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همچنیــن ایــن مجــوز بــه شــما اجــازه نمیدهــد کــه ایــن کتــاب را
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نــوگام اســت .نــوگام حــق برخــورد قضایــی بــا هرگونــه فعالیتــی را کــه
در تضــاد بــا مجــوز  Creative Commonsو حــق کپیرایــت باشــد،
بــرای خــود محفــوظ نــگاه م ـیدارد.
از شــما دوســتانی کــه ایــن کتــاب را از ســایتی بــه غیــر از ســایت نــوگام
دانلــود کردهایــد ،تقاضــا داریــم یــک ایمیــل خالــی بــا عنــوان نــام
کتــاب بــه آدرس  amar@nogaam.comبفرســتید تــا مــا بتوانیــم آمــار
دقیقــی از میــزان دانلــود کتــاب در اختیــار نویســندگانمان قــرار دهیــم.
نشر نوگام ()NoGaam.com

خواننده گرامی
ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار فارســی
در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجــاد شــده
اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر برای گســترش
دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک ایــن امــکان
را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری را بــرای ارتبــاط
نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود م ـیآورد و بــا تشــویق
همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر ،امــکان ظهــور آثــار ادبــی
و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام کمــک
کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان نشــر
کتابهــای فارســی وابســته اســت.
میتوانیــد کمکهــای خــود را از طریــق پــی پــال ( )PayPalبــه آدرس
 payment@nogaam.comبفرستید.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام ،بــه
وبســایت مــا بــه آدرس  NoGaam.comمراجعــه کنیــد و یــا بــا آدرس
ایمیــل  contact@nogaam.comتمــاس بگیریــد.
با سپاس
حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام
(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس  http://nogaam.com/foundersمراجعه کنید)
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شخصیتها و وقایع این داستان ساختگی و غیرواقعیاند.

و یک جنگ بزرگ بر ضد انسانیت در راه است...
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فصل ( ۱ایران * تهران) آذر ۱۴۴۱
بخش ۱
«همــکاران عزیــز ۲۸۰ ،رای موافــق ۵ ،رای مخالــف و ۶رای ممتنــع.
تبریــک میگــم .تصویــب شــد».
ایــن عبــارات را رئیــس مجلــس بــه زبــان آورد .بعــد از آن صــدای شــادی
و بگــو بخندهــای نماینــدگان ،ســالن مجلــس را فــرا گرفــت .همــه از
جــای خــود برخاســته و بــا یکدیگــر دســت دادنــد و مشــغول حــرف
زدن شــدند؛ اینطــور کــه بــه نظــر میرســید ،قانونــی را تصویــب کــرده
بودنــد کــه مدتهــا بــود ،آرزویــش را داشــتند.
در ســمت شــرق مجلــس ،دو روحانــی کــه هــر دو عمامـهی ســیاهرنگی
بــر ســر داشــتند ،یکدیگــر را در آغــوش گرفتند .شــخص بلندقدتــر که از
چیــن و چروکهــای صــورت و رنــگ ســفید محاســنش مشــخص بــود
ســن و ســال بیشــتری از دیگــری دارد ،بــه همــکارش لبخنــد موزیانـهای
زد و همانطــور کــه دســت او را در دســت خــود محکــم نگــه داشــته
بــود ،گفــت:
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 تبریــک میگــم حــاج حســن .اســم مــا بــه نیکــی در تاریــخ ثبــتمیشــه.
 بله ولی...ادامــهی صحبتــش را در گــوش دوســت خــود زمزمــه کــرد .ســپس
هــر دو قهقــهی بلنــدی ســر دادنــد و روی صندلیهــای خــود نشســته
و بــه گفتوگویشــان ادامــه دادنــد .در همیــن حــال ،عکسهایــی را
در تلفنهــای همراهشــان بــه هــم نشــان میدادنــد و بیشــتر از قبــل
میخندیدنــد .در ســمت دیگــر ،یــک نماینــده مــرد کــه نزدیــک بــه
شــصت ســال داشــت در حــال صحبــت بــا یــک نماینــده زن بــود.
همانطــور کــه صحبــت میکــرد ،در ذهنــش بــه افــکار پریشــانی در
مــورد زن میپرداخــت و مــدام از او تصویرســازی میکــرد:
ـث کامــا
 دیدیــد خانــم؟! بهتــون عــرض کــردم کــه رای مـیآره .بحـ ِمنطقیــه .در ضمــن از بــاال هــم دســتور اومــده بــود .حــاال بــا آزاد شــدن
چندهمســری بــدون اجــازهی همســر اول ،مســلما فســاد کاهــش پیــدا
میکنــه و ازدواج جوانهــا بیشــتر میشــه.
زن پوزخنــدی زد .احســاس دوگانـهای داشــت؛ از ایــن ناراحــت بــود کــه
بــه مــردان بــه بهانـهی رفــع مشــکالت جوانــان ،چنیــن آزادی مســخرهای
داده شــده بــود ،از طرفــی هــم برایــش بیاهمیــت بــود؛ او حــدود پنجــاه
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ســال داشــت و واقعــا چــه اهمیتــی میتوانســت داشــته باشــد کــه شــوهر
شصتســالهاش ،زن دیگــری اختیــار کنــد؟ خــب ،اصــا زن دیگــری
بگیــرد ،او هــم میتوانســت بــه فکــر خــودش باشــد و بــه عیاش ـیهای
پنهانـیاش بپــردازد!
زن ،بــا صــدای آهســتهای کــه میخواســت شــخص دیگــری متوجــه
حرفهایــش نشــود ،گفــت:
 بلــه .اینکــه فقــط بــه ســود شماســت آقــای عزیــز .بایــد هــم بخندیــد.امــا ایــن ســوء اســتفاده اســت .خودتــون هــم میدونیــد ایــن قوانیــن
بــرای عصــر حاضــر نیســت.
مــرد خنــدهی بلنــدی ســر داد و ســرش را بــه صــورت زن نزدیکتــر
کــرد تــا او نیــز حرفــش را بــا صدایــی آهســتهتر بزنــد .در همیــن حــال
بــا چشــمان جســتجوگرش در بــدن زن بــه دنبــال تصویــر شــهوتآوری
میگشــت کــه در ذهــن خــود ،تخیالتــش را بیشــتر پــرورش دهــد:
 ایــن دیگــه بحــث دیگهایــه خانــم .بــه مــا ارتباطــی نــداره .تفســیرنکنیــد!
زن ســری تــکان داد و همینطــور کــه زیــر لــب ،کلم ـهی «بلــه» را بــا
حالــت تمســخرآمیزی ادا میکــرد ،بــاالی مقنع ـهاش را صــاف کــرد و
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بــه طــرف یــک نماینــده زن کــه در نزدیکــی او قــرار داشــت ،حرکــت
کــرد تــا بــا او مشــغول صحبــت شــود.
امــا در ســمت دیگــر مجلــس کــه خبرنــگاران جمــع بودنــد ،یــک
خبرنــگار زن ،در حــال یادداشـتبرداری از اتفاقــات مجلــس بــود .روی
کارتــی کــه بــه مانتــوی او و بــر ســینهاش ســنجاق شــده بــود ،نــام و
نشــانش را میشــد دیــد :آتوســا نیکــزاد ،خبرنــگار روزنامــهی ملــت.
آتوســا ،دختــر جــوان و دلربایــی بــه نظــر میرســید و تقریبــا بیســت و
هفــت ســاله مینمــود .موهایــش خرماییرنــگ بــود و چشــمان ســیاه
و صورتــی کشــیده داشــت .تعــداد کمــی از تارهــای مــوی ســرش از
زیــر مقنعــه بیــرون زده و روی پیشــانیاش ریختــه بــود .آتوســا کــه غــرق
افــکار خــود بــود ،خــودکار آبیرنگــش را گوشـهی دهانــش گذاشــته و
چشــمانش را بــه ســقف مجلــس دوختــه بــود .پــس از گذشــت زمانــی
کوتــاه ،روی کاغــذی کــه در دســت داشــت ،نوشــت:
 کم کردن فساد یا بهانهای برای شهوترانی؟!سرش را به نشانه نفی تکان داد و زیر لب گفت:
چقدر احمقم .این رو که چاپ نمیکنن!ســپس چنــد بــار جملــه را خــط زد و بــاز بــه ســقف خیــره شــد و در
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افــکار خــود فــرو رفــت .درســت در عقــب او ،یــک خبرنــگار مــرد
ایســتاده بــود .او هــم مشــغول نوشــتن وقایــع امــروز مجلــس بــود کــه
تلفنــش زنــگ زد و بــه آن پاســخ داد:
 باشــه عزیــزم ...چشــم ...امشــب زود مـیآم خونــه ...کارم تا ســاعتشــیش تمــوم میشــه ...خداحافــظ ...دوســت دارم.
در همیــن حــال نــگاهاش را بــه باســن زن خبرنــگاری دوخــت کــه خــم
شــده و در آن ســو در حــال بســتن بنــد کفشهایــش بــود .زن هــم بــا
اینکــه پشــتش بــه مــرد بــود و او را نمیدیــد ،بــه صحبتهــای او
گــوش مـیداد و در افــکار خــود غــرق شــده بــود و بــا خــودش حــرف
م ـیزد:
 چهقــدر مــن بدبختــم .یکــی مثــل ایــن مــرد ،اینطــور زنــش رودوســت داره .امــا شــوهر احمــق مــن ...دیگــه میخـوام مثــل ویکتوریــا
باشــم. ...
ســپس از جــای خــود برخاســت و از دری کــه ســمت راســت او قــرار
داشــت ،خــارج شــد.
***
همسـ ِـر مــرد خبرنــگار ،تلفــن را قطــع کــرد و در فکــر فــرو رفــت؛ بــا
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خــود میاندیشــید بیشــتر از آنکــه همســرش بــه او توجــه کنــد ،فقــط
لفاظــی کــرده و بــه اصطــاح ،تنهــا حرفهــای «صورتــی» و «قشــنگ
قشــنگ» میزنــد .امــا مطمئــن بــود کــه همســرش او را دوســت دارد.
زیــرا دفتــر خاطراتــش را پنهانــی خوانــده بــود .احســاس کــرد پاهایــش
از ایســتادن زیــادی ،خســته شــدهاند .بــا خــود گفــت:
 از صبح فقط راه رفتم.بعــد روی کاناپــه داخــل آشــپزخانه نشســت .بــه ایــن موضــوع فکــر
میکــرد کــه باالخــره بایــد بــا همســرش صحبــت کــرده و او را متوجــه
ایــن موضــوع بکنــد کــه بایــد عالق ـهاش را بــه صــورت عملــی نشــان
دهــد .امــا بعــد ،خــودش جــواب خــودش را اینطــور داد:
 وای! کــی حوصلــه داره! چقــدر آدم جــر و بحــث کنــه آخــه؟!بیخیــال بابــا!
ســپس بــه ســاعتی کــه بــاالی آشــپزخانه قــرار داشــت ،نگاهــی انداخت؛
ســاعت دو بعــد از ظهــر بــود .تــازه از ســرکار بــه خانه بازگشــته و حســابی
هــم احســاس گرســنگی میکــرد .بــا خــود اندیشــید کــه شــوهرش تــا
ســه چهــار ســاعت دیگــر بــه خانــه بازنخواهــد گشــت .ســپس تلفــن
همراهــش را از جیــب مانتــویاش بیــرون کشــید و بــا مــادرش تمــاس
گرفــت و گفــت کــه تــا ســاعت چهــار ،ســر کار خواهــد مانــد و بــه
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همیــن دلیــل ،دو ســاعت دیرتــر بــه دنبــال پســرش خواهــد رفــت .بعــد از
آنکــه تمــاس را قطــع کــرد ،پیغــام زیــر را بــرای دوســتش ارســال کــرد:
 پیمــان جــان .تــا ســاعت چهــار و پنج شــوهرم نمـیآد .زود بیــا عزیزم.یــه چیــزی هــم واســه ناهــار بخــر .بوس.
بعد هم به اتاق خواب خود رفت تا آرایش کند.
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بخش ۲
آتوســا در حــال بازگشــت بــه دفتــر روزنامــه بــود .ســاعتش را نــگاه کــرد:
 .۱۵:۳۵کنــار خیابــان ایســتاد و منتظــر تاکســی شــد .هم ـواره شــلوغی
خیابانهــای ایــن شــهر او را کالفــه میکــرد .ماشــین ســبزرنگی جلــوی
پایــش ایســتاد و راننــده بــا حــرکات دســت بــه او اشــاره کــرد کــه جلــو
و کنــار او بنشــیند .امــا آتوســا توجهــی نکــرده و روی صندلــی عقــب
و کنــار پیرزنــی نشســت کــه مشــغول شــمارش پولهایــی بــود کــه از
داخــل ســوتینش درآورده بــود؛ یــک مشــت پــول خــرد و لــه شــده!
پیــرزن آنچنــان بــا ولــع و حــرص پولهــا را میشــمرد کــه گویــی چنــد
صــد هــزار تومــان در دســت دارد؛ در حالــی کــه بــه ســختی پولهایــش
بــه پنــج هــزار تومــان هــم میرســید.
آتوســا نگاهــش را بــه بیــرون معطــوف کــرد .بــا اینکــه در کنــار
پنجــرهی ســمت راســت ماشــین نشســته و بــه خیابــان نــگاه میکــرد،
امــا همـهی چیزهایــی کــه آنجــا قــرار داشــتند بــرای او محــو و نامرئــی
بودنــد؛ ایــن افــکارش بودنــد کــه جلــوی چشــمانش رژه میرفتنــد و
او را بــه خــود مشــغول کــرده بودنــد .از خــود میپرســید چــه اتفاقــی
بــرای ایــن مــردم افتــاده اســت کــه نمیفهمنــد چــه چیــز بــرای یــک
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زندگــی ســالم ،خــوب اســت و چــه چیــز بــد؟ بــا خــود اندیشــید قرنهــا
و ســدهها میگــذرد ،بــاز هــم چندهمســری؟ واقعــا خنــدهدار اســت!
پــس چــه زمانــی قــرار اســت ایــن مــردم از خرافــه و جهــل بــه ســوی
اســتفاده از عقلشــان قــدم بردارنــد؟
در دلش خندید و جواب خودش را اینطور داد:
 هیچوقت .هیچوقت.ســپس کیــف خــود را بــاز کــرد و رژ لبــی را از داخــل کیــف آرایــش
کوچکــش بیــرون آورده و در آینــه جیبــیای کــه در دســت داشــت،
مشــغول کشــیدن رژ بــر لبانــش شــد .همــان هنــگام ،تصادفــی نــگاهاش
بــه آینــه وســط ماشــین افتــاد و متوجــه چشــمان راننــده شــد کــه چنــان
بــر او خیــره شــده بــود کــه گویــی یکــی از عجایــب هفتگانــه خلقــت
را تماشــا میکــرد! حــس مشــمئزکنندهای بــه او دســت داد :چشــمانی
ماالمــال از هرزگــی و شــهوت.
 کور بشی...ایــن را زیــر لــب گفــت .تصمیــم گرفــت بقیـهی راه را تــا دفتــر روزنامــه
پیــاده طــی کنــد .مســافت زیــادی باقــی نمانــده بــود ،نهایتــا یــک
کیلومتــر .از حــس نفــرت نســبت بــه راننــده هــم رهــا میشــد .بــرای
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همیــن ،همانجــا از ماشــین پیــاده شــد .خیابــان پــر از هیاهــو و جنــب
و جــوش بــود .همــه مــردم در حــال رفــت و آمــد و تکاپــو بودنــد .او
اســمش را «ســگ دو زدن» میگذاشــت؛ «تــاش بــرای نمــردن».
«خفــت کشــیدن بــه خاطــر زنــده مانــدن» .چــون همــه ایــن اتفاقــات
فقــط بــه دلیــل گذرانــدن روز و بــه شــب رســاندن آن بــود .یعنــی زنــده
مانــدن نــه زندگــی کــردن .گویــی کیفیــت بــرای ایــن مــردم هیــچ
اهمیتــی نداشــت.
وارد یــک کوچــه باریــک و قدیمــی شــد .در کنــار او چنــد دختــر
دبیرســتانی در حــال متلکانداختــن بــه یــک پســر همســن و ســال
خودشــان بودنــد .آتوســا بــا خــود گفــت:
 زمــان مــا اینقــدر دخترهــا پــررو نبودنــد .اون روزهــا اول پســرهاچیــزی میگفتنــد و مــا خجالــت میکشــیدیم .چنــد ســال گذشــت
اونهــا چیــزی میگفتنــد و مــا بــا کلــی خجالــت جــواب میدادیــم.
حــاال اینجــور شــده! چنــد ســال دیگــر چــه میشــود؟!
همانطــور کــه در حــال تطبیــق دیــروز و امــروز بــود ،خــود را جلــوی
دفتــر روزنامــه دیــد .آرام آرام از پلههــا بــاال رفــت .دفتــر در طبقــه
ســوم ســاختمان قــرار داشــت .ســاختمانی قدیمــی و کهنــه ،در یکــی
از کوچــه پسکوچههــای تنــگ و تاریــک مرکــز شــهر .از سراســر آن
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رشــته ســیمهای بــرق و تلفــن و کاغــذ باطلــه آویــزان بــود .آتوســا ،اســم
اینجــا را کاخ مالنصرالدیــن گذاشــته بــود .ایــن ســاختمان بــه هیــچ
وجــه بــرای او دوســت داشــتنی نبــود و تنهــا بــه خاطــر عالق ـهای کــه
بــه شــغلش داشــت ،ایــن مــکان را تحمــل میکــرد .پاگــرد دوم را کــه
گذرانــد ،پــدرش را دیــد کــه دســت بــه کمــر زده و جلــوی در ورودی
دفتــر ایســتاده بــود .چهــرهی آتوســا بــا دیــدن پــدر بشــاش شــد و بــا
صــدای بلنــدی گفــت:
 به به! سردبیر تپلی خودم .چرا اینجا؟ جلو در بده...پــدر ،خیلــی تــاش کــرد جلــوی خنــده خــود را بگیــرد .دیــدن چهــره
دختــرش آن هــم خنــدان ،لــذت وصــف نشــدنیای بــه او مـیداد .پــدر،
قــد کوتــاه و وزن زیــادی داشــت .گونههــای قرمــز رنــگ ،صورتــی
تمیــز و اصالحکــرده و ابروهــای پــر پشــت او در کنــار چشــمان درشــت
و مشــکیرنگش کــه مهربانــی از آن میباریــد ،در هــر کســی حــس
دوســتانهای را ایجــاد میکــرد .حتــی اخمهــای او هــم سرشــار از
مهربانــی بــود .در نهایــت پــدر ،بــدون آنکــه لبخنــدی بزنــد ،پاســخ داد:
 مــن بایــد یــک حــرف رو چنــد بــار بــه تــو بزنــم دختــر؟! بگــو چنــدبــار؟
آتوسا سرش را تکان داد و گفت:
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 بیخیــال .دیــدی کــه صــد بــار گفتــی و گــوش نــدادم .عالقــه دارمـدر مــن .عالقــه!
پـ ِ
 عالقــه چیــه بچــه جــان؟! مــن نمیخـوام تــو خبــر سیاســی تهیــه کنــی.بــرو حـوادث .بــرو ورزشــی .بــه کــی بگم ایــن رو؟!
آتوسا آب دهانش را به زور فرو داد و گفت:
 بــه مــن بگــو .مــن کــه وارد سیاســت نمیشــم عزیــزم .فقــط خبــرتهیــه میکنــم .اینکــه خطــر نــداره.
و از پلههــا بــاال آمــد و از کنــار پــدرش گذشــت و بــه ســمت اتاقــش
کــه در انتهــای دفتــر قــرار داشــت ،حرکــت کــرد .پــدر همانطــور کــه
او را دنبــال میکــرد ،بــه صحبتــش ادامــه داد:
 مــن میدونــم یــا تــو دختــر جــان؟ فرقــی نــداره! سیاســت همــه جــاشبــده .تــو و بیــرون نــداره .زبونــم مــو در آورد از بــس...
ناگهــان چشــمش بــه خبرنــگار بخــش حــوادث افتــاد و مســیرش را
عــوض کــرد و همانطــور کــه بــه ســمت آن خبرنــگار میرفــت بــا
صــدای بلنــد گفــت:
 بقیهاش واسه شب که رفتیم خونه.23
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آتوســا بــدون اینکــه جوابــی بدهــد ،وارد دفتــرش شــد .وســایلش
را روی میــز رهــا کــرد و روی صندلــی لــم داد و نفســی تــازه کــرد.
صندلــیاش را چرخانــد و رو بــه پنجــره نگــه داشــت و از پنجــره بــه
ســمت بیــرون و ه ـوای ابــری آن خیــره شــد .غمــی را در ه ـوای بیــرون
احســاس میکــرد .شــعری را زیــر لــب زمزمــه میکــرد:
 دوباره خزون اومد...ناگهــان صــدای «تــق تــق»ای کــه از در اتــاق برمیخاســت ،رشــته
افــکارش را بریــد .ســرش را چرخانــد و همــکارش را جلــوی در دفتــر
دیــد و بــدون وقفــه گفــت:
 ســام .نیــازی بــه بحــث نداریــم .میدونــم بابــام چــی بهــت گفتــه.عــذر میخــوام.
امیــر لبخنــدی زد و همانطــور کــه در وســط چهارچــوب در ایســتاده
بــود ،گفــت:
 میدونــی کــه بابــات چقــدر ناراحــت میشــه وقتــی میفهمــه مــنتــو رو جــای خــودم فرســتادم خبــر سیاســی تهیــه کنــی و خــودم رفتــم
دنبــال اخبــار «فرهنگــی»! فکــر کــن!
کلمــه فرهنگــی را بــا لحــن مضحکانـهای بــه کار بــرد و چشــمانش را در
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هنــگام ادای آن کلمــه ،کامــا بــاز کــرد.
آتوسا گفت:
 خب بهش میگفتی خودم اصرار کردم که جای تو برم. گفتــم .ولــی گفــت دیگــه تکــرار نشــه .حرفــش رو هــم خیلــی جــدیزد .میدونــی چــی میگــم کــه؟!
 باشه .خودم باهاش حرف میزنم .بازم ببخشید.امیــر جوابــی نــداد و از اتــاق خــارج شــد .آتوســا هــم ســرش را روی
کیــف خــود قــرار داد و چشــمانش را بســت.
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بخش ۳
چشــمانش را کــه بــاز کــرد ،حــس کوفتگــی شــدیدی را در تمــام بدنش
حــس کــرد .ســرش را از روی میــز برداشــت و درد ،سراســر کمــرش
را فــرا گرفــت .تمــام بدنــش خشــک شــده بــود .ســاعت مچ ـیاش را
نــگاه کــرد .۲۱:۲۲ :زیــر لــب گفــت:
 چقدر خوابیدم!بعــد کمــرش را بــه عقــب خــم کــرد و صــدای جابهجــا شــدن مهرههــای
کمــرش در اتــاق پیچیــد .از جایــش بلنــد شــد و بــه طــرف در اتــاق رفت
و بیــرون را نــگاه کــرد .هیچکــس در دفتــر روزنامــه نبــود و تنهــا صــدای
گــپ و گفــت دو نفــر کــه یکــی مســئول اضافــه کــردن خبرهــای آخــر
شــب و دیگــری نگهبــان دفتــر روزنامــه بــود ،از داخــل آبدارخانــه بــه
گوشــش رســید .بــه ســمت اتــاق کــه بازگشــت ،چشــمش بــه برگ ـهای
خــورد کــه روی در اتــاق چســبانده شــده بــود:
 گزارش مجلس یادت نره.دســت خــط پــدرش را خــوب میشــناخت .بــه ســمت میــز کار خــود
بازگشــت و دوبــاره روی صندلـیاش نشســت و خــودکارش را بــه دســت
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گرفــت .روی برگــه ســفید نوشــت« :تصویــب قانــون چندهمســری».
زیــر آن اضافــه کــرد« :نماینــدگان ،هــدف از تصویــب ایــن قانــون را
افزایــش آمــار ازدواج و تشــویق جوانــان»...
از خــودش بــدش آمــد؛ دوران بچگ ـیاش را بــه یــاد آورد کــه همیشــه
پــدرش بــه او میگفــت ،دروغ گفتــن بدتریــن کار اســت .حــاال بایــد
بــا وقاحــت کامــل در برابــر میلیونهــا نفــر دروغ میگفــت و آنــان را
فریــب مـیداد .بــه خاطــر چــه چیــز؟ خــودش هم درســت نمیدانســت.
شــاید دیگــران دروغ شــنیدن را دوســت داشــتند و آن را بــه حقیقــت
ترجیــح میدادنــد .زیــرا از قلقلــک دادن افــکار پوســیده و پوشــالی
خــود میهراســیدند؛ میترســیدند کــه آرامــش لحظــهای خــود را از
دســت داده و مجبــور بــه فکــر کــردن و جسـتوجوی حقیقــت شــوند.
باالخــره اندیشــیدن هزینــه داشــت! بــا خــود گفــت:
 دیگران به جهنم ،به خودم هم باید دروغ بگم؟! چه حقارتی!دوبــاره در افــکارش غــرق شــده بــود و در حــال مبــارزه بیــن وجــدان و
ترســش بــود .وجدانــی کــه میخواســت یــک انســان واقعــی باشــد و
ترســی کــه باعــث میشــد اســیر نادانیهــا و محافظهکاریهــا باشــد.
تــرس از گفتــن حــرف حــق .تــرس از بازخواســت شــدن توســط نیروهای
اهریمنــی .محافظــهکاری بــرای از دســت نــدادن موقعیــت امــروز.
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چشــمانش را بســت .تمــام تــاش خــود را کــرد تــا دیگــر بــه هیچچیــز
فکــر نکنــد .نفــس عمیقــی کشــید و جمل ـهای بــه ذهنــش رســید :بــه
جــای لعــن تاریکــی بیــا شــمعی بــر افروزیــم.
همانطــور کــه چشــمانش بســته بــود ،دســت راســتش را روی برگ ـهای
کــه مینوشــت گذاشــت و آن را مچالــه کــرد و در مشــتش فشــرد .از
صــدای مچالــه شــدن ورق کــه در فضــای اتــاق طنینانــداز شــده بــود،
حــس خوبــی بــه او دســت داد .چشــمانش را گشــود و کاغــذ را بــه
ســمت ســطل زبال ـهی کنــار در پرتــاب کــرد .ورق گلولهشــده درســت
در ســطل زبالــه خالــی افتــاد .لبخنــدی زد و گفــت:
 سه امتیاز!بعــد دســت در کیــف خــود کــرده و انگشــتر مــورد عالقــه خــود را کــه
از مــادرش بــه ارث بــرده بــود ،بیــرون آورد و درون انگشــتش کــرد .از
تــرس گــم شــدن حلقــه ،همیشــه آن را در یکــی از زیپهــای کیفــش
پنهــان میکــرد .ســپس صندلــی را بــه ســمت راســت میــز هــل داد و
پشــت رایان ـهاش نشســت .نفــس عمیقــی کشــید و شــروع بــه نوشــتن
کــرد و ایــن بــار چیــزی را کــه میخواســت نوشــت .تصمیــم گرفــت
آنچــه را بنویســد کــه واقعیــت اســت ،آنچــه قلبــش فرمــان مـیداد .فقــط
همیــن یــک بــار .احســاس کــرد دیگــر از چیــزی نمیترســد .البتــه کمی
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هــم خــودش را فریــب م ـیداد.
حــس رضایــت از اینکــه خــود واقعــیاش را برگزیــده بــود ،سراســر
وجــودش را فــرا گرفتــه بــود و بابــت ایــن انتخــاب ،احســاس غــرور
میکــرد.
***
نوشــتن گــزارش در حــدود یــک ســاعت طــول کشــید .کلیــد چــاپ را
زد و برگههــای چاپشــده کــه یکــی پــس از دیگــری بیــرون میآمدنــد
را برداشــت .ســپس از اتــاق بیــرون رفــت و خبــر خــود را بیــن برگههــای
چــاپ روزنامــه فــردا کــه ویراســتار آنهــا را بررســی و آمــاده چــاپ
میکــرد ،گذاشــت.
دوبــاره بــه دفتــرش بازگشــت و در آینــه کوچکــی کــه بــه دیـوار آویــزان
بــود ،ســر و صورتــش را مرتــب کــرد و بــا لـوازم آرایشــش بــه آن رنــگ
و لعابــی داد .ســپس کیــف خــود را برداشــت و از دفتــر خــارج شــد.
حوصلــه جــر و بحثهــای تکــراری بــا پــدرش را در مــورد وضعیــت
کاری خــود نداشــت .بــرای همیــن تصمیــم گرفــت امشــب بــه خانــه
دوســتش ،الهــام بــرود .بــرای همیــن کمــی پیــادروی کــرد تا به اتوبوســی
رســید کــه او را تــا نزدیکــی خان ـهی دوســتش میبــرد.
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بخش ۴
محســن ،نگهبــان دفتــر روزنامــه بــود .هــم نگهبــان و هــم آبدارچــی.
مــردی میانســال و شهرســتانی کــه بــرای کار بــه تهــران آمــده و بــا توجــه
بــه اینکــه از هیچچیــز جــز کشــاورزی ســر در نمـیآورد ،همیــن شــغل
را هــم بــه ســختی و بــا کلــی پارتــی بــازی بــه دســت آورده بــود .او
پــای تلویزیــون نشســته بــود و فوتبالهــای تکــراری شــبکه ســه را تماشــا
میکــرد .امــا در بنــد بنــد بدنــش ضعــف و درد شــدیدی را حــس
میکــرد .ســاعت مچــیاش را نــگاه کــرد ،ســاعتی کــه شیشــهاش
تــرک برداشــته و بندهایــش هــم پوســیده بــود .۰۱:۰۷ :خیلــی دیــر نبــود
و کســی کــه محســن بــه او نیــاز داشــت ،هنــوز هــم بیــدار بــود .پــس
تلفــن را برداشــت و تمــاس گرفــت .صورتــش عــرق کــرده بــود و عجلــه
داشــت کــه زودتــر بــوق آزاد تلفــن قطــع شــود:
 الــو .نوکرتــم ســاالر ...کجایــی االن؟ ...چــی؟ ...بیــا یــه دقیقــه دمدر یارانــه مــا رو بــده بــرو ...دمــت گــرم داداش اومــدم ...زود اومــدم.
تلفــن را محکــم روی پایـهاش کوبیــد و فــوری کاپشــن چرمــی کهنــه و
رنــگ و رو رفتـهاش را بــه تــن کــرد و بــا دمپایی کــه به پا داشــت آنچنان
از طبق ـهی ســوم تــا در ســاختمان را طــی کــرد کــه اگــر زلزلــه آمــده
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بــود ،اینقــدر عجلــه بــه خــرج نم ـیداد .ســه دقیقــه نگذشــته بــود کــه
بازگشــت .خوشــحالی وصفناپذیــری کل وجــودش را فــرا گرفتــه بــود.
انــگار دنیــا را بــه او داده بودنــد .بــا خــودش حــرف مـیزد و میخندیــد.
البتــه بیشــتر هذیــان میگفــت .ذوق همــان بچـهای را داشــت کــه بــه او
یــک تکــه شــکالت یــا یــک بادکنــک داده بودنــد .امــا در دســت او نــه
شــکالت بــود و نــه اســباببازی .تریــاک اســباببازی ایــن روزهــای
او بــود .دنیــای ویرانـهاش را در توهــم تریــاک میســاخت .بــا همســر و
فرزنــدش کــه در شهرســتان رهــا کــرده بــود ،در هالــه دود تریــاک دیــدار
تــازه میکــرد .کمبــود درآمــدش را در آتــش پیکنیکــی کوچــک
خــود بــه فراموشــی میســپرد .انــگار تریــاک را بــرای همیــن ســاخته
بودنــد تــا وقتــی دنیــای واقعـیات بــه گنــد کشــیده شــد ،بــه کمــک آن
در رویاهایــت دنیایــی دیگــر بســازی .نشســتن ،کشــیدن و خمــار شــدن
بســیار آســانتر از فریــاد زدن و مبــارزه کــردن اســت .اهریمــن هــم آن
را بــه ســادگی در دســت هــر کــس میگذاشــت تــا کاری بــه دکان
و کســب و کار او نداشــته باشــد .اگــر یــک بیچــاره و درمانــده ایــن
موقــع شــب گرســنه بــود و دنبــال یــک لقمــه نــان میگشــت ،یــک
ســوپر مارکــت یــا رســتوران در سراســر شــهر در دســترس نبــود .امــا بــرای
ایــن درد ،هم ـواره دوا وجــود داشــت .گویــی عــدهای هدفشــان جلــب
رضایــت مــردم بــود!
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محســن بــه ســرعت بــه ســمت آبدارخانــه رفــت و روی صندلــی کنــار
اجــاق پیکنیکــی نشســت و شــروع بــه مصــرف م ـواد کــرد .ناگهــان
بهــزاد وارد دفتــر روزنامــه شــد و بــا صــدای بلنــد گفــت:
 سالم آقا محسن .من اینا رو بردم چاپخونه.حــال بهــزاد از بــوی بــدی کــه در ســاختمان پیچیــده بــود ،بــه هــم
خــورده بــود و ســرش گیــج میرفــت .امــا نمیتوانســت چیــزی بگویــد.
محســن هــم کــه مشــغول ســاختن رویاهایــش بــود ،پاســخ داد:
 قربانت عزیزم .ببر.بهــزاد بــدون اینکــه چیــز دیگــری بگویــد ،روزنامههــا را برداشــت و
از ســاختمان خــارج شــد .ســپس ســوار موتــور ســی جــی  ۱۲۵قرمــز
رنگــش شــد و بــه ســمت چاپخانــه کــه فاصلـهای ده دقیقـهای تــا دفتــر
روزنامــه داشــت ،حرکــت کــرد .بــا اینکــه ه ـوا ســرد بــود ،بهــزاد ایــن
را حــس نمیکــرد .آنقــدر فکــر و بدبختــی داشــت کــه ســوز ســرما
برایــش درد بزرگــی بــه نظــر نمیرســید .او موتورس ـواری را بــه صورتــی
برنامهریــزی شــده انجــام م ـیداد و نیــاز بــه تمرکــز صــد در صــد روی
آن نداشــت .فکــرش جــای دیگــری بــود و بدنــش کار دیگــری انجــام
م ـیداد .او نزدیــک ســی ســال ســن داشــت ،امــا چهــرهاش شکســتهتر
از ســنش بــه نظــر میرســید .ریــش بلنــد صورتــش هــم او را مس ـنتر
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نشــان م ـیداد و کنــار چشــمانش هــم قــدری چیــن و چــروک افتــاده
بــود .ایــن را بیخوابیهــای شــبانه برایــش هدیــه آورده بودنــد .هدیـهای
از ســوی زندگــی خســتهکننده و فالکتبــارش.
روزهــا پیــک موتــوری یــک کارخانــه بــود و ش ـبها پیــک موتــوری
یــک رســتوران و آخریــن کارش ،بــردن روزنامــه بــرای چاپخانــه بــود.
بــا اینهمــه کاری کــه از صبــح انجــام م ـیداد ،از پــس دخــل و خــرج
زندگــیاش بــر نمیآمــد .بــا خــود اندیشــید او کــه از صبــح تــاش
میکنــد ،پــس چــرا خدایــی کــه بــه او اعتقــاد دارد و اعمالــش را
بــرای رضــای او انجــام میدهــد ،بیــن او و یــک حاجــی نزولخــور
کارخانــهدار یــا بــازاری فــرق میگــذارد و آنهــا را اینچنیــن دارا و
خــودش را اینچنیــن بدبخــت کــرده اســت؟!
همانطــور کــه سـوار موتــور بــود ،دســت چپــش را در جیــب کاپشــنش
فــرو بــرد و رادیــوی موبایلــش را روشــن کــرد تــا شــاید از هندزفــری تــوی
گوشــش موزیکــی را بشــنود ،بلکــه صــدای خشــن ماشــینهای خیابــان
برایــش کمتــر شــده و افــکاری را کــه خــودش «کفــر» مینامیــد،
فرامــوش کنــد .صــدای اولیــن شــبکه رادیــو بــه گوشــش خــورد:
 و ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت؛ بایــد بــه شــبهات جـواب داده شــود.ببینیــد چقــدر زیبــا و کامــل بــه تمــام مســائل مهــم پرداختــه شــده .بــرای
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مثــال شــمارهی  ۲۴۴ایــن رســاله بــه...
دکمهی موبایلش را فشرد تا شبکه بعدی را بشنود:
َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
 أح ِسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم...و بعدی:
 و توطئـهی دشــمنان بــه یــاری خــدا خنثــی شــد و دیگــر دشــمنان مــادر مــرز نابــودی و فروپاشــی هســتند...
و این بار با فشار بیشتر و با حرص ،دکمه را فشرد:
 االن آمارهــا بــه مــا نشــان میدهــد کــه تــورم کاهــش پیــدا کــرده ومــردم در رفــاه نســبی هســتند...
بهــزاد بــا عصبانیــت ســیم هندزفــری را از گوشــش بیــرون کشــید و آن را
در کاپشــنش فــرو کــرد و زیــر لــب ،چنــد فحــش آبدار حوالـهی این و
آن کــرد .اعصابــش از قبــل هــم پریشــانتر شــده بــود .ناگهــان و بــدون
دلیــل یــاد قســط موتــورش افتــاد .بعــد یــاد قســط ســکههای زنــش کــه به
تازگــی طــاق داده بــود و دو روز بیشــتر بــه موعــد ســکهی ایــن ماهــش
نمانــده بــود .ســرش داغ شــده و داشــت از فشــار میترکیــد و احســاس
میکــرد فشــارش بــاال رفتــه اســت و مغــزش در حــال انفجــار اســت.
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بــرای لحظـهای بــه ذهنــش خطــور کــرد بــا ســر بــه ماشــین جلویــی زده
و خــودش را راحــت کنــد .زیــر لــب گفــت:
 زندگی سگی ...کثافت...بعــد شــروع کــرد بــا صــدای بلنــد شــعر خوانــدن .بــا صــدای خیلــی
بلنــد:
 من ماندهام تنهای تنهاااا ...من ماندهام تنها میان سیل غمهاااا...در همیــن هنــگام مــردی کــه بــا همســرش در حــال عبــور از پیــادهرو
خیابــان بــود ،بــه او نگاهــی انداخــت و رو بــه همســرش گفــت:
نصــف
 مــرد دیوانــه رو ببیــن .احمــق! مــردم خوابــن .ســاعت یــکِ
شــبه.
بعد به خودش بادی کرد و رو به همسرش گفت:
ـ مردم اصال رعایت حق دیگران سرشون نمیشه.
و جعب ـهی خالــی ســیگارش را وســط خیابــان پرتــاب کــرد و بــه راهاش
ادامــه داد.

35

م.ر.اوژن

ضد زنان

بخش ۵
بهــزاد وارد چاپخانــه شــد و برگههــا را روی میــز مســئول چاپخانــه
گذاشــت و از آنجــا خــارج شــد .پیرمــردی که یک ســیگار زر گوشـهی
لبــش داشــت و وســط ســبیلهای ســفید رنگــش زرد شــده بــود ،آمــد و
برگههــا را برداشــت و بــرای چــاپ بــه ســمت دســتگاهها بــرد .روزنامــه
زیــر چــاپ رفــت و صــدای دســتگاهها کل چاپخانــه را فــرا گرفــت.
پیرمــردی کــه نامــش رضــا بــود و بــر کار دســتگاهها نظــارت میکــرد،
چشــمش بــه تیتــر صفحـهی اول ،در ســتون ســمت چــپ ،افتــاد:
«زنان را چه فرض کردهاید؟!»
چشــمانش بــه ایــن تیتــر خیــره شــد .مدتهــا بــود چنیــن تیتــر صریحــی
ندیــده بــود .یکــی از برگههــا را برداشــت و شــروع بــه خوانــدن کــرد:
«چــه بایــد کــرد بــا عــدهای نــادان کــه زنــان را ملعب ـهی دســت خــود
ســاختهاند؟ ایــن چــه بــازی اســت کــه زنــان در آن نقــش اســباب جنســی
هــرزگان را پیــدا کردهانــد»...
پیرمــرد ،خشــکش زده بــود .همانطــور کــه ســیگار کنــار لبــش بــود،
بــا خــود گفــت:
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 اینو کدوم گاوی نوشته دیگه؟! چه جرأتی داشته!و با صدای بلندی فریاد زد:
 فرهاد! بیا اینجا .بدو!از پشــت یکــی از دســتگاهها ،یــک پیرمــرد فرتــوت دیگــر بیــرون آمــد و
بــا خونســردی بــه ســمت رضــا رفــت و بــا صــدای بلنــد گفــت:
 چته بابا؟ چی شده؟ بیا اینو بخون.و بــا دســتش بــه قســمتی از روزنامــه کــه مــد نظــرش بــود ،اشــاره کــرد.
فرهــاد هیــچ عالقـهای نداشــت کــه بــه رضــا نزدیــک شــود .زیــرا از بوی
تنــد ســیگارش نفــرت داشــت و حالــت خفگــی بــه او دســت م ـیداد.
بــرای همیــن روزنامــه را از دســت او گرفــت و کمــی عقبعقــب رفــت.
رضــا گفــت:
 ببین داش فرهاد یارو چه جیگری داره .ببین چی نوشته!فرهــاد عینــک تــه اســتکانی خــود را از جیــب لبــاس کارش بیــرون آورد
و بــه چشــم زد و چشــمان خــود را تیــز کــرد و بــه روزنامــه خیــره شــد.
بــدون آنکــه حالــت چهــرهاش عــوض شــود تــا آخــر آن را خوانــد.
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انــگار کــه یــک متــن فرهنگــی یــا داســتانی را میخوانــد .نــه واکنشــی،
نــه تعجبــی .ســپس روزنامــه را بــه دســت رضــا داد و بــه ســمت دســتگاه
خــودش بازگشــت .رضــا فریــاد زد:
 چی شد؟ حال نکردی؟فرهاد بدون آنکه سرش را بازگرداند ،گفت:
 چــی میگــی بابــا؟ مــن از اینــا تــو ایــن ســالها زیــاد دیــدم؛ فــرداُ
گــه گــه
طــرف کلــه میشــه .بعــدش هــم انقــدر میزننــش کــه می ِ
خــوردم و اســم خــودش رو هــم از یــاد میبــره.
بعد عینکش را در آورد و دوباره در جیبش گذاشت و ادامه داد:
 فــردا بازداشــتش میکنــن .بعــد یــه مــاه بــر میگــرده مجیــز همینــا رومیگــه .البتــه اگــه زنــده بمونــه.
رضا به سمت فرهاد رفت با هیجان گفت:
 چــی شــد عمــو فرهــاد؟ قبالهــا یــه چیــزای دیگــه میگفتــی؟ حــاالمیگــی یــارو عقلــش کمــه؟
فرهاد خندهای کرد و گفت:
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 پس کی نون زن و بچهام رو بده مومن؟ دیوونهای ها!رضــا دســت خــود را روی یکــی از دســتگاهها تکیـهگاه کــرد و در فکــر
فــرو رفــت .کمــی گیــج شــده بــود .ســیگار دیگــری بیــرون آورد و آن را
روشــن کــرد و گیــج و منــگ بــه ســمت دیگــر چاپخانــه حرکــت کــرد.
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بخش ۶
الهــام تشــکی را کنــار تخــت خــود بــرای آتوســا پهــن کــرد و لباسهایش
را درآورد و ســپس روی تختش دراز کشــید و گفت:
 پــس امــروز حســابی بــا بابــات دعــوا کــردی؟آتوسا لبخندی زد و جواب داد:
 نه بابا .در حد یه بحث کوچیک بود .بعد پیچوندمش. خودتو ناراحت نکن .اصال میدونی دوای درد تو چیه؟ ها؟آتوســا چشــمانش را تیــز کــرد و بــه صــورت الهــام کــه حــاال بــا یــک
جهــش ســریع وســط تختــش چهارزانــو نشســته بــود ،خیــره شــد و
گفــت:
 ها؟ چیه؟ دوســت پســر! چنــد وقتــه نــداری؟ بیــا دوســت حمیــد رو باهــات آشــناکنــم .وای نمیدونــی چقــدر پســر باحالیــه...
همینطــور کــه الهــام صحبــت میکــرد ،آتوســا تفــاوت دغدغههــای
خــود را بــا دوســتش احســاس کــرد؛ او دلــش از بیعدالتیهــای
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اجتماعــی پــر بــود و دوســتش از همهجــا بیخبــر و از کالهــی کــه
بــر ســر خــود و همجنســانش گذاشــته بودنــد ،بیاطــاع و شــاید هــم
نســبت بــه آن بیتفــاوت بــود! مــردد بــود کــه خــودش کار درســت را
انجــام میدهــد یــا دوســتش .آیــا او هــم بایــد مثل الهــام دل بــه لذتهای
آنــی میبســت و خــودش را از بنــد خیلــی مســائل رهــا میســاخت؟
مطمئــن بــود اگــر راه دوســتش را بــر میگزیــد حداقــل ایمنتــر بــود.
البتــه از لحــاظ روانــی راحتتــر و بیقیــد و بندتــر!
آتوســا از خــودش میپرســید مــردم بــا چــه هدفــی زندگــی میکننــد؟ کار
کننــد و بخورنــد و بخوابنــد؟ فقــط همیــن؟ مهــم نیســت ایــن اتفاقهــا در
چــه فضایــی و در چــه وضعیتــی بیافتــد؟ از پیــدا کــردن جـواب منطقــی
بــرای س ـواالتش ناامیــد شــد .بعــد از اینکــه حرفهــای بیســر و تــه
الهــام تمــام شــد ،گفــت:
 خــب دیگــه بســه .شــبت بــه خیــر .زیــاد شــر و ور گفتــی امشــب.بگیــر بخ ـواب.
 تــو خلــی بابــا .خــودت رو درگیــر یــه ســری مزخرفــات کــردی.سیاســت و فــان .ببیــن بیــا فــردا بریــم ســینما یــه فیلــم طنــز گذاشــته
آخــر خنــده...
آتوسا با صدای بلندتری نسبت به دفعه قبل حرفش را تکرار کرد:
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َ
 بگیر بخواب دیگه .اه! تو زیادی خلی!بعد با پا ،کلید چراغ اتاق را زد و همهجا غرق در تاریکی شد.

42

م.ر.اوژن

ضد زنان

بخش ۷
ه ـوا هنــوز گــرگ و میــش بــود کــه آتوســا در کنــار یکــی از باجههــای
روزنامهفروشــی ایســتاده و روزنامههــا را نــگاه میکــرد .چشــمش بــه
روزنامـهی خودشــان افتــاد .مــردم بــرای برداشــتن آن روزنامــه بــه صــف
ایســتاده بودنــد و بــا اینکــه او تیتــر خبــرش را خیلــی بــزرگ در نظــر
نگرفتــه بــود ،امــا تعجــب میکــرد کــه چهطــور همــه متوج ـه آن شــده
و تنهــا آن روزنامــه را میخرنــد .بیشــتر از چنــد ثانیــه نگذشــت کــه
روزنامههــای ملــت تمــام شــد و حتی خــود او نیز نتوانســت یکــی از آنها
را برداشــته و نگاهــی بــه آن بیانــدازد .ســرش را کــه بــاال آورد ،دیــد همــه
در آن خیابــان روزنامــه در دســت دارنــد و در حــال خوانــدن آن هســتند.
آن هــم روزنامــه ملــت! مــردی کــه فروشــنده دکــهی روزنامهفروشــی
بــود بــا صــدای بلنــدی فریــاد زد:
 آقایــون! ایشــون خانــم آتوســا نیکــزاد هســتند کــه اون مطلــب روزنامهیملــت رو چــاپ کردن!
آتوســا خشــکش زد .تعجــب کــرد کــه آن مــرد چهطــور او را میشناســد.
تیرهتــر شــدن ه ـوا ،حواســش را تحریــک کــرد .بــه آســمان نــگاه کــرد
و از خــود پرســید چــرا امــروز ه ـوا روشــن نمیشــود؟! مــردم آرام آرام
43

م.ر.اوژن

ضد زنان

دور او حلقــه میزدنــد و هــر کــدام س ـوالی میپرســیدند:
 خانم مگه شما بدت میآد دو تا شوهر داشته باشی؟دیگری پرسید:
 شــما خــودت دل نــداری خانــوم؟ نمیگــی مــا هــم چلوکبــابدوســت داریــم؟
 شــما خــودت از ایــنور نمیخــوای بــری؟ مســتقیم میرمــا! بشــینجلــو پیــش خــودم!
 بیا باال خانوم خشکله!آتوســا نمیدانســت دور و بــرش چــه میگــذرد .س ـوالهای مســخرهای
کــه مــردم از او میپرســیدند بیشــتر از هــر چیــز او را گیــج میکــرد.
از تعجــب داشــت شــاخ در مـیآورد و ســنگینی فضــا داشــت او را خفــه
میکــرد .ناگهــان صــدای ترمــز چندیــن ماشــین را شــنید و بعــد صــدای
فریــاد یــک مــرد:
پست...
 بگیرینش .این همونفروش ِ
اجنبی وطن ِ
ِ
ناگهــان چندیــن ســرباز قویهیــکل و تنومنــد از ماشــینها پیــدا شــده
و بــه ســمت او حملـهور شــدند .در نظــر آتوســا شــاید هــر یــک ،دو یــا
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ســه متــر یــا حتــی بیشــتر ،قدشــان بــود و ظاهرشــان هم بســیار وحشــتناک
بــود .آتوســا احســاس کــرد کــه آنهــا اصــا انســان نیســتند .بــرای همین
بــه ســرعت پــا بــه فــرار گذاشــت و مامــوران نیــز بــه دنبــال او دویدنــد.
صــورت هیچیــک از آنهــا مشــخص نبــود .لبــاس ســیاهی بــه تــن
داشــتند و صورتشــان بــا ماســکی بــه رنــگ لباسهایشــان پوشــیده شــده
بــود .حتــی چشمانشــان هــم ســیاه بــود و هرکســی را در جــا مبهــوت
میکــرد!
بــا اینکــه ماشــینی بــه دنبــال آتوســا نبــود ،صــدای آژیــر پلیــس ،مــداوم
در گوشــش میپیچیــد و آزارش مـیداد .صــدا هــر لحظــه بلنــد و بلندتــر
میشــد .همانطــور کــه میدویــد ،احســاس کــرد چــادری کــه بــر
ســر دارد ،بــه دور بدنــش میپیچــد و تنگتــر و تنگتــر میشــود.
اینهمــه اتفــاق عجیــب را یکجــا ندیــده بــود .عجیبتــر از همــه ایــن
بــود کــه او اصــا چــادر نمیپوشــید! دیگــر نمیتوانســت بــدود .چــادر
بــه دور گــردن و دهانــش پیچیــده شــده و داشــت او را خفــه میکــرد.
بــه زور چنــگ و دنــدان چــادر را از بدنــش جــدا کــرد و آن را بــه
گوشـهای انداخــت .دور و بــر خــود را نگریســت؛ کســی اطرافــش نبود.
بــه بــدن خــود کــه نــگاه کــرد ،خــود را کامــا عریــان دیــد! بــه آســمان
نگریســت؛ بــرف میباریــد .نمیدانســت چــه اتفاقــی در حــال وقــوع
اســت .ســرش را کــه از ســوی آســمان بــه زمیــن برگردانــد ،صدهــا مــرد
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را دیــد کــه بــا انگشــت اشارهشــان ،او را بــه یکدیگــر نشــان میدهنــد.
هیچکــدام هــم لباســی بــه تــن نداشــتند .چهــرهی آنهــا برایــش آشــنا
بــود .بــا خــود گفــت:
 اینا که نمایندههای مجلسن!ناگهان همهی مردان به سمت او هجوم آوردند.
***
وقتــی آتوســا از خـواب پریــد ،الهــام بــاالی ســرش نشســته و در چشــمانش
خیــره شــده بــود .ب ـرای چنــد لحظــه ،بینشــان فقــط ســکوت برق ـرار بــود
و هیچکــدام حرفــی نم ـیزد و منتظــر طــرف مقابــل بــود .باالخــره الهــام
گفــت:
 چی شده؟ چه خوابی میدیدی که انقدر داد میزدی؟آتوســا بلنــد شــد و وســط ُتشـکاش نشســت و مــات و مبهــوت بــه زمین
چشــم دوخــت .دســتی بــر موهایــش کشــید و بــا صدایــی گرفتــه گفت:
 هیچی .هیچی .یه خواب مسخره میدیدم .چیز خاصی نبود.و در حالی که دوباره میخوابید ،ادامه داد:
 تو هم بگیر بخواب.46
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الهــام دوبــاره بــه تختــش بازگشــت و آتوســا هــم پتویــش را روی ســرش
کشــید و در فکــر فــردا فــرو رفــت .میدانســت عاقبــت کاری کــه کــرده
قطعــا خــوب نیســت ،امــا دقیقــا نمیدانســت چــه سرنوشــتی در کمیــن
اوســت .همانطــور کــه در فکــر فــردا بــود ،آرام آرام بــه خـواب رفــت.
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بخش ۸
انــدک زمانــی از بــه خ ـواب رفتنــش نگذشــته بــود کــه صــدای تلفــن
همراهــش ،او را از خ ـواب بیــدار کــرد؛ فــوری بــه ســمت تلفنــی کــه
بــاالی میــز تحریــر بــود پریــد و صــدای زنــگ آن را قطــع کــرد تــا الهــام
از خـواب بیــدار نشــود .ســاعت هفــت صبــح بــود و آســمان هــم ابــری
و هــوا گــرگ و میــش .آتوســا لباسهایــش را بــه تــن کــرد و بعــد از
شســتن دســت و صورتــش از خانــه خــارج شــد.
مثــل هــر روز ،کوچــه پسکوچههــای تهــران هــم شــلوغ بــود ،چــه
برســد بــه خیابانهــای اصلــی .گویــی قــرار نبــود هیــچ ســاعتی ایــن شــهر
خلــوت باشــد و روی آرامــش و ســکوت را بــه خــود ببینــد .مــردم از
صبــح تــا شــب در هــم میلولیدنــد .از صبــح جــان میکندنــد کــه
شــب بــرای خانوادهشــان لقمــه نانــی ببرنــد .جالــب اینجــا بــود کــه
هیچکــس قــدر زحمتــش ،ســهم نمیبــرد .ترازوهــای زمانــه ،نــان
بیشــتر را در کفــهی افــراد دغلــکار و دورو میگذاشــت و کارگــر و
زحمتکــش جامعــه بــا هــزار زور و زحمــت خــرج خــود را بــه دســت
مــیآورد .داللهــا و محتکــران ،ســرمایهداران بودنــد و فرهنگیــان،
کارگــران و درســتکاران ،بیچــارگان و مفلــوکان جامعــه.
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آتوســا کمتــر از صــد متــر راه را پیــاده طــی کــرد تــا بــه یــک دک ـهی
روزنامهفروشــی رســید .اســم قرمــز رنــگ روزنامــه خودشــان از دور بــه
چشــمش خــورد .امــا جــرأت نکــرد جلوتــر بــرود و تنهــا آن را از دور
نظــاره کــرد و تصمیــم گرفــت بیمعطلــی بــه ســمت دفتــر روزنامــه
حرکــت کنــد .پــس بــدون توجــه بیشــتر بــه روزنامههــا ،بــه ســمت
ایســتگاه اتوبوســی کــه روبـهروی دکـهی روزنامهفروشــی قــرار داشــت،
حرکــت کــرد و س ـوار اولیــن اتوبوســی شــد کــه از راه رســید .اتوبــوس
پــر از آدم بــود؛ خیلــی زیادتــر از حــد گنجایشــش؛ مثــل همیشــه .فضای
اتوبــوس از دور ،بیشــتر شــبیه یــک کنســرو آدم بــود و مــردم خــود را
بــه زور در آن جــا میکردنــد و بــه نفــر جلویــی فشــار میآوردنــد و
بــه نفــر عقبــی کــه آنهــا را هــل مــیداد ،بــد و بــیراه میگفتنــد.
مردمــی کــه فکــر میکردنــد ایــن حــق آنهــا نیســت .ایــن فشــار ،ایــن
دورویــی ،ایــن کمبــود فضــا بــرای زندگــی ،حقشــان نیســت .امــا فقــط
بــه نفــر پشــتی خــود اعتــراض میکردنــد و عصبانیــت خــود را بــر ســر
بدبخــت دیگــری خالــی میکردنــد .طــوری خــود را بــه خــواب زده
ـبب اصلــی ایــن بیچارگیهــا یــا االن س ـوار
بودنــد کــه نمیدانســتند سـ ِ
ماشــین گرانقیمتــی اســت کــه در کنــار اتوبــوس آنهــا ،زیــر بــاد گــرم
بخــاری ماشــین ،از کنارشــان ســبقت میگیــرد یــا هنــوز در خانــه اســت
و در خـواب شــیرین بــه ســر میبــرد .یــک خـواب راحــت و دلپذیــر در
تختــی از جنــس پــر قــو!
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آتوســا ســوار اتوبــوس کــه شــد ،همچنــان تــرس آزارش مــیداد .چــه
خواهــد شــد؟ ایــن سـوال اصلــی او بــود کــه ذهنــش را بــه خــود مشــغول
کــرده بــود .میخواســت تظاهــر کنــد کــه ج ـواب ایــن س ـوال برایــش
اهمیــت نــدارد ،امــا میدانســت بــه خــودش دروغ میگویــد .ناگهــان
لــرزش تلفــن همــراه خــود را کــه در جیــب مانتویــش بــود احســاس کــرد
و آن را بیــرون آورده و ج ـواب داد؛ پــدرش پشــت خــط بــود:
 دختــر ایــن چــه متنیــه کــه چــاپ کــردی؟! چــرا بــا جــون خــودتبــازی میکنــی؟!
آتوســا ،بــا شــنیدن ایــن عبــارت ،خشــکش زد .از تــرس دســتانش
میلرزیــد .میخواســت تمــاس را قطــع کنــد ،امــا لحظـهای صبــر کــرد
و گذاشــت کــه پــدرش بــه حرفهایــش ادامــه دهــد:
 گــوش بــده .خونــه نیــا .بــرو یــه جــای دیگــه .شــاید همیــن حــاالبرســن.
صدای پدرش میلرزید:
 بــرو بــاغ مادربزرگــت .نــه .نــه .بــرو یــه جایــی کــه کســی بلــد نباشــه.نمیدونــم کجــا.
و تمــاس قطــع شــد .رنــگ آتوســا مثــل بــرف ســفید شــده بــود .پاهایــش
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دیگــر تــوان نداشــت و همانجــا وســط اتوبــوس ،نشســت .ضعــف
شــدیدی بــر بدنــش مســتولی شــده بــود و از لحــن پــدرش فهمیــده
بــود کــه اتفاقهــای بــدی در راه اســت .هیــچگاه پــدرش را آنقــدر
هراســان ندیــده بــود .چشــمانش بــه زمیــن خیــره مانــده بــود .ســرش را
بــاال آورد و نگاهــی بــه مــردم کــرد .حـواس مــردم بــه افــکار خودشــان
بــود و در زندگــی شخصیشــان غــرق بودنــد و توجهــی بــه او نداشــتند.
تنهــا نگاههــای یــک زن میانســال کــه روبــهروی او و روی یکــی از
صندلیهــا نشســته بــود ،توجــه او را بــه خــود جلــب کــرد .زن بــه صورت
او خیــره شــده بــود و تمــام حرکاتــش را زیــر نظــر داشــت .ظاهــر او
خیلــی ســاده بــود؛ مانتــو و روســری ســرمهای رنگــی درســت شــبیه بــه
لبــاس کارمنــدان ادارات دولتــی بــه تــن داشــت .آتوســا احســاس کــرد
صبــح هــم او را در نزدیکــی دکـهی روزنامهفروشــی دیــده اســت .بیشــتر
فکــر کــرد .در کوچـهی منتهــی بــه خانــه دوســتش نیــز او را دیــده بــود.
نگران ـیاش چنــد برابــر شــد .بــه ســختی از جایــش بلنــد شــد و روی
پاهایــش ایســتاد و در اولیــن ایســتگاه ،از اتوبــوس پیــاده شــد و شــروع
بــه قــدم زدن در خیابــان کــرد .بیهــدف در خیابانهــا میچرخیــد تــا
شــاید جایــی بــرای پنهــان شــدن بــه فکــرش برســد .احســاس میکــرد
همــهی مــردم او را زیــر چشــمی میپاینــد .ناگهــان ماشــینی کــه دو
مــرد درون آن بودنــد جلــوی پایــش توقــف کــرد .بــرای لحظـهای بدنــش
کامــا ســرد و بیحــس شــد و احســاس کــرد کــه همــه چیــز تمــام
51

م.ر.اوژن

ضد زنان

شــده اســت:
 خانم خشکله بیا باال برسونیمت.لحــن لــوس و زننــده مــرد ،خیالــش را راحــت کــرد و از ترس او کاســت!
بــا خــود گفت:
 باز صدای اینا از صدای ایست مامورا بهتره.راهــش را کــج کــرد و بیتوجــه بــه آنهــا بــه ســمت دیگــری حرکــت
کــرد .بــه پشــت خــود نــگاه کــرد؛ زنــی کــه در اتوبــوس دیــده بــود
را مشــاهده کــرد کــه تعقیبــش میکنــد .ســرگیجهای همــراه بــا ترســی
شــدید بــر وجــودش رخنــه کــرده بــود .ناگهــان و بیهــدف شــروع بــه
دویــدن کــرد؛ بــدون آنکــه بــه پشــت خــود نــگاه کنــد .تــا میتوانســت
ســریعتر و ســریعتر .هــر چقــدر میتوانســت بیشــتر در کوچــه
پسکوچههــا راه عــوض میکــرد .ســپس در یــک کوچــه خیلــی
باریــک پیچیــد و بــه ســرعت خــود افــزود .دیگــر صــدای تپــش قلبــش
را میشــنید و تکتــک تکانهــای آن را حــس میکــرد .مثــل یــک
آهنگــر کــه روی یــک قطعــه فلــز بــا چکــش ضربــه میزنــد .حــس
میکــرد قطــرات عــرق ســردی کــه بــر پیشــانیاش جــاری شــده بــود،
در برخــورد بــا ه ـوای ســرد ،در حــال منجمــد شــدن اســت.
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مســافت زیــادی را طــی نکــرده بــود کــه پایــش بــه یــک ســطل زبالــه
گیــر کــرد و بــا ســر بــر زمیــن افتــاد .دیگــر تـوان بلنــد شــدن از جایــش
را نداشــت .دنیــا دور ســرش میچرخیــد و درد شــدیدی را در زانویــش
حــس میکــرد .ضعــف و گیجــی خفیفــی هــم در ســرش .همانطــور
روی زمیــن خوابیــده بــود ،نفسنفــس م ـیزد .ســرش را کــه بــاال کــرد
زن را دیــد کــه روبهرویــش ایســتاده اســت و او نیــز نفسنفــس میزنــد.
آتوســا حرکتــی نمیکــرد و بــه زن خیــره مانــده بــود .زن دســتش را بــه
ســمت او دراز کــرد و گفــت:
 پاشو اگه میخوای در امان باشی بیا دنبالم.نمیدانســت چــه کار کنــد .راه دیگــری جلــوی خــود نمیدیــد .باالخره
دســت در دســت زن گذاشــت و بــا کمــک او بلنــد شــد .زن کیــف
آتوســا را از زمیــن برداشــت و بــه دســت او داد و گفــت:
 بــدون اینکــه جلــب توجــه کنــی و کســی بفهمــه کــه بــا هــم هســتیم،دنبالــم بیا.
آتوسا در حالی که خاک روی مانتویش را میتکاند ،گفت:
 کجا میریم؟زن لبخندی مصنوعی زد و جواب داد:
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 مطمئــن بــاش از اونجایــی کــه مامــورا میخــوان ببرنــت ،بهتــره.مطمئــن بــاش!
سپس با جدیت ،خندهاش را محو کرد و ادامه داد:
 -بزن بریم.
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فصل (۲ایتالیا * رم) هفت ماه قبل ،اردیبهشت ۱۴۴۱
بخش ۱
صــدای گــپ و گفتهــای افــراد گــوش آدمــی را کــر میکــرد و بــوی
دود زننــده ســیگار ،خواهــی نخواهــی بــه طــرز آزارنــدهای وارد بینــی
هــر شــخص میشــد .سراســر در و دیوارهــای ایــن ســالن بــزرگ را
المپهایــی بــا نــور شــدید و خیرهکننــده فــرا گرفتــه و بخــش اعظــم
فضــا را هــم آینههــای قدنمــا و بــزرگ اشــغال کــرده بــود .جلــوی
هــر آینــه یــک میــز و صندلــی مخصــوص آرایشــگاه قــرار داشــت کــه
تعــداد آنهــا بــه حــدود بیســت عــدد میرســید .روی میزهــا هــم تعــداد
بیشــماری لــوازم آرایــش قــرار داشــت .آرایشــگرانی کــه در کنــار
ایــن میزهــا حضــور داشــتند ،در حــال آرایــش زنانــی بودنــد کــه روی
صندلیهــا نشســته و بــه آینــه و صــورت خــود زل زده بودنــد .وظیفـهی
آرایشــگران ایــن بــود کــه صــورت باریــک ،الغــر و ب ـیروح مدلهــا را
بیاراینــد بلکــه شــبیه عروسـکهای باربــی بــه نظــر بیاینــد تــا بلکــه آقــای
بالزارتــی بتوانــد لباسهــای بنجــل و جدیــدی را کــه بــه نــام مــد روز
تولیــد کــرده بــود ،بــه مــردم قالــب کنــد .آن هــم بــا قیمتهایــی گــزاف
و باورنکردنــی.
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ســیمونه بالزارتــی ،طــراح مشــهور لبــاس ،وســط اتــاق قــدم مــیزد و
ســیگار برگــی در کنــار لبــش داشــت و درحالــی کــه مــدام بــه تهریــش
صورتــش چنــگ میکشــید و بــا بینــیاش ور میرفــت ،دود ســیگار
را از کنــار لبــش بیــرون مـیداد .انعــکاس نــور از ســر طــاس او ،بیشــتر
از نورافکنهــای اتــاق نظــر هــر کســی را بــه خــود جلــب میکــرد.
قطرههــای عــرق از ســر و رویــش جــاری بــود و بــا اضطــراب و نگرانــی
وســط اتــاق رژه میرفــت .او مــردی پنجــاه و پنــج ســاله بــا قــدی کوتــاه
بــود کــه بیشــتر شــبیه نزولخورهــا بــه نظــر میآمــد تــا یــک طــراح مــد!
البتــه امــروز صاحــب شــرکت بزرگــی بــود و خــودش طراحــی نمیکــرد
و بیــش از پنجــاه طــراح مــرد و زن زیــر دســتش کار میکردنــد.
بالزارتــی نگاهــی بــه ســاعت روی دی ـوار انداخــت .ســپس ســوت زرد
رنگــی را کــه داخــل دســتهای مشــتکردهاش داشــت بــه نزدیکــی
دهانــش آورد و شــروع بــه دمیــدن در آن کــرد .با شــنیدن صدای ســوت،
در کمتــر از چنــد ثانیــه آرایشــگران از کنــار صندلیهــا کنــار آمدنــد و
دختــران یکــی پــس از دیگــری از جــای خــود برخاســتند.
در ســوی دیگــری از ایــن ســالن ،یــک دختــر نحیــف و باریکانــدام
بــه نــام الکســاندرا روبـهروی یــک آینـهی قــدی ایســتاده بــود و داشــت
بــا دهانــی بــاز بدنــش را نظــاره میکــرد .بــرای لحظـهای از دیــدن بــدن
نیمهعریــان خــود ،احســاس بــدی بــه او دســت داد؛ بدنــی بیــش از
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انــدازه الغــر و اســتخوانی کــه شــغلش بــه او تحمیــل میکــرد .شــاید
بــه زحمــت وزنــش بــه  ۳۷کیلــو میرســید .میدانســت اگــر آرایــش
روی صورتــش را پــاک کنــد و لباســی بــر تــن نداشــته باشــد ،اوضــاع از
ایــن هــم بدتــر خواهــد بــود .یــاد زیبایــی گذشــتهاش افتــاد؛ زمانــی کــه
در کنــار پــدر و مــادر خــود در روســتایی نزدیکــی شــهر ِالــک 1زندگــی
میکــرد .ایــن زیبایــی را تــا پیــش از زمانــی کــه مجبــور شــد از فشــار
بیپولــی خانـواده ،بــه عنـوان مــدل در همیــن شــرکت اســتخدام شــود و
بــه ایتالیــا بیایــد ،بــه همــراه داشــت .موهــای خرمایــی رنــگ گذشــتهاش
را بــه یــاد آورد کــه رنــگ بلونــد نــه چنــدان زیبــا و مصنوعــی امــروز،
جــای آن را پــر کــرده بــود .ســینهها و باســن خوشفرمــش کــه امــروز
اثــر زیــادی از آنهــا در آینــه مشــاهده نمیکــرد .اشــک در چشــمانش
حلقــه زد و لبــان ســرخرنگش را بــه هــم فشــرد تــا مانــع از ریختــن آنهــا
روی گونههایــش بشــود .در ایــن هنــگام ســوت بالزارتــی بــرای دومیــن
بــار بــه صــدا در آمــد و بعــد ،فریــادش بــه گــوش رســید:
 بجنبید دخترا .پنج دقیقه بیشتر نمونده.الکســاندرا آب بینــیاش را بــاال کشــید و لباســش را صــاف کــرد و
آمــادهی رفتــن شــد.
1

 Elkنام شهری در کشور لهستان
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***
مــردم در ســالن نمایــش منتظــر حضــور مدلهــا بودنــد .فروشــگاهداران،
خبرنــگاران و مــردم عــادی و البتــه ســرمایهدار ،مشــتریهای اصلــی ایــن
نــوع مراکــز مــد بودنــد و همــه دســت در دســت هــم میدادنــد تــا بــه
مــردم بقبوالننــد کــه بایــد چــه چیــزی را بــر تــن کننــد .هــر یــک دوربین
یــا دفترچــهی یادداشــتی در دســت داشــتند و منتظــر شــروع نمایــش
بودنــد .صــدای موزیــک بــیکالم ،صحنــه نمایــش را فــرا گرفــت و
ـمت ورود مدلهــا خیــره شــد .پــس
همــه دوربینهــا و نگاههــا بــه قسـ ِ
از انــدک زمانــی ،مدلهــا بــه روی صحنــه آمدنــد.
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بخش ۲
الکســاندرا بــا چشــمانی در هــم کشــیده و حدقههایــی خونینرنــگ،
وارد خانــه شــد .البتــه اگــر میشــد یــک اتــاق نشــیمن کوچــک و اتــاق
خوابــی کــه تنهــا یــک تخــت و کمــد در آن جــا میشــد و آشــپزخانهای
را کــه مســاحتش بــه چهــار متــر هــم نمیرســید ،خانــه نامیــد .او،
پالتــوی چرمــی قهوهایرنگــش را بــا بیحوصلگــی از تــن درآورد و روی
جالباســی پشــت در آویــزان کــرد و خــود را روی کاناپـهای انداخــت کــه
بــا صــدای جیرجیــر فنرهایــش ،کهنگــی را فریــاد مـیزد .اتــاق نشــیمن
ایــن خانــه بیشــتر شــبیه اتــاق پســرهای دانشــجو بــود؛ زیــرا در هــر
قســمتی وســیلهی بــه درد نخــوری افتــاده بــود و در گوشــه گوش ـهاش
تکــه زبال ـهای بــه چشــم میخــورد .کاغــد دیواریهــای خانــه را دوده
و غبــار فــرا گرفتــه و بعضــی از قســمتهایش انباریهــای قدیمــی
را در نظــر مجســم میکــرد .ایــن خانــه بــرای الکســاندرا فقــط یــک
مــکان بــرای خ ـواب و اســتراحت شــبانه بــه شــمار میآمــد .تــا وارد آن
میشــد تمــام بدبختیهــا و دلتنگیهــا بــه ســراغش میآمــد و فقــط از
ســر اجبــار بــود کــه در ایــن خانــه حضــور داشــت .بــرای همیــن ســعی
میکــرد وقــت زیــادی را در آن نگذرانــد.
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ســاعتش را نــگاه کــرد .۲۱:۱۰ :احســاس گرســنگی میکــرد.
مثــل همیشــه حوصلــهی درســت کــردن غــذا را نداشــت .بــا اینکــه
دس ـتپختش بــد نبــود ،ولــی خســتگی حاصــل از کار ،ت ـوان آشــپزی
کــردن را از او ســلب میکــرد .الکســاندرا از روی کاناپــه بلنــد شــد
و بــه ســمت یخچــال کوچــک و رنــگ و رو رفتــهای رفــت کــه در
آشــپزخانه قــرار داشــت .یــک بطــری آب از داخــل آن برداشــت و از
ســر آن نوشــید .داخــل یخچــال هیچچیــز جــز دو بطــری آب دیگــر و
یــک تکــه شــکالت لهشــده و یــک قطعــه بلوچیــز کپ ـکزده ،نبــود.
بــا صــدای بلنــدی کــه گویــی بــا کســی حــرف میزنــد ،گفــت:
 یه آشغال واسه خوردن پیدا نمیشه این تو!بــه شــغلش اندیشــید؛ بــه رفــاه و آسایشــی کــه روزهــای نخســت پیــش
خــود مجســم میکــرد .امــا امــروز ذهنــش درگیــر مســائل دیگــری شــده
بــود .یــا بایــد بــه فکــر ســر و ظاهــر و فیــس و افــادهاش میبــود ،چــون
یــک مــدل نســبتا معــروف بــه شــمار میرفــت و مــردم از او انتظــار ظاهــر
خــوب و خوشتیــپ بــودن داشــتند ،یــا بایــد داروهــای گرانقیمتــی
را کــه بــرای کنتــرل وزنــش بــود ،میخریــد تــا بتوانــد خــودش را در
ایــن کار حفــظ کنــد و ظاهــر دلخ ـواه آقــای بالزارتــی بــه هــم نریــزد.
بــرای همیــن مجبــور میشــد مرتــب بــه دکتــر تغذیــه مراجعــه کنــد تــا
وضعیــت بــدن خــود را کنتــرل کــرده و بــا اینکــه ضعــف را در تمــام
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عضــات بــدن خــود حــس میکــرد ،بــه طــور منظــم ایــن جملــه را از
دکتــرش بشــنود:
 همه چیز مرتبه!و همان موقع هم الکساندرا در جواب با خود میگفت:
 خر خودتی!خــود دکتــر هــم میدانســت مدلهــا بــه ایــن شــکل زندگــی محکومانــد.
امــا ایــن یــک صنعــت پذیرفتــه شــده بــود .ایــن خرجهــا بــه کنــار ،بایــد
مبلغــی هــم بــرای کمــک بــه خان ـوادهاش میفرســتاد .شــاید اگــر زرق
و برقهــای ایــن کار او را بــه خــود جــذب نکــرده بــود و در ابتــدا از
واقعیتهــای ایــن شــغل و دردســرهایش خبــر داشــت ،هی ـچگاه پــا بــه
ایــن عرصــه نمیگذاشــت .شــاید آشــپزی را بــه ایــن کار ترجیح مـیداد.
در ایــن افــکار گــم شــده بــود کــه صــدای قــار و قــور شــکمش رشــته
افــکارش را از هــم گسســت .خــودش هــم میخواســت هــر چــه زودتــر
از ایــن افــکار مســموم و افســوسها دل کنــده و خــود را بــه کار دیگــری
مشــغول کنــد .بــرای همیــن کیــف خــود را برداشــت و پالتویــش را بــه
تــن کــرد و از خانــه خــارج شــد .رســتوران کاوالــی از خانـهی او فاصلــه
زیــادی نداشــت .امــا نمیتوانســت و نمیخواســت بــه آنجــا بــرود؛
زیــرا افــکار مردمــی کــه او را میشــناختند ،آزارش مــیداد .بــا خــود
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فکــر میکــرد کــه مــردم میگوینــد« :مــدل فــان شــرکت معــروف را
ببیــن آمــده ایــن رســتوران پایینشــهری غــذا بخــورد»! دوســت نداشــت
مــردم راجــع بــه او اینطــور بیاندیشــند و روزنامههــا یــاوه بگوینــد و
پشــت ســر بــه او بخندنــد .بــرای همیــن مجبــور بــود کلــی خــرج کــرده
و بــه یکــی از رســتورانهای بــاکالس بــاالی شــهر بــرود .ایــن ،کار
همیشــگی او بــود .اجبــار همیشــگی! بــرای همیــن یــک تاکســی کرایــه
کــرد و سـوار آن شــد و حرکــت کــرد.
***
حــدود ســاعت  ۲۲:۳۵وارد رســتوران بــل پاپاگالــو شــد؛ یــک رســتوران
مجلــل و همچنیــن گرانقیمــت .یــک میــز را انتخــاب کــرد و روی
یکــی از صندلیهــای آن نشســت و یــک ســاندویچ ژامبــون خــوک
گریلشــده ســفارش داد و بهســرعت هــم آن را تحویــل گرفــت .قیمــت
ِمنــو بــه نظــرش احمقانــه میرســید؛ قیمــت هــر مــورد آن ســه یــا چهــار
برابــر یــا حتــی بیشــتر از بارهــا و رســتورانهای دیگــر بــود .بــا خــود
گفــت:
 هــر روز قیمتهــای خــود را باالتــر میبــرن! مــردم چــه پولهایــیکــه خــرج نمیکنــن .معلــوم نیســت چهطــور بــه دســت مــیآرن.
بعد ،از حرف خودش به خنده افتاد و زیر لب گفت:
62

م.ر.اوژن

ضد زنان

 من هم یک احمقم.نفــس عمیقــی کشــید .اولیــن لقمــه را در دهــان گذاشــت و بــه خــودش
دلــداری داد:
 ولی الاقل من مجبورم .نه سرخوش؛ یه احمق مجبور.بعــد از خــوردن غــذا احســاس کــرد کــه بــه یــک جرعــه ودکا نیــاز دارد.
امــا بــا توجــه بــه قیمتهــای سرســامآور ایــن رســتوران ،میدانســت
کــه نبایــد ریخــت و پــاش زیــادی کنــد .در همیــن حــال یــک مــرد
میانســال را کنــار خــود دیــد .از رنــگ جوگندمــی موهــا و شــمار چیــن
و چــروک روی صورتــش میشــد ســن او را چهــل و پنــج ســال تخمیــن
زد .از ســر و وضعــش هــم مشــخص بــود کــه شــرایط مالــی عال ـیای
دارد.
مرد لبخندزنان گفت:
 ســام خانــم پاورســکی .مــن یکــی از عالقهمنــدان شــما هســتم.اجــازه میدیــد اینجــا بشــینم؟
چیــز عجیبــی نبــود کــه آن مــرد اســم او را میدانســت .او بارهــا بــه ایــن
اینجــا آمــده بــود .الکســاندرا لبخنــدی مصنوعــی بــه مــرد تحویــل داد
و بــا اکــراه گفــت:
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 بفرمایید.مــرد روبـهروی او نشســت و دســتش را دوبــار روی میــز زد و بــا صــدای
بلنــد گفــت:
 دو گیالس ودکا لطفا.بعــد از تحویــل آنهــا ،یکــی از گیالسهــا را جلوی الکســاندرا گذاشــت
و بــه صحبتــش ادامه داد:
 خانــوم پاورســکی ،مــن عاشــق تیــپ و ظاهــر شــما هســتم .واقعــالباسهــای فوقالعــاده زیبایــی میپوشــین کــه بســیار برازندتونــه .مــن…
در همیــن حــال کــه مــرد در حــال حرافــی بــود و الکســاندرا در چشــمان
او خیــره مانــده و بــه او نــگاه میکــرد ،فکــرش جــای دیگــری بــود.
ایــن نــوع تعریفهــای مســخره را زیــاد شــنیده و میدانســت آخــر بــه
کجــا ختــم میشــود .قبــا همیــن جمــات را دقیقــا در همیــن مــکان
و از دهــان همیــن مــرد شــنیده بــود؛ آن هــم بــه یــک بازیگــر تئاتــر .بــا
خــود اندیشــید کــه ایــن مــرد چقــدر احمــق اســت کــه فکــر میکنــد
کــه او از ایــن لباسهایــی کــه بــه تــن میکنــد خوشــش میآیــد!
وقتــی صحبتهــای مــرد تمــام شــد ،شــاید هــر یــک بیشــتر از پنــج یــا
شــش گیــاس ودکا خــورده بودنــد .مــرد کــه حــاال گیــج و ســرخوش
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بــه نظــر میرســید و لبخنــد شــرارتآمیز و کــج و کولــهای بــه لــب
داشــت ،گفــت:
 مــن آدام هیتــز هســتم خانــم .رئیــس شــرکت ل ـوازم آرایشــی بلــدا.2ِ
اگــر بخوایــن میتونیــم امشــب بــا هــم باشــیم .قطعــا راضیتــون خواهــم
کــرد .فکــر کنــم هــزار تــا کافــی باشــه .نــه اصــا دو هــزار تــا؟ خوبــه؟!
اصــا هرچــه قــدر کــه شــما بگیــن.
الکســاندرا همانطــور کــه در صــورت او نــگاه میکــرد ،حــس کــرد
کــه هیـچگاه نمیتوانــد از ایــن فــرم صــورت خوشــش بیایــد ،چــه برســد
کــه بــا او بخوابــد .امــا ایــن را خــوب درک میکــرد کــه بــوی اســکناس
هــر تنفــری را تبدیــل بــه عالقــه میکنــد؛ هــر نخواســتنی را خواســتنی و
نادرســتی را درســت .پــس ســرش را بــه نشــانه تاییــد تــکان داد و ســپس
هــر دو از جــای خــود بلنــد شــدند و از رســتوران بیــرون رفتنــد.

2
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بخش ۳
ماشــین فــراری قرمــز رنــگ هیتــز جلــوی خانــه فاخــر و رویایــیاش
ایســتاد؛ خانـهای کــه از دور بیشــتر شــبیه کاخهــای قدیمــی پادشــاههای
انگلســتان بــه نظــر میآمــد .خانـهای بــا ســنگهای ســیاه و خاکســتری
کــه تابــش پرژکتورهــا ،جــای خاصــی بــه آن میبخشــید .هیتــز پیــاده
شــد و بــه ســمت دیگــر ماشــینش رفــت و در را بــرای الکســاندرا بــاز
کــرد .ســپس دســت الکســاندرا را گرفــت و او را در پیــاده شــدن از
ماشــین کمــک کــرد .الکســاندرا بــه هیچوجــه از کاری کــه میکــرد
راضــی نبــود .مثــل همیشــه .مثــل همیشــه کــه بــا ایــن و آن میخوابیــد
و از بیشترشــان خوشــش نمیآمــد.
باالخــره هــر دو وارد ســالن ورودی خانــه شــدند .از پلههــای خانــه بــاال
رفتنــد و وارد اتــاق خـواب بــزرگ و دلبــازی شــدند که در طبقــه دوم قرار
داشــت .هیتــز چــراغ اتــاق خ ـواب را روشــن کــرد و نــور قرمــز رنگــی
بــر تمــام فضــا نقــش بســت .محیطــی جــذاب کــه گویــی هیتــز آن را
بــرای معاشــقههای شــبانهاش آراســته بــود .هیتــز ،بــه ســمت الکســاندرا
رفــت تــا در درآوردن لباســش او را یــاری کنــد .ســپس مشــغول بوســه بــر
صــورت او شــد و در همــان حــال دکمههــای پالتــوی الکســاندرا را بــاز
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میکــرد .الکســاندرا مســتقیم بــه روبــهرو نــگاه میکــرد .بــه آینــهای
کــه در مقابــل تخــت و چشــمان او قــرار داشــت .بــه صــورت خــود زل
زده بــود .احســاس خاصــی نداشــت .نــه احســاس نیــاز ،نــه شــهوت و
نــه لــذت .فقــط حــس تنفــر نســبت بــه خــودش .بــه اینکــه چــرا بایــد
نیازمنــد یــا شــاید حریــص چنــد یــورو پــول یــک مــرد هــرزه ســرمایهدار
باشــد.
پــس از آنکــه هیتــز تمــام لباسهــای او را در آورد ،او را در آغــوش
گرفــت و روی تخــت خوابانــد .الکســاندرا بــا خــود فکــر کــرد از
تعــداد دفعاتــی کــه روی تختهــای گرانبهــای ایــن و آن خوابیــده
ـت بــه ایــن راحتــی را بــه یــاد نــدارد؛ نــرم و دوســت داشــتنی.
اســت ،تخـ ِ
خســتگی و ضعــف غریبــی در سراســر بدنــش احســاس میکــرد.
هیتــز روی بــدن او خوابیــد .گرمــای بــدن مــرد .بــوی خــاص بدنــش و
شــروع یــک رابطــه...
اولیــن ارتبــاط .هیتــز بــه جلــو رفــت .حــس لــذت ،شــهوت و رضایــت
بــرای الکســاندرا.
هیتز به عقب رفت :سردرگمی .با خود گفت:
 چرا من اینجام؟67
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حرکــت هیتــز بــه جلــو .حــس لــذت ،شــهوت و نفــرت .دوبــاره
همخوابــی بــا کســی کــه از تــه دل راضــی نبــود.
دوبــاره هیتــز بــه عقــب رفــت .ســردرگم و قطــره اشــکی کنــار
چمشــما نش :
 لعنت به این دنیا.حرکــت هیتــز بــه جلــو ،ایــن دفعــه محکمتــر .حــس شــهوت .لــذت و
بغــض در گلــو.
حرکت مرد به عقب:
 خدایــا اگــر هســتی نشــونهای بــه مــن نشــون بــده و منــو از ایــنمنجــاب در بیــار.
حرکت مرد به عقب و حرکت مداوم و مداوم.
اشــک در چشــمان الکســاندرا حلقــه زده بــود .تمام احســاسهای خوب
و بــد را بــا هــم داشــت .نهایــت دودلــی و ســردرگمی و میخواســت
هرچــه زودتــر از ایــن موقعیــت خــاص شــود ،ولــی نمیتوانســت .شــاید
نمیخواســت و شــاید هــم بــه او اجــازه داده نمیشــد .نــه جبــر دنیــا،
نــه مردمانــش ،نــه . ...خودفروشــی بــا فضایــی کــه او در آن پــرورش
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یافتــه بــود ،جــور درنمیآمــد .خانــوادهاش در گذشــته جــزو بــزرگان
روســتا بودنــد .امــا بــا پیشــرفت روزافــزون و صنعتیتــر شــدن کشــور
و گسســته شــدن روابــط روســتایی ،دیگــر ایــن مناصــب و القــاب،
عــزت و برتــریای بــه کســی نمیبخشــید .گویــی ارج و قربشــان زیــر
چرخدندههــای ماشــینها خــرد شــده بــود .بــا تمــام ایــن اوصــاف،
مجبــور بــود تــا آخــر بمانــد .تــا آخــر کار.
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بخش ۴
بــا اینکــه هیتــز میخواســت برایــش ماشــینی کرایــه کنــد ،قبــول نکــرد
و تصمیــم گرفــت تــا خانــه پیــاده بــرود .زیــر بــاران ،ســردرگم و پریشــان
بــه کارهــای خــود فکــر میکــرد و قــدم م ـیزد .یــاد دوســتش عاصیــه
افتــاد کــه هــر بــار دســت بــه چنیــن کاری م ـیزد ،از شــدت عــذاب
وجــدان بــه او زنــگ م ـیزد و زار زار گریــه میکــرد .پولــی کــه هیتــز
دو برابــر مقــدار مقــرر بــه او پرداختــه بــود را در مشــتش مچالــه کــرده
بــود .آب از پولهــا میچکیــد و دیگــر شــبیه یــک گلولــه خمیــر بــه
نظــر میرســید.
شــاید بــه نظــرش چنــد دقیقــه هــم از پیــادهرویاش نگذشــته بــود کــه
بــه خانــه رســید .امــا در حقیقــت ســه ســاعت بــود کــه زیــر بــاران راه
میرفــت .وارد خانــه شــد .ولــی پالتویــش را درنیــاورد و بــا همــان
لباسهایــی کــه از نــم بــاران خیــس شــده بــود ،خــود را روی کاناپــه
پرتــاب کــرد .در تاریکــی اتــاق کــه تنهــا نــور یــک آبــاژور کمســو آن
را روشــن کــرده بــود ،تابلــوی نقاشــی روی دیــوار را نــگاه میکــرد؛
تابلویــی کــه نامــش «تمثــال مــادر» بــود .تابلویــی کــه او را بــه یــاد
خانــه میانداخــت .اصــا حــال خوبــی نداشــت .هیــچگاه پــس از
70

م.ر.اوژن

ضد زنان

تنفروش ـیاش اینقــدر پشــیمان نشــده نبــود .هــر بــار کــه میگذشــت
عــذاب وجــدان و حــس تحقیــر بیشــتری بــر او غلبــه میکــرد .بــر عکس
بقیــه کــه بعــد از مدتــی بــه هــر کاری عــادت میکردنــد .الکســاندرا نــه
میتوانســت از شــغل خــود و زرق و برقهــای دلربــای آن دســت بکشــد
و بــه روســتای خــود برگــردد و نــه دیگــر تحمــل ایــن دســت کارهــا را
داشــت .هــم خــودش و هــم خانــوادهاش بــه درآمــد او نیــاز داشــتند
و او هــم هنــر دیگــری نداشــت کــه بــه دنبــال کار دیگــری باشــد .بــه
خوبــی میدانســت بــرای هــر زنــی کــه هنــری نــدارد ،بدنــش بهتریــن
راه درآمــد اســت؛ چــه بــرای تبلیــغ یــک پنیــر صبحانــه ســاده ،چــه بــرای
کاری کــه او میکــرد.
در ایــن افــکار بــود کــه صــدای زنــگ گوشــی همراهــش او را از افــکار
درهــم و برهمــش خــارج کــرد .بــه ســاعت رومیــزیاش نــگاه کــرد:
 ۶:۰۲صبــح .گوشــی را از داخــل کیــف خــود در آورد و صفحــه آن را
نگریســت :انــره یــاکان .انــره از همــکاران او بــود؛ دختــری ترکی ـهای
تبــار کــه بعضــی مواقــع ،در زمانهــای بیــکاری در کنــار هــم بــه گــپ
و گفــت میپرداختنــد .تمــاس را پاســخ داد:
 بله انره. الکساندرا؟!71
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صــدای لــرزان انــره ،الکســاندرا را بــه وحشــت انداخــت .از حالــت
خوابیــده بلنــد شــد و روی کاناپــه نشســت:
 چیزی شده انره .چرا صدات میلرزه؟ ســه چهــار بــار از دیشــب باهــات تمــاس گرفتــم ،چــرا جــوابنمــیدادی؟
 بیرون بودم .االن که زنگ زدی فهمیدم .بگو .چیزی شده؟!صــدای فــرو دادن آب دهــان انــره از پشــت تلفــن بــه وضــوح بــه گــوش
رسید .
 عاصیه... عاصیه چی؟ عاصیه آخر شب زنگ زده بود. خب؟ زنــگ زد و خداحافظــی کــرد .گفــت فــردا صبــح ،ســاعت هفــت،حقیقــت رو بــه همــه نشــون مـیده .گفــت میخـواد همــه رو از واقعیــت
باخبــر کنــه.
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الکســاندرا تمــاس را بــدون خداحافظــی قطــع کــرد .او منظــور حــرف
عاصیــه را بــه خوبــی میدانســت .بــرای همیــن فــوری از خانــه خــارج
شــد .شــروع بــه دویــدن در خیابــان کــرد .در همیــن حــال حرفهــای
عاصیــه در گوشــش بازخوانــی میشــد:
 ایــن ســاختمان رو ببیــن الکســاندرا؛ ســاختمان شــبکهی یــک ایتالیــا.مــا از اینجــا بایــد حرفمــون رو بــه همــه بزنیــم.
الکســاندرا حرفهــای آن روز را خــوب بــه یــاد داشــت .عاصیــه اصــرار
بــه افشــاگری داشــت و الکســاندرا عاقبــت ایــن کار را بــه خوبــی
میدانســت .عــرق ســرد روی پیشــانیاش ،بــا بارانــی کــه مســتقیم بــه
صورتــش میباریــد ،مخلــوط میشــد .زیــر لــب ،همانطــور کــه
نفسنفــس مـیزد و میدویــد از خــود پرســید کــه ایــن روز نحــس کــی
تمــام خواهــد شــد؟! بــه خیابــان اصلــی کــه رســید ،یــک تاکســی گرفت
و بــه راننــده گفــت بــه ســرعت بــه ســمت ســاختمان شــبکه یــک بــرود.
***
قطرههــای بــاران بــه شیشــه بخــار کــرده ماشــین برخــورد میکــرد.
صــدای برفپاککــن ،ســکوت داخــل ماشــین را بــر هــم م ـیزد .در
ایــن حــال الکســاندرا بــه عاصیــه فکــر میکــرد؛ عاصیــه یــک دختــر
عربســتانی بــود کــه از الکســاندرا ســه ســال ســابقه کاری بیشــتری در
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حرف ـهی مــد داشــت .داروهایــی کــه بــرای پاییــن نگــه داشــتن وزنــش
اســتفاده میکــرد ،باعــث شــده بــود بیماریهــای متفاوتــی نظیــر پوکــی
اســتخوان و ضعــف معــده و روده و مشــکالت پوســتی اســفباری بگیرد.
همینهــا باعــث شــد ،عاصیــه بــرای شــکایت از شــرکت داروســازی و
آرایشــی بــه دادگاه مراجعــه کــرده و اتفاقــی کــه کامال مســلم بــود ،افتاد؛
هیــچ جوابــی نشــنید و مصاحبههــای او هــم بــا روزنامههــا پخشنشــده
و مســکوت گذاشــته شــد .مشــخص بــود یــک سیســتم قدرتمنــد و
حسابشــده بــرای ســرپوش گذاشــتن روی ایــن مســائل برنامهریــزی
شــده اســت .اگــر مــردم از بالیــی کــه ایــن صنایــع و مشــاغل بــر ســر
آنهــا و مدلهــا میآوردنــد باخبــر میشــدند ،جیــب خیلیهــا خالــی
میشــد .بــا همــهی ایــن اوصــاف ،عاصیــه دســتبردار نبــود و گفتــه
بــود میخواهــد همــه چیــز را افشــا کنــد .حتــی بــه قیمــت از دســت
دادن جانــش.
***
بعــد از ده دقیقــه الکســاندرا بــه ســاختمان مــورد نظــر رســید .صــدای
جیــغ یــک زن او را تــکان داد .از ماشــین پیــاده شــد و پیکــره ســاختمان
را کــه بــه چشــم خــود دیــد ،هراســش دوچنــدان شــد .عاصیــه لخــت
و عریــان روی ســقف یــک ماشــین َون ایســتاده بــود و صدهــا نفــر دور
او جمــع شــده بودنــد .یــک پیــت بنزیــن خالــی در دســت راســت و
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یــک فنــدک نقرهایرنــگ کــه بــه همــگان چشــمک مـیزد ،در دســت
چپــش داشــت .بــدن نحیفــش هماننــد یاقــوت در هـوای مهآلــود صبــح
میدرخشــید .تــن ظریــف و پاهــای شــکنندهی او ،شایســته ترحــم بــود
و دل هرکــس را بــه رحــم م ـیآورد.
عاصیــه ،بــه طــرز فجیعــی گریــه میکــرد و گاهــی احســاس میشــد
هماننــد یــک گــرگ زخمــی زوزه میکشــد .حرفهایــش بــه ســختی
قابــل فهــم بــود و بــه درســتی نمیتوانســت افــکارش را متمرکــز کنــد
و بــه رشــته کالم دربیــاورد .مشــخص بــود مقــدار زیــادی هــم الــکل
مصــرف کــرده و تعــادل نــدارد .در همــان هنــگام بــا صدایــی گرفتــه
فریــاد کشــید:
 ببینیــد بــا مــن چــی کار کــردن! ایــن شــغل کثیــف ...موهــام دارهمیریــزه! موهــای ســیاه و قشــنگم!
ســپس همانطــور کــه فندکــش را در دســت داشــت ،دســتی بــر موهایش
کشــید .گریـهاش اجــازه نمـیداد صحبتش را درســت ادامــه دهد:
 همــهی بدنــم و اســتخونام درد میکنــه .مــن فقــط ســی ســالمه.ببینیــن بــا مــا چــی کار میکنــن .پوســتم رو ببینیــن چــه شــکلی شــده.
قیافــهام رو ببینیــن! مگــه مــا حیوونیــم؟ مگــه مــا بردهایــم؟
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دختــرک بینـوا بــه چشــمان مــردم نــگاه میکــرد و بــه دنبــال یــک نــگاه
کــه همراهــیاش کنــد و احساســش را بفهمــد ،میگشــت .خــود را
تنهــای تنهــا میدیــد و حــس میکــرد هیــچ کــس او را نمیفهمــد.
حــس میکــرد در ایــن لحظــه تنهــا آغــوش گــرم مــادرش اســت کــه
میتوانــد او را آرام کنــد.
ناگهــان ســاکت شــد و چشــمانش را بســت .پیــت بنزیــن را رهــا کــرد
و روی زمیــن انداخــت .صــدای برخــورد آن بــا زمیــن ،مثــل بمــب در
فضــا پیچیــد .عاصیــه دســتانش را هماننــد مســیح مصلوبشــده بــاز
کــرد و بــا صــدای بلنــد فریــاد کشــید:
 خــداااااا .صدامــو میشــنوی یــا نــه؟! دیگــه خســته شــدم! دیگــهنمیتونــم!
***
الکســاندرا دیوانـهوار بــه ســوی او میدویــد و نــام او را فریــاد میکشــید.
حــال بــه ده قدمــی او رســیده بــود و جمعیــت را بــا دســت کنــار مـیزد.
ناگهــان جرق ـهای زده و همــه جــا روشــن شــد .شــعلهی آتــش ،زبانــه
کشــید و عاصیــه را در آغــوش گرفــت .بــدن پــاک و معصــوم او ایســتاده
در آتــش میســوخت و صــدای جیغهــای بلنــد او فضــای خیابــان را
تــکان م ـیداد .جیغهایــی کــه مــو بــر بــدن هــر کــس ســیخ میکــرد.
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جمعیــت هراســان رو بــه عقــب فــرار میکــرد .تنهــا شــخصی کــه در
جایــش ایســتاده و خشــکش زده بــود ،الکســاندرا بــود .او نیــز آتــش را
نظــاره میکــرد .دهانــش هــم بــاز مانــده و پلــک نم ـیزد.
باالخــره صــدای جیغهــای عاصیــه قطــع شــد و ســکوت ،همــه جــا را فرا
گرفــت .هیــچ کــس حرفــی نم ـیزد .الکســاندرا هــم همانطــور نــگاه
میکــرد ،امــا چیــزی نمیدیــد .دیگــر بــه چیــزی فکــر نمیکــرد .نــه
َ
حــس بیحــس.
گذشــته ،نــه آینــده .بدنــش لخــت شــده بــود .بی
ِ
میخواســت گریــه کنــد .نمیتوانســت .حتــی شــاید بخنــدد! بــاز هــم
نمیتوانســت.
در ایــن لحظــه بدنــش شــل شــد و ماننــد ســتونی کــه ناگهــان زمینــش
سســت شــده ،صــاف و محکــم ،بــا صــورت بــر زمیــن افتــاد و از حــال
رفــت.
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فصل سوم (ایران * تهران) آذر ۱۴۴۱
بخش ۱
صــدای تقتــق پاشــنه کفشهــا در فضــای تاریــک راهپلــه باریــک و
نمنــاک میپیچیــد .صــدای نفسنفسهــای دو نفــری کــه از راهپلــه
عبــور میکردنــد ،بــه آســانی شــنیده میشــد .زنــی کــه جلــو حرکــت
میکــرد ،بــدون آنکــه ســرش را بــه عقــب برگردانــد ،گفــت:
 چیزی نمونده .بیشتر راه رو اومدیم.نزدیــک بــه ده دقیقــه بــود کــه در داالنهــا و راهپلههــای تودرتــو حرکــت
میکردنــد و هنــوز بــه مقصــد نرســیده بودنــد .امــا باالخــره کورســوی
نــوری روی دیـوار راهپلــه دیــده شــد .چنــد قــدم دیگر کــه برداشــتند و از
آخریــن پیــچ گــذر کردنــد ،بــه یــک چهــار دیـواری کوچــک رســیدند
کــه تنهــا دو صندلــی چوبــی و یــک میــز قراضـهی فلــزی وســط آن قــرار
گرفتــه بــود .در ســمت چــپ آن هــم یــک کمــد چوبــی کهنــه قــرار
داشــت کــه درهــای آن از جــا در آمــده و داخلــش پــر از کاغذهــای
باطلــه بــود .نــور اتــاق بــا یــک شــمع بــزرگ ســقفی تامیــن میشــد.
گویــی یــک نفــر از پیــش میدانســت آن دو بــه اینجــا میآینــد!
78

م.ر.اوژن

ضد زنان

زنــی کــه جلــو حرکــت میکــرد ،همانطــور کــه نفسنفــس م ـیزد و
دســتانش را بــه کمــر زده بــود ،رو بــه دیگــری گفــت:
ُ
 بیا اینجا بشین .یه کم خستگی در کن.بعــد بــا دســت بــه ســمت صندلیهــا اشــاره کــرد .آتوســا کیفــش را
روی میــز گذاشــت و مقنعــهاش را هــم از ســر درآورد و روی کیــف
خــود پرتــاب کــرد و ســپس ،روی صندلــی نشســت .صــدای جیرجیــر
پایههــای صندلــی ،چندیــن بــار در اتــاق پیچیــد .آتوســا ،قــدری کــه
نفــس تــازه کــرد ،گفــت:
 اینجــا کجاســت مــن رو آوردی؟ دو هــزار تــا پلــه اومدیــم زیــر زمیــنکــه بــه اینجــا برســیم؟ نمیخـوای بگــی قــراره کجــا بریــم؟
زن بــه آرامــی و بــا وقــار کامــل بــه ســمت صندلــی روب ـهروی او آمــد
و روی آن نشســت ،دســتانش را روی میــز قــرار داد و انگشــتانش را در
هــم گــره کــرد .بعــد بــه مــدت کوتاهــی در چشــمان آتوســا خیــره شــد
و ســپس گفــت:
 اســم مــن میتراســت .بــه بقیــه ســواالتت هــم بهموقــع جــواب دادهَ
میشــه .مهــم اینــه کــه فعــا جــات امنــه.
بــرای لحظاتــی بیــن آن دو ســکوت حاکــم شــد .آتوســا از این میترســید
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کــه نکنــد از چالـهای کــه برایــش تــدارک دیــده بودنــد ،در چــاه افتــاده
باشــد .دوســت داشــت هرچــه ســریعتر بفهمــد ایــن زن کیســت و چــرا
بــه او کمــک کــرده اســت .بــه چهــرهی میتــرا خیــره شــد .در فضــای
کمنــور اتــاق هــم بــه خوبــی او را میدیــد .موهــای مشــکیرنگ،
ابروهــای هشتیشــکل و لبــان باریکــی کــه داشــت ،از او زنــی سرســخت
و نفوذناپذیــر میســاخت .شــاید ســنش نزدیــک بــه ســی و پنــج ســال
بــود ،امــا هماننــد یــک دختــر بیســت و پنــج ســاله ،قبــراق و ســرحال بــه
نظــر میآمــد .در دســت راســتش یــک حلقــه داشــت کــه روی آن یــک
ســتاره قرمــز و در وســط ســتاره ،یــک عقــاب ســیاهرنگ حکاکــی
شــده بــود .انگشــتر بــه زیبایــی در نــور کــم اتــاق هــم میدرخشــید.
امــا بیشــتر از آنکــه ایــن حلقــه بــه او زیبایــی و ظرافــت ببخشــد ،حــس
جنگجویــی و سرســختی را در ذهــن هــر کــس تداعــی میکــرد.
ده دقیقــه گذشــت .ده دقیقـهی دیگــر هم گذشــت .و ده دقیقــه دیگر…
آتوســا انگشــتان کشــیدهاش را بــا ریتمــی خــاص و منظــم روی میــز
میکوبیــد .حوصل ـهاش حســابی ســر رفتــه بــود .نیــم ســاعتی میشــد
کــه در ایــن اتــاق نمگرفتــه و بدبــو نشســته بــود و انتظــار میکشــید.
خواســت دوبــاره از میتــرا سـوالی بپرســد کــه ناگهــان ،صــدای قدمهایــی
از دور توجـهاش را جلــب کــرد و او را مضطــرب ســاخت .هـوای خفــه و
نمنــاک اتــاق ایــن حــس بــد را تقویــت میکــرد .آتوســا گوشهایــش
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میــز
زیــر ِ
را تیــز کــرد .صــدا از راهپلههــا نمیآمــد .نــگاهاش را بــه ِ
ـط اتــاق دوخــت .یــک ســنگ از زیــر آن ،آرام آرام بــاال آمــد و ســه
وسـ ِ
چهــار دســت ســیاهرنگ از میــان آن نمایــان شــد .آتوســا از جــای خــود
بلنــد شــد ،عقبعقــب رفــت و بــه صــورت میتــرا خیــره شــد و منتظــر
واکنشــی از طــرف او مانــد .امــا اثــری از اضطــراب در چهــرهی او پیــدا
نبــود .از میــان حفــره یــک دختــر ج ـوان بــاال آمــد کــه رنــگ ســفید
صورتــش هیــچ شــباهتی بــه دســتانش نداشــت .دختــرک نگاهــی بــه
آتوســا انداخــت و گفــت:
 بیا پایین ،وقت رو تلف نکن.میتــرا بــا اشــارهی دســت خــود بــه آتوســا ،پاییــن را نشــان داد .آتوســا بــا
کمــی تردیــد و بــه کنــدی بــه ســمت حفــره رفــت و از پشــت وارد آن
شــد ،پایــش را روی اولیــن پل ـهی نردبــان فلــزی گذاشــت و آهســته بــه
ســمت پاییــن حرکــت کــرد .پاییــن کــه رســید و بــه پشــت خــود نــگاه
کــرد ،ســه زن را دیــد کــه بــه او خیــره شــده بودنــد و ســرتاپایش را
برانــداز میکردنــد .باالخــره یکــی از آنهــا کــه از بقیــه کوتاهتــر بــود و
ـبز درشــتی داشــت ،دســتش را بــه ســوی
چهــرهی بانمــک و چشــمان سـ ِ
او دراز کــرد و گفــت:
 سالم .من ایرسا هستم.81
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آتوســا هــم دســتش را بــه ســمت او دراز کــرد و دســت داد .یکــی دیگــر
از آنهــا کــه از بقیــه جثـهی بزرگتــری داشــت ،بــه ایرســا اخمــی کــرد
و گفــت:
 اینکه هنوز گزینش نشده که اسمت رو بهش میگی دیوونه!ایرســا بــا بیتوجهــی بــه حــرف او و بــدون آنکــه در صورتــش نگاهــی
کنــد ،جـواب داد:
 بــرو بابــا .تــا اینجــا رو اومــده .میخــوای قبولــش نکنــن .ایــن ازقبــل قبــول شــده.
ســپس هــر ســه بــه ســمت عقــب برگشــته و وارد داالن تاریکــی شــدند
کــه شــمعهای بیشــمار کمســویی بــه فاصلــه دو متــر از هــم روشــن
بــود .آتوســا نگاهــی بــه حفــرهی بــاالی ســرش انداخــت؛ منتظــر میتــرا
بــود ،امــا صدایــی نمیشــنید .ناگهــان صــدای ایرســا کــه حــال چنــد
متــری از او دور شــده و انعــکاس پیــدا میکــرد ،بــه گوشــش رســید:
 بیا .منتظر چی هستی پس؟ میترا نمیآد .دنبالمون بیا گم نشی.آتوســا نفــس عمیقــی کشــید و دنبــال آنهــا حرکــت کــرد .تونلــی تودرتو
کــه ارتفــاع ســقف آن بــه زحمــت بــه یــک متــر و هفتــاد و پهنایــش بــه
پنجــاه ســانتی متــر میرســید .بعــد از هــر چهــل پنجــاه متــر ،تونــل بــه
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دو یــا ســه راه تقســیم میشــد کــه بــه هیــچ وجــه مشــخص نبــود هــر
کــدام بــه چــه جایــی میرســند .امــا آن ســه زن بــدون هیــچ مشــکلی
مســیر خــود را انتخــاب کــرده و بــه راه خــود ادامــه میدادنــد .پــس از
ده دقیقــه گــذر از راههــای پــر پیــچ و خــم ،یــک در فلــزی نمایــان شــد؛
نفــر دیگــر آن گــروه ســهنفره کــه در راه از بقیــه کمحرفتــر بــود،
بــا ریتمــی خــاص بــه در کوبیــد و ســپس بــه ســمت آتوســا بازگشــت
و یــک دســتمال را از جیبــش بیــرون آورده و چشــمان آتوســا را بســت.
صــدای بــاز شــدن در بــه گــوش رســید و آن زن دســت آتوســا را گرفــت
و همــراه خــود بــه داخــل بــرد .از در کــه عبــور کردنــد ،آتوســا صــدای
آدمهــای بیشــتری را میشــنید .بــا خــود گفــت ایــن همــه آدم زیــر زمیــن
چــه کار میکننــد؟ اصــا اینهــا چــه کســانی هســتند؟ صــدای بــاز و
بســته شــدن چندیــن در را شــنید و از چهارمیــن در کــه گذشــت صــدای
زنــی بــه گوشــش خــورد کــه میگفــت:
ُ
 شهره؟! این همون خبرنگارهس؟امــا جوابــش را نشــنید .از در بعــدی کــه گذشــت ،زن ایســتاد و چشــمان
او را بــاز کــرد؛ یــک اتــاق کوچــک و بــدون پنجــره کــه وســط آن یــک
میــز و دو صندلــی قــرار داشــت و کنــار آن هــم یــک تخــت خــواب
یکنفــره جــای گرفتــه بــود .زن رو بــه آتوســا کــرد و گفــت:
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 همینجا بمون.حــال ،آتوســا میتوانســت همــه چیــز را بــه ســبب روشــنایی بیشــتر ،بهتــر
ببینــد؛ آن زن یــک شــلوار قرمــز رنــگ و یــک تــاپ ســفید بــه تــن
داشــت و ســمت راســت ســینهاش همــان عالمــت روی انگشــتر میتــرا،
یعنــی ســتاره و عقــاب دوختــه شــده بــود و ســمت چــپ ســینهاش هــم
یــک اتیکــت شــامل اســمش بــه التیــن و یــک کــد  ۷رقمــی زده شــده
بــود .نــام او پانت ـهآ بــود.
زن از اتــاق خــارج شــد و در را پشــت ســرش بســت .آتوســا بــه سراســر
اتــاق نگاهــی انداخت و ســپس ســاعت مچـیاش را نگاه کــرد.۱۳:۱۰ :
از شــب گذشــته چیــزی نخــورده بــود و بــه شــدت احســاس گرســنگی
میکــرد .بــه ســمت تخــت کنــار اتــاق رفــت و روی آن نشســت .در
ایــن فکــر بــود کــه بیــرون از ایــن اتــاق چــه میگــذرد و در مــورد او چــه
چیزهایــی میگوینــد؟ یــاد پــدرش افتــاد و اشــک در چشــمانش حلقــه
زد .میدانســت کــه قطعــا پــدرش از شــدت نگرانــی ،حــال خوبــی
نــدارد و دلــش حســابی شــور میزنــد.
در اتــاق بــاز شــد و دو زن وارد شــدند :یکــی از
در ایــن لحظــه ناگهــان ِ
آنهــا کــه پوشـهای در دســت داشــت ،روی یکــی از صندلیهــا نشســت
و دیگــری ،ســینی غذایــی را کــه همــراه داشــت روی میــز گذاشــت و
ِ
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از اتــاق خــارج شــد .آتوســا بــه صــورت زن کــه بــه اوراق داخــل پرونــده
چشــم دوختــه بــود ،خیــره شــد .زن دو ســه برگــی را ورق زد و گلویــش
را صــاف کــرد و بــا دســت خــود بــه ســمت ســینی غــذا کــه داخلــش
یــک ظــرف ســاالد ماکارونــی بــا یــک لیــوان نوشــابه قــرار داشــت،
اشــاره کــرد و گفــت:
 بیا .باید گشنهات باشه.آتوســا ابروهایــش را بــاال داد و نگاهــی دقیــق بــه غــذای داخــل ســینی
انداخــت .گرســنگی طاقتــش را بریــده بــود .پــس از مکثــی بــه ســمت
میــز رفــت ،روی صندلــی نشســت و قاشــق را برداشــت و شــروع بــه
خــوردن غــذا کــرد .همانطــور کــه غــذا را بــه ســرعت فــرو م ـیداد،
بــه اتیکــت روی ســینهی زن نــگاه کــرد کــه نوشــته بــود« :مونــا» .بعــد
بــه صورتــش نگاهــی دقیقتــر انداخــت .زن جاافتــادهای بــود و بــه نظــر
میآمــد حــدود پنجــاه ســال داشــته باشــد .صورتــی متیــن و چشــمانی
نافــذ داشــت و موهایــش را بــا کــش صورتیرنگــی از پشــت بســته بــود
و روی گونـهی ســمت راســت و زیــر چشــمش ،اثــر یــک کبــودی دیده
میشــد .زن باالخــره پرونــده را بســت و در چشــمان آتوســا نــگاه کــرد
و گفــت:
 میدونــم ســوالهای زیــادی داری .امــا اول مــن بایــد ازت ســوال85
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کنــم و خوشــبختانه نیــازی بــه خیلــی از مراحــل اولیــه نــداری .چــون
آدم شناختهشــدهای هســتی و مدتهاســت زیــر نظــرت داریــم .پــس
یــه راســت میریــم ســر ســوالهای اصلــی.
آتوسا لقمهی درون دهانش را فرو داد و گفت:
 چرا باید به سواالی شما جواب بدم؟زن لبخندی زد و پاسخ داد:
 بــرای اینکــه مــا کمکــت کردیــم و بــرای اینکــه بــه سـواالت جـواببدیم.
آتوســا قاشــقی دیگــر از غــذا را درون دهانــش گذاشــت و همانطــور
کــه بــا زبــان خــود غــذا را بــه ســمت راســت دهانــش هــل مــیداد،
گفــت:
 خب ،بپرسین!مونــا یــک برگــه از داخــل پوشــه در آورد و بــه آن نگاهــی انداخــت و
گفــت:
 به نظرت زنها نسبت به مردها مورد تبعیض قرار میگیرند؟86
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 بله .یعنی ،در بسیاری موارد. به نظر تو این تبعیض فقط در کشور ماست؟این بار آتوسا ،با کمی تردید جواب داد:
 نــه .فکــر نکنــم .یعنــی بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه دیــدم و شــنیدمهمــه جــا تبعیــض هســت .امــا یــه نــوع دیگــه .شــاید خیلــی کمتــر .امــا
بــه هــر صــورت ایــن یــه مشــکل تاریخیــه.
 عامل این تبعیض رو کی یا چی میدونی؟ در کل وقتــی ظلمــی میشــه ،دو طــرف مقصــرن .یعنــی اونــی کــهبهــش ظلــم میشــه هــم بایــد یــه حرکتــی از خــودش نشــون بــده و
اعتراضــی کنــه .اگــه نکنــه ،اونــم مقصــره .واســه همیــن هــم مــن تــوی
روزنامــه حرفــم رو زدم کــه نســبت بــه اتفاقاتــی کــه داره تــوی کشــورم
میافتــه ،بیتفــاوت نباشــم .امــا میدونــی کــه...
 بله...مونــا در حالــی کــه برگههــای جلــوی دســتش را بررســی میکــرد،
گفــت:
 به چه غذایی عالقه داری؟87

م.ر.اوژن

ضد زنان

آتوسا از تعجب صورتش را جمع کرد و گفت:
 چی؟! میگم چه غذایی دوست داری؟ فسنجون! مهمه واقعا؟ مــن اصــا دوســت نــدارم .البتــه از کلــه پاچه بهتــره .اینــو همینطوریپرســیدم! دیــدم بــا عالقــه غذاتــو میخوری!
بعد قدری سرش را خاراند و ادامه داد:
 محبوبترین شخص توی زندگیت کیه؟ پدرم.بعد از گفتن این کلمه ،احساس دلتنگی در دلش زنده شد.
 چه حسی در مورد مردها داری؟ حــس خاصــی نــدارم .چــی بگــم؟ آدمــن دیگــه .خــوب توشــونهســت .بــد هــم هســت.
 برای آزادی زنها حاضری از جونت هم مایه بذاری؟88
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آتوسا قدری چشمانش را درشت کرد و گفت:
 خب ،مگه راه دیگهای نیست؟ مگه جنگه؟ حاضری یا نه؟ اگه پیش بیاد .اگه فقط همین یه راه باشه.آتوســا یــاد کاری کــه امــروز انجــام داده بــود ،افتــاد .شــاید عاقبــت
ایــن کارش مــرگ نبــود ،امــا مســلما زندگــی هــم نبــود! از اینکــه مثــل
دیگــران گوســفندوار زندگــی کنــد ،بــدش میآمــد .امــا کلمـهی مــرگ
هــم او را میترســاند .بــاز هــم بیــن ایــن دو گزینــه ،مــرگ بــا عــزت را
میپذیرفــت .ایــن را از پــدرش آموختــه بــود؛ پــدری کــه همـواره جــای
خالــی مــادر فوتشــدهاش را پــر کــرده بــود و وقتــی کــه جوانتــر بــود،
بــه او یــادآور میشــد کــه شــرفش را بــه خاطــر آرامــش کوتاهمــدت
زیــر پــا نگــذارد .البتــه ،هرچــه از ســنش میگذشــت ،محافظهکارتــر
میشــد .آتوســا ،آب دهانــش را قــورت داد و گفــت:
 بله .به خاطر آزادی ،بله.مونــا برگــهای را از داخــل پوشــه بیــرون کشــید و بــا خــودکاری کــه
گوش ـهی پوشــه گیــره شــده بــود ،اســم «آتوســا نیکــزاد» را روی برگــه
نوشــت .بعــد برگــه و خــودکار را بــه او داد و گفــت:
 بیا امضا کن!89
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 این چیه؟ مگــه نمیخواســتی بــا کار امــروزت بــه زنهــا کمــک کنــی؟ پــسایــن رو بگیــر و امضــا کــن.
آتوســا برگــه و خــودکار را گرفــت و بــه آن نگاهــی انداخــت .بــاالی برگه
همــان آرم ســتاره و عقــاب قــرار داشــت و زیــر آن هــم تنهــا یــک جملــه
نوشــته بــود« :اینجانــب تعهــد میدهــم از هیــچ کمکــی بــه ارتــش
زنــان بــرای آزادی زنــان سراســر جهــان دریــغ نکنــم».
اندکــی تامــل کــرد و بعــد ،برگــه را امضــا کــرد .مونــا کاغــذ را از دســت
او گرفــت و درون پرونــده گذاشــت ،از جــای خــود بلنــد شــد و دســتش
را بــه ســوی آتوســا دراز کــرد و گفــت:
 خوش اومدی!آتوســا هــم از جایــش بلنــد شــد و بــدون آنکــه چیــزی بگویــد بــا او
دســت داد.
مونا پروندهها را از روی میز برداشت و گفت:
 فعــا اســتراحت کــن .از بخــت خوبــت امشــب ســاعت دوازده،ســخنرانی داریــم.
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و از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست.
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بخش ۳
نزدیــک ســاعت یــازده بــود کــه صــدای بــاز شــدن در به گوشــش رســید
و ایرســا وارد اتاق شــد:
 پاشو دختر .باید آماده بشی.آتوســا کــه چنــد دقیقـهای از بیــدار شــدنش میگذشــت ،از جــای خــود
بلنــد شــده و همــراه ایرســا از اتــاق خــارج شــد .حــال دیگــر چشــمانش
بســته نبــود و میتوانســت همــه چیــز را ببینــد .شــاید ســی یــا چهــل
اتــاق ،نظیــر اتاقــی کــه او در آن بــه اســتراحت پرداختــه بــود ،در آن
در بیشترشــان بســته بــود .در انتهــای راهرو
ناحیــه قــرار داشــت کــه البتــهِ ،
هــم یــک در آهنــی بــزرگ بــرای خــروج از ایــن بخــش قــرار داشــت.
بعــد از آنکــه بــه در مذکــور رســیدند ،ایرســا دســتش را بــا ریتــم خاصی
بــه در زد .ســپس در بــاز شــد و هــر دو وارد قســمت دیگــری شــدند.
فضــای ایــن قســمت بــا بخــش قبــل کامــا فــرق داشــت و دیوارهــای
خیــس و نمکشــیده ،جایشــان را بــه دیوارهــای سفیدکاریشــده و
ســقفهای بلنــد و پرنــور داده بــود .کامــا مشــخص بــود ســاخت ایــن
محــل بــا دســت خالــی و وســایل عــادی ناممکــن اســت .هــر چــه جلوتر
میرفتنــد ،کانالهــا وســیعتر و بزرگتــر میشــد و صــدای همهمــهی
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آدمهــا هــم بیشــتر از قبــل بــه گــوش میرســید .پیــچ بعــدی را کــه بــه
چــپ پیچیدنــد ،آتوســا افــرادی را دیــد کــه در حــال رفــت و آمــد بــوده
و از کنــارش رد میشــدند .بــه دلیــل اینکــه لباسهــای او بــا دیگــران
فــرق داشــت ،مــورد توجــه واقــع میشــد و بقیــه بــا نگاهــی پرسشــگر او
را وارســی میکردنــد.
آن دو در انتهــا ،بــه یــک ســالن بــزرگ رســیدند کــه مملــو از افــرادی
صفکشــیده بــود .شــاید دویســت یــا ســیصد یــا حتــی بیشــتر و البتــه
همگــی آنهــا زن بودنــد .برایــش عجیــب بــود کــه اینهمــه انســان در
ایــن زمــان و مــکان ،در اعمــاق زمیــن چــه کار میکننــد .افــراد در
حــال نشــان دادن کارتهــای شناساییشــان بــه مامورانــی بودنــد کــه
در کنــار گیتهــای کنتــرل ایســتاده و بعــد از ثبــت اطالعــات ،اجــازه
ورود صــادر میکردنــد.
ایرســا ،آتوســا را بــه یــک اتــاق کوچــک کــه پشــت ســالن و در ســمت
راســت آن قــرار داشــت بــرد و یــک لبــاس ،شــبیه بــه لبــاس خــودش بــه
او داد تــا آن را بپوشــد .بعــد از آنکــه آتوســا لبــاس را بــه تــن کــرد ،ایرســا
برچســب اســم و کــد او را بــر روی ســینهاش چســباند ،یــک کارت
شناســایی بــه او داد و دســتش را گرفــت و هــر دو وارد جمعیــت شــدند.
همانطــور کــه در صــف ایســتاده بودنــد ،ایرســا رو بــه او گفــت:
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 میدونستی من همیشه نوشتههات رو میخونم؟ جدا؟ آره .آخه کال خوب تیکه میپرونی.سپس هر دو خندیدند و آتوسا گفت:
 بابام میگه این خصوصیت رو از مامانت به ارث بردی.باالخــره بــه گیتهــا رســیدند و بــا نشــان دادن کارتهایشــان از آن
گذشــتند .ایرســا گفــت:
 بــرو بــه ســمت فلشهــای قرمــز کــه روی دی ـوار کشــیده شــده .ایــنمســیر بــه ســمت محــل ســخنرانی میرســه .بعــد از ســخنرانی همینجــا
میبینمــت .مــن بایــد بــرم تــوی قســمت شــمالی کار دارم.
آتوســا بــدون اینکــه حرفــی بزنــد ،بــه همــراه جمعیــت ،دنبــال فلشهای
قرمــز حرکــت کــرد .هنــوز در بهــت و شــوک حاصــل از دیــدن ایــن
مــکان عجیــب و غریــب و آدمهــای درون آن بــود .واقعــا چنیــن مــکان
پــر رمــز و رازی را چــه کســی ســاخته بــود؟ در ایــن افــکار بــود کــه بــا
دیــدن منظــرهای دهانــش از تعجــب بــاز مانــد! بــا طــی کــردن آخریــن
پیــچ ،نگاهــش بــه ســالنی بــه بزرگــی یــک اســتادیوم فوتبــال افتــاد ،یعنــی
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همــان ســالن ســخنرانی .ســالنی کــه دارای ســقفی بســیار بلنــد بــود کــه
بــا چندیــن ســتون بــزرگ ســنگی خاکســتریرنگ ،نگــه داشــته شــده
بــود .نورافکنهــای بــزرگ پــر نــور و پرچمهــای عظیــم بــا عالمــت
ســتاره و عقــاب و همچنیــن بلندگوهــای متعــدد کــه سراســر دیوارهــای
آن را فــرا گرفتــه بــود .عجیبتــر از آن ،جمعیــت داخــل محوطــه بــود!
شــاید بیــش از هشــتاد یــا نــود هــزار زن در آنجــا جمــع بودنــد کــه
صــدای همهمهشــان گــوش آدمــی را کــر میکــرد .آتوســا بــا چشــمانی
کــه از حدقــه بیــرون زده بــود ،بــه همــه جــا مینگریســت .چنیــن جایــی
بیشــتر شــبیه فیلمهــای تخیلــی بــود و نمیدانســت ایــن وقایــع رویاســت
یــا در واقعیــت رخ داده اســت .زیــر لــب گفــت:
 اینجــا دیگــه چــه جهنمیــه؟ کســی کــه اینجــا رو طراحــی کــرده وســاخته ،حتمــا نابغــه بــوده.
بــا بلنــد شــدن صــدای «ویــز ویــز» بلندگــو و ســوتهای آن در محوطــه،
توجــه جمعیــت حاضــر بــه ســمت ســکوی ســخنرانی جمــع شــد؛ زنــی
در بــاالی یــک ســن ،در حــال تنظیــم میکروفــن بــود .در همــان حــال،
همــه بــه صــورت مرتبتــری کــه فاصلــه هــر نفــر بــا نفــر کنــاری و
جلوییــش بــه انــدازه نیــم دســت بــود ،کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد.
آتوســا نیــز از آنهــا تقلیــد کــرد و هماننــد آنهــا ایســتاد .منتظــر بــود
ببینــد چــه کســی بــرای ســخنرانی خواهــد آمــد و چــه چیــزی خواهــد
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گفــت کــه اینهمــه انســان ،چنیــن مشــتاقانه منتظــر حضــور او هســتند.
نظــم در کل محوطــه بــه چشــم میخــورد .از طــرز قرارگیــری زنــان
گرفتــه تــا ســکوت مرگبــاری کــه اینــک ،فضــا را در بــر گرفتــه بــود.
در ایــن لحظــه ،ناگهــان همــه شــروع بــه دســت زدن کردنــد و یــک زن
بــه ســرعت پلههــای ســکوی ســخنرانی را کــه در ســمت چــپ آن قــرار
داشــت بــه ســوی بــاال طــی کــرد و وقتــی روی آن رســید ،دســتش را
بــه ســمت جمــع گرفــت و بالفاصلــه دســت زدنهــا قطــع شــد .ســپس
همــگان دســتهای راستشــان را بــر ســینه چــپ خــود کوبیدنــد و
ســکوت برقــرار شــد.
چهــرهی زن از دور مشــخص نبــود ،امــا قــدی متوســط و قامتــی اســتوار
و اندامــی ورزیــده داشــت و روی بــازوی چپــش هــم ســه ســتاره قــرار
گرفتــه بــود کــه بــه زیبایــی در نــور خیرهکننــده محوطــه میدرخشــید.
زن صورتــش را کمــی عقبتــر از میکروفــن گرفــت و ســرفهای کــرد و
ســرش را بــه ســمت چــپ گردانــد و رو بــه همــکارش کــه کنــار دســتش
ایســتاده بــود و یــک تبلــت در دســت داشــت ،گفــت:
 همه حاضرن؟زن نگاهی به صفحه تبلت خود انداخت و گفت:
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 بلــه .ســه دقیقــه زودتــر از ســاعت مقــرر ،همــهی جمعیــت داخــلشــده بــودن.
 خوبه .باعث افتخاره که همه به نظم و قرارمون احترام میذارن.سپس رو به جمعیت و شروع به صحبت کردن برای آنان کرد:
 درود بر شما شیرزنان!اب «درود» او توســط جمــع ،بــه صــورت یکصــدا و
صــدای جــو ِ
متحــد فضــا را در نوردیــد:
 امــروز ،بزرگتریــن اجتمــاع ارتــش زنــان را برگــزار میکنیــم .شــایدبزرگتریــن اجتمــاع زنــان در طــول تاریــخ بشــریت ۱۲۰ .هــزار زن در
ایــن محوطــه و زیــر زمیــن بــرای آزادی خــود جمــع شــدهایم ،تــا متحــد
و یکپارچــه عمــل کنیــم .همچنیــن ،زنــان دیگــر نقــاط ایــران و جهــان
کــه تنهــا صــدای مــا را میشــنوند و فرصــت حضــور در کنــار مــا را
ندارنــد ،بــه ایــن جمــع اضافــه میکنیــم .امــروز بیــش از هــر روز دیگــر،
مــا زنــان ،یکصــدا آمــاده بازپسگیــری جایــگاه و منزلــت خــود
از غاصبــان و ســتمکاران هســتیم .آمــاده بازپسگیــری حقــوق خــود
بابــت ســالها ســکوت بیجــا و جهــل کشــنده .امــروز بیــش از هــر
روز دیگــر بــا یکدیگــر متحــد شــدهایم و بــر ایــن امــر اســتواریم و فریــاد
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میزنیــم :رســتاخیز نزدیــک اســت.
و همه شروع به دست زدن کردند .سخنران ادامه داد:
 بــه زودی روز رهایــی زنــان از دســت اهریمنــان فــرا خواهــد رســید.پاینــده بــاد جنبــش آزادی زنــان .پاینــده بــاد ارتــش آزادی زنــان.
همــه بــرای بــاری دیگــر دسـتهای خــود را روی ســینه خــود کوبیدنــد
و ضــرب کرکننــده آن فضــا را پــر کــرد .ســپس ســخنران از روی ســن
پاییــن آمــد و افــراد بــه مــرور متفــرق شــدند.
***
آتوســا در وســط محوطــه باقــی مانــده بــود و همچنــان بــه ســوی محــل
ســخنرانی مینگریســت کــه یــک نفــر بــازوی او را فشــرد؛ ســرش را
چرخانــد و مونــا را دیــد کــه بــه او لبخنــد میزنــد:
 چیــه؟ چــرا اینجــا وایســادی؟ االن میگــم بچههــا اتــاق اســتراحتترو نشــونت بــدن .تــا بخ ـوای ایــن مســیرها رو یــاد بگیــری چنــد وقتــی
طــول میکشــه .تــازه بعضــی وقتهــا هــم بــرای امنیــت ،مســیرها رو
عــوض میکنــن.
 اینکه سخنرانی میکرد کی بود؟98
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 یکی از اعضای اصلی جنبشه .اسمش پروینه. یعنی تصمیمگیرنده اصلی اونه؟ تصمیمگیرنــده اصلــی کــه نــه؛ بیشــتر تصمیمهــا رو بانــو آذرمیگیــره .البتــه میشــه گفــت هم ـهی مــا میگیریــم .همــه یــه هــدف
داریــم و اون هــم آزادی خودمونــه.
 شما دقیقا میخواین چی کار کنین؟ فکر بعدش رو کردین؟در همیــن حــال ایرســا هــم بــه جمــع آن دو اضافــه شــد و دســت روی
شــانه آتوســا گذاشــت و گفــت:
 هــدف مــا قطعــا چیــزی جــز رهایــی زنــان از اســارت نیســت .دیگــهنمیخوایــم بذاریــم کســی برامــون تصمیــم بگیــره .تــو کــه خــودت
پیشقــدم ایــن راه بــودی ،بایــد حــرف مــا رو بفهمــی.
 مــن میخــوام اون تصمیمگیرنــده اصلــی رو ببینــم .مســلما اونایدههــای خــاص خــودش رو داره .باالخــره اونــه کــه بیشــترین تاثیــر
رو مــیذاره.
مونا سرش را تکان داد و گفت:
 بــه ایــن راحتیهــا هــم نیســت .فقــط اعضــای اصلــی میتونــن بــا99
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بانــو ارتبــاط داشــته باشــن .بقیــه بایــد درخواســت پــر کنــن.
 ســازمانی کــه دسترســی بــه اعضــای اصلیــش وجــود نداشــته باشــه ،بــهدرد نمیخــوره .از کجــا معلــوم چیزایــی کــه میگــن ،همــون چیزاییــه
کــه واقعــا میخ ـوان.
مونــا بــا انگشــت اشــاره خــود بــه شــانه آتوســا ضربـهای زد و دهانــش را
بــه گــوش او نزدیــک کــرد و گفــت:
 مثل اینکه فراموش کردی ما تو رو نجات دادیم.آتوسا با لبخند دست او را به آرامی کنار زد و پاسخ داد:
 دوســت نــدارم یــه روزی هــم مجبــور بشــم از دســت شــما فــرار کنــم.واســه همیــن از اول میخـوام بدونــم هدفتــون چیــه.
در همیــن حــال نــگاه ایرســا بــه پشــت آتوســا افتــاد و پرویــن را دیــد کــه
همــراه عــدهای کــه او را احاطــه کردهانــد ،بــه ســمت آنهــا میآیــد.
بــرای همیــن بــا چشــمانش بــه مونــا اشــارهای کــرد و گفــت:
 اونجــا رو ببیــن؛ پرویــن داره مـیآد .بــه نظــرم آتوســا بــره جلــو و هــردرخواســتی داره بهــش بگــه.
 خل شدی مگه؟ فکر کردی اون چه جوابی میده؟100
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 ضرر نداره .نهایتش میگه نه .سرش رو که نمیبره.آتوســا بــدون آنکــه منتظــر تصمیمگیــری آن دو باشــد ،بــه ســمت
پرویــن حرکــت کــرد .نزدیــک کــه شــد ،نــگاهاش بــا نــگاه پرویــن
تالقــی کــرد .پرویــن همانجــا جلــوی پــای آتوســا ایســتاد و بــا دســتش
بــه افــرادی کــه دنبــال او بودنــد ،اشــارهای کــرد و آنهــا از اطرافــش دور
شــدند .ســپس لبخنــدی زد و دســتش را بــه ســوی آتوســا دراز کــرده و
بــا او دســت داد و گفــت:
 خوشــحالم کــه اینجاییــد .متــن تــون رو تــوی روزنامــه خونــدم.کامــا جســورانه بــود .اینجــا بــه آدمهایــی مثــل شــما نیــاز داریــم.
طــرز صحبــت قاطعانــه و قــدرت نــگاه او ،آتوســا را تحــت تاثیــر قــرار
داده بــود .قلبــش بــه شــدت میتپیــد و پاهایــش میلرزیــد و احســاس
میکــرد در مقابــل یــک رهبــر بــا نفــوذ و بــا صالبــت قــرار گرفتــه
اســت .همینکــه او را بــا یــک نــگاه میشــناخت ،نشــانهای از هــوش
و ذکاوتــش بــود کــه آتوســا از آن متعجــب شــده بــود .تــاش کــرد بــر
خــود مســلط شــود .بــا ســرفهای مصنوعــی صدایــش را صــاف کــرد و
گفــت:
 از لطفتــون ممنونــم .ایــن وظیفــه یــه روزنامــه نــگاره کــه واقعیتهــارو بــرای مردمــش بگــه.
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پروین سرش را تکان داد و گفت:
 بله .بله .البته همه مثل شما نیستند و انقدر جرات ندارند.بعد نگاهی به ساعت مچیاش انداخت و ادامه داد:
 از دیدنتون خوشحال شدم .تا دیدار بعدی.سپس دستانش را از پشت به هم گره کرد و از کنار آتوسا رد شد.
همانطور که آتوسا با نگاهش او را دنبال میکرد ،گفت:
 مــن یــه درخواســتی دارم .میخــوام تصمیمگیرنــده اصلــی جنبــشرو ببینــم.
پرویــن ،چنــد قــدم دیگــر برداشــت و ســپس در جــای خــود ایســتاد و
اندکــی مکــث کــرد .بعــد بــه ســمت عقــب چرخیــد و درحالــی کــه ســر
تــا پــای آتوســا را برانــداز میکــرد ،بــا لحنــی قاطــع گفــت:
 چــرا ایــن درخواســت رو داریــد؟ فکــر میکنــم کــه مــن تــویســخنرانیام تمــام اهــداف اصلــی جنبــش رو گفتــه باشــم .اگــه هــم
امــروز تمــام م ـوارد رو نشــنیدین ،قــدری حوصلــه کنیــد تــا دوبــاره دور
هــم جمــع بشــیم.
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آتوســا آرام آرام بــه ســوی او قــدم برداشــت و در چنــد قدمــی او ایســتاد
و گفــت:
 اینهــا یــک ســری هدفهــای کلــی بــودن .مــن دنبــال ریشــه ایــندرختــم ،برگهــاش بــه دردم نمیخــوره.
پرویــن متفکرانــه لبانــش را روی هــم فشــرد و بــا دقتــی مضاعــف بــه
چشــمان پرسشــگر آتوســا نــگاه کــرد .گویــی میخواســت افــکار او
را از درون چشــمانش بخوانــد .آتوســا تحــت تاثیــر نــگاه و چشــمان
درشــت و خاکســتریرنگ پرویــن قــرار گرفتــه و صــدای قــورت دادن
آب دهانــش را بــه وضــوح میشــنید .باالخــره پرویــن گفــت:
 قبول دارم شــما شــخص برجســتهای هســتید و مطمئن باشــید وظیفهایدر حــد تواناییهاتــون بــه شــما داده میشــه .امــا فکــر نمیکنیــن بــرای
ایــن خواســته خیلــی زود باشــه خانــوم نیکزاد؟!
پرویــن ایــن جملــه را گفــت و بعــد هــم منتظــر جـواب نمانــد و بــه عقب
چرخیــد و بــه ســوی درب خــروج حرکــت کــرد .در همــان حــال رو بــه
مونــا کــه چنــد قدمـیاش قــرار داشــت ،بــا صــدای بلنــد گفــت:
 بــه خانــوم نیکــزاد کمــک کنیــد تــا بــه سواالشــون پاســخ داده بشــه.اسمشــون رو هــم تــوی لیســت مالقــات بنویســید.
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بخش ۴
ایرسا در اتاق جدید آتوسا را باز کرد و وارد آن شد و گفت:
 بــه اتــاق خـواب جدیــدت خــوش اومــدی .جــای بــدی نیســت ،ولــیمســلما هیچجــا خونــه خــود آدم نمیشــه .اینــم از مشــکالت آزادیــه!
آتوســا بــه اتــاق نگاهــی انداخــت .زیــر لــب و بــا صدایــی کــه ایرســا آن
را میشــنید ،گفــت:
 فعال که برای رسیدن به آزادی هزینهی زیادی نیست.ایــن اتــاق از جــای اولــی کــه او را بــرده بودنــد ،جــای بهتــری بــود.
ســاده و بــیزرق و بــرق بــود و داخــل آن تنهــا یــک تختخــواب و
یــک صندلــی و میــز کــه روی آن یــک رایانــه کوچــک بــود ،قــرار
داشــت .ایرســا گفــت:
 صبــح ســاعت هفــت و نیــم صبحونــه میخوریــم .بعــد هــر کــیم ـیره ســر کار خــودش .نمیدونــم بــه تــو چــه کاری م ـیدن .حتمــا
فــردا مشــخص میشــه .امــا قطعــا کار ســختی بهــت نمیرســه! خیالــت
تخــت.
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همانطــور کــه ایرســا صحبــت میکــرد ،آتوســا بــه ســمت تختخـواب
رفــت و روی آن نشســت و گفت:
 ایرســا ،بــه نظــرت اینطــور کــه پرویــن میگفــت ،بــه زودی بانــو رومیبینــم؟
ایرسا قهقهای سرداد و گفت:
 ســادهدلی! حداقــل هــزار نفــر تــوی صــف هســتن! نهایتــا هــر روز دوســه نفــر بــا بانــو مالقــات میکنــن! بانــو زیــاد حــال خوبــی نــداره ایــن
روزا .مریضــه .حتــی تــو بیشــتر جلسـهها حاضــر نمیشــه .حــاال انصافــا
کار نشــدنی هــم هســت؛ یــه عالمــه آدم میخ ـوان بانــو رو ببینــن .تــازه
مســائل امنیتــی رو هــم در نظــر بگیــر.
 یعنی هیچ راهی نیست؟ فکر نمیکنم .آخه مشکل تو چیه دختر؟ دنبال چی هستی؟ ببیــن .وقتــی کــه نقشــهی یــه مســیر رو نــداری ،نبایــد تــوش قــدمبــذاری .چــون معلــوم نیســت بــه چــی ختــم میشــه و بــه چــه مســائلی
بــر میخــوری .شــاید از چالــه افتــادی تــو چــاه! اصــا اینطــور نــگاه
کــن ،مگــه سیاســتمدارا همــهاش حرفــای خــوب خــوب نمیزنــن و
بعــد یــه کارای دیگــه میکنــن؟
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 نه همهاش! حرف مفت هم زیاد میزنن!از ایــن حــرف ایرســا ،هــر دو خندهشــان گرفــت؛ طــوری کــه لحظـهای
نزدیــک بــود آتوســا از روی تخــت بــر زمیــن بیافتــد .بعــد از تمــام شــدن
مــوج خنــده ،آتوســا ادامــه داد:
 آره .قبول دارم ،اما وعده وعید هم خوب میدن دیگه! خب ،آره. نگیــم همـهی ایــن تشــکیالت ،امــا از کجــا معلــوم یکی دو نفــر نخواناز ایــن ظرفیــت ســوء اســتفاده کنــن .بــه نظــرم بایــد حــرف مغــز متفکــر
ایــن تشــکیالت رو شــنید .اون مســلما یــه آینــدهای بــرای ایــن جنبــش
متصــور شــده.
 حــاال میخـوای چــی کار کنــی؟ راه دیگـهای نیســت کــه! نمیتونــیخــودت پاشــی بــری اونجا!
آتوسا نگاهش را به زمین دوخت و در فکر فرو رفت:
 شــایدم تونســتم! نمیدونــم .بــذار فکــر کنــم .شــاید یــه راهــی پیــداکــردم.
بــرای لحظ ـهای کوتــاه ،بینشــان ســکوت برقــرار شــد .ســپس آتوســا
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ایــن ســکوت را شکســت و گفــت:
 راستی تو چرا اینجا هستی؟ایرسا که به زمین خیره شده بود ،پس از اندکی تامل ،گفت:
 من دختر یه نظامی بودم. واقعا؟ آره .مــدام بــا بابــام دعـوا داشــتیم .همـهاش بهــش میگفتــم ایــن چــهوضــع مملکتداریــه .آخــه یادمــه اوال خیلــی حــرف از حــق و عدالــت
م ـیزد .امــا هــر چــی جلــو میرفتیــم هــی بــادش میخوابیــد و وارد یــه
ســری زد و بندهــا میشــد .یــه روزی احســاس کــردم دیگــه اون هــم
مثــل خیلیهــا فاســد شــده .خواســتم بزنــم بــه ســیم آخــر ،شــاید بتونــم
وجدانــش رو دوبــاره بیــدار کنــم .واســه همیــن یــه کار عجیــب و غریب
کــردم؛ یــه شــب رفتــم ســر گاوصندوقــش و هرچــی ورق داخلــش بــود،
دادم بــه روزنامههــا .خــب ،خــودت تــو روزنامــه کار کــردی ،میدونــی
اوضــاع چــه جوریــه .فــردای اون روز ســه تــا زن ریختــن تــو خونــه و
مــن رو آوردن اینجــا .تــازه فهمیــدم یــه ربــع بعــد مامــورا ریختــه بــودن
خونهمــون .نمیدونــم اگــه میگرفتنــم بابــام واســه آزادیــم چــی کار
میکــرد؟! امــا راســتش رو بخ ـوای ،امیــدی هــم بهــش نداشــتم.
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 چی بگم .وحشتناکه. آره .بیخیال .دیگه گذشته. دلت برای بابات تنگ نشده؟ایرسا قدری فکر کرد و گفت:
 چرا .اما از کارم هم ناراضی نیستم.دوبــاره بینشــان ســکوت برقــرار شــد تــا اینکــه ایرســا بــا صــدای
آرامــی گفــت:
 میدونی به چی فکر میکنم آتوسا؟ به چی؟ همینکــه گفتــی .اینــا همــش حرفــای خــوب خــوب میزنــن.سیاســتمدارا رو میگــم.
 آره .گفتم که... یعنــی هرچــی فکــر میکنمــا ،میبینــم حرفــت اشــتباهه ،اینــا فقــطشــر و ور میگــن!
دوباره ،هر دو خندیدند.
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فصل ( ۴کنگو) شش ماه قبل ،خرداد ۱۴۴۱
بخش ۱
مرکــز مگســی اســلحه دوربیـندار ،درســت وســط ســر ســرباز ســیهچرده
قــرار گرفتــه بــود؛ دقیقــا وســط پیشــانیاش .و بعــد« :بومممــم» .صدای
شــلیکی مهیــب ،تمــام فضــای جنــگل را فــرا گرفــت و پرنــدگان بــه
پــرواز در آمدنــد .ماالیــکا کــف دســتانش را بــا شــادی بــر زمیــن کوبیــد
و فریــاد زد:
 همینه .همینه.ســپس دســتهی اســلحهاش را بوســید و درحالــی کــه بندش را روی شــانه
خــود میانداخــت ،از روی زمیــن بلنــد شــد .او بــه واســطه پوســت
ســیاهرنگش ،همــواره شــب را بــرای گشــتزنی انتخــاب میکــرد تــا
شناســایی نشــود .البتــه چنــان جثــه کوچکــی داشــت و بــه راحتــی از
درختهــا بــاال میرفــت کــه حتــی اگــر روزهــا هــم بــرای تیرانــدازی
راهــی جنــگل میشــد ،مشــکل زیــادی برایــش پیــش نمیآمــد .ایــن
مبارزههــای جنگلــی برایــش شــبیه یــک بــازی شــده و شــدیدا بــه آن
عــادت کــرده بــود .بــرای اولیــن بــار در نوجوانــی بــود کــه مخفیانــه
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ســراغ کمــد بــرادرش رفتــه و اســلحه کمــری او را برداشــته و بــه دل
جنــگل زده بــود .شــاید در همــان ســن و ســال بــود کــه بــرای اولیــن بــار
حــس مبارزهجویــی علیــه قاچاقچیــان و اســتعمار گــران در وجــودش
شــعلهور شــد .او برخــاف بــرادرش بــرای تفریــح و ســرگرمی بــه جنگل
نمیرفــت و هدفــش چیــزی باالتــر از اینهــا بــود .او دوســت نداشــت
حاصــل رنجهــای مــردم روســتایش بــرای خریــد مـواد مخــدر یا اســتثمار
توســط خارجیهــا هــدر بــرود؛ م ـواد مخــدری کــه ابتــدا بــه صــورت
رایــگان بــه دســت آنهــا میرســید و بعــد از آنکــه همــهی اهالــی
روســتا بــه آن وابســته شــدند ،بــرای بــه دســت آوردن اندکــی از آن چــه
مناقصههــای باشــکوهی کــه برگــزار نمیشــد و چــه داشــتههایی کــه
بــرای آن صــرف نمیشــد .همچنیــن اســتثماری کــه موجــب میشــد
مــردم بــا دریافــت انــدک حقوقــی ،ســنگهای قیمتــی معدنهایــی کــه
حــق خودشــان بــود را اســتخراج کننــد و مفــت بــه خارجیهــا ببخشــند.
بــرای همیــن حتــی مخالفتهــای خانــوادهاش هــم مانــع کارهــای او
نشــد و او همچنــان بــرای مبــارزه پیشقــدم بــود.
ماالیــکا ،در حالــی کــه خنجــری در دســت چپــش داشــت ،دســت
راســتش را داخــل جیــب شــلوار لجنیرنــگ خــود کــرده بــود و بــه
آهســتگی ســوت م ـیزد و آرام آرام بــه ســمت خانــه حرکــت میکــرد.
وقتــی پــس از یــک ســاعت جنگلنــوردی بــه روســتا و بعــد ،خان ـهاش
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رســید ،بــرادرش را دیــد کــه مثــل بیشــتر اوقــات ،بیخوابــی بــه ســرش
زده بــود و روی صندلــی چوبــی زهـوار در رفتـهاش لــم داده و چپقــش
را در دســت داشــت .بــه نزدیکــی او رســید و بــا بیحالــی ســام کــرد.
بــرادرش ،جوابــی بــه ســام کــردن او نــداد و در عــوض ،همانطــور
کــه چپچــپ نگاهــش میکــرد ،گفــت:
 قرار نیست دست از این بازیها برداری؟!بعــد ،از جــای خــود بلنــد شــد و چپقــش را روی میز حصیــری کوچکی
کــه کنــار صندلــی بــود ،قــرار داد و رو بــه ماالیــکا ایســتاد و ادامه داد:
 بــه ایــن فکــر نمیکنــی کــه یــه روز هــم خــودت شــکار میشــی؟خــودت خــوب میدونــی کل مامــورا دارن همــه جــا رو زیــر و رو
میکنــن تــا تــو و رفیقــای ناقصالعقلــت رو پیــدا کنــن .ایــن کارا
عاقبــت خوبــی نــداره.
ماالیــکا بــه ســر تــا پــای بــرادرش نگاهــی انداخــت؛ کمــر خمیــده و
پوســت چروکیــدهی او ،هــر کســی را متاثــر میکــرد .بــرادری کــه
همپــای پــدرش تمــام عمــر در معــادن و کارگاههــا جــان کنــده بــود تــا
شــکم خانـوادهاش را ســیر کنــد ،حــال ،بــه ســبب برخــورد یــک ســنگ
معــدن بــا کمــرش ،از کار افتــاده شــده بــود .تفریحــش هــم ایــن شــده
بــود کــه روی صندلــی مثــا راحت ـیاش بنشــیند و بــه ســتارهها بنگــرد
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و چپقــی بکشــد و صبحهــا هــم روســتا را از ایــن ســر تــا آن ســر طــی
کــرده و در کار مــردم فضولــی کنــد .ماالیــکا ســرش را بــه صــورت
بــرادرش نزدیکتــر کــرد و گونــهی او را بوســید و گفــت:
 بــرام مهــم نیســت .نمیخ ـوام بــذارم چندتــا قلــدر ،مــردم روســتام روغــارت کنــن.
برادر ،دستهای ماالیکا را در دست گرفت و گفت:
دختــر
 امــا ایــن کار یــه دختــر نیســت .ایــن رو بــه مــردا بســپر .یــهِ
همســن تــو االن بایــد...
ماالیــکا بــا عصبانیــت دســتش را از میــان دســت او کشــید و حرفــش را
قطــع کــرد و گفــت:
 چــه فرقــی بیــن زن و مــردای ایــن روستاســت؟! قبــل از اینکــه مــن ودختــرای دیگــه دســت بــه کار بشــیم ،از هــر ده نفــرُ ،نــه نفر معتــاد بودن.
هم ـهی مــردا یــا یــه گوش ـهای افتــاده بــودن و خمــاری میکشــیدن یــا
داشــتن کارگــری ایــن خارجیــا رو میکــردن .پــس نگــو مــن نمیتونــم.
االن کارای مهمتــری از چیزایــی کــه تــو فکــر تــو هســت ،دارم.
بعــد بــا عصبانیــت در خانــه را بــاز کــرد و وارد شــد .بــه آرامــی از
پلههــای خانــه بــاال رفــت و وارد اتاقــش شــد .اســلحهی کمــریاش
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را زیــر تختخــواب خــود قــرار داد و اســلحهی دوربیــندارش را هــم
داخــل کمــد گذاشــت .بــه ایــن فکــر میکــرد کــه اگــر دشــمنانش
بفهمنــد کــه او در ایــن خانــه زندگــی میکنــد ،چــه اتفاقــی بــرای
خان ـوادهاش خواهــد افتــاد .مثــل همیشــه تــاش کــرد بــا ســوت زدن،
افــکار نامطبوعــش را از خــود دور ســازد .از ســبدی کــه بــه پنجــرهی
اتــاق و در قســمت بیــرون آن آویــزان بــود ،چنــد تکــه کاغــذ را بیــرون
کشــید و داخــل اتــاق آورد و روی تختــش نشســت .اولــی را بــاز کــرد،
رویــش عــدد ســه نوشــته بــود .دومــی هــم دو .ســومی صفــر .زیــر لــب
گفــت:
 مســخره .معلــوم نیســت امــروز چــه غلطــی میکــرده کــه یــه نفــر روهــم نکشــته.
بعــد ،برگههــا را زیــر و رو کــرد و چنــد بــار شــمرد .امــا کــم بــود .بــا
انگشــت اشــاره و شســت خــود چشــمانش را کمــی فشــرد .امــا تغییــری
نکــرد ،تنهــا شــش برگــه در دســت داشــت .دوبــاره بــه طــرف پنجــره
بازگشــت ،امــا هیــچ اثــری از گــزارش کار دوســتش «پونــی» نبــود.
فــوری روی لبــهی پنجــره ایســتاد و دســتش را بــه شــاخهی درخــت
جلــوی آن گرفــت و پاییــن پریــد و دواندوان بــه ســمت جنــگل حرکــت
کــرد .جنــگل در ســکوت کامــل بــود و تنهــا صــدای قدمهــای خــود
و نفسنفــس زدنهایــش را میشــنید .از خاطــرش گذشــت کــه بــا
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بقیــهی اعضــای گــروه ،قــرار گذاشــته بودنــد کــه هــر گاه یکــی از
آنهــا دســتگیر شــد ،خالفــکاران را بــه ســمت کلبـهای چوبــی در وســط
جنــگل هدایــت کننــد تــا بقیــه هــم از راه برســند .امــا حــال ،خیلــی دیــر
شــده بــود کــه او بخواهــد بــه دنبــال بقیـهی دوســتانش بــرود و از آنهــا
کمــک بگیــرد .ســاعت نزدیــک چهــار بامــداد بــود و تنهــا اندکــی تــا
روشــن شــدن هـوا باقــی مانــده بــود .تنهــا راه نجــات دوســتش ایــن بــود
کــه خــود را ســریع بــه محــل قــرار همیشگیشــان برســاند.
زمانــی کــه بــه فاصلــه دویســت متــری کلبــه رســید ،از تن ـهی یکــی از
درختــان بــاال رفــت و بقیــه راه را بــا جسـتوخیز از روی شــاخهها ادامــه
داد .نفــس کشــیدنش را کندتــر کــرده و بــه آرامــی حرکــت میکــرد.
در همــان حــال صدایــی بــه گوشــش خــورد:
 پس کجاس؟ مگه نگفتی توی خونه اس؟ ها؟و بعد صدای نازک یک دختر:
 حتما هنوز برنگشته.و بعــد مــردی دیگــر یــک مشــت بــه ســر پونــی زد و بــه همــکارش
گفــت:
 پــس بهتــره یــه جایــی قایــم بشــیم تــا غافلگیــرش کنیــم .بــه نظــرم بریم114
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تــو کلبــه .اگــه بخــت باهامــون یــار باشــه یــه جایــزهی خــوب از رئیــس
گرفتیــم .تــو هــم حواســت باشــه دختــر؛ اگــه دوســتت نیــاد ســرت رو
همینجــا میبــرم!
ماالیــکا دیگــر بــاالی ســر آنهــا رســیده بــود .ســه مــرد مســلح دور
دوســت او حلقــه زده بودنــد و منتظــر رســیدن او بــه محــل و دســتگیر
کردنــش بودنــد .ماالیــکا بــه آرامــی دو خنجــر را از کمــرش بیــرون
کشــید و هــر دو را محکــم در دســتانش گرفــت .ایــن موقعیــت را چندین
بــار تجربــه کــرده بــود .هیجــان زیــادی نداشــت .فقــط میخواســت
بــه خوبــی حواســش را جمــع کنــد تــا بــه دوســتش آســیبی نرســد .از
فــرط خســتگی از گوشــه چشــمانش اشــک جــاری بــود .روی شــاخهی
تنومنــد درخــت ایســتاد و ســرش را رو بــه آســمان کــرد و نفــس عمیقــی
کشــید.
یکــی از آن مردهــا بــرای سرکشــی وارد کلبــه شــد و درســت در همیــن
لحظــه ماالیــکا بــا دو زانویــش روی ســر یکــی از یاغیــان فــرود آمــد و او
را بــه زمیــن کوبیــد .مــرد کنــار دســت او کــه حســابی شــوکه شــد بــود،
اســلحهاش را بــه ســمت او گرفــت و ناگهــان پونــی ،از جایــش بلنــد شــد
و بــا پــای خــود بــه پشــت زانــوی ســرباز ضربـهای زد .ســرباز بــا دو زانــو
روی زمیــن افتــاد و ماالیــکا چاقــوی خــود را بــا قــدرت تمــام در گــردن
او وارد کــرد و چاقــوی دیگــر را در گلــوی ســرباز زیــر پایــش فــرو بــرد.
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صــدای ایــن اتفاقــات ،ســرباز درون کلبــه را باخبــر کــرد .وی مسلســل
خــود را از پنجــره کلبــه بیــرون کــرد و بیهــدف ،شــروع بــه تیرانــدازی
کــرد .ماالیــکا و پونــی ،بــه ســرعت پشــت یکــی از درختــان کمیــن
کردنــد .ماالیــکا دســت بــه کمــر خــود بــرد ،امــا متوجــه شــد اســلحه
کمــریاش را در خانــه جــا گذاشــته اســت .بــه درخــت تکیــه داد و
شــروع بــه شــمردن کــرد .پونــی نگاهــی بــه او انداخــت و گفــت:
 خل شدی؟ چی رو میشمری؟ باید فرار کنیم! خفــه شــو .فقــط چهــار پنــج تــا تیــر دیگــه داره کــه تیــرای تو خشــابشتموم بشــه.
صــدای شــلیک دیگــری آمــد .ماالیــکا بــا دســت و دنــدان بندهــای
دســت پونــی را بــاز کــرد و یــک ســنگ ســیاه را از روی زمیــن برداشــت
و بــه دســت پونــی داد و گفــت:
 تیــر بعــدی رو کــه زد ،ایــن رو پــرت کــن طــرف پنجــره و حالیــشکــن ایــن نارنجکــه .فهمیــدی؟
پونــی ســرش را تــکان داد و ســنگ را از دســت او گرفــت و بعــد از
صــدای شــلیک ،ماالیــکا دواندوان بــه ســمت کلبــه دویــد و چاقــوی
خــود را از داخــل ســر جســد ســربازی کــه بــر زمیــن افتــاده بــود بیــرون
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کشــید و بــا یــک پــرش خــود را بــه کنــار در کلبــه رســاند .پونــی هــم
ســنگ را بــه ســمت پنجــره پرتــاب کــرد و فریــاد کشــید:
 نارنجک رو بگیر حرومزاده.ســرباز کــه هراســان شــده بــود ،اســلحه از دســتش افتــاد و دواندوان بــه
ســمت در پشــتی کلبــه حرکــت کــرد کــه ناگهــان بــا مشــت ســنگین
ماالیــکا بــر گونــه راســتش مواجــه شــد و نقــش بــر زمیــن شــد و ســپس،
تیــزی چاقــو بــر گردنــش نشــانه رفــت و صورتــش خونیــن شــد.
ماالیــکا ،چاقویــش را در کمربنــدش جــا زد و اطــراف را نگاهــی
انداخــت .پونــی کــه روی صورتــش جــای چندیــن کبــودی و همچنیــن
چندیــن لکــه خــون و بریدگــی دیــده میشــد ،چاقــوی دیگــر را از
گلــوی ســرباز بیــرون کشــید و بــه ســمت ماالیــکا آمــد و در حالــی کــه
عــرق و خــون از پیشــانیاش جــاری بــود ،گفــت:
 ممنونم که نجاتم دادی.ماالیکا بیتفاوت پاسخ داد:
 ایــن دومیــن بــاره کــه امســال گیــر میافتــی .اینطــوری هــم خــودترو بــه کشــتن مـیدی هــم بقیــه رو.
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 فکر کنم چشمام ضعیف شدن .باید یه عینک...ماالیکا حرف او را قطع کرد و گفت:
 االن جــای ایــن حرفــا نیــس .بیــا جنازههــا رو پنهــان کنیــم .هـوا دارهروشــن میشــه.
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بخش ۲
ماالیــکا خســتهتر از قبــل ،بــه خانــه بازگشــت .ایــن بــار بــرادرش هــم
جلــوی خانــه حضــور نداشــت و احتمــاال بــرای خـواب بــه اتاقــش رفتــه
بــود .هــوا کمــی روشــن شــده و جســتوخیز پرندههــا هــم بیشــتر
شــده بــود .ماالیــکا وارد اتاقــش شــد و یــک کــش محکــم و ضخیــم
مشــکیرنگ را از داخــل کشــوی میــز کنــار تختــش بیــرون کشــید
و خنجــر کمــریاش را محکــم بــه دســت چپــش بســت .اســلحهی
کمــریاش را زیــر بالــش گذاشــت و روی تخــت دراز کشــید .آنقــدر
احســاس خســتگی میکــرد کــه مطمئــن بــود چشــمانش را کــه ببنــدد
و بــاز کنــد ،ظهــر شــده اســت.
بــه فکــر فــرو رفــت ،شــاید هــم خـواب میدیــد .روســتایش دیگــر تبدیــل
بــه یــک شــهر شــده بــود و مــردم در جنــب و جــوش و در حــال رفــت و
آمــد بودنــد .ماشــینهای گرانقیمــت ،مردمــی بــا لباسهــای شــیک.
بــه نظــرش همــه چیــز دیگــر خــوب شــده بــود و مــردم روی آرامــش را
دیــده بودنــد .تــازه یــک دانشــگاه هــم در همــان نزدیکــی احــداث شــده
بــود .چقــدر شــیرین! صدایــی مبهــم را از اطــراف شــنید:
 … بستن ...خنجر ک ...جالبیه ...خوشم اومد...ِ
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امــا اطــراف او کســی نبــود و مــردم بــه کار خــود مشــغول بودنــد .بــاز
بــه اطــراف نــگاه کــرد .خیابانهــای عریــض و تمیــز ،مــردم خوشــحال،
بچههایــی کــه بــازی میکردنــد .یکــی از بچههــا توپــی را بــه ســوی
آســمان شــوت کــرد .دوبــاره صدایــی از ســوی آســمان بــه گوشــش
خــورد:
 اگــر همیشــه اینطــور عمیــق بخوابــی ،مطمئنــم یــه روز تــو خ ـوابگیــر میافتــی.
ناگهــان از خــواب بیــدار شــد و یــک زن سفیدپوســت را بــا ظاهــر
توریس ـتها دیــد کــه کنــار تخــت او نشســته اســت .زن ،لبخنــدی بــه
لــب داشــت و دســت ماالیــکا را کــه بــه آن خنجــر بســته بــود ،محکــم
نگــه داشــته بــود .زن گفــت:
 فکــر کنــم شــنیدی .داشــتم میگفتــم ایــدهی بســتن خنجــر بــه دســتکار جالبیــه .امــا تــو خـواب خطرهایــی هــم داره .یــه موقــع خــودت رو
زخمــی میکنــی.
ماالیــکا دســت دیگــرش را در زیــر بالشــش کرد تا اســلحهاش را بــردارد،
امــا زن از او پیشــی گرفتــه و اســلحهی کوچکــی را از داخــل کیفــش در
آورد و رو بــه او گرفــت و گفــت:
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 نیــازی بــه ایــن کارا نیســت .مــن اینجــا نیســتم کــه بــه تــو صدمــهبزنــم .اومــدم تــا بهــت کمــک کنــم.
ماالیــکا دســت زن را از روی خنجــرش کنــار زد ،بــه آرامــی روی تختش
نشســت و گفت:
 من به کمک کسی نیاز ندارم .تو کی هستی؟ چرا ،داری .مگه نمیخوای یه جای بهتر واسه مردمت بسازی؟بعــد اســلحهاش رو پاییــن آورد و دســت خــود را ســوی او دراز کــرد و
گفــت:
 اسم من الکساندرا پاورسکی و برات یه پیشنهاد جالب دارم.ِ

***
پــس از آنکــه الکســاندرا مقــداری دربــاره تشــکیالت ارتــش زنــان برای
ماالیــکا صحبــت کــرد ،حرفــش را اینطــور ادامــه داد:
 میدونــی ،هــر کــی یــه مشــکلی تــوی کشــورش داره .تــو گیــرایــن خالفــکارا و اســتعمارگرا هســتی و مــن تــو کشــورم یــه طــور دیگــه
بدبختــم .یــه دختــر عــرب رو میشــناختم کــه اســمش عاصیــه بــود.
واســم تعریــف میکــرد کــه تــوی کشــورش نــه میتونــه رانندگــی
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کنــه ،نــه حــرف بزنــه ،نــه رای بــده و نــه نفــس بکشــه .زنهــای اونجــا
فقــط بــردهی جنســی یــه مشــت شــیخ چــاق و مفتخــورن .یــه بــار
موقــع رانندگــی یــه پلیــس جلــوش رو میگیــره و از ماشــین پیــادهاش
ـس کــه
میکنــه و اون هــم همچیــن بــا مشــت م ـیذاره زیــر چشــم پلیـ ِ
دنیــا جلــوی چشــاش ســیاه میشــه .وقتــی برمیگــرده خونــه خیلــی
ترســیده بــوده .واســه همیــن تصمیــم میگیــره صبــح زود از کشــور
خــارج بشــه و بــا هــزار تــا بدبختــی خــودش را از طریــق ســوریه و ترکیــه
بــه اروپــا میرســونه.
سپس نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 خــودش کــه فرصــت نکــرد مبــارزه کنــه .امــا االن خیلــی از زنهــایکشــورش دارن بــا هــم متحــد میشــن .ایــن ،جــای دلگرمیــه .حــاال
نوبــت بــه تــو رســیده .اگــه هســتی ،دوســتات رو هــم جمــع کــن و
همگــی بــا هــم شــروع کنیــن بــه یــار جمــع کــردن .یــه عالمــه زن هســتن
کــه پشــتیبانیت میکنــن .مــا میتونیــم آزاد باشــیم .تــو میتونــی واســه
خــودت یــه شــهر خــوب یــا حتــی یــه کشــور خــوب بســازی و بعــد بــا
هــم ،یــه جهــان خــوب میســازیم .امــا بایــد از افــراد مطمئــن شــروع
کنــی .نبایــد تشــکیالت رو بــه خطــر بنــدازی.
ماالیــکا در فکــر فــرو رفتــه بــود .قطعــا از پیشــنهاد او بــدش نمیآمــد،
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بــه خصــوص کــه میدانســت بســیاری از آدمهــای دیگــر در سراســر
دنیــا هســتند کــه بــا او همــدردی میکننــد .پــس از اندکــی گفــت:
 از کجا من رو پیدا کردین؟الکساندرا لبخندی زد و گفت:
 همونطــوری کــه بقیــه رو پیــدا کردیــم .در ضمــن خــودت رو دســتکــم نگیــر؛ یــه منطقــه رو بــه هــم ریختــی .اگــر خواســتی بــا مــا باشــی،
شــب ایــن منــور رو شــلیک کــن.
منــوری را کــه از داخــل کیفــش در آورده بــود بــه دســت ماالیــکا داد و
از جایــش بلنــد شــد .قلنــج کمــرش را شــکاند و گفــت:
 خیلی خستهام .اما جاهای دیگهای مونده که باید سر بزنم.ماالیــکا هــم از جایــش بلنــد شــد و منــور را بــه الکســاندرا بازگردانــد و
گفــت:
 نیازی به منور نیست .من هستم.و هر دو لبخند زدند.

123

م.ر.اوژن

ضد زنان

فصل ( ۵ایران * تهران) آذر ۱۴۴۱
بخش ۱
اولیــن شــب در مقــر ،بــا اینکــه جــای مناســبی در اختیــارش گذاشــته
شــده بــود ،بــه او ســخت گذشــت .آتوســا ،بــه شــدت نگــران حــال
پــدرش بــود و میترســید کــه مامــوران ،بالیــی بــر ســر او آورده باشــند.
بــرای همیــن تــا پاســی از شــب بیــدار بــود و در آخــر هــم بــه ســختی
بــه خ ـواب رفــت .البتــه قــدری هــم نســبت بــه بــوی نــم داخــل اتــاق
حســاس شــده بــود و همیــن بــه خـواب رفتنــش را ســختتر کــرده بــود.
امــا ســر ســاعت هفــت صبــح ،بــا صــدای ســاعتی کــه کنــار تختــش قرار
داشــت و بــه صــورت خــودکار و از راه دور تنظیــم میشــد ،از خ ـواب
بیــدار شــد .ســپس دســت و رویــش را شســت و از اتــاق خــارج شــد.
جمعیتــی کــه در بیــرون و در حــال رفــت و آمــد بودنــد ،نســبت بــه
دیشــب بســیار کمتــر بــه نظــر میرســیدند .شــاید در کل محوطــه ،فقــط
نزدیــک بــه صــد نفــر بــه چشــم میخوردنــد .در همیــن حــال ایرســا
کنــار او ظاهــر شــد و بــه پشــت او زد و گفــت:
 صبح به خیر .بیا بریم صبحونه بخوریم.124
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 صبح به خیر.ایرســا حرکــت کــرد و آتوســا هــم بــه دنبالــش راه افتــاد و از راهرویــی که
ســمت راســت محوطــه قــرار داشــت ،داخــل شــدند و پــس از عبــور از
داالنهــای پیــچ در پیــچ ،باالخــره بــه یــک ســالن غذاخــوری رســیدند
کــه ســینیهای صبحانــه روی میزهــا حاضــر شــده بــود .آتوســا و ایرســا
روب ـهروی هــم نشســتند و مشــغول خــوردن صبحانــه شــدند .در همیــن
حــال بــه مــرور بــه جمعیــت داخــل ســالن اضافــه میشــد .آتوســا بعــد
از فــرو دادن اولیــن لقمـهاش از ایرســا پرســید:
 پس اون جمعیت دیشب کجان؟ چرا امروز انقدر خلوته؟ایرسا لقمهاش را به کمک آب پرتقال فرو داد و گفت:
 بیشــتر جمعیــت فقــط شـبها اینجــا هســتن .خیلــی از اونــا کارهــایرســمی دارن .در ضمــن خیلیهاشــون هــم ازدواج کــردن .میخــوای
بــه شــوهر یــا باباهاشــون بگــن صبحهــا کجــا م ـیرن؟ ش ـبها رو بــاز
میتونــن وقتــی اونــا خوابــن یــه کاری بکنــن .فقــط یــه تعــداد خاصــی
کــه بهشــون نیــازه یــا مثــل تــو نمیتونــن بــرن رو زمیــن ،اینجــا
میمونــن؛ واســه هماهنگــی و بقیــه کارهــا.
 بقیه چهجوری میآن؟ از همون راهی که ما اومدیم؟125
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 تــوی خونـهی بعضــی از افــراد مطمئــن ،راههــای ورودی داریــم .افــرادبــا هــم قــرار مـیذارن و از خونهی اون اشــخاص میــان داخل .اگــه اتفاق
خاصــی بیافتــه و بــه حضورشــون نیــاز باشــه ،از طریــق خبررســونها
خبرشــون میکنیــم.
 راســتی اینجــا رو چهطــور ســاختن؟ خیلــی بزرگــه .یــه همچیــنجایــی زیــر زمیــن بــه ایــن راحتیهــا ســاخته نمیشــه.
 اینطــور کــه میگــن بانــو یکــی از مهندســای متــروی تهــران بــوده.وقتــی داشــتن طــرح متــرو رو میکشــیدن ،فکــر برپایــی چنیــن ســازمانی
بــه ذهنــش خطــور میکنــه .واســه همیــن از نقش ـههای زیــر زمینــی و
وســایل اونهــا اســتفاده میکنــه و زیــر زیرکــی ،شـبها تعــدادی کارگــر
همفکــر پیــدا میکنــه کــه ایــن مقــر رو بــراش بســازن .البتــه مشــخصه
کــه کارگرهــا همــه زن بــودن!
 جالبه .جالبه.ایرسا آب میوهاش را سر کشید و گفت:
ـ بلند شو بریم .ساعت نزدیک هشته.
ســپساز جایــش بلنــد شــد و لباســش را مرتــب کــرد .آتوســا بــا صــدای
آرامــی گفــت:
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 کســایی کــه بــا بانــو قــرار دارن هــم مثــل قســمت ســالن ســخنرانیبایــد از گیــت رد بشــن و کارت نشــون بــدن؟
ایرســا دور و بــرش را نگاهــی انداخــت و دوبــاره ســر جایــش نشســت و
گفــت:
 فکــر نمیکنــم .ایــن گیتهــا بیشــتر بــرای آمــار گرفتــن و نظــمدادنــه .از روی برچســب ســینهی هــر کســی مشــخصه کیــه .همــهی
افــراد اینجــا هــم از قبــل تاییــد شــدن و خطــر جاسوســی واقعــا ناچیــزه.
چــرا پرســیدی؟
آتوســا نگاهــی بــه اطرافیــان انداخــت تــا ح ـواس کســی بــه حرفهــای
آنهــا نباشــد .خیالــش کــه راحــت شــد ،گفــت:
 یه راهی برای مالقات با بانو به نظرم رسیده. چه راهی؟ تو به لیست انتظار مالقات دسترسی داری؟ چهطور؟ کافیــه بدونیــم امــروز کــی قــرار داره و چــه ســاعتی .اگــه طــرف نرســهکــه بیــاد و مــن جــاش بــرم ســر قــرار ،همــه چیــز حــل میشــه.
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 تــو دیوونـهای! بــه فــرض ،اینهمــه کار غیرممکــن رو کــردی ،باالخرهکــه اون طــرف همــون روز یــا فــرداش بــر میگــرده و میفهمــه یکــی
جــاش رفتــه داخــل ،اون موقــع چــی؟ دوربینهــا رو بررســی میکنــن و
همــه چیــز رو میفهمــن.
َ
 اه ،راست میگی .لعنت به این شانس.ایرســا دوســت داشــت هــر طــور شــده بــه او کمکــی بکنــد .بــا اینکــه
مــدت زیــادی از زمــان آشناییشــان نمیگذشــت ،امــا حــس میکــرد
کــه او بــه دنبــال آزادی واقعــی اســت و تنهــا حاضــر اســت بــه خاطــر
یــک آرمــان حقیقــی دســت بــه مبــارزه بزنــد .ایرســا نگاهــی بــه آتوســا
کــه اینــک بــا لی ـوان روی میــز بــازی میکــرد ،انداخــت و گفــت:
 یه چیزی! فردا یکی از بچهها قرار داره. خب؟ امــا رفتــه بــوده ماموریــت خــارج از کشــور .اونجــا هــم بازداشــتشــده .معلــوم نیســت ِکــی برگــرده و فکــر نمیکنــم خیلیهــا هــم ایــن
موضــوع رو بدونــن.
 خب ،همین خوبه که.128
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 آره ،خیلــی هــم خوبــه! ولــی میدونــی اگــه بفهــن چــی کارتمیکنــن ؟
 یا شانس یا اقبال! اوفففــف ...چــه قــدر تــو کلهشــقی .بــذار ببینــم چــی کار میشــهکــرد.
 -اگه کلهشق نبودم که اینجا نبودم!
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بخش ۲
فــردای آن روز ،آتوســا کــه مــدل موهایــش را تغییــر داده و آنهــا را
روی صورتــش ریختــه بــود ،ســاعت دو ،بیــرون اتــاق خــود منتظــر ایرســا
بــود .باالخــره پــس از چنــد دقیقــه ایرســا هــم بــه او ملحــق شــد و یــک
اتیکــت جدیــد بــه او داد و گفــت:
 بیــا ایــن رو بچســبون روی اتیکــت قبلــیات .دعــا کــن لــو نــری!چــون جفتمــون بیچــاره میشــیم!
آتوسا اتیکت را روی پیراهنش چسباند و گفت:
 خیالت راحت .میگم همهاش کار تو بوده!بعــد هــم ضرب ـهای بــه بــازوی ایرســا زد و هــر دو بــه ســمت اتــاق بانــو
حرکــت کردنــد .پــس از گــذر از شــماری کانالهــای تــو در تــو ،ایرســا
ایســتاد و گفــت:
 از اینجــا بــه بعــد بــا خودتــه .پیــچ اول بــه راســت و بیــن ســه راهــی،وســطی رو مـیری .مراقــب جفتمــون بــاش!
ســپس از او جــدا شــد و بــه ســمت مســیر دیگــری حرکــت کــرد .آتوســا
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قــدری ســرش را پایینتــر گرفــت تــا جلــب توجــه نکنــد و بــه راهاش
ادامــه داد .قلبــش تنــد مـیزد و کمــی هــم عــرق کــرده بــود .داالنهــای
منتهــی بــه اتــاق بانــو ،بیشــتر از قبلیهــا محافظــت میشــد و توســط
دوربیــن مداربســته زیــر نظــر بــود .افــرادی هــم بــه عن ـوان نگهبــان در
مســیرها ایســتاده بودنــد .هــر کــس از کنــارش رد میشــد ،نــگاه دقیقــی
بــه او میانداخــت و همیــن بــر ترســش میافــزود .باالخــره پــس از
طــی مســافت نســبتا کوتاهــی ،بــه دری چوبــی رســید کــه یــک ســرباز
قویهیــکل جلویــش ایســتاده بــود .آتوســا اتیکتــش را بــه ســرباز نشــان
داد و گفــت:
 سالم .من ساعت  ۱۴:۳۰با بانو قرار دارم.ســرباز برگــهای را از گیــرهی روی دیــوار برداشــت و بــه آن نگاهــی
انداخــت .چشــم آتوســا بــه لیســت دســت او افتــاد .عکــس هــر فــرد
مالقاتکننــده کنــار نامــش قــرار داشــت و ایــن کار را خــراب میکــرد.
نفــس زدنــش تندتــر شــده بــود .نگهبــان زیــر چشــمی آتوســا را نــگاه
کــرد .ســپس از جلــوی در کنــار رفــت و بــا لبخنــدی گفــت:
 موهاتون بلند شده نسبت به عکستون! بفرمایید.آتوســا کــه قلبــش داشــت از جــا کنــده میشــد ،بــه زور لبخنــد مصنوعی
زد و وارد اتــاق شــد .برخــاف بقیــه مکانهــای زیــر زمیــن ،ایــن اتــاق
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شــبیه یــک خان ـهی واقعــی بــود؛ اتاقــی بــا دیوارهایــی بــه رنــگ ســفید
کــه وســایل یــک خانـهی معمولــی در آن چیــده شــده بــود .پشــتیهای
کوچــک قرمــز رنــگ قدیمــی ،یــک میــز چهــار نفــره غذاخــوری،
فرشهــای گلدار ایرانــی و یــک ســماور فلــزی .در همیــن حــال نــگاه
آتوســا بــه یــک زن ســالخورده افتــاد کــه کتابــی در دســت داشــت و در
گوشـهای از اتــاق و روی یــک صندلــی چوبــی نشســته بــود .موهــای زن
هماننــد بــرف ســپید و پوســتش چروکیــده بــود .دمپاییهایــی بــه رنــگ
بنفــش هــم بــه پاهــای کوچکــش داشــت .بــا ورود آتوســا ،بانــو کتابــش
را بســت و از زیــر عینــک نگاهــی بــه او انداخــت و گفــت:
 بفرمایید داخل .بفرمایید اینجا بشینید جانم.آتوســا لبخنــدی زد و تشــکر کــرد و روی صندلــی روبـهروی او نشســت.
بانــو از جایــش بلنــد شــد و کنــار ســماور رفــت و بــرای او یــک اســتکان
چــای ریخــت و آن را بــه دســت آتوســا داد .دوبــاره روی صندل ـیاش
نشســت و گفــت:
 زمانــه رو میبینیــد جانــم؛ االن مــن بایــد بــرای نوههــام چایــیَ
میریختــم و تــوی روســتای زیبــام کــه وســط جنگلهــای ابــر قــرار
داره ،لــذت میبــردم .امــا حــاال وســط ســنگها پنهــان شــدهام.
 بلــه .آدم یــه موقــع یــه جایــی قــرار میگیــره کــه هیچوقــت فکــرش132
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رو هــم نمیکــرده .امــا خــب ،چــرا برنمیگردیــن همونجــا؟
بانو لبخندی زد و گفت:
 اوه! ســوالت جوابهــای زیــادی داره؛ چــون االن نــه روســتاییهســت ،نــه خونـهای هســت .نــه نــوهای و نــه ...اووووه! البتــه تــوی ایــن
دل ،آرزوهایــی داشــتم کــه بایــد بهــش میرســیدم و خیلــی چیزهــا رو
در راه رســیدن بــه اونهــا فــدا میکــردم .امــا االن هــم کــه میبینــم...
ســپس نفــس عمیقــی کشــید .کمــی در چشــمان آتوســا خیــره شــد و
بعــد اینطــور ادامــه داد:
 اون کلب ـهی روســتایی زیبــا ســر تقســیم ارث پــدرم توســط بــرادرام ازدســتم در اومــد .حتــی بــا اینکــه ارث زن نصــف مــرده ،بــاز هــم بــه
ســهم خودشــون راضــی نبــودن .پــدرم بــرای هــر کــدوم از مــا یــه چیــز
ارزشــمند گذاشــته بــود ،امــا بــاز هــم دســت از ســر من بــر نداشــتن و اون
کلبــه رو از دســتم درآوردن .امــا نوههــام؛ یکــی معتــاده و معلــوم نیســت
تــوی کــدوم جــوب افتــاده .اون یکــی واســه درس رفتــه خــارج و یکــی
دیگــه هــم شــوهرش نم ـیذاره بــا کســی بــره و بیــاد! ببیــن ،هیــچ چیــز
جــای خــودش نیســت .حــاال فراموشــش کــن .احتمــاال تــو بــرای چیــز
دیگ ـهای اینجــا اومــدی جانــم.
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آتوسا مقداری از چاییاش را سر کشید و گفت:
 بلــه .مــن دوســت دارم از اهــداف اصلــی شــما مطلــع بشــم .مــن هــممثــل شــما بــه زنهــا اهمیــت م ـیدم ،امــا میخ ـوام اســاس اندیش ـههای
شــما رو بدونــم تــا بتونــم کنارتــون باشــم .میخ ـوام بدونــم اگــر تمــام
قــدرت در دســت شــما باشــه ،چــه تغییراتــی رو در وضــع فعلــی ایجــاد
میکنیــد.
بانــو بــا انگشــت اشــارهاش عینــک خــود را بــه ســمت صورتــش فشــار
داد و گفــت:
 نمیدونــم چنــد قــرن و هــزاره از وقتــی کــه تاریخ نوشــته شــده ،پشــتســر گذاشــتیم .شــاید چهــار هــزار ســال .پنــج هــزار ســال .نمیدونــم.
مــن بــه تاریــخ عالقـهی زیــادی نداشــته و نــدارم .امــا هــر وقــت کتابــی
رو هــم خونــدم ،از تاثیــر زنهــا در دورانهــا و اعصــار ناامیــد شــدم و
وضعیــت زندگــی اونهــا ،مــن رو متاثــر کــرده .حقیقتــش چیــزی امــروز
عــوض نشــده .البتــه نبایــد بهبــود شــرایط رو منکــر شــد .درســته مــا
پیشــرفت کردیــم ،حقــوق بشــر داریــم ،قانــون داریــم .امــا بــازم مســأله
حــل نشــده .فقــط طــرز بهرهبــرداری از زنهــا تغییــر کــرده .خیلیهــا
میگــن اینهــا تقصیــر مرداســت .امــا مــن میگــم اگــه اونهــا هــم
موثــر باشــن ،مــا خودمــون مقصــر اصلــی هســتیم .خودمــون هــم عقلمون
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رو در طــول تاریــخ بــه کار نیانداختیــم .نمیدونــم چقــدر بایــد بزنــن تــو
ســرمون تــا بفهمیــم؛ تــا بفهمیــم دیــروز اگــر بــرده بودیــم ،امــروز تبدیــل
بــه کاال شــدیم .فقــط شــکل عــوض شــده ،نــه اصــل قضیــه .نمیدونــم
چــه کاری بایــد انجــام بشــه کــه بفهمیــم ِکــی بایــد از احساســاتمون
اســتفاده کنیــم و کــی از عقلمــون .هیــچ فرقــی هــم نــداره؛ اینجــا یــا
اونجــا .شــرق یــا غــرب .هــر جایــی بــری جایــگاه زنهــا پس ـتتر از
مرداســت .یــه جــا شــدن بازیچ ـهی تبلیغــات و صنعــت .یــه جــا شــدن
حمــال خونــه کــه تــازه بــه کارشــون هــم کســی ارجــی نم ـیذاره .یــه
جــای دیگــه زنهــا شــدن عروســک شــب آقایــون!
شــما در نظــر بگیــر بــه یــک زن هــرزه چقــدر بــد نــگاه میشــه .امــا بــه
یــک مــرد هــرزه چــی؟ واقعــا مــرد هــرزه نداریــم؟! اصــا کســی نیســت
بپرســه چــی باعــث شــد ایــن زن اینطــوری بشــه .فقــر بــود یــا خوشــی
زد زیــر دلــش؟ یــه جــا میگــن همجنسگرایــی جرمــه .دوســت
دارم ازشــون ســوال کنــم مگــه خیلــی از همجنسگراهــا انتخابشــون
همجنسگــرا بودنــه؟ یعنــی مــا بایــد علــم زیستشناســی رو منکــر
بشــیم کــه بعضــی از آدمهــا از نظــر بیولوژیکــی تفــاوت دارن؟
ایــن ســوالها و ایــن موضوعــات باعــث شــده مــا بخوایــم کــه قیــام
کنیــم .بــه فکــر بیافتیــم و ایــن جنبــش رو بســازیم .مــا باید یک ســازمان
متحــد و منظــم داشــته باشــیم تــا بتونیــم از قیــد بردگــی آزاد بشــیم .مــا
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در نظــام آینــده ،فقــط بایــد بــه دنبــال مســاوات باشــیم .مســاوات در
امکانــات و شــرایط .مــا نبایــد جــای مــردا رو بگیریــم .مــا بایــد جــای
خودمــون رو پیــدا کنیــم .بلــه .مــا میخوایــم معنــای کلمـهی زن رو بــه
بشــریت نشــون بدیــم .ایــن یعنــی دفــاع از حقــوق زنهــا!
آتوســا بــه چهــرهی بانــو نــگاه میکــرد کــه عــرق از ســر و روی او
میچکیــد .بــه ســختی بــه صحبتهایــش ادامــه مــیداد و صدایــش
خشخــش میکــرد و رنــگ صورتــش قرمــز شــده بــود .حرفهــای
او ،آتوســا را بــه شــوق آورده بــود و دوســت داشــت ســاعتها کنــار او
نشســته و بــه حرفهــای او گــوش فــرا دهــد .آتوســا گفــت:
 فکــر میکنــم جوابــم رو گرفتــم .شــما یــه هــدف واقعــی داریــن .یــههــدف مقــدس و عــاری از زیادهخواهــی.
در ایــن هنــگام ،چندیــن ضربــه بــه در اتــاق زده شــد و نگهبــان ســرش
را داخــل کــرد و گفــت:
 وقــت مالقــات تمومــه .لطــف بفرماییــن اتــاق رو تــرک کنیــد .بانــونیــاز بــه اســتراحت دارن.
بانــو خــودش را بــه آتوســا نزدیکتــر کــرد و دســت او را در دســتانش
گرفــت و گفــت:
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 تــوی چشــمای مــن نــگاه کــن عزیــزم .خــوب گــوش بــده چــیمیگــم :ایــن یــه هــدف مقدســه .امــا تــا لحظ ـهای کــه ایــن هــدف،
هــدف تمــام اعضــا نباشــه مــا بهــش نمیرســیم .بایــد همــهی زنهــا
ایــن هــدف مشــترک رو داشــته باشــن .نــه کمتــر ،نــه بیشــتر .فقــط حــق
خودمــون .زیادیخواهــی همیشــه ج ـواب عکــس م ـیده .ایــن هــدف
نبایــد بازیچــه انتقــام و ســوء اســتفاده قــرار بگیــره.
 میفهمم بانو .اما چرا اینها رو به من میگین؟بانــو از روی صندلــی بلنــد شــد و یــک کاغــذ از روی میــز برداشــت و
روی آن چیــزی نوشــت و یــک برگــه دیگــر را بــه آن منگنــه کــرد و در
یــک پاکــت گذاشــت و بــه دســت آتوســا داد و گفــت:
 ایــن رو نگهــدار و تــا روز مبــادا بــاز نکــن .تــا روزی کــه احســاسکنــی بــه بنبســت رســیدی .متوجــه شــدی عزیــزم؟ تــا اون روز بــاز
نکــن.
سپس چند سرفه سخت کرد و ادامه داد:
 برو عزیزم .موفق باشی.آتوســا بــا تردیــد برگــه را از دســت بانــو گرفــت و از جایــش برخاســت.
ســپس دســت بانــو را محکــم در دســتش فشــرد و بــه چشــمان بیجــان
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او نگاهــی کــرد و از اتــاق خــارج شــد.
اندکــی دورتــر از اتــاق بانــو ،ایرســا ایســتاده بــود .آتوســا بــه ســمت او
رفــت و بــا او همــراه شــد .ابتــدا هــر دو ســاکت بودنــد .آتوســا بــه ایــن
میاندیشــید کــه ایــن زن بلندمرتبــه کــه فرمانــده ایــن جنبــش اســت،
چقــدر ســاده و بیآالیــش بــه نظــر میرســید و البتــه چقــدر خســته و
گوشــهگیر .پــس از مدتــی ســکوت ،ایرســا گفــت:
 چرا ساکتی پس؟ راضیکننده بود؟ آره .چیزایــی کــه میخواســتم رو پرســیدم .امــا چــرا صــدای بانــواینطــوری شــده؟ بــه زور حــرف میزنــه و صــداش خسخــس
میکنــه.
 نمیدونــم چــی شــد .تــا ســال پیــش خــودش ســخنرانی میکــرد.یهــو مشــکل حنجــره پیــدا کــرد .هرکــی یــه حرفــی م ـیزد .میگفتــن
بــه خاطــر شــرایطی کــه زیــر زمیــن بــوده و تــوی گــرد و خــاک زیــاد
بــه کار مشــغول بــوده ،ناراحتــی تنفســی گرفتــه .شــایعه زیــاد بــود .از
اون بــه بعــد مجبــور شــد یــه جایگزیــن انتخــاب کنــه واســه خــودش .از
همــون روز پرویــن جــای بانــو ســخنرانی میکنــه .امــا هنــوز بانــو رئیــس
ســازمانه.
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 پروین چهطور؟ اون چهجوری وارد این سازمان شد؟ پرویــن یکــی از دخترایــی بــود کــه دوســت داشــت وارد ارتــش کشــوربشــه .امــا خــودت کــه بــه قوانیــن آشــنایی! ارتــش از زنهــا عضــو
نمیگیــره .بعــد پرویــن وارد نیروهــای پلیــس میشــه و بیبنــد و بــاری
و فســاد اونجــا خســتهاش میکنــه تــا اینکــه یــک بــار بــا فرماندههــا
جــر و بحثــش میشــه و اســلحه ور مـیداره چهــار پنــج تــا از فرماندههــا
رو مجــروح میکنــه .بعــد از اینجــا ســر در مـیآره .شــاید بشــه گفــت
فکــر قیــام رو اون تــو ســر بانــو انداخــت .بانــو بیشــتر تفکــر فرهنگــی
داشــت .میخواســت یــه انجمــن زیرزمینــی بــه وجــود بیــاره تــا زنهــا
رو راهنمایــی کنــه .امــا پرویــن میگفــت بایــد کار عملیاتــی هــم کــرد.
سپس نفس عمیقی کشید و گفت:
 حاال بیخیال .بیا بریم یه جایی که هوات عوض بشه. کجا؟ -تمرین تیراندازی!
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بخش ۳
صبــح روز بعــد ،میتــرا در ســالن غذاخــوری بــه جمــع ایرســا و آتوســا
اضافــه شــد و کنــار آنهــا نشســت .بعــد ،هــر ســه در مــورد مســائل
عــادی صحبــت کردنــد ،تــا اینکــه میتــرا گفــت:
 آتوسا ،فعال تو رو مسئول بخش عملیات گارد کردن. فعال؟ آره دیگــه .فعــا .بعــدا مســئولیت دیگــهای پیــدا میکنــی .مســئولامــور فرهنگــی! بــه کارت هــم م ـیآد.
 خب ،کار فعلیم یعنی چی؟ باید چی کار بکنم؟ عملیاتــی کــه در آینــده بــرای تســخیر شــهر انجــام میشــه ،بخشهــایمختلفــی داره .یــه بخشــش دســتگیری آدمهــای سرشناســه .اســامی و
آدرس محــل سکونتشــون بهــت داده میشــه .بایــد افــرادی کــه بهــت
معرفــی میشــن رو بــرای ایــن کار مدیریــت کنــی.
 اما من که علوم نظامی نخوندم! یــک ســری آموزشهــای اســتراتژیک رو بــه زودی بهــت یــاد مـیدم.140
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دوســت نــدارم مــردا بهمــون بخنــدن و بگــن چــپ و راســت رو اشــتباه
میگیریــم! تیرانــدازی حرف ـهای رو هــم یــاد میگیــری.
 حاال این قضیهی انقالبمون انقدر جدیه؟ واقعا قراره انجام بشه؟ بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنی. چه شلوغبازی در بیاریم پس!و هر سه خندیدند .آتوسا گفت:
 حاال تیر اندازی رو باید از کی یاد بگیرم؟ یــه دختــری تــازه از آفریقــا اومــده کــه بــه کارت مــیآد .میگــنتیراندازیــش عالیــه .انگلیســی کــه بلــدی دیگــه؟!
ایرسا حرف او را قطع کرد و گفت:
 همون دختر سیاهپوسته؟ اسمش چی بود؟رهبــری کشــور خــودش رو برعهــده بگیــره.
 ماالیــکا .قــرار بــودِ
امــا اونجــا دیگــه خیلــی بدتــر از اینجاســت .از بخــت بــدش ارتــش
کشــور بــا قاچاقچیهــا زد و بنــد کــردن و یــه پاتــک اساســی بــه شــهر
و روســتاش زدن و همــه چــی رو شــخم زدن .بیچــاره همــه خانـوادهاش
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رو از دســت داده .خودشــم شــانس آورده زنــده مونــده.
 آره .یه پاشم قطع شده .پای چپش مصنوعیه.دیــد چشــم چپــش رو هــم از دســت داده .یکــی از مامــورا بــه
و ِاســم الکســاندرا پاورســکی کــه رابــط بینالملــل مونــه نجاتــش داده و
بردتــش عربســتان .وقتــی فهمیدیــم تیراندازیــش خوبــه ،گفتیــم بیارنــش
اینجــا .باالخــره اینجــا یــه مبــدا واســه انقــاب زنهاســت .اگــر مــا
پیــروز بشــیم ،بیشــتر راه واســه بقیــه هــم طــی شــده .بگذریــم .بیشــتر
کارت نظــم در
چیــزای الزم رو یــاد میگیــری و بعــدش مهمتریــن ِ
زمانبندیــه .تــو بایــد عملیاتــی کــه گفتــم رو مدیریــت کنــی.
آتوسا گفت:
 باشه .اما کی قراره این عملیات انجام بشه؟ هیــچ کــس نمیدونــه .امــا بــه نظــرم خیلــی دیــر نیســت .یــه بوهایــیمـیآد.
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فصل ( ۶کنگو) چهار ماه قبل ،مرداد ۱۴۴۱
بخش ۱
حــدود صــد زن ،دور یکدیگــر در یــک زمیــن کشــاورزی کنــار روســتا،
جمــع شــده بودنــد .هــر یــک اســلحهای را کنــار پــای خــود قــرار داده
و چهــار زانــو روی زمیــن نشســته بودنــد .ماالیــکا هــم ایســتاده ،بــرای
آنهــا صحبــت میکــرد:
 دوســتان مــن ،متوجــه شــدید؟ هــر کــدوم بنــا بــر جایــی کــه براتــونمشــخص کــردم ،بــه اون شــهر میریــد و تــاش میکنیــد تــا زنــان
اونجــا رو بــرای پیوســتن بــه مــا متقاعــد کنیــد .ایــن کار رو بــا دقــت
تمــام انجــام بدیــد .مراقــب باشــید کــه...
در ایــن لحظــه ســر و صــدای پــرواز دسـتجمعی پرنــدگان که سراســیمه
در حــال حرکــت بودنــد ،توجــه همــه را جلــب کــرد .ماالیــکا صحبــت
خــود را قطــع کــرد و نــگاهاش بــه پونــی افتــاد کــه از داخــل جنــگل
دواندوان بــه ســمت او میآمــد .پونــی ،نزدیکتــر کــه شــد ،فریــاد
زنــان گفــت:
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 ماالیکا ،ارتش داره به سمت روستا میآد .خیلی نزدیکن.ماالیکا که چشمانش از حدقه بیرون زده بود ،گفت:
 ارتــش؟! چــرا مزخــرف میگــی؟ ارتــش بــه مــا چــی کار داره؟ حتمــادارن رد میشــن بــرن جــای دیگــه.
 نه! دارن یواشکی میآن .روستا رو محاصره کردن .خیلی زیادن.ناگهــان صــدای چندیــن ســوت بلنــد در فضــا پیچیــد .همــه از جــای
خــود بلنــد شــدند و به آســمان نــگاه کردنــد .و یکبــاره چندیــن خمپاره،
بــه زمیــن برخــورد کــرد و کل روســتا را لرزانــد .ســقف خانههــا از
جــا کنــده میشــد و کلبههــای چوبــی تکهتکــه میشــدند .صــدای
فریادهــای مــردم بلنــد شــد .ماالیــکا فریــاد کشــید:
 بدویید .اسلحههاتون رو بردارید.و بعــد صــدای چندیــن ســوت دیگــر و بعــد صــدای شــلیکی بســیار
مهیــب .تــوپ شــلیک شــده ،درســت وســط روســتا فــرود آمــده و
جمعیتــی کــه در آن حوالــی بودنــد ،پارهپــاره شــده و اینســو و آنســو
پرتــاب شــدند .هیــچ کــس نمیدانســت چــه اتفاقــی در حــال وقــوع
اســت .هــر کــس سراســیمه و بیهــدف بــه ســمتی میدویــد .در ایــن
لحظــه ،صــدای چندیــن بالگــرد از دور شــنیده شــد کــه در حــال تیــر
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انــدازی بــه ســمت روســتا بودنــد.
ماالیــکا بنــد اســلحهاش را بــه پشــت خــود انداخــت و بــه ســمت خانــه
دویــد .بــه نزدیکــی خانــه کــه رســید ،بــدن بیجــان بــرادرش را دیــد کــه
کنــار صندلــی و روی زمیــن افتــاده اســت .در ایــن هنــگام ،یــک خمپاره
در نزدیکــی در خانــه فــرود آمــد و گــرد و غبــار همــه جــا را فــرا گرفــت.
ماالیــکا ،جلــوی دهــان خــود را گرفــت و بــه ســرعت وارد خانــه شــد ،اما
کســی آنجــا نبــود .بیــرون آمــد و بــرادرش را روی شــانه خــود گذاشــت
و بــه ســوی جنــگل حرکــت کــرد .صــدای خمپارههــا و جیــغ و فریــاد
مــردم بــه گــوش میرســید .صــدای ضجههایــی کــه بلنــد میشــد و
بــه یکبــاره بعــد از صــدای صفیــر تیرهــا و خمپارههــا خامــوش میشــد.
ماالیــکا هنــوز نمیدانســت دلیــل وقــوع ایــن اتفاقهــا چیســت .تنهــا
از آن میگریخــت .صــدای ســوت خمپارههــای دیگــری در فضــا
پیچیــد .ماالیــکا در جــای خــود ایســتاد .ایــن یکــی خیلــی نزدیــک بــه
نظــر میرســید .آســمان را نــگاه کــرد و ســپس بــر ســرعتش افــزود .بــه
ســختی از تپــه بــاال میرفــت و ســعی داشــت خــود را بــه جایــی برســاند
کــه درختــان متراکمتــر باشــند.
صدای سوت هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد و ناگهان...
***
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چشــمانش را گشــود؛ همــه جــا را قرمــز رنــگ میدیــد و مــزه خــون
را در دهــان خــود حــس میکــرد .از پشــت روی زمیــن افتــاده بــود و
آســمان را مینگریســت .آســمان هــم قرمــز رنــگ بــود .چشــم چپــش
اصــا نمیدیــد و انــگار یــک گلولــهی قرمــز و ســیاه ،جلــوی آن را
ســد کــرده بــود .ســرش را بــه ســمت چــپ برگردانــد .یــک بــدن تکــه
پــاره را دیــد .بــه نظــرش رســید بایــد بــرادرش باشــد .ســعی کــرد بــا
پاهایــش خــود را بــه ســمت عقــب بکشــاند .امــا متوجــه شــد تنهــا بــه
ســمت چــپ حرکــت میکنــد .ســرش را پاییــن آورد و متوجــه شــد
پــای چپــش از زانــو بــه پاییــن قطــع شــده اســت .ســپس ســرش را بــه
درختــی تکــه داد .بــه ســختی نفــس میکشــید و صــدای ســوتی ممتــد
در مغــزش میپیچیــد .احســاس کــرد کســی بــه او نزدیــک میشــود.
دســتش را بــه ســمت کمــرش بــرد ،امــا اســلحهاش را همــراه نداشــت.
خنجــرش هــم آنجــا نبــود .انتظــار ســربازی را میکشــید تــا او را پیــدا
کــرده و ســرش را از بدنــش جــدا کنــد .بــا خــود گفــت:
 اینطوری نه .نمیخوام اینطوری بمیرم.امــا ناگهــان زنــی ناآشــنا را بــاالی ســر خــود دیــد کــه بــا او صحبــت
میکــرد .حرفهــای زن را نمیفهمیــد .بــه نظــرش بــه زبــان دیگــری
حــرف م ـیزد .صــورت او را هــم ســیاهرنگ میدیــد .گویــی ســایهای
بــر آن افتــاده باشــد .ســپس نفــس عمیقــی کشــید و از هــوش رفــت.
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فصل ( ۷ایران * تهران) آذر ۱۴۴۱
بخش ۱
 عــذر میخــوام قربــان .معاونــت پایتخــت اینجــا هســتن و قصــدمالقــات حضــوری دارن ...بلــه ...بلــه...
منشــی ،تلفــن را قطــع کــرد و رو بــه مــردی کــه جلویــش ایســتاده بــود
گفــت:
 بفرمایید جناب بخشیان .آقای وزیر منتظرتون هستن.مــرد بــه ســمت در اتــاق حرکــت کــرد و دو ضربــه بــه آن زد و ســپس
وارد اتــاق شــد .بــا دیــدن وزیــر بــا صــدای بلنــد ســام کــرد .وزیــر هــم
همانطــور کــه مشــغول بــازی بــا رایانــه شــخصیاش بــود ،بــدون آنکــه
ســرش را بــاال بیــاورد ،جـواب ســام او را بــا صــدای آرام و بــا بیاعتنایی
کامــل داد .مــرد روی صندلــی مقابــل وزیــر نشســت و خواســت دهانــش
را بــاز کنــد کــه وزیــر گفــت:
 خــب آقــای بخشــیان ،حتمــا چیــز مهمیــه کــه حضــوری اینجــااومدیــن؟!
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 بله قربان .مسأله رو حتما باید حضوری مطرح میکردم.سپس دستی بر موهایش کشید و ادامه داد:
 عــرض کنــم قربــان کــه یــک ســری تحــرکات مشــکوک مشــاهدهکردیــم .طبــق اطالعــات رســیده از خبرچینهــا ،تعــداد زیــادی زن
هســتند کــه بعضــی شــبها بــا هــم قرارهایــی مــیذارن و پاتوقشــون
هــم تــوی چنــد تــا خونــه اســت در مناطــق مختلــف شــهر .خیلــی اتفاقی
توجــه بچههــا رو جلــب کــردن .امــا میگــن بــه طــور میانگیــن ماهــی
یــک مرتبــه دور هــم جمــع میشــن .تقریبــا ســه یــا چهــار مــاه هســت
کــه زیــر نظرشــون داریــم .تلفــن چندتاشــون رو هــم چــک کردیــم .امــا
حــرف خاصــی رد و بــدل نمیشــه .تــوی یکــی دو تــا از خونههــای
ســمت غــرب تهــران هــم زنهــا بــا ســاکهای بــزرگ وارد میشــن.
رفــت و آمــد اونهــا بیشــتر از بقیــه پاتوقهاســت کــه البتــه اخیــرا کمتر از
گذشــته شــده .بــه نظــرم رســید بایــد ایــن موضــوع رو شــخصا خدمتتــون
ـت حساســیه.
عــرض کنــم .چــون االن موقعیـ ِ
وزیــر عینکــش را از روی صــورت خــود برداشــت و ریشهــای صورتش
را خارانــد و گفت:
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 اومدم اینجا که کسب تکلیف کنم. اگــر نزدیــک انتخابــات نبــود میگفتــم دیوونــه شــدی .امــا االنمجبوریــم کــه بدبیــن باشــیم .بیشــتر زیــر نظرشــون بگیــر .ســعی کــن
بینشــون رخنــه کنــی .بریــز و بگیــر فعــا خطرناکــه .اثــر بــدی روی
جامعــه مــیذاره.
 ســعی کردیــم قربــان .امــا نشــده .جــز شــبهای مالقــات ،هیــچارتباطــی بــا هــم نــدارن .بــرای همیــن ایــن کار نشــدنیه.
 پــس بیشــتر زیــر نظرشــون بگیــر .هــر وقــت مطمئــن شــدی کــه خبریهســت ،مــن رو در جریــان بــذار تــا بگــم چهطــور وارد عمــل بشــید.
ریســک الکــی نکنیــد.
 -چشم قربان.
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بخش ۲
مدتهــا بــود کــه بخشــیان پنجــاه ســاله ،بــه دنبــال یــک لقمـهی چــرب
و نــرم بــرای ترفیــع در شــغلش میگشــت .بیســت ســال از زمانــی کــه
در ایــن شــغل بــه خدمــت در آمــده بــود ،میگذشــت و دیگــر فرصتــی
بــرای درجــا زدن نداشــت .شــاید اگــر یکــی دو تــا آشــنا در ســازمان
و توانایــی باالیــی در زبانبــازی نداشــت ،بارهــا اخراجــش کــرده
بودنــد .بســیاری مواقــع تحــرکات جــدی را بیاهمیــت جلــوه داده و
بعــد از آنکــه معلــوم میشــد اشــتباه کــرده اســت ،حســابی زیــر سـوال
میرفــت.
خیلــی مواقــع بعــد از اتفاقــات تروریســتی در کشــور ،هیــچ کــس
پاســخگو نبــود و بــه هــر صورتــی کــه بــود بــر قضیــه ســرپوش گذاشــته
میشــد .زیــرا اگــر مســببان اعــام میشــدند ،اســم خیلیهــا مطــرح
میشــد .برخــی مواقــع هــم از او درخواســت میکردنــد چنــد نفــر
بیچــارهی از همــه جــا بیخبــر را بــه جــای مجرمــان اصلــی تفهیــم اتهــام
کنــد و جلــوی تلویزیــون بنشــاند و از آنــان اعتــراف بگیــرد .البتــه ایــن
کار را بهتــر از وظیفـهی اصلـیاش کــه تامیــن امنیــت کشــور بــود انجــام
مـیداد .امــا ایــن بــار دوســت نداشــت جــا بمانــد و هــر طــور کــه شــده
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میخواســت قضیــه را حــل و فصــل کنــد.

آن شــب کــه بــه خانــه رســید ،یکراســت ســر کمــد وســایل شــخصیاش
رفــت و بــه یــاد قدیــم؛ تنهــا مدالــی را کــه در زمــان یــک عملیــات
ضــد خرابــکاری دریافــت کــرده بــود ،از داخــل آن بیــرون آورد و گــرد
و غبــار روی آن را بــا پیراهنــش پــاک کــرد .گذشــته مبهمــش دوبــاره
زگــز میکــرد .شــاید بســیاری از همکارانــش
زنــده شــد .پایــش کمــی ِگ ِ
از روی احســاس وظیفــه بــه آن عملیــات رفتــه بودنــد ،امــا او از جملــه
افــرادی بــود کــه بــرای حــرص و طمــع پــا بــه آنجــا گذاشــته بــود .در
ایــن حــال تیــری را کــه در آن زمــان بــه پــای خــود زده بــود تــا خــود
را یــک ســرباز شــجاع و دلیــر جــا بزنــد و البتــه از مزایــای آن اســتفاده
کنــد ،بــه یــاد آورد.

مدالــی کــه بــه همیــن دلیــل گرفتــه بــود را دوبــاره داخــل کمــد قــرار
داد و بــه ســمت حمــام رفــت .ریشهــای خــود را کــه هــر روز قبــل از
رفتــن بــه ســر کار بــه هــم ریختــه جلــوه مـیداد ،صــاف و مرتــب کــرد
و آبــی بــه ســر و رویــش زد و بــه اتــاق خ ـواب خــود رفــت .چشــمش
بــه نامـهی خاکگرفتــه روی میــز آرایــش همســرش افتــاد کــه ســه مــاه
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پیــش بــرای تــرک او نوشــته بــود .روی صندلــی میــز تحریــرش نشســت و
از داخــل کیــف دســتیاش ،تعــدادی کاغــذ را بیــرون آورد و بــه بررســی
آنهــا پرداخــت .درون آنهــا بــه دنبــال اطالعاتــی در مــورد رفــت و آمــد
مشــکوک زنــان میگشــت .امــا چیــزی بیــش از گذشــته بــه دســت
نیــاورد .بــا خــود اندیشــید از فــردا بایــد بیشــتر از قبــل آنهــا را زیــر نظــر
بگیــرد .تصــور بــرق مــدال طالییرنگــی کــه شــاید بــه او داده میشــد،
او را نشــئه میکــرد .بــا خــود عهــد بســت ایــن بــار هرطــور کــه شــده
بایــد کارش را درســت انجــام دهــد .او بــه یــک اتفــاق غیرعــادی و مهــم
نیــاز داشــت .اگــر هــم چیــز خطرناکــی نبــود ،بایــد آن را خطرنــاک
جلــوه مـیداد.
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بخش ۳
وقتــی بخشــیان وارد اداره شــد ،همــه از تعجــب خشکشــان زده
بــود؛ باورشــان نمیشــد او کــه همیشــه ســر ظهــر و بیوقــت ســر کار
میآمــد ،امــروز ســر موقــع و راس ســاعت  ۷:۳۰بــه محــل کارش آمــده
باشــد .او بالفاصلــه بــه دفتــر کارش رفــت و معــاون خــود را صــدا کــرد
و بــه او گفــت:
 پســر جــان ،همــه رو تــوی ســالن اجتماعــات جمــع کــن .میخ ـوامباهاشــون صحبــت کنــم.
معــاون فــوری از اتــاق خــارج شــد و پــس از چنــد دقیقــه بازگشــت و
اعــام کــرد کــه همــه مامــوران حاضــر هســتند .بخشــیان بــه خــودش
بــادی کــرد و بــا دســت ،شــورههای ریختــه شــده روی شــانههای
کتــش را تکانــد و داخــل ســالن شــد .نزدیــک بــه بیســت مــرد آنجــا
نشســته بودنــد و بــا حضــورش «ســام علیکــم» غلیظــی بــه او تحویــل
دادنــد .بخشــیان پشــت میــز نشســت و گفــت:
 بســم اللــه الرحمــن الرحیــم .بــرادرای عزیــز .مــن از شــخص وزیــردســتور بررســی بیشــتر در مــورد حرکــت پرونــده  ۶۰۴۰رو گرفتــم.
153

م.ر.اوژن

ضد زنان

دســتور هــم ویــژه اســت .میخــوام تکتــک اونهــا رو زیــر نظــر
بگیریــد .خــوب چشــماتون رو بــاز کنیــد .اطالعــات رو هــم فقــط بــه
شــخص مــن میدیــد .فقــط کافیــه بفهمــم کســی واســه پاچهخـواری و
خــود شــیرینی رفتــه پیــش یکــی دیگــه ،خــودش میدونــه و مــن .پــس
حواســتون رو خــوب جمــع کنیــد .حــاال جــز آقــای صادقــی و امیــری
همــه بــرن ســر کارشــون.
مامــوران یکــی پــس از دیگــری از جــای خــود بلنــد شــده و از اتــاق
خــارج شــدند .بخشــیان بــه ســمت دو مامــور دیگــر کــه باقــی مانــده
بودنــد رفــت و گفــت:
 صادقــی ،میخ ـوام همــراه امیــری وارد اونجــا بشــی و دوربیــن کاربــذاری.
 بلــه قربــان .امــا اگــر تــوی محوطــه خودشــون دوربیــن نصــب کــردهباشــند و عملیــات لــو بــره چــی؟
بخشیان بینیاش را خاراند و گفت:
 راســت میگــی .راســت میگــی .خودمــم بهــش فکــر میکــردم.حــاال چــی کار کنیــم بــه نظــرت؟
امیری که با موبایل خود ور میرفت ،گفت:
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 اطالعــات نشــون م ـیده کــه اینــا یــک ســری زنــای عــادی هســتن.بعضیهاشــون شــوهر دارن .بعضیهــا ســر کار مــیرن .ایــن ســاکها
رو هــم فقــط از خونــه حمــل میکنــن م ـیآرن تــا ایــن محلهــا و بعــد
بــر میگردونــن .حــاال چــرا و تــوی اونــا چیــه معلــوم نیســت .بــه نظــرم
بــرای احتیــاط یــک گشــت پلیــس رو بــه صــورت اتفاقــی بفرســتیم جلــو
ببینیــم چــی تــوی کیفاســت.
 راســت میگــی .فکــر خوبیــه .بــه نظــر خودمــم رســیده بــود .خبــرینداریــن اون خون ـهای کــه تــوش قــرار م ـیذارن ،چــه کســی داخلــش
زندگــی میکنــه؟
صادقی گفت:
 چــرا ،یــه دختــر جوونــه کــه از خونــه هــم بیــرون نمـیآد زیــاد .اکثــرخریدهــاش رو هــم زنــگ میزنــه از ســوپر مارکــت م ـیآرن.
 چــه مســخرهبازییه هــا .شــیطونه میگــه وارد عمــل بشــیم همــه روبگیریــم ببینیــم چــه غلطــی میکنــن.
 فعــا خطرناکــه قربــان .بذاریــد یــه ذره دیگــه زیــر نظرشــون بگیریــم.بایــد مطمئــن بشــیم و بعــد حرکتــی بکنیــم.
 آره .باید مطمئن بشیم .منم همین رو میگم.155
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بخش ۴
 پــس متوجــه شــدی دیگــه؟ اینجــاش رو روی شــونهات م ـیذاری وثابــت نگهــش م ـیداری و بعــد شــلیک میکنــی.
صــدای شــلیک مهیبــی در ســالن تیــر انــدازی پیچیــد و تیــر درســت بــه
وســط ســیبل برخــورد کــرد .میتــرا رو بــه آتوســا گفــت:
 دیدی گفتم تیر اندازیش عالیه!ماالیکا اسلحه را به دست آتوسا داد و به زبان انگلیسی گفت:
 حاال نوبت توئه .بزن.آتوســا اســلحه را از دســت او گرفــت و بــه طــرف ســیبل نشــانه رفــت.
نفــس عمیقــی کشــید .ماالیــکا گفــت:
 بزن .زیاد نگه داری دستت خسته میشه و لرزش میگیره.آتوســا شــلیک کــرد و تیــر بــه ن ـوار ســوم ســیبل خــورد .ســپس اســلحه
را پاییــن آورد و گفــت:
 بدک نبود.156
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 با یکی دو هفته تمرین بهتر هم میشه.میترا ساعتش را نگاه کرد و گفت:
 من فعال میرم.آتوســا بــه ســمت میتــرا رفــت و در حالــی کــه او را بــه گوشـهای میبــرد،
بــا صدایــی آرام گفت:
 میتــرا مــن ایــن دختــره رو میخــوام .میخــوام هرجــور شــده تــوگــروه مــن باشــه.
 تصمیمگیریــش بــا مــن نیســت .فعــا گذاشــتنش مســئول آمــوزشتیــر انــدازی.
 بــرو بهشــون بگــو مــن میخوامــش .بگــو حیاتیــه .هــم اون رو ،هــمایرســا رو.
 اون کــه اصــا تــو بخــش اداریــه .بــا اون چــی کار داری؟! ای بابــا.باشــه .باهاشــون صحبــت میکنــم .اگــه قبــول نکــردن چــی حــاال؟
 انقدر بگو تا راضی بشن!میترا لبخندی زد و گفت:
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 از دست تو! باشه .میگم.میتــرا از ســالن تیــر انــدازی خــارج شــد و آتوســا هــم بــه ســمت ماالیــکا
بازگشــت .ماالیــکا اســلحه کمــریاش را در آورد و گفــت:
 خــب ،حــاال نوبــت اســلحه کمریــه .اول خشــاب رو چــک میکنــی.بعد...
آتوســا نگاهــی بــه پای مصنوعــی و چشــم خونینرنگ ماالیــکا انداخت.
احســاس همــدردی و ترحــم در دلــش زنــده شــد .میخواســت بدانــد در
دل ماالیــکا چــه میگــذرد .در صورتــش کــه اثــری از طــراوت و امیــد
زیــادی بــه چشــم نمیخــورد .پــس دســتش را روی شــانه او گذاشــت
و گفــت:
 چه حسی داری؟ماالیــکا همانطــور کــه اســلحهاش را پاییــن مـیآورد ،در صــورت آتوســا
نــگاه کــرد و پاســخ داد:
 در چه مورد؟ اینکــه بــه خاطــر چیــزی کــه میخواســتی ،خانــواده و قســمتی ازوجــودت رو از دســت دادی؟ فکــر میکنــم مــن اگــر جــای تــو بــودم،
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از غصــه میمــردم.
ماالیــکا بــه زمیــن خیــره شــد و در فکــر فــرو رفــت .آن روز دوبــاره در
ذهنــش زنــده شــد .ســپس آهــی کشــید و گفــت:
 بیشــتر از اونکــه ناراحــت و غمگیــن باشــم ،عصبانیــم و دنبــال یــهچیــزی میگــردم کــه خشــمم رو روی ســرش خالــی کنــم .چیــزی کــه
لیاقــت ایــن خشــم رو داشــته باشــه.
 پــس میتونــم روی تــو حســاب کنــم؟ بــا اینکــه اینجــا بــا کســاییطــرف نیســتی کــه مســتقیم ضــد تــو باشــن.
 اینجــا و اونجــا نــداره .مــن واســه انســانها جنگیــدم .اونجــا نشــد،چــون خیلیهــا همتــش رو نداشــتن .حــاال اینجــا .آره مــن هســتم.
لبخنــد رضایتبخشــی روی لبــان آتوســا نقــش بســت و او را در آغــوش
گرفت .
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فصل ( ۸ایران * تهران) دو ماه بعد ،بهمن ۱۴۴۱
بخش ۱
 خــوب گــوش بدیــد .امشــب بایــد اون چنــد تــا زنــی کــه وارد اونخونــه میشــن رو دســتگیر کنیــم .خیلــی مهمــه کــه همــه رو بگیریــم.
بایــد بفهمیــم چــه غلطــی میکنــن.
سپس دماغ بزرگ و قرمز رنگ خود را محکم خاراند و ادامه داد:
 حاال برید سر جاهاتون .با عالمت من عملیات شروع میشه.بــا عالمــت دســت او ،همــه متفــرق شــده و دواندوان بــه ســمت
محلهایــی کــه از قبــل تعییــن شــده بــود ،حرکــت کردنــد .ســپس
دوربینــش را از بنــد کنــار شــلوارش جــدا کــرد و منطقــه را زیــر نظــر
گرفــت .بعــد در بیســیم اعــام کــرد:
 از صفر به دوازده .چیزی میبینی؟بعد از اندکی پاسخ آمد:
 دوازده به گوشم .نه .چیزی تو دید من نیست.160
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بخشــیان ،روی زمیــن دو زانــو زد و همــه جــا را زیــر نظــر گرفــت .اندکی
گذشــت .صدایــی از بیســیم توجـهاش را جلــب کــرد کــه میگفــت:
 از یــازده بــه صفــر .ســه تــا زن از ســمت خیابــون غربــی ،سـوار یــکماشــین پــژو ســیاهرنگ دارن م ـیآن.
و بعد صدایی دیگر:
 از ُنــه بــه صفــر .چهــار تــا زن سـوار یــه ماشــین مــزدا ســفید هســتن ودارن بــه ســمت خونــه م ـیآن.
بخشیان ،بیسیماش را به دست گرفت و گفت:
 از صفر به همهی واحدها! هیچ کس جم نخوره. از هفت به صفر .ماشینها رو پارک کردن و پیاده شدن.بعــد از چنــد ثانیــه هفــت زن در حالــی کــه هــر کــدام یــک ســاک
دســتی بــزرگ در دســت داشــتند ،وارد خانــه شــدند.
 از صفر به تمام واحدها .عملیات شروع میشه .حرکت کنید.ناگهــان نزدیــک بــه ســی مامــور بــه ســمت خانــه یــورش بردنــد .دو
نفــر بــه ســرعت در خانــه را بــا لگــد شکســته و راه را بــرای بقیــه بــاز
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کردنــد .در عــرض کمتــر از ده ثانیــه تمــام زنهــا را دســتگیر کردنــد.
بــه نظــر نمیرســید ترســیده باشــند ،گویــی آمــاده چنیــن اتفاقــی بودنــد.
بخشــیان کــه در وســط آنهــا قــدم مــیزد ،صورتهــای همــه را بــه
دقــت بررســی کــرد و بــه آرامــی گفــت:
 خب خب .بذارین ببینم تو ساکاتون چی دارین.و بعــد زیــپ یکــی از آنهــا را بــاز کــرد .چشــمانش از تعجــب بیــرون
زد؛ هیــچ چیــز درون آن نبــود .بعــدی را بــاز کــرد .تنهــا چنــد جعبــه
خالــی وســایل خانگــی درون آن بــود .بعــد بــه ســمت یکــی از زنهــا
رفــت و در چشــمان او خیــره شــد و گفــت:
 اینجا چه خبره؟ شما چی تو سرتونه؟زن لبخنــدی زد و بعــد بــه حالــت مســخرهای زبانــش را بــه او نشــان داد!
بخشــیان بــه ســمت عقــب برگشــت و بیســیم را بــه دســت گرفــت و
اعــام کــرد:
 -ماشینها رو بفرستین .باید ببریمشون مقر.
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بخش ۲
بوق ...بوق( ...صدای زنگ تلفن)
 بله؟ بابا؟ آتوسا؟ تویی؟! خوبی دخترم؟ سالم بابا .آره .جام خوبه .دیگه خبری نبوده؟ نــه بابــا؛ جــز همــون یــک دفعــه کــه بردنــم ازم س ـوال کــردن دیگــهچیــزی نشــده .امــا دنبالتــن .مراقــب بــاش دختــرم.
 ناراحــت نبــاش .گفتــم جــام امنــه .فقــط زنــگ زدم صــدات روبشــنوم .دلــم واســت تنــگ شــده بــود.
 منــم همینطــور دختــرم .مراقــب خــودت بــاش .کار خطرناکــینکنــی .دوســت دارم.
 واســه همیــن زنــگ زدم .گفتــم صــدات رو بشــنوم آروم بشــم .دلــمشــور میزنــه.
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 چرا؟! چی شده؟ نمیدونــم .دیــر و زود یــه طوفــان بــه پــا میشــه .مراقــب خــودتبــاش .فعــا خداحافــظ.
 چه طوفانی؟ چی شده مگه؟ بعدا با هم صحبت میکنیم .فعال خداحافظ. باشه خداحافظ.آتوسا تلفن را به میترا داد و گفت:
 مطمئنی این خط امنه؟ آره .مطمئنم .بیا از اینور بریم. از کجا میدونی نمیتونن ردش رو بگیرن؟میترا لبخندی زد و گفت:
 چــون طــراح خطــوط یکــی از خودمــون بــوده .ســریعتر بریــم .خیلــیکار داریم.
بعد آرنجش را به آتوسا کوبید و گفت:
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 چــه زود رفتــی بــاال! ســتارهی فرماندهــی هــم کــه چســبوندی بــهخــودت.
آتوسا او را به شوخی به طرف دیگر هل داد و گفت:
 فهمیدن نابغهام!بعــد ســرش را بــه ســمت دیگــر گردانــد و پــس از مکــث کوتاهــی
گفــت:
 نمیدونــم کــی قــراره شــروع بشــه .امــا آمــادهی آمــادهام .دیگــه ازایــن پاییــن مونــدن خســته شــدم.
 آره .فکــر کنــم دیگــه نزدیــک باشــه .یــک ماهــه کــه تــو آمــاده بــاشهســتیم .بچههــات آمــادهان؟ ایرســا چهطــوره؟
 آره .ازش یــه پــا ســرباز ســاختم .البتــه بهتــره بگــم کــه ماالیــکا همـهیکارهــا رو کرده!
 اون چهطوره راستی؟ یه هفتهای هست ندیدمش. اون از ما بیشتر منتظره .خوب درکش میکنم.و بعد وارد سالن غداخوری شدند.
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بخش ۳
 ببیــن خانــوم ،مــن اصــا دوســت نــدارم مامــورام بــه یــه زن آســیببرســونن .مــن خــودم زن و بچــه دارم .امــا خــودت داری مجبورمــون
میکنــی .دوســتات کــه میگــن حامــل اون کیفهــا هســتن و تویــی
کــه همــه چــی رو میدونــی .امــا اگــه تــو هــم نخ ـوای حــرف بزنــی،
مجبــور میشــم دیگــه از ایــن هــم بیشــتر اذیتــت کنــم.
قطــرهی خــون ،از گوشــهی صــورت مهنــاز بــه پاییــن فــرو ریخــت.
درســت روی یــک خــط صــاف .امــا در صــورت و چشــمانش نــه اثــری
از تــرس بــود نــه ناراحتــی .حتــی بــا اینکــه دهانــش پــر از خــون شــده
بــود ،برخــی مواقــع لبخنــدی بــر لبانــش نقــش میبســت .بخشــیان،
مرتــب بــا بینـیاش ور میرفــت و پلکهایــش را مــداوم بــه هــم مـیزد.
دوبــاره بــه ســمت زن بازگشــت و گفــت:
 بنــال دیگــه! تــو یــه ســاله اونهــا رو اونجــا میبــری کــه چــی بشــه؟واســه کــی کار میکنــی؟ بــاور کــن اگــه نگــی از اینجــا زنــده بیــرون
نمـیری!
مهناز گفت:
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 یعنــی فکــر میکنــی اونقــدر احمقــم کــه فکــر کنــم اگــه بگــم،زنــده بیــرون م ـیرم؟
 قسم میخورم با قاضی صحبت کنم که...مهناز خندهی بلندی سر داد و گفت:
 قاضــی هــم داریــم واقعــا!؟ خیلــی احمقــی .فکــر میکنــی جونــمواســم اهمیــت داره کــودن؟ امــا اگــه اصــرار کنــی و بــه پــام بیافتــی
شــاید بهــت بگــم .شــاید تونســتی تــو ایــن چنــد لحظــه آخــر یــه ترفیعــی
بگیــری.
بخشیان که حسابی گیج شده بود ،گفت:
 لحظهی آخر؟! چی میگی؟ آره .لحظــات آخــر .هیــچ کاری از دســت تــو و دوســتات بــر نمـیآد.هیــچ کاری .دیگــه دیــر شــده.
 بنال زنیکه هرزه تا تیکهتیکهات نکردم! وای ترسیدم!دوباره با صدای بلندی خندید و گفت:
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 یــه حملـهی بــزرگ تــو راهــه .ســاعت۱بامداد .همیــن امشــب .درســتشــب انتخابات.
 چی؟ حمله؟ کیا میخوان حمله میکنن؟ به کجا؟ مهــم نیســت کیــا .مهــم تعدادشــونه؛ پنــج هــزار نفــر .بشــمر از یــکببیــن چقــدر طــول میکشــه!
و خنــدهی بلنــد دیگــر .بخشــیان ،حرفهــای او را در ذهنــش دوره
میکــرد .دوبــاره پرســید:
 از کجا؟ این همه آدم االن کدوم گوری قایم شدن؟ ایــن رو دیگــه مفــت و مجانــی نمیشــه بگــم .جــاش یــه چیــزیمیخــوام.
 چی؟ بگو؟ زود باش. تــا ســه دقیقــه دیگــه خواهــرم زنــگ بزنــه بگــه آزاد شــده .تــوی زنــداناوینــه .در غیــر ایــن صــورت بکشــینم هــم نمیگــم .اگــه کلکــی تــو
کارتــون باشــه و زنــگ نزنــه بــه گوشــیم ،هیچــی رو نمیفهمــی.
بخشــیان بــا عجلــه از اتــاق بازجویــی خــارج شــد و تلفــن را برداشــت
و زنــدان را گرفــت .رو بــه کســی کــه پشــت خــط بــود ،اســم و فامیــل
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خواهــر مهنــاز را گفــت و چنــد بــار تاکیــد کــرد کــه مســألهی امنیــت
ملــی اســت و کار بایــد بــه ســرعت انجــام شــود:
 سروان ،جرم این شخص چی بوده؟ بذارید پرونده رو ببینم جناب بخشیان.صدای ورق زدن چند برگه آمد و گفت:

ً
ُ
 بــه نظــرم کــه خلــه قربــان .یــه دختــر دانشــجو از یــک خانـواده نســبتامرفــه .بــا اســلحه رفتــه وســط بانــک و ســه تــا تیــر هوایــی در کــرده ،بعــد
اســلحه رو گذاشــته زمیــن و خــودش رو تســلیم کــرده.
بخشیان زیرلب به خودش گفت:
 یعنی چی!؟ اینجا چه خبره!؟ بله قربان؟ هیچی .سریع آزادش کن.و تلفن را گذاشت.
یــک دقیقــه ،دو دقیقــه ،پنــج دقیقــه و باالخــره ده دقیقــه گذشــت .امــا
خبــری نشــد و تلفــن مهنــاز زنــگ نخــورد .بخشــیان دوبــاره تمــاس
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گرفــت و کلــی بــد و بیــراه بــه رئیــس زنــدان گفــت کــه چــرا کارش
را درســت انجــام نــداده اســت .امــا ایــن جمــات را از رئیــس زنــدان
شــنید:
 امــا قربــان فقــط اومــد بیــرون و یــه تلفــن زد و برگشــت .گفــت جایــینــداره بــره.
بخشیان وارد اتاق شد و به مهناز گفت:
 خواهرت گفته جایی نمیخواد بره.مهناز لبخندی زد و گفت:
 بیــا بشــین .خســته نباشــی .کارت رو درســت انجــام دادی .از ســه جــاحملــه میشــه :از متــروی بهارســتان .یــه راهــش از خون ـهی مــن و یــه
راهــش از یــه خون ـهی دیگــه .یــک مقــر زیــر زمینیــه .االن همــه جمــع
هســتن .تــا یــه ربــع قبــل حملــه همــه اونجــان.
بخشــیان فــوری کتــش را برداشــت و از اتــاق بازجویــی خــارج شــد و بــا
تلفــن شــروع بــه گرفتــن شــماره وزیــر کــرد.
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بخش ۴
 آقــای رئیــس جمهــور ببخشــید مزاحــم شــدم .آقــای مخبــر میخـوانشــما رو ببینــن.
 ایــن موقــع شــب وزیــر امنیــت ملی چــی کار داره بــا من؟ نمیتونســتزنــگ بزنــه .میخـوام بــرم خونــه دیگه.
 بگم بیان تو قربان؟ بگو بیاد.منشی از دفتر کار خارج و بعد وزیر وارد شد.
 چیه؟! این موقع شب هم راحتم نمیذارید به کارام برسم؟ یه اتفاق بد قربان...رئیــس جمهــور کــه در حال نوشــتن چیــزی روی کاغذ بــود ،خودکارش
را کنــار گذاشــت و گفت:
 چی شده؟ یــه حملــه ترورســتی امشــب انجــام میشــه .پنــج هــزار نیــرو از مرکــز171
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شــهر .دســتگیر شــدهها اعتــراف کــردن کــه اونــا میخ ـوان کل مــردم
رو بــه رگبــار ببنــدن و همــه جــا رو بمــب گــذاری کنــن و انتخابــات رو
بــه هــم بریــزن.
رئیس جمهور از پشت میزش بلند شد و گفت:
 چرا انقدر زیادن؟! از کجا اومدن؟!وزیر جوابی نداد و تنها سرش را تکان داد .رئیس جمهور گفت:
 خب چرا اینجا ایستادی؟ همه رو بفرست دنبالشون. همین کارو کردم قربان اما واسه ارتش باید دستور شما باشه.رئیس جمهور قدری فکر کرد و گفت:
 چند تا نیرو داریم فعال؟ ده هزار تا.رئیس جمهور در حالی که ناخنهایش را میجوید گفت:
 همینهــا بســه .بــذار ببینیــم چــی میشــه .آره .بــذار ببینیــم چــیمیشــه .مــن رو در جریــان همــه چیــز بــذار.
 -اطاعت میشه.
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و از اتاق خارج شد.
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بخش ۵
تمــام مامــوران پلیــس ،بــا چراغهــا و آژیرهــای خامــوش ،بــه ســمت
مرکــز شــهر در حرکــت بودنــد .نزدیــک ســاعت دوازده ،تمــام نیروهــا در
فاصلــه یــک کیلومتــری محلهایــی کــه مهنــاز گفتــه بــود ،جمــع شــده
و منتظــر دســتور رئیــس پلیــس بودنــد .شــمار زیــادی کامیــون نظامــی
کــه در حــدود ســی ســرباز در هــر یــک جــا میشــد ،در محلهــای
تعییــن شــده قــرار گرفتــه بــود .هم ـهی مامــوران دربــاره اتفاقــی کــه در
حــال وقــوع بــود حــرف میزدنــد و هیــچ کــدام باورشــان نمیشــد ایــن
همــه نیــروی دشــمن ،در زیـ ِـر زمیــن باشــند .بخشــیان بــا یــک موتــور
خــود را بــه محــل رســاند و بــه ســمت رئیــس پلیــس رفــت و گفــت:
 اوضاع چهطوره؟ چــی بگــم؟ حــاال مطمئنــی خبــری هســت؟ میدونــی کــه اگــهاطالعاتــت غلــط باشــه همــه زیــر سـوال میریــم .بــه خصــوص خودت.
بخشیان اخمهایش را در هم کشید و گفت:
چــی میگــی؟! صــد تــا زن رو تــوی یــه شــب دســتگیر کردیــم.اطالعــات غلــط کجــا بــود؟ فقــط خــدا بهمــون رحــم کنــه زیادتــر از
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چیــزی کــه گفتــن نباشــن.
رئیس پلیس بیسیم خود را جلوی دهانش گرفت و گفت:
 همهی نیروها ،همهی نیروها ،وارد عمل بشین.بــا صــدور دســتور ،تمــام واحدهــا بــه ســرعت بــه ســمت محلهــای مورد
نظــر حرکــت کردنــد .ســربازان اســلحههای خــود را چــک میکردنــد
و هیــچ یــک نمیدانســتند چــه چیــز انتظارشــان را میکشــد .بــا
رســیدن بــه محلهــای ورودی ،دربهــا را شــکاندند و یکییکــی وارد
شــدند .همانطــور کــه مهنــاز گفتــه بــود ،درهــای پنهانــی در خانههــا
و مســیرهای متــرو قــرار داشــت .مامــوران بــا ســرعت هرچــه بیشــتر بــه
ســمت جلــو پیشــروی کــرده و راه را بــاز میکردنــد .گاهــی مواقــع
ســایهای ســر راهشــان میآمــد و ســربازان هراســان شــده و تیــر انــدازی
میکردنــد ،امــا در نهایــت کســی را نمیدیدنــد و پــس از مدتــی
معطلــی ،بــاز بــه راه خــود ادامــه میدادنــد.
پــس از بیســت دقیقــه پیشــروی ،آخریــن نیروهــا هــم وارد کانالهــا شــده
بودنــد .در ایــن لحظــه تــازه اولیــن نیــرو بــه محــل تجمــع ارتــش زنــان
رســیده بــود؛ یعنــی جایــی کــه آتوســا اولیــن بــار ســخنرانی را شــنید.
مامــوران نورهــای چــراغ قــوه خــود را بــر فضــای تاریــک میانداختنــد.
ســازهها و پرچمهــا و عالئــم نشــان مــیداد کــه در ایــن مــکان
175

م.ر.اوژن

ضد زنان

فعالیتهایــی انجــام میشــده اســت .امــا هیــچ نیرویــی انســانی وجــود
نداشــت.
فرمانــده کــه بــه همــراه یــک دســته نیــرو ،بیــرون متــروی بهارســتان
ایســتاده بــود ،در بیســیم خــود گفــت:
 سرهنگ جمالی .اوضاع چهطوره؟ درگیر شدید؟امــا تنهــا صــدای خشخشــی نامفهــوم بــه گوشــش رســید .دوبــاره
گفــت:
 ســرهنگ؟ صــدای مــن رو میشــنوید؟ کســی صــدای مــن رومیشــنوه؟
ناگهــان صــدای کرکننــدهی آژیــری تمــام فضــا را در نوردیــد .چــه در
داخــل تونلهــا و چــه در بیــرون آن .فرمانــده دوبــاره بیســیمش را
جلــوی دهانــش آورد و فریــاد زنــان گفــت:
 پــس کجاییــن لعنتیهــا؟! یکــی جـواب مــن رو بــده .کســی صــدایمــن رو میشــنوه؟
ســربازانی کــه داخــل بودنــد از صــدای بلنــد و گوشخــراش آژیــر
خطــر کــه در داخــل بســیار کــر کنندهتــر هــم بــه گــوش میرســید،
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اسلحههایشــان را رهــا کــرده و بــا دو دســت ،گوشهــای خــود را
گرفتنــد بودنــد .ناگهــان درهــای آهنــی بزرگی جلــوی مســیرهای ورودی
بــه زیرزمیــن را بســت و بــرق تمــام شــهر قطــع شــد.
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بخش ۶
رئیــس جمهــور جلــوی پنجــره اتاقــش کــه در طبقــه ششــم ســاختمان
قــرار داشــت ،ایســتاده بــود و بیــرون را نظــاره میکــرد .خیلــی خســته
بــود .امــا نگرانــی نمیگذاشــت بــه خانــه بــرود و اســتراحت کنــد.
شــروع بــه قــدم زدن در اتــاق کــرد ،تــا اینکــه زنــگ تلفــن بــه صــدا
در آمــد .چنــان آن را ســریع جـواب داد کــه تلفــن هنــوز یــک بوقــش را
کامــل نکــرده بــود:
 آقای رئیس جمهور! بگو چی شده ،چه خبره؟! چرا برقها قطع شده؟ همـهی مامــورا تــوی کانالهــای زیــر زمینــی گیــر افتــادن .نمیتونیــمخارجشــون کنیــم .دســتور چیــه قربــان؟ بــه ارتــش اجــازهی دخالــت
میدیــن؟
رئیــس جمهــور گنــگ و درمانــده بــه نظــر میرســید .ناگهــان نــگاهاش
از پنجــره بــه بیــرون افتــاد؛ چیــزی توج ـهاش را جلــب کــرده بــود .بــه
پشــت بــام ســاختمان روبـهرو نــگاه کــرد .ســه یــا چهــار نفــر روی پشــت
بــام ایســتاده و بــه او خیــره شــده بودنــد .نگاهــش را تیزتــر کــرد .روی
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پشــت بامهــای ســاختمان کنــاری هــم چنــد نفــر دیگــر قــرار داشــتند.
ناگهــان بارقـهی شــدید نــوری در ســاختمان روبـهرو بــه چشــمش خورد.
در ایــن حــال متوجــه ســاحی شــد کــه در دســت یکــی از افــراد مســتقر
در پشــت بــام بــود .بــه ســرعت بــه عقــب چرخیــد و تلفــن را بــه زمیــن
انداخــت و از روی میــزش پریــد و دواندوان بــه ســمت دیگــر اتــاق فــرار
کــرد .بــه نــاگاه تیــر شــلیک شــده از بــازوکا ،بــه ســقف داخــل اتــاق
ـب در پــی آن ،اتــاق را در نوردیــد و ســقف
برخــورد کــرد و آتشــی مهیـ ِ
فــرو ریخــت.
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بخش ۷
زییینگ ...زیییییینگ (صدای زنگ در)
وزیــر کشــور از جایــش بلنــد شــد .ابتــدا فکــر کــرد خ ـواب میدیــده
و صــدای زنــگ را اشــتباه شــنیده اســت .بــه رختخ ـواب خــود نــگاه
کــرد .امــا همســرش کنــارش نبــود .دوبــاره صــدای زنــگ بــه گوشــش
خــورد:
زیییییینگ ...زییییینگ ...زییییینگ
با صدای بلندی گفت:
 معلــوم نیســت ایــن مامــورای بیپــدر و مــادر چــه غلطــی میکنــنکــه ایــن موقــع شــب یــه احمــق اومــده زنــگ در رو میزنــه.
دمپاییهــای کنــار تختــش را پــا کــرد و بــا چشــمانی نیمهبــاز ،پیژامــه و
پیراهنــش را بــه تــن کــرد .بــه ســمت در رفــت و از چشــمی آن ،بیــرون
را نــگاه کــرد .یــک دختــر جــوان جلــوی در ایســتاده بــود و لبخنــد
مــیزد .دوبــاره فکــر کــرد کــه شــاید خــواب میبینــد .بــرای همیــن
چشــمهایش را مالیــد و دوبــاره نــگاه کــرد .امــا دختــر ســر جایــش
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بــود .کلیــد را چرخانــد و در را بــاز کــرد .آتوســا را دیــد کــه روبـهروی
او ایســتاده و لبخنــد میزنــد .پیــر مــرد گفــت:
 چی میخواین خانم؟ با کی کار دارین؟ مامورام کجان؟ناگهــان شــش زن دیگــر از پشــت دی ـوار بیــرون آمدنــد .وزیــر از تــرس
در را هــل داد ،امــا دیــر شــده بــود و آتوســا قبــل از بســته شــدن در ،بــا
تمــام زور خــود ،لگــد محکمــی بــه در زد و پیرمــرد بــه گوشـهای از اتــاق
پرتــاب شــد .زنــان دور او حلقــه زده و دســتان او را از پشــت دســتبند
زدنــد و بــه ســمت ماشــین انتقــال دادنــد .آتوســا داخــل خانــه را وارســی
کــرد و بعــد بیســیمش را جلــوی دهانــش گرفــت و گفــت:
 تمــام وزرا دســتگیر شــدن .ســه تــا ماشــین بــه ســمت ایســتگاه متــروبهارســتان بفرســتین .مــن هــم خــودم رو میرســونم .رئیــس پلیــس و دار
و دســتهاش اونجــان.
ســپس سـوار یکــی از جیپهــا شــد .ایرســا هــم پشــت فرمــان نشســت و
ماالیــکا و دختــری دیگــر بــا نــام ِالیــا نیز در پشــت ماشــین سـوار شــدند و
بــه ســمت محلــی کــه رئیــس پلیــس در آنجــا حضــور داشــت ،حرکــت
کردنــد .تمــام چراغهــای مســیر خامــوش بــود و شــهر در تاریکــی مطلــق
فــرو رفتــه بــود .ایرســا ،مــدام چشــمانش را ریــز و درشــت میکــرد و بــه
ســختی راه را تشــخیص مـیداد .ماالیــکا گفت:
181

م.ر.اوژن

ضد زنان

 اگــه دو گــرم مغــز تــو کل ـهاش باشــه ،االن بایــد تــوی یــه ســوراخیپنهــان شــده باشــه.
آتوسا همانطور که مستقیم به جلو نگاه میکرد ،گفت:
 شــاید .تــا ســه چهــار دقیقــه دیگــه میرســیم .یــه موقــع دیــدی بخــتباهامــون یــار بــود و طــرف احمــق از آب در اومــد.
ایرســا پایــش را بیشــتر از قبــل روی پــدال گاز فشــرد .هیــچ کــدام
نمیخواســتند حتــی یــک نفــر از افــرادی را کــه بایــد دســتگیر میکردند
از دســت بدهنــد .پــس از پنــج دقیقــه وارد خیابــان منتهــی بــه ایســتگاه
متــرو شــدند .ماالیــکا از جایــش بلنــد شــد و بــا دوربیــن دیــد در شــب
خــود ،نگاهــی بــه ســمت جلــو انداخــت .همانطــور کــه بــا دســت بــه
ایرســا اشــاره میکــرد کــه ســرعتش را کــم کنــد ،گفــت:
 آروم برو .اونجا .هفت هشت نفری رو میبینم.ایرســا چراغهــای ماشــین را خامــوش و ماشــین را متوقــف کــرد .آتوســا
دوربیــن را از دســت ماالیــکا گرفــت و بــه ســوی مامــوران نــگاه کــرد و
گفــت:
 یــه ِســری هــم اون پشــت هســتن .ده یــازده نفــری میشــن .رئیــسپلیــس بایــد اونــی باشــه کــه وسطشــون قــدم میزنــه .یــه کــت شــلواری
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هــم اونجــا هســت .حتمــا از ایــن امنیتیهاســت .بپریــد پاییــن.
و بیسیم ماشین را برداشت و اعالم کرد:
 از آتوسا به مرکز .ماشینای پشتیبانی کجان؟ به گوشم .واحدها توی یک کیلومتری محل درگیر شدن. لعنتی...آتوسا رو به بقیه ،ادامه داد:
 حاال چی کار کنیم؟الیا که در حال جویدن لبانش بود ،گفت:
 شــاید اگــر منتظــر بمونیــم ،فــرار کنــه .البتــه اینــا هــم بیشــتر از مــاهســتن.
ایرسا هم گفت:
 آره .اما یگان ویژه نیستن .ازین پلیس معمولیان.آتوســا بــه ســمت ماشــین رفــت و از پشــت آن اســلحه دوربیــن داری را
برداشــت و بــه دســت ماالیــکا داد و گفــت:
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 تــو بــرو روی پشــت بــوم ایــن آپارتمــان .از اینجــا حمایتمــون کــن.نبایــد وقــت رو تلــف کــرد.
ایرسا که با تردید به ماالیکا نگاه میکرد ،گفت:
 اما همه جا تاریکه .چهطور میخوای اونا رو ببینی؟ماالیکا لبخندی زد و گفت:
 مــن یــه عمــر شــبا رفتــم شــکار .در ضمــن یــه منــورم داریــم .ازشاســتفاده کنیــن .مــن رفتــم.
و بــه ســمت ســاختمان هفــت طبقــهای کــه آن طــرف خیابــان قــرار
داشــت ،حرکــت کــرد .آتوســا اســلحهاش را بــه دســت گرفــت و رو بــه
الیــا و ایرســا گفــت:
 بجنبید .نباید از دست بدیمشون.و هــر ســه در حالتــی کــه خــم شــده و میدویدنــد ،بــه ســمت مامــوران
رفتــه و در فاصلــه صــد متــری آنهــا ســنگر گرفتند .پــس از یــک دقیقه،
صــدای ماالیــکا در بیســیم شــنیده شــد کــه میگفــت:
 مــن آمــادهام .از مامورایــی کــه دورتــر هســتن شــروع میکنــم .عجلــهنکنــی ،هرچــی بیشــتر شــلیک کنــن مــن بهتــر میتونــم ببینمشــون.
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پــس از چنــد ثانیــه ،آتوســا منــور را شــلیک کــرد و بالفاصلــه اولیــن
تیــر ماالیــکا شــلیک شــد و یــک ســرباز بــر زمیــن افتــاد .مامــوران
کــه حســابی جــا خــورده بودنــد ،فــوری ســنگر گرفتنــد و بیهــدف
شــروع بــه تیــر انــدازی کردنــد .ایرســا ،آتوســا و الیــا اســلحههای خــود
را بــه طــرف آنهــا گرفتــه و شــلیک کردنــد .آتــش هولناکــی بیــن دو
طــرف مبادلــه میشــد .وظیفــه اصلــی بــر دوش ماالیــکا بــود و بایــد
وقتــی مامــوری از جایــش بلنــد میشــد تــا هــدف بگیــرد ،بــه او شــلیک
میکــرد .در ایــن لحظــه ماالیــکا در بیســیم اعــام کــرد:
 آتوســا ،شــونهی فرمانــده رو زدم .امــا اون کــت شــلواریه داره ازخیابــون پشــتی فــرار میکنــه.
آتوســا خمیــده بــه ســمت عقــب برگشــت و دواندوان بــه ســمت ماشــین
خــود رفــت و پشــت فرمــان نشســت و آن را روشــن کــرد .همانطــور
کــه چراغهایــش خامــوش بــود بــه ســمت مامــوران حرکــت کــرد .بــه
نزدیکــی آنهــا کــه رســید ،ســرش را پاییــن گرفــت و تــا میتوانســت
گاز را پــر کــرد و بــه یکــی از ماشــینها کوبیــد و از میــان آنهــا رد شــد.
در ایــن حــال دو ســه تیــر بــه شیشــه ماشــین برخــورد کــرد .از میــان آنهــا
کــه عبــور کــرد ،از دور متوجــه نــور چــراغ ماشــینی شــد .تــا میتوانســت
بــه ســرعتش افــزود و بــه دنبــال او حرکــت کــرد.
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حــال آتوســا بــه فاصلــه ده متــری او رســیده بــود .اســلحه کمــریاش
را درآورد و بــا پشــت آن ،شیشــههای ترکخــورده جلــوی ماشــین را
شــکاند و بــه ســمت ماشــین جلــو نشــانه گرفــت .امــا ماشــین مــدام
مســیرش را عــوض میکــرد و ایــن کار نشــانهگیری را ســختتر
میکــرد .باالخــره بــه یــک خیابــان عریــض و طویــل رســیدند.
آتوســا چشــم چپــش را بســت و نفســش را حبــس کــرد .بــه ســوی چــرخ
ماشــین نشــانه رفــت .ســعی کــرد دقیــق عمــل کنــد .هــر آنچــه ماالیــکا
گفتــه بــود را در ذهنــش دوره کــرد .دســتش را روی ماشــه بــرد .آمــاده
شــد کــه ماشــه را بکشــد .امــا ،در ســر چهــار راه یــک جیــپ ارتــش
زنــان کــه در حــال تعقیــب یــک موتورس ـوار بــود ،بــا ســرعت تمــام ،از
کنــار بــه ماشــین او برخــورد کــرد و هــر دو ماشــین واژگــون شــدند.
***
آتوســا چشــمانش را گشــود .چشــمانش بــه درســتی نمیدیدنــد و
تصاویــر برایــش نامشــخص و نامفهــوم بــود .ســرش را بازگردانــد و
متوجــه شــد کــه روی آســفالت خیابــان افتــاده اســت .در جــای خــود
نشســت و بــه بدنــش نــگاه کــرد .قســمت چــپ شــلوار و پیراهنــش پــاره
شــده بــود و جــای خراشــیدگی عمیقــی در سراســر پوســتش مشــخص
بــود .ســمت چــپ صورتــش هــم میســوخت .دســتش را روی ســر و
صورتــش کشــید .دســتش را نگریســت کــه اکنــون خونیــن شــده بــود.
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از جــای خــود بلنــد شــد و ایســتاد .درد شــدیدی تمــام بدنــش را فــرا
گرفــت .همچنــان همــه جــا را تیــره و تــار میدیــد و ســرش هــم گیــج
میرفــت .بــه ســمت جیــپ دیگــر نــگاه کــرد .دو زن در کنــار آن و
در وســط خیابــان ،روی زمیــن افتــاده بودنــد و تــکان نمیخوردنــد.
ســرش را برگردانــد .چشــمش بــه ماشــینی کــه در حــال تعقیــب آن بــود
افتــاد کــه بــه چــراغ راهنمایــی کنــار چهــارراه برخــورد کــرده اســت.
ِ
آرام و لنگلنــگان بــه ســمت آن حرکــت کــرد .بــا هــر قدمــی کــه
بــر میداشــت ،دردی شــدید تمــام بدنــش را فــرا میگرفــت .پوســت
بدنــش هــم گویــی در آتــش میســوخت.
بــه ســختی بــه نزدیکــی ماشــین رســید .در ماشــین را بــاز کــرد .ســر
خونیــن مــرد روی فرمــان افتــاده بــود و هیــچ تکانــی نمیخــورد .آتوســا
او را از ماشــین بیــرون کشــید و روی زمیــن انداخــت .ســپس دســت در
جیــب کــت او کــرد و کیفــش را بیــرون کشــید و نگاهــی بــه کارت
شناســاییاش انداخ ـت :روح اللــه بخشــیان – امنیــت تهــران.
کیــف را از جلــوی صورتــش پاییــن آورد و بخشــیان را دیــد کــه حــال،
جلــوی او ایســتاده بــود .بخشــیان مشــت محکمــی بــه صورتــش زد و او
را نقــش بــر زمیــن نقــش کــرد .ســپس خــود را روی آتوســا پرتــاب و
شــروع بــه مشــت زدن بــه ســر و صــورت او کــرد .بعــد دســتش را روی
گــردن آتوســا گذاشــت و همانطــور کــه دندانهایــش را روی هــم
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فشــار م ـیداد ،گفــت:
 بمیــر زنیکــه هــرزه! همــه چــی رو بــه بــاد دادیــن .همـهی زندگیــم روخــراب کردیــن.
از فشــار دســتان مــرد بــر گردنــش ،گوشهایــش ســوت میکشــید و
نفســش بــه شــماره افتــاده بــود .تصاویــر جلــوی چشــمانش تاریــک و
تاریکتــر شــدند تــا بــه ســیاهی مطلــق رســیدند .ســپس یــک چــاه
عمیــق در آن تاریکــی بــه چشــمش خــورد؛ چاهــی کــه داشــت قدمقــدم
بــه آن نزدیــک میشــد .احســاس کــرد ضربــان قلبــش کندتــر و کندتــر
میزنــد .صــدای نفسهایــش را میشــنید کــه دیگــر در حــال قطــع
شــدن بودنــد .تصاویــر ســیاه و ســیاهتر میشــد...
***
ناگهــان دو پروانــهی کوچــک کــه از تــه چــاه آرامآرام بــه ســمت او
میآمدنــد فضــا را اندکــی روشــن کردنــد .بــه نظــرش وقــت رفتــن
رســیده بــود .پروانههــا نزدیکتــر آمدنــد .دقیقتــر کــه شــد چهــرهی
پروانــه بزرگتــر برایــش بســیار آشــنا بــه نظــر رســید .پروانـهی بــزرگ رو
بــه پروانــه کوچکتــر گفــت:
 پاشــو دختــرم .پاشــو .فقــط پــات زخــم شــده .یــه دختــر خــوب کــهگریــه نمیکنــه .وقتــی میخــوری زمیــن بایــد زود پاشــی.
188

م.ر.اوژن

ضد زنان

و صدا مدام در سرش میپیچید:
 وقتــی میخــوری زمیــن بایــد زود پاشــی ...وقتــی میخــوری زمیــنبایــد زود پاشــی...
و صحن ـهی یــک پــارک و چهــرهی خــودش کــه بــر زمیــن افتــاده بــود
و مــادرش کــه در بــاالی ســر او ایســتاده بــود ،در ذهنــش زنــده شــد.
***
چشــمانش را بــاز کــرد .بخشــیان را بــاالی ســرش دیــد که با چه خشــمی
در حــال فشــار دادن گردنــش اســت .بــه ســختی دســت خــود را ســمت
جیبــش بــرد .دســته شــوکرش را حــس کــرد .آن را محکــم گرفــت و بــا
نهایــت توانــش بــه گــردن بخشــیان کوبیــد و بخشــیان لــرزش شــدیدی
کــرد و بــه ســمت دیگــری پرتــاب شــد.
***
آتوســا بــه ســختی نفــس میکشــید .دیگــر جانــی نداشــت .امــا لبخنــدی
روی لبانــش نقــش بســته بــود .کمــی دورتــر ،از بیســیمی کــه درون
جــوی افتــاده بــود ،صــدای ماالیــکا بــه گــوش میرســید:
 آتوســا .اوضــاع چهطــوره؟ صــدام رو داری؟ آتوســا؟! بایــد بهــتبگــم چــه اتفاقــی رو دیــدم! آتوســا؟!
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بخش ۸
صــدای تیــر انــدازی در تمــام شــهر بــه گــوش میرســید .ســربازان زن،
پیــاده و س ـوار بــر ماشــینهای جیــپ تمــام ســیاهرنگ ،گــروه گــروه از
خانههــا و درهــای مخفــی بیــرون میریختنــد و یکــی پــس از دیگــری
محلههــا را فتــح میکردنــد .بیشــتر پادگانهــای شــهر هــم بــا کمتریــن
درگیــری ،در زمانــی کــه هم ـهی ســربازان در خ ـواب شــیرین بودنــد،
تســخیر میشــد .هــوا کــه کمــی روشــن شــد نــه تنهــا تهــران ،بلکــه
اکثــر شــهرهای بــزرگ ماننــد شــیراز و اصفهــان هــم بــه تصــرف زنــان در
آمــده بــود .همــه بــا لباسهــای یکدســت خــود در سراســر شــهر پرســه
میزدنــد و همــه جــا را بررســی میکردنــد.
به نظر میآمد به اهداف اولیه خود رسیده باشند.
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بخش ۹
زمانــی کــه کورســوی نــوری در پــس آســمان بــه چشــم خــورد،
خیابانهــای تهــران غــرق ســکوت و خالــی از ســکنه بــود .هــر از
چنــد گاهــی صــدای شــلیک گلولههــا بــه صــورت پراکنــده بــه گــوش
میرســید و بــاز ســکوت همــه جــا را فــرا میگرفــت .هیــچ کــس
جــرات نداشــت از منــزل خــود بیــرون بیایــد .عــدهای از پنجرههــا بیــرون
را نــگاه میکردنــد .در بیشــتر خیابانهــا و میادیــن ،گروههــای پنــج یــا
شــش نفــره زنــان ،نگهبانــی میدادنــد .ماشــینهای گشــتی هــم در
سراســر شــهر بــه چشــم میخوردنــد .بیشــتر راههــای اصلــی و ورودی
شــهر کنتــرل میشــد و در برخــی مکانهــا ،ســنگرهای بتنــی بزرگــی
قــرار گرفتــه بــود .در همیــن حــال ،در یکــی از خانههــای مخفــی مرکــز
شــهر ،پرویــن ،فرمانــده اصلــی عملیــات ،بــا اعضــای دیگــر در حــال
شــور و رایزنــی بــود:
 دوســتان ،آخریــن اخبــار مبنــی بــر تســلط کامــل مــا بــر شــهرهایاصفهــان ،تبریــز و شــیرازه .در ضمــن خبــر دارم زنــان دیگــر هــم گل
کاشــتن .جنبــش زنــان در کشــورهای همســایه ،مثــل عربســتان و ترکیــه و
عــراق و افغانســتان هــم بــد نبــوده .پــس میشــه بــه اونهــا هــم امیــدوار
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بــود .بــه شــما قــول مـیدم بــه زودی جنبــش مــا بــه شــمال آفریقــا هــم
خواهــد رســید .االن مــا بایــد در مــورد...
ناگهــان صــدای کوبیــدن در اتــاق بــه گــوش رســید و یکــی از نگهبانــان
وارد شــد:
 ببخشــید .یکــی از مامــوران امنیتیتــون اینجــا هســتن و میگــنخبرهــای مهمــی دارن.
پروین پاسخ داد:
 سریع بفرستش داخل.سرباز بیرون رفت و یک زن دیگر وارد اتاق شد:
 ببخشــید کــه مزاحــم جلســه شــدم .امــا خبرهــای مهمــی مبنــی بــرمتحــد شــدن نیروهــای ارتــش خــارج از شــهر بــرای ورود بــه تهــران بــه
دســتمون رســیده .نزدیــک بــه بیســت و پنــج هــزار ســرباز دارن از مســیر
ه ـوا و زمیــن بــه طــرف مــا م ـیآن .اگــر برســن احتمــال داره از داخــل
شــهر هــم بــا اونــا همــکاری کنــن.
هم ـهی اعضــا بــا شــنیدن ایــن خبــر شــوکه شــده و بــه یکدیگــر نــگاه
کردنــد .هــر یــک منتظــر حرفــی از طــرف دیگــری بــود .تــا اینکــه
192

م.ر.اوژن

ضد زنان

پرویــن ســکوت را شکســت و گفــت:
 چیــه دوســتان؟! توقــع نداشــتین کــه دســت روی دســت بــذارن و مــارو نــگاه کنــن؟!
سپس لبخندی زد و دستانش را روی میز گذاشت و ادامه داد:
 اصــا جــای نگرانــی نیســت .مــن براشــون یــه برنامـهی خیلــی خــوبدارم.
سپس رو به مامور کرد و گفت:
 االن دقیقا کجان؟ عــدهای از طــرف شــرق و عــدهای هــم جنــوب .نهایتــا تــا دو ســاعتدیگــه میرســن .عمومــا هــم نیروهــای زمینــی هســتن.
پرویــن از جایــش بلنــد شــد و از پشــت میــز کنــار رفــت و دســتانش را
پشــت کمــرش گــره کــرد .در کنــار پنجــره اتــاق شــروع بــه قــدم زدن
کــرد و پــس از اندکــی ،گفــت:
 خوبه .براشون یه سورپرایز دارم .بذارید بیان.یکی از اعضا از جایش بلند شد و گفت:
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 معــذرت میخــوام ،امــا منظورتــون پــروژه منتفــی پ.ک.ب کــهنیســت؟
پروین رویش را به سمت او چرخاند و گفت:
 کی گفته اون پروژه لغو شده خانم بهادری؟یکی دیگر از اعضا گفت:
 همــه رای دادیــم .بانــو هــم مخالــف اون پــروژه بــود .اجــرای اونمیتونــه بــه اعضــای خودمــون هــم صدمــه وارد کنــه.
 اصــا همچیــن چیــزی نیســت خانــم .بایــد بنــا بــه شــرایط پیــشبریــم .فکــر میکنیــد جنــگ تــن بــه تــن خســارت کمتــری بــه مــا وارد
میکنــه؟
 از کجــا معلــوم همیــن اتفــاق هــم بــه جنــگ تــن بــه تــن منجــر نشــه؟اصــا بایــد از خــود بانــو دســتور گرفــت .ایشــون کجــان؟
پرویــن نگاهــی بــه تمــام اعضــا انداخــت و رفتــار همــه را زیــر نظــر
گرفــت .ســپس گفــت:
 منــم بــه ایــن موضــوع اعتقــاد دارم .امــا ایشــون االن در وضعیــتمناســبی نیســتن کــه تصمیمــی بگیــرن .شــما اگــه تاریــخ هــم خونــده
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باشــید میبینیــد یونانیهــا هــم کــه از موسســان دموکراســی هســتن ،در
مواقــع خطــر ،کشــور رو بــه یــک نفــر میســپردن تــا مدیریــت یکپارچــه
اعمــال بشــه .االن هــم همــون موقــع اســت .پــس بیایــن اتحادمــون رو
از دســت ندیــم .ایــن بــه ضــرر ماســت .نمیخوایــد بگیــد کــه مــن رو
قبــول نداریــد؟!
همـهی اعضــا بــه هــم نــگاه کردنــد .هیــچ کــس شــکی در شــخصیت
بــارز او در ایــن مبــارزات نداشــت.
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بخش ۱۰
پیرمــرد مثــل هــر روز درســت نخوابیــده بــود و بــا طلــوع نخســتین
پرتوهــای خورشــید از خــواب بیــدار شــده بــود .گوشهایــش مثــل
همیشــه ســوت م ـیزد و همیــن بیشــتر از بیخوابــی اعصابــش را خــرد
میکــرد .ســمعکش را داخــل گــوش خــود گذاشــت و از جایــش بلنــد
شــد و بــه آشــپزخانه رفــت .زیــر کتــری را روشــن کــرد و بــه پذیرایــی
بازگشــت .همســرش را دیــد کــه روی زمیــن دراز کشــیده و میلهــای
بافتنــیاش را در دســت گرفتــه و در حــال بافتــن یــک کاله اســت.
بیتوجــه بــه او ،روی کاناپــه زرد رنــگ شــخصیاش نشســت و تلویزیون
را روشــن کــرد تــا اخبــار را نــگاه کنــد .برخــاف گذشــته یــک دختــر
جـوان آرایــش کــرده ،بــا وقــار تمــام جلــوی دوربیــن قــرار گرفتــه بــود:

درود بــر شــما هممیهنــان گرامــی .ایــن صــدای انقــاب ارتــش زنــان
اســت .مــا زنــان ایــران ،شــب گذشــته بــرای آزادی خــود از بندهــای
اســارت ،علیــه ظالمــان دســت بــه خیــزش زده و سراســر ایــران را تســخیر
کردهایــم .از تمــام مــردم خواهشــمندیم تــا اطــاع ثانــوی در منــازل
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خــود بماننــد و دســت بــه هیــچ کاری کــه ســبب ایجــاد حساســیت در
نیروهــای انقالبــی میشــود ،نزننــد و آرامــش خــود را حفــظ کننــد.
خدانگهــدار.

بــا گفتــن کلمــه آخــر ،برنامــه قطــع شــد و صفحـهای آبیرنگــی جلــوی
تلویزیــون قــرار گرفــت .همســر پیرمــرد کــه بــه ســختی میتوانســت
راه بــرود ،چهــار زانــو تــا جلــوی تلویزیــون آمــده بــود و از تعجــب
همانطــور خشــکش زده بــود و بــه شــوهرش نــگاه میکــرد .هیــچ
کــدام نمیدانســتند در ایــن چنــد ســاعتی کــه خوابیــده بودنــد ،چــه
اتفاقــی رخ داده بــود.
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بخش ۱۱
پیــرزن قدمهایــش را آهســته بــر میداشــت و عصایــی هــم در دســت
راســتش گرفتــه بــود و در هــر قــدم ،آن را محکــم بــه زمیــن میکوبیــد.
نــه تاکســی و نــه اتوبوســی .هیــچ چیــز در شــهر نبــود .یــک جیــپ
ســیاهرنگ کــه ســه زن ســوارش بودنــد ،کنــار او ایســتاد و راننــده
گفــت:
 مادر جان کجا میری این موقع صبح؟پیرزن که صدایش به سختی در میآمد ،جواب داد:
 دخترم نذر دارم .باید خودم رو به قم برسونم .اما هیچ ماشینی نیست.هــر ســه زن نگاهــی زیــر چشــمی بــه هــم کردنــد و پوزخنــدی زدنــد.
یکــی از آنهــا کــه کنــار راننــده نشســته بــود ،گفــت:
فکر...
 آخه مادر جون برو ِزنی که پشت نشسته بود ،حرف او را قطع کرد و گفت:
 گناه داره .ما که تا دم گشت عوارضی میریم .اینم ببریم.198
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دو نفر دیگر چیزی نگفتند و همان زن ادامه داد:
 بیــا بــاال مــادر جــان .بیــا تــا عوارضــی میبریمــت .امــا بقی ـهاش رودیگــه همــون کــه نــذرش کــردی بگــو ببرتــت.
پیــرزن دو ســه بــار «الهــی پیــر بشــی» و «خــدا خیــرت بــده» نثارشــان
کــرد و بــه ســختی سـوار ماشــین شــد .زنهــا ،در سراســر راه بــا هــم بگــو
و بخنــد میکردنــد .یکــی از آنــان گفــت:
 فکر نمیکردم انقدر راحت باشه.دیگری پاسخ داد:
 حاال مگه تموم شده؟ وایسا ،عجله نکن.دیگری گفت:
 نود درصد کار تموم شده.***
پــس از چهــل دقیقــه بــه گشــت نزدیــک عوارضــی رســیدند و پیــرزن را
پیــاده کــرده و بــه ســمت گشــت عوارضــی بازگشــتند .پیــرزن آهســته
شــروع بــه راه رفتــن در طــول جــاده کــرد .کمــی کــه گذشــت،
قدمهایــش کمــی تندتــر شــد .بــاز هــم تندتــر .بعــد عصایــش را بــر
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زمیــن انداخــت .حــاال میدویــد و بعــد هــم چــادرش را رهــا کــرد و
حــاال قــد خمیــدهاش راســت شــده بــود .دواندوان بــه ســمت ماشــینی
کــه کنــار جــاده رهــا شــده بــود رفــت و سـوار آن شــد .بعــد یــک تلفــن
همــراه از داخــل لبــاس زیــرش درآورد و تمــاس گرفــت و گفــت:
 ســرهنگ ،مــن بخشــیان هســتم .مســئول بخــش امینیــت پایتخــت.وایســید خــودم رو بهتــون برســونم کــه اطالعــات خوبــی براتــون دارم.
و ماشین را روشن و حرکت کرد.
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بخش ۱۲
دســتوری کــه از مرکــز بــرای گروههــا اعــام شــد ،غیــر منتظــره بــود؛
بــه همــه دســتور داده شــد کــه بــه صــورت پراکنــده داخــل ســاختمانها
و خانههــای مــردم رفتــه و در آنجــا ســنگر بگیرنــد .تعــداد معــدودی
از تانکهایــی هــم کــه در دســت ارتــش زنــان بــود ،بــه داخــل باغهــا
و پارکهــا ،انتقــال داده شــد .هیــچ کــس نمیدانســت دســتور بعــدی
چــه خواهــد بــود.
نیروهــای مخالــف ،هــر لحظــه نزدیــک و نزدیکتــر میشــدند .امــا
ســردرگمی و تــرس میــان ســربازان آنهــا مشــهود بــود .هیــچ کــدام بــاور
نداشــتند کــه ارتشــی از زنــان علیــه آنهــا دســت بــه قیــام زده باشــد.
فرماندهــان در حــال مشــورت بــا یکدیگــر بــرای چگونگــی حملــه بــه
پایتخــت بودنــد .بخشــیان هــم در میــان آنهــا بــه چشــم میخــورد:
 ببینیــد آقایــون .مــن تــوی شــهر بــودم .واقعــا خیلــی زیــادن .مــنتــو زندگیــم زنهایــی بــه ایــن خشــنی ندیــدم .بذاریــد اطالعرســانی
بیشــتری کنیــم .از مــردای تــو شــهر هــم کمــک بگیریــم .اگــه تهــران
رو از دســت بدیــم ،کل کشــور بــه بــاد رفتــه.
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یکی از فرماندهان گفت:
 واقعــا حرفاتــون مســخره اســت آقــای بخشــیان .چــون نیروهــایداخــل شــهر آمــاده نبــودن ایــن وضــع پیــش اومــده .جمعیــت مــا رو
نمیبینیــد؟ واقعــا کــه! نمیخوایــد بگیــد کــه میتونــن در مقابــل
نیروهــای ســامانداده و پیشــرفتهی مــا مقاومــت کنــن؟
 اما شما که نبودین .من... نیازی به نصیحتهای شما ندارم .فقط بشینید و نگاه کنید.***
وقتــی نیروهــا بــه ورودیهــای شــهر رســیدند ،بــه شــهری خالــی از
ســکنه برخوردنــد .ســربازان از ماشــینها پیــاده شــده و اســلحهها را
بــه دســت گرفتــه و آهســته و منظــم خیابانهــا را تســخیر میکردنــد.
همــه منتظــر شــلیک اولیــن گلولــه بودنــد .امــا هیــچ کســی در خیابــان
حضــور نداشــت .شــمار ســربازان ،بیشــتر از آنچــه گــزارش شــده بــود،
بــه نظــر میرســید .پــس از یــک ســاعت مناطــق شــرقی و جنــوب و
جنــوب غربــی شــهر ،اشــغال شــده بــود و ســربازان در حــال حرکــت بــه
ســمت مرکــز بودنــد .یکــی از فرماندهــان کــه بــا دوربینــش روی تانکــی
ایســتاده بــود ،رو بــه بخشــیان کــه در ماشــین کنــاری او بــود ،گفــت:
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 پــس کســایی کــه شــما ازشــون صحبــت میکردیــد کجــان؟ بــه نظــرمبــا شــنیدن حملـهی مــا پــا بــه فــرار گذاشــتن...
بخشــیان ســرش را تــکان داد و بــا لبخنــدی تلــخ کــه بــر روی لبانــش
نقــش بســته بــود ،گفــت:
 -عجله نکنین فرمانده .شب درازه.
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بخش ۱۳
 واحد کنترل مرکزی ،صدای من رو دارید؟ صداتون رو دارم ،به گوشم. بنا بر دستور فرمانده ،پروژه پ.ک.ب رو فعال کنین.زن کمــی پریشــان شــد و نگاهــی بــه همــکار کنــار دســتش کــرد و در
بیســیم گفــت:
 مطمئنید؟ این پروژه که لغو شده بود!شخص پشت بیسیم با قاطعیت گفت:
 دستور رو اجرا کنید! بله .تمام.سپس دوباره به همکارش نگاه کرد و گفت:
 چــی کار کنیــم؟! اونــا کــه میگفتــن بایــد بــه طــور کامــل حــذفبشــه؟!
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دوســتش کــه عصبــی بــه نظــر میرســید و رنــگ صورتــش پریــده بــود،
پاسخ داد:
 نمیدونــم .مــا در موضــع تصمیمگیــری نیســتیم .دســتور رو انجــامبــده.
بعــد در حالــی کــه بــه دکمــه قرمــز رنــگ روی صفحــه کنتــرل اشــاره
میکــرد ،ادامــه داد:
 دکمه رو بزن!و مامور دکمه را فشار داد و زیر لب گفت:
 -خدا به خیر کنه!
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بخش ۱۴
مامــوران پلیــس شــهر ،همچنــان در کانالهــای زیــر زمینــی حبــس شــده
بودنــد .بیشــتر آنهــا جلیقههــای ضــد گلولــه خــود را از شــدت گرمــا
و تهویــه بــد آنجــا بــاز کــرده و بیجــان در گوش ـهای افتــاده بودنــد.
بیسیمهایشــان از کار افتــاده بــود و نمیدانســتند چــه سرنوشــتی در
انتظــار آنهاســت .جانشــین فرمانــده رو بــه معــاون خــود کــرد و گفــت:
 اینطــوری کــه نمیتونیــم بشــینیم؛ االن نزدیــک هفــت ســاعته کــهاینجــا گیــر افتادیــم .بایــد یــه کاری کــرد .میتونیــم درهــا رو بــا
نارنجکامــون بترکونیــم.
 امــا قربــان ،شــاید ســقفها روی ســرمون بریــزن .در ضمــن مشــخصهکــه ایــن درهــا فــوالدی هســتن و بــه ایــن راحتــی بــاز نمیشــن.
 خــب همینطــوری هــم نمیتونیــم دســت رو دســت بذاریــم تــابمیریــم کــه! بایــد...
ناگهــان صــدای خشخــش بلندگوهــا ،توجــه همــه را بــه خــود جلــب
کــرد و حتــی آنهــا کــه خوابیــده بودنــد از جــای خــود بلنــد شــدند:
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 مرحله پاکسازی ...مرحله پاکسازی...ســپس صــدای چندیــن بــوق ممتــد فضــا را فــرا گرفــت .همــه منتظــر
اتفــاق غیــر منتظــرهای بودنــد .شــاید بــاز شــدن درهــا! ایــن اتفــاق هــم
ـقف وســط
افتــاد .امــا نــه درهــای خروجــی ،بلکــه دریچههایــی در سـ ِ
راهروهــا و ســالن بــزرگ ســخنرانی بــاز شــدند و ناگهــان جریــان پرفشــار
آب بــه داخــل هجــوم آورد.
یکــی از مامــوران دســتش را بــه ســمت مایع کــه روی ســرش میریخت،
بــرد .ســپس دســتش را بــو کــرد و رو بــه دوســت کنار دســتش گفت:
 اینکه آب نیست! بنزینه!***
ســربازان در حــال حرکــت بــه ســمت مرکــز شــهر بودنــد کــه لــرزش
شــدیدی همــه را ترســاند .یکــی از معاونــان رو بــه فرمانــده گفــت:
 قربان داره اتفاقی میافته .این لرزشها به نظرم...در ایــن لحظــه دریچههــای فاضــاب یکــی پــس از دیگــری از فشــار
بنزیــن بــه آســمان پرتــاب شــد .پلیسهایــی کــه تــا همیــن چنــد لحظــه
پیــش در زیـ ِـر زمیــن محبــوس شــده بودنــد ،بــا فشــار تمام بــه بــاال پرتاب
میشــدند و بــدن بیجانشــان بــه روی زمیــن میافتــاد .در قســمت
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دیگــر ،درهــای متــرو از جــا کنــده شــد و همــان اتفــاق در آنجــا هــم
رخ داد و بدنهــای بیجــان پلیسهــا همــراه بــا فشــار بنزیــن بیــرون
م ـیزد.
تمــام ســربازان ارتــش ،ماننــد مجســمه خشکشــان زده بــود .ســر تــا پــای
آنهــا و اسلحههایشــان هــم خیــس شــده بــود .پــس از قطع شــدن جریان
پرفشــاری کــه از زمیــن فــوران میکــرد ،ســربازان زن روی پشــت بامهــا
ظاهــر شــدند و اســلحههای خــود را بــه ســوی پاییــن نشــانه رفتنــد .در
ایــن هنــگام از داخــل بلندگوهــای داخــل خیابــان اعــام شــد:
 تســلیم بشــید .جــون خودتــون و همکارانتــون رو بــه خطــر نندازیــد.اســلحههاتون رو زمیــن بذاریــد قبــل از اینکــه همهتــون بــه آتــش
کشــیده بشــید.
بخشــیان کــه در کنــار فرمانــده ایســتاده و ســر تــا پایــش خیــس شــده
بــود ،بــا خنــدهی تمســخر آمیــزی گفــت:
 -دیدین گفتم صبر کنین .حاال همه چیز تموم شد.
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بخش ۱۵
بــا تســلیم شــدن آخریــن نیروهــا ،ارتــش آزادیبخــش بــر تمــام کشــور
مســلط شــد .پیــروزی بــرای آنهــا از چیــزی کــه فکــر میکردنــد،
آســانتر بــه دســت آمــد .صــدای انقــاب آنهــا ،رســانههای دنیــا را فــرا
گرفتــه بــود .همچنیــن رســیدن ایــن خیزشهــا بــه کشــورهای همســایه و
انجــام فعالیتهــای اعتراضــی در اروپــای شــرقی و مرکــزی ،کشــورهای
دیگــر را بیــش از پیــش هراســان کــرده بــود.
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فصل ( ۸ایران * تهران) اسفند ۱۴۴۱
بخش ۱
 چشماش رو باز کرد خانم پرستار .بیاید!پرســتار فــوری بــه ســمت تخــت بیمــار آمــد و نگاهــی بــه صــورت او
انداخــت .ســپس دســتش را روی پلــک او گذاشــت و چشــمان او را
کامــا بــاز کــرد و گفــت:
 صدام رو میشنوی؟ من رو میبینی؟آتوســا ســرش را بــه آرامــی تــکان داد .پرســتار از کنــار تخــت کنــار آمــد
و گفــت:
 من میرم دکتر رو صدا کنم.پــدر آتوســا بــاالی ســرش آمــد و پیشــانی او را بوســید و در حالــی کــه
قطرههــای اشــک از روی گونــهاش ســرازیر میشــد ،گفــت:
 خدایا شکرت .خوبی آتوسا جان؟ خوبی دخترم؟210
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آتوســا دســت پــدرش را در دســت گرفــت و لبخنــدی زد .ســرش را
برگردانــد و ایرســا را در ســمت دیگــر خــود دیــد:
 چهطوری دختر؟ مطمئن بودم حالت زود خوب میشه.آتوســا آب دهانــش را قــورت داد و بــا صدایــی گرفتــه کــه بــه ســختی از
گلویــش خــارج میشــد ،گفــت:
 دستت چی شده؟ چرا باندپیچیه؟ هیچــی .یــه تیــر خــورده فقــط! خطــر از بیــخ گوشــم گذشــت .تیــرجــای خطرناکــی نخــورده بــود.
ســپس بــا دســت بــه نقطـهای کــه تیــر بــه آن اصابــت کــرده بــود ،اشــاره
کــرد .آتوســا گفــت:
 چی شد؟ گرفتینش؟ کی رو؟ کسی رو که دنبالش بودم؟ داشتی خواب میدیدی فکر کنم. نــه بابــا .یادمــه بــا ماشــین دنبــال یــه یــارو بــودم .اســمش چــی بــود؟211
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وای خــدا ،ســرم! یــادم نم ـیآد.
آهان فهمیدم .اون جریان که مال بیست روز پیشه.چی؟ بیست روز پیش؟! آره .اون روزی کــه دنبــال اون یــارو کــت شــلواریه کــردی ،ما حســابیجلــوی ایســتگاه متــرو درگیــر بودیــم .وقتــی کــه درگیــری تمــوم شــد،
مــن زخمــی شــده بــودم و الیــا خــودش رو بــه مــن رســوند و مــن رو بــرد
بیمارســتان .االن بیســت روز میگــذره .تــو هــم چنــد روزه بــه هــوش
م ـیآی و هذیــون میگــی!
 ماالیکا چی؟ خبری از ماالیکا نیست.مکثی کرد و ادامه داد:
 بچههــا بعــد یکــی دو ســاعت ماشــینت رو تــوی یکــی از خیابونهــایدور و بــر پیــدا کــرده بــودن .پذیــرش بیمارســتان گفت یه زن سیاهپوســت
تــو رو آورده بیمارســتان .احتمــاال ماالیــکا بــوده .امــا نمیدونــم دیگــه
چــرا از اون روز ندیدیمــش .همــه جــا رو هــم زیــر و رو کردیــم .امــا
نیســت کــه نیســت!
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 مــن تــا جایــی رو یادمــه کــه اون طــرف رو از ماشــین پیــاده کــردم وبعــد باهــاش درگیــر شــدم .بقی ـهاش رو یــادم نیســت.
 ولــش کــن .ایــن چیــزا اهمیتــی نــداره دیگــه .مهــم اینــه کــه مــا پیــروزشد یم .
 یعنی چی؟ االن همه چی دست ماست؟ایرسا لبخندی زد و گفت:
 کجای کاری؟! رئیس جمهور هم انتخاب شده! واقعا؟!در این لحظه پدر آتوسا بوسهای بر گونهی او زد و گفت:
 دختــرم! زیــاد فکــرت رو مشــغول نکــن .االن ایــن مهمــه کــه تــوخوبــی .واقعــا خوشــحالم .اگــر بدونــی چقــدر دلــم واســت تنــگ شــده
بــود .نمیدونســتم کــه دیگــه میتونــم ببینمــت یــا نــه.
 منم حسابی دلم واست تنگ شده بود بابا.و قطرهی اشکی از کنار چشمش به پایین لغزید.
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بخش ۲
بعــد از ســه روز ،آتوســا از بیمارســتان مرخــص شــد .آن روز ،ایرســا بــرای
رســاندن او بــه خانــه ،دنبالــش آمــده بــود .ســر آتوســا هنــوز باندپیچــی
بــود و پرســتاری هــم تــا در ماشــین او را همراهــی کــرد .ایرســا در ماشــین
را بــرای او بــاز کــرد و گفــت:
 بفرمایید شاهزاده خانم!آتوسا هم لبخندی زد و گفت:
 مسخره!هــر دو س ـوار ماشــین شــدند و حرکــت کردنــد .چهــرهی شــهر تغییــر
چندانــی نکــرده بــود .مــردم در حــال عبــور و مــرور بودنــد و انــگار همــه
چیــز مثــل گذشــته بــود .آتوســا گفــت:
 خب ،چه خبرا؟ از خــودم بگــم کــه شــغل جدیــدم ،منشــی ریاســت جمهوریــه! فکرشرو بکــن .واســه خــودم هــم تعجـبآور بود.
 اوه! پس حسابی جات خوبه .من قراره کجا باشم؟214
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 آره .تو هم قراره مسئول نظارت بر مطبوعات بشی. مسئول نظارت بر مطبوعات دیگه چه صیغهایه؟ نظارت دیگه .باید به کار روزنامهها نظارت کنی.آتوسا به سمت ایرسا چرخید و به صورت او زل زد و گفت:
 نظــارت کنــم؟ مگــه مــا ایــن کارا رو نکردیــم کــه دیگــه نظــارت وایــن داســتانها روی روزنامههــا نباشــه؟
 چــی بگــم؟ از خــود پرویــن بپــرس .البتــه دیگــه بایــد بگــی خانــممســتوفی.
 من با اون کاری ندارم .میرم سراغ خود بانو.ایرســا جوابــی نــداد .بینشــان ســکوت حاکــم شــد .مدتــی گذشــت،
باالخــره آتوســا گفــت:
 از بانــو انتظــار نداشــتم بعــد ایــن اتفاقهــا چنیــن دســتوری واســهمطبوعــات بــده .مثــل اینکــه قــدرت ریاســت جمهــوری حســابی زیــر
زبونــش مــزه کــرده.
 اما رئیس جمهور که بانو نیست!215
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آتوسا حیرتزده گفت:
 چی؟ پس کی رئیس جمهور شده؟ پروین. یعنی چی؟ پروین این وسط چی میگه؟ دیگه بانویی در کار نیست. یعنی چی؟! بانو شبی که ما داشتیم انقالب میکردیم سکته کرد. سکته؟!چشــمان آتوســا از حدقــه بیــرون زده بــود .درد خفیفــی در ســرش
احســاس کــرد .هضــم اتفاقــات اخیــر برایــش دشــوار بــود:
 چند نفر توی انتخابات شرکت کردن؟ کیا رقیب پروین بودن؟ تقریبــا هفــده میلیــون .رقیــب پرویــن هــم یــه خانمــی بــود از اعضــایخــود شــورای تصمیمگیــری .فامیلیــش بهــادری بــود.
 فقط هفده میلیون نفر؟ پس بقیه چی؟216
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 خــب فقــط بــه زنهــا اجــازه شــرکت تــوی انتخابــات داده شــد.کجــای کاری؟ هیــچ مــردی هــم حــق نــداره نــه بــه وزارت برســه ،نــه
حتــی رئیــس اداره بشــه.
تمــام ایــن اتفاقــات بــرای آتوســا مثــل یــک کابــوس بــود .جامعــهی
ایدهآلــی کــه در رویاهــای خــود بــرای کشــورش تصــور میکــرد ،در
حــال فــرو ریختــن بــود .بــا خــود اندیشــید مگــر میشــود در ایــن مــدت
کوتــاه ،ایــن همــه اتفاقهــای پیشبینــی نشــده روی دهــد .در ایــن
افــکار بــود کــه در آن طــرف خیابــان چیــزی بــه چشــمش خــورد .بــه
آن خیــره شــد .چیــزی کــه در نظــرش بــه تپـهی کوچکــی میمانســت.
تپـهای کــه نزدیــک بــه بیســت یــا ســی جنــازهی روی هــم تلنبــار شــده
بــود.
 اینا چیه ایرسا؟ این جنازهها از کجا اومدن؟ اینــا قربانیهــای پــروژهی پ.ک.ب هســتن؛ پــروژهای کــه زمــانحملـهی ارتــش از بیــرون شــهر ،بــرای بازپسگیــری تهــران اجــرا شــد.
شــورا دســتور اجــرای پــروژه رو داد .مامورایــی کــه تــوی زیرزمیــن بــودن
رو یادتــه؟
 آره .خب که چی؟217
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 بنزیــن بــه صــورت پرفشــار وارد زیــر زمیــن شــد .ســه چهــار هــزارنفــری ایــن وســط تلــف شــدن.
 بسه دیگه .بسه .یه شبه چی کار کردن با این...ناگهــان نگاهــش بــه نقط ـهی دیگــری افتــاد و صحبتــش ناتمــام مانــد.
نزدیــک بــه ده چوبــه دار در میــدان انقــاب تهــران برپــا بــود و مــردم
دور آنهــا جمــع شــده بودنــد.
 این دیگه چرا؟ کیا رو میخوان اعدام کنن؟ تــوی بعضــی میدونهــا چوبــه دار برپــا شــده .اعــدام انقالبــی .پرویــناعتقــاد داره بایــد از کســایی کــه حــق مــا رو خــوردن انتقــام گرفــت.
یــه ســری دادگاه هــم تشــکیل داده کــه قبلــش مجرمــان رو محکــوم
میکنــن.
 تــوی االغ و بقیــه هــم نشســتین و نــگاه میکنیــن؟ اینهــا جنایتــه!االن چــه فرقــی کــرده بــا قبــل؟ فقــط جــای کســی کــه سـوار مــردم بــود
عــوض شــده!
 خیلــی چیــزا عــوض شــده آتوســا .حکومــت جدیــد داره مثــل یــهبولــدوزر عمــل میکنــه کــه داره بــا ســرعت دویســت تــا رو بــه جلــو
م ـیره.
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 و مطمئــن بــاش همینطــوری ادامــه بــده بــه دی ـوار میخــوره .اینهــاجنایتــه .نبایــد ســکوت میکردیــن .نبایــد میذاشــتین یــه مشــت
عقــدهای قــدرت رو دستشــون بگیــرن.
 دوره ،دورهی ایــن تندروهاســت .دو ســه نفــری حــرف زدن کــهاونهــا رو هــم بــا برچســب ضــد انقــاب ،یــا زندونیشــون کــردن یــا
فرســتادن پــای چوبــه دار .خالصــه اینکــه همــراه ایــن مــوج نباشــی،
غــرق میشــی.
آتوســا بــا خــود اندیشــید چــه آرزوهــا کــه بــرای ایــن مــردم در ســرش
نداشــت .بــا خــود قصــد کــرده بــود هــر طــور شــده بــرای نخســتین
بــار ،بایــد انقالبــی شــکل بگیــرد کــه بعــد از آن هیــچ خونــی از بینــی
کســی ریختــه نشــود .حکومتــی کــه بیــن تمــام افــرادش مســاوات برقــرار
باشــد .امــا امــروز همـهی امیدهایــش تبدیــل بــه ناامیــدی شــده بــود .رو
بــه ایرســا گفــت:
 دفتر روزنامه ما رو بلدی؟آره چهطور؟ برو اونجا .کار دارم. نمیخوای بری خونه استراحت کنی؟ آخه...219
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 برو ایرسا... باشه...و چهارراه را دور زد.
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بخش ۳
آتوســا وارد دفتــر روزنامــه شــد .همکارانــش بــا دیــدن او از جــای خــود
بلنــد شــدند و بــا او بــه احوالپرســی و خــوش و بــش پرداختنــد .شــاید
احتــرام امــروز را بیشــتر بــه خاطــر منصــب جدیــدش بــه او میگذاشــتند.
دیــدن همــکاران قدیمــی بــرای آتوســا خوشــحالکننده بــود .امــا آنقــدر
ذهنــش مشــغول بــود کــه تنهــا بــه لبخنــد کوچکــی بســنده کــرد و وارد
اتــاق پــدرش شــد .پــدر کــه روی صندل ـیاش نشســته بــود ،بــا دیــدن
دختــرش خنــدان شــد و از جایــش بلنــد شــد و گفــت:
 ِا؟! سالم دخترم .چرا نرفتی خونه استراحت کنی؟ ســام .بابــا لطــف میکنــی همــه بچههــا رو جــز ویراســتار مرخــصکنــی .خودتــم بــرو خونــه اســتراحت کــن.
بــا جدیــت آتوســا ،خنــده از روی صــورت پــدر محــو شــد و ســرش را
بــه معنــی تاییــد تــکان داد و از اتــاق خــارج شــد .پــس از چنــد دقیقــه
تمــام کارمنــدان ،دفتــر روزنامــه را تــرک کــرده بودنــد .آتوســا بــه اتــاق
قبلــی خــود رفــت و پشــت میــزش نشســت .هــر چنــد خیلــی نگذشــته
بــود ،امــا یــاد حــال و هــوای آن دوران افتــاد .یــاد آخریــن روزی کــه
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مطلبــش را در همیــن اتــاق و روی همیــن صندلــی نوشــته بــود.
رایان ـهاش را روشــن و شــروع بــه تایــپ کــرد .تحلیلــی از انقالبــی کــه
اتفــاق افتــاده بــود .از آنچــه در ســر داشــت و آنچــه شــده بــود .بعــد از
بازبینــی دوبــاره آن ،دکمــه چــاپ را فشــرد و از اتــاق بیــرون رفــت و آن
را بــه دســت ویراســتار داد .ویراســتار شــروع بــه خوانــدن برگههــا کــرد.
هــر چــه پایینتــر میرفــت ،چشــمانش درشــتتر میشــد و بــا تمــام
کــردن هــر جملــه نگاهــی بــه آتوســا میانداخــت .بعــد از اتمــام آن
گفــت:
 مطمئنید میخواید چاپ بشه خانم؟ بلــه .بــا تیتــر بــزرگ هــم در نظــر بگیــر .اســم و منصبــم رو هــم زیــرشبنویــس لطفا.
ســپس بــه اتــاق خــود بازگشــت ،روی صندلـیاش نشســت و در افــکار
خــود فــرو رفــت.

222

م.ر.اوژن

ضد زنان

بخش ۴
صبــح روز بعــد ،روزنامـهای کــه شــروعکننده یــک انقــاب بــود ،بــاری
دیگــر خبرســاز شــد .مــردم ،دور دکههــای روزنامهفروشــی جمــع شــده
بودنــد و تیتــر جنجالــی آن را بــه یکدیگــر نشــان میدادنــد :خیانــت بــه
انقالب!
هــر کــدام تفســیری از آن میکردنــد .ســر و صداهــا در حــال بلنــد
شــدن بــود .حتــی روزنامــه بــه دفتــر ریاســت جمهــوری هــم رســیده بود.
تماسهــای تلفنــی ،بــه طــور مــداوم بیــن مقامــات رد و بــدل میشــد.
امــا آتوســا بــا آرامــش تمــام پشــت میــز خــود نشســته بــود .ایــن بــار
ِ
نمیخواســت فــرار کنــد .ایــن بــار مثــل دفعــه پیــش اضطــراب نداشــت.
نــه غمــی ،نــه دلهــرهای و نــه ترســی .ناگهــان یــاد نامـهای افتــاد کــه بانــو
بــه او داده بــود .بــرای همیــن بــه ســمت ســاک لباسهایــش کــه از
بیمارســتان آورده بــود رفــت و نامــه را از داخــل جیــب لباســش بیــرون
آورد .نامــه را بــاز کــرد .شــروع بــه خوانــدن کــرد:
خانم نیکزاد عزیز...
شــاید تعجــب کنیــد کــه مــن چهطــور شــما را میشناســم .امــا جــای
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تعجــب نــدارد...
ناگهــان صدایــی کــه از بیــرون ســاختمان میآمــد توج ـهاش را جلــب
کــرد .از روی صندلـیاش بلنــد شــد و بیــرون را نــگاه کــرد .مردمــی را
دیــد کــه در خیابــان راه میرونــد و علیــه رئیــس جمهــور فعلــی شــعار
ســر میدهنــد.
لبخنــدی بــر لبانــش نقــش بســت .بــا خــود اندیشــید شــاید حرفهایــی
کــه زده برایــش گــران تمام شــود .شــاید همین حــاال برای دســتگیریاش
بــه آنجا ســرازیر شــوند.
***
ماموران وزارت امنیت به سوی دفتر روزنامه حرکت کردند.
***
آتوسا با خود گفت حتی شاید اعدامش کنند.
***
مامــور اعــدام ،در پــای چوبــه دار میــدان آزادی ایســتاده بــود و طنــاب را
بــه چوبــه دار وصــل میکــرد.
***
بــا خــود گفــت حتمــا طنابــش را هــم حســابی محکــم میکننــد .اصــا
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نبایــد اشــکالی در ایــن اعــدام پیــش بیایــد.
***
مامــور اعــدام طنــاب را محکــم کشــید و از اســتحکام آن اطمینــان
حاصــل کــرد.
***
بــا خــود فکــر کــرد کــه حتــی امــکان دارد اعدامــش را بــه یکــی از
نزدیکتریــن دوســتانش بســپارند تــا حســابی بــه اعتبــارش لطمــه بزننــد.
***
پرویــن از اتــاق خــود بیــرون آمــد و رو بــه ایرســا کــه پشــت میزش نشســته
بــود ،گفت:
 برو میدون آزادی .معاونم کارت داره.***
آتوسا با خود اندیشید اصال شاید همین االن وارد ساختمان شوند.
***
ماموران با لگد در ساختمان را شکستند و وارد شدند.
***
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بــا خــود اندیشــید کــه هیــچ کــدام اینهــا برایــش مهــم نیســت ،مهــم آن
اســت کــه حقیقــت را گفتــه اســت .مهــم ایــن اســت کــه هنــوز امیــد و
هدفــی بــرای مبــارزه بــرای دنیایــی بهتــر وجــود داشــته باشــد .زیــر لــب
گفت :
 -بذار بیان .بذار بیان .وقتی زمین میخوری باید زود پاشی.

ادامه دارد...
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