
 
 

   
 

 
 
 

 
  !!هاي جهنمي زرآش يادداشت

  نادره افشاري
  

آمدي تا با هم درددل آنيم . پانزده سال طول آشيد، اما آمدي.          باالخره تو هم آمدي
از او آه قرآنش را خودش ترجمه . ي خيابان بهار بگوييم و از محمد آقا و از آن خانه

ها،  گويي از آن سال ت ميراس. اي بين او و خدايش باشد آرد و دوست نداشت واسطه  مي
نه، تو مرا آشتي و خودت را سرطان . ايم ايم و مرده من و تو پير شده. گذرد ها مي سال
خاك آردند و تو در » پرالشز«همين چند روز پيش بود آه جسد بيمارت را در . آشت

  !ام سرازيري قبر حتما منتظر من بودي آه ببيني
مريم به تو نگفته بود آه مرا بكشي،  حتما يكي ديگر اگر .          من از تو دلگير نيستم

دست آم به دست تو آشته شدن برام دلپذيرتر بود؛ يا نه بگوييم . آرد  را مامور مي
البد . برد آدم عاقل آه يك بمب ساعتي را به جتگ نمي. فهمم خوب مي! تر پذيرفته

افتادم، چه  يني ميشدم و گير خم اگر من در همان جنگ لعنتي اسير مي. ترسيدند مي
تا بيايند بفهمند آه چه باليي سرم . شدم يا مثال زخمي مي. انداختند دستك و دنبكي راه مي

سعيد را يادت هست، يا همين مرجان را آه خيال . آمده است، آلي گرفتاري داشتند
نفر دوم يك . اي هم نداشتم اند؛ با اين فرق آه من ديگر انگيزه آردند، آشته شده  مي
هات ميل بكشند؛ چرا آه از  يان باشي و بعد درست مثل شاه عباس بيايند و به چشمجر

. ترسيد زنش هم مي. ترسيد نديدي، خميني هم از وليعهدش مي. ترسند وليعهدشان مي
زدي، يكي ديگر تو را  اگر نمي. تو هم زدي. ام بعد زنك به تو گفت آه از پشت بزني

خودمان برديمش . خودمان بزرگش آرديم. مان بودتقصير خود. آرد چه فرقي مي. زد مي
من از همينش . خواند همان باال مانده بود و برامان لغز مي. تو ماه و حاال پايين بيا نبود

. حاال وضع من از تو بهتر بود. تو هم نفله شدي. از نفله شدن آه شديم. ترسيدم مي
 ها از اين آه مردي خيلي. بينند همه تو را يك جوري شبيه به فالحيان مي. خيال نكن

بهش گفتم به عراق . همانطوري آه از خلع سالح خوشحال شدند. شدي، خوشحال شدند
. زنداني آرد» بقايي«بعد هم منو تو . ام تغيير موضع داده. ام گفت آه خائن شده. نرويم

شوي خميني،  تا بيايي بجنبي، مي. قدرت، مكانيسم خودش را دارد. دست آسي نيست
  . تراشي شوي هيتلر و براي خودت هم آلي توجيه مي  استالين، ميشوي مي

توانيم تا  ديگر آاري نداري و ما مي. حاال بيا. گفتم آه باالخره آمدي           داشتم مي
همان فرشته آه : راستي فرشته به من گفت. از آسي هم نترسيم. قيامت با هم گپ بزنيم

بعد رفتند آنقدر . ده بود و لچكش را برداشته بودهمان آه يك دفعه بري. به آشتنش دادند
يادت . دوباره تو گوشش خواندند آه آشاندنش به عراق و بعد هم سر به نيست شد

اي گه بزند به . خواهر، مشتاق ديدار: گفتي هست تو آن پارك قشنگ توي آلن، بهش مي
زديد براي يك   مياين تشكيالتي آه زن را به ما حرام آرده بود و تو و امثال تو له له

ماچ، براي يك دست گرم آه دور گردنتان 



 
 

   
 

 
 
 

 
ي ديگر  براي يك لحظه لخت شدن و تن را به يك تن گرم و عرق آرده. قفل شود
. و ما زندگي را جهنم آرديم.  چه صفايي دارد زنده بودن و زندگي آردن…آخ. ماليدن

گرفت  اش نمي ودش خندهببينيم خودش از خ. حاال بيا اين جا با هم منتظر مسعود بمانيم
  ! آه اين همه آدم را منتر خودش آرده بود؟

من فقط فكر آرده بودم آه با عراق رفتن . ام آني من خيانت آرده          چرا خيال مي
اما . حاال بگير يك خورده ديرتر از آن آه من حساب آرده بودم. و سوختيم. سوزيم مي

با اين آه تو تير . آمد ن از تو خوشم ميم! خودت بگو! اصلش آه اشتباه نبود، بود؟
توانستند آن همه  نمي. مردم آرد؟ من آه بايد مي چه فرقي مي. خالص را بهم زدي

آمدم و همان آارهايي را آه آرده بوديم،  شايد مي. اطالعات را مفتي ول آنند تو اروپا
توانستند   آه ميهايي هايي را آه بيخودي آشته بوديم و به آشتن داده بوديم، همان همان

. آردم منم بودم همين آار را مي. دادم در بروند و ما تو هچل انداخته بوديمشان، لو مي
. آردم من هم بودم اگر همين مسعود جاي من بود و من جاي اون بودم همين آار را مي

 آردم، رفتم تو اروپا پيتزا آار مي آردم و مي اگر خيلي با انصاف بودم، دآانم را تخته مي
  . آشيدم  يا تاآسي و دور سياست را خط مي

آردم  اي امضا مي رفتم و يك اطالعيه اي مي          هر چند وقت به چند وقت هم يك جلسه
ماند آه نماند،  ماندم آه نماندم، اگر مهين هم زنده مي راستش من اگر زنده مي. و تمام
ول آن اين سياست آثيف : گفتم به اين باقري مي. آردم آه وقت نشد بكنم  آارها مي خيلي
حاال ! ات نفله شدند، برات بس نيست؟ ول آن بابا همين آه اين همه از خانواده! را
بايد . آند  شه؟ گوش آه نمي چي مي! خواي رئيس جمهور بشي آه چي بشه؟ مي

اش آشك  سياست همه!!  ول آن بابا اسداهللا…هللللوووو: گوششان را بگيري و بگويي
با مال، با . با مذهب. طوري با وطنفروشي هم آوك شده باشد آه اينمخصوصا . است

ي  آنند، تخم دو زرده بخيالشان تخم دو رزده مي. فهمند آه اما نمي. صدام، با استالين
اقال من و تو اين جا خيلي وقت داريم با هم گپ . اصال ولش آن! اي دل غافل. ييطال
از ما آه گذشت، اما : از بقيه و بگوييم. نيماز خودمان انتقاد آ. هي حرف بزنيم. بزنيم

اول از همه دوست داشتن را ياد . آرديم اگر وقت داشتيم، اول از همه زندگي مي
بنشينم و . توانم با تو، تو يك جوال بروم گرفتيم و من حاال براي همين است آه مي مي

 از خودش، از .خيلي دلش گرفته. داني اين جا محمد آقا هم هست مي. باهات حرف بزنم
. بيا، اين جا ايستگاه آخره. بيشتر از اونم از مريم. از بقيه، حتا از همين مسعودما، 

افته و من اين جا،  رسه، گذرشون به همين جا مي همه باالخره پاشون به اين جا مي
  ! ها قراره دوباره بيان؟ ام تا ببينم آي درست همين جا ايستاده
د آار، ببين اگر آدم جسم نداشته باشد، تن نداشته باشد، قوانين          نه بابا، اين آه نش

خواهد، تن است آه براي رسيدن به قدرت، از بقيه  تن است آه مي. آند براش فرق مي
  …آند و ما پله درست مي



 
 

   
 

 
 
 

 
اگر آوتاه . اصال تقصير خودم بود. تقصير من هم بود.          دست رو دلم نگذار

دادم و خودم را درست مثل مريم، دربست در  اطالعيه ميآردم و  آمدم، توبه مي مي
آني من چند سالمه؟ يا چند  خيال مي. آردم، حاال حاالها زنده بودم ذوب مي» رهبري«

اي اين  سالم بود آه تو خالصم آردي؟ حاال پانزده سال گذشته و تو با تن مريضت آمده
ها با  قاتل.  همه با هم برابرند.آند اين جا هيچي با هيچي فرقي نمي. آند فرقي نمي. جا

نگاه آن همين امام حسين .  روند ها، شهيدها با يزيدها همه با هم تو يك جوال مي مقتول
خب، چيكار آنند؟ . آند خورديم، اين جا با يزيد تخته بازي مي آه ما آنقدر نونش مي

 يكي روند تو نخ هم و هر آي براي آن اولش يك خورده مي. رود شان سر مي حوصله
اي، بيا ببين چه خبر  تو هم تازه آمده. ريزد شان مي بعد پشم همه. آشد شاخ و شانه مي

براي هيچ آس هم تخمي . آشند خورند و ترياك مي همه با هم دارند عرق مي! است
آدم، تن . خواهد آدم احساس مي. هاي ماشيني بي احساس آند نمانده آه  خرج اين حوري

  !خواهد و ديدي آه ما چطور از آدميت درآمديم؟ ت ميخواهد، آدم، آدمي گرم مي
 لت هم داشت، بعد گفتم به تخمم؟ چهخجا. آشيدم          اولش خيلي خجالت مي

، حس ندارد، غيرتش هم يواش يواش  آدمي آه جسم ندارد، تن نداردد بشود؟هخوا مي
ببين اين . شه مون تنگ مي دل همه. ن دنيا تنگ شدهولي من دلم براي او. شود آرخ مي

تواني تا قيامت با اين دخترهاي ماشيني بخوابي، اما هيچ  مي. جا هيچ خبري نيست
بايد حس داشت و ما براي چه . براي عشق ورزيدن بايد تن داشت. ات نشه طوري

راستي اين جا خميني . مزحزفاتي، دنيامان را از دست داديم و اين همه هم تف و لعنت
اند و  عبا و قباش را هم گرفته. چيني اي دارد و نه عرق مهنگاه آن، نه عما. هم هست

بيني، آن گوشه چرت  آره همان پيرمرد اآبيري آه مي. لخت و عور نشسته است اين جا
تو هنوز ! اي داد بيداد. خواي بري چيكارش آني ولش آن مي. ايه زنه خميني مي

، اقال نشسته و چرت ولم آن! ارزش ندارد؟ها اين جا يك جو   نفهميدي آه اين حرف
اش   و همهآشد از زنش خجالت مي. آشد خجالت ميهم زنه، محمد آقا آه از خودش  مي

آند؟ حاال اين نشد، يكي  چه فرقي مي!  آه بپرسد چرا زنش را تور زدمنتظِر تراب است
خبر داري؟ همانجوري، خوشگل هم . دوني اين محمد آقا خوشگل هم بوده مي. ديگه
مثال . موني خاصيتش اينه آه تو هر جوري مردي، همونجوري اين جا مياين جا . مانده

براي همين هم . رمق هم نداري. ات اينجايي ي بيمارستاني تو با همان ريخت و قيافه
ببين چه جوري پشمش ريخته، عوضش . خميني را ببين. تواني خيز ورداري خيلي نمي

راستي هيچ . بيچاره را آشتندآخر . بهشتي همانجور خوشگل و تو دل بروست آه بود
هاي آن دنيايي را آنار بگذاري، چه دنياي عجيب و  اي آه اگر تقسيم بندي فكر آرده
  ! شه؟ غريبي مي

آسي نيست آه . ات را بكند اين جا آسي نيست آه جاسوسي.          زياد سخت نگير
ولي چه . زنيآسي نيست آه مواظبت باشد آه مبادا به آدميت ناخنك ب. ات آند زنداني

فايده؟ چه فايده، وقتي حسي نمانده آه بشه 



 
 

   
 

 
 
 

 
باهاش حال آرد، حالي نمانده آه بشه باهاش عاشق شد و رفت تو نخ يك دختر 

اي داره؟ همون دختري آه تا نزديك تو  خوشگل چادري توي راه مدرسه، چه فايده
دي آه چرا اين اصال فكر آر. آرد، تا دلتو آب آنه رسيد، چادرش را تمام قد باز مي مي

و تو درست همان زماني آه . آد؟ يا تو تخت بيمارستان طور چيزها اين جا ياد آدم مي
گيرند، تو توي راه  آشي و برات آبغوره مي هاي آخر را مي آنند داري نفس همه خيال مي

  : گي  بهشان متلك ميي و افت نبال چند تا دختر خوشگل راه ميمدرسه د
  ـ الهي ورببپري، 

: گويد زند و مي هاش مي هاش را آه مثل آينه سفيد و نازك است، به گونه ره دستو دخت
  !  ذليل مرده…واي

، روي مهتابي پشت بام  بعد شب. سير سير. آني سير نگاش آني          و تو وقت مي
شه  آنوقت صبح آه مي. زني بيني و مالفه را از روت پس مي تان خوابشو مي خانه
آشد،   آه از تو هم خجالت مي و مادرت، زن بيچاره! اي اد، داماد شدهبيني اي داد بيد مي

رسد  زورش هم نمي. گويد براي اين آه شاشت آف آرده و پشت لبت سبز شده، آفر مي
  . ده آقا دستي باال آنين، وگر نه اين پسره آار دستمون مي: آه به بابات بگويد

يك قرمساقي را هم . آنه  مي         بابات آه تو آار خودشه، صبح تا شب جون
آنه و مادرت آه آلي خودش را   صيغه جور ميها براش شناسه آه بعضي شب جمعه مي

. د خانهآ بعد مي. بره  نشستنكي خوابش ميبزك آرده و منتظر حاجي نشسته، همان
دارد  ي حمامش را بر مي ي سحر هم بقچه زند و صبح آله يواشكي زير لحاف را باال مي

و مادرت . همان آه سر سه راه سيروس است. افتد به سمت حمامي حقيقت و راه مي
 آن هاج و واج، از اين آه چطوري حاجي به حمام احتياج پيدا آرده، البد تو دلش

نه بابا بابات هم مثل تو محتلم : آنه آنه، يا هم آه خيال مي قرمساق واسطه را نفرين مي
هاي  پنجاه سال بعد، توي نشست/بعدها چهلها را  ي اين دري وري هو تو بايد هم. شده

ها  بعضي.  جمع براي حضار نمايش بدينوان پائين گذاشتن بار تناقض، تورهبري، به ع
ها را به باد سپرده باشي، مثل  زنند زير خنده و تو عوض اين آه اين خاطره هري مي

آيفش را آنند و  ش ميي نو تال ي مردم عادي آه هر روز براي داشتن يك خاطره همه
ات آه حاال ديگه مثل خودت عتيقه شده، حال  مجبوري با همان خاطرات عتيقهبرند،  مي
 ما وقتي آه به تن … برادر…بعله: نه نه، خودت را افشا آني و بگويي آه. آني

آو حاال آن عيال . آرديم هاش آيف مي زديم، از سفتي پستان عيالمتان تو تاريكي دست مي
آجاست آن خاطرات ! ي خاطراتت و به آشتننش داد؟ د به همهمربوطه آه رهبري گوزي

ها و تو مجبور شدي تو نشست رهبري به  رنگ و وارنگ جواني؟ آن دوست داشتن
تا از هم بدتون بياد و . جاآش:  اونم به تو بگهعفريته،: رتش تف بياندازي و بگيصو

  ! آماده آنين را براي سه طالقه شدنبتونين بر اساس رهنمودهاي رهبري خودتان
آشيدين؟ اين هيستري جنسيت را از آجا تو عقايدتون جا           راستي خجالت نمي

ها را زده  آردين؟ آي محمد آقا اين حرف



 
 

   
 

 
 
 

 
بود؟ آي خود محمد اين آارها را آرده بود؟ مگر محمد خودش بيست تا زن نداشت؟ 

اش ازآجا  بچهپس چهل و هشت تا . مگر خود علي آن همه زن و صيغه و آنيز نداشت
آردين، با تمام سيصد و پنجاه  اند؟ بيا ببين همين امام حسني آه اين قدر خرجش مي آمده

  .  تونه از دستشون سرش را بخارونه تا زنش همان دور و برها آز آرده و نمي
آردند و شهرزاد را گذاشته بودند آه  در را قفل مي.  نگرم داشتند»اور«         مدتي تو 

آشيد،  سعود عشقش ميبعد هر وقت م. اسمم را گذاشته بودن تحت الحفظ. شدمواظبم با
چند . چند روز ازم فيلم گرفتند. گفت ازم فيلم بگيرند آمد تو همان اتاق و مي با دوربين مي

نشست به نگاه  ها آه ديگه آاري نداشت، مي ده ساعت فيلم گرفتند و مسعود صبح
داد و به باد هم  داشت همه را به باد مي. سوخت يمون م ه هماچيكار آنم، دلم بر. آردن

بعد ياد . ي تو راه مدرسه داد و من دوباره تو همان اتاق رفته بودم تو نخ همان دختره
رسيد براي آلفت  آقام آه زورش مي. اش جارو دستش بود بيچاره، همه. مادر افتادم

. مان  خانهشديم تو ي فاميل جمع مي هاي جمعه همه  شبآرد و بگيرد، ازش دريغ مي
آه آقاجون فقط ت يا همون حياط درندش. ا تو حياطرفتن تو اندروني و ما پسر رها ميدخت
فرستادند  ها را مي هاش به هم راه داشتند و زن اتاق.  روضه و سفره خريده بودي واسه

و حاال شماها تو همان اشرف، بساط حاجي را . پشت بام تا از آن باال عزاداري آنند
  . ر آردينتكرا

باورش . به همين محمد آقا گفتم. تونم حرف نزتم من آه نمي. آد، نياد          خوشت نمي
وانست بكند؟ آاري از دستش بر ت اما چيكار مي. حيا هم خوب چيزيه: گفت مي. شد نمي
هي نگاه . وقتي مردي آه مردي. تواند آاري بكند آه زنده باشد آدم وقتي مي. آمد نمي

چقدر مسعود دوستتان . چطورين حاج آقا؟ نه نه آربااليي عماد جان. م آمدآن، عماد ه
شود  نم تو دنيا يك مرض افتاده، آخر مگر ميآ دوني چيه، من فكر مي اصال مي. داشت

بيني آه  مي. زنيم، اين همه نفله بيندازند پائين آه در همين چند ساعتي آه ما حرف مي
   . تواند بكند  نمياري و هيچكس هم آ پائين اندازند مي
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