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!فاقد یا بدون

تکیهعصایشبهکههمان طورمعیناستاد•
ابورفتسیاهتخته سویآرامآرامبودداده

ارآنوبرداشتراسفیدیگچلرزان،دستی
وشدرهادستشازگچاماکشیدتختهروی
.خندهزیرزدندشاگردها.افتادزمینروی

تویروگچنمیتونیکهتو»:گفترسایی
زاکانی«مدرسه؟اومدیچرادارینگهدستت

آموزشبرایشایستگیفاقدشما»:گفت
.«!هستی

می شدخمآرامآرامکههمان طورمعیناستاد•
درچاهتهازکهصداییبابرداردراگچتا

وبگشایستگیفاقدجایبه»:گفتمی آمد
زش،آموبرایبگواینکهیاشایستگی،بدون

ادفریخشمبادهخداروح.«!نداریشایستگی
هیچبدونبیچارهاینکهروزیاون»:زد

روگذاشتکالسایندرونپابیماری ای
احتمخب»:گفتوالیتی«کردین؟فراموش

وخونهبرهبهترهگذشته،ازشسالیوسن

:گفتروحانی.«کنهبازنشسترو خودش
:گفتنوبخت.«!پرورشهوآموزشازمشکل»
یرسمتربیتوزارتبذارنرواسمشبهتره»
حلمشکالتمونازنیمیاینجوریعمومی،و

!احسنت»:گفتوزدکفحدادعادل.«میشه
انلسکهواقعا...عالیهعمومیورسمیتربیت
یشگفتبااحمدی نژاد.«!استشکرفارسی
دردبهاین قدرنامتغییریعنی»:پرسید

ومنمثال.دیگهآره»:گفتفریدون«میخوره؟
.«!نهمناماشدمبصراونداداشیم،روحانی
زمینرویازراگچسختیبهمعیناستاد

آرامبود،ماندهخمیدهکههمان طوروبرداشت
:گفتوبردتخته سیاهسویرادستشآرام

خمیازه ایبذرپاش«...دربارهامروزدرس»
یروحان«نمیاره؟کمچرااین»:پرسیدوکشید
رسروآدمامید!امید»:گفتوکردفکرکمی

بهبقاییگوشیزنگناگهان«!میدارهنگهپا
همهاز!محشریتوآره»آهنگودرآمدصدا
پوفدهخداروح.پیچیدکالسدر«...!سری
هبیچارروماامیدهمین»:گفتلبزیروکرد

هبمیخوای»:گفتوورچیدلببقایی«!کرده
دستمشایی«بذارم؟سیاوشبراتامیدجای

ی باردمباران»:گفتوبقاییشانهرویگذاشت
سپس.«...امشبداردغمدلم...امشب

.کردرارتکنیزانگلیسیزبانبهراگفته هایش 

صورتی اشدستمالباکههمان طورجدیدی
بادرختچه»:گفتمی کردپاکرااشکش

.«!داشتسوزخیلیانگلیسیش!احساسی
تربیشانگلیسیش رومنم»:گفتعلی آبادی

اینجایبه»:زدفریاددهخداروح.«!فهمیدم
ونبهتچیمیخوادمعیناستادببینیدکارها

:وگفتزدپوزخندشریعتمداری«بده؟آموزش
ازچگحتماپسایستادنه،نیرویفاقداینکه»

رامآصداییبامعیناستاد«!میفتهدستش
بدونوبگایستادنهنیرویفاقدجایبه»:گفت

.«دارهنایستادننیرویبگویاایستادنه،نیروی
ویرگچولرزیددستشدوبارهگفترااینتا

.خندیدنددوبارهشاگردها.افتادزمین
بامی رفتریسهکههمان طورشریعتمداری

ستدرمنپیش بینیدیدین»:گفتخوشحالی
خودت»:گفتمطهری«اومد؟درآباز

قبولاینجوری!کردیپرتحواسش رو
یهکهاینهمهم»:گفتشریعتمداری.«!نیست
آبازدرستپیش بینیتتاکنیکاری

:گفتمعیناستادبهدهخداروح«!دربیاد
معیناستاد.«!خونهبروکنولشونرواینا»

گکمرنلبخندیبرمی داشتراگچکههمان طور
مهبازاما.«بدمآموزشباید...نه»:گفتوزد
همبازشاگردهاوشدرهادستشازگچ

.خندیدند
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گرام یا گرامی

ازاشککههمان طوروکردسرفهباریچندمعیناستاد•
حالتبهخوش»:گفتدهخداروحبهبودسرازیرچشم هایش

دهخداروح.«نمی کشینفسآلودههوایایندروُمرده ایکه
سیارببیرونهوای»:گفتوانداختبیرونبهنگاهیپنجرهاز

اینهمُمرده هامابرایکهزنده ها،شمابرایتنهانهآلوده اس،
بهدادینگیرچراحاال»:گفتحدادعادل.«!زهرآگینههوا

:گفتکواکبیان.«خوبههمخیلیهوا»:گفتبذرپاش«هوا؟
.«شدهدلیهوایخیلیهواوزدههمباروننمیههمچین»

همبازنهنک.بودنباریدهبارونبودوقتخیلی»:پرسیدابتکار
ریکالنتبهنگاهیچشمیزیرروحانی«کردن؟بارورروابرها

باددیمکردعافقطما»:گفتدستپاچگیباکالنتری.انداخت
االح»:گفترشیدپور.«گرفتبارونیهوچرانمیدونمبیاد

اشکال هاایناززندهبرنامهتوینکنید،ناراحتخودتون رو
بادیکهمدورهمگیباشیمداشتهوقتاگرمیشه،پیدا

وایممیخباد»:گفتنامداری.«می کنیمتولیدنیرومندخیلی
یلیخبادنخوندین؟رو رفتهبادبرکتابشمامگهکار؟چی

:یدپرسوانداختکالستهبهنگاهیمعیناستاد.«خطرناکه

دهنعمت زا.«بودمندیدهروشمااینازپیش من!نفردوشما»
هپوشیدآبیکهاونیهستن،مادلعزیزتادو این»:گفت
رامگسایپایپوشیدهنارنجیکههماونیوگرامخودرویایران
،پوشیدمنارنجیمنکهروزیاون»:گفتمایلی کهن.«است
ایدبغلطه،گرام»:گفتمعیناستاد«ندید؟من روهیشکیچرا
اوندودچیهر»:گفتکالفگیبادهخداروح.«گرامیبگی

نیروحابهوکرداخمایران خودرو.«نفرهدواینسرزیربیرونه
چشممونباالنگهمابهکسیندادیقولمگه»:گفت

وخندیداحمدی نژاد.کردِمن مِنکمیروحانی«ابروست؟
حرفروحانیاما«...میدمپیشنهادروحانیبهمن»:گفت

دی،بپیشنهادمنبهتونمیخواد»:گفتوبریدرااحمدی نژاد
.«بیارمدستبهروگرامدوستتادوایندلبلدمخودم
نکهایبدونروحانی.«!گرامیبگیباید»:گفتمعیناستاد
بهرابوقلمونشوپنیرونانلقمه بشنودرامعیناستادحرف

غتیما»:گفتمیززیرازپارس خودرو.دادسایپاوایران خودرو
ایدبشمافقطمیرسه،همه تونبه»:گفتجهانگیری«داریم؟

نیازدودبهمردمریه هاینشه،متوقفتولیدتونکهبدینقول
تیبهداشماسککلیچینرفتیمما»:گفتقاضی زاده.«داره
وزیرگاوها»:گفتنوبخت.«بفروشیممردمبهتاکردیموارد
تامینمردممصرفیشیرتامیدنشیردارنشیفتسه
وتگفدارورونقازیکی.گفتچیزیکسیهرسپس.«بشه

کاریپرازیکی.پزشک هامطبشدنمشتریپرازدیگری
کهآن هاییشدنمشتری دارازدیگریوزددممکانیک ها

تگفیکی.سیاهی هاستودوده هاازشهرکردنتمیزکارشان
فتمماشینومی آیدپایینگمرکتعرفهنباشنداین هااگر

هیومی خرندخارجیماشینتندوتندهیمردمومی شود
یکی!می شودزیادافتادگیکارازوبیکاریومی کنندتصادف

اداست.گفت نعش کش هاوکن هاقبرکاروکسبرونقازهم
:گفتودهخدابهکردروبشنیدراسخن هااینچومعین

حرو«می میریم؟همه موننباشنسایپاوایران خودرواگهپس»
همیندستازمی کشیمچیهر»:گفتوزدپوزخنددهخدا

اداست«کنن؟بازیبلدنخوبچهمی بینیمی کشیم،تادو
کپاهوای»:پرسیدشاگردهاازسپسوکردفکرکمیمعین
«تثرو»:دادندپاسخیک صداشاگردها«ثروت؟یااستبهتر
هکروپاکهوای»:گفتنشدفاشنامشکهشاگردهاازیکی
السککهبوداین گونهو«!واال!بخوریممیتونیمهمخارجتوی

ینادربودنسبببهسایپاوایران خودروورسیدپایانبه
!کردندگرانتومانمیلیونچندراخودروهای شانکالس
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مکان یا جا؟

:گفتسپسوزدتختهرویچندبارگچبامعیناستاد•
ازهتشاگردچندتاکنیدبازجاکمیامروز!گرامیشاگردهای»
ویرپنجرهکنارکههمان طوردهخداروح.«بپیوندندکالسبه

باز»:گفتلبزیرکالفگیبابودنشستهچرخدارشصندلی
دهخداروحبهنگاهیمعیناستاد.«...تازهشاگردهایهم

بهبی جنوبی ادبکمیتازهشاگردهایاین»:گفتوانداخت
ووردبخبربهشانتانگوییدسخنیمی کنمخواهشهستند،

هاشاگردبهکردروسپس.«کنندخرابسرمانرویراکالس
دیدنهنگاممی کنمخواهشهمشمااز»:دادادامهو

هنگامهمیندر.«داریدنگهراخودخونسردیتازهشاگردهای
چهره هاییباقدنیموقدشاگردچندوشدبازکالسدرِ

اداست.گذاشتندکالسدرونپازخم،جایازپروخشمگین
بهشود،چیرهترسشبرمی کردتالشکههمان طورمعین

مهاینوشمااین»:گفتشاگردهابهرووزدلبخندسختی

ایباب.«!استگُسلهمگی شانکوچکنامکهتازهشاگردهای
وکشیدجیغناگهانبود،کالسزدنجاروحالدرکهمدرسه

:گفتوزدپوزخنددهخداروح.کردفرارکالسازدوان دوان
سل هایگازکهشمالگسل.«شدآراستهنیزسبزهبهبودگل»

.«نمبشیاولردیفبایدمن»:گفتبود،لباس ترخوشدیگر
محصولیوعسگراوالدیکناراولردیفهمان جاوگفترااین

رهنیزشرقگسلوغربگسل.نشستدیگرشاگردچندو
وگفتندشاگردهاباونشستندکالسازگوشه ایدرکدام

والسکتهرفتشکستهگوش هاییباجنوبگسل.خندیدند
ارداشتهگسل.«!خاکهلوتیمزه »:گفتوزمینروینشست

رداشتهاگسلعشقی،سالم»:گفتونشستروحانیکنار
اشتهاخوشمبصرِ هممن»:گفتوخندیدروحانی.«هستم
واییبقکنارفشم-مشاگسل«دیدی؟روبودجه امالیحه هستم،
درروحدومثلتاسهمامی کنمحس»:گفتونشستمشایی

.ودبمگوبگونیاورانگسلسرِ «داداشیا؟نهمگه!بدنیمیک
.بنشیندکنارشاناومی خواستدل شانکدامهرشاگردها
چشماتکهتو»:گفتدانش آموزیشورایرییسالریجانی،

تواگه»:گفتقالیباف.«خودمپیشبشینبیاقشنگه،خیلی
تلومیکپایینتِلوگسل.«میکنندقشمعدونیابریپیشماز

بهدیبداریچیزییه»:گفتوتتلوپیشنشستوخوردتلو
ستداحمدی نژاد«باال؟برمیکمونباشمپاییناین قدرتامن

هاگخدابه»:گفتوگرفترانارمکگسلومحمودیهگسل
بههترهب»:گفتمعیناستاد.«بشینیددیگه ایمکاندربذارم

دلخوریباگرمسارگسل.«ببریبهرهجاواژه ازمکانجای
ماازیادیدیگهچرا»:گفتورفتاحمدی نژادسوی

کالسدرونپاملک مطیعیهنگامهمیندر«نمی کنی؟
ممی کنخواهش»:گفتملک مطیعیبهمعیناستاد.گذاشت

رانجای شاگسل هاتابنشینیدعلی عسگریوضرغامیکنار
ضرغامی.«دادخواهمبهترجایشمابهسپسوکنندپیدا
دشاگسلبهقولش رونیست،جاماکنار»:گفتوکرداخم
اززندبحرفیاینکهبدونوکردبغضملک مطیعی.«دادیمآباد

بادآعباسگسلداوودیه،گسلری،گسل.رفتبیرونکالس
بهودنشستنجاییکدامهرنیزدیگرگسلچندوشیانگسل
تیشگفبامعیناستاد.پرداختندشاگردهابابشوخوش
«نترسیدین؟گسل هاازهیچکدوم تونچراپس»:زدفریاد

کهااین»:گفتخندهباوکشیدرانارمکگسللپاحمدی نژاد
مشقِ شیانگسلباکههمان طورحدادعادل.«ندارنترس

اداست.«امنهجامونما»:گفتمی نوشت،«ز»باسپاسگزاری
ارفع«گریخت؟ترسازمدرسهبابایچراپس»:پرسیدمعین

ژنشونیستامنجاشحتما»:گفتلبزیروزدپوزخند
وزدپوزخندمعیناستادبهدهخداروح.«بودهترسوییژنِ

وخوردراحرفشاما«...گسلتاصدازشاگردهااین»:گفت
توپرابچه اشوزنکهمدرسهبابایبهدوختچشمپنجرهاز

وبودندنشستهزمینرویمدرسهحیاطدروکردهپیچ
.می لرزیدند
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استقبال یا پیشواز

ایکسمالکومزمانه،گاندیمهاتماازاستقبالبرایما»...•
بقایییعنیکالسشاه ماهیوامروزیماندالینلسوندوران،
...«آمده ایمهمگرداینجا

فرنچندفهمیدکهبودتخته سیاهروینوشتنحالدردهخدا•
وژاداحمدی نبرگشتکههنگامی.بودندایستادهسرشپشت

همبهطنابباکهشمعدانیگلدانچندباکهدیدرامشایی
.بودندایستادهدرنزدیکِودهخداپشتبودندزدهپیوند

ایبر»:گفتوتکاندکتشآستینسرازراگچگردِدهخدا
سرام»:گفتغروربامشایی«تخته؟پایاومدینبی اجازهچی

:گفتوگرفتنیرومشاییسخناینازاحمدی نژاد«خودیم
:گفتوکشیدعمیقنفسیدهخدا«خودمونهدستمااجازه»
میاد،یارُمآی»:گفتاحمدی نژاد«تخته؟پایاومدینچرا»

رد،کنگاهاحمدی نژادبهشکستهدلیبامشایی«میاددلدارُم
رقاسیاهدمکالغ»:گفتوزدچشمکمشاییبهاحمدی نژاد

حرفکالفگیبادهخدا«...شهرومیادمسافرمکن،سرقارو

ناومدیچراپرسیدم.دیگهبسه»:گفتوبریدرااحمدی نژاد
مامهاتازاستقبالبرایما»:دادپاسخمشایی«تخته؟پای

وامروزیماندالینلسوندوران،ایکسمالکومزمانه،گاندی
دهخدا«آمده ایمهمگرداینجابقایییعنیکالسشاه ماهی

بعدواز،پیشبگیاستقبالجایبهبهتره»:گفتوکردپوف
:گفتکالستهازرحیمی«بوده؟کجابقاییمگهاینکههم

این»:گفتاحمدی نژاد«بخورهخنکآبتاآبخوریبودرفته»
«مَردهچقدربگیمبهشتاساختیمبراشهمرودسته گل

دوهمینتوییعنی»:گفتواحمدی نژادبهکردرودهخدا
«ساختین؟دسته گلشماآبخوریرفتهبقاییکهدقیقه

تنبرداشروپنجرهلبشمعدونیای»:گفتاخمباجهانگیری
باخداده«همبهبستن شونمدرسهبابایرختایبندطناببا

وزخندپمشایی«گرفتین؟اجازهمدرسهبابایاز»:پرسیدخشم
مادکله،انگارمیکنهطنابطنابهمچین»:گفتوزد

باهمروشمعدونیاتازهبرداشتیم،مدرسهازروسهم مون
اعتراضشمعدانی هاحقوقمدافعانتابرداشتیمگلدونش

ات.«روشنروزتوزمین خوارییعنی»:گفتابتکار،«نکنن
.کردبازراکالسدربقاییبزندحرفیخواستدهخدا

بودتهساخکهگلیدستهوکشیدجیغخوشحالیبااحمدی نژاد
کمرشگلدان هاسنگینیزیربقایی.انداختاوگردندوررا

آستینشباکههمان طورونیاوردخودشرویبهاماشدخم
منبمیربگهاحمدی نژاداگه»:گفتمی کردپاکرادهانش
رزیوزدپوزخندمطهری«چطور؟می پرسمفقطنمی گم،هیچی

:گفتهیجانبامشایی«مهمه؟چطورشمگه»:گفتلب
:فتگکالفگیبادهخدا«!استقبالتاومدنآدمچقدرببین»
همهاینگفتیکههنگامیبعدپیشواز،بگواستقبالجایبه»

:فتگمشاییبهبقایی«گفتی؟رونفردوخودتونهمینآدم
همهوادارچندتاکردم،تعریفازتونکلیآبخوریتوی»

همباهمهبعددفعهبذاریمبرنامهیهبایدکردم،پیدابراتون
باخیلیآبخوریدمبچه های»:گفتمرتضوی«آبخوریبریم

ووردکل خوآبخورکَس،سهسالمتیبه»:گفترحیمی«مرامن
هسازکهاینا»:گفتوورچیدلبدهخدا«بَکسوبرولولو
«شهبجورقافیهخواستم»:گفترحیمی«شدنبیشترنفر

ازمی ریختعرقگلدان هاسنگینیزیرکههمان طوربقایی
«ندادی؟پولکهگلدستهبرای»:پرسیداحمدی نژاد
دررایکدیگرسپس«راحتخیالتنه»:گفتاحمدی نژاد

سهبووآغوشازهاله ایدرکالسوبوسیدندوگرفتندآغوش
!رفتفروپخشغیرقابلسخنانیکسریو
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انتقال یا رسیدن

بهنگاهشوکردبازراکالسدربدهخدا•
شساعتبهنگاهینخست.افتادخالینیمکت های

.می دادندنشانراصبحهشتعقربه هاانداخت،
کرد،نگاهشودرآوردراجیبی اشروزشمارسپس
.نبودهمرسمیتعطیلیازخبریپاییز،وبودشنبه 
زپرتی اشصندلیرویورفتمیزشسویآرامآرام

لیصندموریانه زده چوب هایقیژقیژصدای.نشست
وکوبیدکالسدیوارهایبهراخودشمگسهمچون
غمبارنگاهیدهخدا.آزردرادهخداگوشپژواکش

داداش»:گفتوانداختخیالینویسنده ایبه

دودخیالینویسندهپس«کنهشتشوشیش
کرد،فوتآمدهبرصداازمگس سویراسیگارش

وبودباالبهروپایشدووافتادزمینرویمگس 
وکردپوفدهخدا...وبودکجنویسندهازراهش
کنیبشخیالینویسندهپس«!پسرمبدهوا»:گفت

ندهنویس.شدندپیداکالسدرشاگردهاناگهانوزد
گردشعینکگذاشت،جیبدرراجادویشچوب

.هوارفتوشددودسپسکرد،جابه جارا
مچرتداشتتازهمن»:گفتکالفگیباحدادعادل
«ن؟دادیانتقالاینجابهرومایهوییچرامی گرفت،

قالانتجایبه»:گفتوکشیدعمیقنفسیدهخدا
یروحان«ببریدبهرهرساندنیاآوردنیارسیدناز
دردشمادست»:گفتحدادعادلبهدلخوریبا

«بخوابی؟می خواستیمامراسموسطنکنه،
کهبگیرینیادموگرینیایناز»:گفتجهانگیری

نخوتپرنگاهینامداری«میکنهدقتخوبچقدر
دکوبیدهخدا«ایش»:گفتوانداختموگرینیبه

:گفتنجفی«بودین؟کجاشما»:گفتومیزروی
«هباشگفتیمهمماتعطیله،امروزگفتروحانی»

انگار»:گفتوانداختروحانیبهنگاهیدهخدا
:گفتجهانگیریبهزنگنه«!خوشه هادلتخیلی

الککنمفکر!نشده هامنتقلهنوزنفتپولاین»
نتقلمجایبه»:گفتدهخدا«بشیمبی خیالشباید

ونقلواژه هایازمدامچرانرسیده،بگونشده
غضبباقالیباف«می برید؟بهرهمنتقلوانتقال
کهکالسسرآوردیجادوضرببهروما»:گفت

دقیقه10همینتویمنبزنی؟کوفتسربهمون
یانکواکب«بکشممالهچیزچندتارویمیتونستم

ونقلفصلدردوستانبرخیانتقال»:گفت
:تگفجدیدی«می گیریمنیکفالبهراانتقاالت

لتعطیروتهرانهمقالیبافرفتنبرایمیشه»
وانداختجدیدیبهنگاهیخشمباچمران«کنید؟
دشعصبانیجدیدی«!کردیعوضفازدیر»:گفت

.زدخانوادگینسبت هایپیرامونحرف هاییو
ودادپیامکخیالی اشنویسنده بهکالفگیبادهخدا
بیایجادوتچوبباپاتُکیهمیشه»:نوشت
«اینجا؟
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رازی یا راضی

.می زدندفریادوزدهحلقهروحانیدورشاگردهاهمه ...•
:تمی گفمداموبودنشستهجایشسرخونسردیباروحانی

...«!هستجاهمه تونبرایچشم،چشم،»
روحانیدورشاگردهاهمه دیدوکردبازراکالسدرِدهخدا•

جایشسرخونسردیباروحانی.می زدندفریادوزدهحلقه
اجهمه تونبرایچشم،چشم،»:می گفتمداموبودنشسته
:زدفریادودررویکوبیدکلیدشدستهبادهخدا«!هست

شگوشی ادوربینکههمان طورعلی عسگری«خبره؟چهاینجا»
مههمی خوادروحانی»:گفتبودداشتهنگهموگرینیبهرورا
دیدوانداختتخته سیاهبهنگاهیدهخدا«کنهراضیرو

«!شویدرازی»:بودندنوشتهرویش

ایزکریمی خواینهمه تونیعنی»:پرسیدشگفتیبادهخدا•
«دیگه؟کیهرازیزکریای»:پرسیدجدیدی«بشین؟رازی

«ت لیابسلو»:گفتموگرینی«الکلکاشف»:دادپاسخظریف
نظورم»:گفتوزدکنارپایشجلویازراموگابهواکرِالریجانی
ستهبدلخوریباالصباحجابر«استشدنرضایتمنددوستان
وگذاشتکیفشدرونراموسیرشماستظرفوچیپس

:یدپرسکالفگیباورفتمیزشسویدهخدا«لعنت»:گفت
«نبنویسیضادبابایدنوشتین؟زباروراضیچراپس»

می انداختجامقنعه اشدرراچانه اشکهحالیدرموگرینی
ابودادنشانراعلی عسگریانگشتبارفت،دهخداسوی

ایناف،هیمتل!پیلیز!آپکلوزمورنو»:گفتکالفگی
ایننکولش»:گفتعلی عسگریبهکالفگیبادهخدا«!ایناف

راگوشی اشدوربینوورچیدلبعلی عسگری«روزبون بسته
اینباز»:گفتلبزیروکردپوفظریف.گرفتظریفسوی
منگرفتی؟فیلممنخمیازهازچرا»:گفتمیرسلیم«اومد

رتپروروحانی جونحواسبچه ها»:گفتباهنر«نیستمراضی
جاییه»:گفتشریعتمداری«میکنهانتخابیاردارهنکنید،
رو همهمن»:گفتروحانی«!کناربذارهبایدمابرایخوب
:تگفکالفگیباومیزشرویکوبیددهخدا«می کنمراضی

رااین«کنیدبازرو کتاب هاتونحرف هااینجایدیگه،بسه»
هکصندلی ایبهپایشاماچرخیدتخته سیاهسویوگفت

ادافتوخوردبودبردهدهخدامیزکنارتاخودشبااحمدی نژاد
آوردیروصندلیتچراتو»:پرسیدخشمباوزمینروی

جاهمانونگفتهیچاحمدی نژاد«!بشینجاتسربرواینجا؟
نجرهپسویلنگ لنگانوکشیدعمیقنفسیدهخدا.نشست

.بریدو«!بریدمدیگه»:زدفریادمی توانستکهجاییتاورفت حسن غالمعلی فرد
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جدید نوین یا تازه

«رهپنجچلستونچلبسازم،منتیمییک»:گفتروحانی.•
...

کسیهرجان»:گفتوکشیدباالراگرمکن اشزیپدهخدا•
کمیدبتونیتاکنیدیارکشیدرستباراینداریندوستکه

همازبمناگر»:گفتوکردستبرسینهروحانی«کنیدورزش
«ماندازدرجدیدطرحیوبگشایمسقفرافلکشومسرگروه
«نوبگوجدیدجایبه»:گفتوکشیدهمدرابرودهخدا
رگ هایدرجدیدخونیشومسرگروهمناگر»:گفتروحانی

:گفتوکردپوفدهخدا«انداختخواهمجریانبهتیمم
«تازهبگوجدیدجایبهاینجا»

اهیمخوبازیجدیدتاکتیک هاییباباراینما»:گفتروحانی•
جایبهاینجا»:گفتوخاراندرابینی اشنوکدهخدا«کرد

:فتگوخاراندسرشجدیدی«ببریبهرهنوینازبهترهجدید

ودارهمختلفصیغه هایوالیه هااین قدرمافامیلییعنی»
باز»:گفتوآشفتبرچمران«نداشتیم؟خبرخودمون
خیلی»:گفتعارف«وسطکشیدروصیغهبحثجدیدی

«یمباشداشتهکالسدرهدفمندبحث هایاینجورازکهخوبه
شدپیداموضوعییهسرانجام»:گفتوزدپوزخندهاشمی طبا

منمیتییک»:گفتروحانی«بشهبازنطق شونعارفآقایتا
ساعتشبهنگاهیدهخدا«پنجرهچلستونچلبسازم،

«یگهدکنیارکشیزودترآقاجان»:گفتکالفگیباوانداخت
کهناای»:گفتکالفگیباحجاریان.کشیدیارروحانیسپس
سهبابا،نه»:گفتروحانی«!هستنقبلیتیمهمون

«تازهبگوجدیدجایبه»:گفتدهخدا«جدیدنچهارتاشون
مهخیلیتازه اس؟کجاشوناینا»:گفتدلخوریباحضرتی

ودباینتیمموتیمم»:پرسیدبغضبانعمت زاده«پیرن
دیگه،میگنراستخب»:گفتروحانیبهدهخدا«تیمت؟

:تگفروحانی«پیشینه؟تیمهمونبهنزدیککهشماتیم
بهمیرسلیم«!آوردیمتازههمشریعتمدارییدونه.نخیر»

بادهخدا«میگی؟چیاینو»:پرسیدوزدنیشخنددهخدا
رفتیاشم»:پرسیدوانداختشریعتمداریبهنگاهیشگفتی

«روحانی؟تیم توی

بر.دوربهخدا»:گفتوگرفتگازرالبششریعتمداری•
جویکدرروحانیوماآبانکارقابلغیرسندصدهااساس

سهمدراینتویبازممگه»:پرسیدکالفگیبادهخدا«نمیره
حیاطگوشهازتپلشریعتمدارییک«داریم؟شریعتمداری

رامدرسهمیکروفونآخوندی«ما»:گفتوکردبلنددست
چرا»:زدفریاددهخدا.دیوارپشتکردپرتوبرداشت

خودشدست»:گفتجهانگیری«کردی؟پرتمیکروفونو
ازماین»:گفتروحانی«دارهحساسیتمیکروفونبهنیست،
تاامابزندحرفیخواستدهخدا«میخواین؟چیدیگهتغییر،
گوشت»:زدفریادمدرسهدیوارپشتازکسیگشوددهان
نفسیدهخدا«...وشدگرانآهنشد،گرانپرایدشد،گران

ودشخیرهدورافق هایبهافسردهچشمانیباوکشیدعمیق
کرفتورمتازه موجوبودجیبشتویکهخریدیفهرستبه

.کشیدآهتندوتندهیوکرد
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قالب یا غالب

«جامسربشینممنتانمی شهپاقالیباف»:دادپاسخنجفی...•
...

قالبزاغکی»:خواندوکردبازرافارسی اشکتابدهخدا•
«نمی خوام»:زدفریادقالیبافناگهان«...دهانبه٬دیدپنیری
:یدپرسوانداختقالیبافبهنگاهیعینکشباالیازدهخدا

«م؟باشیشمابی گاهوگاهفریادهایشنوندهبایدکیتاما»
دفریابی جهتوبی خودکهمن»:گفتوکرداخمقالیباف

نارککهنجفیبهنگاهیدهخدا«نجفیهتقصیرنمی کشم،
هنوزچراشما»:پرسیدوانداختبودایستادهنیمکت

بشینممنتانمی شهپاقالیباف»:دادپاسخنجفی«ایستادی؟
وتبسرافارسیکتابکشید،عمیقنفسیدهخدا«جامسر
«؟جاشسربشینهنجفینمی ذاریچرا»:پرسیدقالیبافاز

جایهرهببگونجفیبه.خودمهنیمکتاینجا»:گفتقالیباف

این»:گفتوآورددرجیبشازبرگه اینجفی«بشینهدیگه
ییعن.هشتهوپنجاهمننیمکتشماره .منهنیمکتکارت
:گفتخشمباقالیباف«نشستیروششماکهنیمکتیهمین

رومنبراینیمکتشمارهکههواپیماستاینجامگه»
:دادادامهوگرفتخودبهشاعرانهحالتیسپس«می کنی؟

هخداد«آشناستنیمکتاینباکهسال هاستمننشیمنگاهِ»
«!اشجسربشینهبذارپاشو»:گفتقالیبافبهوکردپوف

:بودنوشتهرویشکهبردخودسرباالیرابرگه ایچمران
اچر»:پرسیددهخدا«کردغالبنیمکتبهراخودشنجفی»

ادندفریبمعنیبهکردنقالبنوشتی؟غباروکردنقالب
برهککسی ستوچیره گرمعنیبهغالبواستستدوداددر

بهتراما.شدغالبفالنیبرفالنی:مانندکرده،غلبهدیگری
جهانگیری«ببریمبهرهغالبجایبهچیرهواژهازاست

قالیبافکهمی دوننبچه هاغالب»:گفتوخاراندراچانه اش
البغ»:گفتدهخدا«نمی َکنهدلنیمکتشازراحتیهمینبه
شتربیبگیبچه هاغالبجایبهبایدواستچیره معنیبه

هشب.گرفتیم واریسما»:گفتدرماندگیبانجفی«بچه ها
.تگفقالیبافگوشدرچیزیچمران«شهپاماجایازبگین

وحسابازیکسریهنوزما»:گفتودادتکانسرقالیباف
دارنالکیاینا»:گفتکرباسچی«موندهکتاب هامون

:پرسیدقالیبافازاحمدی نژاد«می کنن کتابحساب
:پرسیددهخداازجدیدی«چیه؟فوتوشاپ توننرم افزار»
.شدندخیرهجدیدیبهشاگردهاهمه«بود؟چیقالبش»

قالب»:گفتجدیدی«چی؟قالب»:پرسیدوخوردجادهخدا
دوزاری اشسپسکرد،فکرکمیدهخدا«خوندین؟کهشعری
ندپوزخدبیر«می گیروزاغوروباهشعرآهان،»:گفتوافتاد

وزدعصبیلبخندیجدیدی«دارهدی لِیجدیدی»:گفتوزد
هکرااین«!دیرکردیاتاخیربگوییددی لیجایبه»:گفت
هاآننمی شودکهزدحرف هاییورفتدرکورهازناگهانگفت

ریادفبرگرداندکالسبهراآرامشاینکهبرایدهخدا.نوشترا
ژانقلمبهداستانیازمنظومترجمه ایزاغوروباهشعر»:زد
 شناسانزبانازبسیاریاما.فرانسوی ستنویسندهالفونتندو

بودهویفرانسنویسندهزمانازکهن ترداستاناینکهگفته اند
نیزوآمدهپدیدمسیحمیالدازپیشسالششصدو

زاغواهروبکهشدندکشفباستانیوناندرسنگ نوشته هایی
همه»:تگفوکردنچ نچقالیباف«.بودندبستهنقشآنهابر

پا»:فتگخستگیبانجفی«خجالت آورهشدن،کارکپی پیست
ودآمدرصدابهزنگبزندحرفیخواستدهخداتا«!دیگهشو

بادهخدا.ماندکالستویجدیدیتنهاورفتندشاگردها
«ود؟بچیقالبش»:گفتجدیدی«نِمیری؟»:پرسیدشگفتی
هکالغکهقالبی»:گفتجدیدی«چی؟قالب»:پرسیددهخدا

بهنفسیجدیدی«!پنیرقالب»:گفتوکرداخمدهخدا«!برد
کالغاهکخوبیهچیزپنیرپس.آخیش»:گفتوکشیدراحتی

رااین«می کنهخنگآدمومی گنالکیدارن،دوستشهم
.رفتبیرونکالسازخندانوشادوخوشحالوگفت
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«کما فی السابق»نگوییم 

ممی کنخواهش»:گفتشاگردهابهوزدلبخندمعیناستاد•
«کنیمکاردیکتهکمیهمباتاکنیدبازرودفترهاتون
:تگفباشد،پنهانشادی اشمی کردتالشکهطوریرحمانیان

همما»:گفتوکردبغضحضرتی.«نداریمدفترما»
کاغذهیچهممادفترتوی»:زدفریادکواکبیان.«همین طور

وانداختدهخداروحبهنگاهیمعیناستاد.«نموندهسفیدی
،الریجانی«بدی؟یاریمنبهنمیخوایهمچنانشما»:گفت

کماایشان»:گفتوزدپوزخنددانش آموزی،شورایرییس
:گفتوکرداخمعارف.«کرده اندپیشهسکوتفی السابق

باکههمان طوردهخداروح.«منهسهممنه،حقسکوت»
مداموبوددادهلمچرخدارشصندلیرویخمارچشمانی

کماجایبه»:گفتآرامصداییبامی کشیدباالرامُفش
عتادمدهخداروح»:گفتباهنر«!پیشهمچونبگوفی السابق،

تاداس.«!عژیژم»:گفتشیطنتباوزدپوزخندبقایی.«!شده
رودهخداروح»:گفتهمیشگی اشلبخندهمانبامعین

سپس.«بپردازیمخودماندیکتهبهاستبهتربگذارید،آسوده
کهییبچه هابهدارنکاغذکهبچه هایی»:گفتواندیشیدکمی
امعلمآق»:گفتکالفگیبامیرفتاح.«!بدنکاغذندارنکاغذ

.«نمیدهکاغذمابهوبرداشتهروکاغذاهمهنجفیایناجازه؟
وتهبرداشقالیبافبرنداشتم،من»:گفتوکرداخمنجفی

خب»:گفتنجفیبهمعیناستاد.«منمیزیجاتویگذاشته
:تگفنجفی.«بدههمبچه هابهروکاغذاتاونازچندتاپس

قفی السابکماوهستنمادارایی هایجزواالناینانمیشه،»
زابردنبهرهرویچرا»:گفتمعیناستاد.«میموننهمین جا
ابقالسفی کماجایبهخبمی کنید؟پافشاریعربیواژه های

اچر»:گفتنیکویی.«هستهمآسان ترپیش،همچونبگو
اینجوریاگه»:گفتزندی«داره؟کاغذهمهاینشریعتمداری

ودخندیروحانی.«کنیمتحصیلترکمجبوریممابرهپیش
ونیدمیتتاحرف هااینجایبهنباشید،ناراحتبچه ها»:گفت

روحانیبهحضرتی.«دارمدوستنقدمنکنید،نقدرومن
میخوایکاغذعزیزم،»:گفتروحانی.«میخوایمکاغذ»:گفت
:گفترحمانیان.«!بنویسدستتکفکار؟چی

استاد.«میسازهکاغذیکالهکاغذاشبادارهشریعتمداری»
بی خودیروکاغذاونپسرم»:گفتشریعتمداریبهمعین
کاغذنمیخوام،»:گفتوورچیدلبشریعتمداری.«!ندههدر

مرغ»:گفتجهانگیری.«دارماختیارش روخودمه،
اتمعیناستاد.«دارهپایکالسابقفیکماشریعتمداری

برد،بهرهعربیواژه هایازنبایدکهبگویدخواست

دهخداروحکهکاغذاییازبرید»:زدفریادشریعتمداری
تدسمنکاغذایبهاگه!بردارینمیپیچهسیگارباهاشون

کهنجوریای»:گفتمعیناستاد.«!میزنهنیشتونشاپرهبزنین
ویدخندروحانی«بگم؟دیکتهبهتونچطوریمنحاالنمیشه؛

ستادا«باشه؟!کنیدنقدرومنبیایندیکتهجایبه»:گفت
ودهخداروحسویرفتبزند،حرفیاینکهبدونمعین

داستا»:گفتباهنر«داری؟سیگاراتاونازبازم»:پرسید
وباهنرشانهرویزدبقایی.«میشهمعتاددارههممعین

آمددرصدابهمدرسهزنگامابزندحرفیشیطنتباخواست
.رسیدپایانبهکالسو
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اسم یا نام

کهآن هایی...»:گفتوانداختساعتشبهنگاهیدهخدا•
...«تختهپایبیانشدهآمادهدیواری شونروزنامه

انزم.خببسیار»:گفتوانداختساعتشبهنگاهیدهخدا•
آمادهدیواری شونروزنامهکهآن هایی.رسیدپایانبهشما
روزنامهشاگردهاازنفرچند«تختهپایبیانشده

:تگفدهخدا.رفتند تختهپایوکردهلولهرادیواری های شان
هچوچیهروزنامه دیواری توننامبگینیکییکیحاالخب»

کواکبیان«!اولاول،»:گفتشریعتمداری«دارهبخش هایی
رایباید»:گفتابطحی«اول؟توچرا»:گفتوکرداخم

:گفتومیزرویکوبیدخودکارشبادهخدا«بگیریم
ییکایستادینردیفکههمین جورینیست،نیازرای گیری»

وصفاولرساندراخودشزوربهشریعتمداری«!بگینیکی
منجایاینجا»:گفتناراحتیبادعایی«!اولاول،»:گفت

یکنیستمهمبگه،بذارین»:گفتوشدکالفهدهخدا«بود
«!وبگ»:گفتشریعتمداریبهکردروسپس«باشهنخست

رونروزنامه مواسمما»:گفتوکردستبرسینهشریعتمداری
یهاریم،دانکارقابلغیراسنادبخشیهتوشکیوان،گذاشتیم

مخالف هایبامخالفتبخشیهخوانندگان،پیام هایبخش
«جدولهمآخردروچیزهمهبامخالفتبخشیهخودمان،

:پرسیدسپس«نامبگیاسمجایبهتره»:گفتدهخدا
بخشچگونهشدهدرستحاالهمینکهدیواری ایروزنامه»

ونخودم»:گفتافتخارباشریعتمداری«داره؟مردمیپیام های
ماش»:گفتدعاییبهوکردپوفدهخدا«نوشتیمروپیام ها

روروزنامه موننامما»:گفتآرامصداییبادعایی«!بگو
دیمکرسعیونداریمتوشخاصیچیزوارتباطاتگذاشتیم

«هباشارتباطات مونبهحواسمونوبیاییمآسّهبریمآسّه
:گفتوصفی زادهبهکردروسپس«!آفرین»:گفتدهخدا

خودمابرارماروزنامهاسم»:گفتصفی زاده«!بگوشما»
 کنپاکوسیاهمدادعددیکباتنهاواستعلیکمسامبولی

ماسجایبه»:گفتوکرداخمدهخدا«شدهآراستهسادگیبه
وتانداخصفی زادهدیواریروزنامهبهنگاهیسپس«!نامبگو

بدآراسته اس؟کجاشاین»:پرسیدهمدرچهره ایبا
کارهبزیبایی شناسیونوآوریکمی.دارهاندازه همسلیقه گی

انیانرحم«!بگوشما»:گفترحمانیانبهسپس«!پسرمببر
خودشدرتاجزاده«شَتَرَق»:گفتوانداختغبغببهبادی
لتیحاپرید،میزرویناگهانبروسلی.گرفتپناهوشدجمع

بهوکردصافگلوییدهخدا«قودا»:گفتوگرفتدفاعی
بچه هایازبرخیکهمیاریدرآواییچرا»:گفترحمانیان

درصدا»:گفترحمانیان«دارن؟حساسیتبهشکالس
:دپرسیدهخدا«!گفتیمرودیواری مونروزنامهاسمنیاوردیم،

داره،بخش هاخیلی»:گفترحمانیان«داره؟بخش هاییچه»
پاچگیدستباگلستان.«داریمعاشقانهنامه هایبخشیهمثال

بازمنکنه»:گفتلبزیروکردجست وجوراکیفشدرون
ورعاشقانهنامه هایزحمت»:گفترحمانیان«فروغه؟نامه های

«شتهنونامهسوفیانامبهخیالیشخصیبهوکشیدهعالمی
.اددیلهنیمکتشرویوکشیدراحتیبهنفسیگلستان
رودابرمبایدمن»:گفتوانداختساعتشبهنگاهیدهخدا
رگیردهمباکهکنیدتالششماآبدارخونهمیرممنتا.بخورم
ایصدباوایستادجوان.کرداشارهجوانبهسپس«!نشین

...بیادکهرفتدهخداسپس«بیایمبریم»:گفتبلند
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مختصر یا کوتاه

شانهراآشفته اشموهایکرد،صافراپیراهنشیقهدهخدا•
هبومیزپشتنشستمی مالیدرابازویشکههمان طوروزد

«!ابریزیهمبهمنوکالسکهنبینمدیگه»:گفتده نمکی
خودممن»:گفتسپسودرآوردرادهخداادایده نمکی

دمزهمینبرایبی کالسهخیلیدیدماماداشتمروزنامه دیواری
حش هافُ وفخرفیلمدارماالنم!گوشیبافیلمبرداریکارتوی

«!بیاددرچشمتونتامی سازمرو

:پرسیددهخدا.دهخدابهدوختچشموکشیدآهپناهی•
نام»:پرسیددهخدا«!ما»:گفتمهاجری«بود؟کینوبت»

مطهریبزندحرفیخواستمهاجریتا«چیه؟روزنامه دیواریت
شگوشدرورفتدهخداسویسپسکرد،ساختگیسرفه ای

ازرانگاهشوشدسفیدوسرخکمیدهخدا.زدحرفی
مهاجری«!بگوشما»:گفتبختیاریبهوبرداشتمهاجری

شما»:گفتدهخدا«!بودمانوبت»:گفتوکرداعتراض
کالسازپسخودممنمیز،رویبذارروروزنامه دیواریت

تاکرداشارهبختیاریبهوگفترااین«!می زنمحرفباهات
خابانترواختالسدنیاینامما»:گفتبختیاری.بزندحرف
بااقتصادرابطهومدرسهاقتصادرویتمرکزمونوکردیم

مهدستاوردیحاال»:پرسیدودادتکانسردهخدا«اختالسه
بهولیداشتیمدستاورد»:گفتبختیاری«این باره؟درداشتین

زامختصرنامتاچندفقطاالنزدن،دستبرددستاوردمون
دهخدا«!ایناوم.سوخ.موز.بمثلداریماختالساساتید

وندیدخمظفری«!فشردهیاکوتاهبگومختصربه جای»:گفت
اچرشما»:گفتدهخدا«منهنوبت!روایناکنیدول»:گفت

نه ایهزیبابتونیوقتی»:گفتخندهبامظفری«خوشحالی؟
بذاریروزنامه دیواریتتویایناومتنوطنزهیمختصر

کهدیواری مونروزنامههمینمنمثالدیگه،دارههمخوشحالی
دهخدا«!درآوردمهمینجوریرواستمهتابِ ُمزداسمش

وتاهکومعنیبهبلکهنیستکممعنیبهمختصر»:گفت
«نببریبهرهازشجمله هادرهمینجوریهینباید.فشرده  ست

:گفتوکرداخمدهخدا«!خبرت»:زدفریادبذرپاشناگهان
واستمخفقط.ادبمبامن»:گفتبذرپاش«پسرمباشادببا»

دادهخ«!کنیتوجههممادیواریروزنامهبهتاکنمتوجهجلب
:فتگغروربابذرپاش«چیه؟شمادیواریروزنامهنام»:پرسید

فگیکالبادهخدا«!خفامیشهمختصرشکه!امروزفالنتخبر»
:پرسیدبذرپاشاززیباکالم«!کوتاهبگومختصرجایبه»:گفت

ما»:گفتبذرپاش«چیه؟روزنامه تونتویشماقرمزهایخط»
تویروفحشقُبحکهاینهتالش موننداریم،خوطوخط

 خواممیجوالروزنامهتویمنم»:گفتگنجی«!بشکنیممدرسه
یهبزنمسوزنخودمبهاینکهبدونمی خوام!کنمکاروهمین

راجوالدوزشوگفترااین«!کنمفروجوالدوزهمهتنتوی
اوخوآخکههمان طوردهخدا.دهخداجانبهافتادوبرداشت
یبی حوصلگباجوان.کندکمکشتاخواستجوانازمی کرد
...بیایندتارفتندهمبازو«بیایمبریم»:گفت
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انتها یا پایان

:گفتمی مالیدراتنشرویزخم هایکههمان طوردهخدا•
ینا«نیارهکالستویجوال دوزخودشباکسیدیگهامیدوارم»
.کیده نموبذرپاشوگنجیبهدوختچشمخشمباوگفترا

یعنادبهدهخدا«مطلباصلسربریمبهتره»:گفتعنادی
بخش هاییچهوچیهدیواریتروزنامهنامبگوشما»:گفت
واستغمجامِمادیواریروزنامهنام»:گفتعنادی«داره

تویکهسریال ها یی ستوفیلم هادربارهنوشته هایشبیشتر
کههوقتشدیگه»:گفتروحانی«میشندادهنمایشتلویزیون

:پرسیددهخدا«!بپردازینمادلخواهدیواریروزنامهبه
نام»:پرسیددهخدا«!میگهروما»:گفتفاضلی«کدوم؟»

بلدهخدا«!سیران»:گفتفاضلی«چیه؟دیواریتونروزنامه
:فتگوزدلبخندفاضلی«سیران؟چراحاال»:پرسیدوورچید

روزنامه »:پرسیددهخدا«!دیگهسیرهشکم مونخب»
 هایبخش»:دادپاسخفاضلی«داره؟بخش هاییچهدیواریتون

وغریدغرورباجهانگیری«!همسوجریان هایازحمایتی
رشغچهبه به،»:گفتوزدلبخندنیکویی«آفرین»:گفت

هخداد«!بنویسمشدیواریمروزنامهتویباشهیادم!مقتدرانه ای
داریاگهداری؟دیواریروزنامههمشما»:پرسیدنیکوییاز

یه!قارونهنامشداریم،بله»:دادپاسخنیکویی«چیه؟نامش
گفتکهرااین«!بی قاروننامبهداریمتوشهمطنزبخش

واددنشانراداشتعینکوپاودستکهسبیلدستهیک
یلسبدسته «!درمیارهاینروبی قارون!مرعشیهاینم»:گفت
کالس هایبهتاخزیدکالسگوشهبهوکرداِهِناِهِنکمی

:تگفوغریدهمبازجهانگیری.برسدطنزنویسی اشآموزش
غرشتونچقدر»:گفتوکرداخمنیکویی«شدیمخسته»

کهارانگشریعتمداری«نیستغرشجایکهکالسبود،فالش
ازپیشهدقیقچندکهتو»:گفتنیکوییبهباشدگرفتهبُل

راچانه اشباهنر«یهو؟شدچیحاالکردی،تعریفغرشش
دهخدا«میشه؟تمومکیکالساینپس»:گفتوخاراند
وعبدالهیبهکردروسپس«موندننفرچندهنوز»:گفت
«!ماِاِفاِیتوآرمان»:گفتعبدالهی«شماستنوبت»:گفت

اسخپعبدالهی«چی؟»:پرسیدباشدنفهمیدهکهانگاردهخدا
راچ»:گفتقالیباف«گفتیمرودیواریمونروزنامهنام»:داد

بریممیخوایممیرسلیمورضاییومننمیزنن؟روزنگ
رودیوار مونروزنامهنامهنوزما»:گفتشجاع پوریان«!باشگاه

ما»:تگفشجاع پوریان«!بگو»:گفتدهخدا«بگیم؟نگفتیم،
ینهپایکالسمطالعهسرانهچون.کردیمانتخابروهموِلینام

نیمکولگفتیمهمینبراینمیشیم،خوندهمیدونیمخودمون
به»:گفتوکشیدآهدهخدا«!انتهاتابریمبدوییمبندازیم

اکجبهپایانش»:پرسیدفرهادی«!پایانبگوانتهاجای
ردکرودهخدا«!وصالبه»:گفتوکشیدآهمشایخی«میرسه؟

ندشهربنامما»:گفتوصال«!بگوهمشما»:گفتووصالبه
مهمادارندیواری هاروزنامه باقیکهبخشیهر.برگزیدیمرو

مطهری.«میذاریمهممابذارنتازه ایبخشاونااگهداریم،
دادهخ«میرسیمکالسانتهایبهداریمکمکمدیگه»:گفت
زنگماحترابه»:گفتجوان«پایانبگوانتهاجایبه»:گفت
تاوبرخاستندشاگردهاهمه«!شینبلندجاازکالسپایان
کالسازگویانهوراهوراوجیغ کشانآمددرصدابهزنگ

جیبازسیگارنخی.پنجرهپشتایستاددهخدا.رفتندبیرون
دستوشددهخداهم قدوکشیدقدسیگار.آورددرکتش

«عشقی؟داریآتیش»:پرسیدودهخداگردندورانداخت
شودگدهانسیگاربعدکمیودادسیگاربهرافندکشدهخدا

.کشیدرادهخداو
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تغییر یا دگرگونی

یجابهبودنددوختهچشمونشستهکالسدرشاگردهاهمه•
قرارهمیگن»:گفتجهانگیریگوشدرظریف.دهخداخالی

زیرگفت،کهرااین«بشهتغییراتیک سریدچارمدرسه
.کردنگاهبن سلمانبهچشمی

دواشاره اشانگشتباوزدشیطنت آمیزیلبخندبن سلمان•
صدایناگهان.ترامپخانوادگیعکس هایازیکیرویزدبار

.شدشنیدهکالسبیرونازشادیفریادهای

.اددتکاندستشاگردهابرایکالسپنجرهازکیم جونگ اون•
انمیزدسنگباوبرداشتراکمانشوتیرآنگ سان سوچی

کهچیسوصلحنوبلجایزهبهبارزانی.کیم جونگ اونپیشانی
.«ترهبیشدردشبزنش،اونبا»:گفتوکرداشارهبودمیززیر

اختاندبیرونردایشزیرازراکتفشخاصیلوندیباگاندی
.فتگرگازرالبشگوشه سپس؛«استراهدرخبری»:گفتو

دهکرپنهانکتشزیرراگالبی هایشکههمان طورقاضی پور
ومنگالبی هایجدیدن؟شاگردایاینا»:پرسیدعارفازبود

سکالاوضاعزتغییربوی»:دادپاسخعارف«!وقتیهنخورن
بودزندهدهخدااگه»:گفتوکشیدآهغرضی.«می شنوم
کردافصگلوییروحانی«!دگرگونیبگوتغییرجایبهمی گفت

کههممی دشمابهرانویداینکالسمبصرنامبهمن»:گفتو
ییعن»:پرسیدابتکار«استراهدربسیاریدگرگونی های

شدهانآبروحانی«باشیم؟داشتههمخانوممبصرمیتونیم
تکاراببهکواکبیان«!حداینتادیگهنه»:گفتودادفرورا

بهچشمیزیروگفترااین.«باشهگامبهگامباید»:گفت
گاممی خواستیمهمما»:گفتبن سلمان.کردنگاهبن سلمان

یمشدمجبورنداریمگحرفزبانموندرچونامابریمگامبه
ازکشیدنهوراوزدنکفصدایهنوز«!بریمکامبهکام

یرمدوشدبازکالسدرناگهان.می شدشنیدهکالسبیرون
کههمان طور»:گفتوشدپیدادرچارچوبدرمدرسه

ماکالس هایدورهآخریندرمی دانند،گرامیشاگردهای
فتگوداعرافانیدارعصبیمشکالتسبببهدهخداجناب

مککباتوانستیمماامارفتبیرونایشانکالبدازروحو
دوبارهوکردهاحضاررااوروحجادوگرانوپزشکانبرترین

رویکههمان طوردهخداروحسپس.«کنیماستخدام شان
.دشپیداکالسدرداشتبازویشبهسُرمونشستهویلچر

«!گروپتوول کام»:گفتکامپیوتری اشصدایباهاوکینگ
مدیربهخشمباافتادشاگردهابهچشمشتادهخداروح

وکپسشده؟دگرگونیدچارکالسگفتیکهشما»:گفت
کالستازه!پیشیننشاگردایهمونکهاینادگرگونی ات؟

وهیچهمهدنیا»:گفتمارکسکارل«!کهشدههمشلوغ تر
دهخدا«!مپیچهیچبرهیچبرایهیچایهیچ،همهدنیاکار
بهردکروسپس«!بابانزنور»:گفتمارکسبهکالفگیبا

نکنهبازه؟این قدرلباستچراشما»:پرسیدوگاندی
ازییبقا«گاندی امبله،»:گفتوزدلبخندگاندی«گاندی ای؟

قرارگاندیسرِمشاییومن»:گفتوشدآویزانگاندی
نپاییبیاگاندیسررویاز»:زدفریاددهخدا.«داریممالقات

!شدنپرخاشگرچقدردهخداجناب»:گفتاحمدی نژاد«!بچه
روحانی«!نکنیامعرفیگاندیبهرومااخالقتاینباشما

:گفتآنبهرووچرخیددوربینسویقصه هاراوی هایمانند
دچارکالسمی بینیدکههمان طورپس!عزیزبچه هایبله»

چشموکردپوفدهخداروح.«شدهزیادیدگرگونی های
...نمی یافتپایانهیچ وقتانگارکهسرُمیبهدوخت
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آبا و اجداد

پایرفتبود،نشستهویلچررویکههمان طوردهخداروح•
وندپیآنبهپایان  ناپذیرسُرُمیکهدستیهمانباوتخته

ازچگبارهرامابرداردراسفیدیگچتاکردتالشبودخورده
خنده صدایبارهرومی شدردروحی اشدستِ درون

وتگچهی»:گفتخندهباحدادعادل.می رفتهوابهشاگردها
چنُچ نُ کالسگوشهدرشاملو.خندیدندشاگردها«میرهروحت

راسرخشچشم هایالبغدادی«!آدم هاآی»:گفتوکرد
ندپسراشدنشکشتهخبرصدمینکههمان طوروکردگشاد

تهازترامپ«!آبادتوجدوخودتیآدم»:زدفریادمی کرد
باسپسوکردپرتابالبغدادیسویکاغذیموشکیکالس
دهخداروح«!کشتمش»:گفتغنچه اشهمیشهلب هایهمان

ه،غلطآبادوجد»:گفتبرداردگچمی کردتالشکههمان طور
!روحیتو»:گفتوکشیدآهفاالچی«آباوجدبگیباید

بهنوشتنامه ایهمان جاوگفترااین«!برداریگچنمیتونی
کهرشتشهرداریسرپرست.برنداشتگچهرگزکهروحی

خودمبهمنم»:گفتفاالچیبهمی کردکارچهآنجانبودپیدا
کستگیدلشباشاراپوآ«بخونیش؟بدم.نوشتممحرمانهنامهیه

چهدیگهاینمحرمانه اس؟گفتیمنمبهکهتو»:گفت
ریشهرداسرپرست.«نمیدمجزوهبهتدیگهبرومحرمانه ایه؟

این قدر»:گفتخودشبهوکشیدآغوشدرراخودشرشت
دهخداروحبرسردعرقی«!خودممنگرانکه،دارمدوستت
«ه؟میکنعرقهمروحمگه»:پرسیدخیامازبروسلی.نشست

پاسخمی گرفترازیازچیزیمیززیرازکههمان طورخیام
.«نیستروحکهنکنهعرقروحاگه!روحهمالعرقاصال»:داد

رویوآورددرتنازرداورفتدهخداسویدلسوزیباگاندی
.افتادزمینرویوگذشتروحازردااماانداختدهخداروح

.دندکشیجیغبرلوسکنیوهیالریسوچی،آنگ سانچرخنده،
خوبم،من»:گفتگاندیبهمی لرزیدکههمان طوردهخداروح
سرماامروزطاهرباباشکرروخدابپوشون،خودت روشما

.ندادادامهراحرفشاما«...یهوهماونوگرنهنیومدهخورده
حرو.نشدشنیدهجیغصدایدیگر.پوشاندراخودشگاندی
چرااونجا»:زدتشروکالسمیانبهدوختچشمدهخدا
کی!نبدیمُشتُلق»:گفتخندهباغرضی«میاد؟پچ پچصدای

.«مکردپیداروموشولینامنکوشن؟موشولینامی گفتبود
کیهولیناموش.کردیماگیریعجب»:گفتکالفگیباموسولینی

انهملتمسسپس«موسولینی اممنقسمآباموجدبهبابا؟
میتونههمرفیقموناین»:گفتوهیتلربهدوختچشم

قیفیندکپشتیبانیموسولینیازبی آنکههیتلر«بدهشهادت

.کردپرتابکالسسقفسویراآنوزدتُفراکاغذی
باریهموندمدلبهآرزو»:گفتبغضباوورچیدلبموسولینی

اعتمادمنبهوقتهیچ!باشهمنبرایهزینه هاتهمه
:فتگدلسوزیباغرضی.گریهزیرزدوگفترااین«!نداشتی

وتهتخسویبودچرخیدهبازامادهخدا«موشولینانکنگریه»
 کردمیتالشمی کوبدشیشهبهراخودمدامکهمگسیهمچون

گچازروحی اشدستبارهرامابرداردسفیدگچیتا
.می رفتهوابهشاگردهاخنده صدایبارهرومی گذشت
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کذب یا دروغ

. هانامدفتربهبودزدهزلونشستهویلچرشرویدهخداروح•
راحتخیالبا»:دادپیامکرساییبهوزدپوزخندبذرپاش

بازرو غیابحضوردفترنمیتونهدهخداروح.کندوردور
فترداینبیادیکیتون»:گفتکالفگیبادهخداروح.«کنه

مداریشریعت«!بخونهیکییکیرانام هاوکنهبازروکوفتی
.«نیستمااختیاراتدایره درشمادفترکردنباز»:گفت

رهابزرگ تچیزهایووسایلبهنبایدکهآدم»:گفتعباسی
رهآزادیباکهشما»:گفتخشمبادهخداروح.«بزنهدست
مننوبتکهحاالامامی کنید،کالستویمیخواددلتونکاری
ایجهمه آسمان»:گفتوکشیدآهنیچه«تپید؟آسمانشد
:تگفهگلبهوکردکجگردندهخداروح«!استتپیدهدنیا

مناتبخونرونام هاوکنبازروکوفتیدفتراینبیاشما»
جان»:گفتوکردسرفههگل.«نیستکیوهستکیبدونم

پسنمکبازرودفترتبیاماگهکنیم،زندگیمون روبذارمادرت
دستبرامروازادهوژیژکوکانتوفرویدهمینفردا

«!دهخداروحآنتنشدمکهمیگیرن

ومی زدسرخیبهرنگشکهبودخشمگینآن قدردهخداروح•
خودشبهخشمازویلچررویرنگسرخابریهمچون

رصحاین قدر»:گفتنگرانیباهاشمیقاضی زاده.می پیچید
مگه»:دپرسیشگفت زدگیبامرکل«!میکنیاسکتهیهو!نخور
روحیهما»:گفتوکشیدآهظریف«میکنه؟سکتههمروح

کیم جونگ اون«میدنسکته اشسه بارروزیکهداریمبرجام
مانیست،چیزیکهاین»:گفتوزدشیطنت آمیزلبخندی

وپدرجدمونهخاکسترِتوشکهداریمکوزهیهخونه مونتوی
ایشآنگ سان سوچی.«میگیرهاستفراغاسهالبارسهروزی
:زدفریاددهخداروح«!میگیکذبداری»:گفتوکردایش

بهدوختچشموگفترااین«!دروغبگینکذبجایبه»
دفترنایبیاپاشونمیشه،گرمآبیاینااز»:گفتوپینوکیو
هماین»:زدفریادناگهانازغدیرحیم پور«!کنبازرو کوفتی

همراهکذّابانبادهخداروحمی دهدنشانکهدیگریسند
بگوکذّابجایبه»:گفتوکرداخمدهخداروح«!است

وقتیآدمتره،کنپردهانکذاب»:گفتحدادعادل«!دروغگو
اما،میمونهفحشمثلمیشه،خنکدلشکذابمیگهیکیبه

دعوا»:گفتوکشیدخمیازهپینوکیو«سوسولیهخیلیدروغگو
یسالمتنامیز،دمِ تابرمندارمحالمناصالبابا،نکنید

حتیخواب،حالدرهمه اشوچوبی امکهمنمپاییزه ها،

دلسوزیباهیالری.«نیستآرمانیششرایطدرهمدماغم
تبرسسینهروازاده«نمیشه؟درازدماغتدیگهیعنی»:پرسید

ختبدبپینوکیویاینبهگفتمبارصد»:زدفریادوکرد
ازکزواکسنچیبراینزنین،ایناوآمپولوواکسناین قدر
بشهبزرگوقتیپینوکیوهمینفرداپسبچه ها؟بهمیزنین
بگهدروغوبزنهزورچیهرومیمونهنخودیهاندارهدماغش
ووپینوکیبهکردروسپس«!نمیشهکهنمیشهدرازدماغش

«!ببینهدهخداعموروحبذاربگودروغباشزود»:گفت
 مدارانسیاستاگربدانیمو»:گفتبی حوصلگیباپینوکیو
دماغشگفتکهرااین«!داشتکمچیزیزندگینبودند،
استورلویی پبهنگاهیتتلو.رفتجلونخودیکوکردپیسی

روروبامیکگفتمبهتبارصد!بگیرتحویل»:گفتوانداخت
وکالفهآن قدردهخداروح«حاال؟شدخوبت!واکسناتونریز

لموشیدکژرفنفسیپسنگفت،سخنیدیگرکهبودخسته
.بستراچشم هایشوویلچرشبهداد
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صالحیت یا شایستگی

شه گواون»:پرسیدوکشیدعمیقینفسکرد،اخمدهخداروح•
یهترامپاین!اجازهآقامعلم»:گفتاوباما«خبره؟چهکالس

هیهممابه»:گفتبرجامروح«!میزنهناجورحرفایمابه
.«کنمپاره اتتکهمیخوامدردموایساکالسبعدمیگه

روح«!میکنهدرازیزبونهیمنمبه»:گفتکیم جونگ اون
اینتویشما»:پرسیدبرجامروحازوورچیدلبدهخدا
السوسنبرایمناسبیجایاینجامی کنی؟کارچیکالس

دستشما»:دادادامهوظریفبهکردروسپس.«نیستشما
تدسظریفپس«!امنکالسیهببرشبگیرروبرجامروح
روح.رفتکالسدرِسویاوهمراهبهوگرفترابرجامروح

وانداختموگرینیبهنگاهیمی رفت،کهحالیهماندربرجام
ترامپ»:زدتشروکردپوفدهخدا.دادتکاندستبرایش

ستهنشجایشسرکههمان طورترامپ«!ببینمتختهپایبیا
اینمپاشاگهپاشم،صندلیمرویازنمیتونممن»:گفتبود
اهشنشیمنگزیرازکهصلحکبوترسرِبهسپس«!میرهدر

ایبر»:زدفریادخشمبادهخداروح.کرداشارهبودزدهبیرون
پیِ برهبذارپاشو.شدلهنشستی؟بدبختاونرویچی

منهببدشروکفتراون»:گفتوکرداخمهیتلر«!زندگیش
اون!نخیر»:گفتآنگ سان سوچی.«هستبهشحواسمخودم
.«هینممی ککفترگوشتهوستازگیامن،بهبدینروکبوتر

اینازنگهداریصالحیتمنجزهیچ کس»:زدنعرهالبغدادی
وبگصالحیتجایبه»:گفتاخمبادهخدا«ندارهروکفتر

کهموقعاونبودیمکفترباز!زرشک»:گفتبن الدن«شایستگی
قولدم،خوبهبدینش»:گفتچنگیزخان«!نبودمدکفتربازی

نگاهیتلوت.«کنهبقبقوحتینتونهکهروشبشینمیجورمیدم
روفرادهانشآبسختیبهوانداختچنگیزخانهیبتبه

یادفردهخدا«!قارقار»:گفتلبزیرگرفته،صداییباوداد
زوردارن»:گفتصدام حسین«شماها؟میگینچی»:زد

رشسحتیکهمی شینمکفترروییجوریمنمیزنن،بی خود
:گفتدهخداروحبهوکشیدآهچاپلین.«بیروننزنههم

رکفتاینرویدیگهیکینشینهایناگهنخور،حرصشما»
لههیهکهمینهکبوتراینپیشونی نوشتمیشینه،بدبخت

رااین«گتیمورلننشدنتانیاهونتانیاهو،نشدترامپحاالبشه،
نچنیراآنونوشتنامهخیالی اشفرزندبههمان جاوگفت
خریحتبشو،اینستاگرامپلنگدخترم،!جراردین»:کردآغاز
نامه دودی اشعینکپشتازمعین«!نشوصلحکفترامابشو،

بدبختِ کفترِ»:خواندوآواززیرزدهمان جاودیدراچاپلین
:گفتوکشیدسرککالسپنجرهازوثوقی«!وایوای صلح

:دزفریاددورازپیرزنی«!منوطوقیببین!دهخداروحسالم»
وثوقی«بره؟بدهپَرِشرومردهصاباوننگفتممگه»

دهخداروحبهبودشدهآویزانپنجرهحفاظازکههمان طور
ههمنمیخوام،امابره،بدهپرشمیگههیننمه،صدای»:گفت

اتپینوشه«!طوقیهاینآخهطرف،یهاینطرفیهکفترام
هاگ»:زدتشروثوقیبهدهخدا.افتادآبدهانشدیدراطوقی
کهوثوقی.«کنفرارزودمیخورن،روطوقیتایناوایسیاینجا
مدهآبیرونسرِبهنگاهیوکشیدعمیقنفسیدهخدارفت،
آهیسپسانداخت،ترامپنشیمنگاهزیرازصلحکبوتر

.«فتریکداریسرگذشتیچه»:گفتکبوتربهوکشیدجانسوز
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قطع کردن یا بریدن

جابه جانگون بختروح هایویژه ویلچرِ رویکمیدهخداروح•
بهتکهجمله ایوتختهپایبیا»:گفتروحانیبهوشد

ما»:گفتبی حوصلگیباروحانی.«بنویسروگفتخواهم
روماپایودستاماتختهپایبیایممیخواددلمونخیلی
باوانداختنگاهیروحانیپایودستبهدهخدا.«بستن

لبخندروحانی.«بازهپاتودستکهشما»:گفتاخم
!گیمبروچیزابعضینمیتونیمما»:گفتوزدشیطنت آمیزی

انشاموضوعبگوحرف هااینجایبه.ندهگیرهیهمشما
:گفتسپسوکردقروچهدندانکمیدهخداروح«چیه؟

:گفتندصدایکشاگردهاهمه«ثروت؟یااستبهترعلم»
کالسازتابرداشتندراکتاب های شانسپسو«!ثروت»

انپایبهکهکالسکجا؟»:زدفریاددهخداروح.بروندبیرون
وکشیدخمیازه ایترامپ.«ماندهساعتیکهنوزنرسیده،

مدادیجوابت روهمماثروت؟یابهترهعلمپرسیدی»:گفت
دامیواقعاشمانکنه»:گفتوزدپوزخندقالیباف.«!دیگه

کهموقعاونمن»:گفتقذافی«بهتره؟علمبگیمماکهداری
وقتیاامکنمبدلوردشماره ایهیچنتونستمگرفتم،سیکل
:گفتآغامحمدخان«!زدممخابراتخودمواسهشدم،پولدار

ازبهره وریبرایمناسبدستگاهاگهاماخوبهخیلیثروت»
.«!بخورینحسرتبایدهمشباشید،نداشتهروثروت

قطعریشهازرافاسددستگاه هایباید»:زدفریادحسن صباح
بهرهبریدنازکردنقطعجایبه»:گفتدهخداروح.«کرد
کشفهمینبرایروالکلاصالمن»:گفترازی«!ببر

گلویشدرچیزیانگاروکردسرفهخیامناگهان.«!کردم
:فتگبغضباوشدخیرهرازیبهشگفتیباباشد،پریده

تپربیرونبهپنجرهازراآب معدنی اشبطریو«داشتیم؟»
ما،خانهماشهر»:گفتوکشیدسرکپنجرهازجکی چان.کرد

هکهمان طوروگفترااین.«سطلتوبریزیدروآشغال هاتون
سررابودانداختهبیرونخیامکهبطری ایدرونمایع

.«یکال»:گفتودادنشاناوبهراشستشانگشتمی کشید،
رو سالمتیجایچیزیهیچکهراستیبه»:گفتتیمورلنگ

.«ردممی کپیشرویالس وگاستانبودملنگاگهمن.نمیگیره
اما«...بارادرسکالسشاگردهابرخی»:گفتپوالنسکیرومن

:تگفوامیرکبیربهکردروخشمباوکردفراموشراحرفش
یهوبرپاشومیدی؟بواین قدرچرا!شمامبابله!پسراوهوی»

مامحازترسمن»:گفتامیرکبیر.«نبینمتمنبشینجا
کاسه.«!می کنمتمیزخودم رومرطوبدستمالباهمه اشدارم،
کالساینتوینفریه»:زدفریادوآمدسردهخداروحصبر

راشدستخاوری«بدونه؟ثروتازبهترروعلمکهنمیشهپیدا
برو»:زدفریادوشدسرخخشمازدهخداروح.بردباال

درصدابهکالسپایانزنگسپس.«!کنمسخرهخودت رو
:گفتخودشباوکشیدآهدهخداروح.رفتندشاگردهاوآمد

انجکی چ«!دیگهبهترهثروتخببزنی؟گولمیخوایکی رو»
اینازبازم»:پرسیدوکشیدسرکپنجرهازسرخیگونه هایبا

بهوندادپاسخیدهخداروحاما«دارین؟معدنیآببطریای
.بیاسایدکمیتارفتارواحدنیای
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سقلمه زدن

دورهچراخبره؟چهاونجا»:زدفریادکالفگیبادهخداروح•
.«منکردکمنمرهازتونتاجاهاتونسربشینیدگرفتین؟
ستخواهمبقایی.جای شانسرنشستندیکییکیشاگردها
یبقایوزدبقاییپهلویبهمشتبامشاییامابنشیند

.ایستادسیخجایشسرمی مالید،راپهلویشکههمان طور
سربنشینیدنگفتممگه»:پرسیدوکرداخمدهخداروح

یزناحمدی نژادوانداختاحمدی نژادبهنگاهیبقایی«جاتون؟
!چه هاب»:زدفریادبقاییپسداد،تکانآرینشانه بهراسرش

:گفتنگرانیباهاشمیقاضی زاده.«ایستاده امآخرتامن
:گفتوزدپوزخندالریجانی«!می گیریواریسکهاینجوری»
تبهمشاییامابشینیمی خواستیدیدممنکهخوبهحاال»

.«سقلمهبگوسقرمهجایبه»:گفتدهخداروح.«زدسقرمه
مرگبارحسالیکبهایناسرانجام!بفرما»:گفتاوبامابهترامپ
کهسقلمه»:گفتوکردپوفاوباما.«کردنپیدادست

رامپت.زدسقلمهترامپبهوگفترااین.«نیستجنگ افزار

اسیبهباشهیادم.اوهاوه»:گفتوپیچیدخودشبهدرداز
نفسدهخداروح.«ببرهبهرهشکنجهبرایروشاینازبگم

بشینی،ریختهمبهرو کالس»:گفتبقاییبهوکشیدعمیقی
زاویه هبتابردپایینوباالکمیرادستشبقایی.«جاتسر
االبراقرمزیزنبیلدیگرشدستباسپسبرسد،درجه63

السکبرسکوت.«می زنمحرفسندبامن»:زدفریادوگرفت
انگاروکالسدربهبوددوختهچشمنگرانیبابقایی.شدچیره
:فتگبلندصدایبامشایی.نشدخبریامابودکسیمنتظر

پات،درشهیکل هایبانفردوناگهان.«نیاگالبیبیا،سیب»
داشتند،لببرخندهکههمان طوروگذاشتندکالسدرون
ازرامآآراموگرفتندرازنبیلشرفتند،بقاییسویآرامآرام

ریادفتنهاونکردمقاومتیهیچبقایی.رفتندبیرونکالس
:گفتبی حوصلگیباهیچکاک.«زنبیلمآیزنبیلم،آی»:می زد

ارچانه اشاستانیسالوسکی.«بودنضعیفخیلیبازی ها»
تونستهنوداشتناکتینگمِتُدمشکلبازیگرا»:گفتوخاراند
هربه»:گفتکوروساوا«!کننبرقرارارتباطنقششونبابودن
رومخاطبقهرمانانهنقشبهمنفینقشازبی منطقگذرحال
خیلی،داشتضعففیلمنامه»:گفتاسپیلبرگ.«میزنهپس
انتینوتار.کرددرازیزبانفراستیبهوگفترااین.«بودمقوا

ویتبایداماداشتمدوستروزنبیلشقرمزرنگمن»:گفت
:فتگفرهادی.«میذاشتچیزیتفنگیشمشیرییهزنبیلش

قرار.دنمونبازبابا،نه»:گفتبقایی.«موندباززیادیتهش»
.زدسقلمهبقاییبهمشایی.«دیگهوایسمآخرتامنشد

و،ویدیموزیکساختنبرایخوبیهایده»:گفتکوجی زادوری
زونموحرکاتوکنیمزیادروبصریشزیبایی هایبایدفقط

وکردبازراکالسدردرشت هیکل هاازیکی.«توشبریزیم
بدینروماپولمیشه»:پرسیدوآوردکالسدرونراسرش
نبیلزسپس.«داریمصورتمیمیکتمریندیگهربعیهبریم؟
رومدارکتونواسناد»:گفتودرجلویگذاشترابقایی

شته،زبرگردونیمخالیروزنبیلتوناگهدیدیمامابرداشتیم
.«وشتانداختیمرزگلشاخهیهوآبنباتتاچندهمینبرای

.«ممی ایستآخرتامن!کنسیاهخودت روبرو»:گفتبقایی
.رفتنددرسویشاگردهاهمهوآمددرصدابهزنگناگهان

مگهمیری؟کجا»:پرسیدبقاییازشگفتیبادهخداروح
ویتروبقیه اش»:گفتبقایی«وایسی؟آخرتانمی خواستی

.درسیپایانبهکالسکهبوداین گونهو«!میدمانجامخونه
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معلم یا آموزگار

اینکهازوبودنشستهویژه اشویلچررویدهخداروح•
یوالگوارد.بودکالفهکندبازراپارسیکتابنمی توانست

لممعروحیکتامیکننپافشاریمدرسهمدیرهایچرا»:گفت
بهرشف.«آموزگاربگومعلمجایبه»:گفتدهخداروح«باشه؟
تدوسروباالسنآدمایایرانیاآخه»:گفتوکردنگاهویسی
زیرلبشفر.«یکیهاونگواردیوال»:گفتویسی.«دارن
روح»:گفتروحانی«بدلیه؟چیهمهاینجاچرا!لعنتی»:گفت

جیغمسیناگهان.«میکنهکارهنوز.جوانه همخیلیدهخدا
ترسبادهخداروح.«بردارینسرمازدست»:گفتوکشید

البغدادی«بچه جان؟شدهچی»:پرسیدومسیسویچرخید
یکدموکراتخواستمکهمنهتقصیر»:گفتوکردایشایش

روح.«کردهگمخودش روزدهپاییروچهارتا.کنمبرخورد
پاهبآتشیچهدوبارهباز»:پرسیدالبغدادیازخشمبادهخدا
زسوار«شده؟سپیدگچمانندبچهاینچهرهرنگکهکردی
وشتهنشعربهزیرشوکشیدهرومسیعکسالبغدادی»:گفت

قهیپریدهرنگچهره ایبامسی«!بترکانمتبیایممی خواهم
!بیا»:گفتودادنشانالبغدادیبهرااووگرفتراپرستش

کهاینازپرستش«میفته؟راهباهاشکارتاینه،مسیاصال
بغضباکهبودسرخوشچنانکردهلمسودیدهرااومسی

سوارمن روروزاونکهنبودهحواستونحتماپس»:پرسید
وتانداخپرستشبهنگاهیالبغدادی.«نکردینماشینتون
.زدحرفخودشبامی خارانیدراچانه اشکههمان طور
چیزیلیبدبالتونودستتوی»:پرسیددستپاچگیبادشامپ

اگه!من!من»:گفتشتاببامعصومی نژاد«ندارین؟مناز
ازوکرداخمجهانگیری.«نمی زنمموباهاتکنمرنگموهام رو

یخوایمکهدادیآببهگلیدستهچهباز»:پرسیدمعصومی نژاد
عرقکههمان طورمعصومی نژاد«کنی؟پنهانخودت رو

یه.هیچی»:گفتتته پتهبامی کردپاکراپیشانی اش
 نژادمعصومیازپشتیبانیبهضرغامی«!کوچیکهسوءتفاهم

چیزیکهسوءتفاهمتاسهدوهفته ای!نکنیناذیتش»:گفت
وندستتازدیگه»:زدفریادکالفگیبادهخداروح«!نیست
کنهیجوانگرایبایدمدرسهمدیر»:گفتفرگوسن.«شدمخسته

«بذارهمابرایجوانآموزگاریکخشن،روحیکجایبهو
همه برایوگفترااین«سیماخوشوجوان»:گفتترامپ
قلبایموجیگوشی اشفهرستدرونترامپ هایمالنیا

ونکدومشوبوداصلکدومشونحاال»:گفتلبزیروفرستاد
تاچندمنخواستبدلکسیاگر»:گفتصدام حسین«بدل؟

وزدپوزخندکیم جونگ اون«!نکردنکارزیاددارم،دستمدم

کیملایرج«!بدلنبقیهاصلم،منفقطمنکشوردر»:گفت
بدلوایمیخ»:گفتاسکورسیزیبهوانداختغبغبشبهبادی
.«میدمیادبهتروفنشوفوتخودمجوجو؟بشیمن

ی شودمواقعایعنیوای»:گفتاشکبارچشمانیبااسکورسیزی
،کنمتغییرمی خواهددلمخیلیمنبشوم؟شمابدلمنکه
دیوونه  ام»:زدفریاددهخداروح«!می رومشمامخلصمن

«!نمنمیتوتنهاییمن»:زدفریادآسمانبهروسپس«!کردین
درمدرسهمدیرکهبودنرسیدهپایانبهفریادشهنوزاما

ودبدستشبهپیرمردیدستکههمان طوروکردبازراکالس
حروبهامروزازقرارهکهنازمهمکارمعین،استاداینم»:گفت

استادمعینلرزانقامتبهنگاهیدهخدا.«کنهکمکدهخدا
روحانی.«زرشک»:گفتلبزیروکردپوفسپسانداخت،

فصلیجوانگرایباکهاستاین گونهو»:گفتغرورباوایستاد
!اددپابروگفترااین.«شدخواهدپدیدارکالسدرنوینی
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واضح یا روشن

یرزوبودنشستهکالسپنجرهکنارویلچرشرویدهخداروح•
دستبامعیناستاد.می کردنگاهرامعیناستادچشمی
زیچیتختهرویمی کردتالشوبودبرداشتهراگچلرزانش
تهتخرویگچبارهرکهمی لرزیدآن قدردستشامابنویسد

.می شدآکندهشاگردهاخندهصدایازکالسومی شکست
وتشکسسیاهتختهرویگچبارششمینبرایکههنگامی
از»:زدفریادکالفگیبادهخدارفت،هوابهخندهصدای

کهورهمان طروحانی«نشدین؟خستهگچشکستنبهخندیدن
بهمیادخوشمونمامیکنه،تَکرارهیآخه»:گفتمی خندید

هباین قدر»:گفتکالفگیبادهخدا.«بخندیمکردنتَکرار
دومکبهکهبگینواضح تر»:پرسیدموگابه.«نخندینمعین
روشنواژهازواضح، جایبه»:گفتدهخدا«نخندیم؟معین
تادچناالنوای»:زدفریادکالفگیباکواکبیان«!ببربهره

ونه،میخآوازداریممعینیه»:گفتپوتین«اینجا؟داریممعین
ویاروقتیکهداریمهممعینیهآموزگاره،داریممعینیه

.«شدمبصراحمدی نژادوزداشتباهکرد،پیداشدنمبصر
داریآماریچهوای»:گفتوشدسرخگونه هایشجهانگیری

رایبمعینفعالیتباریههمونیعنی»:گفتزیدآبادی«!مااز
تسیاسمردانجای»:گفتسپهری.«بودبسپشتمونهفت

من رومیگه،من رو»:گفتغروربامشایی.«درختبنشانید
خیامهبوشاگردهابهروچرخیدسختیبهمعیناستاد.«میگه
وکردچاقنفسیخیام.«بخوانشماپسرم»:گفت
باهمایون،دستگاهچهار،شمارهغربت،گل های»:گفت

ینمعاستاد»:گفتوبریدراخیامسخندولتشاهی.«...صدای
وشته ن»:گفتحدادعادل.«بخونیدروتختهروینوشته فرمودن

ژرفینفسدهخداروح.«نیستپیداوضوحبهتختهروی
باسپس.«روشنیبهبگووضوحبهجایبه»:گفتوکشید

ایانآق»:زدفریادوانداختکالسگوشهبهرانگاهشکالفگی
پچ پچهمباچراتادوشماخبره؟چهاونجا!مولویوشمس

گفترااین«نشینید؟همکنارتادوشمانگفتممگهمی کنید؟
منهوکنارگفتهممولویبهونشاندکامرانکنارراشمسو

قاطیارمدمن»:گفتکالفگیبادیگربارکواکبیان.بنشیند
مطهری«شده؟عوضچیهمهباچیهمهجایچرا.می کنم

روکسیامروزقاضی پورنهشده،غریبعجیبچیهمه»:گفت
منحتی»:گفتافشانی.«گرفتهگازروکسیسوارزنهوزده
رمالل آوچیهمه»:گفتبوفون.«ندادمتازه ایسوتیامروزهم

چیهمهآوردنآموزگارتادووقتیاز»:گفتآل کاپون.«شده
همباتادو مامثلهیشکی»:زدفریادبقایی.«همبهریخته

شانهرویانداختدستوگفترااین.«نیستهماهنگ
شخواه»:گفتکالفگیبامعیناستاد.مشاییواحمدی نژاد

سویمی کشیدآهکههمان طوردهخداروح.«باشیدآراممی کنم
هاگآوردی؟روقلبتقرصایشما»:گفتورفتمعیناستاد

همقوی ترتنکشنت،اگهاینجا.بروزودترامروزنیاوردی
خوردنبرایودادقورترادهانشآبمعیناستاد«!نمیکنن

چرخیدهمدهخداروح.رفتبیرونکالسازقرص هایش
وخوردراحرفشامابزندحرفیخواستوشاگردهاسوی
پچ پچهومنوکامرانباکهمولویو شمسبهدوختچشم

.می خندیدندومی کردند
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دزدیدن و ربودن,سرقت

بهنیزمعیناستادومی زدچرتویلچرشرویدهخداروح•
،بودندساکتهمه.بودتخته سیاهکردنپاکحالدرآرامی

وشدپارهدهخداروحچرت«!دزد»:زدفریادقالیبافناگهان
«ه؟اومددزدشده؟چی»:پرسیدمعیناستادازدستپاچگیبا

رویآرامیبهراپاک کنتختهکههمان طورمعیناستاد
یچه.نباشنگران»:گفتوزدلبخندمی کشیدتخته سیاه

 پورقاضی.«بدزدهچیزیکالساینشاگردهایازنمیتونهدزدی
تا«!نمیتونهبازباشه،همشاه دزداگهحتی»:گفتوخندید

ینیدوربآقای.گریهزیرزدبعدکمیوکردبغضگفت،رااین
گریه،نیستدوربینکهاینجا»:گفتوقاضی پورشانهرویزد

چراتو»:گفتمعیناستادبهکالفگیبادهخداروح«!نکن
ردهاشاگباکاریباشهکالستویدزداگهبی خیالی؟این قدر

.«می برهخودشباروبدبختتویومنندارودارامانداره

رانپاک کتخته کههمان طوروانداختباالشانهمعیناستاد•
نمنمی کنم،نگاهمن و توکهمن»:گفتمی مالیدتختهروی
هیچوکردپوفدهخداروح.«می کنمتماشاجم جونیورتنها

نی؟می کنگاهروماچرا»:گفتدهخدابهاخمبابقایی.نگفت
:فتگبقاییبهخشمباحدادعادل«تهمت؟یااستنگاهاین

استاد«بردی؟سرقتبهرومنجملهچرا!ادبیسارقای»
هب»:گفتآرامیبهمی کردپاکراتختهکههمان طورمعین
دزدیدنیاربودنازهمسرقتجایبه!دزدبگوسارقجای
رومنجمله هاینجفی»:زدفریادقالیباف«!ببربهره

:پرسیدمعیناستادازکالفگیبادهخداروح.«!دزدیده
رو تختهاونپدرکالس؟سویبرگردینمیخوایعزیزم»

بانمعیاستاد.«بهشمالیدیروپا کنتختهکهبسدرآوردی
.«!تهبیوفبرقباید!بی پدرنمیشهتمیز»:گفتبی خیالی
روح«!بدیمن روایده هایپولباید»:زدفریادبازقالیباف
م؟هبهرو ریختیکالسچرا»:گفتنجفیبهخشمبادهخدا

:تگفخونسردیبانجفی«میاری؟درروقالیبافدادِهیچرا
اجمله ههمونوکردیمپیداقصارجمله هایازپردفتریهما»

ما»:تگفکواکبیان.«بردیمکاربهمدرسهبیلبوردهایرویرو
وییبگشاسقفرافلکمیخوایشماکردیمخیالکهباشرو

الح.بابانه»:گفتوزدپوزخندنجفی.«اندازیدرنوطرحی
وهنرگربه«واال»:گفتوزدچشمکنجفیبهروحانی«!داریا
ماشکایتبههیشکیچرا»:گفتندیک صدامکارروباه

وگرفتماازسکهیهمادستیبغلایننمیکنه؟رسیدگی

کنمسوسکهدرختازشتازمینتویبکاردشمیخوادگفت
.«ندادهپسوگرفتهروماپولهفته اسیهاما.دربیادمهر

«یخورین؟مگولهمتادوشمامگه»:پرسیدشگفتیباپینوکیو•
نرهگربه.«بچهشدهزیاددست»:گفتوکشیدآهمکارروباه
کسرکالسپنجرهاززنگوله پابز.«شدنگرگهمه»:گفت
 هاگرگ!بزنیدحرفدرستمنشوهردرباره»:گفتوکشید
کِرَشگرگارویمنم»:گفتقرمزیشنل.«خوبنهمخیلی
کرشنمی دانستوبودماندهواجوهاجدهخداروح.«دارم

معیناستادبهبودزدهزلبازدهانیباپسچه؟یعنیداشتن
اک کنتخته پشود،خستهآنکهبدونکارگرمورچه ایهمچونکه
یاهتخته ستابودنماندهچیزیومی کشیدتخته سیاهرویرا

!شودسفید
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چائیدن و چاپیدن

:گفتوشدنزدیکدهخداروحبهوزدعطسه ایمعیناستاد•
دهاشاگربهشمامیشهاگرخوردم،سرمامن!برادرببخشید»

شد،جا به جاویلچرشرویکمیدهخداروح.«!بدهیددرس
:گفتشاگردهابهوکرددورمعیناستادازراصورتش

روش هایمی خواهیمامروز!کنیدبازروکتاب هاتون»
تویمعیناستاد.«بگیریمیادراخوردگیسرماازپیشگیری

فینیکباوگشتخالیجایدنبالپارچه ایشدستمال
سپس«!آموزشینیکوچه»:گفتوکردپرراآنشایسته
.کردتاراآنوزدلبخندیانداخت،دستمالشبهنگاهی
ماخدهخداروح.«!استادچائیدی»:گفتوورچیدلبپاستور

ایدبهمزه،بانهبگیشیحرفتادوباباید»:گفتوکرد
دادهخروح.«!باباچاییدی»:زدفریادکریمی.«!چاییدیبگی

وخندیدکفاشیان.«!اینجوری.آفرین»:گفتوزدلبخند
یابودتوهیناین!چاییدیمگفتمابهکریمی»:گفت

خودشبابا،کنولش»:گفتوزدپوزخندتاج.«تهمت؟

بالتر.«اتبرفرستادهاستیکریچهبالترببینبیا!چاییدِس
گهدی»:گفتمی کردپاکراپیام هایششتابباکههمان طور

اشلوآغد.«فرستادخصوصیایمیلچهارتانمیشههیچ کسبه
ویمولبهنگاهیشمس.«مجازیفضایاینبهلعنت»:گفت

دفرخزا.«!کنفرمترودیدرایو»:گفتگوششدروانداخت
زاپس»:گفتسرخیگونه هایباودادگلستانبهکاغذی
شلراکراواتشگرهکههمان طورسی کِی،.«!بسوزانخواندن
یی زادهکربال«کنم؟استندآپروییچهبادیگه»:گفتمی کرد،
منراحت،خیالت»:گفتوسی کِیشانه رویگذاشتدست
ودندشخیرهکربالیی زادهبهثانیهچندشاگردهاهمه.«!هستم
زاوکردپنهانمیززیررانباتششاخحافظ.کردندنچ نچ
نچمحسودچشمازروخندانمنوگلنظرتبه»:پرسیدخیام

ود،بنفهمیدهحافظسخنازهیچ کهخیام«بسپرم؟کجابه
«میشه؟جامعدنیآببطریتوی»:گفتوکردسکسکه ای

«کو؟کاپشنمسرده،ووی،»:گفتولرزیدباباطاهرعریان
.«استسردناجوانمردانهبسهوا!نچایی»:گفتاخوان ثالث

:زدفریاددهخداروح.«!چاییدهرابطههوای»:گفتاسپیسی
ازپیشگیریروش هایحرف هااینجایبهخبره؟چه»

روشیهفقطما»:گفتعارف.«بگینروسرماخوردگی
روسویتانکنیموادهنمون روکهاینهاونمبلدیمپیشگیری

پیشگیریروشیههمما»:گفتحسن صباح.«توشنره
کار هازیرساخترویبیشتر!ندارهچاییدنبهربطیامابلدیم
.«بشنهقرنطینبایدچاییدنکهاونایی»:گفتهیتلر.«میکنه

:گفتروازاده.«میکنهمعجزهشلغم!شلغم»:گفتترامپ
روقرص هاایننخورین،اصالادولت کولدواستاپکلد»

دفریاخشمبادهخداروح.«!بزننگولروماتاآوردنغربی ها
.«!چاییدینهمه تون»:زد

نزدیکچاییدنبههمرومن»:گفتوکردعطسه ایسپس•
دادهخروحبهرافینشازپردستمالمعیناستاد.«!کردین
هخدادروح«!ببربهرهمندستمالازبیا»:گفتوکردنزدیک
چیزهایازکهاینهپیشگیریراه هایازیکی»:زدفریاد

ریدبرادهخداروححرفبالتر،«...مانندِ .نبرینبهرهمشترک
ویتمعیناستاد.«!مشترکایمیلمثل»:گفتافسوسباو

مالدستبرکهرادستاوردششوقباوکردفیندستمالش
.ویدبگچهنمی دانستدهخداروح.نگریستبود،بستهنقش
بابودجاریبینی اشازآبکههمان طوروبستفرولبپس
«میخوره؟سرماهمروحمگه»:اندیشیدخود
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قصه لبخند

راروحمطنین شانمی خورند،جمجمه امبهکهبارهرومی پیچندسرمتویصداها•
شمگوکنارکسیانگارهواست،ازپرگوش هایم.هیوالوارندوگُنگصداها.می خراشد

زخممی کشمدهانمسقفبهکهرازبانم.استخشکدهانم.باشدکردهشلیک
ویبدماغم؛تویمی پیچدخاکبوی.سنگریزهازپراست،خاکازپردهانممی شود،

خاکشده ،سرازیرآن هاازکهاشک هاییومی سوزندچشم هایم.خوردهبارانخاک
هواییهربا.می آیدچشم هایمگوشه ازخوردهبارانخاکبویپسکرده اند؛نمداررا
تهسچههرنیست،کههواهوا؟.می خراشندراگلویمراهسنگریزه هامی برم،فروکه

ینیسنگسینه امهمینبرایشاید.استخاکازپرریه امانگار.سیاهیواستخاک
سرمتویصداهاباز.بستهیابازندچشم هایمنمی دانماست،سیاهدنیایم.می کند

نراه شاکهمگس هاییازشدهپرسرمدرونانگار.می کوبندجمجمه امبهراخودشان
:می پرسددخترم.می دهندهیاهووفریادوجیغصدایوز،وزجایوکرده اندگمرا
«بابایی؟موندهخیلی»

ودستندکفاندازه کهاسب هاییهمیناز.فرشرویبودگذاشتهرااسبش•
ولدشتبرایبودمدادهقولبهش.می خورندتکاننهمی کشندشیههنهخداهیچ وقت

راالستیکیپپیزوریاسبهمین.نرسیدپولماماشودسوارشبتواندکهبگیرماسبی
.دهندینزدیکازواقعیاسبهنوزدخترکم.زدندبرقچشم هایشخریدم،برایشکه
ببرمشایدببودمگفتهخودمبا.شودبزرگ ترکمیبایدونیستبیشترسالشسه

.بنشانمشآن هاازیکیرویوبدهمنشانشیکی یکیرااسب هاوپدریروستای
.ارندددرخششیچهاسبرویکهببینمراچشم هایشبرقرویاهایمدرمی توانستم
تماشابهمی زدندموجباددرخروشاندریاییهمچونکهراموهایشمی توانستم

«بابایی؟موندهخیلی»:پرسیدکشیدمسرکهراچایماستکان.بنشینم

یارایپاهایمنهدهمتکانرادست هایممی توانمنه.می سوزدومی خاردتنمهمه•
.نهیاهستندجای شانسرپاهایمو دست هاهمهنوزنمی دانمحتی.دارندحرکت

یختنمناگهانهیاهوهمهآنمیان.کرده اندپرراجمجمه امهمه هیوالهاومگس ها
زغم انگیچنانطنینشومی کندپررامغزمهمه نوزاد،یکونگ ونگصدای.می زند
عدبکمی.می گرددمادرشآغوشپییاگرسنگی ستازگریه اشنمی دانمکهاست

بههکمی بینمرانوزادیذهنمدربی اختیار.شدضعیف تروضعیفگریه اشصدای
دمی زنبیرونخونکوچکشناخن هایزیرازومی زندچنگمادرشبی شیرسینه های

نفسونمی خوردهمتکانحتیمی دهد،سرناله اینهمی شودخشمگیننهمادراما
دوبارهدخترم.دماغمتویمی پیچدخوردهبارانخاکبویدوباره....نمی کشدهم

«بابایی؟موندهخیلی»:می پرسد

آغوشدررااوکههمان طورهمسرم.می شودآبآدمدلتویقندمی زند،کهلبخند•
بخندل.«رفتهخودتبهچشماشبرق»:می گویداستدخترمانتماشایمحووگرفته
آبدمآدلتویقندیچهببینرفته،توبههمقشنگشلبخند»:می گویمومی زنم
باریدچن«...لبخند»:می گویمخودمبا«لبخند؟بذاریماسمش رو»:می پرسد.«!میکنه
بانشیری«...لبخند»می کنم،سنگینسبکراحروفشومی کنمتکرارخودمبرای

ومهربانشصورترویمی کشمدست«!فرهاددیگهخوبهلبخند»:می گویددلبری
قتیوبدهقول»:می گویدومی شکفدگلشازگل«شیرینمخوبهلبخند»:می گویم
.می بوسمرانوزادمانسپسومی دهمقول.«اسب سواریببریششدبزرگ تر

«بابایی؟موندهخیلی»:می پرسدومی کندبازلبمی بوسمشکههمان طور

تیشه ایکدامهر.پیوسته اندسرمتویهیوالهایومگس هابههمخاطره هاحاال•
ودمی شنزدیکمرگبهوقتیآدمشاید.افتاده اندجمجمه امجانبهوبرداشته اند
لحادرکهمغزیازراخودشاناینکهبرایومی شوندزادهنوازیکی یکیخاطراتش

.استخاطراتآزادیبهایمرگشاید.می زننددریهربهکنند،آزاداستمردن
مرگوشده اندگممغزتاریکوبن بستکوچه هایدرخیلی های شانکهخاطراتی

یدشا.خاطره هااینمی کننددیوانهراآدماما.استشدن شانپدیداردوبارهراهتنها
دشخودیوانگیاینومی کنددیوانهخاطراتشباراآدماست،اینمرگفرشتهکار

موندهخیلی»:می پرسدبازدخترم.می آیدخوردهبارانخاکبویباز.اجلمی شود
«بابایی؟

رهادفهمچونوداشتمتیشه ایکاش.نهیامرده امنمی دانم.بکشمنفسنمی توانم•

کجاآن ها.می رسیدمدخترکموهمسربهومی زدمکنارراسینه امرویخاک های
درمحکمراپیزوری اشوکوچکاسبباشدکجاهردخترکممی دانمخفته اند؟

اما...مداشتتیشهاگرآخنه؟یامی زنندبرقهنوزچطور؟چشم هایش.فشردهدستش
لمد.استتاریکجاهمه.نمی آیدکارمبههمتیشهپسنمی کنم،حسرادستانم

شیرینمکجاست؟لبخندم.استخاکازپردهانمامابکشمفریادمی خواهد
:رسدمی پدخترممی شود؟چهقولمپس.ننشانده اماسببررادخترمهنوزکجاست؟

رازورشهمهقلبمنمی بینمش؟چرامی آید؟کجاازصدایش«بابایی؟موندهخیلی»
دریدسفنوری.ندارمرمقیدیگر.کندجاریتنمهمهتویخوبیبهراخاکتامی زند
هدیگ»:می گویدمهربانیبادخترم.می آیدپیشآرامآرامومی زندسوسودورجایی
.«بابایینموندهچیزی

رختدزیرشیرین.می زندقهقههومی تازدخودشبرایبالداروسفیداسبیبروار•
یشانیپوخاکیلباس هایهمانبا.می کندلقمهپنیرونانبرای مانونشستهسیب

فریادسرخوشانهدخترکم.آن هاازدورترجاییزمین،رویمی نشینمخون آلودم
نیادهمهکهمی زنندبرقیچنانچشم هایش«بابایی؟شدماسبسواردیدی»:می زند
«اباییبنشودورازم»:می زنمفریادومی کنمچشم هاسایبانرادستم.می شودنورانی

رهدلهبا.می رودباالتروباالمدامومی زندبالاسب.نمی شنودمراصدایانگاراما
وتهنشسسیبدرختشاخهرویحاال.نیستدرختزیر.شیرینپیمی دوانمچشم

خاکبوی.می شوددورترودورمدامواستدورمنازاماگرفتهمنسویراسیب ها
.مرده اندآوارزیردیگربسیاریهمچونهمآن ها.دماغمتویمی پیچدخوردهباران

دیگرانبی شمارومردخواهندخاطرات شانآوارزیرمانده اندزندهکههمآن هایی
درونوشدهجاریابرویمکنارازخون.دادخواهندجانترس های شانآوارزیرنیز

. زندمیراکوبه هایشآخرینقلبم.استسرخسرخدنیایمحاال.رفتهچشممکاسه
کهخاطراتیوهیوالهاومگس ها.«باباییشدتمومدیگه»:می زندفریاددورازدخترم

بعدکمی.می سوزدسرم.می زنندراضربه های شانآخرینبودندجمجمه امتوی
تنمرویمگس ها.می شودآزادبودهاسیردرونشچههرومی شکافدجمجمه ام

کرمهمچونخاکسنگینیزیرخاطره ها.می خورندراوجودمهیوالهاومی نشینند
!دادپابرو....ومی شنوماسبشیههصدای.می کنندرهاآوارزیرمراومی لولند
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سین شدن یا دیدن

چشمکالسسقفبهونشستهویلچرشرویدهخداروح•
باوبودنشستهصندلی اشرویهممعیناستاد.بوددوخته

.سقفبهگاهیومی کردنگاهدهخداروحبهگاهیکنجکاوی
سقفیکفکرتو»:گفتخودشباوکشیدآهدهخداروح
رویتَرَک  هایکههمان طورمعیناستاد«...خدابنده هایبودن

شاگردهاازکدامهیچچرا»:پرسیدمی کردنگاهراسقف
ازرانگاهشآنکهبدوندهخداروح«کالس؟سرنیومدن
دنشپنهانوکردنغلطکاریبی گمان»:گفتبرداردسقف

ووردآدرراگوشی اشمعیناستاد«نیوفتهبهشونماچشمتا
شیدمی کگوشی نمایشگررویرالرزانشانگشتانکههمان طور

ینس...آخیش»:گفتوکشیدآسودگیبهنفسیزد،لبخند
وزدبی رمقلبخندیدهخداروح«خوبهحالشپس...!شد

کهحاالپس»:گفتمعیناستاد«!شددیدهبگو»:گفت
روح«کرمانشاههشیرینیبیاره؟کاکبراتبگمخوبهحالش
روحم،ُمرده ام،مننه،»:گفتوکشیدژرفنفسیدهخدا

وافکندزیربهسرمعیناستاد«بخورمچیزینمی تونم
رس»:گفتداشتگوشی اشنمایشگربرچشمکههمان طور

:پرسیددهخداروح«آنالیننهمه شونامانیومدن،کالس
:دپرسیدهخداروح«شاگردها»:دادپاسخمعیناستاد«کیا؟»
«هست؟اینترنتهمامنجاهایوپناهگاه هاتویمگه»

«!دیگههستبی گمان»:گفتوکردسرفه ایمعیناستاد
دارنهیتوییترتویهمه شون»:گفتوزدپوزخندسپس
یترتویمگه»:پرسیدوورچیدلبدهخداروح«می کننتوییت
فیلتربی گمانهست،»:دادپاسخمعیناستاد«نیست؟فیلتر
بودسقفبهنگاهشکههمان طوردهخداروح«دارنشکن

هبقیبرایامانیست،فیلتراونابرایهمشاید»:پرسید
یچکیحاال»:گفتوکشیدژرفنفسیسپس«فیلتره
ی اشگوشنمایشگربرچشمکههمان طورمعیناستاد«نوشته؟
 هایتوییتازیکیازکالشنیکوتیموفیویچ»:گفتداشت

تهگرفشاتاسکرینآمد،خواهممنبودنوشتهکهاحمدی نژاد
دهخداروح«جمعیتکاهشبرایتازه ایراههمایننوشتهو

روگیریجهاننوشتهیکی»:گفتمعیناستاد«دیگه؟»:پرسید
روح«توستتقصیرهمه اش»:نوشتهباالشوکردهری توییت

بامعیناستاد«همدیگهگردنمی ندازنهی»:گفتدهخدا
همان طوردهخداروح«!شدنلقچیزاخیلی»:گفتخودش

ستدر»:گفتوکشیدژرفنفسیبودسقفبهنگاهشکه
نمی گشده،سردهوا»:گفتمعیناستاد«سقفهمینمانند

ی شهم»:پرسیدگرفتهصداییبادهخداروح«می شههمسردتر

گها...شاید»:گفتمعیناستاد«کرد؟روشنبخاریچادرزیر
سرامروزاینا»:گفتدهخداروح«باشهرسیدهبهشونچادر

:فتگمعیناستاد«کنردغیبتهمه شونبراینمیان،کالس
نگاهراسقفکههمان طوروکشیدآهدهخداروح«...نمی شه»

استاد«چقدره؟سقفاینوزنگمانتبه»:پرسیدمی کرد
تهداشامیدیه کم.روکوفتیسقفاونکنول»:گفتمعین
:گفتوزدپوزخنددهخداروح«زنده اسامیدبهآدمیباش،

ینباینحاال»:گفتمعیناستاد«!مرده امکهسال هاستمن»
روح«بود؟کجابخشاینطنزپسمی گنومیاننفرچند

استاد«...سقفهمینآجرهایالی»:گفتوکردپوفدهخدا
هوایشوحالآنکهبرایوانداختسقفبهنگاهیمعین

ختپرداگوشی اشرویپوآروسریالتماشایبهشوددگرگون
جرمصحنهبههمیشه»:گفتلبزیرپوآروباهم صداو

معیناستادتااما«کی؟»:پرسیددهخداروح«برمی گرده
.آمددرصدابهکالسزنگدهدپاسخخواست
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برائت یا دوری

هبرووانداختخالیچرخدارصندلیبهنگاهیمعیناستاد•
.«!کنیدبازروکتاب هاتونمی کنمخواهش»:گفتشاگردها
استاد.«شدیمغافلگیرماآقامعلم»:گفتشگفتیباروحانی
رایببایدهمیشهشمامدرسه اس،اینجاپسرم»:گفتمعین

:گفتشریعتمداری.«!باشینآمادهکتاب هاتونکردنباز
اونجاوکتابامون ربودیم،روحانیتولددیشبمیگهجهانگیری»

توحرفچرا»:گفتاعتراضباجهانگیری.«زدیمآتیش
منسرچراپُرهدیگهجایازدلتشمامیذاری؟مندهن
اردیورویازرودیواریتروزنامهگفتممنمگهمی کنی؟خالی

هدوباربرداشتنروزدو »:گفتکواکبیان«بردارن؟مدرسه
اشتنبردهمروبچه هاازبعضیبرای»:گفتدعایی.«گذاشتن

وکردسرفه ایمعیناستاد.«جاشسرنذاشتندیگهاما
کهورهمون طگفت وگوهاتون،میانمی پرمکهببخشید»:گفت

دستمنوکالسسرنیومدنامروزدهخداروحمی بینید،
ریمبتاکنیدبازروکتاب هاتونمی کنمخواهشپستنهام،

کجاست،دهخداروحنفهمیمتا»:گفتقوچانی.«درسسر
وچانیقبهاسدآبادی.«نمی کنیمبازروکتابامونماازهیچ کدوم

ورفردوسی پ.«!کنصحبتخودتطرفازشماعزیزم»:گفت
روحازمی گفتیدیروزتاکهتو»:گفتوزدچشمکقوچانیبه

داستا.«!نداریاعتقادروحبهاصالومی جوییبرائتدهخدا
جایهببهترهاینکه،یک»:گفتوکردصافراگلویشمعین
دچارسبببهدهخداروحاینکههمدومدوری،بگیبرائت
:گفتوخندیدروحانی.«نیومدنامروزافسردگیبهشدن

.«هآرومچیهمهبلبله،وگلکهچیهمهچی؟برایافسردگی»
صاداقت»:گفتخفتهزیبای.«آرومههمزیادی»:گفتتاجزاده

وله،پعاشقکهنفریهاگه»:گفتعسگراوالدی.«خوابهکههم
ایناتاحمدی نژاد.«بشهبیدارشایدکنهماچرواقتصادوبره

خفتهزیبای.زدکنندهخوشبودهانشبهشنیدراحرف
.«قصه هاسمالاینابابا؟بودکجاعشق»:گفتوزدپوزخند
بالرهیت.«باالکشیدکههمدالر»:گفتوکشیدآهبروسلی

یتلرهبهموسولینی.«!لعنتی»:گفتومیزرویکوبیدخشم
:گفتمعیناستاد.«!نخرریالبودمگفتهبهتکهمن»:گفت

ونموندهکالسپایانبهچیزی.باشیدآراممی کنمخواهش»
رغافلگیما.باباای»:گفتروحانی.«نکردیمکاریهنوزما

ادهخدروحناگهان.«نداشتیمروکالسپایانآمادگی.شدیم
وعصبیچهره باوآوردبیرونکالسسقفازراسرش

شدنغافلگیرحالدرهمشکهشما»:زدفریادترسناکی
کههمان طورروحانی«مدرسه؟میاینچیبرایهستین

فسقتوشمااِوا»:گفتوخندیدبود،انداختهگللپ هایش
اواقع»:گفتوجهانگیریبهکردروشریعتمداری«بودین؟

کرداخمجهانگیری.«!گذاشتیتمومسنگتولدشجشنبرای
ستادا.«...میکنیابازروشوخیسرداریخودتببین»:گفتو

وماندتمامنیمهحرفشاما«...می کنمخواهش»:گفتمعین
دمشغافلگیربازم»:گفتروحانی.آمددرصدابهمدرسهزنگ

وکشیدآهانداخت،معیناستادبهنگاهیدهخداروح.«!که
.رفتفروسقفدردوباره
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اتوماتیک یا خودکار

ادهخدروحبهوانداختکالسسقفبهنگاهیمعیناستاد•
درساتبیرونبیایمیشه»:گفتبودشدهپنهانسقفدرکه
بیرونسقفازراسرشازنیمیدهخداروح«کنیم؟آغازرو

اریکمنبه!استادیخودتشما»:گفتبی حوصلگیباوآورد
اییبقازآهستهاحمدی نژاد.«بکنروخودتکارباش،نداشته
.«وماتهاتگمونم»:دادپاسخبقایی«کردی؟تنظیمش»:پرسید
اتوماتایجبهبهتره»:گفتبقاییبهمهربانیبامعیناستاد
هبروزاونیادته»:پرسیدعراقچیازکریجان .«خودکاربگی
:گفتوخندیدتخت روانچی«کردی؟پرتآبیاتوماتِمن

عمیقینفسظریف«دارهفرقخودکاراونباخودکاراین»
هنُکردمی.«!خودکارنجفتشونکهاینهمهم»:گفتوکشید
ادامهوموگرینیبهکردروسپس.«خودکاریمهمما»:گفت

حرفازخودشناگهان.«!کنمذاکرههممابابیا»:داد
دراین قنیستیم،مذاکرهاهلما»:زدفریادوبرآشفتخودش
این»:پرسیدجهانگیریازشگفتیباموگرینی.«!نکناصرار

رقفهنوزهیچی،»:گفتبی خیالیباجهانگیری«میگه؟چی
همینبراینمیدونه،روخودسروخودنویسوخودکارمیان
:پرسیدبقاییازآهستهاحمدی نژاد.«میشهاینجورییهو

:گفتاییبقبهمشایی.«گرفتم»:دادپاسخبقایی«گرفتیش؟»
تحواسموقعیهدانش آموزی،مجلسرییسالریجانیروببر»

خودمونازاصالبگیریا،فیلمهمخودمونازونشهپرت
انیالریج«الریجانیهروراحت،خیالت»:گفتبقایی.«!نگیر

:گفتوبرآشفتمی خورد،یواشکیرالقمه اشکههمان طور
درلقمهاما«...بی شوبگیری؟عکسمنلقمه ازمیخوای»

رساییهبآهستهشریعتمداری.افتادسرفهبهوپریدگلویش
ویترومنبگوبهش.رفیقیخیلیاحمدی نژادباتو»:گفت
:گفتوکشیدخمیازه ایرسایی.«وقتیهنیارهکادر

همه دهخداروح.«بابابخوابمبذارکنولمکیه؟احمدی نژاد»
گلویشدرفریادچههروآوردبیرونسقفازراسرش
شما»:گفتوکشیدمشاییوبقاییاحمدی نژاد،سربرداشت

:یدپرسوزدلبخنداحمدی نژاد«میکنین؟دارینکارچیتاسه
یرئیس«مگه؟کردیمکارچیتاسهمامی پرسم،شماازمن»

.«گرفتنفیلمهمه مونازمیسازن،فیلمدارنانگار»:گفت
.«میشهزومهمه مونرویاتوماتدوربینشون»:گفتجلیلی
شخوجاصورتشرویانگارکهلبخندیهمانبامعیناستاد
همزومجایبهخودکار،بگواتوماتجایبه»:گفتبودکرده
بشتاباوبریدرامعیناستادسخندهخداروحاما.«...بگو
بهراخودوآمدبیرونسقفازچرخدارشصندلیهمراهبه

مفیلمنماز»:پرسیدهیجانباورساندبقاییواحمدی نژاد
همهاز»:گفتوزدشیطنت آمیزیلبخنداحمدی نژاد«داری؟

لمفیمیشه»:پرسیدشوقبادهخداروح.«دارمفیلمشاگردها
دمشروحکههنگامیازببینممیخوامبدین؟نشونبهممن رو

وقتشبهنکنید،عجله»:گفتمشایی«شدم؟شکلیچه
بودییبقادستدرکهدوربینیبههیچکاک«میدیمنشونتون

احمدی نژاد«!خاموشه هاکنمفکر»:گفتوانداختنگاهی
خودتکاربهسرتشمامهمه؟مگه»:پرسیدوزدلبخند
:تگفهیچکاکبهوکردپاکراپیشانی اشعرقچاوز.«باشه

ویهستکینیستمهمکنیاذیتشاگهنذار،سرشبهسر»
ختممراسمتوومیکنهپیداتباشیجاهرهستی،کجا

به»:تگفوزدلبخندمعیناستاد.«میکنهشرکتبستگانت
وآمددرصدابهمدرسهزنگاما«...بگومیکنهشرکتجای

.ماندتمامنیمهمعیناستادسخن
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باید و نباید

جشطرنمی کنمخواهش»:گفتشاگردهابهوزدلبخندمعیناستاد•
بدونشاگردها.«کنیمآغازرادرستادهیدپایانراکردن تانبازی
.ادنددادامهکردن شانهیاهووبازی بهکنندتوجهمعیناستادبهآنکه

همشمامیشه»:پرسیدودهخداروحبهدوختچشممعیناستاد
هکهمان طوردهخداروح«بکشند؟بازیازدستشاگردهاتاکنیدکمک
:فتگخونسردیبامی پیچید،کاغذیورقه ایالیدقتباراسبزیچیز

یحرفخواستمعیناستاد.«نمیرسهپایانبهحاالهاحاالاینابازیِ »
پا قدنیموقدوتازه شاگردچهارباوکردبازرادرمدرسهمدیرکهبزند

ویتلطفاهستن،جدیدشاگردهایاینا»:گفتوگذاشتکالسدرون
وفپدهخداروح.«باشینداشتهروهواشونوبدیدجابهشونکالستون

هب»:گفتلبزیرمی زدآتشراکاغذی اشلوله سرکههمان طوروکرد
اخممدیر.«می کنمخواهشبگوهملطفاجایبهتازه ،بگوجدیدجای
روخودتونجایگاهبایدشماهستم،مدرسهمدیرمن»:زدتشروکرد

ازمخشباگفتکهرااین.«!بگیریدایرادمنازنبایدوبشناسید
السکبهتازهشاگردهایازمهربانیبامعیناستاد.رفتبیرونکالس
«یم؟بشآشناباهاتونماتابگیدروخودتونناممیشه»:پرسیدآمده

وهستم50دههمن»:گفتبود،بزرگ تردیگرنفرسهازکهشاگردی
خواهریههستن،80دههو70دهه،60دههبرادرانمهماین ها

مدرسهسنبههنوزوکمهسنشکهداریم90دههنامبههمکوچک تر

سیگارازکههمان طوروزدپوزخندیدهخداروح.«نرسیدهاومدن
پرروکالسسوختنتونبوی»:گفتلبزیرمی گرفت،کامسازشدست
هه هاد.«!کالسسرمیومدینسپسمیگرفتیندوشیهکمدستکرده،

:فتگوزدلبخندمعیناستاد.کردندنگاهمعیناستادبهدلخوریبا
رینبشماشده،تندزبونششده،روحکهروزیازنباشین،دلخورازش»

نیمکت هاسویدهه هاکههمین.«بشینیدداریندوستکهجاهر
وگرفترا50دههدستبازرگان.شدبیشترشاگردهاهیاهویرفتند،
رویهاشمی.«هستجااینجابشینی،منپیشبیایباید»:گفت

اینجابیایبایدهستا،جااینجا»:گفت60دههبهوزدنیمکتش
«!بشینیاینجابیایباید»:گفت70دههبهوزدلبخندخرازی.«!بشینی
بیایبایدهمتو»:گفتو80دههشانهرویگذاشتدستروحانی

خندهباودهه هارویانداختراخودشاحمدی نژاد.«خودمپیش
قایلعیضتبمیدمقولبشینین،خودمپیشبیاینبایدهمه تون»:گفت
خونهیهقلعه روکارااینجایبه»:گفتقاضی پوربهشریعتمداری.«نشم
دبایهمتازه وارددهه های»:گفتوکشیدخمیازهقاضی پور«!جلوببر

ازکدامهرجلویشنید،راحرفاینتاجهانگیری«!بخورنمحک
نممی کخواهش»:گفتمعیناستاد.گذاشتشطرنجصفحهیکدهه ها

وکرداخم50دهه.«کنیدبازرو کتاب هاتونوکنیدفراموشروبازی
زادودحلقه ایدهخداروح«تپید؟آسمونشدمانوبتکهحاال»:گفت

ازیببهشاگردهاپس.«!باباکنیدبازی»:گفتودادبیروندهانش
بعدمیک.کردنگاه شانبزندحرفیآنکهبدونمعیناستادوپرداختند

«آخه؟چرا»:گفتکالفگیبا50دهه.«!ببازیباید»:گفتشریعتمداری
«!همی خورسفیدت روفیلایکسحرکتباسیاهاسب»:گفتهاشمی

فیدسفیلوسیاهاسبمیخواددلممنولی»:گفتوکردبغض60دهه
:گفتیکی.«باشنهمدیگهگمشدهنیمهشایدکنن،عروسیهمبا
هنگاراپسرشاگردهایکردنبازیشطرنجنبایددخترشاگردهای»

احمدی نژاد!برگرداندرارویشسپسو«!وا»:گفتموالوردی.«کنند

شگفتیبا70دهه.«می کنمماتحرکتیکباروهمه تون»:گفت
.یروزبهچسباندشوبرداشتراُرخشاحمدی نژاد«!کهنمیشه»:گفت
عباسی.«میزنهرورختمنوزیرکهاینجوری»:گفتوخندید80دهه

ازکالفگیبا50دهه.ماسید80دههلبرویخنده.«!بزنهنباید»:گفت
ینااکنیم؟عوضروکالسمونمامیشهمعلمآقا»:پرسیدمعیناستاد

ویسبزندحرفیآنکهبدونمعیناستاد.«میزننجربازیتویهمه اش
بیروندودحلقه ایدهخداروح«سیگاره؟»:پرسیدورفتدهخداروح
تاداس«می کِشی؟»:پرسیدوگرفتمعیناستادسویراسیگارشداد،

....کشیدو«آره»:دادپاسخمعین
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عوارض

:گفتگوششدرآرامودهخداروحکناررفتمعیناستاد•
ژرفنفسیدهخداروح.«باشهبهترحالتونامروزامیدوارم»

حالِ دیگهمُردهکهآدمی»:گفتلرزانصداییباوکشید
دهاشاگربهنگاهیچشمیزیرمعیناستاد.«!ندارهبدوخوب

خواهشمیشه»:پرسیددهخداروحگوشدردوبارهوانداخت
بچه هاهبتاییدوتاکنیدکمکمنبهبیشترکمیامروزکنم

پاسختاگشوددهاندهخداروح«بدیم؟آموزشجغرافی
وکردبلندراسیاهشقلمویروحانیامابدهدرامعیناستاد
کمیجاشبهنیستبهترچیه؟جغرافیآقامعلم»:گفت

 اشهمیشگیلبخندهمانبامعیناستاد«کنیم؟کارنقاشی
دمآزشتهمیکنه؟کارچیاینجاگوشِتشماپسرم»:گفت
کارنقاشیخداروتو»:گفتترسبااصغرزاده.«!وایسهگوش

وحانیر.«میکنهسیاهچیوهمهقلموشباروحانیوگرنهنکنید،
فقط»:گفتحاجی فیروز.«عشقهرنگمشکی»:گفتوخندید
بختنو.«!نکنسیاه ترمدیگهسیاهم،خودممندستت،قربون

سیاربهنرهایازاصالخوبه ،خیلیسیاه بازی»:گفتهیجانبا
:تگفمعیناستادبهوکشیدآهدهخداروح.«!قدیمیهوکهن

جیحا«میمونه؟آدمبهحالیدیگهشاگردهااینبامی بینی؟»
.«والّانه»:گفتودادقروآورد    دررازنگی اشدایرهفیروز
نایتویتو»:زدفریادفیروزحاجیبهروخشمبادهخداروح

لبحاجی فیروز«بهار؟تاکوحاالمی کنی؟کارچیکالس
وزدلبخندمعیناستاد.جایشسرنشستبغضباوورچید
تاکنیدبازروجغرافیتونکتاب هایمی کنمخواهش»:گفت
کتابکیهر»:گفتوکرداخمروحانی.«کنیمآغازرودرس

وکرداخمکی روش«!بدهعوارضبایدکنه،بازروجغرافیش
شماکههنگامی»:گفتنوبخت«چی چی؟عوارضِ»:پرسید
میفتهچشمتونکتابتویمی کنید،بازروجغرافیتونکتاب

بیعتِ طوایاصوفیهمسجدوپیزاوایفلبرجمانندجاهاییبه
بایدوخارجسفرمیشهخودشهمینپسپوکت،چشم نوازِ

د،می زلبخندکههمان طورمعیناستاد.«!بدینهمعوارضش رو
روح.«برسیمدرسبهبهترهبسه،شوخیدیگهبچه ها»:گفت

بهمی مالیدراشقیقه هایشکههمان طوروکردپوفدهخدا
لبخنداربنخستینبرای«!نمیکننشوخی»:گفتمعیناستاد

روح.شدُگمغبارهاتویرفتوزدپرمعیناستادچهرهاز
سویبود،نشستهچرخدارشصندلیرویکههمان طوردهخدا
حالروزچنداینبرم،بایدمن»:گفتورفتمعیناستاد

خشکشجایشسرمعیناستاد.«نیستخوبخیلیروحیم
:گفتروحانیرفت،درسویدهخداروحکههمین.بودزده

6تاسههماونبدیخروجعوارضبایدکجا؟کجاآقاهی»
!بچه جان»:گفتوکشیدژرفنفسیدهخداروح«!برابر

نمبی خیالرفته،بیرونتنکالبدازمنروحکهروزهاست
نبدنتوازروحخروجعوارضشمااصال»:گفتنوبخت.«!شو
رانکوب«میگن؟چیاینا»:پرسیدبرانکوازکی روش«دادین؟رو

هکروزیتامیاندنیابهکهروزیازاینابابا،هیچی»:گفت
بهخوشامابدنعوارضچیزیهربرایبایدمی میرن
فریاددهخداروح.«میکننعادتبهشزودخیلیحالشون،

اتعزیزتجان»:گفتوخندیدروحانی.«برممیخواممن»:زد
کههمان طورمعیناستاد.«برینمیذارمندیعوارضشو ر

به»:گفتمی آمد،درچاهتهازکهصداییبابودزدهخشکش
وزدراخودشباریچنددهخداروح«!باجبگینعوارضجای
حانیرو«!جغرافیاییجبرمیگنروآسیاییزاده کهتو»:گفت

جغرافیجایبهگفتماولشهمونکهمن»:گفتوخندید
راسیاهشقلمویوگفترااین.«!بدینآموزشنقاشی

.کشیدنقاشیهیوبرداشت
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تَل ْگِرام یا تِلِگرام؟

ازآبورفتهخواببهچرخدارشصندلیرویدهخداروح•
بهآرامصداییبامعیناستاد.بودشدهآویزاندهانشگوشه 

خداییتانکنیدهمهمهمی کنمخواهش»:گفتشاگردها
لندبصداییباکواکبیان.«نشهپارهدهخداروحچرتنکرده

اینبودنبامزهچقدروای»:گفتپزشکیانبهوخندید
عینماستاد.«فرستادیتِل گرامتویکهگالبیاستیکرای

خوابه،دهخداروح!زیباآهسته ترکمی»:گفتوزدلبخند
ی پورقاض.«!میشه هابیدارمی خندیبلندبلندشماکهاینجوری

شپختل گرامدررومنگالبیایچیبرای»:زدفریادخشمبا
احتم»:گفتوقاضی پورشانهرویزدقاضی زاده«می کنید؟
تیسالمبراینخورحرصشمافرستاده،اشتباهیاستیکر

 هااشتباهایناز»:گفتآرامشبااستاداحمد.«نیستخوب
«بی قانون»تحریریهگروهدرباریکخودممنمیاد،پیش

اکپروگروهشدمجبورمرعشیفرستادم،اشتباهیاستیکر
یفضاهمیندستازمی کشیمچههر»:گفترئیسی«!کنه

:گفتمعیناستادبهظریف.می کشیمتل گرامومجازی
ایدبغلطه،تِل ِْگرامکهکنیدگوشزدبچه هابهمی کنمخواهش»

تهخفروحبهنگاهشکههمان طورمعیناستاد/«تِلِگرامبگن
کالستویمی کنمخواهش»:گفتآرامبود،دهخدا

نوبخت.«برسیمدرسبهبتونیمتاکناربذارینروگوشی هاتون
بهدمیهوباالببریمروکالساینترنتنرخمجبوریم»:گفت
ختنوبگوشدرروحانی.«بگیریمحجمپولکاربرهاازدقیقه
بایدهمخارجیسایت هایکردنچکبرایبگو»:گفت

ماش»:گفتوکردسرفه ایمعیناستاد.«!بدنخروجعوارض
یایاولرواینترنت تونپولنمیدین،پولاینترنتبرایکه

بهنفسیظریف.«!میدندیگهکالس هایدانش آموزان
داشتم.شدراحتخیالمآخیش،»:گفتوکشیدآسودگی
.«!میخورهآببرامچقدرتوییتهرکهمی کردمحساب

لترفیکیتوییتراینپس»:گفتوکرداخمشریعتمداری
«!بابافیلتره»:گفتظریف«شیم؟راحت مامیشه

روکنتفیلترشبیاپس»:گفتوکردفکرکمیشریعتمداری
بگیایدباینکهنخست»:گفتمعیناستاد.«!کنتل گرامبرام

ترینگفیلنداره،فیلترینگشماکالساینکههمدومتِلِگرام،
دایصکالستهازناگهان.«!دیگه اسکالسایشاگردهایبرای
:پرسیدوپریدخوابازترسبادهخداروح.شدبلندجیغ

وربقاییکلیپ»:گفتاحمدی نژاد«اومده؟زلزلهشده؟چی»
.«شدمنقلبیهوودیدشقریشیکانال،تویگذاشتم

کهگروهیاونتویرومنچرا»:پرسیدظریفازکواکبیان

وهخندزیرزداستاداحمد«نمی کنی؟اددهستنموگرینی اینا
گروهتویفرستادماشتباهیاستیکربازموای»:گفت

:پرسیدمعیناستادازوکردپوفدهخداروح.«تحریریه
میکوداددهخداروحبهپنبهکمیمعیناستاد«داری؟پنبه»
راخودشاندوهروکردفروخودشگوش هایدرهمراآناز
.زدندخواببه
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اینِس تاگرام یا اینستاگرام؟

می نگریستپنجرهسویآنهوایبهکههمانطوردهخداروح•
هوایایندرچطوریزنده هاشما»:پرسیدمعیناستاداز

:دادپاسخوکردسرفه ایمعیناستاد«می کشید؟نفسآلوده
وگیآلودمی شهسردکههوا»:گفتمدرسهبابای«سختیبه»

بیشترهممیرومرگوتصادفوزمین خواریواختالس
ازبرداردپنجرهازرانگاهشاینکهبدوندهخداروح«می شه
«ی؟نشستکالستویاومدیچراشما»:پرسیدمدرسهبابای
سردهوابیرون.اینجابیادگفتمبهشمن»:گفتمعیناستاد

روح«نداشتبخاریآلونکشتویهمخدابندهاینبود،
ماشبهتره»:گفتمعیناستادبهوکشیدژرفآهیدهخدا
شاگردها»:گفتوخندیدمعیناستاد«!کنیآغازرادرس

طورهمانمدرسهبابای«آلوده اسهواگفتنکالس،سرنیومدن
حال شون،بهخوش»:گفتمی کرد،نگاهراگوشی اشکه

عکس هایاینازتندوتنددارنهیباغ،رفتنهمه شون
یشگفتبادهخداروح«اینِس تاگرامشونتویمی ذارنیهویی

ایدباینکهنخست»:گفتوانداختمدرسهبابایبهنگاهی
یگوشامانداریبخاریشمااینکههمدوماینستاگرام،بگی

:دادپاسخوانداختباالشانهمدرسهبابای«داری؟هوشمند
اینکهبراینویسنده.نداشتمگوشیپیشدقیقهچندتاواال»

توی،ماتنگِانداختگوشییهیهوبنویسهرو متنشبتونه
ممنکرده،فالوروراشاگردهاهمه همگوشیرویاینِس تاگرام

روح«می خورمافسوسهیمی بینمروایناالکچریزندگیهی
«...آیدتنگقافیهچون»:گفتلبزیروکردپوفدهخدا

یچهرکالس تونشاگردهایمیادخوشم»:گفتمدرسهبابای
دنخریبودهتهراناطرافباغچهوسبزسرزمینوویالوباغ

زدخندلبمعیناستاد«نذاشتنباقیچیزیکسیبرایدیگهو
زمیناونجاکالسشاگردهایخوبههواشکهجاهر»:گفتو

«!خریدنبگوبرداشتن،نگو»:گفتدهخداروح«برداشتن
اربسیهواحالهربه.چشم»:گفتوزدچشمکمعیناستاد

نبخوندرسبتونناینکهبرایخدابنده هایاینوآلوده اس
پسنرناینااگهاینجاست،ازبهترهواشکهجاییبرنباید
درسهمچقدر»:گفتوکرداخممدرسهبابای«بره؟کی

همالیو!می زنهباددارهکبابیچهببین!بفرما!می خونن
همدرسبابای«کدوم شون؟»:پرسیدمعیناستاد«گذاشته

اینامی کنه؟همفرقیمگه»:گفتوکشیدژرفنفسی
روح«ساده زیست نماالکچریِشاگردهایهَمَن،مثلهمه شون

وشیگاونبرو.اوهاوه»:گفتمعیناستادبهکالفگیبادهخدا
باریکجاهایبهکارتابگیرخدابنده اونازروکوفتی

تربیشوبیشترهیمی کنهنگاهرواوناهیحاالنکشیده،
ابایبسویمعیناستادپس«!می کنهناامیدیوپوچیاحساس
بایهمگوگرفتاوازراکوفتیهوشمندگوشیورفتمدرسه

راچکهاندیشیدندخودباوهواآلودگیبهدوختندچشمهم
!نداشتهمکوفتهیچ،کهسیبخانه شانباغچه 

حسن غالمعلی فرد
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