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از  نــيم قــرن حــداقل، گوشــة بزرگــي 
شرارت و انحرافات اخالقـي ايـن شـهر و    

 خورد. حومه، با اين خاندان پيوند مي

خداي من، براي اينكه دچار ايـن همـه   
توهم نشويم، چرا اعمال خود را بـا خـون   

 سنجيم؟ بناحق ريختة خدا و حدود نمي

همة افراد اين خاندان سري نتـرس در  
قاچاق داشتند. فرزنـد پسـري كـه در ايـن     

شد، از همـان روز تولّـد،    لّد ميخانواده متو
اش معلوم بود و ديگـر الزم   شغل هميشگي

 در نبود كه بـراي شـغل، بـه ايـن در و آن    
 بزند. 
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اي كاش كسي باطري تازه كارگذاشـته  
رفت! روي  شدة ساعت ديواري را كش مي

 گرد خوابيدن چه سخت است! ميل

دانم چرا از عاشورا به ياد اثر مثـلِ   نمي
 "ك اودوملـو ديـره  "ود، عاشورا مظلوم خـ 

لرزيد زماني كه  افتادم. هفت ستون بدنم مي
مجبور بودم با شالّق آتشين، بدنة نازنين او 
را بيازارم تا تحجر كـه در بدنـة او صـلبينه    
شده بود، بريزد و علّـت نخسـتين خـود را    
بنمايد. اين سـتون از فلسـفة ايجـاد خـود،     
خيلي فاصله گرفته بود. حقيقت واحـد بـه   

ارزش تبديل شده بـود كـه در راسـتاي    دو 
همديگر نبودند و از حقّ جديد ايجاد شده 
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كردند. چقدر بايد براي حذف اين  دفاع مي
لَعـنَ اهللاُ  فاصلة ايجاد شده قرباني بـدهيم. ( 

). ايـن بنـايِ   اُمةً أسست اَساس الظُّلمِ علَيكُم
اختالف سـربه فلـك كشـيده بـراي خـود      

است. حكم تخليـة ايـن   ساكنيني پيدا كرده 
 توانم اعالم بكنم؟ ها را چطور مي خانه

ـ كشد. گرما خيلي اذ سرم سوت مي تم ي
شد اگر ساعت ديواري دمي  كند. چه مي مي

 ساكت بود؟!

به ياد آن معلّم قرباني شده كـه عمـري   
به خاطر اين شكاف مزاحم، زجـر كشـيده   

اطرافيـان بـا چـه    بـه  ها ريخـتم.   بود، اشك
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هـا بـراي درد    كه اين اشـك  بفهمانمزباني 
 خودم نيست!

چــرا بايــد از نفــرت و بيــزاري آنقــدر 
فاصله گرفته شود تا جايي كـه نـامقبول در   
صف قبول بر بخورد و بايد و نبايد در سر 
ــان    ــينند و آب از آب تك ــفره بنش ــك س ي

 نخورد؟

گـويي بـر اثـر زلزلـه، آوار بـر رويــت      
ريخته است و تالش تالشـگران حادثـه را   

ي و ضبطي روشن هم كه مثـل تـو   شنو مي
ــده اســت و از احســاس درد  زيــر آوار مان

ريز به ياد شبي خـوش در   بيگانه است، يك
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را  "عجب شـبي بـود  "ساحل كارون ترانة 
 خواند.  مي

در ميدان بزرگي مثل ميدان نقش جهان 
كه من ساكن نقطـة نزديـك بـه وسـط آن     

ها تماشاچي لـه   هاي ميليون هستم، زير نگاه
 شوم. مي

در صحنه درست و نادرسـت، حـق و   
شـوند و   باطل با همان سـنگ پيمـوده مـي   

ــده   ــرون ران ــري از صــحنه بي ــدون درگي ب
شوند. كاست معزّي مثل هميشـه بكـار    مي

 است.


