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به دست آمده و  قیتحق نیا انیدر جر ییاسکو یاحمد هیمرض یتمام اسناد و عکسهادقت: 
 )سندهینو(.شودیم بار منتشر نیاول یبرا
 

 (3) …مرجان یدر جستجو
 زاده زنوزسودابه تقی
 

 «ییاسکو یاحمد هیمرض» ادی به
 دیدار:  سوم ادداشتی

 
 یهاشهیکه ش ییهاو خانه ینمور کاه یکاغذها یالشده قدم زدن در البه امیزندگ یروزها همه نیا

با  ییها. انسانفیشر یهابر سر و صورت انسان ختهیانفجار خرد شده و ر یاش از انعکاس صداپنجره
چهل!  حادثهپر ی. نسل دههنیسرزم نینسل ا نیترپر. از خودگذشته یهااما مشت ،یخال یهاشکم
کامال به عمد  شیکه رد پا ینسل

 یتر شد تا به تمامرفته رفته کمرنگ
 یرنگ باخت؛ طور یکنون یدر دهه

که اکنون صحبت کردن از آن روزها و 
که  ینسل یها نه تنها براآن انسان

 ی، بلکه براآمده ایسال بعد به دن ۴۰
یم یمعنینسل بعد هم ب کی

 یهاشهیکه ش ی. نسلدینما
یفقط تداع شانیخانه برا کستهش
 است و بس! هیتوپ بچه همسا گر

نشده آنچنان به هم  یاهفته چند
که راه نجات را تنها در رفتن  زمیریم

. ابمییبهشت زهرا م ۳۳به قطعه 
شکسته، با  ییسنگ قبرها

 یهرز خشک شده. جلو یهاعلف
که آرزو  ی. کسزنمیقبرش زانو م

 ینسل آزاد بر رو یداشت روز
 یکند. جلو یکوبیاو پا یهااستخوان

 شانتهسوخ یهاکه زبان ییهابدن
گلوله  شانیهانهیسرخ نشده س

 شد! داغ
و شروع به  کنمیرا باز م لیمیا

 :کنمینوشتن م
 . الوعده وفا.زمیعز «قیرف»

 سمینویرا م لیمیا نیکه ا اکنون
. قول داده بودم امستادهیکنارشان ا

که روزگارشان چطور  سمیبنو تانیبرا
از هر  شی. اما الزم است پگذردیم
از دهه  یکه به شخص نیاز ا یزیچ

 یسپاسگذار دیاعتماد کرد ۶۰
 «کنم.
که  دانمی. ماندازمیم نییرا پا سرم

بعد از  یکه حت ییها. تکهستمین یادهه چیاز ه ینسل چیه یشصت که وصله یدهه ینه تنها وصله
در درونم ناقص بود و من عاجز  یزیچ شهیهم ییهم هرگز نتوانستم به هم بچسبانم. تو گو یسالگ یس



 یدئولوژیا کیبه  ازین یگاه یخال یجا نیبودم. ا یخال یدر تالش پر کردن جاها شهیبودن هم تفاوتیاز ب
شده باشد، اما حاال که آفتاب بر  دهیکه فقط به خاطر من دم کش یاستکان چا کیبه  ازین یداشت و گاه

 لیمیا کیاز نوشتن  شتریب یزیدلم چ کندیبهشت زهرا غروب م ۳۳شکسته شده قطعه  یهاسنگ یرو
 :دهمی. ادامه ماهدخوینم

 ییاسکو یاحمد هیمرض
. امروز سالمرگش ستیآن روزها هم ن یهاشیاز تشو ی. اما نشانستیدر کار ن یآرام است. مرگ زیچ همه»

مرگ  یامروز را برا خواهدیام اما دلم مبر تن نکرده اهیلباس س یزیعز چیمرگ ه یهست؛ اگرچه هرگز برا
 یگرد مرگ بر رو اگرچه زم،یعز «قیرف»رفت.  دیآمد و رو سف دیکه رو سف یبپوشم. نسل اهینسل، س کی

 یهستند. ولو داخل کتابها نیسرزم نیافراد ا نیترنشسته، اما به گمانم آنها زنده نیسرزم نیا یذره-ذره
 که ییهادوستشان دارم. کتاب یلیکه خ ییهاکتاب فیام در ردها را گذاشتهکه من آن ییها! کتابدیسف
ها را در کنار کتاب نیمن ا دیدانی. مسندهینو کیدست خط و از  کیبا  شترشانیاند. بنوشته شده میبرا

احساس مادرانه  شانیکه برا ییزهایهست. تنها چ میهاآنها در ساک لباس ی. جاگذارمینم میهاکتاب ریسا
کردن. اما  هیبه گر کنمیکه بعد از مرگم چه بر سرشان خواهد آمد و شروع م خورمیرا م نیدارم و غصه ا

. دیسیوبن میتوانستم آنها را به دست شما برسانم تا برا یننوشته، کاش م میبرا یکس را دمیسف یکتابها
 «کنم! دایکردن پ هیگر یبرا دیجد یابهانه خواهدیدلم م

به  کنمی. و شروع مرمیگیعکس م یی. چندتارومیقطعه م یو به ضلع جنوب شرق شومیبلند م میجا از
 انیقدم زدن در م

که معلوم  ییقبرها
 یاست سالها

است که  یدراز
به حرفشان  یکس

گوش نکرده. 
. کنمیدرکشان م

 یلیمن هم خ
 نیها هموقت

احساس را دارم. 
اکثر مواقع 

 کنمیاحساس م
ها آدم

را  شانیهاگوش
اند و فراموش کرده

رفته رفته دارند 
به  شوندیم لیتبد

دهان بزرگ که  کی
حرف  یفقط برا
شود.  یزدن باز م

که پر از  ییهاحرف
  یهاموعظه

 دوم از سمت چپنفر  –مرضیه 
 :دهمیو ادامه م کنمیم لیمیا مهیها را ضمو به دردنخور است. عکس یاشهیکل
وقت  یلیو قلبشان چرا. خ شانیهااما گوش اند. خودشان نهها مردهکه آدم نجاستیاز ا رونیواقع ب در»

عضو بدن است.  نیترمن گوش عاشقانه ی. چون که برازندیکپک مقلب هم کم کم  ردیاست. گوش که بم
. ندیبیهم نم شانیهاچشم گریآنموقع است که د شود،یم کیبسته شود همه جا تار چهیدر نیا یوقت
 تو، دنیها کر شوند کور هم خواهند شد. نه حس خواهند کرد و نه به وقت در آغوش کشآدم یوقت

مشتاق نباشد  دنتیشن یکه برا شانیخواهند کرد. گوشها زیتنت ت یسپردن بو ادیبه  یرا برا شانینیب
بزرگ و  یهابا دهان یوجوداتبه م لیآدمها تبد نجای. ادیانتظار نخواهد کش شانیهم چشمها دنتید یبرا

قضاوتت کنند و در گوشت  کنندیم یهم سع دنتیبه وقت به آغوش کش یاند که حتکوچک شده یهاگوش



 نینظر از ا. آنها صرفندیبگو یزیآنها در گوشت چه چ ستیمهم ن یدانی. اما مندیبگو ییزهایچ یواشکی
 !فهمندیو بهتر م شتریکه از تو ب نیبرسند: ا جهینت کیبه  خواهندیم شهیهم ند،یگویکه چه م

چند تکه  یهاسنگ یاند بر رو. باور کن. همه زنده و منتظر نشستهدهینخواب یکس نجایا زم،یعز «قیرف»
 هایزبانشان باز هم از آن لعنت ریز نکهی. از اترسمی. اما من مبافندیرا م گریهمد یهاسیشده. دارند گ

 «شکسته. یهاسنگ یالبه ال خیبعد کف کند تار باشد که زبانشان را، که دهانشان را بسوزاند و
 میهالب یال اطیرا با احت یگاری. سکنمیرا باز م فمی. ککنمیم هیکنار قطعه تک فیجان و نح مهیدرخت ن به
 .کنمیو شروع به قدم زدن م گذارمیم نیرا کنار درخت زم فی. ککنمیو روشنش م گذارمیم
 …بهروز، صبا و تو رضا،یعل یهابا لب زنمیپک م و

 :رمیگیرا از سر م «قیرف»به  لمیمیا رسمیمتو که  به
 یکه در اتاقها ییهاکار آخر را به حرمت نفس نیدهم ا یندارم. اما به شما قول م ندهیبه آ یدیام گرید من»
 برسانم. انیبه پا دیادهیکش ۲در ۱

 «مرجان دوستدارتان
برنداشته  ی. چند قدمشومیم یو راه دارمیرا برم فمی. ککنمیو بالفاصله پاکش م کنمیرا ارسال م لیمیا
 .کنمیم افتیدر یلیمیا

 :یکردیلب زمزمه م ریاست که تو مدام ز یتیدو ب نیکه نوشته هم یزیچ تنها
 ستمیز یافتاده گفت، گرچه بس ساحل»
 !ستم؟ینه معلوم شد، آه که من ک چیه

 و گفت: دیخرام زیت ،یازخود رفته موج
 .«ستمیگرنروم ن روم،یاگرم هستم

 .شکندی. سکوت زجرآور قبرستان ماندازمی. خودم را در آغوشش مگردمیمعجله بر سر مزارش بر با
 )پایان یادداشت سوم(

 

 


