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  فيلم نيست!ين ا
  

  اشرف درويشيان ليع
  

جا دود. دود غليظ و چربي در هوا پخش شده بود. مردم دهانشان را بسته بودند و جز دود چيزي ميان  دود. دود. همه
هـا هـم در ايـن مـه      هاي شاد پشت ويتـرين  گذشت. سراسر خيابان در مهي چرك فرو رفته بود؛ حتا رنگ ها نمي آن

هـايي كـه    مسافرت به خارج، پوسترهاي انتخاباتي بـا عكـس  هاي حراجِ وسايل منزل به خاطر   هگرفتار بودند. اعالمي
هاي كنكـور   هاي كالس هاي سينمايي روي هم چسبانده شده، اعالميه هاي فيلم هاشان را در آورده بودند، پوستر چشم

ي داوطلبان و... همه در زير قشري از اين دود غليظ محو و ناخوانـا و كهنـه    ي قبولي صد در صد براي همه با وعده
  شده بودند.

ي  اتوبوسي گذشت و دود دست اول سياه و بدبويي از خود پس داد. كودكي با كيـف مدرسـه بـر دوش، سـرفه    
شـدند، بـاال آورد. زنـي     هاي رنگارنگش خـاموش و روشـن مـي    اي كه ميوه شديدي كرد و در كنار درخت خشكيده

و با خود برد. چهـار كـارگر شـهرداري بـا     گرفت  ي كودك را از پشتش باز كرد. زير بغلش را مدرسهدلواپس كيف 
كردنـد تـا رنـگ و     شستند و تالش مي هاي كنار خيابان را مي هايي پر از مايع پاك كننده، نرده هاي آب و ظرف سطل

زدنـد و خلـط دهانشـان را     هاشان آلوده به سياهي و دود بود. گاه سرفه مي ها و صورت ها بدهند. دست جاليي به آن
  انداختند. ها مي ي كنار نرده وب شدههاي لگدك روي چمن

ها ترمز كرد و پشت چـراغ ايسـتاد.    رفتند. چراغ چهار راه قرمز شد. پاترولي كنار نرده خودروها به كندي جلو مي
راننده، ساكت پشت فرمان چشم به جلو دوخته بود. پسركي كنار او نشسته بود. در صندلي عقب مردي تميز و تـازه  

زد. پسرك كنار راننده از پاكتي كه در دست چپش  ود كه موبايلي زير گوش گرفته بود و حرف ميحمام رفته، لميده ب
  خورد. شكست و مي آورد و تند و تند مي قوچي بيرون مي هاي درشت كله بود، پسته
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  وگو داشت: مرد لميده در صندلي عقب با موبايلش گفت
ي  هـاي محمولـه   رسم. شما زودتر برو چـك  . بله. دير ميي فوري داريم الو... سالم و عليكم... امروز يك جلسه«

رسـانم. حتمـا. جلسـه؟     مانم. خودم را مـي  ها را تحويل بگير و به حسابم واريز كن. حتما. تا آخر جلسه نمي كاميون
  »رسم... است. حتما ميا آها.... مربوط به پاكسازي نيروي فقر

هاي جنگـي و   چه در فيلم مثل آن يا همههمداد.  گوش مي اي از راه دور خورد و به صداي همهمه پسرك پسته مي
  شد. پر زد و خورد شنيده مي

بيني، پشت پيكان نشسـته بـود.    رنگي با عينك ذره اي جلوشان بود. مرد پريده به پمپ بنزين رسيدند. پيكانِ كهنه
  گلي به طرف او دراز كرد: مردي روستايي دسته

  »استاد، گل بدم؟ گل تازه. گل مريم.«
  مرد يك شاخه گل گرفت و گفت:

  »شوم. هوا... هوا... هوا... قدر هوا دم كرده و سنگين است. دارم خفه مي چه«
  فروش فرياد زد: و سرش افتاد روي فرمان. گل

  !»برسيد  خريد. استاد دانشگاه است... به دادش استاد ! استاد ! اين... هر روز از من گل مي«
رو. مـردي كـه    بردند. استاد را از پشت فرمان بيرون كشيدند و خواباندند كـف پيـاده  چند نفر پيكان را به كناري 

  موبايل دستش بود با خود گفت:
  »آيد؟ همين؟! نارنجي. يعني مرگ به همين سادگي مي چه نازك  عجب !«

ي  ارپايهسر چهار راه بعدي كه رسيدند، گروهي مشغول فيلمبرداري از ترافيك سنگين بودند. فيلمبردار روي چه
رو خبرنگاري با رهگذران مشـغول مصـاحبه    كرد. در پياده چرخان و بلندي نشسته بود و با دوربينش فيلمبرداري مي

  بود:
  »ي اين دود غليظ و هواي آلوده چيست؟ نظر شما درباره«
  »ها نيستم. ايد آقا ! من اصال اهل اين حرف عوضي گرفته «
  »نظر شما خانم...«

  اشاره كرد و با سرعت دور شد. بند خود زن به دهان
  »ي... نظر شما آقاپسر درباره«
  »ام. جا نيستم. عوضي از اتوبوس پياده شده ببخشيد من اهل اين «
  »نظر شما دخترخانم...«
  »آقا من اهل سياست نيستم. ببخشيد.«

  رفت و مرد با تلفن همراهش مشغول بود: پاترول آهسته جلو مي
شود و ديگر كاري با من ندارند.  رسانم. امروز تصويب مي گذارم و خودم را مي را ميآيم. جلسه  گفتم كه زود مي«
دهد بـراي يـك    ميهاي كنار پارك. آها... كارش راتمام كن. جان  ها را كامال كنترل كن. راستي... الو... آن زمين چك
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شـود. بحـث و    مـام مـي  آيـم. جلسـه زود ت   برج چندين طبقه. پولش حاضر است. از دستش ندهي جانم. خودم مـي 
ي چيزهاي ديگر كه كرديم.  كنيم. انشاءاهللا. مثل همه پاكسازي مي  هم دهم و تمام. اين را ام را مي وگو ندارد. راي گفت

يادت باشد آهن براي آن برج آخري هم آماده است. اسمش را چه گذاشتي؟ آها برجِ آخرت. اسـم قشـنگي اسـت.    
  »ير.آهنش حاضر است. زنگ بزن و تحويل بگ
  پسرك با دهان پر از پسته ناگهان گفت:

  »زنند. دوند. آها... يك نفر را دارند مي جا مردم دارند مي جا... آن بابا ! بابا ! آن«
  مرد گفت:

  !»كردند  فيلم است پسرم. مگر نديدي سر چهارراه داشتند فيلمبرداري مي«
  رف پسرك دراز كرد:ي آدامسش را به ط جعبهاي خود را به پاترول رساند و  پسربچه

  »دونه. آقا يه دونه بخر. تورو خدا. يه«
  پسرك مشتي پسته از پاكت برداشت و به سوي پسربچه دراز كرد:

  »بيا بگير.«
ها  آنهاي روي زمين ريختند. پسربچه خم شد تا  بگيرد كه پاترول حركت كرد و پستها ر ها پسربچه خواست پسته

  جا پراكنده شد و پسربچه را در خود فرو برد. ر از آشغال با شدت به همهرا جمع كند اما دود يك كاميونِ پ
  پسرك صداي انفجاري شنيد. سرفه زد و پرسيد:

  »بابا اين صداي چه بود؟«
  مرد گفت:

  »هاي قراضه است صداي تركيدن الستيك اين ماشين«
  دويدند. اي مي ند پليس دنبال عدهرو بودند، فرار كردند. چ صداي انفجار دوم كه شنيده شد، مردمي كه در پياده

  پسرك گفت:
  »بابا يك نفر كنار جوي آب افتاده و خون از گوشش بيرون زده«
  گفت: دمر
ها را فورا تحويل بگير. براي برج آخرت. بعد هم برو سراغ آن زمين كنـار پـارك. جـان     بله. متوجه هستم. آهن«
  »دهد براي يك برج حسابي. مي

  و رو كرد به پسرش:
  !»كنند. ناراحت نباش. چرا رنگت پريده؟ مگر متوجه نيستي  م كه فيلمبرداري ميگفت«

  پسرك با وحشت گفت:
  »زند. آخر آن مرد از گوشش خون بيرون مي«
كنند.  فرنگي و از اين چيزهاست. فيلم سينمايي تهيه مي گفتم كه فيلم است. خون نيست. رنگ است. رب گوجه«

داشتند. ماجراي كـاملش را چنـد هفتـه بعـد در سـينماها نمـايش        ا نديدي. فيلم برميسر چهارراه مگر فيلمبردارها ر
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  »كنند. دهند و از تلويزيون هم پخش مي مي
شد. خيابان پر از جيغ و فرياد شده بود. راه كامال بند آمده بود. مـرد موبـايلش را زيـر     تر مي جمعيت هر دم بيش

ديد. به نوك بيني خود كه در اثر حمـام صـبح زود،    ش دورها را نميزد. نگاه گوش گرفته بود و تند و تند حرف مي
  زد، خيره شده بود: هنوز برق مي

  »ها... بريز به حسابم ها را... آها... برج زمين كنار پارك. خيلي در فكرش هستم. چك«
  داد كسي عبور كند. آورد و راه نمي ناگهان راننده زد روي ترمز. جميعت فشار مي

هـا بـه زحمـت ديـده      هـاي خشـك درخـت    الي شاخه هاي رنگارنگ البه جا را گرفته بود و چراغ دود و مه همه
هـاي زيرشـان در دود محـو شـده و بـه       اي كه نوشـته  شدههاي پاره  هاي كنكور و عكس شدند. پوسترها، اطالعيه مي

  »انسان متعهد و مسوول را انتخاب كنيد.«شدند.:  زحمت خوانده مي
  ت سرهم آمد و پاترول ايستاد.ي پش صداي چند گلوله

  پسرك فرياد زد:
ها را  اند. شيشه را آتش زده  ها مغازه ترسم. بابا آتش ! اند. خون... بابا... مي جا... چند نفر توي خيابان افتاده بابا ! آن«

  !»شكنند  دارند مي
  مرد گفت:

دان تاريخ پرت شده. يـك   ه. به زبالهاش گذشت ها كهنه شده. دوره جور فيلم عجب فيلم پر زدوخوردي. ديگر اين«
كـنم. گـور    رسانم. جلسه را ول مي زماني اين كارها جالب بود. اما نه براي هميشه. بله. دير شده. امروز خودم را مي

هـاي   هام و بچـه  ي بچه پدر جلسه. من در اين چند سال كه شانس ياري كرده و فرصت پيش آمده بايد به فكر آينده
طور شده. زمين كنار پارك يادت نـرود.   ايد فرصت را از دست بدهم و از ديگران جا بمانم. دنيا اينهام باشم. نب بچه

دانِ تاريخ. بله. آها !  جور كارها گذشته. كهنه شده. زباله ي اين شنوم. ديگر دوره يك برج حسابي ديگر. باشد. بله. مي
فرنگـي كـه مثـل سـيل      ن همه رنگ. اين همه رب گوجهكنند. اي ها خرج مي جور فيلم ي اين جهت براي تهيه پولِ بي
ها،  سوزي و شكستن شيشه روند. اين آتش اند توي خيابان. تجهيز اين همه هنرپيشه كه از سروكول هم باال مي ريخته

ي اخالقيات باشـد.   خواهد. فيلم امروز بايد درباره اش بودجه مي هاي مشقي. همه براي چه ؟! شليك اين تعداد گلوله
  ث و نصيحت باشد. شناساندن عوامل منحرف كه هميشه در كمين هستند باشد. كار هنر و فيلم فقط اين است آقا.بح

مواظـب بـاش و آن زمـين     انـد.  ها را خوب بررسي كن. رويت را كه برگرداني تا گردن كاله سرت گذاشته چك
  »مرغوب كنار پارك...

  پسرك كه از ترس مي لرزيد جيغ كشيد:
  »آيند به طرف ماشين ما. بابا... ميبابا دارند «

  مرد گفت:
دهند.  اند. خودت را مرتب كن تا فيلم خوبي از تو بردارند. در تلويزيون نشان مي البد ما را هم جزو فيلم گذاشته«

  »ام... االن سه ماه از موعد چك گذشته. بله. الو ! امروز تحويلش بگير. من دو ماهه فروخته
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  دستش را به سوي مرد دراز كرد:سن و سالي   دختر كم
آقا به من كمك كن. به خدا مادرم مريض است. پدرم زندان است. برادرم معتاد است. خواهرم از خانه فرار كرده «

  »است. تورو به خدا آقا...
هاي دخترك تمام نشده بود كه صداي شليك چند گلوله در فضا پيچيد. مردم دور پاترول را گرفته بودند  التماس

  زده به طرف پدرش برگشت: خواستند آن را واژگون كنند. پسرك وحشت ميو 
  !»بابا ! ماشين ما... ماشين ما... آمدند «

  مرد تند گفت:
  »پسرك احمق دستپاچه نشو. اين فيلم...«

ي بغل او را سـوراخ كـرد و درسـت از كنـار موبايـل گذشـت.        اي شيشه اما نتوانست حرفش را تمام كند. گلوله
  اش بيرون زد. ي فك باالي مرد را خُرد كرد. گلوي او را دريد و از پس كلهها دندان

  پسرك لرزيد و با گريه جيغ كشيد:
  !»بابا ! بابا! اين... اين فيلم نيست ! به خدا اين فيلم نيست «
  
  نوشت پي
  
  است. چاپ شده 85، ارديبهشت و خرداد 12ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه يش÷داستان ين ا


