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م��ن در اي��ن داس��تان زندگي هيچ نقش��ي
ندارم ،فقط يك راوي هس��تم .شايد لجبازيهاي
شوهرخواهرم كه باعث شد به خاطر اختالف با
زنش ،چك امانتي مرا برگش��ت بزند و چند ماه
در زندان باش��م ،فقط همي��ن را برايم به همراه
داشت كه ش��اهد و روايتگر ماجراهاي زندگي
׳׳هاش��م خان׳׳ و ׳׳علي افراطي׳׳ باش��م .بچههاي
محل به او لق��ب ׳׳افراطي׳׳ را داده بودند .به اين
معن��ي كه يا كاري را ش��روع نميك��رد ،يا اگر
تصميم��ي را ميگرفت ت��ا انتهاي آن ميرفت و
در هم��ه كار نيز ׳׳افراط׳׳ ميكرد؛ چه موقعي كه
آدم خوب��ي بود و چه آن زماني كه تبديل ش��د
به يك آدم ش��رور!اما برخ�لاف ׳׳علي׳׳ كه او را
از روزهاي نوجوانيمان ميش��ناختم ،با ׳׳هاشم
خ��ان׳׳ در زندان آش��نا ش��دم و در همان مدتي
ك��ه در زندان بودم همدمش ش��دم و همه چيز
را در مورد زندگياش از زبان خودش ش��نيدم.
بقيه ماجرا را نيز از زبان ׳׳علي افراطي׳׳ ش��نيدم
كه اجازه داد زندگينامهاش را برايتان ارس��ال
كنم .ش��ايد آنچه را كه برايتان تعريف ميكنم
كامل نباشد ،اما دروغ نيست و همه چيز را وقتي
مطمئن شدم شروع به نوشتن كردم.
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نشس��ته بودم و س��عي ميك��ردم كتابي را كه
در دس��ت دارم بخوانم ،اما ׳׳شهرام خالي بند׳׳ كه
هم بنديام بود مثل هميش��ه داش��ت ماجراهاي
دعواهاي��ش را قبل از روزهايي كه زنداني بش��ود
تعري��ف ميكرد و هر بار هم به داس��تانش ش��اخ
و برگ بيش��تري ميداد! ولي چون روي صورتش
زخم چاقو داش��ت و قلدر هم بود ،هيچكس جرات
نميكرد س��ر به س��رش بگذارد ،هرچند كه بايد
اعتراف كنم آنقدر هم قشنگ تعريف ميكرد كه
همه مشتاق شنيدن دروغهايش بودند و آن لحظه
هم مش��غول گفت��ن بود و همانطور كه س��يگار در
دستش دود ميشد ،حرف ميزد:
׳׳يادم نيست شونزده نفر بودن يا هفده نفر؟ اما
همگي از اون خالفكاره��اي خفن بودن ،من چي؟
فق��ط خودم ب��ودم و يه پنجه بوكس كه هميش��ه
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ت��و جيبم ب��ود و جات��ون خالي كه
ببينيد چطوري آقايون التها رو عين برگ
خزان ولو كردم وطوري زدمش��ون كه همه شون
ب��ه׳׳آخ آخ׳׳ افتاده بودن��د و من عين گالدياتورها
باالسرشون حريف ميطلبيدم و ...׳׳
ش��هرام عين نوار داش��ت حرف ميزد كه درِ
׳׳بند׳׳ باز ش��د و يك نفر داخل آمد .ش��نيده بودم
زندان��ي جديد در راه اس��ت ،اما اصل��ًا فكرش را
نميكردم بچه محل قديميام باشد! ׳׳شهرام خالي
بند׳׳ لحظهاي س��كوت كرد و ب��ه هيكل ورزيده و
قدبلند او نگاهي انداخ��ت و انگار براي اينكه به او
بفهماند دنيا دست كيست! با صداي بلندتر ادامه
داد :׳׳خالص��ه كه با يه پنجه بوكس عين بيس��ت
نفرشون رو درب و داغون كردم و...׳׳
׳׳علي׳׳ كه رس��يد باالي س��رش ايستاد ،مكث
كرد و بعد س��يگار را از الي انگشت شهرام بيرون
كش��يد! خال��ي بند مث��ل فنر از جا برخاس��ت و با
چش��مان پر از غضب به زنداني جديد خيره شد و
گفت :׳׳يعني چي؟׳׳ علي هم دود سيگارش را فوت
كرد توي صورت شهرام و پاسخ داد :׳׳يعني اينكه
عادت ندارم پول س��يگار بدم و هميشه بقيه خرج
سيگارم روميدن !...حاال حرفي داري؟׳׳
ش��هرام آنقدر آدم ش��ناس بودكه بفهمد با چه
صخرهاي مواجه ش��ده! به همين خاطر لبخندي زد
و بس��ته سيگارش را گذاش��ت توي جيب حريف و
گفت:׳׳نه داداش! چه خياليه؟ رو من حساب كن!׳׳
چند نف��ر خنديدند و قبل از اينكه من خودم را
به بچه محلم نش��ان بدهم ،علي وارد اتاقي شد كه
جايش آنجا بود و بدون مقدمه چيني گفت:
׳׳من عادت دارم تخت باال بخوابم...׳׳
داخل اتاق چند زنداني با بهت نگاهش كردند
و يكي از آنها به ׳׳هاشم خان׳׳ كه طبقه باالي تخت
نشسته بود اشاره كرد و گفت:
׳׳سالم كردن بلد نيس��تي ،...احترام به
بزرگتر هم حاليت نيست؟׳׳
علي ه��م بيمعطل��ي گفت:
׳׳ب��زرگ اينجا من��م ...يك
كالم ،والسالم!׳׳
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دو تا از بچهها خواس��تند به طرفش
خيز بردارند كه ׳׳هاش��م خان׳׳ از تخت پايين پريد
و به آنها حال��ي كرد كاري نكنند ،و بعد طبقه دوم
تخت را نش��ان دادو گفت :׳׳بفرم��ا آقاي بزرگ׳׳
اين را گفت و با خونس��ردي پنجه هايش را كه يك
عمر ب��ا آنها آهنگري كرده ب��ود روي ׳׳غضروف
شانه׳׳علي گذاشت و طوري فشار داد كه ناله تازه
وارد بلند ش��د و هاش��م خان در حالي كه موهاي
نقرهاي رنگش را با دست ديگرش صاف ميكرد،
گفت :׳׳درس اول؛ يادت باش��ه كس��ي رو كه زير
چوبه دار ايستاده تهديد نكني ،...چون اون از هيچي
نميترسه! ׳׳
اينط��ور برخ��ورد كردن هاش��م خ��ان براي
هيچكس عجيب نبود ،او كه  53س��الش بود يكي
از لوطيترين و باش��عورترين زندانيان آنجا بود و
همه دوس��تش داش��تند ،اما همان همه اين را هم
ميدانستند كه ׳׳هاش��م خان׳׳ از بيادبي خوشش
نميآيد! ...به س��رعت خودم را به آنها رساندم و
قبل ازاينكه علي واكنشي نشان بدهد گفتم:
׳׳بچه محلمه هاشم خان...׳׳
هاش��م خان رهايش كرد و از اتاق بيرون رفت
و با اش��اره من كه خواهش ك��ردم ،بقيه هم از اتاق
خارج ش��دند و همين كه تنها ش��ديم ،علي را بغل
ك��ردم و گفتم :׳׳پس باالخره يه نفر ازت ش��كايت
كرد آقاي افراطي؟׳׳
عل��ي كه از ديدنم تعجب كرده بود گفت :׳׳مي
گفتن رفتي سفر آقاي مهندس...؟׳׳ و قبل از اينكه
جوابش را بدهم ادامه داد :׳׳اين يارو كي بود؟ برو
بهش بگو تا آخر شب گردنش رو ميشكنم...׳׳!
من كه اخالق علي دس��تم ب��ود او را كمي آرام
كردم و برايش توضيح دادم كه هاش��م خان آدم
خوبي است و به نفعش نيست با او در بيفتد و ،...وقتي
هم گفتم ׳׳هاش��م خان به جرم قتل اينجاس��ت...׳׳،
جا خ��ورد و ديگر

