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 رمانبندی:دسته 

 مردگاریچیعنوان: 

 :اجتماعی،تراژدیژانر 

 نویسنده:فرشادرجبی 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

خواهد در روزهای پایانی عمر خود، چند ورق  چرخد؛ این مرد، می داستان، حول محور زندگی مردی می

 ...کند، از بدو تولد، تا واپسین لحظات عمر کاغذ را حیف گفتار خود
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 به نام خداوندی که آفرید تو را 

 

آید، و آرام بازدمم  ام باال می که سـ*ـیـنـه کشم؛ عمیق، چنان ام. نفس عمیقی می نشینند، چشمانم را بسته هایم روی یکدیگر می پلک

کنم؛  ولی یک بار دیگر این عمل را تکرار می ام را یک جا باال بیاورم؛ ام که هر چه خورده کنم آماده فرستم. احساس می را بیرون می

قدر که ذره ذرة وجودم از این تنفس پاک، لـ*ـذ*ت ببرند؛ و در آخر، بازدمی آرام.  قدر که هوای اطرافم تمام شود، آن دمی عمیق، آن

ز نگه دارم، در حدی که بتوانم هایم را با توانم پلک کنم و نمی آلودگی می کنم، احساس خواب هایم را با دردِ چشم راستم باز می پلک

نشیند روی  اندازد. می سنج را از دو گوشش بیرون کشیده، دور گـر*دنش می رویم را ببینم. دو سمعک ضربان دکتر سفیدپوش روبه

ة شد ای را که زیر روپوش درمانگاه پوشیده، مرا یاد جوهر پخش رنگ اداری، با آن پشتی طویلش. پیراهن آبی آسمانی صندلی سیاه

سال بود. با صدای  6اندازد، زمانی که قهر کرد، رفت، و هر چه به او اصرار کردم، بازنگشت. عمر شراکت زندگی ما، تنها  روی نامه می

 :کند، و من این صدا را دوست ندارم اش، بسیار جوان نمایان می آیم؛ صدایش بالعکس چهره دکتر به خود می

دی؟ هی بهت گفتم سیگار نکش، نکش، گوش ندادی! االن فقط دو ماهه کنار گذاشتی دیدی آقا مرتضی؟ حاال به حرف من رسی -

 هات حال اومدن؟ بینی چه ریه ولی می

که یک فرد باتجربه، باید تشخیص بدهد چه زمانی چه حرفی را باید زد. از  تجربگی؛ یعنی این سال نداشت، و این یعنی بی 54بیشتر از 

حق با شماست »هایم حال آمدند، باید به رویش بخندم و بگویم  عیب و نقص هستم و چون ریه ینظر او، من اآلن فردی سالم و ب

 «!دکتر، خریت خودم بود

 .ساله، سالم و سرحال بتپه 02دم تا سال دیگه قلبت مثل قلب یه آدم  اگه به همین روند ادامه بدی، بهت قول می -

داند که من تا فردا، زنده از خواب  د به جای خدا تصمیم بگیرد؟ از کجا میده طور به خودش جرئت می ست؛ چه ها دیدنی این صحنه

ایست از بندگان خدا، که برای  بنده -دانند هرچند گاهی آنها هم از خدا چیزهایی نمی -برخیزم؟ رسول و ملک که نیست که بداند 

 شود این نسل سیاه و سفید؟ گیرد. به کجا ختم می آیندة من تصمیم می

تونه بذاره؛ متوجهی  ده، قلبت خیلی بهتر از قبل شده... چرا؟ ترک سیگار برای دو ماه، این تاثیر رو نمی ات خبرای خوبی میآزمایش -

 آقا مرتضی؟

شعور  چنان هم بی طور که نمایان است، دکتر آن افتد. آن شود و می کنم پلک راستم خسته است؛ چرا که مدام خم می احساس می

 :دهد دهد و باز ادامه می ی کند، خواست کمی از این حال و هوا، دور شویم. مهلت پاسخ دادن نمینیست؛ خواست کمی شوخ

شی، و... باالخره  از وقتی اومدی آسایشگاه سالمندان، روند درمان قلبت خیلی خوب پیش رفته. انگار تو اون فضا بیشتر متشنج می -

 راهه؟ جا روبه استرس هم یکی از عوامل مهم هیپرتروفیکه. اوضاعت اون

داند که قلب من بار هزار در روز خون جگر  کنم. چه می ها را به امید روز به سر می داند که من روزها را به شب و شب او چه می

دانیم که کرد و اصالً چه کرد؛ من با دیدن هر رنگ، با شنیدن هر صوت، با چشیدن هر طـ*ـعـ*ـم و  خورد، از خریتی که نمی می
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ام  ها دست خودم نیست. دست خودم نیست که حافظه شوم، و این ها قبل پرت می افتم و به سال ی، یاد یک خاطره میلمس هر شیئ

خور بودم که عاقبتش به  سپارم. دست خودم نیست که انسانی احساساتی و توسری ترین مسائل را به خاطر می اهمیت قوی است و بی

 .آسایشگاه سالمندان کشیده شد

چیز دست خودم نبود. زمانی که ما سردار و علمدار جمع بودیم، همه ما را چاپلوس و خودشیرین نام دادند. آن  ام، هیچ از بدو زندگی

ذوق نامیدند. ما هرگز نتوانستیم خودمان باشیم. ما  عقل و بی تر از آنها، ما را بی رنگ جمع و برابر و حتی پائین زمان هم که شدیم هم

 .ان بودیم و افکار دیگران، زندگی ما را همچو کاغذ خشکی که در آتش سوخت، در یک اشتباه سوزاندهمیشه به فکر افکار دیگر

های زیادی را شکست و روابطی را  ام را منحرف کرد، جگرم را کباب کرد، دل که مسیر زندگی کار من امّا اشتباه نبود، غلط نبود؛ با این

ترین کار بود. کاری که هیچ مردی حاضر نبود بکند، کاری که اگر  زمان، درست از هم گسست؛ اما هنوز هم معتقدم عمل من در آن

کس نتوانست در این عمر دراز، مرا درک کند. حتی فرزندانی که از  شد. هیچ تر می کردم، زندگی به فنا رفتة آن زن بد من آن زمان نمی

وجدان هستند که منی را که پدرشان هستم،  قدری بی دند، آنخونم بودند، با افکار من، عقاید من و احساسات و تجربیات من بزرگ ش

ام بود که برایشان پدری کنم، با نان  روز، در انتظار خبر مرگم بمانند. منّتی نیست، وظیفه آلود رها کنند و روزبه در این ساختمان غم

ت والدین را در پیرزمانی باید گرفت؟ این حالل بزرگشان کنم، وظیفة آنان نیست که برای من فرزندی کنند؟ نه مگر آن است که دس

 کنم؟ جا چه می بود آن همه ادعای پرستش خدا؟ من این

 ...کنم حاجی درکت می -

 .زنی کنی، فقط حرف می دردی هم نمی کنی، احساس هم تو مرا درک نمی

رتو که گرفتم، فهمیدم یه آقای با کماالت تونی با بقیة پیرمردا بجوشی. آما درسته آسایشگاه یه حالت غمگین و افسرده داره؛ اما می -

 .گیره بینمت دلم می طوری می اتاقیته، با هم صحبت کنید، خاطره بگید، بخندید، این و تحصیل کرده هم

 ام باالتر برود، و ثابت کند، که انگیزی چهره ؛ تو نیز بگو، بگذار آمار ترحم بر«بیچاره مَرد..»هر که ما را دید، در گوش دیگری گفت 

دهد؛  ایستد و به راهش ادامه می شود، می تواند. بلند می تواند مانند قبل پابرجا بماند، دیگر نمی مرد اگر از زن شکست بخورد، دیگر نمی

اش  شود. ممکن است اوضاع مالی شود، هر کار کند هم نمی اما آرام و لنگان. ناتوان. با کمری خمیده، دیگر آن مرد توانمند سابق نمی

را، از « مرد»شوند. کمر خمیدة  ر بهتر از قبل باشد؛ اما روحش، ذهنش و تمام وجودش، در حصار افکار تنها آن زن، گم میهزار با

بینند، نه با چشم بینایی.  را با دیدة دانایی می« مرد»خوانند، نه از قوس ناهماهنگ ستون فقرات. روح خستة یک  چشمانش می

 .اش، هیچ نفهمید کس، از زندگی جز آن که رنج کشید و کشید، تا که مرد و هیچ ها را درک نکرد، کس هم این حرف هیچ

 :ست کنم، الل بودن کافی این بار زبان باز می

قدره؟ این ماه نه، ماه بعد. امسال نه، سال بعد. دو سال بعد نه، ده سال بعد.  گیره دکتر، مگه عمرمون چه دل همه با دیدن ما می -

 .شی شیم. شما هم از دست ما راحت می شر این آسایشگاه هم راحت میمیریم از  باالخره می

 :کرد، گفت اش را باز می ای سوخته که کشوی میز قهوه چشمانش شاد شد، لـ*ـبخند زد و حین این
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 سال عمر کرد، آخ نگفت؛ حاال 022زنی. طرف  آقا مرتضی، جان من از این حرفا نزن. شما که سنی نداری که حرف از مرگ می -

ان، مثال  ها حالوت زندگی تونی تجدید فراش کنی بری سر خونه زندگیت! این سختی شما با این سن؟ با این بر و رو، حتی می

ره، شما باید بتونی  ها سراغ پیر و جوون می ها و مرض لـ*ـباسشویی رو شنیدی دیگه؟ شما هم مثل همون لـ*ـباسایی، این بیماری

 !تونی پسشون بزنی به دکتر حاذقی مثل من مراجعه کنی، بهتر میباهاش مقابله کنی. تازه اگه 

کرد. از داخل کشوی  و به حرفش خندید، من نیز خندیدم؛ اما خسته. پلک راستم درد داشت و این درد، مرا به خوابیدن ترغیب می

ام،  های سفید پرونده ، روی برگهمیزش، سه کتاب قطور، که دو جلدشان زرشکی و دیگری به رنگ کرم بود، بیرون آورد و روی میزش

 :ای برای دیدنشان نشان ندادم، خودش توضیح داد قرار داد. کنجکاوی

شو برداره بره فرنگستان. هم سن و سال شماست تقریباً. چند تا کتاب هدیه داد به ما، ما  خواد دم و دستگاه ما یه فامیلی داریم، می -

شه بخونیمشون. گفتم  اش سر کاریم؛ اصال فرصت نمی ریم، خودم و خانومم هم همهی کوچیک دا دونی دیگه حاجی، بچه هم که می

 .ای و اهل کتابی، اینا رو برداری بخونی، فیض ببری، من هم یه کمکی کرده باشم تو پر کردن اوقات فراغتت شما که دنیا دیده

که عنوان  دارم و حین این دست راستم از روی میزش برمیبارد. سه کتاب را با  زنم، کتاب است که از زمین و زمان برایم می لبخند می

 :کنم خوانم، تشکر می کتب را می

 .شه دستت درد نکنه، منّت گذاشتی سرم جناب، همین که منو تحت درمانت گرفتی خیلیه؛ جبرانش سخت می -

 :گوید نویسد، می ام می های پرونده دارد و چیزهایی روی برگه اش را برمی خودکار آبی

 !ین حرف رو نزن. همین که تو شاد و سالم و سرحال باشی، یه چیزی هم بهت بدهکاریم حاجیا -

وبش کردیم، بیش از این ماندن جایز نیست. مرا که  کنم، تا همین لحظه هم بیش از اندازه با دکتر خوش خیزم و قصد رفتن می برمی

 :گوید بیند، با تعجب می قائم می

 !کجا حاج مرتضی؟ بودی حاال -

 :دهم گیرم؛ جوابش می ها، یکی را در دست چپ و دوتای دیگر را در دست راست می به دلیل قطر زیاد کتاب

 شن. امری نداری شما؟ نه دیگه، بقیه معطل می -

دا نما دارد، از چیست. احترامی که در مقابل من ا ایستد. آخر هم نفهمیدم، این همه شیفتگی که این مرد به من پیر و نخ او نیز می

زند و با خوشرویی هر  بیند. لـ*ـبخندی می بینم که از ته دل، مرا بزرگوار و الزم احترام می کند، مصنوعی و از سر اجبار نیست. می می

 :گوید تر می چه تمام

 !بینیم ما اختیار داری آقا مرتضی، بیشتر بیا این طرف، ماه به ماه که تو رو نمی -

 :گویم بروم؛ می تر خواهم هر چه سریع خندم، می می

 .چشم، من برم، خداحافظ -
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 !خداحافظ شما. سیگار نکشی ها -

خندم و پس از  افتد؛ من در سن او که بودم، موهایم جوگندمی شده بود. باز هم می نگاهم به موهای یکی سفید و دوتا سیاهش می

 .بندم خروج، در را می

ای که هم  آورد. پنجره ه خود گرفته بود، بیماری که من باشم را سرِحال میآرایة اتاقش که حالت اداری را ب فضای باز و روشن و بی

یوسف تاثیر شگفتی بر روحیة افراد داشتند. خود دکتر نیز،  داد و آن دو گلدان حسن جهت میز بود، روشنایی اتاق را طبیعی جلوه می

قدر به او  روند، چه دانستم برخی بیمارانش که از دنیا می ای احساساتی و بسیار امیدوار داشت؛ می دب بود و روحیهؤانسانی صالح و مـ

خواست، شوخی و بازی نبود. وظیفة پزشک، معالجة بیماران است، اگر بیماری آسیب  شود. پزشک بودن، جنم می صدمة روحی وارد می

ین نیست که اطرافیانت با حسرت به ریشت ببندند. تنها ا« دکتر»، «دکتر»ببیند، طبیب پاسخگوست. پزشک بودن، تنها این نیست که 

است، که اعمالش منطقی و راهش صحیح « دکتر»یا افتخار نگاهت کنند. تنها این نیست که ثروت کالنی را به جیب بزنی. دکتری 

« دکتر»ربط برای بیمار. دکتری  های دانشگاه و تجویز چهار نسخة باربط و بی مندی از کتب درسی و جزوه باشد، نه صرفاً به دلیل بهره

است، که قبل از دکتر شدن، واحد انسانیت را پاس کرده باشد. متأسفانه هیچ انسانی کامل نیست، از بدو خلقت آدم تا به اآلن، 

های مختلف، کار  های عجیب و غریب سازش کنیم. ساختن با آدم ایراد نبوده است؛ پس مجبوریم با همین دکتر کس کامل و بی هیچ

که بخواهی اختالط کنی و کسی هم  توانی به راحتی با هر آن خواهد و عالقه به جامعه، پس از آن می ایست، کمی صبر می ساده

چیزی نگوید. برای مثال، اگر کسی ازای خوشحالی و خوشبختی آزارت بدهد، باید بدانی که سکوت و همراهی بهترین گزینه است. 

ها، قائم  ترامی، باید بدانی که پاسخ گفتن به او، عمل واجب است. تمام ایناح اگر کسی در هنگام غم و ناراحتی، شادی کرد و به تو بی

بری، یا که تا چه اندازه  هستند؛ بستگی به تو دارد، که تا چه حد از مردم و مصاحبت با آنها لـ*ـذت می« عالقه به جامعه»بر اصل 

گونه که  خواهی، و آن توانی با همانانی که می زان، میمتنفری و خواهان تنهایی و حداقل اطرافیان هستی. در آن صورت، پس از می

طور با دیگران رفتار کنم، که نه خود زجر  شناسی نابلدم؛ اما تجربه در این حد به من آموخت که چه خوای در ارتباط باشی. جامعه می

 .بکشم، نه دیگری

ندن داشته باشم، نبودم، و در آن زمان، عالقه به قرائت گذارم. در حال و روزی که توان کتاب خوا ها را روی میز کنار تخت می کتاب

خواهد آن کتاب مال هر کشور و ملتی  های انگلیسی نداشتم. با خواندن کتب خارجی چندان موافق نبودم؛ می متون ترجمه شدة رمان

ها هیچ کمکی به  اندن این کتابخواهد، پیروی کند، زمانی که فرهنگ ما با آنان یکسان نیست، خو باشد، از هر آئین و مذهبی که می

کس در این مقطع  کنیم، چه این انتخاب خودمان باشد، چه از زور و جبر؛ هیچ کند. ما با آئین اسالم و فرهنگ ایرانی زندگی می ما نمی

کوچک و بزرگ گمان با سیل کبیری از مشکالت و موانع  زمانی، قادر به تغییر فرهنگ و ملتش نیست، اگر هم بتواند تغییر بدهد، بی

های دیگر او را  ها و موانع اگر عبور کند، ملت شود. از این سیل رو می روبه -که تغییر آئین و فرهنگ است -در راه رسیدن به هدفش 

تواند از حقوقی که در کشور و ملت خود در اختیار همه قرار دارد، برخوردار شود.  پذیرند. نمی به عنوان شهروند عادی خود نمی

تواند در  ای هستند که هر کس می ها حقوق طبیعی ند به راحتی صاحب شغل و شاغل شود و یا تشکیل خانواده بدهد. اینتوا نمی
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شود چنین چیزی را به دست آورد. با در نظر  ها برخوردار باشد و اعمالشان کند، در کشور دیگر، سخت می زادگاهش به راحتی از آن

ای که در گذر است،  ه ما ناچاریم با همین چیزهایی که در اختیارمان است و همین زندگیشویم ک ها، متوجه می گرفتن تمام این

ها و  سازش کنیم. کتاب خواندن عیب نیست، در تاریخ همواره به خواندن و دانستن و پرسیدن توصیه شده است؛ اما اگر این خواندن

هرگز چنین چیزهایی نخوانم! افزون بر آن، خواندن رمان، یک دهم  هوایی و قیام مردم شود، ترجیح می ها باعث سربه این دانستن

تواند داشته باشد؟ کتاب،  رود، چه سودی می گونه پیش می شود و سیرش چه دانی انتهایش به کجا ختم می ای که نمی داستان طوالنی

شان به درجة تکامل عقلی  یسندهها، اما تا جایی که نو اگر کتاب بود، قابل قبول بود؛ اما رمان سخنش جداست. نه تمام رمان

تر شد، و بصر  فکر، کتاب را با وسواس و حساسیت انتخاب کرد، و ذهنش باز های جالبی برای رو کردن ندارند. روشن اند، رمان نرسیده

 .بیشتری را دارا شد

توان  ه است، که هزارویک معنا میسازد. کتاب، دنیایی از سخنان ناگفته و به سمع نرسید خواند، شخصیت او را می کتابی که آدمی می

سازند،  هایی پرمعنا و سنگین می هم پیوستن، متن از بین حروفی که کلمات را ساختند و کلماتی که جمالت را ساختند و جمالتی از به

سنگین خوانده ای، پرمعنا و  بیرون آورد. البته شایان ذکر است که هر متنی و هر کتابی و هر مقاله و روزنامه و مطلب و سخنرانی

وجود آمدن یک فعل، حتماً باید فاعل و مفعول در کنار هم  شود. هنر است و فهم و درک و تأمل و تعقل نویسنده و خواننده. در به نمی

کند. « ظلم»، ظالمی باید باشد، که به مظلومی «ظلم»کند؛ به این معنا که برای تشکیل  وار، ظالم به مظلوم ظلم می قرار گیرند. مثال

 .تواند به هوا ظلم کند و در نتیجه ظلمی وجود ندارد پذیر یا به اصطالح، مظلومی نباشد، ظالم نمی پذیر. اگر ستم یعنی ستمگر و ستم

کوبند، باید چکشی باشد که بکوبد و میخی  یعنی علت و معلول، فاعل و مفعول، گوینده و شنونده. حتی هنگامی که چکش به میخ می

ش نویسنده است و آن میخ، خواننده. آن ظالم نویسنده است و آن مظلوم خواننده. آن فاعل نویسنده و مفعول که فرو رود. و آن چک

یا کتاب یا رمان یا روزنامه یا مقاله یا رساله یا « متن»خواننده. کاتب و قاری. کاتب متن و قاری متن. با ادامة این روند، چیزی به نام 

، حال، کاتب متن که این -تر به فرایند تشکیل متن اشاره شد  که پیش -آید  باشد، به وجود می« متن»قرارداد و هر چه متشکل از 

خواند، عقاید، باورها، تجربیات، افکار، عالیق، سالیق،  بیند و می دهد به قاری متن که این متن را بخواند. قاری می متن را نوشته، می

گیرند. حال این عقاید  تب متن، تماماً در ذهنش رسوخ کرده و عقل او را به کار میهای کا ها و ارزش ها، ترس ها، نفرت ها، قوت ضعف

خواهند خوب و مثبت و کارآمد باشند، یا بد و زشت و مضر. اگر آن مطالبی که از کاتب کتاب بر ذهن قاری کتاب  ها و افکار، می و باور

؛ و اگر بالعکس، افکار منفی و بد به ذهن -شوند رسانه محسوب می کتب،-« مزایای رسانه»ماندگار شدند، خوب باشند که عنوان دارد 

 .«های رسانه ضرر»شود  خواننده زده باشد، عنوانش می

این افکار و عقاید تحمیلی هستند، بر ذهن خواننده تحمیل شده، و خواننده اگر توانایی قوام بر افکار و اعمال و عقاید مختلف را 

شود و افکار و عقاید بد و نادرست، بر عقلش که فرمانده اخالق و اعمال فرد  دیو شده و مغلوب می نداشته باشد، مسلماً اسیر دست

شود.  شود. دیوصفت می شود. زشت می شود. بد می جا است که یک مرد، یک زن سالم، به بیراهه کشیده می شود و آن است حاکم می
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ای و هر چیز  ای، هر زشتی ها است. هر مشکلی، هر ایرادی، هر بدی تر از این کتاب، یک مثال ساده و نادر است. حقیقت ترسناک

کن کرد. اگر مابین راه،  ها را کشید و منشاء اشکال را یافت و سپس آن را ریشه ای عمیق دارد. باید منطقی بود و راه ناخوشایندی، ریشه

روحی بیشتر افراد  اش جز آلودگی و خستگی و کم نتیجهشود و  تر می تر و ناخوشایند تر و بد ساقة مشکل را ببری، پس از مدتی زیاد

روز بیشتر و  که دست روی دست گذاشت و تماشا کرد که این ایراد و زشتی روزبه نیست. پیشگیری بهتر از درمان است. به جای آن

راقب بود که کار به جای باریک کاری از ما ساخته نیست و نفوس منفی زد، باید از همان ابتدا م شود و دیگر هیچ تر می تر و بد سنگین

ها و مشکالت، همواره هستند و  نرسد. از همان ابتدا دانة بد نباید کاشت که در آخر مجبور به دروی بدبختی شویم؛ هرچند، بدبختی

 .مانند علف هرز هستند و از بین بردنشان کار من یا تو یا او نیست

که چنین  تر از آن این و متحد به اتحاد یکدیگر باشد، نه صرفاً متحد! و بد ای که یکپارچه و قدرتمند کار یک جامعه است. جامعه

توان چنین مردمی یافت که به یکدیگر ایمان و اعتماد داشته و از ریز و دشت یکدیگر باخبرند و  ماند، کجا می ای به فردوس می جامعه

« تر است! صدای من بلند»که بگویند  رای خودشیرینی و ایندهند به مهر که میهنشان را کنند آزاد؟ مردمی که ب دست هم می به دست

تر  ای نباشد، مشکالت بزرگ دهند. و وقتی چنین جامعه گویند و شعار نمی فریاد اهلل اهلل و مرگ بر شاه و خمینی ای امام و فالن نمی

ر غلتک بزرگ و سنگینی که همه را زیر شود. هنگامی هم که کسی در براب شود، وزنشان سنگین می تر می ها عمیق شوند، ریشة آن می

یک جامعه باید پشت »گویم  کند بایستد، چیزی جز له شدن بدتر و زجر بیشتر در انتظارش نخواهد بود. این است که می خود له می

 .«هم باشند

شوند، تبدیل  ن میرود که همان مشکالت سطحی و کوچک، که با یک اصالح کوچک از بین رفته، ریشه ک قدر جلو می و این سیر آن

داند و متعبد از  زمانی که متدین چیزی از تدین نمی-شوند به فساد. به فحشا. به دزدی. به دروغ. خــ ـیانـت. جنایت. در این زمان  می

ب ای که بد بودن امروزی است و خو دوره«. امل»شوی  و اگر پایبند باشی می« خراب»شوی  بندوبار باشی می تعبد. زمانی که اگر بی

اضافه نکنی، گـر*دنت را بیخ تا « علیه السالم»، اگر نامی از حضرت علی ببری و تنگش  -ای بودن دورة عهد بوق. در چنین دوره

کنند. در قبال، اگر از مد عقب بمانی و مانند دیگران خودت را در چاه نیندازی، تا فحش جدت  های بیابان می بیخ بریده، خوراک سگ

شوی مضحکة خاص و  هاشان را جدی نگیری و با رأی علمای دوران مخالفت کنی، می کنند. اگر حرف ا نمیندهند، گریبانت را ره

 !«یک جوانة بدبخت هیچی ندارِ پاپتی که ادعای روشن فکری دارد، هر هر هر»عام، 

تند و سخنانشان سرشار از محبت ایس ای آراسته بر تن، می ای خوشرو و مهربان، جامه توان به فرزندان آدم مثال گفت؛ عده کتب را می

تر و جذاب،  چهره، لـ*ـباسی صد مرتبه زیبا ای زشت و خوش بری و عده ها، لـ*ـذ*ت می و دانش است، از مصاحبت و گذر عمر با آن

کند و  یگیرد و در خود حل م و حرف هایی سرشار از زشتی و دروغ و خــ ـیانـت، با صدایی رسا و سرشار از مهر دروغی، که تو را می

ها را به دیدة وجود  هایی که زیبایی معنوی دارند و باید آن آیی، هیچ هم برای از دست دادن نداری. کتاب گاه که به خود می آن

انگیز است که  ها فرومایگان هستند، و چه غم هایشان را دید. آن هایی که زیبایی ظاهری دارند و از درون باید پستی بشناسی، و کتاب

 جا رسیدم؟ ها؟ چه شد که به این ها؟ یا بالعکس این ها؟ پست ن بسیار است. من که هستم؟ از کدام دسته؟ بدها؟ زشتچه تعدادشا
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*** 

 فصل اول

بندد، زمانی است که چهار سال سن داشتم. در یک خانوادة تقریباً پرجمعیت  جایی که به خاطر دارم و تصاویر در ذهنم نقش می از آن

شدم. قبل از من، دو پسر به دنیا آمده بودند و پس از من دو دختر به دنیا آمدند. به خاطر دارم که  وم محسوب میبه دنیا آمدم و پسر س

دار، یعنی  دار. خانه کردیم. پدرم کشاورز بود و مادرم مانند همگان، خانه در قایش، ده سرسبز و کوچکی در استان همدان، زندگی می

کرد، خمیر نانی را که از شب قبل آماده کرده بود به تنور  خاست، تنور را روشن می از خواب برمی تر از همه دار. یعنی صبح زود خانه

و آب باال  -اگر زمستان بود و اگر نه، هیچ-شکست  رفت و یخ می بست، می پخت. به چاهی که در زمستان یخ می چسباند، نان می می

حی »کرد که  ها و شوهر را بیدار می آمد، بچه کرد. صدای اذان می یگذاشت تا جوش بیاید، چای درست م کشید، روی آتش می می

جوشاند، بساط صبحانه را پهن  گرفت، می می -بزی، گوسفندی، گاوی اگر بود-خواندند. شیر حیواناتشان را  ، نماز می«علی الصاله

ای  و اگر نه، برای شوهر و پسرهایش لقمهکرد  اش می ای اگر داشتند راهی مدرسه خوردند. کودک مدرسه آورد، می کرد، چای می می

 .کرد تا در زمین، تا رسیدن هنگام نهار، از گرسنگی احساس ضعف نکنند و توانایی ادامة کار داشته باشند آماده می

 های باغچة کوچکشان را ماند و یک طفل کوچک. سبزی پرداختند و او می رفتند و به کار مزرعه یا دام و چرا می مردان خانه می

رفت،  گذاشت. به اصطبل می غذا را بار می -کرد در همین حین به بچه هم رسیدگی می-کرد،  کرد، خرد می کرد، پاک می برداشت می

کرد، بچه را  کشید. غذا که آماده شد، یک دیگ آماده می ها را فرچه می برد و اسب ها می علف و علوفه برای گوسفندان و گاو

رفتند خانه، خرید یا  خوردند، می خواست. ناهار می هایش رخصت می رفت و از شوهر و پسر ن زراعت میداشت، به چراگاه یا زمی برمی

ای، جاجیمی، گلیمی،  قالی- کشید. کاری هنری شست و جارو می کرد. حیاط را می داد. خانه را تمیز می کاری اگر بود انجام می

پخت. چای هم  پخت، برای شام غذا می کرد، باز نان می و پنیر درست میداد. ماست  اگر داشت انجام می -گـر*دنی یا کاپشنی شال

کرد، جای هر کس  خوابند. زن اما هنوز بیدار است، سفره را جمع می خورند و می رسند، شام می ها خسته می کرد. مرد و پسر درست می

کرد،  رفت، برای نان فردا صبح خمیر درست می ور میکرد، به سر تن خواباند، شوهر را نوازش می ها را می کرد، بچه را برایش پهن می

مانم که  ها و همین کارها، به طور مکرر. گاهی در عجب می خوابید. و روز بعد همین تکرار اتفاق انداخت و می سپس جای خود را می

م و درمان شگفتی است. گونه آفرید؟ عددی نیستم که بخواهم در کار او دخالت کنم؛ اما موجود عجیبی است؛ مره خدا زن را چه

ریزد. کار منزل  کند و برای دوباره دیدنش اشک شوق می دهد. زیبایی دارد، جاذبه دارد. برای فراق عزیزش گریه می آرامش هدیه می

کس نفهمد، نبیند، نداند. در دلش  کند که هیچ شود؛ اگر هم خسته شد، طوری عمل می کند و کار بیرون و باز هم خسته نمی می

گوید. چنان بخشنده و  کند و هر وعده، دعایشان را به درگاه حق می ترین موجود دنیا باشند، ستایش می عرضه انش را حتی اگر بیفرزند

ای کاش که  اند. خدا زن را آفرید، برای مادر شدن. آه که آه که  ها بر ابریشم مالئک خفته کینه و نرم و آرام هستند که گویی سال بی

وقت هیچ مردی جرئت باال بردن صدا و به رخ کشیدن زور بازو را نداشت. کاش و ای کاش و صد ای  ور بودند، آنط ها همین تمام زن
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ام به فنا برود. و افسوس و آه و  آمدم که زندگی شکست و به شهر نمی ماند و من پایم می طور خوب می چیز، همان کاش، که کاش همه

 .یستندچنین ن ها گونة این هزار دریغ، که همة زن

اش،  دو برادر داشتم و دو خواهر. زمانی که من متولد شدم، زمستان سرد درگذر بود. پدرم مردی زحمتکش و کاری بود و به خانواده

توجه خاصی داشت.  -که در آن زمان احترام گذاشتن و عشق ورزیدن به زن، جک مضحکی بیش نبود-الخصوص همسرش  علی

زد؛  کشید. کتکمان نیز می فلک می زد. فریادش سربه ر او را بدون گره ابروان سیاهش ببینم. داد میسخت بود و من به یاد ندارم یک با

چنانی  های آن خواست. مرد بودن، به زور بازو و گفتن حرف اش را نمی اما همواره دوستش داشتیم. چرا که مرد بود و جز صالح خانواده

محلی نیست، به ریخت و قیافه هم نیست، اصالً  برانـه نیست، به سردی نگاه و بینیست. مرد بودن، به ثروت نیست، به سخنان دلـ*ـ

شود توصیف کرد، که مرد این است و آن است، که این کار را باید بکند و آن کار را نباید بکند، نه؛ مرد حقیقی  به حرف نیست. نمی

شود. پدری  ا عملش، با رفتارش مقایسه و سپس توصیف میشود، با خودش، ب شود. مرد با موقعیتش مقایسه می گونه توصیف نمی این

که به  خواهی نباشد یا آن کرد که خواستة ما زیاده چه نیاز داشتیم، اول فکر می که من داشتم، یک مرد به تمام معنا بود. هر آن

 .کرد معطلی نیازمان را مهیا می شد، بی صالحمان باشد یا نباشد، و اگر تصمیم بر خرید می

 7سالگی به روزه گرفتن.  9سالگی به نماز خواندن واداشت و از  7سال است؛ او اما ما را از  04ر بود. سن مکلّف شدن پسران سختگی

هایم را به یاد دارم، بس شیرین و با  وحال آن زمان خواندم. با عشق، با تمام وجودم. تا به اآلن حس ساله که بودم، با عالقه نماز می

انم چرا، چه شد که این حس عمیق از بین رفت؛ پنداری این احساس رفت، از زمانی که گنهکار شدم. آن هنگام، د حالوت بسیار. نمی

های  کند، و مرا دوست دارد و تمام راه دیدم که مرا با لـ*ـبخندی محو که نشان از رضایت اوست، نگاه می گویی خدا را با چشم می

کردم وجود دارد، درست مثل یک انسان، نه فراتر از آن؛ مثل یک  داشته باشم. حس میگشاید اگر به او ایمان  زندگی را برایم می

ام را بر زمین بگذارم،  کردم اگر نماز بخوانم و پیشانی جا با من است. حس می خواهد، همواره و همه موجود خیالی که نجات مرا می

عد، از زمانی که آغاز کردم روزه گرفتن را، نخوردن را و گشنگی و روی او بگذارم، مرا بیشتراز قبل دوست خواهد داشت. دو سال ب روبه

زمان  شد مرا از رحل و تسبیح و سجاده جدا کرد؛ آن طوری که سخت می ام به نماز صدبرابر شد. به تشنگی کشیدن را، عشق و عالقه

 .نداشتمها  ای هم به آشنایی با آن ها آشنا نبودم و عالقه تر وخوی بزرگ من به روحیات و خلق

هایش دلمان از  کردیم و غروب انگیز آفتاب را از بلندای بامش تماشا می دنیای کوچک من، همان خانة شورانگیز بود که طلوع دل

آمد. گویی ترس داشتند. ترس از ناپدید شدن خورشید. و در  کس از خانه بیرون نمی های قایش، هیچ غصه رو به انفجار بود. در غروب

االمکان  شد حد نبود که مغرب هنگام، کسی از خانه بیرون باشد، مگر در سفری کاری باشد که آن هم توصیه میکل، اصالً درست 

جایی که شب تاریک است و تاریکی نشانة ظلمات و ظلمات نشانة بدی و زشتی،  ریزی را طوری بیارایند که به شب نکشد. از آن برنامه

های  ه همة وحشت ماجرا هنگام مغرب بود و شب، خبری از جن و روح و قصهگفتند خوب نیست شب بیرون باشی، هرچند ک می

 .چنینی نبود این
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دید و دوست داشت و بامحبت بود و پدرم آسمان، چرا که  در دنیای کوچک من، مادرم نقش خورشید را داشت، چرا که همة ما را می

گفت چه کاری درست است و چه کاری  خدا او را بیامرزد، میکرد.  دلش صاف و بزرگ بود، صبور بود و همواره ما را راهنمایی می

دانست کجا نهی کند و کجا امر. در دوران نوجوانی آرزویم این بود که مانند پدرم باشم،  پایمان بود. می غلط. همیشه همراه و هم

نواز نیست،  ـبرانـه و گوشهنگام تازه درک کرده بودم محبت چیست. محبت، ناز کردن و نوازش و بـ*ـو*سه و سخنان دلـ* آن

دانست؛ هرگز یاد ندارم با ما شوخی  ها. در سرشت پاکشان. پدر من، این را می هاست. در عمق وجود انسان محبت حقیقی در دل

کرد. او  شد؛ اما شوخی نمی زد، صدایش آرام می . لـ*ـبخند می-به ویژه به روی پسرانش-گذاشت  کرد یا سر به سرمان می می

ورزید، به این طریقة ناب. او که از خاندانی متدیّن و متعصّب بود، برادرانم را از کودکی  گونه عشق می کرد، این مهربانی می گونه این

گفت چهره و شکل و شمایل و ظاهر اهمیتی ندارد، مهم اخالق و  کرد، من را نیز. می سفارش به اخالق نیک و نیات خیر می

مقابلت را رام خود کنی. عیناً همین را  -فرد-توانی  ترین هم باشی، با ادب می قد بود حتی اگر کثافتست که با مردم داریم. معت رفتاری

ریا و  در عبارت پاک و بی« کثافت»کشیدند از به کار گرفته شدن واژة ممنوعة  هایم را که خجالت می گفت و به یاد دارم خواهر می

دانم؛  حال، آرام و جدی و مهربان. خواهرانم آگاهند، من اما نمی ن و درعینآموزندة پدر! چنین رفتاری داشت پدرم، سخت و خش

اندام،  دانم که پدرم، مردی خشن و درشت ها سهیم نبودم. نمی کنند و من در این گفتار ها با دخترهاشان خلوت و دردِدل می معموالً مادر

آرام، چون  طور با زنی دل کند، چه درخت هزارساله را از ریشه میکرده و با دستانش  ها کار می با صدایی کلفت، که از بچگی در زمین

دادند؟ مادرم آرام بود، آرام آرام. طوری که اگر از دیوار صدایی شنیدی از مادرم نشنیدی.  مادر من، کنار آمده و ادامة زندگی می

، -«الت محل»و به اصطالح آن زمان، -ا کن پ رنگ، و پدرم، مردی پرسروصدا و شر به هایی تیره الغراندام بود و محجبه، با چشم

 !دار؛ کمی اختالف داشتند هیکل و سبیل درشت

در ازدواج، ظاهر مهم نیست، شاید چهره و اندام همسرت در یک سال، نهایتاً »گفت  معین )در آینده آشنا خواهیم شد( همیشه می

 .کند و گویا این سخن، دربارة پدر و مادر من صدق می« داش با سیرت وی زندگی خواهی کر دوسال برایت حائز اهمیت باشد، باقی

ترم که سمانه نام داشت، در دو  سال، دیگر خواهرم متولد شدند. خواهر کوچک 4سال، خواهرم و پس از  8پس از من، با فاصلة سنی 

جود داشت، طی مسافت رزن امکاناتی به نام رزن و سالگی بر اثر بیماری حصبه درگذشت. در نزدیکی ده قایش ما، شهر کوچک کم

ها )در حقیقت  توانستیم سمانه را به مرکز درمان یا بیمارستانی برسانیم، چرا که در قایش دکتر طلبید و می الی قایش زمان زیادی نمی

ن و رفتیم. یک شب، فقط یک شب پشت گوش انداختیم؛ م دانستند( او را جواب کرده بودند و باید به شهر می کسانی که بهداری می

هایم و خواهرم در یک اتاق و پدر و مادرم و سمانة دو ساله در اتاقی دیگر. آن شب به سحر ختم شد، بار نخست بود که پدرم را  برادر

های مادرم هم توجهی نداشت؛ تنها به جنازة الغر و سفید دخترش  دیدم، مات مانده بود و حتی به جیغ زده می قدر متعجب و حیرت آن

هایش دوست داشت، در آن زمان و آن ده  هایش را خیلی بیشتر از پسر آورد؛ اما دختر . او اگر چه به روی خود نمیچشم دوخته بود

شد و بیشتر ننگ بود. قرار بود سمانه را همان شب، با شورلت کدخدا ببریم رزن و  کوچک، که فرزند دختر اصالً آدم محسوب نمی

ها خسته بودند، و ماندیم. دست تقدیر  چون تازه از کار آمده بودیم، پدرم قبول نکرد؛ اما پسربازگردیم، که مادرم مانع شد و گفت فردا، 
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 .اش بازگردد اش به سوی صاحب واقعی بود. انگار سمانه قرار بود در دو سالگی و در اوج شیرینی کودکی

رم و خودخوری پدرم برای سال داشتم. برایم وحشتناک بود، شیون ماد 04شوک شدیدی بود، به خاکش سپردند و من 

تواند بمیرد، آن زمان بود که تصورم از مرگ تبدیل  ای به سن سمانه هم می کردم بچه اش، برایم تازگی داشت. فکر نمی انگاری سهل

موسی، های حاج  تواند بیاید و چشمانت را برای همیشه از این دنیا ببندد، و ترسیدم، و تمام حرف شد به روح و شبحی که هر زمانی می

داد. تصمیم گرفتم همیشه با فکر عمل کنم، درست عمل کنم و در همه حال نظر و مشورت  نماز مسجدمان، در ذهنم جوالن می پیش

 .دیگران را هم بخواهم

خواستم پاک و معصوم باشم، تا اگر مرگ به سراغ من هم آمد، بدانم کیستم و مرد عمل کیست و شرمنده نشوم و شرمندگی برای  می

 .دینم به جا نگذارموال

گرفت، اما با چه حالی؟ اطرافیان  ها ناراحت بود. زندگی به گردش خود درآمده بود و مادرم کارهای خانه را از سر می مادرم تا مدت

؛ «شوم خودت را ناراحت نکن که ناراحت می»، « قسمت خدا بوده دیگر»، « حاال بچه است، دختر است، چه اشکالی دارد؟»گفتند  می

ها.  شد به سکوت والدینم در برابر این حرف کردم؛ اما دلم بند نمی وبش نمی برادر بودم، خیلی هم در این دوسال با سمانه خوش من

 .ها هیچگاه زبان به پاسخگویی نگشودند شد، آن زده می های خود حتی خجالت شدند که گوینده از زدن حرف گاهی چنان ساکت می

برای مادری که کل دنیایش فرزندان و شوهرش است، فاجعة سنگینی بود، حداقل برای پدری که خیال این رخداد بزرگی بود، حداقل 

حالی  های یواشکی و پدرم با کار بسیار زیاد، دلتنگی و خراب اش را در حق فرزندانش تمام کرده. مادرم با گریه کرد وظیفة پدری می

 .کردند خود را ابراز می

هایش توجهی نداشت، همه  و کسی به مخارج و هزینه-بچه را داشت و چه بسا که بیشتر از این نیز  4قل ای حدا آن زمان، هر خانواده

ها حتی در زمستان  کوچه پس . برای همین شلوغی کوچه-خواستند مانند دیگران باشند، حتی اگر مجبور شوند در فقر سیر کنند می

های دیگر عالقة بسیاری  یادی داشتند و این به کنار، به بازی کردن با بچهسرد، چنان اتفاق عجیبی نبود. کودکان آن زمان انرژی ز

محض استحکام -های قرمز کشیده بودیم  راه های آبی، که رویش یک توپ دیگر را با راه راه داشتند. با یک توپ پالستیکی سفید با راه

رفتند از بازاچه کاله  داران که می مادران بود، مگر آن مایه های بافتنی همه دسترنج کردیم. آن زمان لـ*ـباس ، فوتبال بازی می-بیشتر

کردند که گویا سرنوشتشان در این  ، چنان جدی و خشن فوتبال بازی می5ها با موهای شماره  خریدند. پسر و دستکش و کاپشن می

 !شود بازی معین می

مان، با دو  گذاشتیم و محدودة دروازه بان می را به عنوان دروازه های چاق و تپل تر از چهل بود! و معموالً پسربچه نتایج هم معموالً باال

تواند به کوچه  سال گذر کرد، دیگر نمی 9شد. بازی دختران؛ اما قوانین مختص خود را داشت، اگر سن دختری از  آجر مشخص می

بازی کند،  ایشان را شانه بزند و خالههایش را روی آن بچیند و موه بیاید و یک قالیچة نازک کهنه را روی زمین پهن کند و عروسک

 .سُک بزنند  گاه که پیدا شد، بدوند و سُک گشتة خود بگردند و آن یا که چشم بگذارند و تا ده بشمارند و دنبال رفیق گم
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ت و ساله نداش 9کس نظری به دختر  ترین شکست دختران آن زمان بوده باشد، چرا که هیچ شاید این ممنوعیت، یا محدودیت، بزرگ

اش بود، و جنبة  شد. این یک جنبه این ممنوعیت بازی در کوچه با دیگر دختران آن هم در آن سن، عمل چندان درستی محسوب نمی

خواستند به خانة  پای مادرشان کار کنند و دست کمکی باشند، و برای چند سال دیگر که می دیگرش آن که در خانه بمانند و هم

های پولدار شهرنشین  گی بدانند، چرا که آن زمان، دختر حق رفتن به مدرسه را نداشت، مگر آن دخترشوهر بروند، شیوة کار و زند

داد دخترش  غیرتی اجازه می شوند. در روستای ما چنین چیزی رایج نبود؛ کدام خوش سواد نامیده می شهرزاده، که اگر مدرسه نروند، بی

 برود و در کالس درس بنشیند؟

داد  کس به خود زحمت نمی کردند که از پدرانشان به جای مانده بود و هیچ چه تکیه می محض. نگرش غلط و بر آن اشتباه بود، اشتباه

کمی فکر کند، که دختر و پسر هر دو یکسانند، این حق دختران است که یاد بگیرند، بخوانند و بنویسند و نادان نباشند. توانایی 

ترین شکل  کردند که هیچ، به افتضاح ست؛ و مردان آن زمان، این را درک نمی ر انسانییادگیری و شکوفایی استعدادها، حق مسلم ه

که در خانه ور دل مادر بنشینند تا دامادی از او خواستگاری کند و در اولین  ممکن درس خواندن دختران را تعبیر و اعمال کردند: این

اد نگیرد که نتواند برای نامحرم نامه بنویسد! در کمال تاسف، فرصت بفرستندش به خانة شوهر! دلیلشان هم این بود که سواد ی

ها حتی معتقد بودند که باید زن را کور کرد که نامحرمی را نبیند؛ اما این نتوانست به عنوان یک قاعدة محکم بماند و سریعاً  برخی

توانست  را در خانه زندانی کردند. زن، نه می، زن «غیرت خوش»کن شد و هیچ زنی کور و نابینا نشد. این آقایان به خیال خود  ریشه

توانست با خواهرش کمی خلوت کند. تلفن آن زمان یک وسیلة منفور برای  توانست چیزی ببیند، نه می جایی برود، نه می

و چرا ها نگفت که اگر این زن خـراب بود، ت کس هم هیچ وقت به آن غیرتان بود که رابط بین زنشان و مرد دیگری است. هیچ خوش

 آن را به عقد خود درآوردی که بخواهی تا این حد محدودیت به عمل بگیری؟

دهد؟  ها چه معنی می خب این«. نفهم»، «نخون»، «نرو»، «نخواه»، «نگو»، «نپوش»، «نبین»، «نکن»زن همیشه همین بود؛ 

اد که خود را در پوششی به نام چادر از ترس سو ندیدة خنگ بی ومهتاب بستة هیچ ندان و آفتاب وگوش شود یک زن چشم شان می نتیجه

هایش را نبیند. چادر، حجاب برتر است، نه حجاب! یک مقنعه و مانتوی  کمربند چرم آقا قایم کرده، که به اصطالح نامحرمی زیبایی

انش دو دو تا درست و درمان هم حجاب است؛ اما حجاب فاطمه مسئلة دیگری است. اگر زنی عقل و شعور داشته باشد و با انگشت

چهار تا کند که چادر بهتر است یا مانتو، و خودش به انتخاب خودش و به تصمیم و تفکر خودش، مانتو را انتخاب کند و در عین حال 

شود. خوب است که چادر را اجبار کنند؛  حجابش را نیز رعایت کند و درست و صحیح لـ*ـباس بپوشد، باز هم باحجاب محسوب می

جا یافت  گـ ـناه! آدم مریض هم همه ضربات کمربند و چرخش دست و باز کردن قالبش و فرود آوردن بر تن زن بی اما نه به ازای

تر است؛ اما باز هم وجود دارند و ممکن است اتفاق بیفتد و مردی برای زنی ایجاد مزاحمت  شود، درصدش برای زنان محجبه کم می

به سر کوچه رفته تا از نفتی نفت بگیرد و کرسی را روشن کند از برای خاطر  کند؛ آیا زن چادری مقصر است که صبح اول وقت

کند، به  ها نگاه نمی مردش و فرزندانش و یک مـسـ*ـت خرامان آواره مزاحمش شده؟ نه! معین است که نه! اما شوهرش به این چیز
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ای را  انش را در بر نگرفته؛ چشمش تنها مرد غریبهکه چادرش تنها چشم دهد یا این کند که زن هیچ محلی به طرف نمی این نگاه نمی

رسد و دو بادمجان پای دو  بیند. به حساب مرد که می خندد. دیگر هیچ، قیامت را به چشم می کند و می بیند که با زنش صحبت می می

ه زن...؟ او اصالً گناهی کند در صورتی ک کارد هیچ، زن را هم به بدترین شیوه تنبیه می چشمش و یک سرخاب گوشة لـ*ـبش که می

 کاری نکرد! پس چه شد؟ نداشت! هیچ

کنیز »، «پاشکسته»ها را ملعبه قرار دادیم و قدرشان را ندانستیم. در خانه لقبش بود؛  ها احترام قائل نشدیم و آن وقت برای زن ما هیچ

ا غلط کردیم و خلقت زن را از انسان جدا و کلمات دیگری که نام بردنشان جز تاسف خوردن هیچ ندارد. م« بز»، «منزل»، «شوهر

ما حیوان بودیم! ما نخواستیم، ما نفهمیدیم. گناهش را  -با آن اعمال-که  کردیم و تنها خودمان را دیدیم و آدم فرض کردیم، درحالی

ری یاد بگیرد، بافتن دا سالگی بچه 9چرا به پای دیگری بنویسیم؟ دختر در خانة پدر حق تحصیل نداشت، گوش به فرمان مادر که از 

بلد باشد، غذا پختن بداند، دامداری و زراعت و کشت را محض احتیاط بلد باشد، چادر بپوشد، گـر*دنش همواره به زمین خمیده باشد 

 ها فرزندان شیطان بودند، که آن نه این-گاه نخندد، لـ*ـبخند نزند، با دوستانش صحبت نکند  ، هیچ-تا مگر نگاهش به مردی بیفتد-

شود دستگاه تولید بچه و کیسه بکس آقا که زور بازوی خود را  ، این کار را بکند، آن کار را نکند. در خانة شوهر هم می-برای همین!

کند و کار  کند و کار می کند؟ زن حامله را در خانه رها کرده، بیرون از خانه کار می به رخ زن بیچاره بکشد. حال آقای خانه چه می

خوابد. این تمام کار مرد، در یک روز است. و زن باید به هزارویک  کشد و می خورد، قلیانی می رود، چای می به خانه میکند، خسته  می

پسر »، ترجیحاً «پسر عمه»یا « پسر دایی»غیرت که بود؟  عمل مختلف برسد و روز و شب ندارد. حاال این مرد خوشبخت خوش

کنند. به همین سادگی! دو  هاشان با هم عقد می آید، بچه از آقای محمودی خوشش می ها نشد؛ برای مثال، آقای فاطمی این«. عمو

ها  خوانند! )چه رویی این کنند و تازه نماز شب هم می محروم می -که انتخاب مسیر و شریک زندگی است-نفر را از حق طبیعی خود 

کردة هم  ر نافشان را به اسم هم ببرند، و این دو نشاناش هم این است که زمان تولد دختر یا پس دارند و چه صبری خدا(. شیوه

دیگری را بخواهند یا به عقد  -خبر از خدا بی-تردید این دو در آینده باید با هم ازدواج کنند؛ یعنی اگر دختر یا پسر  شوند و بی می

کرده  گ در حق آن خانوادة نشانشود و این یک خــ ـیانـت بزر اند و خدا سخت خشمگین می دیگری در بیایند، خالف شرع کرده

 !است

ام از وقتی  ها! از خدا و قیامت بترسید! بچه وجدان تر بود؟ بی اش از او کم به چه حقی دخترتان را به دیگری دادید؟ مگر پسر ما چه -

اش تمام شود؟  د سربازیکردی مردید صبر می خور بدقواره، کلی خودش را لعنت کرد! می اید به آن پسرة حاجی مفت فهمید لیال را داده

 !ست ها، خجالت هم خوب چیزی رحم یک عروسی برایش بگیرم چشمتان در آید. بی

پرستیدند. )قهر نه، قطع رابـ  ای تا قبل از آن که خبر عقد این دو جوان بپیچد، یکدیگر را می ی بین دو خانواده و تمام. قطع رابـ ـطه

ای  ، که گویا آن دختر معصوم، وسیله است یا یک بـرده«اید به فالنی.. دخترتان را داده»گویند  ـطه! یعنی دیدار به قیامت( طوری می

 !که فروخته شده
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ترین  های بسیارمان، مانع تحصیل و یادگیری زن شدیم و گمان کردیم تنها وظیفة او، تربیت فرزندانش است که مهم ما با حماقت

داند برای  داند، وقتی نمی حسن انجامش دهد؛ اما، وقتی او شیوة تربیت کردن نمیکشد و باید به نحو ا ست که روی دوش می ای وظیفه

تواند که بداند که یک بچه را نباید کتک زد، نباید به او فحش  داند و نمی یک بچه چه چیزی خوب است و چه چیزی مضر، وقتی نمی

که بنشیند  شود؟ این ن تربیتی داشته باشیم؟ کار این زن چه میتوانیم داشته باشیم؟ چه امیدی به چنی داد، چه انتظاری از تربیت او می

ادب پتـ*ـیـاره، یتیم بشی الهی، ایشاال  بچة بی»در خانه و پس از هربار ارتکاب خطای کودکش، او را مواخذه کند و لعن و نفرین که 

کنی شیوة  فکر می« ز، خفه شو! صدات در نیاد!بمیرم، خدایا منو بکش از دست این غافله راحتم کن، دقم دادی تو، عین باباتی، لجبا

کنیم، از تهدید به کتک پدر گرفته تا لولو  های دیگر را امتحان می تربیتشان چیست؟ ترساندن کودک از آقا گرگه! جواب نداد؟ راه

رده که باید زیرِ دست شود؟ چه گناهی ک گونه بزرگ می خورخوره و هیوالهای خیالی و جن و قبرستان و خون و ال و بل؛ این بچه چه

 ها بزرگ شود؟ این

ها  ست که خوبی خواهد. این چه لحن کثیفی ای در حد متوسط و یک خانوادة آبرودار هیچ نمی یک زن سالم، یک زن عادی، جز خانه

واهد؟ زن سالم خ اش چه می خواهد؟ نه واقعاً، یک زن از زندگی اش می دهد؟ مگر یک زن چه از زندگی طور زشت و بد جلوه می را این

کند و شوهرش را  هایش را راهی مدرسه می کند و بچه خواند و بساط صبحانه و چای را پهن می ست که صبح زود نماز می همان زنی

هیچ توقع  های تکراری. یک زن عادی، بی کند تا شب و شام و خواب و فردا هم همین داستان سپارد و کار خانه می به پناه خدا می

دهد و سعی در بهتر کردن آن دارد. پس ما چرا  اش را ادامه می چنانی یا انتظارات عجیب از مردش، زندگی های آن واستجا یا درخ بی

 نخواستیم که بفهمیم و ببینیم؟ چرا؟

کند تعصب داریم و اسمش  دلیل بر رسوم و اصول قدیم که هیچ مدرک و سندی ضمانت درست بودنشان را نمی چون ما متعصبیم؛ بی

ایراد است و فقط ما خوبیم، بقیه باید بروند بمیرند.  چیزمان بی ایم که همه های خود کرده و خیالمان را خام بهانه« غیرت»ایم  ذاشتهرا گ

 .خواهد بکند، بکند ای؟ طالقش بده برود هر کاری که می ها بهانه است، تو اگر زنت مشکل دارد چرا معطل مانده تمام این

اعصابی و جر خوردن حنجره؟ اگر زنت دوستت دارد و با هم  تهدید و زور و کتک چه سودی برایت دارد جز بینگاه داشتنش در خانه و 

جا  خواهد برسد؟ در آرامش باشید! تعصب بی جایت به کجا می های بی ها و ایراد گرفتن سازید، پس مشکلت چیست؟ این گیر دادن می

ها خوب  پوست اند که سیاه ی، دوست است یا دشمن، فقط چون آبائنا االولون گفتهداریم، مهم نیست فرد مقابل ما معصوم است یا خاط

گوید:  ای الهی و پرمعنا می ها، پس از جنگ جهانی دوم( در قرآن کریم، آیه نیستند، باید از او متنفر باشیم! )بر اساس اعتقاد غربی

 «...پدران ما، نیاکان ما، میراث ما»

ی که از اجداد و آبائمان، به ما رسیده است. فرهنگ، شامل اعتقادات مردم، روحیات مردم، تاریخ )تاریخ میراث از ارث، به معنای چیز

شود(، احساسات مردم، مذهب و آئین مردم، خط و زبان مردم، پرچم مردم و غیره  تقسیم می« ما قبل تاریخ»و « تاریخ»به دو قسمت 

که به مردم یک تمدن ربط داشته باشد، از فرهنگ آنان نشأت  -ا معنویمادی ی-شود به طور کلی گفت هر چیز  شود و می می

گیرد و همچنین، سازنده و مشکل هویت مردم است. بر این است که  ها را در بر می گیرد. فرهنگ یک ملت، ساختار هویت آن می



 

 
 

16 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

دانیم  ارث را چیزی ارزشمند و گرانبها مییعنی آداب و رسوم و اصولی که از گذشته بر ما به ارث رسیده، و معموالً « میراث فرهنگی»

های بعد، الی  خواهیم هرطور است به نحوة برتر، از آن محافظت کنیم، و به نسل بعد برسانیم، نسل بعد هم به نسل بعد و نسل و می

طور کلی و  داند. به کس هیچ نمی قیامت؛ فرهنگ هم یک میراث است. این فرهنگی که از گذشته به ما رسیده است، چیست؟ هیچ

. پارسی -مذهب تسنن نیز در ایران وجود دارد-کند  ایران از آئین اسالم و مذهب تشیع پیروی می»توان گفت که  البیان می مجمع

دهد. به انقالب  . پرچمش فالن رنگ است و این معانی را می-های بیگانه هم در نقاط مختلف کشور رواج دارد که لغت-زبان است 

احترام فراوان  -حضرت خامنه ای-دانند. به رهبر کنونی  کنند. قرآن را کتاب برتر می کومت پهلوی افتخار میبزرگ خود بر ضد ح

 -شان بسته به موقعیت جغرافیایی-گذارند. شیوة حکومت به شکل جمهوری اسالمی است. مردم از آداب و رسوم مناطق مختلف  می

ود*. نمایندگان از مناطق مختلف کشور، طبق انتخابات، قوانین مناسب را وضع ش کنند. رهبر به انتخاب مردم انتخاب می پیروی می

 .«شوند کنند و این قوانین توسط آگاهان، بررسی صالحیت می می

جایی که  شود و از آن خوانندگان محترم، در نظر داشته باشید که رهبر جمهوری اسالمی ایران، توسط مجلس خبرگان انتخاب می *

 .کنند توان گفت که رهبر را هم مردم انتخاب می کنند، می ن مجلس را مردم معین میصالحیت افراد ای

ها و تاریخشان است و برای بیان  ها، در بردارندة شیوة زندگی مردم و روابط مابین حکومت و مردم و اعتقادات آن و مجموع این حرف

 !ها باید وقت صرف کرد فرهنگ یک ملت ساعت

اند یا غلط؟ خب، واضح  اند؟ اصالً درست دانیم این چیزهایی که از گذشته به ما رسیده است، چیست ما میجاست که آیا  موضوع این

دانند، میلی هم به دانستن فرهنگ خود ندارند، و اگر از سر نادانی و  است که نه. شاید تو بدانی، او بداند، آن بداند، اما همه نمی

کنیم به چه  دانیم این کارهایی که می جة مطلوبی نخواهیم رسید، چرا که ما حتی نمیناآگاهی از این فرهنگ پیروی کنیم، به نتی

آید  گوییم شب زیر درخت نخواب جن می تواند نتیجة نادانی باشد! بر فرض مثال، ما می بست نمی اند! خب جز بیراهه و بن دلیل

 .تر بودیم ن، راضیگفتند قبرستا کند؟ می سراغت. ببخشید! جن زیر درخت دقیقاً چه غلطی می

ها  داند، دیگر از کسی نباید توقع داشت! شب ساله دلیلش را نمی 52واقعاً چرا نباید زیر درخت خوابید؟ مرد « چرا؟»وقت نپرسیدیم  هیچ

کنند؛ اما در شب این عمل  اکسید کربن را دریافت و اکسیژن حاصل می شود. در روز درختان دی ها می عمل درختان بالعکس روز

اکسید کربن برای انسان مضر است، خطر  جایی که دی کنند، و از آن اکسید کربن خارج می شود؛ اکسیژن دریافت و دی عکس میبر

که شب هنگام، تجمع  گوییم شب ناخنت را نگیر خوب نیست. به علت این مرگ و خفگی در شب زیر درخت خوابین وجود دارد. می

شیله  خودی در ادامة همین مسائل ساده و بی دانیم و بی فتن ناخن در شب، مضر است. ما نمیشود و گر ها زیاد می کلسیم در زیر ناخن

پرسند چرا؟  وقت نمی کنند و هیچ دهیم! مردم هم احمقانه همراهی می های بیهوده می پیله که پیشینیان با دلیل و منطق گفتند، فتوا

به دانستن این مسائل ندارند، پنداری این قضیه ارثی است، ذاتی  ای اش چیست؟ اصالً عالقه اش چیست؟ دلیل منطقی دلیل علمی

 !است
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گوییم اگر پلک چپت لرزید یعنی مصیبتی در راه است! اگر کف پای  شود! می دلیل باز و بسته نکن که دعوا می گوییم قیچی را بی می

کردیم و مطیعانه از انجام آن عمل  همواره باور میجاست که  تان بیاید! و جالب این خواهد مهمان منفوری به خانه راستت خارید، می

به »، مطمئناً جوابشان چیزی جز «چرا؟»پرسیدند که  رسید، می ها و یا در اصل کسانی که کمی عقلشان می فکر کردیم، روشن نهی می

های عجیبی را که عمومیت  ارشد که ما نخواهیم بدانیم و دلیل رفت نبود. چه چیزی مانع می« ها دخالت نکن در این کار»یا « تو چه

حد، که چون در قدیم گفتند فالن، اآلن هم باید همین باشد. ما تعصب داریم و  دارند، بفهمیم؟ پاسخش واضح است؛ تعصب بی

 کنیم، چون پیشینیانمان خواهیم قبول کنیم که در حال حاضر، در این مقطع زمانی ما نیاز به انجام آن کار و آن کار داریم؛ نمی نمی

که پدرم با  شدند هم، تعصب شدیدی داشتند بر این ای که مانع حضور زنان در اجتماع می دانستند. این مردان وحشی این کار را بد می

سواد و تحصیل نکرده بار آوردند و  شعورها، زنان را بی طور رفتار کنم. همین بی کرد، من هم باید با زنم همان گونه رفتار می مادرم آن

خواهد کودکانش را تربیت کند و برای اقتصاد و پیشرفت علمی کشور مفید باشد؟ هیچ... چند سال  گونه می ش، این زن چها در ادامه

شود خاک، چرا که تربیت غلط، مانع رشد عقلی کودک و در آخر به رسیدن به راه خالف و امثالهم، حتی اگر آسیبی  بعد، این ملت می

 .گیرد؟ تعصب شدید ها ریشه از کجا می و تمام اینشود  به کودک وارد نشود، منتهی می

شد، در هر شرایطی  گاه خالی نمی کردند. کوچه هیچ ها که آزاد بودند و تا هر سنی اجازة بازی در کوچه را داشتند، همواره بازی می پسر

های  ها کوچه طور کلی، عصر رفتند؛ اما به کردند و می ای بازی می پله نشستند، منچ و مار ها می آمدند و آن گوشه حداقل یکی دو نفر می

هایی که همسرانشان  آمدند، روی سنگ ها با سینی گردشان بیرون می ها و پیرزن گاه خالی از اهالی نبود. به یاد دارم زن قایش هیچ

اشت و کسی ها حداقل زمان د شنیدند. حضور آن زدند و حرف می نشستند و حین سبزی پاک کردن، حرف می کردند، می درست می

اش را به قایش آورد تا  ساله بودم که یکی از مهندسین شرکت نفت آبادان، خانواده 8آمد تا سبزی پاک کند!  زمان شتاء به کوچه نمی

خواستند یک سه ماهة تابستان را در طبیعت سیر کنند. با خودم فکر کردم که از آن  کمی از فضای کاری و شلوغ دور شوند. می

پولدار هستند. آخر ما روستایی بودیم، فقیر بودیم، و سابقة سفر به شهر را نداشتیم، اگر هم داشتیم جهت به انجام  های لوس و شهری

ها،  ساله07، 06های در سنین من، و بیشتر  وگذار و سکونت طوالنی مدت؛ به همین دلیل اکثریت بچه رساندن کاری بوده، نه گشت

ها،  تر موقعیت جایی که در بیش دیدند. و از آن کار و پولدار می ها را بد و سیاه و کافر و بی آنها نداشتند و همة  نظر مثبتی به شهری

شود، ما هم همین احساس را داشتیم، هر چند اشتباه بود، غلط بود؛ اما ما آن زمان درک درستی از خوب و بد  فقیر از غنی متنفر می

 .نداشتیم

اند؟ ما در هر خانواده  قدر تعداد فرزندانشان کم برانگیز دیگر؛ چرا این هم یک مورد تعجبدو بچه داشتند، یک پسر و یک دختر. این 

به توچه ربطی داره؟ کار خودتو »ترین برادرم تعریف کردم و او گفت  آید با هیجان برای بزرگ حداقل چهار بچه را داشتیم! یادم می

ای جنایی  العملی نشان بدهد و با هم نقشه ار داشتم حداقل رضا عکس؛ خب، رویاهایم ویران شدند؛ اما ناراحت نشدم. انتظ«بکن!

قدر بزرگ و مهم شده بود که چند راه چاره به ذهنم رسید؛  ها را بفهمیم! حقیقتش برای من این مسئله آن بکشیم که راز دو بچة این

گذشت؛ در یکی از  ها می ای از حضور آن فتهخیالش شدم. یک ه اما توانایی بازگو کردن دالئلم را هم نداشتم و از این جهت، بی
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اش ساخته بود که پس از عقد خانه  کرده ای را هم برای پسر نشان کردند. کدخدا به جز خانة خودش، خانه های کدخدا زندگی می خانه

ه بود و در نتیجه خانه را مال او کند تا با سرمایه و پشتکار، زندگی مشترکش را شروع کند، از آن جایی که این پسر هنوز عقد نکرد

 .خالی مانده بود، سه ماه این خانه را به مهندس آبادانی واگذار کردند

خیال و  هایشان آب شد و با حضورشان کوچه را منور کردند! همه به نحوی سعی داشتند خود را بی یک هفته گذشت و یخ بچه

دانگ حواس همه به ورود این پسر و دختر بود. به نظر  که شش الیها نشان بدهند، درح ها و غریبه وارد حواس نسبت به ورود تازه بی

حال پیش رفتیم و نامشان را جویا شدیم و از چیزی که شنیدیم شاخ در آوردیم! گفته بودند  تر باشد، بااین آمد پسر از دختر بزرگ می

مسـ*ـتانه! باید حق بدهید که برای مایی که گذارند؛ مسیح و  دانستیم ضد مذهبی هم می گذارند، نمی های مذهبی نمی ها اسم شهری

هایی که ما نظر  جایی از این سرزمین خاکی را نگشته و ندیده بودیم، جداً این اسامی جدید و عجیب و بد بودند؛ اما در مقابل تمام این

ود، مودبانه جلو آمد و از ابراهیم که نم ساله می 00، 02تر بود و  هایی مودب و باتربیت بودند. مسیح، که بزرگ ها داشتیم، بچه بد به آن

گونه ما با او دوست شدیم. خواهرش هم،  ها بود، درخواست ورود به بازی کرد، ابراهیم هم پسر بدی نبود، و این الت نوجوان

ند. خدا و ای بود پیله شیله های ساده و بی هایشان مشغول شد. بچه ها و عروسک مسـ*ـتانه، به سمت مجلس گرم دختران رفت و با آن

ای بود و به گفتة  العاده حرفه ها، به خصوص مسیح که فوتبالش فوق دانستند و بسیار آرام بودند. بازی با آن پیغمبر و حالل و حرام می

 .خودش در باشگاه فوتبال شرکت نفت، کاپیتان است، خیلی لـ*ـذ*ت بخش بود

 !ها باز کردند، بحث زنان سبزی پاک کن گل کرد را در دل قایشی ها که با هم دوست شدند و این دو جای خود کمی که گذشت، بچه

 جریان اومدن این آبادانیا رو شنیدی؟ -

 ایه؟ آره، وای تو هم شنیدی؟ دیدی زنه چه افاده -

 !حیا پوشه بی وای آره، حتی راه رفتنشم کج و کوله ست! چادر هم نمی -

هاش خواستن تو کوچه بازی کنن،  گـه بچه شو، دیروز پسرم اومده خونه می خیال شهری همینه دیگه خواهر من، حاال اینا رو بی -

؛ بچه رو ول کن بذار بازیشو بکنه ها! «حالشون خوبه؟»، « گذره؟ خوش می»، « سالمن؟»پرسه  کنه؟ هی میاد می مگه ولشون می

 !هم نریزه خانم تازه دو تا بچه هم بیشتر نیاورده که اندامش به

خورد که دیگه نزدیک بود برم بشقاب برنجو کج کنم  قدر این بشر آروم و با ناز غذا می جون دعوت بودیم، این نهالمصب، خونة سکی -

 .تو حلقش! آخرشم حتی نصف بشقابش هم نخورد

نوادة ان، خا شون همین شکلی ها هم رسیده؟ همه ان دیگه، از آبادانیا چه انتظاری داری وقتی صداشون به گوش ما روستایی آبادانی -

 .شرکت نفتی هم که دیگه زده رو دست هر چی آدم حسابیه

ان یا تو باغ کدخدا، حتی آشپزی هم  ها هم یا تو کوچه کنه تو خونه! نشسته تو خونه ورِ دل شوهرش، بچه زنه اصالً کار نمی -

 !خورن ذاره تا شب همونو می کنه! همون صبح یه چی واسه نهار می نمی
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 ...ـباساشو ندیدیتنبله دیگه. تازه لـ* -

ها و این غیبت کردن ها، چه لـ*ـذ*تی دارد؛  ها و این حرف دانیم، این بحث دانند، نمی دانم، نمی و این بحث الی آخر ادامه داشت. نمی

و دانند  دانم و نمی تر آن که سودی ندارد هیچ، ضرر زیادی هم دارد؛ اما نمی شود. و عجیب طوری که دل کندن از آن کار سختی می

ست که  ای ست، که نیاز به اصالح دارد. این همان عقیده خواهیم که بدانیم که این کار، غلط است. این همان فرهنگی دانیم و نمی نمی

 .کنی دارد از پیشینیان به ما رسیده است. این همان است و نیاز به ریشه

م. ما هم بس که تعجب کردیم و شگفت زده شده بودیم، این گویم. مسیح آیرم، مسـ*ـتانه آیر ها را می بود. آبادانی« آیرم»نامشان 

که در روستای ما « قدم خیر»یا « مولیات»یا « هژیر»یکی دیگر خیلی برایمان جدید نبود؛ چون مسلماً فامیلشان نباید چیزی مثل 

مان دعوت  یهمانان خارجی را به خانهنوازی، م رواج داشتند، باشد. پدرم به رسم خاندانشان و برای به جا آوردن احترام و آئین مهمان

ساله بودم و سمانه هنوز به دنیا نیامده بود هیچ، فاطمه، خواهر اولم، یک سال بیشتر نداشت. خیلی مودب و محترم بودند. هم  9کرد. 

شان به  ، توجهگذرد، از لـ*ـبخندهایشان شان به خوشی می زن، و هم مرد، هر دو جوان و خوش برورو بودند و پیدا بود که زندگی

ها کرد، برخوردشان بود. بسیار مهربان، بسیار ساده و خوش برخورد، هر چه تعریفشان را  هایشان. چیزی که مادرم را جذب آن بچه

بود. از نظر مالی هیچ مشکلی نداشتند و  دالنه ساده ای از میان فرشتگان بوده باشند، اخالقشان بسیار ام. پنداری فرشته بگویم کم گفته

توانستند در بهترین مدارس تحصیل کنند.  هایشان می توانستند در پایتخت شاهانه زندگی کنند و به دیگران فخر بفروشند. بچه یم

توانستند به خارج از کشور سفر کنند و  ها را بپوشند. حتی برای آن سه ماهة تابستان، می ترین و زیباترین لـ*ـباس توانستند گران می

 .ها را اما نکردند، چرا که با فکر عمل کردند ا تجربه کنند. هیچ یک از این کارجا ر های آن زیبایی

توانست مانند سبزی  کرد. زن، می اش مهیا می کرد و نان حالل برای خانواده مرد جوان، از موقعیت و جایگاه خود استفاده نمی

ترین باشد تا در روستا اگر زنی او را ببیند حساس نشود.  سادهکرد و سعی داشت  های ما، ناز کند و به شوهر خود ببالد؛ اما نمی کن پاک

های دیگران را  ها و خواسته خواست رویا هستند و نمی« بخور و نمیر»جا فقیر و قانع به زندگی  دانست که اهالی این خوب می

 .تـ*ـحـ*ـریـک کند

ن روستا و احترام به کدخدا و اهالی، با روسری و مانتو های خودش، او اصالً مقید به حجاب نیست؛ اما برای حفظ آبروی ای به گفته

حجابی یا با حجابی او ندارد. گویی برایش تفاوت چندانی نداشت. با قرآن و اسالم و تشیع  شود، شوهرش هم مشکلی با بی خارج می

آزاده بودند و کاری به کسی  تمدن. فرهنگ و بی زدة دین بودند و نه بی آشنایی سطحی داشتند و هیچ اعتقادی نداشتند، نه شتاب

ست ازدواج کرده اند.  نداشتند؛ اما انسانیت داشتند. بر مبنای سخنان مرد، هر دو از خاندانی تحصیلکرده و ثروتمندند که ده، یازده سالی

ساده عاشق شدیم، گفت  اند و برو و بیایشان زیاد است. مقید نیستند، نه به دین، نه به رسم و رسومات، می پدرانشان دکتر و مهندس

دیدم که با جان و دل  های مرد جوان را، آقای آیرم را می ساده ازدواج کردیم، ساده زندگی کردیم، و ساده هم خواهیم مرد. پدرم حرف

کند. پدرم نیز صحبت کرد. از آن که دیپلمش را به سختی گرفت. از آن که ازدواجش با عشق  اش می پذیرد و قبول دارد و همراهی می
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کند و زحمت  هایش بسیار زیاد است. از آن که در چراگاه کار می اش را دوست دارد. از آن که عشقش به بچه وده؛ اما حاال زندگینب

دانستم و دل کندن از کار و  اگر راهش را می»کشد. و من دیدم که آقای آیرم بیش از پدرم شیفتة او شد. به یاد دارم که گفت  می

های بزرگ بزرگ بزند و  مردی نبود که حرف«! کردم تان را می آمدم و نوکری شک به قایش می بود، بی ام در آبادان آسان زندگی

شد! مادرم هم حسابی با شیرین خانم، همسر آقای آیرم، گرم  آمد و نوکر ما می زبانی کند، این حرف را که زد؛ یعنی جداً می شیرین

گفتند و کار به جایی کشید که شیرین خانم  هاشان را به یکدیگر می سته شدند.حرفداشت و به یکدیگر واب گرفته بود و او را دوست می

 .آمد هر روز به خانة ما می

بخش بود. و این خوشی هم قرار نبود ماندگار باشد؛  زندگی با حضور این خانوادة سرزنده و فهمیده، تغییر کرده بود. همه چیز لـ*ـذ*ت

مان، تمام شدند. حضور  های زندگی ها هم، مانند تمام خوشی تی را انداختتد و رفتند. آن خوشیها ترمز دس نیمة شهریور که رسید، آن

پربرکت و نوی آن خانواده، برای من یک آغاز بود. آغاز روییدن و شکفتن. دیدن و فهمیدن و دانستن و درک کردن. گویی با دیدن 

ها بیش از اندازه بود؛ اما حالوتی که  ها. قابل قیاس نبودیم و تفاوت نها، زندگی حقیقی را دیدم. نگاهی به خودمان کردم و به آ آن

عـ*ـیـ*ـش آنان داشت را زندگی ما نداشت، و در مقابل، صمیمیتی که ما داشتیم را آنان نداشتند. صبور بودند و بخشنده، مهربان با 

هایشان در ذهن و جانمان نفوذ کرده  د؛ تمام ویژگیبرخورد و عاقل و دانا و باسوا صحبت و خوش تن صدای آرام و دلنشینشان، خوش

ها، حرف از آن مهندس آبادانی بود. و تاثیری که در من گذاشتند، قابل  بود، همة اهالی دوستشان داشتند و پس از رفتنشان تا ماه

خاطرات مسیح و پدرش و قدر یاد و  شدم، اما آن سال بیشتر نداشتم و بچه محسوب می 9وصف نبود. هنگامی که به قایش آمدند، 

شد؛ اما هر چه که بود، گذشت. گذشت و نه تنها من، بلکه تمام  ها کار سختی می مان، پررنگ بود، که جدایی از آن های در کوچه بازی

شناختند. آیرم تمام شد. آیرم به خاطرات پیوست و هرازگاهی، در طی گردگیری  نمی« آیرم»اهالی روستا، دیگر شخصی به نام 

میرد را، که به راحتی آب خوردن،  رود، می خورد. و من در آن سن کم، حس کردم انسانی که می ای، خاطراتی از آن به چشم می ذهنی

ها فراموش  رود. انسان کیست؟ محمود که بود؟ علی کیست؟ مریم کدام بود؟ انسان هر کس که باشد، دیر یا زود، از یاد ها می از یاد

ها یکی دو خاطره یا یک سنگ قبر  دارند که نخواهند به فکر آنی که رفته یا مرده باشند، در نتیجه، از آن قدر مشغله شود. همه آن می

 .شک شوند. بی ها باقی بماند. همه روزی فراموش می ست. کسی قرار نیست تا ابد در یاد ماند. این قائدة زندگی سیاه بیش باقی نمی

هایم که مرد کار و زمین بودند، من پر بودم از  شد. برخالف برادر تر می تر و مسخره روح یک سال پس از فوت سمانه، زندگی برایم بی

سال بیشتر نداشت، هیکلی تنومند و قوی داشت که بر اثر کار در  09هیجان و اصالً یک جا قرار نداشتم. مثالً رضا که آن زمان 

بود، چنان آرام و ساکت و کم حرف بود که گاهی وجودش به کل ساله  08های زراعی ساخته بود. یا ایمان، برادر دیگرم که  زمین

کنم ایمان آینة پدرم است؛ تمام خصوصیات اخالقی و ظاهری را از پدرم به ارث بـرده، پنداری مادری  شد. گاهی فکر می فراموش می

 !ست به نام شیرین جان اصالً وجود نداشته و این بچه فقط مال آن مرد ساکت و جدی
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کاری «! آره»، « نه»، « دونم نمی»، « بیا»زد، کوتاه و تلگرافی:  زد یا اگر حرف می ن با ایمان کار سختی بود، حرف نمیساز شد دم

هایی داشت، قیر خالص! من  شد یک سر تکان دادن آرام. چشم زدی و جوابت می سربر و بیهوده، طوماری برایش حرف می بس حوصله

های ایمان نه،  شد؛ چشم ای رنگ می د، پدر و مادرمان نیز، اما طوری که در نور آفتاب قهوهو رضا و فاطمه هم چشمانمان سیاه بو

هایش سیاه خالص بود! و نگاهش سرد و  ای؟ باالتر از آن که دیگر وجود ندارد، دارد؟ چشم های قدیم را دیده های خانه سیاهی زیرزمین

سالگی به بعد کم کم هویدا شدند. به یاد دارم سال فوت سمانه بود و  04صدایش بم. لنگة دوم پدرم بود، تمام این خصوصیاتش از 

زدند. حاال چرا؟  خواست با دختر حاج رسولی عقد کند. بال استثناء همه دم از آقایی ایمان و خانومی دختر حاج رسولی می ایمان می

ایمان، و دلیل خانومی دختر حاج رسولی هم این بود آمد. این دلیل آقایی  ای باال نمی چون ایمان مثل بز نشسته بود و نگاهش لحظه

اند، هنوز تورش را از جلوی صورتش کنار نزده است! خجالت کشیده است دختر مردم! این هم از  که با آن که خطبة عقد را خوانده

های  دیدند. با داشته اده میهای س لوح و پرکار و فقیر قایش، خوبی و زیبایی را در چیز خانومی دختر حاج رسولی! در کل، مردم ساده

ور دنیا یک  اند یا که آن کردند. برایشان مهم نبود االن در تهران همه در جوش و خروش خود، خوش بودند و با روزگار سازش می

گوید و اقتصاد آن را. فاطمی خوب  کسی حرفی زد و فالن کشور تهدیدش کرد و رهبر آن کشور خودکشی کرد و سیاست این را می

ها اهمیت  یا مصدق. شاه خوب است یا خمینی. ملیت نفت بهتر است یا مستعمرة استعمارگر بودن. برای چه کسی این چیزاست 

های خودش بود. مسائل  های خودش داشت و مراقب داشته داشت؟ هر کس سرش را در زندگی خودش فرو بـرده بود و نگاه به داشته

همه بخندند، همه »ها بود. اقتصادمان قرض گرفتن شیر و گندم و آرد از یکدیگر بود.  رهای دو روزة زن و شوه مان، قهر سـ*ـیـاسـی

 «های دیگر چه اهمیتی دارند؟ شاد باشند، همه راضی باشند، من هم شادم، دلم خوش، آسمان رنگی. چیز

سال. من  05ت و عروسش سال داش 08سال. رضا  05سال داشت و عروسش  07گرفت. ایمان  ها در سنین پائین صورت می ازدواج

کردم؛ اما  ام ازدواج می ساله بودم که برایم آستین باال زدند. نیازی به گشتن به دنبال دختری مناسب نبود؛ من باید با دختر عمه 06هم 

که فاصلة  تر آن دانستند و آگاه بودند از مسائل مختلف. مهم هایم یک سنی داشتند، راه زندگی می ِبرادر او به شدت بچه بود! حداقل زن

ساله 00بخار و آن دختربچة  هایم به حدنصاب رسیده بود و خانه و ملکی برای خود داشتند. من بی شان خوب بود. حتی سن برادر سنی

کنیم و  را چه به ازدواج؟ مخالفت کردم، مخالفت کردند، قائله به طور موقت ختم شد، منتها پدرم گفت که قبل از سربازی نامزد می

کرد؟ باز هم  کردم، چه تفاوتی به حال من می کردم یا نمی سربازی عقد. مخالفتی نکردم، اصالً اهمیتی برایم نداشت. ازدواج میپس از 

خوابیدم. خب، چه فرقی داشت حاال؟ هیچ! برخالف  کندم و شب هم می رفتم و صبح تا شب جان می های زراعی می باید به سر زمین

 .ها شد له، عصبی و بسیار کندکار بودم، و همین مسئله باعث رسوا شدن تفاوتحوص ام، من تنبل، کم خانواده

*** 

 *فصل دوم

رفت. پدرش،  آمد و می هایم برادر بودم. می ساله بودم و پرشور و هیجان. با مسیح بیش از برادر 08ایمان و رضا ازدواج کرده بودند. 

این همه مسافت را به دیدن ما و تجدید خاطره تا قایش آمده بود. کارش  یعنی مهندس آیرم، یک ماشین زیر پایش انداخته بود و او
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مان بود. هیچ تغییری نکرده بود جز آن  کند. مسیح، همان پسربچة دوران کودکی کس چنین کاری نمی برایم ارزش داشت، هیچ

داد، ساده و  او مجوز انجام هر کاری را می شان به کرد و فرهنگ خانواده که در شهر زندگی می تر شده بود. هنوز هم با وجود آن بزرگ

شد. رضا و ایمان بسیار از او استقبال کردند و  اش کم کم جا افتاده می تر بود و چهره مهربان و محترم بود. سه سال از من بزرگ

دان به تهران مهاجرت از آبا»محترم خواندنش، پدر و مادرم نیز. از او که سراغ مسـ*ـتانه و والدینش را گرفتیم، تعریف کرد که 

بینم  کنم می کاریه. تعجب می جا هر روز تظاهرات و شلوغی و پنهون کردیم. اوضاع مملکت قمر در عقربه. ما اآلن ساکن تهرانیم. اون

د نیامدند. ها به وج و تنها پاسخ صادقانة ما به اعترافات صادقانة او، سکوت بود. پدر و مادرم خیلی از این حرف« قدر ساکته! جا این این

ای به عنوان روح اهلل خمینی به پاریس در فرانسه، بر مبنای دستور شاه، تبعید شده است و مردم  طور که شنیدم و فهمیدم، روحانی آن

 .تر به ایران برگردد خواستند هر چه سریع خواهان آزادی از رژیم ستمگر شاه و دربار بودند و می

رود  که اآلن در چه سالی داستان پیش می به دنیا آمده! محاسبة این 0330، مرتضی سال محض اطالع خوانندگان و رفع کنجکاوی *

 !با شما

خورند و اگر ساواک  ها ادامه پیدا کند، شکست می کرد که ساواک به خوبی از پس مردم برآمده؛ اما اگر فشار بیش از این تعریف می

 *!شکست بخورد دیگر مانعی برای انقالب نیست

یا متأسفانه، از میان معتقدین به دین و مذهب در جامعة ما، اکثریت این شانس را دارند که در یک محدودة بسیار خوشبختانه 

کند، از  ای که از محل خودشان و از یک گروه اجتماعی خاص پیرامونشان تجـ*ـاوز نمی کنند و در آن محدوده ای زندگی می سربسته

ها وجدانشان آرام است، مسئولیتشان  گذرد دیگر اطالعی ندارند. این جریاناتی که در بیرون میها و  ها و حوادث و وقایع و رویداد خبر

ای و چنین طرز فکری  راه است و اساساً برای کسی که چنین محیطی و چنین جامعه سبک است و تمام دنیا و جامعه برایشان روبه

لی پیش نیامده که او احساس مسئولیت بکند. او مشغول کار ای و هیچ مشک ای و هیچ مسئله کاری و هیچ ناهنجاری دارد، هیچ

شوند، نماز  ها و مجالس مذهبی همه اجرا می کند همه متدین هستند، مراسم اش است و اطرافیانش در آن محیطی که زندگی می دینی

شان یقین دارند، عمل  های مذهبی شان یا رسوم و سنت چه هم که وظیفة دینی گیرند، و به آن خوانند، روضه و روزه هم می و دعا می

ها، هیچ حادثة بزرگی و خطر خطیری پیش نیامده که باید یک کار حتمی و فوری و سنگین و تازه کرد، چیزی  کنند. بنابر این می

اش را و سخنش را و طرز فکرش را. دین در حال از دست رفتن  عوض نشده که او باید خودش را عوض کند و راهش را و جامعه

اش کند. او خوشبخت و راحت در یک آرامش مذهبی و یک  داری که او حفظش کند، در معرض خطر نیست که او از خطر نگه نیست

بوران و طوفان** تنفس  برد. در یک فضای آرام و بی مسئولیت انجام شده و یک راه هموار و یک زمین و زمان آرام به سر می

برند، با یک جریان  خاصی مثل من، مثل مسیح یا علی، در یک رود دیگری به سر میرویش نیست؛ اما اش کند و هیچ مانعی روبه می

تری و در تماس با عصر کنونی و فرهنگ دیگری و آشنا با افکار و  دیگری هستند. به مبنای طبقة دیگری هستند و از نسل پیش

های فکری و اجتماعی دیگری و در آخر، دنیای  ت و جریانها و اطالعا ها و نوشته های دیگر و متأثر از کتاب ها و اندیشه عقاید و باور
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 .دیگری

کنند.  افرادی مانند من، مانند معین، مانند مسیح، در یک دنیای دیگری با طرز تفکر و تعمق به وقایع به شکل دیگری سیر می

دو سه خط کتاب درسی را در دو صدم ها تحمیل شود، یا که  نشینند تا چیزی بر آن برخالف عقاید تمام افراد دور و اطرافشان، نمی

ها  ثانیه به خاطر بسپارند محض قبولی با نمرة باالی ده در امتحانات و در ادامه دریافت دیپلم و ازدواج! دنیای دیگر افراد به این کار

مادی، مسائل و های  دانند پشت همین چیز که نمی ها این چیزهاست، درحالی شود، خوشبختی و سعادت و بهشت دنیایی آن ختم می

شوند. افرادی مانند  ها رسوا و آشکار می نکات و نقاط معنوی زیادی پنهان شده است که از راه تفکر و تعمق و دقت در موشکافی آن

بینند. فکر بر آن دارند که داشتن یک ماشین مدل باال، خانة بزرگ، خانوادة آبرومند و  من، معنویات را و اطرافیان ما، مادیات را می

های گـر*دن کلفت در تمامی  ها، شغلی پردرآمد، آشنا ساعته در مجالس و مراسمات و روضه05طیع از آقای خانه، حضور م

ها و  های خدادادی ظاهری و فخرفروشی به دیگران و ادا ها، زیبایی ها و ادارات و نظمیه ها و سازمان ها و سفارتخانه وزارتخانه

 .ست، اوج سعادت همان است چشمی با جاری یا فیش حقوقی کالن، اوج خوشبختی و هم  چشمهای بیهوده، و پیروی از مد و  غمزه

اند؛ نه سعادت، نه خوشبختی! مادیات خوشبختی محدودی را،  کلک ها نگفت که اینان آفاق فقر و ربا و ریا و دوزو و کسی هرگز به آن

شان چیست، یا شغلشان چیست.  ها، مهم نیست مدرک تحصیلی اینآورند؛ برای  های محدودی را به ارمغان می لـ*ـذ*ت و ایدئولوژی

های  های هنگفت و موفقیت ها به ثروت ها و مقاصد آن ها و آرزو مهم داشتن مدرک و داشتن حقوق باالست و کل زندگی و رویا

اراده، افرادی نیز هستند که  یالنفس و ب شود؛ حال، در پشت پردة این قشر ضعیف گیر و چاپلوسی خدا در برابر خلق خدا ختم می چشم

های اجتماعی و  ها، همان دانشمندها، همان عالم فکر ها، همان روشن اند و ایستاده خواهند ماند و ایستاده خواهند مرد. این ایستاده

های درست  راه های غلط و تبلیغ دانند و بیش از هر چیز، سعی در تغییر این راه سیـاس*ـی و اقتصادی هستند که علم هر رشته را می

قدرت تفکر و تعمق  چینند، کم تعدادند؛ اما مغزشان به اندازة ده برابر آنان اند و برنامة آینده می هایی که در پشت پرده ایستاده دارند. این

د ایمان گونه هستند. به خالق خو دانند که هستند و برای چه هستند و چه فروشند. می و تغیر دارند و عزّت نفسشان را به هیچ نمی

فکران، دانشمندان، عالمان و دانایان  ها روشن اند. این دانند و به درجات واالی خودشناسی رسیده خالصانه دارند و ارزش خود را می

 .هستند

 شناسند ها و نازیسم و مارکسیسم می دانند و مدرنیسم های مختلف از بدو تاریخ را می دانند و علم ایدئولوژی کسانی که علم مذهب می

تر بودن در درجات  شوند و همواره خواهان بیشتر بودن و بهتر بودن و باال ای راضی نمی و به هر حرفی و به هر مقامی و به هر درجه

ارزشمند هستند. در طول عمرشان همواره دانشجو و داشنمند و کاتب و قاری بودند و روز و شبشان با تحقیق و درس و دانستن و 

منطق قبول و باور و منتقل نکنند. دنبال حقایق  دلیل و بی رسد که بدانند هر چیزی را بی حدی عقلشان میپرسیدن سر شده است. در 

گوید. باید حق داد برخی مواقع این  گوید. دولت دروغ زیاد می گویند و نه آن چیزی که دولت می گشتند، نه آن چیزی که مردم می می

گوید دروغ، نه! و در ادامه، با  گوید دروغ نه! سیاست می گوید دروغ، نه! حقیقت می ها برای آسایش مردم است؛ اما شریعت می دروغ

اند، سرشار از  هایشان را باور کرده که ملت نادان و ناآگاهشان کذب گویند و از این ها، باز هم دروغ می های تمام این وجود و توصیه
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گونه است. رسم کشورداری این است؛ اما آیا به جا آوردن این رسم،  ینشوند. این دولت ایران نیست، دولت بسیاری از ملل ا خوشی می

گویند و  ها دروغ می به ازای از بین بردن حقیقت و شریعت و اصالت و سیاست و شخصیت است؟ خب، پاسخش بسیار تلخ است؛ آن

 .کنند دیگر به نتایج پسینش فکر نمی

هاست و  تر از این ای. حقیقت بسیار وحشتناک وز، که گویی آتش هضم کردهست عیان و برهنه و چنان تلخ و گلوس اش حقیقتی باقی

 توانند بکنند؟ کنند، چه می کنم اگر مردم، حقیقت را بدانند، چه می گاهی فکر می

 ها و صاحبان دولت و اقتصاد به مردم خودشان، کاران و دیپلمات یکی دیگر از دالئلی که سیاستمداران و سیاستمندان و سیـاس*ـی

برند سر  ها می خاطر منافع خودشان است. سودی که از این دروغ گویند، به ای که خود چوپان آن هستند، دروغ می ملت خودشان، گله

مثال است. اوج خوشبختی! اوج سعادت! و در آخر، اوج فالکت و  آید بی ها به دست می کشد. عزتی که از این دروغ به فلک می

 !هالکت

دهند که در  وبرق تشکیل می ، مراسمی شکیل و پرزرق«چاپلوسی»خواری رئیس و به گفتة عام،  ی برای پاچهدر همین هنگام، افراد

های علی و خصوصیات پیغمبر و فضائل فاطمه و شهادت حسین و مردانگی حسن سخن  النوع مدح وی باشد و در ادامه از رب

و حقارت بیش از اندازة صاحب مجلس، به او پاداش و در نهایت  برد از تشکیالت و به دلیل احترام گویند، رئیس لـ*ـذ*ت می می

 .دهد مقامی می

 خواهد؟ یک مقام هم فروخته شد، دو مقام بیشتر نمانده! کسی نمی -

خواهید  کند! واقعاً چه انتظاری دارید؟ می ، برای مردم قانون وضع می«ط»شود یا  نوشته می« ت»داند تهران با  دار حتی نمی فرد مقام

دانم، مدام گفتید دهانت را ببند و حرف نزن و خفه شو و تو دیگر اسب که هستی  دانم، می شورتان با این اوضاع گلستان باشد؟ میک

ها هیچ گاوی نیستند و برای ما  افتاده خواندند که این داری و فحش دادند و ما را امّل و نفهم و عقب های بزرگ بزرگ برمی که لقمه

ترین ارزشی برای این  کس کوچک ها عمل نخواهد کرد و هیچ کس به این گفته دانیم، هیچ دانم، می اند. می انهدهند و دیو فتوا می

 !شویم به اتهام گفتن حقیقت. به راستی که دروغ بسیار شیرین است ها قائل نخواهد شد و ما کشته می نوشته

پرده ایستاده است! در حقیقت، او در پشت پردة حقایق ایستاده فکر پشت  کند، آن روشن در ادامة این ماجرا، تنها کسی که ضرر می

اند. مردم در  اند که همان صاحبان مجلس هستند، و در سالن، مردم نشسته کند. آنانی که بر صحنه ایستاده است و مردم را تماشا می

کنند و  احب مجلس را پیش خود تکرار میهای ص دانند و تنها حرف اند؛ اما از اطرافشان و حوادث و وقایعش هیچ نمی حقیقت نشسته

 .چیز برایشان اهمیتی ندارد دیگر هیچ

فکری که پشت پرده ایستاده، محکوم است به اعدام. او جایی میان  دهد و آن روشن های خود ادامه می آن صاحب مجلس هم به گفته

ست که  افتد! آری، این افکاری او به خطر میقشر عادی مردم ندارد. او یک جاسوس است. او دشمن اسالم است و تشیع با وجود 

ای دارد؛ ولی موضوع  خوانند. البته مسئلة اسالم و مذهب موروثی داستان و بحث جداگانه مردم ما به دانایان دارند و او را دشمن می
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دار،  دان و کراوات فلسفه شناس و کرده در غرب و دانای تاریخ و آگاه مذهب و جامعه فکر تحصیل مورد بحث این است که اگر آن روشن

تاگوش ببرند؛ چرا که او لیاقت دین را هم ندارد،  به مذهب و دین و تشیع بگوید، باید سرش را گوش ترین سخنی، نقدی راجع کوچک

 !چه برسد به اسالم و چه برسد به تشیعش

فکران و افراد آگاه را ندارند و به دلیل  شود محکوم به اعدام. اصوالً جهان سوم لیاقت روشن فکر مملکت می جاست که روشن و این

کند  جمعیت زیاد جامعة به اصطالح اسالمی، هنگامی هم که کسی در برابر این غلتک بزرگ و سنگینی که همه را زیر خود له می

 .بایستد، چیزی جز له شدن بدتر و زجر بیشتر در انتظارش نخواهد بود

به تحمیالت  ای راجع آید و مقوله بیند و هرگاه صاحب مجلس اجازه دهد، می ا چشم میها را ب فکر پشت پرده ایستاده و حقیقت روشن

آیند که چرا؟ چرا وسط مجلس سخنرانی آب خوردی؟ چرا عنوان پیغمبر که آمد  خواند، میان حرفش با بیل به سراغش می غرب می

 ی؟ چرا آن را گفتی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟نگفتی و صلوات نفرستادی؟ چرا این را گفت« صلوات اهلل علیه و آله و سلم»

کنند که خودشان هم به حقیقتی که  زنندش و به راحتی آب خوردن، او را از صفحة روزگار محو و طوری جلوه می و تا جا دارد می

 !دانند شک کنند می

 !او دیگر حق سخنوری ندارد -

 !او دیگر حق نشر ندارد -

 !او تبعید است -

 !ر کالیفرنیا، درگذشتاو در اثر سکتة قلبی د -

هایش عمل  کس به گفته کس ندانست، هیچ کس نفهمید، هیچ دردسر؟ خونش پایمال شد، هیچ دیدی چه ساده بود؟ چه راحت؟ چه بی

های فهمیده را ندارد؛ که اگر داشت، این حجم زیاد فرار  کس راهش را ادامه نداد. این است که جهان سوم، لیاقت انسان نکرد و هیچ

ها را داد  «چرا»چیست؟ چرا از مملکت گریختند؟ چرا فرار کردند؟ چرا دیگر بر نگشتند؟ چرا؟ آخر چرا؟! کسی هم جواب این  ها مغز

 مگر؟

 !خفه شو -

 ...و سخنور خفه شد، دیگر حرف نزد، دیگر هیچ نگفت، مطیعانه، فرمانبردار، ساکت، مظلوم، آواره و بیچاره و مرگ تدریجی

کنید اگر  کس طاقت فهمیدن حقیقت را ندارد، شما وحشت می ست که بتوان تصورش کرد. هیچ تر از آن چیزی حقیقت، بسیار ترسناک

 !ها را که خدا عالم است بدانید دوستتان چه طرز تفکری نسبت به شما دارد، دیگر بیشتر از این

 .زگشتسال تبعید از وطن، باز به ایران با 04و انقالب اسالمی پیروز شد. و امام پس از 

*** 

 فصل سوم

 ، تهران0348تابستان 
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کردم،  شان کردم. سنگینی نگاهش را حس می ریخته هم هایم کشیدم و کمی به های پیراهن سفیدرنگم را باال زدم، دستی به مو آستین

مدم، با معین که همراه مسیح آیرم به تهران آ 0342سرم را کج کردم به طرفش و چپ نگاهش کردم که خندید... و من هم. از سال 

گو و درسخوان بود. مسیح هم سالی یک بار به  های با شعور و فهمیده و صادق و راست آشنا شدم، معین مزعلی. از آن دست بچه

 .هایش گشت آبادان، کنار زن و بچه زد و باز برمی تهران سری می

 :هایم گل کرد و شروع به آواخوانی کردم های حافظانه احساس شاعرانه

 .غش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد... آه خدا ی نه همه صافی بینقد صوف -

 :چیزی نگفتم و در سکوت، سیگاری روشن کردم و گوشة لـ*ـبم تکیه دادمش. کمی که گذشت، مجدد پرسید

 حاال یعنی چی، این بیتی که خوندی؟ -

شین بود؛ خلقی به سبک ایمان ولی متفاوت از او. ایمان را حرف بود؛ اما دلن دار و بی گذشت، کش معموالً لحظاتی که با معین می

تر از  نشین و صدمرتبه قابل تحمل توانستم تحمل کنم با آن اخالق افتضاحش؛ اما معین، سکوتش هم شیرین بود و دل دوثانیه نمی

معرفت! کـ*ـامی گرفتم  اد، برادر بید شد. دیگر حتی سر هم تکان نمی تر می شد، غیرقابل تحمل تر می ایمان! چه بود او؟ هر چه بزرگ

 :که نخ سیگار را میان دو انگشتم گرفته بودم، توضیح دادم تر کردم و درحالی و دودش را به هوا فرستادم، لـ*ـبم را با زبانم 

عبداهلل و ست، خیلی قدیمیه؛ ولی هنوز هم شاید آثارشون باقی مونده باشه. این صوفیا خیلی بیش از اندازه  یه فرقه« صوفی» -

شون خوب و  ها همه ؛ به این معنا که این صوفی«غش باشد نقد صوفی نه همه صافی بی»فرمایند،  عبدالعلی بودن، حافظ بزرگوار می

؛ خرقه لـ*ـباس صوفیا بود، که «ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد»گـ ـناه و پاک نیستن و الکی دلت رو خوش نکن!  عالی و بی

نقص یا  ها خوب و عالی و بی خواد بگه تو هیچ منطقه و مکانی آدم حتی لـ*ـباسشون واجب سوختن باشه. کالً می گـه چه بسا که می

ها وجود دارن که تضاد و تناقض با بقیه ایجاد کنن. همیشه باید برای  کامالً زشت و سیاه و کافر نیستن، همیشه بینشون یه سری

 ... اقشار مختلف استثناء قائل شد و

 :رشتة کالم رابرید 

 !خب، باشه! فهمیدم -

 :ادب نباید داشت. فکرم را بر زبان آوردم ادب بود دیگر، انتظاری از بی هایش بود. بی از گوشة چشم نگاهش کردم، سرش در کاغذ

ادب  بی»گـه  هم میتازه یه جا دیگه «! ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد بی»فرمایند  ادبی دیگه. شاعر می بی -

 !«محروم شد از لطف رب

آورد!  کردم نگاه کرد. خیره مانده بود و کم نمی با کالفگی و اخم سرش را باال آورد و به من که با لـ*ـبخند تمسخرآمیزی نگاهش می

 :کوتاه خندیدم و گفتم

 .حاال چته بدعنق؟ بعد عمری اومدیم بیرون هوایی بخوریم -
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 :خندید و گفتاو نیز اخمش باز شد و 

 نویسی؟ تو با این طبع شاعری و هنری و فرهنگی و اجتماعی و فلسفگی، چرا کتاب نمی -

 :لبم را کج کردم

 .بلد نیستم -

 :متعجب پرسید

 چی رو؟ -

 :اصالً حواسم به سیگارم نبود، پکی کوتاه زدم و با اخم گفتم

 حکومت جدیده، بسیج فقط دنبال یه ایراده که ببردت پای چوبة دار! اهللِ دردسر داره، الکی که نیست. اون هم تو این اوضاع که بسم -

دم، خودم که سهله، جد در جدم هم  نویسم تحویلشون می تونم بگیرم، یه موقع یه چرتی می شناسی، جلوی دهنمو نمی منم که می

 !کنن تیکه تیکه می

 :اش را روی دوش گذاشت، گفت از جا بلند شد و کیف چرم اداری

 !ذاره رو ملت! طرفدار هم داره تا دلت بخواد ت خرابه داداش، چهار تا رمان عشقوالنه بنویس بره ها! کلی هم تاثیر می کلهتو  -

 :خندیدم و گفتم

 بشین، کجا حاال؟ -

 :ای کشید و گفت خمیازه

، زشته اگر دیر برسم و فالن، من هم دارم مون، گفت زود برم خونه که آقام اینا یا آقاش اینا امروز قراره بیان خونه مینا گفت مثل این -

 .رم می

 :جا کرد و با نگاهی خریدارانه به سرتاپایم گفت اش را جابه عینک فرم مشکی

 .شی مرتضی. سریع یکی رو پیدا کن زنت بشه داری پیر می -

 :پک زدم و مسخره خندیدم

 !حتماً -

 .من هم به تعارفش پاسخ مثبت دادم شان بروم، خندید و خداحافظی کرد. توصیه کرد یک شب به خانه

ازدواج کردند. فقط من  0340و علی سال  0342طبقة خودشان ازدواج کرد. مسیح سال  سال و هم معین بهار امسال، با دختری هم

آمد. میان  ، بدم میها! به افکارم خندیدم و از جا بلند شدم. عادت نداشتم سیگار را نیمه دور بیاندازم ام، تنهای تنها، میان سیل غم مانده

ام بود. از روی نیمکت بلند شدم و در بوستان سر سبز  شدم که ناشی از ورود دود به ریه گرفتمش و سرشار از حسی می دو انگشتم می

 .ملی تهران، آرام و آهسته قدم زدم
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غیب کرد، سر انجام دو سال بعد، ، قبل از شروع سربازی من آمد و مرا به رفتن به تهران تر0342پس از آن که مسیح آن سال، سال 

پس از پایان دوران خدمت سربازی در سیستان و بلوچستان، به تهران آمدم و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشتة برق خواندم. خب، 

بودم،  زمان سرگردان کس بیشتر از دیپلم در قایش درس نخوانده بود؛ اما من آن طلسم را شکستم. آن کاری کرده بودم کارستان! هیچ

فروشی کارگر بودم. باالخره قرار بود به نحوی خرج زندگی را فراهم  رفتم و در تهران، در یک بستنی سالی دو یا سه بار به قایش می

کنم یا خیر؟ در خانة آقای آیرم، پدر مسیح، در تهران ساکن بودیم. من و مسیح و علی. علی مطوری که دوست مسیح بود و ما از آن 

کرد.  های انقالبی دیدیم و رفیق شدیم؛ اما او در کنار پدر پیرش زندگی می گر آشنا شدیم. معین را هم طی شیطنتطریق با یکدی

برد.  آورد، رنج می های رکیکی که مانند آب خوردن بر زبان می های پدرش و طرز فکر غلط وی و فحش معین شدیداً تحت آزار

کننده و  با مینا، دوری از پدرش بود. باالخره زندگی با یک مرد پیر غرغرو خسته اش برای ازدواج طوری که یکی از دالئل اصلی به

دانم  های اروپا بود، برسد. بعید می فرساست! فوق دیپلم ریاضی داشت و نتوانسته بود به مقصد و رویایش که رفتن به دانشگاه طاقت

شد به  و فرصت بود؛ اما حاال با وجود یک همسر به سختی میدیگر مقدر به انجام این کار باشد، آن زمان که مجرد بود، وقت بود 

دادیم، البته پیش آمده بود  پذیری انجام نمی های ریسک چنین رویایی رسید. همة ما سهمی در انقالب اسالمی این کشور داشتیم. کار

های خطیری بکنیم؛ اما کم،  کارهای جدید امام،  های محله، برای پخش کردن نامه کنی تشکیالت زیرزمینی بچه که برای رد گم

ها  ترین دوستانم، دیدارم با آن خیلی پیش نیامد و اگر هم پیش آمد، به راحتی رفع شدند. با ازدواج دوستانم، عزیزترین و با معرفت

ائلی در ها هم کار و زندگی دارند و مس دانم آن بینم. می خیلی کم شد. مسیح را سالی یک مرتبه و علی و معین را خیلی کم می

 !تر از من وجود دارد؛ اما خب، تنهایی شوخی ندارد شان مهم زندگی

*** 

 :نویسم شود بر وجود پرتالطمم. می نویس، آرامش می جوهر سیاه روان

چیز، به  رسند به پوچی، به هیچ رسند و می مثال تو را. به هیچ کجا نمی رنگ بی رنگ بی کاوند شاعران، چشمان تو را. چشمان سیه می»

ترم، دیگر جای خود... ای  ست که مردترینان را از پای انداخت، مرا که از قاصدک هم سبک دیوار؛ چشمان تو، همان سراب معروفی

رویت را، بدانی زمین و  ای، چشمانم برای توست، تا که ببینی روبه رنگ چشمانت، چراغانی کرده های مرا با وجود سیه که همه لحظه

هایم برای توست، که بخندی و بخندی  انت را. ای که یک لحظه با تو بودن، تمام آرزویم شده است، لـ*ـبزمانت را، بشناسی اطرافی

شود، پاهایم مال  ات. ای که آ*غـ*ـوش خیالم با تو پر می های دلـ*ـبـرانـه به روی دیدگان و عاشق کنی و عاشق کنی، با لـ*ـبخند

کنم، تو  ته باشی، پای زاپاس داشته باشی. آرام دلم، من کل وجودم را فدای تو میتوست، که در جاده کم نیاوری، نایستی، کمک داش

کند، تو کجایی؟ رفتی و رهایم کردی، میان بوران و کوران تند و  اکنون کجایی نازنینم؟ همه هستی در مقابل روی ماه تو کمر خم می

 «!تیز و سوزان، امیدی به بازگشتت هست؟ تمام من وقف توست، بیا

 شوم؟ رسد؟ کی از این عذاب خیال، راحت می دهد... کی زمان مرگم فرا می دهد... نفس نمی مجال نمی اشک

*** 
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کاوم؛ چه سکوت  شوم و اطراف را می شوم. دست در جیب داخل می می« نامة آزادگان هفته»کنم و وارد سالن  سیگاری روشن می

مسئول بخش، پشت میزش با وسایل خود مشغول است. با پاشنة کفش  نامه! مهرداد، های هفته های سالن ست، این سکوت مزخرفی

نشیند و  آورد. لـ*ـبخند روی دیدگان جوان و امیدوارش می کنم و او متوجه من شده، سرش را باال می نواَم، چند قدم با صدا طی می

 :کند زبان باز می

 قدر تاخیر داره؟ شاعر دلخجستة ما چرا این -

شعورم؛ اما این مدلی  فرهنگم، بدقولم، بی دانم بی دهد. می ظهر را نشان می 0کنم که  دار روی دیوار می نگاهی به ساعت پاندول

 !ها را دوست دارم بودن

 کرد. کسی نیومد؟ تون داشت ناهار تناول می شاعر دلخجسته -

اش جالب شده است.  زند، چهره م میاندازد، با آن عینک کائوچویی که جدیداً به چش گوشه چشمی به سر در سالن فرهنگ و هنر می

 :گوید کند، می جا می دهد و دو برگه را جابه ابرو باال می

 .نه فعال -

 :گذارد خسته است، کالفه و سردرگم؛ عینکش را روی میز می

 ...یهره. این کار ضرر خال ش فروش می بسته 8دیم، فقط  نامه می بسته هفته 04کار باید بکنم... ما  دونم چی دیگه نمی -

ای نباید  دهم، شرمندگی ام را انجام می اندازم، من وظیفه کشد. نگاه به کف سالن می گذارد و آه می هایش را روی صورتش می دست

نامه هم تخته شود؛ که البته با این  ترسد در این هفته کند. می نامه هر کاری می داشته باشم؛ مهرداد اما برای بهتر کردن اوضاع هفته

 !شود شک می اوضاع، بی

خواستم پشت میزم  کاری نداشتم، فقط می شوم. هیچ میلی به هیچ حوصلة شروورش را ندارم و وارد قسمت فرهنگ و هنر خودمان می

کس از آن یاد نکرد، از زمانی که  ای که مُرد و هیچ بنشینم، قلم سیاه جوهری به دست بگیرم و بنویسم؛ از یادی که گذشت و خاطره

کشاند، از دیدگانی که بسته  شود و تنهایی تو را به اعماق اقیانوس می ماند و خستگی بر روح چیره می کس زنده نمی چمیریم و هی می

ها  مفهومی که بر زبان رنگ و جمالت بی های متقلب کردند و از عشق سیاه و نور بی شدند به جهان و سیاهی را منتخب رنگ

که از  جنگند، درحالی زانی که برای دفاع از عقایدشان محکم و سرسخت میگذرد و سربا ست و عمری که چون رود می جاری

خواهم بنویسم از عشقی که مُرد و به یغما رفت، از مَردی که  گمان. می روند به درک؛ همه، بی میرند و می عاقبتشان آگاه نیستند و می

ه شد و خود را فدای جوهر کرد، از ذهنی که کلماتش کشته شد و به خاک رفت، از سفیدی کاغذی که با جمالت پرمفهوم و موثر سیا

هایشان را نگفتند و  هایی که حرف تابد، از لـ*ـب چرخند، از نور دروغگویی که از پنجره به اتاق می ها می در رقـ*ـص سیاهی

نج کشید و سختی را شود، از اویی که ر ای که نورش چکه چکه پخش می نتوانستند و الل ماندند. باید بنویسم از چراغک مطالعه

کس او را نخواست و ندانست و نفهمید و سرانجام، تنها  متحمل شد؛ اما زیر بار استبداد نرفت و مستقل ماند و عاقالنه جنگید؛ اما هیچ
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انی که از کم مرگ بود که او را گرفت، او را خواست و او را پذیرفت. باید بنویسم از گلی که پژمرد و از میان داستان محو شد، از رنگین

کنند و از مردمی که  روز بیشتر روح آن را آغشته به شیطان می رنگ روزبه های سیاه او تنها اسمی به یاد داریم و از آسمانی که موج

به آلود. عاشقانی که  پوسند در میان تاروپود سرنوشت سیاه و تقدیر مه هایی که می خواهند که بدانند. از عشق دانند؛ ولی می نادانند، نمی

گـ ـناه، از  های بی نفسی. باید نوشت، از مغز رسند و چه زجری دارد این شکست، این نابرابری، این بی مـعـ*ـشـو*ق خود نمی

ها، از سردردها، از  ها، از خستگی ها، از مادیات و دنیوی ها، از بزرگی های مسلحانه، از نابرابری های تاریک، از دوستی سلول

هایی که زده نشد، از حقایقی که آشکار نشد، از چشم هایی که  ها، از حقوقی که داده نشد، از حرف ت از بیگاریها... باید نوش عاری بی

 .هایی که دیگر کشیده نشد باز نشد و نفس

های خشمگین، از تخیالت  باید نوشت از مرگ، از غرور، از تعصب، از قلم، از دست و پا و چشم و گوش و زبان و مغز. از خیالبافی

نظیر و عشقی خطیر. ذهن من، مملو از این  بدیل و اشک بی های مترسکانه. باید نوشت از نگاه بی های دیوانه، داستان ریشان، از شعرپ

ها  اند، این چشم ها خسته بیند. این حرف خواند و نمی فهمد و نمی کس، جز خدایم و کاغذ، نمی هایی که هیچ هاست. حرف حرف

 .هاست خمیده شده است اند. قامت من، مدت شکسته

قدر خسته هستم که توجهی نکنم. دستم روی کاغذ مانده و چشمم به کلمات خشک شده؛ مغزم یاری  شنوم، آن صدای جروبحث می

کنم روی کاغذ و  نویس را پرت می نویسی را نه! روان دانم چه باید بنویسم. از من بخواهید خاک بخورم؛ اما مقاله کند. دیگر نمی نمی

دانم اگر پلک روی هم بگذارم به  کنند. می هایم خستگی را داد و فریاد می مالم. چشم ه صندلی، با دو دستم صورتم را میمتکی ب

 .شود. چه زندگی مزخرف شده است کشم، گوشة چشمم خیس می ای می روم. خمیازه خواب می

تر  حث با مهرداد بود! مهرداد هم که اوضاعش از من بدشوم و از دفتر خارج؛ خانمی چادری و خشمگین، در حال ب از پشت میز بلند می

های سیاه سیاهش را. در همین حین آن خانم صحبت  بود، عینکش را درآورد و روی میز گذاشت و چشمانش را ماساژ داد؛ چشم

 :کرد می

 یگه؟ها چیه د کاری شه! این کلک ها چاپ بشن؟ شعرهاشون چاپ می جا قراره شاعر یعنی چی آخه؟ مگه این -

 :تر گفت مهرداد مستمر و شمرده، با چشم بسته و صدای خسته

 ...های من گوش بدید خانم، خانم، خانم، شما یک لحظه به صحبت -

 :چشمش را باز کرد و جدی گفت

شاعر معاصر تو  تونم هر کی از راه اومد و شعر نوشت رو به عنوان های شما، ایراد دارن. از لحاظ وزن و قافیه ایراد دارن! ما نمی شعر -

 !نامه مون چاپ کنیم هفته

 :تر گفت ای که روی میز کناری مهرداد بود، رفتم. زن خواست حرفی بزند که مهرداد محکم به سمت پارچ آب شیشه

 !تون بگذریم، شما شاعر به نامی نیستید تازه اگر هم از اصول رعایت نشده -

 !زی داردکند، آخ که چه صدای جیغ و تی زن صدایش را بلند می
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 ... ببخشید ها، ولی شما یه ذره شعور ندارید که بدونید نباید -

لیوان آبی که دستم بود را به سمت لـ*ـبم بردم، آخ که چه حرفی زد، حال مهرداد را گرفت! مهرداد اما که از چندین جهت تحت 

 :فشار بود، با این حرف زن، فوران کرد

 زنی؟ نی داری چه زری میدو حواست به حرفات باشه خانم! هیچ می -

 :خوردم! ناگهان دوباره فریاد زد دعوای بدی شده بود، من اما آب می

 ...این آقا مسئول فرهنگ و هنره، بیا برو بهش بگو و ببین چه قدر ایراد از شعرات بیرون میاد! مردم هم وحشی شدن -

ست مسئول بودن! آن خانم که بسیار به  وحالی عجب حس به من که اشاره کرد آب پرید در گلویم، با دو سه سرفه قطع شد، ولی؛

ای و کوچک مهرداد با خشونت برداشت و چادر سیاهش را درست  هایش را از روی میز قهوه غرورش برخورده و عصبانی بود، کاغذ

 :تر از حد معمول گفت کرد و کمی بلند

 !برو بابا.. مسخره شو در آوردین -

که چادرش روی سرش به  های محکم، درحالی رنگش را ببینم، و دیگر هیچ. با قدم های سیاه مرفت. فقط در یک آن توانستم چش

های  هایش زمین افتاد. با آن حرف شد و در هوا رقصان بود، در را با دست پر از کاغذ باز کرد و یکی از کاغذ دنبال اندامش کشیده می

کرد. درست هم همین بود. به خاطر اراجیف  اما همچنان تواضعش را حفظ می مهرداد و حاال این اتفاق ناگوار، بدجوری ضایع شده بود؛

وچل که مهرداد باشد، نباید هم تواضع و وقار و اقتدار و غرور و قدرت و حجاب و حیا و پایداری و مقاومتش را ببازد! هر چند،  یک خل

خیالش، فقط بسیار مغرور  های پررو! بی ندارد، از آن دست زن ها را یک جا داشته باشد؛ شرم و حیا که پیدا بود دانم تمام این بعید می

بود، باقی موارد در وجودش آشکار نیست. در حال سنجش و ارزیابی اخالقش بودم که علی در را باز کرد و در به سر زن، که خم شده 

همه عصبانیت و خستگی نتوانست ساکت  فرهنگ، با آن بود تا کاغذش را بردارد، کوبیده شد. من به جای او خاکشیر شدم. مهرداد بی

ام بود و  کاره ام کرد. هر چند که به من ربطی نداشت، هر چند که آن زن هیچ بماند و خندید، اما کوتاه، و همان تکخند کوتاه، عصبانی

رفتم که سرش را نوشیدم را با صراحت پاشیدم بر صورت مهرداد خندان و به سمت زن  اش بودم. آب لیوانی که از آن می کاره هیچ

خواست که این وقت روز آمده؛ به هر حال او که بسیار شرمندة بانوی شاعره شده بود، با  جا چه می ام علی دقیقا این چسبیده بود. مانده

 :ناراحتی و نگرانی گفت

 طوریتون نشد؟ -

از ته دل علی، گویا آرامش به وجودش  کرد؛ اما با کالم صادقانه و شدی تکه تکه ات می ماده شیری شده بود، که اگر نزدیکش می

 .بازگشت و تصمیم به اطاعت و تسلیم شدن گرفت

 .خوام کوبیدم؛ عذر می دونستم پشت درید، وگرنه در رو نمی خوام خانم، نمی من معذرت می -

 :ولی خرابش کرد، با یک جمله
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 چرا خم شده بودین؟ -

رش را گرفت و کشید جلوی خودش که باعث شد روسری قرمزش کمی، قدر عصبی شده بود که قابل وصف نبود. یک گوشة چاد آن

هایش را از روی  کاغذ«! شاهین»گویند  اهمیت عقب برود. موهایش زیتونی رنگ بود. اصال به من می خیلی کم و نامحسوس و بی

 :ادبانه گفت زمین جمع کرد و بسیار پرحرص و بی

 !ها فرهنگ تون زادة خرید! بی همه -

 :ه علی خروشیدبلند شد و ب

 !به تو هم هیچ ربطی نداره -

رسید. علی که شدیداً تحت تاثیر عصبانیت و خشم نگاه زن  های محکمش در راهرو به گوش می و این بار واقعاً رفت! حتی صدای قدم

 :اش را به من دوخت و آرام و مبهوت گفت های گرد شده قرار گرفته بود، چشم

 چشه؟ -

 :جیب، ساکت ایستاده بودم به مزاح گفتم من که تا آن زمان دست در

 !گوشه -

هایش یادی از کوبیده  خندد؛ ولی بعد که مابین قهقهه مزة من می ناگهان، خیلی ناگهان مهرداد ترکید. ابتدا فکر کردم به زر مفت و بی

 !وجدان است دیگر شدن سر زن کرد، دلیل قهقهة بلندش را فهمیدم. بی

 !دلم خنک شد! دختر پرررو قدر دونی چه وای علی نمی -

 :هایش چه بوده و چرا اجازة چاپ به او نداده، قبل از آن که علی صحبتی بکند پرسیدم من که بسیار کنجکاو بودم بدانم شعر

 !دادی بهم بخونم خب شعرهاش چی بودن؟ می -

 :خندید، کوتاه و منحصر به فرد خودش

 !آوردی خوندی شاخ در می می -

 :مسخره ادا در آورد

جبینم باش، ای نمرود دوران من، هوایم باش، نوایم باش و  ها، نوای مه ام، مستم، گوارای وجودم باش، در این سیل و بیابان دیوانه -

 !ها باش، که یادت نرود از یاد بار

 :جدی، با آن چهرة بدون عینک که اصالً برایم عادی نبود ادامه داد

طوریش هم به زور  گم خانم ما همان نه قافیه داره، نه مفهومی داره، هیچ! پوچه! بهش می خب این شعر نه وزن درست درمونی داره، -

 !گـه انگار قراره شاعرها چاپ بشن تا شعرشون خونه، برگشته می ره، دخل و خرجمون با هم نمی هامون داره فروش می نامه هفته

 :فریاد زد
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 د آخه تو از شعر و مشاعره چیزی حالیته بدبخت؟ -

 .های من را نداشت خیلی عصبانی بود؛ پس حال شوخینه، 

رنگ را کنار زد و با باز کردن  های پیراهن سفیدش را باز کرد و از جا برخاست. به سمت پنجره رفت و پردة کرم های سرآستین دکمه

در ظاهر پیچیده بود؛ ولی  حالی و خفگی محض خارج شد. شخصیت مهرداد تر کرد. سالن از آن بی وآمد هوا را هموار پنجره، راه رفت

کرد احساساتش را پنهان کند تا کسی از احوالش باخبر نباشد و بتواند آن خوی ریاستش را  شناختنش مثل آب خوردن بود. او سعی می

ر دانم که به خاط آورد. مانند حاال. می حتی در این عرصه که چندان طرفداری ندارد و نوپاست، حفظ کند؛ اما گاهی عمالً کم می

تر بود،  ایم، حد اقل این یکی کمی منصفانه های پررویی برخورد کرده رجوع ها با اربـاب هم نریخته است، بار طور به برخورد آن زن این

اش بود. نتوانسته بود پس از شش ماه کار و  مهرداد هم به او توهین کرده بود. پنداری تمرکزش بیشتر روی موفقیت نصفه و نیمه

خود. حتی روزنامة کیهان هم نتوانست در عرض  نتیجة دلخواهش برسد. به نظرم توقعش زیاد بود و انتظارش بی وقفه، به عمل بی

فرساست، ناامیدی دارد،  نامه که جای خود دارد. هرکاری هم ابتدایش سخت و طاقت شش ماه طرفدار کافی جمع کند، یک هفته

بینی. این مهرداد هم پیازداغش را زیاد  ای را که منتظرش بودی می شک نتیجه ینشست و برخاست دارد؛ اما اگر تا انتهایش را بروی، ب

 .دهد دانم، شاید مشکلش کالً چیز دیگری باشد، اما هر چه که هست، خیلی خودش را آزار می کرده. البته من نمی

ای داشتیم؛ دست دادم و  پرسی نه احوالنگاه از چهرة ماتم مهرداد گرفتم و به چشمان علی نگاه کردم. یادم آمد نه سالمی کردیم و 

 :سالم کردم. در پاسخ گفت

 سالم، متشکر. تو خوبی؟ -

 :لبخند زدم و پرسیدم

 !جا؟ محال ممکنه که واسه دیدن من اومده باشی کنی این چه می -

 :می خندد

 .آره خب، اومدم دعوتت کنم و برم -

 :داد گذاشتم و پرسیدملیوانی که هنوز در دستم مانده بود را روی میز کار مهر

 کجا؟ -

ها در تماس باشم و  دیدم که با خانواده و فامیل آن رفتم. هیچ دلیلی نمی های دوستانم نمی حقیقتش این بود که من ابداً به مهمانی

های  جمعآمد و  هاشان دوای دردهاشان است، خیلی خوشم نمی اند و خنده دلیل و مصنوعی شلوغ هایی که بی آشنایشان شوم. از جمع

 !گونه بوده است. پس پای من، قلم فامیل، همواره این

 .مراسم عروسی جنابعالی -

العملی نشان ندادم. خسته  دارم به راه.. عکس کند، روی صندلی اربـاب رجوع نشستم و سیگار و فندک تـب دانستم گاوبازی می می
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 !ده حرف بزند. خرمگسفهمیدم و حوصلة خودم را نداشتم. این آم بودم و حال خودم را نمی

 دونی؟ تونی بیا، پنجشنبه ساعت شیش عصره. خونة خودم. آدرسش رو که می آقا مهرداد شما هم دعوتی. اگه می -

داد. عجیب است،  هایش را با مهرداد ادامه می شود. نگاه به علی کردم که خونسرد داشت شروور کم کم دیدم نه، جریان جدی می

حتی توان چرخاندن مردمک چشمانم را هم نداشتم، چه برسد به آن که بخواهم صحبت کنم و علت دانم؛ اما من آن لحظه  می

های بدنم تغییر کرده و هیچ حال  ای است که تمام واکنش اند. مدت طوالنی ها از خستگی نیستند، از کرختی کارهایش را بپرسم. این

اند،  غرض ها و حرکات اطرافیانم که بی ریزد و خیلی بد نسبت به حرف هم می ترین مقدار گرما اعصابم به کل به خوبی ندارم. با کم

نامه و نصفة دیگرش را در پارک  ها به خاطر زندگی یکنواختم است. نصف روز در هفته کنم این دهم. فکر می العمل نشان می عکس

نویسم و  کنم، فقط می کاری نمی مه. عمالً هیچخوابم و فردایش دقیقاً همین برنا کشم و می کنم و دو سه نخ سیگار می رو طی می روبه

 .هایم هیچ خوش نیست خوابم! حال این روز خورم و می خوانم و می می

ام، با اجازه از مهرداد، وسایلم را جمع و جور کردم و زدم به خیابان. بیش از اندازه خسته بودم و  با وجود علی و تمام نشدن زمان کاری

افتاد و ناگهان در نطفه خاموش  کرد. در آن واحد هیجاناتم به غلیان می تر می حوصله تر و بی ر، عصبیت تکرار این جمله مرا خسته

شد. سیگاری روشن کردم، امروز، این نخ پنجم است؛ سیگار واقعاً عجیب است. مزخرف و افتضاح است و طـ*ـعـ*ـم گسش کل  می

ام. گویی که با دود  چیزی نگرفته گیرم، از هیچ ماند؛ اما حسی که از آن می میها گلویم تلخ  گیرد، به طوری که ساعت حلقم را در بر می

های  ها و گریه قراری ست، خوب از ریزش اشک و بی ست، مانع محکمی دهی، اما سد خوبی ات را به خاک می کشی و ریه نفس می

اع روحی که در حد لجن هم نیست، پس سیگار کند. من هم که ته درد و مرضم با این اوض گاه و زجر زندگی جلوگیری می وبی گاه

 .کشیدنم جای تعجب چندانی ندارد

 ...دیدمش. آرزویم بود که ببینمش

هایش خوشم  هایش چه بودند و... باالخره... از مو نه در آن حد که شب و روز نداشته باشم، نه؛ اما ذهنم را درگیر کرده بود، که شعر

آمد. شاید بتوانم تشکیل  مانند بود. در کل، به نظر زن خوبی می زیبا بود. صدایش هم خیلی جیغآمده بود! با خودم که تعارف ندارم، 

 .طور بهتر است زندگی بدهم. این

*** 

نویس و محقق  نویسم؛ مقاله کنم، متن ادبی می دهد، من شاعرم، شعر نقد می ای امانم نمی مقاله را باالخره تمام کردم. سردرد لحظه

ها ردش  گویند باید به زبان روان با کلماتی ساده و جذاب باشد، من به هر طریقی که بنویسم آن خواهند. می از من مینیستم که مقاله 

های حافظ حالتی  گونه دارد و شعر های سعدی بیشتر حالت اجتماعی و نصیحت شعر»کنند. زبان روان در ذهن آنان یعنی بگویم  می

کنم! خدا به داد  شان کار می نامه ست که مثالً در هفته گیرند. این برای منی به افعال هم ایراد میها حتی  آن«. عارفانه و عاشقانه دارد

 .آن زن شاعر برسد
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مانم یک  ها و منتظر می کنم به انبوه ماشین سیگار بمانم. رو می قدر عصبی بودم که فندکم را در دفترم جا بگذارم و حاال بی آن

ام! من شانس آوردم خودم  که پول نداشته باشم، کیف پولم را جا گذاشته کرایه به مقصد برساند؛ نه این خیرخواهی پیدا شود که مرا بال

 .اش پیشکش ام، باقی را جا نگذاشته

گاری  اش بازگردد، من هم بی ها به خانه جایی که هیچکس حاضر نیست در این وقت شب بدون مزد کافی و چاپیدن مسافر از آن

گفت که برگردم و کیفم را بردارم، توجه نکردم. سردرد هم که نای راه رفتن برایم باقی  هم یک ندایی به من میمانم. همان اول  می

شود و با  نامه روشن می کنم. سالن هفته گردم و چراغ را روشن می نامه بازمی لنگان به دفتر هفته گذارد، با پای پیاده و لنگان نمی

وم. هوا کامالً تاریک است و یکی دو چراغ وسط سالن روشن و فضای خوفناکی که به وجود ش رو می ای جدید از سالن روبه صحنه

روم؛  کنم! به دفتر خودم می جا بخواب، گوش می گوید همین بار به آن ندایی که می زنم و این کنم، گشنگی را پس می آمده. توجه نمی

 .شوم رویم خیره می نور روبه نشینم و به پنجرة تاریک و بی م میرنگ کنم. پشت میز کوچک سیاه اما قبلش چراغ سالن را خاموش می

 ...ست. آن دیگری ام با گذشته. این من جدید، در تضاد آن دیگری چه قدر تفاوت کرده

 عشق همان است که آدم را هیوال،» -

 .کند و هیوال را آدم می

 آید، شکند و زن از پای در می مرد می

 ...شود و آسمان سیاه می

 کند، چاره می مان است که بیعشق ه

 .کند قلب را به یک باره پاره پاره می

 شکافد، عشق همان است که می

 .کند ها را هموار می ها را و راه فاصله

 عشق یعنی یک دیگری،

 یک دورویی،

 .یک آدم دیگری

 عشق یعنی بیگانگی،

 خستگی و بیدارگی و جنگیدگی،

 جاده انداخت، آن کس که پای در این

 .«ساخت و ره نیافتسوخت و 

کنم. مسلماً اگر عنوان  ست. عاشق که نیستم، محض رضای شعر از واژة عشق استفاده می نویسی نویسم، در اصل حال شعر نمی

ای، و نه مفهومی؛  شد؛ همان عشق بهتر است. نه وزنی دارد، نه قافیه بردم خیلی مضحک می را در شعر به کار می« و ادبیات« مقاله»
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 .عر آن زننسخة دوم ش

 .داد ها را کنار زدم و دستم را صاف میز کردم، سرم را روی بازویم گذاشتم و سعی کردم بخوابم. سردرد، امانم نمی کاغذ

نامه قبل از ورود باقی کارمندان خارج شدم و این بار، کلید و کیف پولی و فندک و جعبة سیگار را هم با  صبح روز بعد از دفتر هفته

 :ز چندان دور نشده بودم که شنیدمخودم آوردم. هنو

 !آقا! آقا با شمام -

شناسند، سرم را برگرداندم؛ همان چادری بود! آخ،  کنم همه مرا می ممکن بود با دیگری باشد؛ اما طبق عادتی مزخرف که فکر می

کند؛ قدش  کمی نفس تازه می کند و شود و با دو چشم سیاه عجیبش به من نگاه می تر می شود! به من نزدیک تر می ام شدید گشنگی

تر بود. انگار منتظر است که  نامه بلندتر، عادی کنم آن روز در هفته قدر کوتاه است؟ چه کنم که توجهم باالست، احساس می چرا این

 :گوید کشد و آرام می چیزی بگویم، باید چیزی بگویم؟ زبان به لـ*ـبش می

 ...سالم -

سابقگی  تاثیر نیست، بی کشید! باید هم این صدای آرام متعجبم بکند! البته بی لن جیغ میدست خودم نیست که تعجب نکنم! در سا

 :گوید دهم. باز خودش می من در رابـ*ـطه با بانوان. سرم را تکان می

 .من مرضیه شایسته هستم -

 :گیرد ام می خنده

 خب؟ -

 خرج بده. این دستپاچگی از چیست؟ها هم ترسناک نیستم دیگر، انصاف به  قدر شود، آن بیشتر دستپاچه می

 نامه نیستید؟ نامة این هفته شما.. مسئول هفته -

 :دهم گوید. سریع پاسخ می خودش هم حواسش نیست چه می

 .ست. همونی که جنابعالی باهاش یه دعوای جانانه راه انداختی نامه جناب مهرداد درخشنده من مسئول فرهنگ و هنرم. مسئول هفته -

 :کشید؛ اما چشمانش براق شدند و با لـ*ـبخند گفت یباید خجالت م

 شما منو یادتونه؟ -

 !شوند و مردم خل می

 آره یادمه. امری داشتید االن؟ -

آمدند،  هایش برگشته بودند و در حالت عادی تمام رخ به چشم نمی نگاهش را پائین انداخت و با گوشة چادرش مشغول شد. مژه

قدر نگاهش کنم،  که درست نیست این گار روی پلکش نیزه و تیر آویزان کرده بودند. با احساس ایننگاهش را که پائین انداخت، ان

 .دودمان، ایستاده بودیم روشن و وسط شهر بی رو، زیر آسمان نیمه نگاهی به دور و برمان انداختم. در پیاده
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یاز به یه اصالح جدی داره و باید بر اساس اصول و قواعد بله، اگر یادتون باشه جناب درخشنده به کار من ایراد گرفتن و گفتن که ن -

 .ها مشکل دارم خواستم شما هم یه نگاه مختصری بهشون بندازید، که بدونم کجا ها باشه. می شعر

 :خندید

 .ها رو مشکل ندارم منظورم اینه که، بدونم کجا -

هایش چه بودند. برایم جالب بود  م دوست داشتم بدانم شعراش لـ*ـبخند بر لـ*ـب نشاندم. بگویی نگویی که ندارد، من ه با خنده

ها بود و جالبیتش  های معروفی چون سپهری و این آخر؛ تا به حال، هر شعری که خوانده بودم از پیشینیان بود و از معاصر هم، از آدم

آیم! و باالخره، یک  است که به وجد مینویسد! مسلم  رویم، شعر می که یک آدم عادی، یک انسان زنده، روبه به نو بودنش بود، این

 :فکر هایی هم داشتم، در صورتی که مجرد باشد! با لـ*ـبخند گفتم

 خواید اآلن بریم یه پارکی، جایی؟ یا باشه بعداً؟ موردی نیست. امروز وقتم آزاده. می -

 :راف انداخت و گفتنگاهی سریع به اط«! چه سریع قرارا رو انداختی»بعد از گفتن این حرف، با خودم گفتم 

 اآلن نه، شما ساعت کاریتون تا چه زمانیه؟ -

 .بد شد

 .تا پنج و شش عصر هستیم -

 :گـر*دنش را کج کرد و گفت

 .تره. جای خوبیه تونید ساعت پنج و نیم بیاید اون کافه؟ دو تا خیابون پائین خب شما می -

 :خندید

 !قیمت هم هست ارزون -

شد،  زند، یعنی شوهر ندارد دیگر؟ نمکش زیاد بود! نگاهی به سمت چپم که طرف کافه می ه حرف میطور ک باز لـ*ـبخند زدم. این

 :کردم و گفتم

 باشه. اگر یادم بمونه. اسم کافه چیه؟ -

 .یحیوی -

 :کمی مکث کرد

 شم؟ مزاحمتون که نمی -

 :هدف دور صورتش چرخاندم و گفتم نگاهم را بی

 !شعرهاتون رو بخونم، هیچ مزاحمتی نیست، و مراحمتی هم در کار نیستاتفاقاً برای خودم هم جالبه که  -
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 :خندید. ادامه دادم

 شعرهاتون همراهتون هست؟ -

 :کرد، گفت همزمان که سرش را باال و پائین می

 .بله -

 .ش رو بدید که من مطالعه بکنم، ایراداتتون رو بعداً بگم چند قطعه -

 :داد و گفت سه چهار کاغذ آ.پنج از کیفش به دستم

 .قدر پاپیچتون شدم، شرمنده خوام پیشرفت کنم. واسه همین این ام و ارزش چاپ شدن ندارن؛ اما می دونم مبتدی می -

 :حوصله ام کرده بود با تعارفاتش. کوتاه و بی خسته

 دشمنت. من برم، امری نیست؟ -

 .دو سه قدم عقب رفت

 .بینمتون صاحب اختیارید. بازم ممنون. می -

 .ـ*ـبخندی شیرین به لـ*ـب نشاند و رفت. و رفت و مرا با دنیایی از خیاالت عجیب و شیرین، باقی گذاشتو ل

*** 

 بلدم آه به آه از تو بگویم هر بار»

 تا بسازم قفس از غصة بسیار خودم

 پیش پایت دو سه خط شعر نوشتم، حاال

 *«...متنفر شدم از تک تک اشعار خودم

خوانمشان،  گرفت و من حاال، می ها و افکاری که از ذهن او سررشته می از خواندن شعرهایش. نوشتهبردم  تمام می« لـ*ـذ*ت»

کنم دل پر داغ شقایق را... اشک جوشیدة شاپرک را... و احساسات پنهان سه  کنم؛ و به وضوح درک می بینمشان، و لمسشان می می

ای ساده و رها، مثل پری از بال کبوتر،  دید، با گفته آورد. آن چه را می میهای آخر را. این زن، چه زیبا عشق را به توصیف قلم  نقطه

کشید. به مرزی از رویا رسیده  جان فداکار سفید، می نویس سیاه را بر کاغذ بی پروراند و جوهر روان گفت و می رقصان در آسمان، می

شان، گم شده است. عشق، از زاویة او، یک زندگی نو  ات آیندهدید، که میان مردم و خاطر ها می ای از سیاهی بود، که خود را در آینه

 .بود

 های ما وابسته به سن نیست، طول عمر»

 «...وابسته به عشق است، دل و دین و ایمان ما

 .شود ست، که ته گلویم خشک می اند؛ اما چنان سوز و گداز عشقی میانشان خفته الخلقه گرچه اشعارش مبتدی و گاهاً عجیب
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 رفت شقایق، دل داغی داردیادمان »

 **«...شاپرک در بـ*ـغـ*ـل شمع، چه حالی دارد

چیز را خوش و خرم و به سفیدی و نیکویی رقم بزند، تقدیر آنی نیست که با درد و رنج و غم و گریه و  تقدیر، نه آن است که همه

دت، روحت، که بخواهی به جلو حرکت کنی، ارادة غصه و ناراحتی، زندگی را زهرت کند؛ تقدیر، یعنی تو. یعنی من. یعنی خودت، وجو

بار چه خوابی برایم دیده بود؛ اما هر چه که بود، دلم خوش  دانستم روزگار این تو و خیال تو و ذهن تو و قدرت تو. من آن زمان، نمی

د، شاید اصالً نباید با هم ها بود، شاید قسمت بو بود و آسمان رنگی... اگر هم روزی سیاه و تاریک شد، شاید تاریخ اتمام شادی

ها شدم، نه چشمان سیاهش، یا که صدای گیرایش.  اش ندارم. من اول، جذب آن شعر ماندیم... هر چه که بود، هیچ قضاوتی درباره می

 ...اول اشعارش را خواستم. من عاشقش شدم

 .اثر جناب پویا جمشیدی -با کسب اجازه  -شعر اول *

 .شعر دوم اثر ناشناس**

اندازی بود که من  تر از چشم های دنیا بسیار بزرگ هایش بود، فهمیدم دیدنی ها و فکر به تعمقی که در شعر اندنشان، تعقل در آنبا خو

دیدم و او به دنبال  ها را می ها را، زشتی جا بود که من بدی تر نبود، وسعتش همان بود؛ تفاوت آن از آن نگران جهانم بودم. بزرگ

ا بود. جایی که هوایی برای نفس کشیدن، دلی برای خوش بودن و نگاهی برای درک کردن و زبانی برای گفتن ه ها و نفس روشنایی

و گوشی برای شنیدن داشته باشد. جایی که عشق خدایی بکند، زمین و زمان به او اطاعت بکنند. جایی که سیاهی هم سخن شیرینی 

 .خوبی باشد، زیبایی باشد، همه در کنار هم باشند برای گفتن داشته باشد و مدام دشنام نخورد. جایی که

گذراندم؛ البته زمان که خودش  تر شدم. زمان را فقط به امید ساعت پنج و نیم می حوصله تر و کم قرار به این نتایج که رسیدم، بدتر، بی

عجله داری، روی پنگوئنِ باردار را  ست؛ هنگامی که کردم. زمان، رفیق ناجوری ها را همراهی می گذشت، اما من با نگاهم عقربه می

رود! تکلیفش  تر می تر بگذرد و نه، اصالً زمان متوقف شود، از یک آهوی تیزپا هم تند خواهی آهسته کند، زمانی هم که می کم می

 !معلوم نیست

نامه را در  راه هفته رنگ؛ بسیار هم آقامنش. یک ساعت هم به مچ انداختم و شیک کردم. پیراهنی سبزرنگ، و کفش و شلوار سیاه

پیش گرفتم. پس از کار، ساعت پنج، به سمت کافة یحیوی رفتم. نیامده بود. کافه هم تازه باز کرده بود. هیجان دلم، آرام نداشت. 

ش هایی که در سر خواستم او از افکارش و داستان هایش بپرسم. می تر ببینمش و از شعر خواستم سریع دستپاچه نبودم، شوق داشتم. می

گذرد به من بگوید و هیچ حال ایراد گرفتن و توضیح دادن نداشتم. در حقیقت حق با مهرداد بود؛ اشعاری که سروده بود، برای نشر  می

مناسب نبودند، یک سری قواعد ریز و درشت را رعایت نکرده بود و در حد چاپ نبودند؛ اما زیبا بودند و الزم تحسین و ستایش. 

خیال شدم و اجازه دادم گذر زمان کار خودش را  دانستم چه احساسی دارم. بی ود؛ چون حتی خودم هم نمیاحساسم یک جور پوچی ب

 .بکند
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های مایل  زمینة کف و دیوار رنگ در پس های کرم های دو نفره و چهار نفره و کاشی یک کافة کوچک، با فضایی روشن، میز و صندلی

هایی را بشناسد! خیلی کافه  آمد که چنین مکان جذابی داشت. به آن دختر چادری نمی های زرشکی به صورتی، محل قرارمان بود. پرده

کردم؛ چای بود،  اش می خواستم که آن هم به لطف مهرداد همیشه در دسترس بود. در خانه هم یک کاری رفتم، من یک چای می نمی

 !ردالفور باشد. هرچند، چای هم نیکوتین دا مخـ ـدر که نبود که ضروری و فی

کم رو به التهاب  دانم کجا مانده بود، من هم حالم کم روند، تکی و جمعی، مرضیه اما هنوز نیامده. نمی شوند و می چند نفری وارد می

 .کردم سرخی رنگ نگاهم را سوختند و حس می هایم در حرارتی غلیظ می رفت. چشم می

ید. به پارچة سفید روی میز خیره بودم و حواسم به شعرهایی بود که باید هوای چادری رس بعد از انتظاری حدوداً نیم ساعته، دختر سربه

 ...نوشتم؛ باز هم مقاله فردا نقد و توصیف و برداشتشان را می

 سالم! خوبید؟ خیلی منتظر موندید نه؟ -

آرایش مختصری داشت و  اش جدید بود. رویم نشست، نگاه کردم. یک لحظه نشناختمش؛ چهره هایم را باز کردم و به او که روبه پلک

کرد. لـ*ـبخند روی لـ*ـب سرخش و اشتیاق و نم  کشید و خودنمایی می نگاه سیاه آتشینش، عجیب در قدح چشمانش زبانه می

داشتند. این چه  مردی را به تپیدن وا می کشیدند، که دل هر خسته وار، زبانه می چنان مهربان و آتش شرمندگی در نگاه سیاهش، آن

 :کردم، گفتم است؟ نگاه به میز انداختم و چنان که با فنجان قهوه بازی می نگاه کردن

 .شه که رسیدم ای می سالم. نه خیلی، یه ده دقیقه -

 :نگاهش شرمزده شد

 .خواستم بابام رو بپیچونم و بیام کلی وقت برد ببخشید، تا می -

 :را... پرسیدن عیب نبود« پدرش»

 شما مجردید؟ -

ها این  دانم، فقط حس کردم پشتم لرزید. پس زن . یک آن چنان متعجب و مبهوت نگاهم کرد، که ترسیدم. نمیبا تعجب نگاهم کرد

 کشانند؟ گونه مردان را به کام مرگ می

مرا و خودش را « نه»توانست با یک  دانست چه بگوید. من حتی اگر هم قصد خواستگاری داشتم، می ومن کرد و گویا نمی کمی من

 :ال به خاطر واکنش عجیب و غیرمنتظرة او، هم من، هم خودش در عذابیم. خواستم جو پیش آمده را تغییر دهمخالص کند. حا

 .کردم که متاهلید قصد فضولی ندارم. فقط اسم از پدرتون بردید، من فکر می -

در چهره و رخسارش نکرده بودم ساله است، دقتی  34،  32کردم زنی  گفتم؛ بار نخست که در دفتر مهرداد دیدمش، فکر می دروغ نمی

ها  ها عین حقیقت بودند، بعد هایش را دیده بودم و در ذهنم ثبت کرده بودم. این اش در گفتن حرف پروایی و تنها صدای جیغ و بی

 :های افکارم، مرا به فکر آن مسئله کشاند. نگاه به زیر انداخت و به نظر کمی ناراحت و غمگین آمد. گفت شیطنت

 ...فامیلیتون یادم نیستش. حقیقتش من؛ یعنی شوهرم فوت کرده آقای... -
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دانستم از دست دادن همسر، داغ زیادی  هایم، می تجربگی ها و بی بودن عاطفگی و منطقی به شدت متاثر و متاسف شدم. با تمام کم

 ...است. بسیار زیاد. تند. تلخ و زننده

کند که  ها ایجاد می ان سوز عظیمی در دل و ظاهر و باطن و نگاه و حرکات و حرفچن شود و آن آید. هضم نمی بسیار تلخ. به کام نمی

کند؟ یک زن در کل زندگی مرد وجود دارد، یک  شنوی. زنی برای مردی، یا مردی برای زنی، چه تفاوتی می هیهات اطرافیانت را می

شوند. خواه یا ناخواه،  ها، این دو جذب یکدیگر می و تقارنها  ها و تفاوت مرد در کل زندگی یک زن وجود دارد. و به دلیل وجود تناقض

ای که  ها. یک احساس نو، تمایل نو، افکار نو، مشارکتی نو و در نهایت، زندگی نو. زندگی شوند و پذیرای دل خواهان یکدیگر می

تی، و سرشار است از آ*غـ*ـوشـی، همراهی، همسری، همپایی و همدس شود، مملو است از همدلی، همیاری، هـم تشکیل می

تجربیاتی نو و جالب و بسیار دلپذیر و جذاب برای دو طرف. این همسری و همراهی، سیری ندارد. مدام اتفاقات جدید، مشکالت 

قبل شده، و همین جدید  -تجرد-ها موجبات به وجود آمدن یک زندگی جدید، به خالف زندگی  های جدید، همین جدید، رویداد

ستگی، و شکست در این دلبستگی، شکستی بزرگ را به همراه خواهد داشت. همسر، بسیار عزیز است و از دست ها، باعث دلب بودن

 .گداز دادنش، بسیار سخت و جان

 :کردم، گفتم های طراحی سیاه و طالیی روی فنجان نگاه می به رسم احترام، سر به زیر انداختم و چنان که به الیه

 .تسلیت میگم. غم سنگینیه -

 :گونه راه صحبت و گفتگو را باز کنم که خودش پرسید دانستم چه م تشکر کرد. جو سنگین شده بود و من نمیآرا

 جا خوشتون اومده؟ از این -

 :اش قرار دادم. متکی به میز، نگاهی اجمالی به اطراف انداختم و گفتم دستی فنجانی که در دست داشتم را روی پیش

بخش. من فکر  داره این مکان. ترکیب الوانی که استفاده شده، توی طراحی، خیلی جالبه و.. آرامشبله. یک متانت و جذابیت خاصی  -

 .جا روی توی پارک، میومدم این کردم که شخصی مثل شما بشناسدش، وگرنه به جای پیاده کردم چنین جایی هست، و فکر نمی نمی

 :رنگ و متعجب و کمی معترض گفت دند را فرو داد داخل روسری آبیادبانه از کنار بناگوشش بیرون زده بو رنگی که بی موهای خوش

 دونن؟ چرا همه این چیزها رو از من بعید می -

 :فهمیدم! کمی نوشیدم و گفتم داشت. من که می« ناز»نگاهش 

 چه چیزهایی رو؟ -

 آمد؟ ای بود، که تاکنون، لـ*ـب به آن نزده بود. از قهوه بدش می حواسم به قهوه

ها حتی از آرایش کردن من،  شناسم؛ اون های مختلفی رو می که از ترانه خوشم میاد و همین که کافه نویسم، یا این شعر می که این -

 !کنن یا دستبند و گـر*دنـبند بستن من تعجب می

 !نزاکت اش را نپرسیدم؟ بی دانستم. اه. چرا قبل از سفارش دادن، خواسته نمی
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 .«اخالق»قط مد نظر داشته باشیم. البته که به ژست شما نمیاد؛ با این چادر و این خب این اشتباهه که ظاهر رو ف -

 :خندید. تیزهوشی زنانه. هدف را گرفت. عالی شد! ادامه دادم

 .نامه فاکتور گرفت، باالخره عصبی بودید؛ اما در کل، به ظاهرتون نمیاد این چیزها خب میشه اخالقتون رو در هفته -

 :و انگشتانش را در هم قفل کرده، گفت به سمت میز خم شد

 مدرن بودن، مگه فقط به ظاهره؟ -

 :اش و گفتم دستی ام را گذاشتم روی پیش مجدد قهوه

ها، انجام کارهایی خارج از محدودة دینه؛ یعنی مدرنیسم تحمیلی. که از غرب به من و شما  البته. مدرن بودن، به گفتة امروزی -

خوان. اکثرش واسة دیگرانه، به رخ  اینه که اقلیت مردم این مدرن بودن رو فقط برای خودشون می تحمیل شده؛ یعنی... منظورم

 ... کشیدن دیگران و

 :اش را برداشت و نوشید میان حرفم پرید، قهوه

 فلسفة شرق خوندید؟ -

 .خیر، برق تهران -

 :ابرویش را با تعجب باال داد و پرسید

 !ویهاطالعاتتون توی این حوزه خیلی ق -

 :دادم ام را در دست گرفتم، باید مجدد سفارش می قهوه

 !کتاب -

 :خندید و فنجانش را روی میز گذاشت

 !البته -

اش را برباید. تلخ  کمی ساکت ماندیم و من دوباره سفارش قهوه دادم. خوب بود. داغ نبود که دلم را بزند و سرد هم نبود که شیرینی

چیزش یکسان و به اندازه بود و  چنان شیرین هم نبود که نتوان نام قهوه رویش گذاشت. همه آن نبود که حلقم را طـ*ـعـ*ـم بدهد،

هایم را باال و پائین  تر. دیگر به جایی رسیده بودم که به زور فقط پلک کرد و خستگی و سردردم را افزون همین اعتیاد مرا بیشتر می

کنم که  دارد. کار شاقی هم نمی کنم دست از سرم برنمی رد. سردرد. هرکاری میدادم. سرد کردم و نگاهم را به چند قرانی تاب می می

 :دارم آشفتگی و ترس و استرس را نیاز باشد. با صدایش دست از افکارم بر می این همه دل

 ها چی کار کردید؟ به نظرتون جالب بودن، یا، شما هم رای آقای درخشنده رو دارید؟ راجع به شعر -

 :حوصله بودم نگاهم را به گل رز قرمز وسط میز دادم. به شدت بی تر کردم و  لبی

الشعاع  کنم؛ چون کلماتی که در شعرهاتون نوشته بودید به شدت عواطف رو تحت بله، متاسفانه. ببینید، من قلم شما رو ستایش می -
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ل من باید بگم عالی بودن شعرهاتون. البته اگر بخواید ها... در ک وتاب کلمات و این داد و تاثیر برانگیز بود، لحن و پیوند و پیچ قرار می

کنه. چیزهایی  چیز فرق می ره زیر دست کنترل کیفی، اون موقع دیگه همه از من منتقد بشنوید، باید بگم خوبه؛ اما زمانی که می

 .مالک اصلی میشن که تو شعر شما وجود ندارن و همین هم دلیل محکمیه برای رد شدن اشعارتون

 :م پرید وسط صحبتمباز ه

 مثال چه چیزهایی؟ -

 .کردم. دیگر فضای کافه برایم جذاب نبود. دیگر آرامش نداشت. خسته شده بودم تر صحبت می تر و جدی انگار باید تخصصی

وتاه رو ای هست به عنوان عموم. که همه، یا اکثریت مردم، این دو سه کاغذ رو، این مجلة ک ببینید خانم شایسته، در نشر، مسئله -

خونن... و ما محدودیتی نداریم که فالنی بخونه ولی اون نخونه. همه حق خریدن و مطالعه کردنش رو دارن، پس بحث مردم میاد  می

ی ار*ضـ*ـا های متفاوت و ما با یه مجلة کوتاه از پس وسط. در مردم هم اقشار متعددی وجود داره، با طرز افکار و اعتقاد و معیشت

ف برنمیایم، پس مجبوریم تنها چیزهایی رو بنویسیم که عمومیت داشته باشه و بین مردم رواج داشته باشه؛ مثال یه انتظارات مختل

مسئلة عادی و همگانی باشه که کسی حق اعتراض نداشته باشه. متوجهید؟ عنوان شما، شخصی به نام مرضیة شایسته رو کسی 

هایی  بایست از یه محدودیت هاش چاپ بشن، می کاری هم بخواد اشعارش یا مقاله هشناسه، یه طور گنگه. برای مثال اگر فرد تاز نمی

 .گذر کنه

هایم هیچ عادی و متعادل نبود و چشمانم، همچنان سرخ و ملتهب بودند.  ام. حالت دانستم تب کرده نفسی گرفتم، گرمم شده بود. می

تر  خواستم سریع بخش خواهد بود. درست عکس دفعات قبل. می *ـذ*تخانه این بار، برایم آرامش خواهد داشت. خوابیدن این بار، لـ

 :بازگردم، پس ادامه دادم

ای روش صورت  مثالً من، به راحتی یه شعر یا یه مقاله یا مطلب یا هر چیزی که بخوام تو قسمت ادبی درج کنم، سختگیری -

شه؛ اما شما، یه مقدار باید بیشتر تمرین  عد هم چاپ میشه، ب های کنترل کیفی چند بار بررسی می گیره. فقط زیر دست بچه نمی

های  هاش معنی ، خب اون ایراداتی داشت؛ اما قشنگ بود. بعضی بیت«نامة عشق»گم؟ مثالً اون شعرتون،  کنین، متوجهید که چی می

سرایی رو در پیش گرفتید،  م غزلخواستید غزل بنویسید و ریت که قبلش می شکستند، یا این ها می عجیبی ازشون درمیومد یا گاهی وزن

ها تمرین کنید، که درخشنده بتونه پاسخگوی درخواست  بایست بیشتر از این گم که می یکهو تبدیل شد قصیده؛ من از اون لحاظ می

 .مجددتون باشه و اقدامی براتون بکنه

 :خوردم که گفت ام را می داد. قهوه هایم گوش می سرش را به نشان تفهیم تکان داد. با دقت به حرف

 نویسید؟ شما شعر هم می -

 :فنجان را از لـ*ـبم فاصله دادم

 .کنم ولی چاپ نمی -
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 :خواهد از هیجانش جلوگیری کند، گفت هایش را روی میز گذاشت. مشتاق ولی آرام، گویی که می دست

 االن همراهتون هست که برام بخونیدش؟ -

کیفم روی زمین برسم. چند کاغذ از آن بیرون کشیدم، الیشان گشتم و یکی را، فنجان را روی نعلبکی گذاشتم و خم شدم، تا به 

خواند، گویی  کاغذ زرد رنگ نازکی را به او دادم. خیلی خسته بودم، خیلی. از دستم گرفت و شروع به خواندنش کرد؛ همچنان که می

د و لـ*ـبخندی ملیح و محو و ناپیدا، روی شد، که چشمانش پر از ستایش و تحسین شدن هایش تزریق می آرامشی عجیب به رگ

ام. از کجا معلوم آن شعر مال من باشد؟ با این فکر  دانستم کدام شعرم را به او داده لـ*ـبانش نقش بسته بود. من حتی نمی

فکر هم باطل  ام؛ ولی با یادآوری نوع کاغذی که مختص من است، این لـ*ـبخندی زدم که حتماً اشتباهی اشعار صفوی را به او داده

شد. کوتاه زمانی گذر کرد و کاغذ را روی میز گذاشت. با لـ*ـبخند نگاهی به کاغذ و نگاهی به من انداخت، ناگهان خندید و پر از 

 :شوق گفت

 !ست خدایا، مطمئنید من بهتون شعر داده بودم؟ این معرکه -

دانستم اگر  ی که مبادی آدابی خاص باشد، نداشتم، و میاز آن جایی که من هیچ سابقة خوشی در سرودن غزل و قصیده و هر شعر

طور او به ذوق آمده. باالخره دو حالت بیشتر ندارد، یا من  خواستم بدانم چیست که این هم چنین چیزی بوده، بسیار مزخرف بوده، می

 :تگیرم، یا او بسیار احساساتی است! خواستم کاغذ را بردارم که کشیدش و گف خودم را دست کم می

 !مال من -

 :ارزد مگر؟ آن هم در این زمانه! متعجب نگاهش کردم که خودش گفت هم می *شندرغاز تعجب کردم. یک شعر

 !شه. هیچ موردی نیست شه، نمی نه خب، اگر نمی -

م و دلم مردن را چه که بتوانم فکرش را بکنم، خسته و آزرده بود کردند، بسیار بیشتر از آن متوجه اخالقم شدم؛ خسته بودم، درک نمی

 !هایم برای تو، فقط برو آشفتگی من و چشمان سرخم، موجب درک غلط او شده بود. تمام شعر کرد. همین دل فریاد می

 شندرغاز: چندرغاز *

کس را  کند، دیگر حوصلة هیچ شود و آشفتگی درونش فوران می رسد، صبرش تمام می کند، به ته خط می آدم، به آنی که تمام می

خواهد. ذهن خراب است، عفونت کرده، داغ  می« هیچ»خواهد،  خواهد، سیاهی می خواهد، دیوار می خواهد، سکوت می تنهایی می ندارد.

ماند،  کند، ساکت می کنند. تا یک جایی تحمل می چرخند و وزوز می ای دور سرش می های آزاردهنده داغ است؛ و مردم، مانند مگس

شکافد زمین را. مدام  کند، می کشد، ویران می ای کرد، کل شهر را به آتش می تاخی بیش از اندازهماند، همان دم که یکی گس خفه می

بیند و  رنجاند، همه را بد می کند، همه را می ، همه را از خود دور می«بروید! بروید پی کارتان! ما را چه به شما؟ بروید!»کشد  فریاد می

های پسینش را نخواهند دید.  اش در ذهن دیگران، مانند سابق نخواهد بود. دیگر خوبی چهره دهند. دیگر همه، از او کینه به دل راه می

ها  شود. و دلیل این چیزش، مانند سابق نمی شود. دیگر هیچ شود، کهنه و کثیف و زشت و ملعون نامیده می شود، بد می دیگر سیاه می
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 هاست؟ پیچند؟ جز این دهند و به پروپایش می یگر و آشفته است یا مردمی که آزار م چیست؟ مقصر فرد عصیان

عرضه منم، که در این سن،  رساندمش. بی کنم؛ حیف است که ماشین ندارم، اگر نه می آسمان را ابر پوشانده. رو به دخترک چادری می

 .یک االغ هم زیر پایم نیست. خاک دو جهان به فرقم باد

ست که خانه را درون خود خفه ساخته، و نور، مانند یک  ؛ در اصل، این تاریکیگیرد کنم. نور خانه را فرا می چراغ را روشن می

گاه بر آن غلبه نتوانست بکند. نور در برابر  کند، ولی؛ ولی هیچ رود. در یک آن، نور افشانی می گالدیاتور شجاع، به جنگ تاریکی می

ت. خورشید، با آن حجم عظیم قدرت و نور و آتش، دور و برش س تواند دوام بیاورد. آنی که مقاوم است، تاریکی تاریکی، موقتاً می

کند. این است مقاومت، این  جا را در خود حل می شود و ظلمت همه که غروب کند، جهان تاریک می تاریکی تمام است. به محض آن

 .است ایستادگی، پایداری. استوار باد

تمیزی؟ نظافت؟ مگر به این چیزهاست؟ اگر کیفم را در اتاقم بگذارم و  اندازم و خودم را روی کاناپه. کیف چرم را کنار کاناپه می

شوم؟ این  های احمق، لـ*ـباس عوض کنم و بشورم و روی تشک بخوابم، تمیز و منضبط حساب می آویزانش کنم و مثل آدم

لنگه،  به های سوراخ لنگه ورابهای کج باز شده و ج پا شده، یا وجود من روی کاناپه با دکمه کنم یک کیف کله چیست؟ من فکر می

 .کنند کنند، هیچ، احساس خوبی هم برایم ایجاد می اصال منظرة بدی ایجاد نمی

گذارم. بعد از یک روز کامل بیداری و بدخوابی، این خوابیدن به شدت دلخواه و دلپذیر است. خواب؛ دنیایی تاریک،  چشم روی هم می

 ...هوش، هیچ، پوچ نور، بی بی

*** 

توانستم تصویری از آن در ذهنم ثبت و شکل و ظاهرش را هضم کنم، در گلدان چینی روی میز  ل عجیبی را که اصالً نمیگ دسته

های قرمز و سبزش بازی کرد و  ها و برگ زده اش، کمی با گلبرگ های الک های کشیده و ناخن چوبی کنار تخت گذاشت. با انگشت

 :ـ*ـبخند زد و گفتنفس عمیقی کشید و از گلدان روی گرداند؛ ل

 راهه؟ دیگه چه خبر حاجی؟ حال و اوضاعتون روبه -

گاه آن زن را فراموش نخواهم  رنگ درخشانی که از مریم به ارث بـرده بود، دوختم. هیچ های سیاه تکیه زده به سر تخت، نگاه به چشم

مثال و نایاب. او عشق  من، مرهم و مسکنی شد، بیدرمان  های بی گاه. زنی که بخشید، گذشت کرد، ماند، و برای من و رد کرد. هیچ

های عمرم کنار او  توانم فراموشش کنم؟ وقتی که بدترین و کندترین روز گونه می اول نبود، تجربة اول نبود؛ اما بهترین بود. اصالً چه

هایم، رنگ  و وقتی که چشمگرفت،  ای سراغش را نمی هایم حال گلی پژمرده را گرفته بود که هیچ پروانه گذشت، وقتی که نفس

 .گاه شد. هیچ دیدند. او فراموش نمی ای به پرده انداخته، همه جا را سیاه و تاریک می تیره

 .جان. هر چند مدت یه بار دکتر میرم و چکاپ میشم و... خالصه داستان همیشگی خبر خاصی نیست مهتاب -

 :اش را باال انداخت و شیطان گفت کرده ابروی چپ رنگ

 کشید دیگه؟ ار که نمیسیگ -
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هایم رنگ ندارند. زندگی ندارند. امید ندارند. لـ*ـبخندی  پدر، دیگر لـ*ـبخند زنم در پاسخش. پس از گذر از آن سرنوشت بی لبخند می

زدم که چه؟ بگذار  کند. لـ*ـبخند می اش را هضم می کند اما، صاحبش، عجیب تلخی اش روی شهد و عسل را کم می که شیرینی

ها بیشتر  ها دلگیر شوند. سیاهی ها غریب شوند. غروب ها مریض شوند. دل ها ناراحت شوند. بگذار مغز ا شکسته شوند. بگذار قلبه دل

روند،  ها از بین می ها بگیرد. بگذار عشق ناپدید شود؛ اگر که با لـ*ـبخند من این ها بجوشد. نفس ها ببارند. اشک شوند. بگذار ابر

 !بمانند. و اصالً بگذار همه بمیرند! من را به درک، رهایم بکنید خواهم که همواره می

خواهم او مرا دوست داشته باشد، او به یاد من باشد، برخالف  دهم؛ می اندازم. پاسخش را با آرامش می نگاه به روتختی سبز رنگ می

 :ها که به یادم نبودند و مرا نخواستند دیگری

 ت؟ ی؟ با شوهرت و بچهکن وقته. تو چی کار می نه، خیلی -

گاه دست به آرایش بیشتر، نبرد.  کند و من به یاد دارم مریم هیچ کند؛ شرم می رنگش فرو می دار خردلی موهای طالیی را زیر شال طرح

 :گوید حوصله می کشد و کالفه و بی آه می

کارش کنیم! بـ*ـغـ*ـلش  دونیم باید چی الً نمیمون کرده! اص گیر شده! داره دندون در میاره دیوونه علی خوبه. آریو خیلی بهونه -

 !کنه؛ بابا اصالً آسایش نداریم از دست این بچه خوابونیمش گریه می کنه، می کنیم گریه می می

آید. تا  قدر مادرش را اذیت کرد! طاها. طاهایی که حاال غولی به حساب می اش، چه خندم. طاها، برادرش را ندیده که دوران نوزادی می

نی که توانست راه برود و قدم از قدم بردارد، باالخره دست از آزار دادن من و مادرش برداشت. کودک است دیگر، به ثمر رساندنش زما

 :گویم خواهد. با لـ*ـبخندی بر لـ*ـب می می« زحمت»

 .دیدمش. دلم براش تنگ شده آوردیش می کاش می -

 :گوید نشیند و پا روی پا انداخته، می می جایی صندلی کنار تخت، روی صندلی راحتی پس از جابه

 !گذاشتمش خونة خواهر علی. خونة خواهرشوهر -

 :دهد خندد. ادامه می می

 .بازی در نمیارم ش از خودمه ها! منم عروس نه ولی خدایی نازگل دختر خوبیه، خواهرشوهربازی در نمیاره. البته همه -

م. دلم برایش تنگ شده است. هر چه نگاه به صورت و قامتش بیاندازم، سیراب کن کند، نگاهش می در تمام مدتی که او صحبت می

پایت بیاید. خاطراتی که من با چهار فرزندم  مانند. حتی اگر آن کس تا ابد هم پابه شوند؛ می ها دیگر رفع نمی شوم. برخی دلتنگی نمی

خواستمشان. به خدا با  پدر، تا چه حد فرزندانم را دوست داشتم. میداند و یک پدر، که منِ  روند. خدا می گاه از ذهن نمی ام، هیچ داشته

کنم اگر طاها حرف آن خانه  کردند. گاهی فکر می دیدند و معکوس تعبیر می دانم چرا نمی خواستم، نمی شان را می تمام وجودم خوشی

کرد.  کارش، سخت دلم را فشرده و آزرده میجا نبودم و این وضع را نداشتم. این  کرد، من این کشید و پافشاری نمی را وسط نمی

اش رقم خورد! ندید! نشنید! فقط گفت  دوستش داشتم، اما او چه؟ چه برایم کرد؟ چه تقدیری برایم، فقط به خاطر خودش و آینده
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 .تواند بکند کنم که خدا از سر تقصیراتت بگذرد طاها... من تو را نبخشم، خدا هم کاری نمی من رفتم؛ اما فقط دعا می«! برو»

 کنه؟ شوهرت چه می -

مونه شرکت. خیلی خسته میشه اخیراً. میگه تعدیل نیرو کردن، کل  سرش به کارش گرمه. اواخر ساله، دیگه تا آخرای ساعت می -

 .خوابه کنه، میره می خوره، یکم با آریو بازی می ها افتاده رو دوش اینایی که موندن. میاد خونه شام می کار

ام تزریق  شناخت و من پر شدم از شعفی که به خون و رگ و پی ام را می های لیلیوم؛ سلیقه اندازم. گل هایی که آورده می نگاهی به گل

ها خوشحال نشدم، نه، اهمیتی برایم نداشت، حتی به اندازة تار  که دخترم، مهتابم، ذوق مرا فراموش نکرده بود. از گل شده بود، این

گفت و هر  چه می اعتنا به هر آن ام، به حدی دلنشین و شیرین بود، که بی مرا به یاد داشته، و فراموش نشدهکه  مویی؛ اما... فکر این

 :شنیدم، به این فکر کردم که طاها چه؟ طاها هم مرا به خاطر دارد؟ و این شد دلیل محکمی که از مهتاب بپرسم چه می آن

 ش؟ هکنه با زن و بچ از پسرها چه خبر؟ طاها چی کار می -

جویی داشتم و نه مخالف آشتی پدر و پسری بودم.  ای؛ نه میل ستیزه ای در کار بود و نه طعنه من هیچ قصد و غرضی نداشتم، نه کنایه

گیرد؟ اما مهتاب از حرفم، تعبیر دیگری کرد؛ از چهرة  طرف. یک پدر مغموم و ساکت و تنها، سراغ فرزندش را نمی گـ ـناه بی یک بی

 :واندم که در گمانش مانده که چه بگوید. اصالً چه باید بگوید؟ حال پسرم را بگو و خالصم کن! گفتمخ شرمسارش می

 خوبه حالش؟ -

تر به نگاهم،  اش حد نداشت و اشک در چشمانش جوشید. فکش را فشرد و مجدد با نگاهی  هایم گرفت. شرمندگی نگاهش را از چشم

تر از همیشه، با بغضی  کند را میان دو دستش گرفت. درمانده چروک در آن بیداد می هایش برجسته شده و چین و دستانی را که رگ

 :داد، گفت که خبر از شکسته شدنش می

ها باهاش  چیز رو فراموش کن! بیا خونة ما. باور کن علی هم راضیه. بار کنم ازت حاجی، همه بابا، تاج سر من شمایی! خواهش می -

روح! طاها  م محترمی، بیا خونة ما. دل بکن از این چهاردیواری تاریک بی وردی نداره. بابا، واسهسر این قضیه صحبت کردم، گفت م

 .گیره مون دلم می هم داره تاوان پس میده. اذیتش نکن حاجی، باور کن هر وقت میاد خونه

 اش شده؟ چه تاوانی؟ جای حرفش که رسید، وحشت تنم را به رعشه انداخت. طاها چه به این

 شده مگه؟ چیزیش شده؟چی  -

کشید در انتظار خبری که خواهم  های های گریه کرد و من... و من روح از تنم پر می  دستم را جلوی صورتش گرفت و بـ*ـو*سید.

چکاند. ضربان قلبم به اوج  تواند دلیل این رفتار ناپایدار مهتاب باشد؟ مهتابی که به راحتی اشک از چشم فرو نمی شنید. چه چیزی می

های خفیفی  ام تکان تکان کردم مغزم در جمجمه کردم. واضح احساس می هایم را حس می رسیده بود و جریان انفجاری خون در رگ

تر، با ته حلقی که  ها مگر نبود؟ جدی هایم عرق کرده بود. مگر عالئم سکتة مغزی چیست؟ همین ام داغ شده و دست خورد. پیشانی می

 :بود، گفتمشدیداً خشک شده و محتاج آب 

 چی شده مهتاب؟ -
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 :گریه کرد

شه. زنش باهاش مشکل پیدا کرده، علیرضا رو برداشته رفته  طاها عین خیالش نیست. خیلی بداخالق شده، اصالً معلوم نیست چه -

 ...مونه! بابا گیره، در ماه دو روز متوالی این بشر اصالً تهران نمی خونة باباش. هر روز پرواز می

ستم گذاشت و زارزار گریست. از چه؟ برای چه؟ برای برادرش؟ برادری که نارو زد؟ برادری که ناخلف شد؟ برای او سرش را روی د

کند از عمد است و اتفاقی  کند، اگر کاری می داند چه می کند؟ چنین مردی اصالً گریه ندارد؛ مرد گریه ندارد؛ خودش می گریه می

بیند. دیگر آن پسربچة شش ساله نیست که من برایش تعیین تکلیف کنم؛  شنوند، و می داند، و می ست و می نیست. طاها هم مردی

« مرد»زند؛ اما اگر  گدار به آب نمی گونه است. بی داند که عاقبت کارش چه خواهد بکند؛ اما مرد اگر مرد باشد، خوب می هر کار می

کند، بگذار به راه خودش ادامه  داند چه غلطی می اسش هست و میداند، حو باشد، اگر نباشد که... بگذاریدش که بمیرد. اویی که می

 دهد؛ چرا مانعش شوید؟

دستم را از زیر سرش کشیدم. گریه کردن و اشک ریختن و التماس پدر کردن، برای برادری که قدرنشناس بود و سرکش، بیهوده 

 :ای باید داشت؟ نگران باید بود؟ گفتم دارد، نگرانی ست، کار و ماشین دارد، خانه و خانه باغ دارد، زن و زندگی است. او مردی

 .خوام باهاشون صحبت کنم جا، می به علیرضا و زنش یه بار بگو بیان این -

کرد، که گویی در چشمانم قصد و غرضم از این کار  هایش همچنان روان بود. طوری نگاهم می سرش را بلند کرد از روی تخت، اشک

 :یابد. به چیزی نرسید و پرسید دن، آن را میپنهان شده و او با نگاه کر

 واسة چی؟ -

 .زد کرد و چشم راستم، به وضوح نبض می سرم درد می

 .بگو بهشون -

 .رفت

آیم. شاید، شاید  نما به نظر می ام. شاید پیر و نخ گیرد، شاید که پوسیده شده ام. کسی سراغی از من نمی ست در این دخمه نشسته مدتی

 خواهد. خدایا، پس کی...؟ اری از کسی داشته باشم. یا شاید باید بروم. این رفتنم اما، اجازة خدا را میدیگر نباید انتظ

*** 

ها  ها سبز، فصل شدم. زندگی رنگارنگ بود، روشن بود، آسمان آبی، دل تر می تر و تیره تر، خسته تر، پوچ گذشتند و من، هیچ ها می روز

رنگ شده بود. زندگی یکنواختی که داشتم، مرا از آن شور و شعفی که داشتم دور  چیز سیاه همهبهاری، و بر من، و بر دیدگان من، 

فهمیدم؛ اما انگار که خودم هم از  دانستم و می زن شده بودم و این را خودم بهتر از هر کسی می هم کرد. حال به ام می کرد. خسته می

کردم. یک زمانی، یک روزگاری شعر  یچ تالشی هم برای بهبودی اخالقم نمیدادم و ه بردم، آن را ادامه می این بازی لـ*ـذ*ت می

حال  چیز ندارم. از این اوضاع به فغان رسیده بودم. اکثر اوقات کسل و بی حسی به هیچ  آمدم؛ اما حاال، هیچ خواندم و به وجد می می

رداهای بعد هم تکرار همین جریان، بدون استثناء. این خوابیدم و فردا و ف کردم، بعد هم می بودم و مانند یک روبات کوکی کار می
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گذرد، ادامه دارد، و  حال که دقیقاً هشت سال از آمدنم به شهر می ها از زمانی که از قایش خارج شدم شروع شده بود و تابه حالت

 .گیرم ر را تمام نکنم، آرام نمیشوند؛ طوری که تا یک بسته سیگا تر می گذرد این حاالت بیشتر، شدیدتر، و وحشیانه همچنان که می

کنم،  شود؛ اما همین که یک نخ تمام می تر می خطی تر و خط تر و خراب کشم اعصابم بد ست، زمانی که سیگار می احساس عجیبی

یکی  که یکی دیگر، یکی دیگر، کند که مثال ندارد؛ یک آرامش موقت، چند ثانیه. و بعد از آن، حرص این چنان شوری در دلم غوغا می

سیگار و پاکت را خالی از سیگار  درپی، تا زمانی که به خودم بیایم و اتاق را غرق دود و جاسیگاری را پر از ته طور پی دیگر... همان

دانستم بازگشت بیهوده است، چرا که، بازگردم به چه؟ به  بینم. دوری از فضای پاک روستا چه بالیی بر سرم آورده بود... و می می

جایی که  هایش بخاری ندارد؟ آن جایی بازگردم که زمستان جایی که تلفن ندارد؟ آب و برق درست و درمانی ندارد؟ به آن کجا؟ به آن

آمدم، من هم  آمدم. اگر نمی آلود می کس به جز کدخدایش ماشین ندارد؟ به کجا برگردم؟ از همان اول نباید به این شهر خواب هیچ

شدم. در همان فضا  امکانات؛ ولی در همان فضا بزرگ می آمدم، اگر چه بی شدم. و اگر نمی واب نمیوخ روح مانند دیگر شهروندان، بی

گذارند تا مگر  جایی که دخترانش برای وصال هزارویک شرط می دادم؛ نه این بردم و در همان فضا خانواده تشکیل می دام را به چرا می

 .داماد به خطا برود و پا کج بگذارد

که پسر بخواهد به سربازی برود یا هر دلیل موجه دیگر. امشب خواستگاری، فردا عقد،  ماند؛ مگر آن  کسی نامزد نمیدر روستا اصالً

جا، یک مجلس آشنایی، یک مجلس خواستگاری،  ها نبود. اما این کردند! این ادا شان را می شان با دو تا بچه زندگی فردا در خانه پس

زدی، یک مجلس حنابندان، عقدکنان، و در نهایت ازدواج؛ که معموالً مابین هر مجلس یک بران، یک مجلس نام یک مجلس بله

 .جا دانم، خریت محض بود آمدن به این ماهی فاصله بود. می

بست دنیا مائیم. رفتنم به دانشگاه  خواندم، تهران که آمدم فهمیدم در ته بن در قایش که بودم، رزن را یک شهر باکالس و پیشرفته می

ای مثل  شد. و در رشته م کار راحتی نبود. آن زمان دانشجو، دانشجو بود! خودش به تنهایی یک پا استاد دانشگاهی محسوب میه

شد من بیشتر بخواهم، و حریصانه برای ادامه دادن و باالتر رفتن  ها، موجب می جوش و ها و دوستان و جنب برق... تمام این موفقیت

ام و  ام، انگار نه انگار که یک مهندسم. هیچ، بیکار مانده نامة مزخرف اخراج شده به کجا رسیدم؟ از یک هفته ادامه دادم. حاال چه؟ حاال

 ...کنم. اه کنم و سیگار دود می نگاه به دیوار می

آشپزخانه، لیوان  خیزم. لـ*ـب سینک های دیگر و از جا برمی سیگار کنم کنار ته پرت می -که از این کار متنفرم با این-سیگار را نصفه 

کنم. حالم هیچ خوب نبود. من هر  ست! تمامش را تف می کشم؛ اما مگر خوردن دارد این آب؟ زهر خالی کنم و سر می را پر از آب می

 ست؛ اما انگار در ام، مدت زیادی شود. چیزی نمانده که به جنون برسم. البته که رسیده تر می تر بمانم حال و اوضاعم مزخرف چه بیکار

ای  نامه نامة لجن تر یک کاری پیدا کنم. کاری که درآمدش جور باشد، نه آن هفته انگیز. باید سریع این مدت خفته بود، این جنون رعب

ام دنبال  خواستند، من احمق و تنبل رفته همه برای نیروگاه بوشهر و پاالیشگاه آبادان نیرو می که... اصالً تقصیر خودم هم بود. آن

امید داشته »آید؛ ولی باز گفت بیایید، بیایید،  دانست چه بالیی سرش می برود به درک سیاه! مهرداد عوضی، خودش هم مینامه!  هفته

توانست یک کمی، اصالً یک هفته قبل به ما بگوید عزیزانم، دلبندانم، بروید خودتان  ات امیدوار باش کثافت. نمی ؛ برای عمه«باشید!
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 .تر بگوید که من یک شبه بیکار نشوم؟ احمق است توانست زود نامه ورشکست شد! نمی فتهگورتان را گم کنید که این ه

در  کردم، بتواند یک کار درست و درمان و ثابتی برایم پیدا کند که دربه ای تیره را برداشتم. باید با مسیح صحبت می کاپشن قهوه

طور که من در بدترین شرایط هزارویک کار  رایم کند، همانایست! باید یک کاری ب نشوم. ناسالمتی پدر خودش مهندس کارکشته

 .برایش کردم

 .تر شد. به درک! کاپشن را پرت کردم روی کاناپه با انگشت، موهای سرکشم را مرتب کردم؛ بد

سیگار کشیدن  ام نگاه کنم یا که با روح خانه ماندم؟ که چه؟ برای چه؟ به دیوار بی خواهم. در خانه می دانستم چه می خودم هم نمی

کند، طوری  ام می ها دیوانه ام! در خانه که باشم این فکر ست؛ دیگر به آخرش رسیده خودم را به کام مرگ بکشانم؟ خودکشی راه خوبی

لرزاند! و اگر بیرون بروم هم، کجا بروم اصالً؟ کسی حاال کاری  وارم سقف را می های بلند و هیستریک که هر چند ثانیه صدای خنده

شناسد که بخواهد به من معرفی کند؟ من در خانه توان نشستن نتوان. باید دست به کاری بزنم وگرنه شک ندارم که  می باری

 ...آلودگی؛ واقعا که زنم. خستگی، خواب روم و چند مرتبه به صورتم آب می دیوانگی را در شاخش دارم! به دستشویی می

ویی ایستاده بودم و به سوئیت کوچکم خیره مانده بودم که گند برش داشته بود. ست. دم در دستش هایم آنی شوم. تصمیم منصرف می

اش یک پیرزن بود، خانم فرهانی.  یک خواب داشت و یک آشپزخانه و هال؛ در طبقة دوم یک خانة نوساز قرار داشت که صاحبخانه

ای پُکیده وسط هال،  روح و شمایل، کاناپه نی رنگ بیهای استخوا کردم. دیوار کاری با او نداشتم و فقط سال به سال خانه را رهن می

هایم، ساده ترین توصیف برای این اتاق  پرت و ها و خرت متری با کف پوشیده از موکت سبز، لـ*ـباس 00متری در سالن  9فرشی 

گی شده بودم. بیکار ماندن ام بیکار شده بودم، دچار این احوال س فروشی آید چند سال پیش هم که از کار بستنی کوچک بود. یادم می

 ...کردم خدا شدند. چه می وکوله می جوید. تمام فکرهایم درهم قاطی شده بودند و مدام کج در مرامم نبود. فکر مهرداد مخم را می

 :ام، شعری از بزرگوارمان نوشتم رنگ نشستم. محض رضای دل خسته روی کاناپة پُکیدة کرم

 «کنم ...صد بار توبه کردم و دیگر نمیکنم.. من ترک عشق شاهد و ساغر نمی»

 :خط مثالً زیبا و نستعلیق خودم نگاه کردم. لـ*ـبخند روی لـ*ـبم آمد از فکر به آن بیت؛ نوشتمش دو بار نوشتمش و به دست

 «!گفته بودی که شوم مـسـ*ـت و دو بـ*ـو*ست بدهم.....وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک»

حیا بوده است؛ حاال که به این عمر ناچیز  الدین محمد چه بی کردم شمس کلی این بیت را بت کرده بودم و فکر میتر که بودم،  بچه

 :یابم که این چیزها مسائلی بسیار عادی هستند! نوشتم ام، درمی رسیده

 گر همچو من افتادة این دام شوی.....ای بس که خراب باده و جام شوی»

 «عالم سوزیم.....با ما منشین اگر نه بدنام شوی ما عاشق و رند و مـسـ*ـت و

داد، به همه جا. قرار  هیچ حس خوبی نداشتم، هیچ. شعر و شاعری و نقد و توصیف و رباعیات هم مرا آرام نکرد. روحم جوالن می

اش کردم. یک  ت؛ ذخیرهها حوصلة سیگار خریدن را نخواهم داش دانستم این روز نداشتم. در کیف سیگارم فقط سه نخ مانده بود و می
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رفتم و  دانم چند ساعت بود که راه می ای از کار اخراج شدة بدبختِ نفهمِ خرمانده. نمی مریض، یک روح سرگردان، یک دیوانة زنجیره

م ذهن ای را در فکر بودم؛ ولی با نگاه به ساعت فهمید لـ*ـب تراس به شهر و مردم خیره بودم، که در را زدند. به خیالم مدت طوالنی

دقیقه زمان گذشته بود. توصیف زمان را که قبالً کرده 54زند؛ چون در مجموع با احتساب اعمال قبلی، تنها  من حرف مفت زیاد می

 بودم دیگر؟

کردم کسی باشد که  دانستم کیست؛ اما با تمام وجودم دعا می رنگم را بستم و دستی به موهایم کشیدم. نمی های پیراهن آبی دکمه

شوند، نجات دهد!  تر می تر و تنگ قدر حرف بزند که دهانش کف کند و مرا از این دیوارهایی که مدام مچاله بماند. بماند و آنبخواهد 

 .گفتم وپرت می هایم قاطی کرده بود، چرت سیم

 ام من؟ دیدة پیرزنمان مواجه شدم. زرشک... به چه امیدی زنده در را باز کردم و با چهرة تکیده و رنج

 :اش را با یک دست نگاه داشته بود، گفت های سفید و خاکستری که چادر سیاه با گل یدرحال

 سالم آقاپسر، خوب هستی؟ -

 !لبخند زدم؛ شکر خدا، از کار اخراج شدیم

 .جان، متشکرم. بفرمائید سالم خانم -

 :های سیاهش خندید لبخند زد و چشم

 ... نه پسرجان، مزاحم نمی -

زد کانال نصایح  ، می«امرتون»گفتم  توانستم واضح بگویم، اگر می این بود که کارت را بگو؛ ولی نمی« مائیدبفر»اما من منظورم از 

 .های قدیم! حوصلة این یکی را نداشتم به هیچ رقمی قدیم که پسر مجرد هم پسر مجرد

دونستم شمایی، گفتمش که  نم که نمیشم، فقط اومدم بگم یه خانمی همین االن زنگ زد، گفت با مسئول ادبیات کار داره، م... -

 .کنی؟ منم یاد شما افتادم بهش گفتم چند دقیقه دیگه زنگ بزنه تا صدات بزنم شناسم، اونم گفت یعنی تو روزنامه کار نمی نمی

بودم. نگاهش   دهام را دا های اصول سرودن شعر نو را از من بگیرد. به او شمارة خانه خواسته جزوه احتماالً خانم علیزاده بوده که می

 کردم؛ خب؟

 کار کنیم؟ خب، االن چی -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

خوای  کارت داره. خونة تو که تلفن نداره بگم به باال زنگ بزنه. می کار کنیم نداره دیگه پسر! میای پائین تا ببینی اون خانم چی چی -

زنگ بزنه ها! دیگه بعد مشکلی پیش اومد نیای بگی تقصیر من ها  خواد صحبت کنه باهات؟ چون ممکنه همین حاال بهش بگم نمی

 ...بوده. از ما گفتن
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 :کرد چنان صحبت می دارد مادرم؟ و هم« از ما گفتن»این هم مگر 

 نامزدته؟ -

 :شدم، خندیدم و گفتم طور که خودم هم خارج می همان

جان،  عرضه هستیم که دختره رو دو روز نشده بپرونیم. نه خانم بی قدر جان، ما اگر هم که یکی برامون آستین باال بزنه، اون نه خانم -

 .ست نامه های هفته احتماالً از بچه

ها پائین رفتیم. او  ای و آهنی اتاقکم را بستم و به همراهش از پله دمپایی چرم را از جاکفشی کنار در برداشتم و به پا کردم. درب شیشه

 :گفت

 .ست گفت مسئول ادبیات روزنامه نست آخه، میدو دونم. اسمت رو نمی بعید می -

 .جان. حاال بریم ببینیم کیه. هر کی که هست، فقط خدا خیرش بده که یه یادی از ما کرده کردم خانم نامه کار می من تو هفته -

 :کردم، گفت ها را طی می که به خاطر او آرام آرام پله درحالی

سالگی زن دادم،  09ی به حال خودت بکن. عیبه هنوز عزب موندی! من پسرم رو مرتضی، تو هم داری پیر میشی مادر. یه فکر -

خوای خودم برات آستین باال بدم؟  سالت داره میشه. می 32سالشه چهار تا بچه هم داره، زندگیش هم خوبه. حاال تو نزدیک 07االن 

ولش باال میره پسر، یه چی میگم، یه چیزی ست، هم کدبانوئه! خواستگار از سروک چهره خانم هست، هم خوش این دختر فائزه

دار هم  ای داره تو آشپزی! هم متینه، هم مودب و نجیب، خانواده شون ناهار دعوت بودیم، یه دست پنجه شنوی! یه دفعه رفتم خونه می

خواد  بامحبت، دلت میقدر خانم و  چهره و این بانو بگو. خوش هست. این هم نخواستی فاطمه، دوست مینای منم هست؛ دختر نگو، ماه

 !تا عمر داری بشینی فقط نگاهش کنی

ها را ببینم، چیزی را  دانم با این همه تعاریف، اگر بروم خود دختر البته که من اگر ازدواج کنم، فقط نگاهش نخواهم کرد! من هم می

های متعدد همراه مادرم به دست  استگاریها خواهم دید؛ شک ندارم. تجربیاتی که از رفتن به خو دقیقاً، عیناً، واضحاً برعکس این

دانم، باالخره عمری هم در خانة مردم برای  شنوی، معکوسش حقیقت دارد. من می آوردم این را به من ثابت کرده که هر تعریفی می

 .ها هم پاستوریزه نبودم دیگر قدر ام. آن ها نشسته گرفتن دختر از آن

ای، زودتر از «با اجازه»هایم را درآوردم و با گفتن  ا باز کرد، صدای تلفن برخاست. دمپاییبه در خانه رسیدیم، تا با تک کلیدش در ر

 :ام! برداشتم صاحبخانه داخل رفتم و کنار تلفن، نشستم. خدا را شکر یک نفر به ما زنگ زد! چه تنها بوده

 بله؟ -

 !سالم آقای ادبیات -

 اخم کردم، ادبیات دیگر کیست؟
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 بخشید، شما؟ می -

 من؟ من رو یادتون نمیاد؟ -

 

 :کمی مکث کردم و او هم چیزی نگفت. صدایش هم صدایی نبود که بتوانم از پشت تلفن حدس بزنم؛ گفت

 ...شایسته هستم. مرضیة شایسته. یادتون اومد؟ همونی کـ -

ده بودند. یادم آمد و چه غوغایی رنگ سر برون کشی اجازه از روسری آبی ای که بی یادم آمد! و آن جفت چشمان سیاه و موهای زیتونی

 :هایم به وضوح حس کردم و کنترل، آرام؛ سعی کردم نفس بکشم. عصبی بودم در وجودم به پا شد. نبض را در دست

 طوره خانم؟ بله، بله، یادم اومد. حالتون چه -

 :خندید

 گفتن؟ست. احتماالً بهتون ن خدا رو شکر! آخه من به مادرتون هم گفتم که اسمم شایسته -

کردن خانه بود، نگاه کردم؛ او ظاهراً مشغول مرتب کردن خانه بود، وگرنه کل حواسش معطوف  به صاحبخانه که ظاهراً مشغول مرتب

کند؟ سعی  داند پسرش کجا کار می طور این زن را مادر من فرض کرده؟ کدام مادری نمی هایم بود. و این احمق، چه من و صحبت

 :کردم خندة کوتاهی بکنم

 .نه نگفتن. ایشون صاحبخونة من هستن، خونة خودم تلفن ثابت نداره آخه -

 :یادم آمد او به من زنگ زده

 جا رو از کجا آوردید؟ شما شمارة این -

خواستم بررسیشون کنید، بعد آقای  جا؛ چون یه چند تا شعر جدید هم گفته بودم می از آقای درخشنده گرفتم. امروز صبح رفتم اون -

تون رو دادن. من هم زنگ زدم  ه رو دیدم که حالشون خیلی بد بود و اعصاب نداشتن کالً، سراغ شما رو که گرفتم، شمارهدرخشند

 !بهتون

درمانی  بایست تحت روان شعوری است و به قید فوریت می رسم که مهرداد یک احمق و روانی به بیماری بی حاال به این نتیجه می

خواهند شماره تلفن یا آدرس به کسی بدهند، از صاحبش اجازه  ها وقتی می دانم؛ اما انسان انات را نمیقرار گیرد. من راه و روش حیو

نامه بزند با این اوضاعش. خودت را  خواهد برایم هفته فرهنگ. می گرفت. بی گیرند. مهرداد هم اگر آدم بود، اول از خودم اجازه می می

 .خاصیت مار باش، مردک بیدرست کن بعد به فکر روزنانه و مجله و زهر

 طور. خب، حاال چه کاری از پس من برمیاد؟ که این -

 :کمی مکث کرد

 !م شعرهام رو تصحیح کنید. البته ببخشید کنم، در یه مالقات واسه ای نیست و مزاحمتی ایجاد نمی خواستم اگر مسئله می -
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*** 

تهران مشغول شدم. تنها کمکی که از علی گرفتم این بود که پرسیدم به کمک و اهتمام خودم و خدایم، در ادارة برق یکی از مناطق 

ها برای یک مهندس برق کار هست؟ او هم چند مکان مختلف را نام برد و در آخر گفت که پاالیشگاه بهترین مورد است و  کجا

های نفهم سروکله بزنم که بیایند یا  با کارگرست،  توانستم در مکانی که پر از دود و نفت و سیاهی همواره نیاز به نیرو دارد؛ اما من نمی

دانستم که چنین  ساعت از روزم را به طور شیفت برای این کار بگذارم. می 00حال بتوانم  کار را بکنند یا نکنند، و درعین نیایند یا این

ن و پیمانکاران باقی نخواهد جا، جز خستگی و کوفتگی و دردسر برای مهندس ناظرا پتانسیلی در وجود من نیست و از رفتن به آن

های پس  دانم چرا از ابتدا به ذهن خودم نرسید. مهندس برق کمیاب بود و شغل در این سال ای رفتم که نمی ماند. از این رو، به اداره

گویم که  یشود. و از این جهت بسیار خشنودم و خدا را شکر م های پسینش، برای ایشان به انتخاب گذاشته می از انقالب و دگرگونی

مثل آدم پای درس و مشقم نشستم و توانستم موقعیت خوبی را برای خود رقم بزنم. یک شغل پشت میزی و راحت، با دریافت 

 .کنم از جایی که هستم برخیزم ساعت؛ بهتر از این اگر هم باشد، من غلط می 6پی، به مدت  آی حداکثر حقوق و تشریفات وی

ها و رباعیات و مثنویات و قصائد جدا شوم؛ ادبیات ایران، از ابتدا  که من از ادبیات و سه لـ*ـخـتی شود ها، موجب نمی اما تمام این

خوردی، دیگر جدا شدنت جز محال مزخرفی نبود. من از زمانی قاری ادبیات و اشعار شدم که علی  طوری بود که اگر به آن پیوند می

الخصوص اشعار،  های سیمین بهبهانی کجا. ادبیات ایران، ادبیات کهن و علی ای گریهبخار کجا و هو مرا با آن آشنا کرد؛ وگرنه منِ بی

ها را دوست  شوم، تشبیه است. قافیه گاه از آن سیراب نمی هایی که هیچ پر است از احساس و سرشارند از معانی متفاوت. یکی از آرایه

شوند. ای بسا که از یاد  ها، هرگز فراموش نمی دولت آبادی؛ این های بزرگ علوی یا محمود دارم، رباعیت باباطاهر را نیز. و کتاب

هایند. از نظر من، محال است که اشعار و کتب ایران را بخوانی، و  کسانی خاموش شوند؛ اما کسانی نیز هستند که نقطة مقابل آن

 .ات دگرگون نشود زندگی

سبت میالد کودک نوزادش به قایش رفتم. مادرم که تا مرا دید چند صباحی به قایش رفتم. فاطمه مادر شده بود. در اصل، به منا

شوم و هنوز مجردم! من هم کم نگذاشتم و گفتم شوهر فاطمه هم زمانی که با فاطمه  ام آن سر دنیا و پیر می مند شد که چرا رفته گله

اگر تنها بودیم صد فحش به خودش و  ساله بود؛ او هم به احترام کسری، شوهر فاطمه هیچ نگفت؛ اما مطمئن بودم08ازدواج کرد 

 !«کنند که ما نباید بکنیم هر کاری دیگران می»گفت  داد و در نهایت می اش می چهار تا درشتش را تحویل خانواده

دار شد، تا آن که ناچار پای مرضیه شایسته را وسط کشیدم و گفتم که خودم یک سوژه دارم که هنوز به سرانجام  قدر کش بحث آن

داند که زمانی که گفتم شوهرش فوت کرده چه  ام. مادر است، دلسوز است و خیرخواه، بالفاصله سواالتش را پرسید و خدا می نرسیده

خواهد دختری  ها، دلش می های دیگر و چه بسا بیشتر از آن دانستم که مادرم، مانند زن حالی به او دست داد! این را خیلی خوب می

ها نیست، چیزی که اهمیت دارد اخالق و شایستگی وجود اوست،  ة دیگری؛ اما برای من مهم اینپاک و بکر عروسش شود، نه بیو

خواهم با  که بتواند مردی مثل من را تحمل کند، و وجود من نیز برای او آرامش و امنیت باشد و این رابـ ـطه دوطرفه باشد! نمی این
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خوانم مرا  خواهم با کسی باشم که اگر کتاب می دیگر را رها کند. نمی دختری ازدواج کنم که من یک سر زنجیر را بگیرم و او سر

هرحال، من بر اصول تفاهم و تقاعد و توانایی درک  میان شد! به در هایم هم یک خوانم سرزنش. اوه، نماز مسخره کند یا اگر نماز نمی

ه و نخوانده، یک شبه عقد کنم، کسی را عقد کنم که هم دهم به جای آن که دختر را ندید یکدیگر در ازدواج بسیار پایبندم، ترجیح می

توانستم زیرش بزنم و طبق مراد  خواهد یک شبه باشد، یا هزار ساله. این خلق من بود و نمی ام. می ام و هم خوانده ام، هم شناخته دیده

نباشند، کمتر از او نیستند؛ مسئلة من این  دانم دختران زادگاهم، همگی بیشتر از فاطمه مادر، با یکی از دخترهای ده ازدواج کنم. می

کنم که با بقیه  وخوی من زندگی کند. تفکر من، عمل من، مانند بقیه نیست. خودم این را درک می است که طرفم بتواند با خلق

دانم  کردن. نمی کنم، در اصل تحمل کردن است، نه زندگی ها زندگی می ها و در کنار آن که با آن ها را دارم و این حداکثر تفاوت

 !دانم اش را دیگر نمی تواند مورد خوبی باشد برایم یا نه؛ اما زمانی که در کنارش هستم، احساس خوبی دارم. باقی مرضیه می

کرد، تا آن که ساکت شد. پتوی گرم و سنگین را روی  ای گریه می برای بار سوم از صدای جیغ نوزاد از خواب برخاستم. یک دو دقیقه

دهند. تن کرختم را کمی تکان  ها که دیگر امان نمی ها و جفت مینا م تا خواب مجدد چشمانم را ببندد؛ اما امان از خروسسرم کشید

هایم هنوز  برد. دیشب همه خسته بودند و زود خوابیدند. من اما حاال خسته نیستم، میل به خواب دارم. چشم دادم؛ دیگر خوابم نمی

 .اند بسته

نوازی دارند؛ ولی نه برای خوابیدن! درخت پرتقالمان  کشند. صدای گوش بـ*ـازی نمی ها دست از عـ*ـشـق ما میناآسمان تیره است،؛ ا

هاست. دم صبح، قبل از اذان و  های گنجشک آزاری و درخت چنارمان و درخت انگورمان و درخت انارمان، در باغ پشتی پاتوق شب

ند که همه از خواب برخیزند. البته همدان استثناست؛ با توجه به هوای به شدت سردی کن وویغی می تر از طلوع آفتاب، چنان جیغ قبل

 !که دارد، خوابیدن زیر پتوی کلفت، لـ*ـذ*ت دارد. آفتاب سردی هم دارد، اصالً انگار نه انگار که آفتاب دارد

هایم بازی  زنم، کمی با چشم اند. پتو را کنار می نشینم. چشمانم هنوز بسته کشم و با زور و تکیه بر زمین، بر جا می دست از تفکر می

خیزم. پتو، تشک، بالش، همگی روی هم، تمیز و مرتب، به حرمت خانة پدر؛ و در خانة  بینم و برمی های رنگی می کنم و نور می

 !خودم... چه هوای خوبی

شستم و دست بردم در آب، به غلط کردن های قرمز. لـ*ـب حوض ن روم. حوض خانه، پر از آب است و خالی از ماهی به حیاط می

ها، بر  کرد. و این وزید، دیوانه می سوزی که می خواستم آب به صورتم بزنم و پشیمان شدم. هوا سرد بود و نسیم استخوان افتادم! می

 :آمد گذاشت. صدای آوازی می منی که خود دیوانه بودم، تاثیری نمی

 «ربون آید همیبوی جوی مولیان، آید همی.....یاد یار مه»

 :و ناخودآگاه، این ذهن سرشار از خاطرات، خواند

 «های او.....پیش پایم پرنیان آید همی ریگ آموی و درشتی»

هامان،  آید. مادر هنوز هم به عادات قدیم و کودکی دار سفید، برای وضو به حیاط می گلی قرمز رنگ و دامن چین مادر با لـ*ـباس گل

کنم سایة هیچ  ود تا بساط چای و صبحانه را مهیا کند، اهل خانه را بیدار کند، و روز را آغاز کند. آرزو میصبح قبل از طلوع بیدار ب
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ای خواهد  شود؛ اما تکلیف فرزند، مانند پروانة نیمه مادری از سر فرزندش کم نشود؛ مادر اگر نباشد... بهتر است فکر نکنیم که چه می

ر سنی هم که داشته باشد، برای مادر، کودک است و همواره محتاج محبت. این اصل تغییر نخواهد اش پاره شده. فرزند ه بود، که پیله

 :طور که دست به سـ*ـیـنـه لـ*ـب حوض نشسته بودم، سالم کردم کرد. همان

 .سالم! صبح به خیر -

 :لقمه را به سمتم گرفت

 .صبح تو هم به خیر مادر -

 :نیر بود. پرسیدملقمه را گرفتم و نگاهش کردم؛ سبزی و پ

 بخورمش؟ -

 :با فاصلة نه چندانی کنارم نشست و سر و صورتش را شست. جواب داد

 ...پرسی ها ها پس چه؟ سواال می-

کمی خوردم. هوا هنوز کامل روشن نشده بود. در فکرم که این چند روزی را که در قایش هستم، یک غلطی بکنم و فقط در خانة پدر 

فردا هم عروسی رمضان است و من هم دعوتم،  روم، پس های اطراف می روم، فردا را به باغ و ده ه خانة اقوام مینمانم. خب، امروز را ب

 :شود گردم تهرانمان. رشتة افکار گسیخته می فردا هم برمی پس پس

 ...مرتضی -

 :گوید روست و در فکر و خیالم؛ ولی گوشم با اوست. می گویم. نگاهم به روبه می« هوم»با دهان پر 

دیشب که نتونستم خیلی باهات حرف بزنم، گفتم شاید با کسری و فاطمه تعارف داری. اگه گلوت پیشش گیره بهم بگو، خجالت  -

 .نکش

اش پیر شده؛ اما دل جوانی دارد. پوست سفیدی که سفید ماند و چشم سیاهی که برقش را به هیچ نفروخت.  کنم، چهره نگاهش می

 :خندم، آرام دانم چه بگویم آخر. می زند و من، چه ناتوانم از گفتن پاسخ! نمی نگاهش موج می تعجب و انتظار در دریای

 .(مامان، مه )من، همدانی( دل نبسته بیدم، فقط بحثش پیش آمد که گفتم او برای مه گزینة خوبی بی)هست -

 :وری نگاهم کرد و کمی نزدیک شد. من که لهجه گرفتم، یخ خودش هم وا شد یک

کنم. مه میگم بیا ای )این( دخترای ده  قد در گوشت ور نمی اوغالن )پسر، ترکی(، تو اگه به حرف مه گوش بدی، منم این خو -

فهمم ای کارای تو را. گزل )دختر، ترکی( به  ونمک بیدن، هم کدبانو بیدن. نمی آب خودمون و بگیر، به نفع خودت هم بی. هم خوش

 خوا پیدا کنی؟ ای خوبی کجا می 

کرد و من آرام فقط لقمة نان و سبزی را  اش هنوز مجرد بود و ناراحت از این مسئله. او صحبت می لش پر بود. فرزند وسطید

 .خوردم می
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 مرتضی، به مه صاف بگو، عاشقیته یا حرفات کشکه؟ -

 .تر از مه بی زبانه و جوان دختر خوبی بی. شیرین -

 :سوال پرسیده باشد، گفتانگار قبلش از من  وقفه، انگارنه سریع و بی

 !ان؟ اَ )مخفف از( ای پولدار شهریا نباشن طوری ش چه خو؟ ایناو که دیشبم گفتی، جدید بگو. خانواده -

 :شدند، واویال. خندیدم آمد؛ دیگر شهرنشین هم که می ها بدش می مادرم از زمانی که من چشم باز کردم از پولدار

 !خو تو چه کار به پولشان داری -

 :ند به بازویمز می

 جور بی؟ اش چه تو کارت نباشه! قیافه -

هایش خنده دارد! باالغیرتاً  خندم؛ و او کامالً جدیست! ولی معیار ام را کنترل کنم و می توانم خنده اندازم. نمی نگاهی به صورتش می نیم

پرسد؛ ولی خب حق هم دارد، من حتی  ها می آنترین مسائل در ازدواجند و مادرم اول از  ارزش ندارد؟ مثالً قیافه و سطح مالی، کم

هایش را به  اش را هم خوب در ذهن ندارم، فقط لـ*ـبخند شیدایش در ذهنم خوب مانده، چشمانش را نه واضح اما تیله مشکی چهره

 :خورم ام را می رنگش را هم یادم آمد! خنده خاطر دارم. موهای زیتونی

 ...ها وهاش تیره بی، م خب، قدش خوب بی، چشم -

بینمش یه رنگه! لپاش گلی، انگار از زیر آفتاب  آقا چشم داره قد آهو و رنگی! معلوم نی چه رنگه، هر بار می همین دختر علی -

 .جا زن بگیری مطمئن باش جا پات تو بهشته فهممت مرتضی. اگر این برداشتن آوردنش. نمی

جا ماندن، در ده  جا زندگی کنی. این ت که اگر دختر ازشان بگیری، باید همانجا رسم اس جا نبود؛ این های این اما مشکل من، فقط دختر

جا بزرگ شدم؛ اما مهم ترین دوران و سنوات عمرم را در  جا زاده شدم، این ماندن، برای من، بدون شک سخت خواهد بود؛ اگرچه این

سالگی که شروع به کار 04تر این است که من از  اشد، مهمها معاشرت کردم. حاال این مسئلة مهمی نب های آن تهران گذراندم و با آدم

رفتم. حاال هم که قدر یک ارزن  شد در می درمیان از زیر کارهایی که واگذار می ها کردم، یکی های زراعی و باغ ها و زمین در چراگاه

قدر که تا این سن ازدواج  م. همینجا بمان دانم، اصالً کسر شأن است که بخواهم این هم از شیوه و روش زراعت و باغداری نمی

آیند و تیربارانم می کنند  فردا با تفنگ می ام نیست و یادم بدهید؟ ام به قدر کافی انگ و عیب هست، دیگر بیایم و بگویم حالی نکرده

ها و  ها و نذری ر مراسمها هم د کرد، البته تا قبل از سن معین؛ بعد ها بازی می شناسم. در کوچه با پسر آقا را می اما دختر علی .که

تر بود و شاید تنها دختری بود که او را حقیقتاً مانند خواهرم دوست داشتم. حتی حاال که  دیدمش. چند سالی از من کوچک ها می روضه

د، یا برای خودش خانمی شده و همین روزهاست که به خانة بخت برود هم، معنا و مفهومش را برایم از دست نداده. نامش، یا شیدا بو

رود. دیروز دم  کنم خواستگار و خاطرخواه است که از سر و کولش باال می شهال. دقیق به یاد ندارم؛ هر چه که هست، من فکر می
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بارید؛ او هم که  کرد و از صورتش خستگی می را خشک می« آتیال»غروب که دیدمش، فهمیدم. داشت عرق اسب سیاه پدرش، 

 .می از ورود من به ده استقبال کرد و اظهار دلتنگیمتوجه من شد، مرا شناخت و به گر

دهد. شاید اگر جای من، ایمان یا  آقا دختر به من نمی دانم علی خواستم از این ده دختر انتخاب کنم، می هرحال، من حتی اگر می به

ترین و  کنم بزرگ مختلف. که فکر می کردند، اما من، نه. به دالیل شک و گمان قبول می کردند، بی رضا، برادرانم از او خواستگاری می

شناس رام کند، تیشه بر درختی  ها، مرد یعنی مذکری که اسبی یکه ؛ از نظر آن«مرتضی هنوز مرد نشده»ترینش هم این است که  مهم

اشد، زنش چادر ها یعنی کسی که نماز بخواند؛ ولی خواندن و نوشتن بلد نب سال بزند، از جنگ بازگشته باشد. مرد، از دیدگاه آن کهن

ها، سبیل دارد، ریش دارد، هیکل دارد، قدبلند  تر بچربد؛ ولی عادل باشد. مرد آن بپوشد و رام حرف مردش باشد، زورش به ضعیف

های  های بلند و هیکل است، بازو دارد... و مردان شهر، شهری که من در آن نزدیک به ده سال زندگی کردم، ریش و سبیل ندارند، قد

کنند  کنند و سعی می گیرند، انتخاب می خوانند و یاد می خوانند، کتاب می چنانی ندارند؛ اما درس می ند، زور بازوی آندرشت ندار

مطلوب باشند تا طالبی که ممکن است از هر سمتی رانده شود. مردان این ده فقط ظاهرند و بلندی صدا، مردان آن شهر کتابند و پر 

جا دارم،  جا و به آن ان زیاد است و من، ریشة من در گرو هیچ است. هنوز هم، با تمام میلی که به اینهای ناگفته. تفاوت بینش از حرف

تر خواهد بود. آن جا خانة خودم را دارم، کار خودم را دارم،  صرفه کنم رفتن برای من بسیار بهتر و به دانم بمانم یا بروم. فکر می نمی

یه نشد، دیگری. همین خانم صاحبخانه، در عرض دو دقیقه کلی دختر به من معرفی کرد. تنها اگر هم قرار بر ازدواج است، اصالً مرض

جا، هیچ  زند؛ اما عیان است که دلش به رفتن من از این شود در انتخاب من، مادرم است. اآلن با شوخی حرف می چیزی که مانع می

زنم. او از این  جا سر می تر به این داند اگر ازدواج کنم، کم . میرضا نیست. تا اآلن هم اگر تحمل کرده به خاطر مجرد بودنم بوده

 .ها ندارند و چه بسا بهتر هم باشند ترسد، وگرنه دختران شهری هیچ فرقی با روستایی می

ختر در توانم ریسک ماندن را بکنم، همین حاالیش هم اگر بخواهم دنبال د کنم؛ نمی هایش فکر می بلعم و به حرف لقمة آخر را هم می

دهم.  کنند؛ اما مخالفت را ترجیح به توافق زوری می ام، جوابم نمی دانم به احترام پدرم و به چشم دانشگاهی که رفته روستا بگردم، می

 .گونه فکرم را مشغول کرده آه که یک مسئلة مزخرف چه

 نظرت چه بی؟ -

 گوید؟ گنگم، چه می

 ها؟ -

 :کند با تکان دادن دستش صحبت می

جا کسی را بخوانی جواب منفیت نمیدن. بوآت )بابات، همدانی( هم که ماشاال وضعش خوب بی، دیگه مشکلی که  ت اینگم می -

 .نداری که. مرتضی، دلم پیش توئه، نذار آرزو به دل بمیرم

 کنی مرا؟ گذارم. چرا درک نمی دستم را روی دست ظریفش که روی پایم است می
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خوام حداقل انتخابم  کنم؛ اما باید منتظر باشم. دنبال عشق و عاشقی نیستم ولی می باش، ازدواج میاینو نگو آنام )مادرم، ترکی(،  -

 .درست باشه مادرجان

 :کشد دستش را می

دونن که میگن. من و بوآت قبل عقد نامزد بودیم یا همدیگه و انتخاب کردیم که تو حاال  وقتی بزرگا یه چی میگن یه چی می -

 طوری شدی؟ این

 :دهم فاصله جواب میبال

 .عمو عباس چی؟ اونم نه زنه رو دید، نه شناخت، نه انتخاب کرد، بعد دو سال طالق گرفتن. این شکلیش هم هست مادر من -

 .که نتوانس زنشو نگاه داره و پابندش کنه  عرضگی خودش بی بی -

 :آور های تکراری و سرسام شوم از بحث خسته می

کنیم اینه که ازدواج  من، ازدواج این شکلی، ریسکه. پنجاه، پنجاه. بشه یا نشه. تنها کاری که می ها نیست مادر نقل این حرف -

 .کنیم. من مطمئنم خیلی از زن و شوهرای همین روستا از همدیگه راضی نیستن؛ ولی فقط به خاطر شرایط با هم موندن می

 مثال چه شرایطی؟ -

 !آید مگر کوتاه می

جوریه؟ چون قبلش بابابزرگه گفته  دونم، خیلی دالیل مختلف دیگه. چرا این حرف مردم، آبرو، و چه میها،  دونم، بچه چه می -

خواستید قبل از  ها. شما خودتون می دخترعمو خادم پسرعموشه! عقد برادرزاده و خواهرزاده رو تا آسمونا بستن و از این قبیل حرف

 !اسمم رو پیشونیش باشه سربازی یه کاری کنین خورشید رو عقد کنم، که دیگه

کنند. مادر من هم  کنند بعد خودشان ناز و اخم می ات می اند. عصبی ها کالً، بدون استثناء همین شود. همین است. انسان عصبی می

که حقیقت عکس است. مادر من  ها مرا هم خراب کرده ،درحالی ام به شهر و افکار مسموم آن کند رفته شود؛ چون فکر می عصبی می

شود؛ چون توهین شده به اعتقاداتشان و اصول و رسوم مزخرفشان، از سمت پسرش. این داستان ازدواج من باید تمام  صبی میع

خودی بود که هیچ ارزشی برای وقت گذاشتن سرش و فکر کردن درش و بحث کردن برش نداشت؛  میشد، چون یک مسئلة بی

 :گویم می

خودی. مادرشوهر سر  های بی دختر و پسرای مردم رو کشتن یا بدبخت کردن سر همین جبرقدر  دونه چه تا همین االن هم خدا می -

؛ چرا؟ «بله»، دختره هم مجبوره بگه «کنه ای رو گرم نمی ای بگو، عروس اجباری هیچ خونه اگه ناراضی»برون به عروس میگه  بله

کالً جدان. منم تو خیابون یکی رو ببینم بگم عقد من و این چون عقد پسرعمو و دخترعمو تو آسمونا بسته شده! مگه میشه؟ این دوتا 

 .کنه ای رو گرم نمی تو آسمونا بسته شده. مامان یکم فکر کن به قضیه. تهش هم هیچ عروسی هیچ خونه

 خواهم. به که بگویم این را؟ دانم خیلی عوضی هستم؛ اما اآلن من زن نمی خیزد. می از جا برمی
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طور تو روی مه وایستی. رفتی شهر،  گذاشتم باهاش ور بزنی که حاال ای مسیح تنها برگشت، نباید می دونی؟ همون موقع که می -

 .وقیح شدی

 .گناهان را متهم به همین راحتی، هم قضاوت کرد، هم حکم صادر کرد، هم بی

خانه باغ است دیگر، این همه جایی روی رگ و خونشان دارد. چهار تا انگشتر و شمشیر و تفنگ و  کنم مادرم تعصب بی من فکر می

دانم چه شد؛ اما  ها هم، خودم هم دقیق نمی گفت با دخترعمویم باید ازدواج کنم، آن موقع ساله بودم و پدرم می08یا 07ولوله ندارد. 

چیز مهیا  قرار بر این شد که عقد و عروسی باشد برای بعد از سربازی من. برای من هم مهم نبود، او خوب بود، من خوب بودم، همه

ام تمام شد و  گذاشتم که سروکلة مسیح پیدا شد و من بهانه آوردم و فالن. سربازی ام پا می بود و من به قسمت جدیدی از زندگی

بهانة تحصیل و انقالب و تظاهرات، آخرین بار که برگشتم، دیدم یک بچة دو سه ساله دارد! خیلی خوب کاری کردند، باید از همان 

های تنم را ندارم، چه برسد به او. او با من حیف میشد. پدرم اما غصه  ه یکی دیگر. نه منی که حتی لیاقت لـ*ـباسدادنش ب اول می

ها، من هم گفتم حاال که  طور حرف ایم و این ها را منتظر نگاه داشته ست و ما سه یا چهار سال آن خورد که خیلی عمل زشتی می

 .اش خواهم بود اگر اولی داشته باشد، مسلماً من دومی« کله خراب»یست دیگر! اش خوب است و آرام، هیچ مشکلی ن زندگی

*** 

جا بسیار تغییر کرده. به یاد دارم جای  آمدم، این وبیش به قایش می های ده رفتم. پس از این هشت سالی که کم به باغ یکی از خرپول

مان را  بردیم و بازی انداز جالبی نداشت؛ اما ما توپ می چشم خل و چمن پوسیده بود که و ساالر، یک مشت خاک این باغ انبوه خان

های کثیف و  برم. چشمان پرستاره و پیراهن گاه از یاد نمی جا گذراندم. لحظاتی که هیچ های ابدی دوران فانی را آن کردیم. سال می

ها و مسخره کردن  تر های بزرگ زه. قلدریهای چند رو یا دعوا« گل»، «گل»های  هایی از شوق و هیجان و عشق. فریاد زدن نفس نفس

 .ها عینکی

ترین خاطرات و لحظاتی هست؛ فقط باید یک ثانیه نگاهش را کنکاش کنی، یک دقیقه پای  ترین آدم زمین هم، پاک در زندگی کثیف

برمشان. رود پر  اد نمیترین. و عجیب که هرگز از ی ترین، و خاص ریا ترین بودند، بی صحبتش بنشینی. این لحظات هم برای من پاک

های خنک و گوارایی که از  شود به سمت آن روز تابستانه، روزی که بر لـ*ـب جویی نشستم و گذاشتم آب خاطرة ذهنم جاری می

کردم آن روز. گویی که عشق را از همان  الی انگشتانم جاری شود. احساس زندگی می شد، از البه دانم کدام دامنه سرازیر می نمی

برد. احساسی که شاید  ای دور افتاده فرو می ناپذیر، مرا به خلسه انگیز و فضایی وصف کردم. شوقی شگفت ابتدایی درک می های سال

 ...یافتی. عجیب بود و عجیب بود و عجیب رفته می های مردم ازیاد الی الشه در البه

نظیر، کل دشت را در برِ خود  زاری عظیم و کم یهای اطراف، که به مثال ن های روستا های دشت وزید و سبزه نسیم مالیمی می

کنند. روزهایی بود،  شدند، که پنداری ستایش خالق می فشردند، با آرامش و زیر خورشید صبحگاهی فرو رفته و خم و راست می می

 .یادماندنی بس غیرقابل توصیف و، بسیار به

ر همدان اگر زندگی کنی، دیگر از زیبایی سرنوشتت چه ها و گیاهان است. د وهوای سردش، بهشت میوه همدان، به دلیل آب
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ست، مشکالت را دور بریز. اگر با فریاد کسی  خواهی؟ زندگی جاری های سبز. دیگر چه می خواهی؟ آب گوارا و وزش نسیم و باغ می

 کرد. پس چرا اآلن همه ساکتند؟ کس سکوت اختیار نمی شنید، هیچ صدایمان را می

ها ساکت  کرد. سکوت اولویت آب نبود، نسیم عاشق سکوت نبود، نگاه شد، طبیعت سکوت را اختیار نمی حل می چیز اگر با فریاد همه

 زنی؟ زنی؟ تو چرا فریاد می نبودند. این همه زیبایی، در عین سکوت. تو چرا چرخ برهم می

نوای آب خواندن، آرامش و  دن، یا همها ناآرامی و رنجش و دوراهی، تنهایی حالم را جا آورد. زیر درخت سرو سرو پس از مدت

 .ست قراری، احساس غیرقابل وصفی هایم جاری کرد. آرام بودن، درعین بی را در رگ ضدی قراری بی

گری و نارضایتی و شکایات  پسند. تهران هم مزایای خودش را داشت؛ اما باید زیست. یاغی بازگشتم به تهران. شهری شلوغ و بیگانه

 .ای که بودیم، بمانیم ؟ بگذار همان بیگانهبرند راه به کجا می

چیز  دانم، فقط وقتی نگاه به اطرافم کردم، دیدم بدون او، دیگر همه گونه شد و چرا شد را هم نمی که چه حال وصفش را ندارم. این

دون او اصالً زندگی شود. بیشتر که دقت کردم، دیدم ب چیز بدذات و غمگین می شود، همه روح می چیز بی بازد. دیگر همه رنگ می

گذرد! احوالم همچون آهویی بود که به هر سو به ردی از  گذرد؛ اما با او خوش می ست و با او شکل دیگری؛ بدون او می شکل دیگری

خواستم به هیچ بهایی رهایش کنم. با خودم فکر کردم، اگر که تنها راه من  زد. زمانی که یافتمش، دیگر نمی سری یا سامانی، سر می

رای زنده ماندن و درست زندگی کردن او باشد، چرا باید با دالیل غیرمنطقی بدبختی را به جان بخرم؟ قبل از او، از زندگی تصویر ب

کنم که در آخر هم قرار است در میان همین خار و خاشاک به آ*غـ*ـوش گور سپرده  کردم در بیابانی سیر می معینی نداشتم. فکر می

ای از چیست؟ ولی او  های بیهوده و عاریه کند؟ ما که از خاکیم و بر خاکیم، این تالش اش چه تفاوت می یشوم؛ خوشبختی یا بدبخت

گرفت و زمانی که محرم  هایم جان می گرفت، وقتی لـ*ـبخند نظرم را عوض کرد. در چند دیدار، وقتی نگاهم با او رنگ محبت می

گاه »کنم، شاعری را که گفت  تر کرد. بسیار تحسین می توان زیبا دن را میهای دلم شد، فهمیدم نفس کشی اسرار دلش و مرهم زخم

؛ به شیرینی عسل، و به گوارایی آب و به سخن ماهتاب، و به دشت «شود اجابت است، گاه نگفته قرعه به نام تو می هزار دوره دعا بی

ها، به  رنگ ها و به نژاد بی ها و به خاکستری رنگ ی رنگهای زالل و به آرامش خواب، به سیاه نهایت آسمان، به نفس کویر و تا به بی

ها و قرمزها، و به کل دنیا و آفریدگارش،  ها، به سبز ها و تاریکی ها، به نور ها و دهان ها، به چشم ها و به استقامت کوه ها و به گل ستاره

که یک روز  گذراندم به خیال آن ی نمایان نبود. فقط میام، هدف چنین انسان را به ارتفاع کشاند؟ در زندگی که این عشق چه بود که این

کنم  صدایم به پایان برسد، اما نرسید؛ در عوض، روزهایی را به چشم دیدم که هزاران بار در روز شکر می های بی شاید این قصة غصه

گفت و معیری از عشق چه  می گفت، مولوی چه کنم حافظ چه می خواهم که باز آیند و باز تکرار شوند. حاالست که درک می و می

 !گفت. جانسوز است؛ ولی گوارای وجود ها می حرف

 :خندید

 .کنم شعر گفتن، یهویی نمیشه؛ باید بیاد نه خب! این جوریام نیست! من فکر می -
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 :گیرم هایش را هدف می چشم

 چی بیاد؟ -

 :خواهد فرار کند از نگاه پرشورم می

 !خب خودش باید به دل بیاد دیگه -

 !خندم؛ دستپاچه شده می

 دونم باید بیاد، میگم چی باید بیاد؟ منم می -

 :دهم شمرده ادامه می

 ؟«چه کسی»؟ «چه چیزی» -

آمده من هم کالفه  کنم؛ ولی او هم باید در نظر بگیرد که با این موهای سرکش برون اش می دانم کالفه شود. می زیر می باز سربه

 :گوید کند و می کرده بمانم، من که دلم را دادم، او نباید بدهد؟ با گوشة میز بازی می من بغ شوم! انصاف نیست او آزارم دهد و می

 بازی و اینا دیگه! باید به سرت بزنه که بتونی شعر بگی، مگه نه؟ خب هوای شعر و عاشق -

 :دارم ام را بر می قهوه

 .چرا که نه. خب شعرتو بخون -

 :گوید اندازد و ناگهان می دارد، نگاهی به آن می کاغذش را برمی

 !خونم، پس هیس ت می سر این یکی حق ایراد گرفتن نداری! فقط چون دیدم خیلی بچة خوبی هستی واسه -

 :خواند شنود، می مانم و او که پاسخی از جانب من نمی دهم. منتظر می دهم و فنجان را روی میز قرار می سرم را تکان می

 ،غرورم را ببخش، حضورم را ببخش -

 .من هم یک عابرم، عبورم را ببخش

 های جنگل، بازی میان این زنجره

 .من اگر ساکتم، سکوتم را ببخش

 شنوی، اند، صدایم را نمی ها کر کننده صدا

 .زنم، صدایم را ببخش فریادت اگر می

 ست که ساده نتوان دیدش، در چشم تو رازی

 .کنم، چشمانم را ببخش نگاهت اگر می

 دور تو رقصید، ای بودم، که پروانه

 .ات دادم، پروازم را ببخش اگر سرگیجه
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 قدم که برداشتی، پشت سرت ماندم،

 .گامی اگر داشتم، پاهایم را ببخش

 کردی، شدم، گر ویرانم نمی عاشقت نمی

 .ام، زنده بودنم را ببخش من با عشق تو زنده

 بینی؟ کنند، می هایم بیهوده تالش می واژه

 *.ببخش ام، مرگم را من هم یک مرده

های شیدایش شدم. شیوایی  انگیز و چشم گویم نه. هیچ از شعر زیبایش نفهمیدم و فقط محو صوت دل تو بگو حتی یک کلمه، می

نظر دارند؟ هر چه که بود،  ام، یا باقی هم با من اتفاق گونه ام این داده شد. من چون دل کالمش حتی یک لحظه هم خاموش نمی

دانم چه بالیی سرم آمده؛  کردم. تا حدودی می بار در عین بیداری در رویا و خواب سیر می یدم. برای اولینلحظاتی بودند که هیچ نفهم

سمت  سمت و آن ای که علی از این های روانشناسی ست که دارم، یا آن کتاب اما به خودم اطمینانی ندارم؛ شاید تاثیر افکار مزخرفی

 !دانم ام نیست. نمی چیز حالی هیچریزد، شاید هم برق مرا گرفته و  برایم می

 قشنگ بود؟ -

 .ست شعر اثر نویسنده*

غرور خصلت خوبی نیست. بد و زننده است. دافعه دارد. و این طلب بخشش، بسیار دلنشین است که غرور من را «! غرورم را ببخش»

دانم، شاید برای  ن و آهنگش، زیبا بود. نمیکرد؛ اما لح ببخش! شعرش جالب بود، کلمات بامفهومی در آن نبود و هدفی را دنبال نمی

خورد؟  ای برای توصیف این شعر به درد می حد و مرز افرادی مثل مرضیه، کافی باشد؛ اما گفته بود که اعتراض نکنم؟ چه کلمه

 ؟«خوب»

 .بله... خوب بود -

ای در مدح این غزل ناقص و  جملهای،  دهم. نگاهش شوق بیشتری دارد. منتظر است چیزی بگویم. کلمه سرم را هم تکان می

، «بد نیست»که  ، خوب است! گاهی به معنای این«خوب »تواند کل احساس و نظر مرا بیان کند. چرا که  نمی« خوب است»هدف.  بی

اند در زخم  قدر فقیرند در بیان احساس؛ و چه غنی کلمات چه«! خوب است»پس چیست؟! «! عالی هم نیست»که  گاهی به معنای این

 .ارزش متنفرم زدن و کشتار. من از این کلمات کم

 :دهم کنم و تحویلش می کند که صحبتم ادامه دارد. و من چیزی سر هم می گذارد. ناچار با خود فکر می کاغذش را روی میز می

نظرم حرف  های مغرور. به من متنفرم از آدم«. غرورم رو ببخش»عبارتی که توجهم رو بیشتر جلب کرد، همون اوالش بود،  -

 ...که قشنگیه. دیگه این

، یادم آمد ایراد نه! به نوع دیگری منظور را «شما یه جا گفتی زنده بودنم را ببخش، بعدش گفتی مرگم را ببخش!»خواستم بگویم 
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 :رسانم می

لحاظ مفهومی به  بیتی بشه. متوجهی؟ چون از هاش تبدیل به تک کنم این شعر بهتره بیت دونی من فکر می که... می دیگه این -

 همدیگه مرتبط نیستن، جدای از بحث ریتم و وزن و تناسب که خوب بودن،

 ...بود« معقول»نبود، « خوب»وزن شعرش 

بیتی خیلی  تونه یه تک ، خب این می«ات دادم پروازم را ببخش ای بودم که دور تو برقصید، اگر سرگیجه پروانه»مثالً اون بیت که 

ل ممکنه به چشم نیاد. از این زاویه اگر نگاه کنیم به نظرم تنها مشکل اساسی شعر این بود؛ چون به نظر قشنگ باشه که توی یه غز

 .کردن میومد که مجموع این ابیات هدفی رو دنبال نمی

ی بر شدند از زبان. و به نظرم خواستة او مبن منظور صحبت کنم، نشد. کلمات بودند که جاری می من هر چه سعی کردم سربسته و بی

کرده بود.  A Stupid Human ایراد نگرفتن من از شعر ِاصطالحاً فوق العادة او، احمقانه بود. به قول مسیح، خودش را تبدیل به

شود، و شاید این عُجب از دید مردان  هایش عجیب می البته که مرضیه اصالً آدم کندذهنی نبود! ولی خب، زن است دیگر... گاهی کار

آمد. دو دستش را روی میز به هم گره  تر به نظرم می حرفم را زدم و اگر او از این بابت ناراحت شود، خیلی احمقانهباشد. درهرحال من 

 اش درخشید. این حلقه، مگر نه یعنی از من خواستگاری نکنید؟ زد و حلقة سفیدرنگ ساده

و میز دونفره با رومیزی سفید و یک مکان نسبتاً شلوغ و ام. به قهوه  آه کشیدم و فنجان را در دست گرفتم. اخیراً به قهوه عادت کرده

که من به قرار برسم و او دیر کند. پنج دقیقه یا ربع ساعت. از انتظار  ام که از انتظار متنفرم. از این وآمد. و اخیراً متوجه شده پررفت

 .ام تلخ گذشتهرود سمت ای ام را خیلی دوست دارم. یادم می ام خانواده متنفرم. اخیراً متوجه شده

ها باالست و جیب او  گفت قیمت گفت برای درمان پسرش آمده. صرع داشت. می چند روز پیش ایمان و پسرش آمده بودند تهران. می

اند و امیدش به سال آینده  ها نبوده. انگار که مال و حشم از سال پیش خیلی پروار نشده خالی. گویا که امسال، سال خوبی برای آن

توانیم به پایان برسانیم که بیماری این طفل عود کرده و خطرناک شده است.  ت که امسال را فقط با پول بخور و نمیر میگف است. می

ای  کنم غریبه ای که احساس می قدر از ما دور شده آن»کمی به او پول دادم؛ اما او به بد طریقی دلم را در هم شکست وقتی که گفت 

 .«برادر

ست افکارم به هیچ صراطی مستقیم نیستند. او عصبانی بود. خسته بود و  شب ماندند و رفتند و چند روزیپول را گرفت، یکی دو 

تو »گر، خصمانه. بر این اساس که  های یک گرگ پیرِ زخمی بود به یک گرگ ساکت و مغموم. یک نگاه سرزنش نگاهش مانند نگاه

آیی و دوباره تا دو سال دیگر غیب  گویی مرد؟ دو روز می ودت هم میای؟ مگر ما یک لشکر نبودیم؟ به خ چرا از ما جدا افتاده

ها  ای که چه بشود؟ ما از دیار این شهری دروپیکر ناامن، تنها ول شده ای و در این شهر بی شوی؟ خانه و زندگی را رها کرده می

رف داریم به تویی که عرضة جمع کردن و سواد ماندیم هزار ش ها! من و برادرت که بی ایم که تو آمدی و شدی مهندس این نبوده

ات تمام نشده؟ سر عقل  سری ات بود، قبول. این جوان ساختن یک زندگی ساده را نداشتی. بچه بودی، بلند پرواز بودی، دورة جوانی
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 .«ای خوشی نکن. تو هنوز مرد نشده ها افتاده باشد؛ اما خیال ای هنوز؟ شاید اسمت سر زبان نیامده

ها را از  ست. من تمام این ای حرف است. ساکت ِساکت ِساکت؛ اما یک نگاه کوتاهش خود شاهنامه است. بسیار کم حرف ایمان کم

های روستانشین و  که اکثر انسان اش خواندم و فهمیدم. ایمان از ابتدا با به شهر آمدن من مخالف بود. این لحنش و نگاه نگران و خیره

دارد؛ اما ایمان یک تنفر و انزجار عجیب داشت. بار آخر که به قایش رفتم، متوجه شدم با من  دهاتی از شهرنشینان متنفرند حقیقت

 .اش از کار سرسنگین است. گذاشتم به پای خستگی

 چیزی شده؟ -

شنیدم و فکر کنم که راجع به  هایش را می گفت، فقط حرف کرده. نفهمیدم دقیق چه می نگاهش کردم و متوجه شدم که صحبت می

دانم چه چیزی را چه رنگی درست کند و همچین چیزی. چیزی نگفتم و فنجان را روی  که نمی کرد؛ از این ها داشت صحبت می رنگ

اش، زیادی به نظرم  میز گذاشتم. امروز روز خوبی نیست. ایمان و پسرش صبح زود حرکت کردند و خانه با آن کوچکی و سادگی

ام حاال خیلی بیشتر به  و روز مانده بودند، خانه رنگ و روی دیگری به خود گرفته بود. تنهاییها فقط د که آن کند. با آن بزرگ جلوه می

 ...که تنهایی در خیلی از مواقع به درد آدم کند. در این کجی می من دهن

 وقت نبودین؟ ای؟ مگه امروز نیمه خسته -

 .آمدم قدر دوست دارم کر باشم امروز! کاش نمی کنم. چه باز نگاهش می

 .نه -

 :گویم گذارم و می ام می دستم را زیر چانه

 .کنم. خیلی عجیب و زننده چند روزیه احساس تنهایی عجیبی می -

 :کنم دستی می خواهد حرفی بزند و من پیش راستی جریان آن حلقه چیست؟ می

 ای که تو دستته چیه؟ پرسم؛ ولی داستان این حلقه راستی، ببخشید که می -

 :دهد وکوله خاتمه می کند یا به این رابطة کج ست؛ اما مرگ یک بار و شیون هم یک بار. یا قبول می اخینهایت جسارت و گست

 ای؟ واسة اینه که بهت پیشنهاد ازدواج ندن؟ یا قشنگیشه؟... یا کالً علت دیگه -

خورد؟ به جهنم. من  به او برمیشود؟ بشود.  کند. ناراحت می کند و با انگشتان راستش، با حلقة درون دست چپش بازی می اخم می

 ای خدا! خواستگاری هم با خشونت آخر؟ ماند یا برود به سالمت. آه،  پایم می مزه را ندارم. یا پابه طاقت ادامه دادن این داستان بی

زند این دختر  نمیکند. ایراد از من است؟ چرا حرفی  گوید. نگاه ایمان یک لحظه رهایم نمی به پایة میز کناری خیره است و چیزی نمی

 .ماند رود یا می زنم؛ دیگر دو حالت بیشتر ندارد، یا می ام و تیر خالص را می دست؟ سردرد گرفته به سر حلقه خیره

های مستقل و عاقلی هستیم. اگر موافق  تونستم با پدرت صحبت کنم؛ اما گفتم که هر دومون آدم خواستم ازت خواستگاری کنم. می -

 .ا رو خودم انجام بدم و اگر نه، باید بگم من دیگه به این جلسات کافه و شعر و شاعری ادامه نمیدمه هستی که هماهنگی
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 :برای خالی نماندن عریضه هم یک چیزی پراندم

 .*احتماال هم انتقالی بگیرم به رزن -

 :زنم افتند. لـ*ـبخند می هایش هم از کار می بار دست گوید و این گوید. باز هم چیزی نمی چیزی نمی

 ست یا سکوت عالمت رضاست؟ جواب ابلهان خاموشی -

حاال به من « بله»شود. یک  هایش چین افتد. لـ*ـبخند من هم عمیق می رنگ و کنار چشم دود؛ اما کم هایش می خنده زیر لـ*ـب

گیرم و  ة فنجان خالی را میوفنگ داد دیگر؟ دست مزه! یک بله این همه دنگ گوید باز هم. چه خجالتی و بی بدهکار نیست؟ چیزی نمی

 :گویم کنم، می کج و راستش می

 .جور موارد سنگین میشه تر بگی؛ چون منم گوشم تو این جا سروصدا یه مقدار زیاده. اگه امکانش هست بلند این -

رود! یعنی  رد و میدا دهد و کیفش را برمی سرم پایین بود و با دستة فنجان سرگرم بودم که کاغذ شعرش را روی میز به سمتم هل می

قدر خودم را ریز کرده بودم.  کنم. این شعر را هم داد به یادگاری البد... چه چه؟ آه خدا... قبول نکرد؟ چرا؟ از درون احساس نابودی می

اهد جایگزینی خو ها نمی اش برایم مهم نخواهد بود؟ او قبالً شوهر داشته و مطمئناً حاال کردم که پاسخ منفی واقعاً بر چه اساس فکر می

 .برای او بیاورد

 .رزن: در استان همدان قرار دارد، به قایش نزدیک است *

شوم و  کنم من. بلند می قدر جوانی می را داشت. چه A Stupid Human کارم احمقانه بود. این کار من هم به گفتة مسیح، حالت

های جنگل، من اگر ساکتم، سکوتم  بازی میان این زنجره»ته؛ کنم. آن گوشة پائین، سمت راست خیلی ریز چیزی نوش کاغذ را نگاه می

 !«را ببخش. بله

*** 

 !پیچمش دور انگشتم. میشه حلقه برمش و می دارم، می من که برام اهمیتی نداره. یه سیم مفتول برمی -

 :گوید ای می خنده کند و با تک با تعجب نگاهم می

 !وا! چرا خب؟ -

 :دهم نگاه کوتاه پاسخ می زنم و با یک دفترچه را ورق می

کنه، قراره یه نشون باشه، بر این مبنی که هوی فالنی، من صاحاب دارم! سیم مفتول باشه یا یه طالی زمخت با  چه فرقی می -

 ...دوکیلو الماس! مهم نیست که

 :تواند چیزی نگوید گرداند و نمی نگاهش را به غیظ و نارضایتی برمی

 !ندازم تا جنابعالی به خرج نیفتی یه وقت خودم رو می باشه، منم همون حلقة قبلی -

کشی ندارم  که شوخی را با جدی من تشخیص ندهد، درست نیست و من حوصلة منت زنم. این گویم و دفترچه را ورق می چیزی نمی
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ارد. فکر کنم با حقوق ماه اآلن. خب، رهن این خانه همراه با خرید لوازمش احتماالً یک مقدار محتوای حسابم را بِجود؛ اما ارزش د

بندم و  خورم. دفترچه حساب را می آتی بتوانم یک جفت حلقه هم بخرم. یا حداقل یک حلقه برای مرضیه. یک مقدار به مشکل برمی

کند با دلگیری بسیار!  کنم، نگاهم می خیزم و به چشمانش نگاه می گذارم. یک نخ سیگار بکشم خوب است. برمی در کیفم می

گونه باید تو را ویران کند؟ چه  غرض این شوند! یک شوخی ساده و بی ها هم از چه چیزهایی ناراحت می زنم، این زن می لـ*ـبخند

 :کنم کشم و به ناز کشیدن، دهان باز می ست پس! آهی می ذات لطیفی

ای رو دستت کنی.  ه که من یه مقدار خسیس هستم؛ ولی نه در اون حد که بذارم نشون فرد دیگهناراحت نباش خانم! درست -

 .خوای نگهش داری اشکالی نداره؛ ولی دیگه دستت نکنش می

 کند آخر؟ ادامه قراری دخترجان! چه چیز تا این حد تو را نگران می دهد. چه بی کند؛ نگاهش مرا تحت تاثیر قرار می غمناک نگاهم می

 :دهم می

 .کنی البته لطف می -

 :گوید خیزد. با نگاهی خیره می او هم از نیمکت بر می

 کجا میری؟ -

 :گویم گذارم و با نگاهی به محیط خلوت پارک می ام می کیف اداری را بر شانه

خچال خالیه. اگه وقتت آزاده ش. یه کم هم خرید دارم، ی ام. با خانمش و بچه یه کم راه برم. علی هم امشب قراره بیاد یه سر خونه -

 .بیا باهام

 :گویم خندم و به شوخی می می

 !تون رسونمت خونه با گاریم می -

 .آید خندد و به دنبالم می او نیز می

، «من»که از این پس،  که یک انسانی هم هست، که محرم دل و تنت باشد، لـ*ـذ*ت بخش است. فکر این خب، احساس به این

اش به  که شخصی هست که با عالقه و عاطفه دهد. احساس این ام می ک من تنها برای خودم نیستم، دلگرمییک من خالی و پوچ، ی

هایش یا انتخاب تصمیماتش از تو اجازه یا مشورت  که کسی هم وجود دارد که برای انجام کار تو فکر بکند، دلنشین است. حس این

ست؛ اما  دانی، تنهایی یار وفاداری ، شدیداً ته دلم را گرم کرده است. میست. این رسیدن و این وصل بخواهد، حس مالکیت زیبایی

دهد،  دهد، عذابت می توان گفت مرگ تدریجی؛ چون اصالً مرگی در کار نخواهد بود! تنهایی فقط عذابت می ست. نمی نابودگر ماهری

دانی، دیگر کدام مرگ  فرا رسیدن مرگت را نمی دهد. پایانش اگرچه با مرگ ممکن خواهد بود؛ اما وقتی که تو زمان و عذابت می

دانی؟ امروز یا فردا یا ده سال دیگر. تا کی؟ تو فقط آرام آرام  تدریجی؟ مرگی در کار نخواهد بود! تو که از زمان مرگت چیزی نمی

ه کوتاه، شاید به اندازة ک هم قدر چه هر–ات دخول کرد، و  شوی. و زمانی که شخصی به زندگی دچار پلیدترین احساسات و افکار می

ست این تنهایی؛ مثل  شود. هیوالی باوفایی تر می تر و سیاه تر، ترسناک تر، وحشیانه ماند، و رفت، این تنهایی بزرگ -پلک بر هم زدنی
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ن ایمان، متر هم نرسد؛ اما بعد از رفت 42ای که در آن هستم؛ شاید در مجموع مساحتش به  سگ. من از آن متنفرم. مثل آن باالخانه

داشت. حاال هم در خانه ماندن را دوست ندارم. هر  کم ترس از خانه برم می به حدی این خانه در نگاهم دراندشت و بزرگ بود که کم

ات  کنم ساعات روشنایی هوا را بیرون باشم. تنهایی این است. خب، واضح است که ورود فرد مورد تائید و عالقه چه که شود، سعی می

تر باشد! خوب است یک نفر همیشه کنارت باشد.  تواند از طـ*ـعـ*ـم شهد و عسل هم شیرین ی پر از خوف و تنهایی، میبه این زندگ

خواهم، و نه چنین چیزی در توانم  نوع نیاز دارد. حداقل برای من، فقط با خدا دوست بودن کافی نیست. نه می انسان، به یک هم

 .هست

بویم. چه بوی نابی. کاش برای مرضیه  گذرد. عطرش را می نرگس در دست گرفته از کنارمان می گل ساله، یک دسته 52مردی حدوداً 

شود. برای  جا هم خداحافظی کنم! اما مطمئنم دلم برایش تنگ نمی کم باید از آن هم یک دستة کوچک بخرم. برای باالخانه نیز. کم

های کمیاب دوران. خوب است.  ازش و پرکاری بود. از آن شیرزنشود. زن اهل س های خانم فراهانی چرا، دلم تنگ می غرغرکردن

 .خوب است

 :گویم آورم و رو به مرضیه می کنم، یک نخ و فندک را در می دستم را در جیبم فرو می

 اجازه؟ -

 :کند نگاهم می

 .نه. اشکالی نداره -

 .های سیگاری متنفرم گذارمش گوشة لـ*ـبم. از مرد کنم و می روشنش می

 کشی؟ ی سیگار میاز ک -

 :آید اندازم. از این شمایل سواالت خوشم نمی نگاهی می نیم

 .یه چند سالی هست -

 کی بهت یاد داد؟ -

دیدم دودش به  کس به من یاد نداد. من از کسی یاد نگرفتم. فقط وقتی می کس. هیچ چه کسی به من سیگار کشیدن را یاد داد؟ هیچ

هایم و دهانم،  که با خارج کردن دود از ریه کند و به سمتش رفتم. در فکر این دم را سبک میرود، حس کردم که شاید روح آ هوا می

طور نیست، سیگار یک چیزی را هم بر دلت  شوم که این شاید غمی از دلم برداشته شود؛ اما حاال پس از چند سال، متوجه می

شود. بغضت را فرو  دهد که نفس کشیدن سختت می مانند سنگینی را درست وسط گلوگاهت قرار می گذارد. یک شیئ سنگ می

ماند... وای... هنگامی که بازدمت را خارج  شود؛ ولی وای به حالت از آن درد و ردی که بر جای می دهد و مانع از گریه کردنت می می

کنی و  فس پاکت میکشی. بیشتر دود را قاطی تن شوی و بیشتر می هایت دود هست. حریص می کنی هنوز در ریه کنی، حس می می

ست که خواب  هایم از سوزششان است. چند مدتی آورد. سرخی احتمالی چشم هاست که روزی دمار از روزگار انسان درمی همین حرص
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 :گویم کشم و می ای بس صدا می ای ندارم. خمیازه آسوده

 .خودم رفتم سمتش. کسی یادم نداد -

کنی.  ترین کلمات حرفم را باور نمی ؛ چه توضیحی بدهم آخر، وقتی که با ساده«ور نکردمبا»ها که یعنی  جور نگاه کند. از آن نگاهم می

 :کنم بحث مزخرف پیش آمده را جمع می

ها رو، هم از آب  ام تو رو ببینن، هم تو اون ای بمونیم و برگردیم. هم خانواده تا چند روز آتی اگر موافقی یه سر بریم قایش، یه هفته -

 .ت ببری! االن خیلی سرسبزه حتماًو هوامون لـ*ـذ*

 !برد اش دلم را می برد؛ نه، این سادگی زند و مبحث قبلی را از یاد می لبخند می

 ریم؟ باش، مشکلی نیست. با چی می -

وار گاه که به نظم، کنار دی شود آن های سبزوار نمی چیز ترقبید کنم که درختان کاج هم چه استوارند! اما هیچ رو نگاه می به روبه

 :گیرم کشند. چه دلپذیر! سیگار را الی انگشتانم می ای صف می کوچه

 .ریم تا رزن و بعدش هم به قایش جا می ریم. از اون بـ*ـو*سی، اتوبـ*ـو*سی چیزی تا همدان می با مینی -

 :کنم مکث می

گیرم؛ ولی بعید  شته باشن که بلیت* میهمدان دا-دونم باید بپرسم. اگر تهران آهن هم داشته باشه. نمی البته فکر کنم خط راه -

 دونم. چهارشنبه بعدازظهر اگر گیر بیارم عالی میشه. هان؟ نظرت چیه؟ می

 :می خندد

 ...دونی من سفر زیاد نرفتم عالی! می -

 :زنم لبخند می

خراسان رو هم یه مقدار  ها اومده بودیم تهران، کل استان رو گشت زدیم. عوضِ تو من حسابی سفر رفتم. همون اوائل که با بچه -

 ...رفتیم، مشهد و سبزوار. همدان رو هم که دیگه

 :گیرد اش را به سمتم می انگشت اشاره

 !جاهایی که رفتی ببری من رو هم باید همة این -

ت؛ ها چرند اس ها شیرین نیست؟ حالوت نیست؟ به خدا که عشق و دوست داشتن و این حرف زنم. این با لـ*ـبخند، پک ضعیفی می

 !آورد اش دمار از روزگارم درمی یک خنده

 .برمت برمت. می می -

 :شود کند و باز نطقش باز می جا می کیفش را جابه

 !بیتی خیلی قشنگ بگو یه تک -
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 :کنم به کبوتر سفید باالی درخت بیتی... نگاه می بیتی قشنگ... تک یک تک

 .یک بار نکردیصدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که  -

 :کنم دود را خارج می

 .از سعدی -

 .نه، عاشقانه بگو -

 :خندم می

 !اون که راست کار خودته -

 بیتی عاشقانه... خدایا چرا مغزم کشش ندارد؟ خندد. تک می

 ..بشکن دلم تا که رایحة درد بشنوی... آم -

 :به یاد آوردم، مصراع دومش را

 .کس از درون شیشه نبوید گالب را -

 کنی؟ تو خطاطی هم می -

خیر؛ نامم  ام محشر است، آقا خلیل. یادش به ست. شوهرعمه کنم و دمی عمیق. پدرم خطاط خوبی سیگار را له می در دهانم با دندان، ته

ها  سم آنرا بزرگ روی یک کاغذ کاهی نوشته بود و من از ذوقم آن را به دیوار اتاقمان چسبانده بودم. برادر و خواهرم هم خواستند و ا

 .را هم نوشت

 

که ایمان هیچ درخواستی از این قبیل از آقا خلیل نداشت. شخصیت ایمان عجیب شبیه پدرم است...  اسم ایمان را هم نوشت، درحالی

 .عجیب

قانون  خواد. هنر بی خوام هم بدونم... متن و تصویر، قاعده نمی دونم. نمی ش رو نمی یه چیزایی سرم میشه؛ ولی اصول و قواعده -

 .تره قشنگ

 :زند دانم که لـ*ـبخند می نادیده می

 !دیدگاهت خیلی تو بعضی مسائل بازه -

گیری و قانون و قاعده  این اما دید باز نیست. این یک زاویة نگرش دیگر است. برخالف همگان که به دنبال شرط و شرایط و سخت

همیشه بر یک اساس پیش برویم؟ مگر انسان نیستیم؟ مثالً چون فالن ها جدا کنیم. چرا باید  شد کمی خود را از آن هستند، کاش می

آن که بدانند راه  چیزشان تقلید و تقلب از یکدیگر است، بی گونه بنویسیم؟ این گوسفندهایند که همه گونه نوشت، ما هم آن خطاط آن

« گر خواهی نشوی رسوا با جمع یکرنگ شو»المثل  دیگری درست است یا نه. قرار بر مثل همه بودن نیست و من به شدت این ضرب



 

 
 

71 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

ها و اصطالحاتشان، غلط اندر غلط است؛ چرا که روزگار همیشه به یک منوال نیست.  «المثل ضرب»کنم. از نظر من اصالً  را نقض می

ابلهان گویند سرت کاله گذاشتند! سکوت عالمت رضاست و جواب  گویند مراقب باش کالهت را باد نبرد، یک بار می یک بار می

شمارند و سالی که نکوست از بهارش پیداست! و من متنفرم از این اصطالحات مزخرف و چرند.  ست. جوجه را آخر پائیز می خاموشی

عرضه. هرکس از راه  فرهنگ، یک آدم بی المثل استفاده کند یک حیوان است. یک بی هایش از ضرب کنم هرکس مابین حرف فکر می

اش رفتند و هر چه او گفت تکرار کردند. کجای دنیا  ا سر هم کرده و تحویل داده. این ملت گوسفند هم پیوپال ر رسیده چهار تا پرت

 !«گر خواهی نشوی رسوا با جمع یکرنگ شو»کند آخر؟  المثل صدق می این ضرب

دیدگاهت »گویند  و میحاال زمانی که شخصی مثل من، این زاویة نگرشش را دو سه درجه چرخش بدهد و طور دیگری نگاه کند، به ا

 .نیست« خوب»چرا؟ چون کمی نگاهش با باقی فرق دارد. این «! خیلی تو بعضی مسائل بازه

نظیر؟ بد نبودن؟ متوسط؟ بد با ارفاق؟ هیچ درجة  به چه معناست! خوب؟ عالی؟ بی« خوب»آخرش هم در این زبان فارسی نفهمیدیم 

ـم. خب، خوب؟ خوبِ بد یا خوبِ خوب یا خوبِ متوسط یا «خوب»گوییم  می «طوری؟ چه»پرسند  بودن! می« خوب»معینی ندارد 

 .خورد ست. به درد نمی ای اصالً خوب و عالی و توپ احوال؟ اصالً معلوم نیست.. کلمة الکی

 ...نگر ولی به نظرم تو آدم سطحی -

 :کنم واژه را داد؛ اصالح می هایم گوش می کنم که به حرف نگاهش می

 .بینی و از ریزش سر در نمیاری هایی که کلیت ماجرا رو می نگری هستی. از اون دسته آدم لیکه نه، ک... -

 :های سیگار آخر ِنخ است. متنفرم از آخرین قسمت

 !های رویایی اینه که به شدت احساساتی و لطیف و یه جورایی آرمانگرا هستی. از اون مدل دختر -

 :خندد می

 !ام من خیلی احساساتی -

هایم  ست! در هیچ حالتی در مقابل هیچ یک از حرف ام که آدم پرحرفی ترم، متوجه شده اند و با او صمیمی ها برداشته شده که پردهاخیراً 

وخوی او و  کنم این ویژگی با خلق چندان باارزش. و فکر می بند پاسخ نه گوید؛ شاید حتی شش کند و بالفاصله چیزی می سکوت نمی

 .خوانی دارد سیار همنگاه و تفکر و حس او، ب

*** 

 کنی؟ تو همون خونه باهاش زندگی می -

 :زدایم دود را از دهان می

 .کنم که پسش بدم خونه حساب می نه. برگشتیم تهران با صاحب -

ریز چیز را ریز  جا ماندگار شوم. خب، نیازی نیست همه بایست قسط باقی خانة ویالیی دکتر محمودی را بدهم و آن البته قبلش هم می

 و جزء جزء توضیح داد، نه؟
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 .خونة کوچیکی بود -

صحبت »اند، نه  «حرف زدن»ها که فقط برای  دروپیکر. از آن نوع گفتگو ست. بیهوده. بی خودی داند که بحث، بحث بی خودش هم می

مشغول سازد، ادامه  که صدایی پردة گوش را بلرزاند و معضلی فکر دو طرف را جور گفتگوهایی که فقط برای این از آن«. کردن

کنی انتخاب مرضیه کار درستی  فکر می»های  پرسد. البد سوالی یا فکری یا عقیده در مایه خواهد بپرسد و نمی یابد. چیزی می می

«. باشه طالقش میدم!»کم نزدیک بود بگویم  قدر غر زد و حرف زد که کم ای خلوت گیر آورد آن است. مادرم که تا مرا گوشه« بوده؟

شوم و  بر است بابا... یک ازدواج و عقد است دیگر، این همه ولوله ندارد. متوجه این عادات و آداب و اصول و رسوم نمیچه خ

خان   کند هفت خواهد بگیرد کلی داستان دارد، فالنی شوهر می ها باشم! آخر یعنی چه؟ طرف یک زن می خواهم هم اهل این چیز نمی

تر است یا دَمش*  اعتقادی ندارم و نخواهم داشت. مثالً اویی که ازدواج کرده خورشیدش رنگین رویش است. چه چیزها... اصالً روبه

هایش  سواری و این کار کند دیگر، یک آیه قرار است میان دو نفر خوانده شود، رقـ*ـص و پایکوبی و یکه تر؟ چه فرقی می سرخ

 .دانم چیست و چه هدفی دارد را نمی

 دم: خون *

کرد این ایمان ما.  ای می سواری ها سنگ تمام گذاشتند. چه اسب رسول، که عاشقچی ه سمت مراسم ایمان و دختر حاجرود ب یادم می

 :پرسم می

 کنی؟ هنوز هم سوارکاری می -

 :زنم لبخند می

 با اون اسب سیاهت؟ -

ا همان نیشخند، با صدای آهسته دهد و ب های چوبی تکیه می رنگ، شبیه نیشخند است. آرنجش را به نرده اش کم خندد؛ خنده می

 :گوید می

 .میکائیل هم بلده -

سواری را به یاد دارم. شاهماه، اسب سیاهم را همچنان دارم. تازه، به پسرم میکائیل هم یاد  بله، هنوز هم اسب»این حرف کوتاه یعنی 

قواره و پر از عزت نفس. زرنگ و  های ترکمن، خوش گوی و نجیب. خوی آن اسب خوی ایمان، چنان خوی اسب است. کم«! دادم

شود. او  تر می کنم خلق و خویش به خصوصیات پدرم نزدیک رود، حس می تر می باهوش و در ظاهر الل و کندذهن. هر چه سنش باال

 .اش پدرم است، در جوانی

پسرش است. تهران که آمده دارد. درد دلش از مرض العالج  کشد و تکیه از نردة چوبی برمی صدایی می به دنبال این حرف، آه کم

طور عصبی و خسته بود. ایمان پدر الیقی برای فرزندانش است. کاش خدا پسر عزیزش را نگاه دارد. نوجوان مودب و  بود، دیدم که چه

هایش  قدر جذاب به نگاه. چشم قدر مومن به خدا، همان قدر محترم به پدر، همان های من بود. همان ست. شبیه نوجوانی مومنی
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 .آید نهایت شبیه به چشمان ایمان است. سیاه تمام. گویی که قیر هم پاسخگوی آن سیاهی براق نیست. از او خوشم می بی

 .بریم خونة بابا. همه هستن -

 :خود هدف، بی دارم. گفتگوی بی کنم و دست در جیب، دنبالش گام برمی سیگار را در یک سطل آشغال پرت می

 باغ انگورت رو هنوز داری؟ -

 :گشایم گوید و این سکوت یعنی که چرند نپرس از من. باز دهان می های مختص خودش. چیزی هم نمی خندد، همان نیشخند یم

 شب اول رو میایم خونة شما. نظرت چیه؟ -

 :ها و یک نگاه به دوردست زند و باز از آن نیشخند هایش را پشت کمرش گره می دست

 ...تضیقدمتون رو چشم ما جا داره برادر. مر -

 خواهی؟ زیراند. آه که حوصلة قیل و قال از ازدواجم را ندارم، تو چه می کنم. چشمانش سربه نگاهش می

 کنی که االن باهاش عقد کردی؟ مرضیه رو، خانمت رو، از چه نظر دقیقاً تائید می -

کند و هیچ تفاوتی  ند و... توهین میک ایستم. توهین کردن شاخ و دم ندارد. یک آدمی مثل ایمان که برادرم است، توهین می می

گردد. از نگاه  ایستد و باز می تر می اش را بگیرم و بچسبانمش به دیوار. از توقفم او نیز جلو خواهد یقه کند. آخ که دلم می برایش نمی

شود و گریبانم را سفت  ور می شود و چه در ذهنش گذران است که حمله دانم چه مرگش می خواند که... نمی ام منظورم را می خصمانه

 :غرد هایش می گیرد. چه بالیی سرت آمده است مرد؟ از میان دندان می

قدر نفهم باشی؟ بز فهمش از تو بیشتره! خونه و زندگی رو ول کردی رفتی شهر غربت پی یه پسرة آبادانی؟  خوای این تا کی می -

 !ی؟ که چی؟چرا؟ که درس بخونی و بری اون شعر و داستانای چرندت رو بنویس

 ...یه لحظه خفـ -

 :کشد فریاد می

 !زبونت رو ببر -

 !داند در آن لحظه چه تنفری سراسر دلم را فرا گرفته بود از ایمان، از این مرد، از این برادر کند و خدا می تر در گوشم وزوز می آرام

 !اون از رفتنت، اون از خدمتت، اون از درس خوندنت، شغلت، حاال هم زن گرفتنت -

 :شود دهم. به عقب پرت می هلش می

 ... گوش کن بهم ایمان -

 :گوید اش، خشمگین می کند و با تهدید انگشت اشاره یقه را ول می

اش رو کاری ندارم. ولی  کنه که بدونه الیقشه! که به دردش بخوره! بیوه و بـا*کـر*ه تو گوش کن. یه مرد، زمانی زنی رو عقد می -

کنی. چرا خب؟ هرجور  کرده، میری بدون خبر دادن به ما و دور از چشم ما زن عقد می فکر و تحصیل شنتوئه احمق به اصطالح رو
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ها که تو ذهن تو خزعبالته،  تونم علت موجهی برای این کارت پیدا کنم! تو ما رو حیوون هم حساب نکردی! این کنم نمی فکر می

ده از این بابت. سوال من اینه که چرا این زن؟ این همه زن و دختر پیر و وشو دا بانو تو خلوت حسابی مغزت رو شست دونم شیرین می

 جوون و رنگووارنگ ریخته بود، الّا این خانم شایسته؟

 :زنم مغز؛ فریاد می آید که برود در صورت ایمان. مردکِ پوک دست راستم می

 چشه؟ مشکلت با اون چیه؟ مشکلت با من چیه تو؟ -

 :آید؛ امشب ایمان عجیب در نظرم غریبه است گیرد سمتم و نزدیک می اش را می باز انگشت اشاره

من نه با تو مشکل دارم نه با زنت. شما دو تا اصالً به من ربطی ندارید! مشکل اصلی رو خود تو چند سال دیگه باهاش پیدا  -

 ...کنی. اینی که من دیدم، زن زندگی نمیشه می

 !ایمان!... ایمان! میکائیلم -

فهمم کی ایمان به سرعت باد از جلوی چشمم دور  مانم که نمی قدر محو این حرفش می آن«... تا اصالً ربطی به من نداریدشما دو »

کاش « ای برادر... ای که دیگر برایم غریبه قدر از ما دور شده آن»گفت که  شد و سمت خانه دوید. آن سری که آمد تهران، دروغ نمی

 .تش بردارد. دیگر حرمتی نمانده که بشکنداین واژة برادر را از ته جمال

*** 

ایستد. با  زند. از دیدن میکائیل در آن وضعیت، خون در رگم می نفس می رسم و ایمان هم تازه رسیده که نفس به خانه می

ریخت و  یلرزاند. کف از دهانش م ای سرتاسر تنش را می وقفه های خاکی و پاره شده روی زمین افتاده بود و رعشة بی لـ*ـباس

 دادند. صرع... این است؟ رنگش سرخی خون را شهادت می چشمان سیاه

گریست که نوای  داند با چه دردی می شود. خدا می اش به آسمان بلند می های گریه های افتد و  همسر ایمان کنارم روی زمین می

کند. همه دور  پسرش و کمربند شلوارش را باز میجهد سمت  شد. برادرم اما سریع می اش همواره در گوشم نجوا می زارزار مادرانه

کنم این زن حاال چیزی جز  ای! فکر نمی اند و سعی در آرام کردن مادر میکائیل دارند؛ اما چه تالش بیهوده شود. زنان خانه ترسیده می

خواهد پسرش را کتک بزند  کمربند میدانم، با  تر بود و من نمی جسد لرزان پسرش را ببیند. ایمان در این لحظة ناگهانی، از همه چابک

کند و کمربند کلفت چرم را در دهان  کنند و ایمان کمربند را دو سه مرتبه تا می در این اوضاع؟ مردان دور میکائیل را خلوت می

کند. با  می گذارد و با خمودن یک پایش روی جسم نحیف پسر، لرزش دو پای فرزند را کم های باال و پائینش می میکائیل، بین دندان

 :شود اش بلند می گیرد و فریاد وحشیانه دست آزادش نیز دو دست لرزان پسر را سخت می

 !اون قرص زهرماری کجاست؟ -

دهد و ایمان که دستش بند بود، باز  ورویی به تن داشت، یک قوطی کوچک تحویل ایمان می رنگ ای که البسة ساده و بی پسر غریبه

 :زند تر داد می بد
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 !رو سر من بذارش -

کرد. به قدری وحشیانه و عصبی و سریع عمل  ایمان در آن لحظه اژدهای وحشتناکی بود که از همه جایش آتش و خشم فوران می

گفت  حرف است که اگر تو به او تنه بزنی، می بردی این، همان مرد همواره ساکت و کم زد که از یاد می کرد و فریاد می می

فریاد بلند ایمان دستپاچه شد و با لرز یک حبه قرص سفید درشت بیرون آورد. ایمان نیز کمربند را  پسرک بیچاره از«! ببخشید»

معطلی دو انگشت اشاره و شستش را در دهان وی گذاشت، طوری که دهانش نیمه باز  آهسته از دهان پسرش بیرون کشید و بی

ام آرام آرام کم شد  ا در دهان میکائیل انداخت. لرزش بدن برادرزادهبماند. پسر جوان هم با تلنگر ناگهانی ایمان، سریع قرص درشت ر

هایم تازه فعال شدند که صدای  ها خارج شدند و گویی نسیم خنکی وزید. نفسم را فوت کردم و گوش ها آرام آرام از سـ*ـیـنـه و نفس

 :های همسر ایمان را شنیدم مویه

 !...ردیدة مو... یا اهلل! میکائیلمامان از اختر شوریدة مو... فغان از بخت برگ -

های خشمگین ایمان؛ این دو گواه العالجی مرض پسر بودند. آخ  کرد. نگاه سرخ این زن و نفس با چه عجز و حسرتی به پسر نگاه می

یست! نفست ات ن رباید و با مرگ وی، گویی دیگر قلبی در سـ*ـیـنـه گذارد و چه نفسی از تن می که مرگ فرزند چه زخمی بر دل می

دزدد نیز،  پیر که فرصت زندگی و عمر آدمی را پیوسته و مدام می سخت در گردش است. از گریستن ناتوانی. زمان، حتی این زمان بی

برد .فقط گاهی  کند! مادر، مرگ فرزند خود، مرگ نسل خود را از یاد نمی کند که نمی مداوای دل غمدیدة مادر داغ فرزند دیده نمی

خوردة خود را با دو واژه سخن گفتن، خیاطی کردن، آشپزی  نشاند و آتش دل سنگ ان، لـ*ـبخندی بر لـ*ـب میمحض دل دیگر

اش بگذرد،  کند؛ خاموش نه! شاید اگر بیست سال هم از مرگ کودک دو ساله می« کم»های بیهودة موقتی دیگر، فقط  کردن و کار

نهایت ساخت که قدر بدانیم.  داوند، مهر مادری را چنان گسترده و بیآتش غم و عشقش خاکستر نشود و خاکسترش سرد نشود. خ

گاه قرار نیست بدانیم..! و این موجود خالص با آن ذات پاک  داند و گویا ما هیچ مادر، محترم است. عزیز است. زحمتکش است. خدا می

کند،  برای فرزند می« مادر»د و بازگردد؟ کاری که فرزند، خود را تا به لـ*ـب گور برسان« آخ»ریایش، نباید با هر  و لـ*ـبخند بی

بار بپرسی آن چیست و  00تواند راه رفتن را به تو بیاموزد، کلمات را برایت هجی کند و تو  کسی نمی گمان، هیچ کند. بی کس نمی هیچ

رود آن باالها... در  میکند!  گنجشک است! پرواز می»مرتبه تو را ببوسد و به آ*غـ*ـوش پرمهرش بکشد و بگوید  00او، هر 

مادر، هر لحظة رویش و نمود و رشد فرزند را به خاطر دارد، آیا نباید برای «. ها... جای او پیش خداست. پیش خدای مهربان... آسمان

 مورد طفل، خود را به آب و آتش زند؟ یک ناراحتی بی

و او هر چه که شود، جایگاهش در نظر مادرش تغییر نخواهد  ساله شود نیز، فرزند مادر است و مادرش والدة او. 92فرزند، حتی اگر 

خواست راه رفتن بیاموزد.  ای هستی که با زحمت و تلوتلو رفتن، می کرد؛ تو در هر سنی که باشی، برای مادرت همان کودک یک ساله

کنم برای وصف این زن هزار صفحه  می شود. آه... گاهی فکر تر از زانوی او کبود و زخم می خورد، دل مادر صد مرتبه بد زمین که می

 !کلمه و عبارت نیز کم است! چرا که کلمات، این واژگان فقیر و گرسنه، توانایی به دوش کشیدن این بار گران را ندارند
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ة پدرم ها، همگی در بهت این ماجرا، در سالن خان ها و زن خواباند. مرد برد و در اتاقی آن را می ایمان پسرش را به داخل خانه می

 :دهد نشینیم. مادرم همسر ایمان را دلداری می می

 ...گریه کن گلکم... گریه کن دخترجان... بذار غم دلت سبک وَشه دلکم... گریه کن -

او «. بگذار دلت سبک شود»گوید  ، می«گریه کن»گوید  ؛ می«کافیست»، «بس است»گوید  ، نمی«گریه نکن»گوید  مادرم نمی

و « گریه نکن»شود.  تر می گوشه و کنار چشم بیشتر جاری شود و سنگ در گلوگاه بیشتر آزاد شود، غم دل کم داند هر چه آب از می

 .شود قرار مادر پریشان نمی ارزش و مصنوعی، دلداری دل بی های کم این حرف

 :گفت نهایتی می پریشانی و آشفتگی از همه جهت به دختر غمدیده فشار آورده بود که با اندوه بی

 ...کشیدی... چرا ماندی عزیزکم؟ قدر درد نمی رفتی و این مردی میکائیلم... کاش می کاش می -

 :گوید بانو با گریه می خطاب به مادرم، شیرین

 کاری نکنم؟ کشه و هیچ م داره عذاب می ذره جگرگوشه تونم... دیگه طاقت ندارم... تا کی باید ببینم ذره خانم... به خدا نمی به خدا حاج -

های  راند. مویه ها را کنار می کند و آن خواهند مانعش شوند که مادرم ممانعت می زند. فاطمه و مرضیه می نگ بر صورتش میچ

 :برد غمگینش، نالة نی را زیر سوال می

 ...حاصل مو... ای خدا نصیب کس مبو دردِ دل مو... آخ خدا که بسیاره غم بی -

هایش  گیرد و خیره به چشم بانو دو دست مادر غمدیده را می توجه به تذکر شیرین ار بیهایش زیاد شده و فاطمه این ب قراری بی

 :گوید می

 ...دیگر خواهرجانم؟ عزیزکم؟ یک نگاه به مو کن. قربان اشک چشمانت شوم مو... کافی بی  -

شوم که پدرم خسته شده از این  پوشاند. متوجه می کشد و روی صورتش را می هایش را از بند و حصار دستان فاطمه بیرون می دست

 :خواند بند و بساط و سعی در خاتمة ماجرا دارد؛ اما همسر ایمان باز می

 !...کسی بو از غم و دردم خبردار که دارد مشکلی چون مشکل مو. پسرک قشنگم -

اند شاید بهتر  م با خود فکر کردهها ه ترم نیز؛ البد آن خیزم، پدر و برادر بزرگ گیرد. برمی ست و گریبان مرا هم می اندوهش مسری

روی در  گذرد، دمی آرامش نگرفته. به قصد پیاده الطلوع تا اآلن که از عشاء هم می ها تنها باشند. بیچاره مرضیه از صبح علی است زن

 :زند می تامل و درنگ به زنش تشر آید و بی خواهم خارج شوم که ایمان از اتاق بیرون می پهنای آسمان روشن شب هنگام، می

 !چه خبره؟ آرام بگیر یک دم -

 :گوید های در هم رو به مادرم می با همان اخم

کنیم. امشبه رو مرتضی و زنش خانة ما ماندگار  هاش بیدار کنه. ما یک ساعت دیگر عزم رفتن می آرامش کن، نذا بچه رو با گریه -

 .هستن
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خود کرده بودم و او پیش خود چه برداشت  شود. من یک مزاح بی و خارج میگذرد  اعتنا از کنارم می کنم و او، بی با تعجب نگاهش می

های سیری چند  گمان ملتفت بود که به قول خودش از آن حرف دهد، بی ام تشخیص می کرده بود؟ ایمان تیز است. شوخی را از جدی

کم به دعوا  نصایح سر گرفت و کمنتیجه و جلسات  زده بودم، او امشب حالش خوش نیست. از زمانی که در کوچه آن بحث بی

بری  ای که گویا خود هم توان ادراک آن را ندارد. در اغما به سر می برد. از یک زخم، یک نگرانی کشید، فهمیدم از چیزی رنج می می

 ...ایمان، برادر غریبة من

*** 

توانی  مات است. بدون چراغ یا فانوس نمیکند. آسمان شهر، هنگام شب تاریک و مخوف و ظل آسمان روستا، با آسمان شهر تفاوت می

دیدی.  چیز را نمی ها و بازتابشان به اشیاء رنگ روشن نبود، دیگر هیچ های نورانی مغازه کنم اگر این نوشته راهت را بیابی و من فکر می

بارد.  خود بر زمین می آسمان شب در شهر، سیاه است. خشمگین است و متنفر. گویی از شهر و مردمش نفرت دارد و نفرت و خشم از

شان را  های نفتی کنند خارج نشوند یا که چراغ دانند که شب هنگام سعی می زشت است و سیاه. شاید مردم شهرنشین هم این را می

شود و  گذارند. گویا آسمان شب در شهر، وحشی می نور و کوچک را روشن می کنند و حتی هنگام خواب هم، یک چراغ کم روشن می

ها برای یافتن  ها و کرکس ها و بیداری جغد ها، هنگام جنایت آفریند. زمان رویش دزد ر زمین نکبت و وحشت و ظلمت میاز خود ب

ای بینوا. شب، در شهر، برای من منفور است، زیاد؛ اما به همان اندازه عاشق آسمان روستایمان هستم. آسمان شبانگاه روستا،  طعمه

زند. ماه شبانگاه روستای  ات می آید و بـ*ـو*سة ناقابلی به پیشانی برای دیدار تو به نزدیک زمین می یک ماه بزرگ دارد! انگار که ماه

توانی  ما، خود یک خورشید در شب است! پرنور و روشن، در هر جایی که راهت را گم کنی و یا ندانی دقیقاً کجایی، مانند روز می

هایم  های تابستان را که با خواهر و برادر آرم شب بارد! به یاد می ماه بزرگ، عشق میببینی و موقعیتت را راست کنی. انگار که از این 

ها شکل و  های شهری با ستاره خندیدیم. ما مانند بچه گفتیم و می ها می کردیم و تا ساعت هایمان را پهن می بر پشت بام خانه فرش

های کوچک را فقط نگاه  رزیدن را، و دوست داشتن را. ستارهساختیم. از کودکی آموخته بودیم عشق و شمایل عجیب و غریب نمی

گذرد از آن دوران، ماه، این ماه  سال می 02بردیم. حال هم که رقمی حدود  کردیم و از زیبایی و عجایبشان لـ*ـذ*ت تمام را می می

چک و ریز را دور خود جمع های کو هنگام دعوت کرده است! ماه سیمای عاشق، دوستانش را به این میهمانی شب درشت و خوش

*بـازی  های ستارگان و عـ*ـشـ*ـق شود! نور بازی رسم، جشن و سور نوران آغاز می ماند. من که می کند و منتظر حضور من می می

گر من کند. حتی اگر من نباشم... حتی ا ماه با مهتاب ناپیدا! و این میهمانی تا به ابد در زادگاه من ادامه دارد و شهرم را روشن می

 ...نیایم

دانی؟ حرصم  می«! ای برادر کنم غریبه ای که احساس می قدر از ما دور شده آن»او گفت «! شما دو تا اصالً به من ربطی ندارید»گفت 

تواند به  گوید! از هر جهت که می می« برادر»اش  ریزد، و در آخر جمله تامل بر زبان می کشد بی گیرد که هر چه عشقش می از این می

 .کند ام می فهممش. این مرد روانی کند! نمی شان هم دعوتمان می کند، و در آخر برای ماندن در خانه ن و زنم توهین میم
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ست که در جوار دیوار خانة  نژادی گردم. سگ سیاه و سفید خوش پراند. به سمت صدا برمی صدای پارس محکم سگی مرا از جا می

کنم، بالغ  کاود. کمی نگاهش می داران ارتش ایستاده و با چشمان سیاه و براقش مرا می د درجهرسول، با آن اقتدار و تواضع، مانن حاج

سالگی انسان. پیداست از آن  04حال رسیده و کامل. چیزی در حدود  ماه. جوان است و درعین 7ماهی داشته باشد؛ یا  8است. شاید 

 اش هم زیباست! احتماالً سگ کدخدا نیست؟ هگیر است که به خوبی تعلیم دیده! قالد های نگهبان پاچه سگ

های اهل محل و  ست بین خانه ای که مرزی کنم. نرده شوم و باز به نرده تکیه می خیال سگ و قالده و صدای محکمش می بی

ر چند سال ست، ه شوند. یک جادة تنگ هم کنار نردة چوبی ها از یکدیگر سوا می هایشان. و هر باغ و ملکی به وسیلة همین نرده باغ

جا به قصد مقصدی دیگر عبور کند. همان دوران هم که بچه بودیم و سنمان کم بود، وقتی خانوادة آیرم  شاید یک اتومبیل از این

قیمت و تمیزشان بود. حاال موارد دیگر از قبیل شیوة  ساخت، همان ماشین گران آمدند به این روستا، اولین چیزی که ما را متعجب می

 !یدن یا لهجه و اخالق و اعمالشان، به کنارلـ*ـباس پوش

 کجایی پسر؟ -

کشد یا  کردم. خجالت خودش را می ای در میان کلماتش حس نمی زد، دیگر لهجه گیردم، ایمان. با من که حرف می به عقب برمی

 کرد؟ را می« کرده فکرِ تحصیل احمق ِروشن»مراعات من ِبه اصطالح 

 تو فکری؟ -

تر  کنم. خب، انگار این دور ماندن از جمع خانواده، کمی مرا حساس کرده. شاید به عنوان برادر بزرگ اهش میآیم و نگ به خودم می

 :چرخانم دار، زبان را می گیرم و خش دانم. از نردة چوبی که گویی مرز من و ماه است، فاصله می حق داشته باشد. نمی

 ...م خسته -

 :کنم با مکث اضافه می

 ...برادر -

اندازد و  ام می نماید. دست چپش را بر شانه تر می اش خوش آید. این پیراهن سفید یک دست، بر تنش زیباست. قامت کشیده مینزدیک 

 :گوید می

 .م ها رفتن. منم خیلی خسته خانم -

رنج  ن هم دستداری، ساده نیست. زحمت فراوان دارد. ایما لرزیدند. کار باغ هایش می هایش سرخ بودند و پلک گفت، چشم راست می

های درشت و  اندازد. قلوه سنگ چرخد و سنگ جلوی پایش می ست انگار چرخ روزگار به میلش نمی خورد؛ هر چند که مدتی خود را می

که ایمان این توانایی را داشت، شکی نیست؛ اما او یک  طلبد. در این هایش هم، انرژی می درپی. پیکار با سرنوشت هم و با سنگ پی

شود که بتواند پس از افتادن و زمین خوردن، برخیزد و دوباره  و هرگاه امکان از پا افتادنش هست. و ایمان، زمانی مرد میانسان است 

ای پر  ماند که بخواهی در خالف جهت رودخانه راه رفتن را شروع کند. راه رفتن پس از از پا افتادن سخت است، زیاد! مانند این می
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شوی دیگر پاهایت  داری، زمانی که متوجه می دت برسی. شاید ابتدایش ساده باشد؛ اما هر قدم که برمیشتاب گام برداری تا به مقص

شود.  گاه از پا افتادنت دوباره شروع می اند و اختیارشان از خودت نیست، زمانی که کل هیکلت انگار ده برابر سنگین شده، آن سِر شده

ام  که مدتی از شما دور بوده ای؛ این ای و غریبه گوید مدتی از ما دور بوده قوی باید داشت. میها نباید از پا افتاد. دل  پس به این آسانی

واژة زیبایی نیست! و یک برادر کافیست که دلت تا ابد قرص باشد! مگر نه من هم برادر او « غریبه»صحیح؛ اما دلم با توست، برادر! 

 هستم؟

 از کی این طوری شده؟ -

 :دهد میل، اما جواب می دهد و بی ن تغییر میشا مسیر را سمت خانه

 .مادرزاده. العالج -

 :دهد شود. با حرص و غم ادامه می ساید و فکش منقبض می هایش را می دندان

 .داروهاش گران بی -

ا عزیز و خواهم کاری برایش کنم، غم ایمان غم کل خاندان است. این مرد ساکت در خانوادة م دارد. می ام برمی دستش را از شانه

 !هاست دانة دل تک

 اومده بودی تهران تونستی کاری بکنی براش؟ -

 :دهد رو، آهسته جواب می خیره به روبه

 .گیره فقط این قرص رو. جلوی تشنج رو می -

 دستی ای بر زبانم او پیش ای، حرفی، حرکتی، چیزی؛ قبل از جاری شدن واژه ای، جمله تر شدند. کلمه هایش کنم مژه احساس می

 :گیرد کند و دست راستم را بین دو دستش می می

 .برادری رو در حقم تمام کردی مرتضی. ببخش -

چیز. گاهی شاید  نفس دارد، مغرور نیست. غرور آفت است. آفت همه دار برادر. ایمان عزت شوم از صدای بغض و من چه دلگرم می

شود که عقلش، وجدانش و دلش را به ظاهرش بریزد. آسوده  جب میش هم دور سازد. او مغرور نیست، و همین، مو«خود»انسان را از 

خواهد بگوید! ایمان یک کودک است. کودکی که در ظاهر بزرگ و رشد  بغض کند، عذر بخواهد، بخندد، خیره شود و هر چه که می

دادم،  هایش می درستی به وهنمغرب، من جواب نا -زمان-دانم اگر در مرافعة  شکند. می یافته است؛ اما دلش کوچک است و زود می

 !ای از سوی او بود، نه دعوتی و نه محبتی و نه حتی نگاهی شک حاال نه عذرخواهی بی

ها  روابط بین دو نفر، چه زن و شوهر، چه دو برادر یا خواهر، فقط به احترام بسته است! حرمت بینشان که شکسته شود، حتی اگر سال

ای آن جریان چندین سال پیش را به روی  پاافتاده رود! و ممکن است روزی، در بحث پیش اد نمیحرمتی بگذرد، از ی از آن دعوا و بی

توان سکوت کرد. باالخره شعلة جنگ و  جا که می یکدیگر بیاورند و باعث آزار روح و روان هم شوند. در نزاع و دعوا بهتر است تا آن

ست و با فریاد زدن سر این مسئلة نو،  جای دیگری دلگیر و عصبانی شک هموست* که از افروزد و بی بحث را یکی از چند تن می
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جا که در توانت هست، تحمل کنی. بگذار خودش را خالی کند، عصبانیتش را  خواهد دل خود را آرام کند. باید سکوت کنی و تا آن می

راضی و رضا ساخت. خشم و تنفر، یک  گاه شاید توانست که با صحبت کردن و گفتگو، او را فروکش کند و آتش غمش سرد شود؛ آن

کشند و فرد، تنها برای رهایی از این آتش تند و تیز، فریاد  گرایند و وجود آدم را به آتش می اند. به یک باره شعله می احساس آنی

خشمش فرو شود. آرام که شد، آتشش که سرد شد،  هایش طوالنی می گوید و حرف چه که بخواهد می زند، هر آن کشد، ضربه می می

ای، آرام  ای، بر مزار گل لگد شده یغمارفته دیده و به نشیند. چنان که قلب داغ یابد و دلش به رحم و غم می نشیند، نفرتش آرام می می

 .ست آرام، بگرید و ناله سر دهد. غمگین شدن، فطری

 همو: هم آن او ، همان او *

 

*** 

هایش سرسبزند و مانند چند تنی که به آدم و اعمالش  ن سیب و انگور و گردوهای وسیع روستاست. درختا باغ ساالر خان، از باغ

 .اند، استوار و پایدارند. نگاهبانان زمین خیره

های درخت انگور خیلی خوشم میاد. زیر این  ای به درخت و گل و گیاه ندارم، از برگ چنانی جدای از این مسائل که من عالقه آن -

 !خوره! درخت غیرتمندیه اب هم بهت نمیدرخت اگر بشینی یه ذره آفت

کند. با لـ*ـبخند  اند که دلـ*ـبری می های کنار چشمانش هایش همین چین شوند؛ شیرینی خنده خندد و کنار چشمانش جمع می می

 :گوید می

 !بهت میگم هنوز تو کار ادبیات فارسی موندی نگو نه! درخت غیرتمند -

کنم این سربند سفیدی که مادرم به او هدیه داده چه زیبا روی سرش  پیش خودم فکر می رسد و و صدای خندة بلندش به گوشم می

های تازه عروس. گویا مادرم هم  هایش که دور سرش پیچیده است؛ ویژة دختر های طالیی روی روسری و ریشه نشیند! با آن نگین می

گوید آن را  ست که می را به او داده. چادرش هم چادر سیاهی دیگر انتخاب مرا قبول کرده است که این روسریء سفید موروثی گرانبها

دانم چه چیز این پارچه مقدس است! اگر قرار بر این  گوید مقدس است و من نمی اش را از مکه آورده است. می خودش دوخته و پارچه

های گردگیری هم محسوب  پارچهای در شهر وحی وجود دارد مقدس باشد که البسه و دمپایی و کفش و چه بدانم،  بود هر وسیله

 .گویم اما در دل کامالً به آن ایمان دارم ها را به خودش نمی شوند! این چیز می

رنگ دور چشمان سیاهش؛ مانند  خوانی زیبایی دارند. پوست سفیدش و آن سورمة کم در کل، چادر سیاه و روسری سفیدش هم

 .هاست امروز فرشته

 چی شد مهندس؟ برقت رفت؟ -

 :نشینم رویش می کنم و روبه ای، واقعاً برقم رفته بود! شاخة درخت را رها می فهمم چند ثانیه کنم و می می نگاهش
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 !قشنگ شدی! بهت میاد -

 :گوید زند و با کمی مکث می لبخند خجلی می

 ... شیرین خانم خیلی -

 :گویم های تکراری می گیرم و کالفه از بحث رویش می دستم را روبه

، گفتی برات اسفند دود کرد، باهات کلی حرف زدن، زن علی و زن ایمان رو دیدی، باهاشون دوست شدی، ساالد رو تو و ول کن! آه -

ها رو تو گوشم خوندی همه شون رو به ترتیب  ها گفت و نگفت! از دیشب تا حاال کل این ها و چه فاطمه درست کردید و زن ایمان چه

 قدر فشار روم هست؟ کنی این چند روزه چه مون بگو یکم! باور میاز برم. ول کن دنیا رو بابا، از خود

 !«نه»خواهم، اما...  فهمد چه می دانم خوب می ام! می آید با خواسته آید با من، راه نمی کند. راه نمی با شیطنت نگاهم می

 الهی فدات شم، فشار چی روت بوده مهندس؟ -

این هم برایش شده « طوری مهندس؟ چه»ید باغبان باغ ساالر با دیدنم فریاد زد گفتنش را از زمانی شروع کرد که د« مهندس»این 

 :دهم بافم و چرندی محض خر کردن تحویلش می وپرت می سوژه و دیگر مرتضایی برایش وجود ندارد! به، مهندس! چرت

 !از وقایع و حوادث غیرمترقبه های ناشی دونم، استرس داری. چه می فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، فشار فرهنگی، فشار زن -

 :گوید زند زیر خنده و با تعجب توام با لـ*ـبخند می می

 !خونی؟ دیوونه تیتر روزنامه می -

 .گردم کنم به دوران کودکی باز می خندم، حس می خندم. زمانی که می خندد و همراهش می باز می

 بریم؟ -

 :کنم گردانم. اشاره به اسب می یرم و به سمتش روی میگ خیزیم. افسار اسب شاهماه ایمان را در دست می برمی

 .برو باال -

 :گویم کنم و می انگار مردد است. آمدن را هم سواره بودیم، دیگر این ترس و تردید را ندارد. اشاره به پایة افسار شاهماه می

 .برو باال -

تواند از  خواهد باال رود. پای دیگرش را نمی ه سختی میگذارد و ب آید و بسیار مردد و مشکوک، پای چپش را روی زین می نزدیک می

 :گیرم کنم و کـ*ـمـرش را می کاران! طناب افسار را رها می تن ورزیدة شاهماه گذر دهد. معضل همة تازه

 .برو باال -

اسب، بر زین قرار کنم؛ پای راستش را آن طرف تن  رود و فشار کمی به کـ*ـمـرش وارد می افتد؛ اما باال می چادرش از سرش می

 :زند دهد و غر می می

 !کمرم درد گرفت! چرا این قدر محکم هل میدی؟ کبودم کردی -
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 !نارنجی آه خدا... چه نازک

کنم. جویچه، یک جوی بسیار باریک و با شدت تند  گیرم و سمت جویچه هدایتش می کن ایمان را می گوش طناب افسار اسب حرف

کند. اگر اهل  های کف رود حس خوبی را به انسان القا می شود. آبش یخ است و ریگ صل میگذر آب است که به رود بزرگی مت

بدیل و مانند را نیابی! این جویچه  گاه این نعمت بی جا نباشی و شور و اشتیاق زندگی را در وجودت نداشته باشی، ممکن است هیچ این

 .را خودم در عالم کودکی و بچگی، با کنجکاوی یافتم

تر  هایم یک رود کوچک پیدا کردم که پائین م برای پدرم با اشتیاق غیرقابل وصفی تعریف کردم که امروز در باال و پایین پریدنیاد دار

ها و درختان رویش را پوشانده و فالن و بیسار،  های کوچک دارد و برگ بوته از تپه و سطح زمین است و به فالن رود راه دارد و ریگ

های کشاورزی کدخداست که برای آبیاری مالش از این روش  رحمی گفت که این، رود نیست و جزو زمین در نهایت با کمال بی

اند و از آب  های کدخدا به ترتیب کنارش صف کشیده ها و درخت کند. من اما باور نکردم. شاید درست است که بوته استفاده می

آیند. این شدت و این فشار و این خنکا! شگفتا! چشمه که  رزان کدخدا نمیشوند؛ اما مطمئناً این آب، از سمت کشاو گوارایش، اشباع می

ها بسیار طوالنی و به  خورد. جوی آب نمی« جوی»نیست، قنات هم زیرِ زمین است، پس چیست؟ جوی؟ نه، به این شمایل، عنوان 

 !«جویچه»اند. پس  مانند رودخانه

 !وای خدای من! آبش چه یخه -

 :گویم زنم. در همان حین می ام را چند تا می ای های شلوار پارچه هنشینم و پاچ کنارش می

 .جا باره، میاد باالتر. اون موقع محشر میشه این بارون که می -

 :گویم اندازم و در نهایت با تمام احساساتم می ای به اطراف می زده نگاه شگفت

 !جا گذاشته مرضیه خدا یه تیکه از بهشتش رو این -

 :کشم یابم دگر. آهی می کند! واژة بهتری برای توصیف آن نگاه و لـ*ـبخند دلـ*ـربا نمی م مینگاه« لطف»با 

رفتیم سر جادة اصلی، روی  ها شور جوونی به سرش بود، می تر بودیم، با فاطمه و یکی از عموهام که اون زمان ها که بچه اون زمان -

 !دونی چه حس الیوصفی بود ها! نمی کردیم سمت ماشین ایستادیم و سنگ پرت می های جاده می یه تپه تو کناره

 :دهد خندد و یک تای ابرویش را باال می می

 کردین پس؟ حسابی کیف می -

تواند باشد؟  گذارم، خداوندا! این زمین توست! دنیای دنیوی و عالم صورت توست! بهشتت دیگر کجا می پاهایم را آرام در آب خنک می

کم دست و پا  گذشت را، و احساسی که کم کردم جریان زندگی را، و عمری که می یم بود و حس میالی انگشتان پاها آب البه

 .سابقه خواست به جنون بدل شود! جنونی در خود، در روح. یک انقالب شورانگیز و بی گرفت و می می

آن که  طلبانة انسان است. بی ی و منفعتهای با دیگران و روابط لفظ دیده از روزمره بخش روح آسیب طبیعت! این معجزة الهی، الهام
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کند.  کند! تو فقط زیر سایة یک درخت سرسبز بنشین، طبیعت کار خودش را می آن که اجازه بگیرد، درمانت می بخواهی و بی

 وزد، آفرینند و گاهی نسیم که می های رنگارنگ از درون خود به نمو می شوند و گل های سبزرنگی که فرش زمین خاکی می چمن

های کوچک و  لرزند و این تکان اند، می عطری زمین را پر کرده های رنگارنگ که مانند کودکان شیرین و خوش های این گل گلبرگ

فرستد و درخت،  هایش را به نزد این کرة خاکی می ها و نور منت آتش کند! آفتاب روشنی که بی ظریف، چه چشم بیننده را نوازش می

ها  سپارد، این گستراند و تو را به نوازش باد و نسیم می ات می هایش را بر سر و شانه داشتی، سایة برگ مچش ی که بی«درخت غیرتمند»

تواند باشد! چرا  تواند باشد؟ معجزه گاهی یک قطرة باران می اند! معجزه مگر فقط زنده کردن آدم مرده می اند، طبیعت همه نعمت

 بینم ما؟ کوریم مگر؟ نمی

بریم ما هم انسانیم  شویم، که از یاد می هدف اطرافمان می ها و مشکالت مصنوعی و بی قدر غرق گرفتاری ما گاه آنکور نیستیم، نه؛ ا

های هنگام غروب دارد. روح انسان، در هر سنی که باشد، به ذات نوزاد، پاک و لطیف  و روحمان نیاز به لطافت دارد. نیاز به نوازش

-ای  کند. روح زن بودن و مرد بودن ندارد، هر کدامشان به اندازه رود و با اخمی بغض می سه میماند؛ با لـ*ـبخندی، از خنده ری می

ریزی و کشتار را قرار نداد. خدا از روح  طلبی و خون ، به لطافت و ظرافت نیاز دارد. خدا در سرشت آدم جنگ-ترین حد ممکن حتی کم

 توجه بود؟ چرا باید نسبت به روحمان و نیازهایش، بیخودش در روح انسان دمید و انسان، مخلوق خداوند است! 

آزاریه و فالن...  کرد که آقا نکن، مردم هامون میومد. پدرم هم همیشه نصیحتش می پای شیطنت آره... خدابیامرز عموم، خیلی پابه -

 .، روحش شادرفت! کالً عموم چون پسر کوچیکه بود، زیاد کاری به کارش نداشتن رفت که نمی هیچ! به گوشش نمی

 :پرسد شود و می نگاهش غمگین می

 جوری فوت شد؟ وای! چه -

 !ست، صدای آب خدای من، چه صدای دلنوازی

های قره رو  خواد به زور سوارش بشه. اسب کنه و می آتی* رو پیدا می که یه اسب قره چند سال پیش که من خدمت بودم، مثل این -

کشه و فالن... از رو اسب  کوبه و شیهه می کنن. سوار اسب که میشه، اسبه هم سم می نمیای رو قبول  شناسی، سوار دیگه هم که می

 .شکنه افته پائین و گـر*دنش می می

های خوبی نبود آن روزها. مرگ آن جوان  شنوم. روز ـی هم می«خدا بیامرزدش»وار،  گوید و زمزمه می« آه»با بهت و غم فراوانی 

خواندند؛ اما در دل  می« نادعلی»اش،  جای نام اصلی« علی الت»دهنده بود. همه اگر چه در لفظ او را  انسروپا، بسیار ناگهانی و تک بی

گماشتندش. یادش  کردند و محترم می هایش را که به طریق زیبا و عجیبی با یکدیگر عجین شده بود تحسین می ها و مهربانی شیطنت

خواستند برایش آستین  هایم می کرد. عمو های سرنزده می ده پائین شده بود و کار های پیشة یکی از دختر سالمت باد، آن اواخر عاشق

های روس و تاجیک باشلق*، همه به سیاهی بدل شدند. آخ که  های رنگارنگ و جنس باال بزنند که آن اتفاق ناگوار افتاد و پرده

 صبرانه بود، مرگت هم؟ انگیز و ناگهانی و بی رهایت شگفتخواست بشود! همة کا علی، رفتی و تبر زدی بر هر چه بود و نبود و می الت
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 چند سالش بوده؟ -

 :گویم کنم و می لبم را به نشانة ندانستن جمع می

 .دونم دقیق تر بود. نمی یه هفت هشت ده سالی ازم بزرگ -

 .«خدا بیامرزتش»باز 

 ...ال اله اال اهلل. مرضیه اومدیم یعنی خوش بگذرونیم دو دقیقه رو -

 !پیر! دل و دینم را با خود برد کرد بی چه نازی نگاه می با

*** 

اند بر گوش به سکوت عادت داده  زنند و سوهان روی هم در حیاط خانه، با فریاد با یکدیگر حرف می میکائیل و دختر علی، نغمه، روبه

 :کشد شدة من! دخترک بیچاره جیغ می

 !بلدم! بلدم! بلدم -

 واقعاً؟ -

 !ازه مه جدول ضربه هم دارم یاد وَگیرمبله! پَ چی؟ ت -

 :دهد میکائیل پز می

 !که حفظُم  طوری میگی انگار حاال چی بی. اونه که ما چن سال بی او... ای بابا. یک -

 کرد که این پسر..؟ ها می بازی* گوید، ایمان کی از این چاچول مثل آن حیوان باوفا دروغ می

 !ها ره هم یاد ودَن رقبول نی! ما تو کالس بهمان پول کشو -

 .ها را که همه از بر بیدن خانم. پایتخت کشور هنوز کوچک بیدی نغمه -

سری جغرافیای  ها را بلد نیست و چهار تا پایتخت آن هم از صدقه پیچاند. واحد پول کشور ای نامرد! چه با زبانش بحث را می

ه را که در آ*غـ*ـوش داشتم، تحویل لیال که در آشپزخانه بود دهد! نوزاد یک ماهة فاطم شان بلد است و به همان پز می مدرسه

 :زند ای بر زبان نلغزیده که نغمه فغانش را در گوشم داد می شوم. هنوز واژه شان اضافه می دهم و به جمع دو نفره می

 !ها ره حفظُم عمو این میکائیل هیچی بلد نیست، الکی میگه مو پایتخت -

 :آورد میکائیل کم نمی

 !جات وَشین! معلومه که حفظُمسر -

 !جهتی دارند های بی نگرانی ها هم چه دل کنم. بچه گوید و من این بار هر دو را به آرامش دعوت می نغمه با داد و جیغ چیزی می

 !خیلی خب، باش، آروم! آروم -

 :ریزمش زند و به زبان می فکری به ذهنم می
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 شما پایتخت رو میگین، من پایتخت رو میگم، شما کشور رو میگین. خوبه؟خواید مسابقه بذاریم؟ من کشور رو میگم،  می -

اش  «بله، بله»جهد و با ذوق و جیغ،  زده از چادر کوچک و اجباری سفیدرنگش، نشسته می نغمه با آن چشمان عسلی و موهای بیرون

اند. آن چادر  نظم و پریشان دورش ریخته یساله، موهایش زیادی بلندند و ب 9کنم برای یک دختر  رسد! فکر می به گوش آسمان می

دانم! صورت کوچک این دختر را چه به حصار روسری و چادر؟ کاش مادرش  ها دیگر چیست، نمی سفید هم که فرمالیته است! این کار

 طور پریشان و آشفته باشند؟ فکری برای موهای این دختر بکند، حیف این تار موهای زیبا نیست که این

 شناس اسب یکهآت:  قَرَه*

ای از سمت  فرستاد. نقدینه باشلَق: آن چیزی که در قدیم و در دهات، داماد قبل از مراسم خواستگاری طی جلساتی برای عروس می*

 .ش داماد به عروس و خانواده

 بازی بازی، زبان بازی: چاخان چاچول*

 :زند گدار به آب نمی میکائیل اما بی

 جایزه هم داره؟ -

 :گویم کنم و می های شیطانی سمتش می از همان نگاه

 .کنم هر کی برنده بشه یه دور تا مسجد بائو کولش می -

اش شد  دانست و اطمینان داشت که برندة نهایی خودش خواهد بود، از جا پرید و جیغی از خوشحالی سر داد که نتیجه نغمه گویا می

کنند داریم چه بالیی سرت  برویمان را بردی و حاال مردم فکر میآ»از پنجرة بزرگ خانه با این مضمون که  -مادرش-تشر لیال، 

 :کنم شود و مسابقة حساس را آغاز می چه کار به کار حرف مردم داری خانم؟ میکائیل هم راضی می«! آوریم می

 ایران؟ -

 :شوند های کنار لتة در، کمی پراکنده می دهد که مرغ میکائیل چنان فریادی سر می

 !تهران -

گویم به جواب درست و سریعش. در  هم می« آفرین»اش، یک  زنم به تنبیه فریاد و هیجان بیش از اندازه اش می کله یکی پس

 .جا این است که تنبیهشان شدید و تشویقشان ساده است مجموع، نوع مردان این

 افغانستان؟ -

 !میکائیل: کابل

 !نغمه: هرات

 :دهم به میکائیل دست می

 آفرین. روسیه؟ -
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 !ئیل: عشق آبادمیکا

 !نغمه: مسکو

 !عسلی بوسم. چه شیرین و بانمک است این دختر چشم خندم و پیشانی دخترک را می می

 :گیرد اش می میکائیل هم از پاسخی که داده خنده

 رم؟ -

 :آورد جهد و میکائیل کم می نغمه می

 !ایتالیا! ایتالیا! ایتالیا -

 :کشم لپش را می

 چین؟ -

 :کشد شود و داد می زده می میکائیل باز هیجان

 !ژاپن -

 :گوید نغمه هم با آن صدای دخترانه می

 !توکیو -

ای  خندم و صدای فریاد مردانه بلند می«! ژاپن»ها را بلدند!  شکافد! این دو دلشان خوش است که پایتخت ام سقف آسمان را می قهقهه

علی بود که تازه از کار به خانه بازگشته بود. با لحنی خندان و گردانیم؛  مان به سمت صدا روی می شود. هر سه در حیاط بلند می

 :زند خشمگین تشر می

 .چه خبرتان بی؟ مرتضی تو یعنی بزرگشانی -

داد که رفت داخل خانه و غر  کم کنترل لـ*ـبخند و اخمش را از دست می دانم از چیست برادر، راحت باش! داشت کم ات می خنده

 :هایش را شنیدیم زدن

گذاری وَکشین! یه کم درک داشتن هم  ها گمان کردن نقشة حمله و بمب هاشان ره کل محل شنیدن. بدبخت ای خنده و جیغصد -

 !به موال. بیائید داخل ببینُم خوب بی 

فکار بازی و ا گذاری! من اگر نفهمم تو خدای زبان هایش برای ما باقی مانده! عجب، نقشة بمب این برادرمان هم پیر شده و غر زدن

 :گویم اهمیت به تشر و تلنگر علی، خطاب به هر دوشان می نیستم! بی« مهندس»الخلقه هستی که  عجیب

 .قدر که داد و بیداد کردی! پایتخت چین اسمش پکنه. پِ کَن! پکن تر داد بزن، مرغا تخم کردن این تر. میکائیل تو هم کم آروم -

 !گفتنش« ژاپن»از آن فریاد بلندش و  گیرد ام می خنده«. پکن»کند  میکائیل زمزمه می

 .ست تر بگه برنده این دور آخره، هر کی زود -
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های  قرار و لـ*ـب کنم. دلم برای نغمه و آن جفت چشم بی کنم و به اصطالح نمک و هیجان ماجرا را زیاد می کمی مکث می

 .خدا نگهش داردرود! این دختر چه شیرین است و علی چه نعمت فضیلی دارد!  بازش ضعف می نیمه

 امارات؟ -

 !نغمه: ابوظبی! ابوظبی! ابوظبی

 !میکائیل: دوبی

ای  داند که چه خوشی کنم و خدا می اش، بلند می کند و من نغمه را از روی تخته به نشانة پیروزی جیغشان گوشم را کر می باز جیغ

تر  کرد! این دختر حملش آسان د بائو، دهانم را سرویس میداشتم در آن لحظه؛ که وزن میکائیل به مراتب از نغمه بیشتر بود و تا مسج

 :شنوم شود که صدای نهیب علی را می فهمم چه می کشد که ناگهان نمی چرخم و او هورا می است. دو دور با نغمه می

 !مواظب باش -

انم را دنبال یک چیزی، شیئی، شوم که کل تنم خیس از آب است و سرم توانایی کامل فرو رفتن در آب را دارد. دست فقط متوجه می

شوم که پاهایم به  توانم نفس بکشم! متوجه می شوم و نمی رسم. انگار که در عمق زیاد دریا غرق می گردانم و به هیچ می ای، می دسته

دماغ و شنوم. در گوش و  نشینم و تازه صدای گریة دختر کوچک علی را می اند و با کمی دوال شدن می یک برآمدگی خشک گیر کرده

ایم! علی با آن  فهمم پایم به لـ*ـبة حوض گیر کرده و در حوض افتاده چیز کج و عجیب غریب است. می چشم و چالم آب رفته و همه

ایستم متوجه  وقتی می«. دستت را بده و بایست»گیرد که یعنی  ایستد و دستش را مردانه سمتم می رویم می رنگ، روبه پیراهن کرمی

 :گفت که میشوم  صدای زنش می

 ...الهی، خدا رو شکر سرت چیزی نشده بی... شکر -

ام را نشکانده باشم خوب است.  زاده زمانی که کامل ایستادم فهمیدم ساق چپم درد غیرقابل تحملی دارد؛ اما حاال وقتش بود؟ سر برادر

اند دور حوض، خیره  ی که پاشیده شدههای اند و نگاهم به رد خیس آب نغمه و مادرش آن سوی حوض در آ*غـ*ـوش یکدیگر نشسته

 !کنم یوسف مادرم را شوت می لنگم و حواسم نیست و گلدان حُسن اند! می ماند؛ انگار بمب در آن ترکانده می

هایم  شکند و یحتمل دیگر نشود درستش کرد. گوش گـ ـناه و بیچاره می خطم پر شد به گمانم! ساقة گیاه بی آه، امروز بس است! چوب

 :اند برای شنیدن صدای سرزنش مادرم آماده

 !ت شده بی؟ حسن یوسفمه شکستی مرتضی! ذلیلت شوم چه -

 :ام را کنترل کنم توانم خنده آید. نمی هایش، سمتم می شود و پس از پوشیدن گیوه کردنش بلند می از پای سینی و سبزی پاک

 !ببخشید! حواسم نبود -

 :زند علی پوزخند می

 تو کی حواست بی؟ -
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نشأت  -جز دلواپسی-های برادرانم، از جای دیگری آب بخورند و از حس دیگری  ها و طعنه کنم نکند این نگرانی هی فکر میگا

، با آن پوزخند پرتاسف و تمسخر، چه پیامی «تو کی حواست بود»ها زیاد پروبال ندهم؛ اما آخر جملة  کنم به این فکر بگیرد؟ سعی می

 ته باشد؟تواند داش جز... جز حسادت می

گذارم که مادرم با  هایش می اش را هم روی خاک ریزم. ساقه کنم و در کاسة گلدان می های گلدان شکسته را با دست جمع می خاک

 :کند کوبد و دورم می جاروی دسته بلندش روی سرم می

 .ها ره پاک وَکن ر کن. مرضیه، باقی سبزیهایت از تن به د کنار وَرو! کنار وَرو! امروزه را به حد کافی آتش سوزاندی! برو لـ*ـباس -

برید.  گرفت، درد ساقم هم که نفس می کنم هنگام افتادن، سرم به لـ*ـبة حوض خورده بود. دردش آرام آرام اوج می احساس می

شد. تُرک  طورم، با نگاه کوتاهی و دریافت لـ*ـبخند من، بازگشت و حواسش به کارش جمع مرضیه که نزدیک آمده بود ببیند من چه

ها تمیز و نواَند، هم  نشینند. هم لـ*ـباس آید و بر تنش می های مادرم، به او می آید! در مجموع لـ*ـباس بودن هم به مرضیه می

 .سلیقه است ست. مادرم هم خوش ای چهره مرضیه زن خوش

 خواهد؟ کشد سمت خودش؛ چه می زند و آرنجم را می ام می علی به شانه

 چیزیت نشده؟ -

 روم من؟ قدر زود به قاضی می کردم، چرا این اش می شوم از فکری که درباره شدت خجل می به

 .نه متشکر -

آمد بار  روم، اخالق خودشان را باید درست کنند. آن از ایمان که دیروز، هنگام غروب، هر چه از دهانش در می من زود به قاضی نمی

زند و در نهایت حالم را  طور با کنایه و منظور حرف می این از علی که آندهانم را بست. « ببخش»من کرد و دست آخر با یک 

تر گفته بود را بشورد و ببرد! صبح، زمانی که با مرضیه و شاهماه ایمان رسیدیم به خانه، با لحن انکاری  پرسد که هرچه پیش می

لوحانه و عجوالنه تصمیم  که فکر کنند خرم یا ساده خب، چه بگویم؟ من متنفرم از این«.. هنوز سوارکاری را به یاد داری؟»گفت  می

که اگر این فکر صحت و حقیقت داشت  ام، درحالی کنند من اصالت خاندان را با رفتنم به شهر زیر سوال بـرده گیرم. این دو فکر می می

فتن به من را دارد پدرم است. او ام، اولین نفری که حق تو گ و من دست رد به قوانین و اصول و رسوم روستا و این ملک و مال زده

کنند! با این اوضاع، فاطمه هم جای حرف و صحبت و اجازة وهن و  طور تیر و خنجرهاشان را سمتم پرتاب می که نمرده است که این

 .خودی را دارد، او هم چیزی بپراند و قائله را ختم کنیم دیگر های بی فکر

خواهند نصیحت کنند و بگویند  اَند. فقط می تر من ر این لحظه نه برادر من، که فقط بزرگبودند، این دو د« برادر»کاش برادرانم، کمی 

ست مثل عموهایم،  تر کسی تر بودن تفاوت دارد، زیاد. بزرگ باید جا پای ما بگذاری و چشم به دَوَران ما بچرخانی! برادر بودن، با بزرگ

-ها در دل خود روا نداشتم، جز  گاه هیچ نزدیکی و صمیمیتی با آن من هیچ که فقط نقش راه و چاه نشان دادن را بر عهده دارند و

ربود، من ِبچه سال و نادان هم  هایش دل از همه می هوایی ها و سربه ها و مهربانی که او با آن شیطنت« نادعلی»عمویم  -خدابیامرز

و تا این سن من، زنده بود و در کنارش چند صباحی را  کنم شاید نادعلی هم اگر عمرش به دنیا بود که جای خود دارد. گاهی فکر می
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شد. پس از رفتنم از این روستا،  تر می شدم کم آمد یا حداقل آن حس احترام فراوانی که برایش قائل می کردم، از او بدم می زندگی می

سواد،  گونه کم شدم و همان رنشینان متنفر میهایم از شهر و شه ماندم، مانند برادر تغییر زیادی کردم. شاید، شاید اگر در این روستا می

 .فرد خودم را شدم، نه عقاید متفاوت و احساسات منحصربه اعتقادات موروثی از پدرم و عموهایم را دارا می

*** 

و دستپاچه  زیر کنم، او با من چه کار دارد؟ سربه شود. منتظر نگاهش می بندم و زنِ علی، پس از در زدن وارد اتاق می هایم را می دکمه

 :گوید دانم دقیقاً چه ربطی دارد، می ام، که نمی هایم را عوض کرده که من تازه لـ*ـباس از این

 .تا بائو کولش وَکنی. خواستم بگم که نغمه سنگین بی، اذیت وَشی ببخشیدم، نغمه وَگـه که قرار بی  -

گوید، مثالً  کیلو هم نباشد! کمی چرند می 02شاید در کل  دهم، نغمه سنگین است؟ کجایش سنگین است؟ یک تای ابرویم را باال می

 :گویمش دارم و می های خیسم را از روی پتوی نازکم برمی من االن چه پاسخی باید بدهم؟ لـ*ـباس

 .کردیم آخه، پام به لـ*ـبة حوض گیر کرد انگاری کردم، داشتیم بازی می شرمنده، سهل -

 .والش شدند آش  بله، بله، همین است، و سر و پای چپم

 ..نه اشکالی نداره... پیش وَیاد -

توانم بیابم و آمار ببندم!  فهمم. یعنی هیچ دلیلی برای استرس و نگرانی و من و من کردن او نمی قدر استرس دارد؟ نمی چرا این

 :ست. زن برادرم است، غریبه که نیست سکوت مضحکی

 میشه به مرضیه بگی بیاد؟ -

شان کند، بعد هم با نغمه برویم تا بائو و قبل از غروب برگردیم.  ای خیسم را تحویل مرضیه بدهم که آبکشیه خواستم لـ*ـباس می

 :کند هایم دراز می دستش را برای گرفتن لـ*ـباس

 ...به من بده تا آبشان بزنم -

ترین پاسخ گستاخی  کننده بروم؛ گاهی سکوت، میخکو گویم و سمت در می کند؟ چیزی نمی طوری می کنم، این چرا این اخم می

 !خواهد بود. باید اما حرفی، عبارتی چیزی هم به عنوان اختتامیه باشد دیگر

 .نغمه رو آماده کن دارم میرم -

 .آیم و بیرون می

دانم! یک چیزی  شک، حرفی برای گفتن داشت، یا درخواستی، یا کاری... چه می خواست؟ بی اش کنم، چه می توانم حالجی نمی

کنم کسانی را که از بازگو کردن  اش، کارش. هرگز درک نمی گفت و گویا ترس داشت از بیان حرفش، خواسته ست که نمیخوا می

حرفشان، یا قصدشان ترس و استرس دارند. باید قبول کرد که در انتخاب هر تصمیمی یا انجام هر کاری، اگر ریسک و مخاطره 

شود! باالخره دو حالت بیشتر ندارد. این بیشترین آرامش را  شود، یا نمی داد، که یا می بایست در انتها فقط به خود امیدواری هست، می
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رو  رود، دیگر مطمئن است که اگر به آن هدف نرسید، از قبل برای روبه داند با چه هدفی جلو می کند. دیگر می به انسان هدیه می

پذیر، واژه و لقب زیبایی نیست. به من یکی حداقل همان  سان ریسکپذیری، یا ان ریزی کرده است. ریسک شدن با ضرر معامله برنامه

 .«نفهم»دهد که کلمة  احساسی را می

 :کنم شوم و گـر*دنم را به سمت دختر الغراندام، کج می روی دو پایم خم می

 .بیا باال -

 :کند با تعجب نگاهم می

 !عمو خیلی باالیی -

شوند،  م، باالخره به نحوی باید سوار شود! یک پایش را همان گونه که بر اسب سوار میکن نشینم و تا نیمه سجده می روی دو زانو می

کنم و  اندازی! هنگامی که آرام آرام زانوانم را راست می هایم نشست. من اسبم؟! چه تشبیه غلط از دو گـر*دنم رد کرد و روی شانه

 :گویمش ایستم، می می

 عمو سرم رو سفت سفت بگیر، خب؟ -

رنگ،  زند و دستانش را با حولة کوچک آبی ای می شود. مرضیه آن سوی حیاط لـ*ـبخند پرخنده ـی از دهانش خارج می«اوهوم»

کشد و با خوشحالی و صدای  ایستم، نغمه پس از مکثی کوتاه هورا می زنم و صاف که می کند، من هم لـ*ـبخندی می خشک می

 :گوید اش می بچگانه

 !با ببینُموای! چه قدر مو باالم! با -

 :نوشیدند، اخم کرد و با ترشرویی گفت علی که کنار میکائیل و پدرم روی تخته نشسته بودند و چای می

 !دهی دختر افتی کار دستمان می دیگر؟ می  ها چی بی این کار -

هایش بچگانه است،  کنند. کودک است، بچه است، فکر آید از این مدل تربیت، که هر خوشی و خوشحالی را زهر فرزند می بدم می

 :دهم دلش کوچک است، در دلش جز پدر و مادرش کسی نیست، این طریقة برخورد با اوست؟ جوابش را می

 !ندازمش. یه ذره بخندی نمیگن اِ نگاه دندون داره نترس نمی -

 :چرخاند کند و نگاه به دوروبر می بیشتر اخم می

 .پررو میشه -

 .خطی کند. آدم نفهم اعصابم را خط یعنی این علی امروز کمر همت بسته که

گذاشتم. این چه شیوة برخورد است دیگر؟ مگر این دختر،  من اگر جای علی بودم و چنین دختری داشتم، جایش را روی سرم می

س وپارت کند؟ شاد کردن دل کوچک این دختر، این همه فلسفه ندارد! احسا های بیابان است که تا لـ*ـبخندش بزنی، لت فرزند گرگ

شود. عجیب هم نیست، پسر اول است و مورد توجه و  وخوی پدربزرگم یا عموهایم، نزدیک می کم دارد به خلق کنم اخالق علی کم می
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 .برانگیز بود گاه تعجب داشت، شاید آن سال سن دارد. یعنی اگر علی اخالق دیگری جز این می 32دار، حاال هم که بیش از  مسئولیت

 !قدر همه چی خوب بی  چهوای عمو! از این باال -

 :خندم می

 بار اولته؟ -

 :پرسد می

 چی؟ -

 :گیرم تر می ساق پایش را نرم

 کنن؟ بار اولته که کولت می -

 :خندد می

 .های پاپا بی ها و باغ ش سر زمین آره! مادرم کمرش درد وَکنه، بوآم هم همه -

های شاهنامه و  دم؛ اما حداقل پدرم حواسش به ما بود. برایمان از قصهمن هم این امورات و دوران را حتی با شرایط بدتری گذرانده بو

آمد؛ اما اشعار و  های فردوسی و شاهنامه خوشم نمی ها و افسانه گاه از داستان داد. البته من هیچ مان می گفت و اهمیت حکیم موالنا می

تر است.  برم، عرفان مولوی دلنشین های عجیبش نمی و شعر داشتم. تا به اآلن هم، فیضی از شاهنامه های موالنا را دوست می داستان

های فردوسی  هایش عجیب است؛ نه مشکل آن است که قصه آخر داستان«. چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند»به قول حافظ 

آل، یک هدفی،  انه و ایدهای، چه حقیقت و رئال، چه افس ای، شعری، داستانی و افسانه اند، نه! از نظر من، هر قصه تخیلی و افسانه

ای، هر چند  گرا و غیرحقیقی، باالخره یک نکته وار، حتی اگر آرمان ای، نهایتی. حتی اگر افسانه ای، پیامی باید داشته باشد. نتیجه نکته

یش هدف ندارد. ها کردم داستان خواستم، نداشت. اصالً حس می های شاهنامه این نکاتی را که من می ریز باید داشته باشد، و داستان

ها و  خواست وصفی از داستان ها را نداشتم. در هر صورت، هر بار که پدرم می قدرت درک آن شعر دانم، شاید هم من آن زمان  نمی

 !کردم زرنگ هستم شدم! در عالم کودکی فکر می های این شاعر کند، من به نحوی غایب می شعر

های  ها و سبیل بردیم. با اخم زد و از او حساب می او و گفتار او. حرف اول و آخر را او می آموختیم از او و اعمال راه و رسم زندگی را می

بردیم؛ نه آن که بگوید  هایش و رفتار زیبایش از او حساب می بردیم. از اعمالش و کار سیاهش و سکوت پرمعنایش از او حساب می

زند؛ یک جور کج کردن  های ایمان است، نیشخند می لـ*ـبخند هایش مانند آه، لـ*ـبخند«! شود خندم پررو می به رویش نمی»

افتد. یک شیوة لـ*ـبخندزدن سنگین و مردانه! پدرم... پدر من از  هایش چین می لـ*ـب، به حالت دلنشینی که فقط کنار یکی از چشم

به شکل دیگری خود را بشناسد. البته توانست  توانست بیشتر باشد، می توانست خیلی بهتر شکوفا شود، می ست که می آن دست مردانی

اش را ادامه  گویم کاش پدرم هم تحصیالت دانشگاهی که هیچ کالس درسی بهتر از طبیعت وجود ندارد؛ اما... گاهی با خود می

های  و پلهتوانست ارتباط خوبی برقرار کند  هایش را از زندگی و تجربه آموخته، شاید با درس و کتاب هم می داد. او تمام دانسته می

 .های استوارتری طی کند ترقی را با گام
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ها و قوانین و اصول و  در مجموع، تنها پدر من و نادعلی، هر کدام به نحوی متفاوت از دیگر عموهایم بودند. جدای از آن حساسیت

در دهات  بُزمَرگی رایجهت و تعصبات به اصطالح انسانی و مال و اموال و ارث و میراث هنگفت فالن پیر و ماج رسوم سخت و بی

هایش. مرد خوبی بود، بازی  پائین و... سرشان به کار خودشان بود. پدرم با خانوادة خویش، نادعلی هم با عشق و عاشقی و بازیگوشی

 .روزگار است دیگر

 نغمه خانم؟ -

 :کنم سرش را به پائین خم کرده حس می

 ها؟ -

 !...صدایش...! صدایش...! صدایش

 ت خیلی قشنگه؟دونستی اسم می -

 !خندد! جانم می

 !میکائیل هم یه بار بهم گفته بی -

نام میکائیل هم زیباست و خاص یک مرد است. انتخاب ایمان! به یاد دارم همسر ایمان مشقت زیادی بر سر این پسر کشید و ایمان 

تواند مشکالت  رش توانایی ندارد و او نیز نمیدنیا آمدنش، رسماً اعالم کرد که فرزند دیگری در کار نخواهد بود که همس هم پس از به

ناشی از این موضوعات را دیگر تحمل کند. آخر آن زمان ایمان هم دچار اوضاع بدی از لحاظ اقتصاد و مالی شده بود و توانایی 

دنیا آمد؛ اما آن  بهای که بود این بچه  مراجعه به پزشک شهر را نداشت و امکان از دست رفتن زنش هم بود. به هر مصیبت و بدبختی

برند. بیماری وخیمی که  زمان نگفتند که صرع دارد. حاال هم که عود کرده، هر دوشان در بدترین حالت ممکن به سر می

 .کشد این زن خواهد و عالجی هم ندارد. چه غمی به دوش می اش پول زیاد می پیشگیری

؟ نه، اخالق «خوب»ع زیادی درس نخوانده؛ اما اخالقش خوب است. صحبت است. تا مقط آید. فهمیده و خوش از زن ایمان خوشم می

خوانی دارد. من که او را قبل از  کند و کامالً با ایمان و رفتارش هم یی دارد؛ به عنوان یک زن، درست و متناسب رفتار می«زیبا»

خت کامل و اعتقادات منطقی وارد عمل شده و شناختم؛ اما دو حالت که بیشتر ندارد؛ یا ایمان با شنا ازدواج با ایمان ندیدم و نمی

دیده، یک  خواستگاری کرده از او، یا پس از ازدواج، مطابق میل خودش تربیتش کرده. درهرحال، حاصل این دو انسان ساکت و غم

اب چهره پسر نوجوان شاد و پرسروصداست! عجیب است، که میکائیل تا این حد خوشحال است و احساس ناراحتی و اندوهش را در ق

هایش، محض گل روی  که اندوه فراوانش را پشت نقاب خنده  که از ته دل خوشحال باشد عجیب است؛ اما آن کند. این نمایان نمی

جا بودیم،  والدینش، پنهان نگاه دارد، احسنت دارد. او پسر ایمان است! بچه است، اما فهمیده و باشعور است. در این دو روزی که این

ئله سخت نبوده. همان دو چند صباحی را هم که ایمان به تهران آمده بود، این را متوجه شدم. البته آن زمان خیلی فهمیدن این مس

 !اش را زیاد کرده بود تر از حاال بود. احتماالً چرت بعدازظهر انرژی ساکت
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 میکائیل هم اسمش خیلی قشنگه. اسم تو رو کی انتخاب کرد؟ -

 :گوید گذرد. پاسخ می کند و می ها عبور می از آن -با حرکت من-کند که با فاصلة کمی از سرش،  های سر سبزی می نگاه به درخت

و بوآم هم قبول کرده بی، « نغمه» داشته اسممه فائزه بذاره؛ اما چون پاپا گفته بی پاپا انتخاب کرد. البته مادرم دَگـه که دوست می -

 .گویه دیگر چیزی نمی

 .م معنای خوبی دارده« فائزه»زنم،  لبخند می

 تو خودت دوست داشتی اسمت فائزه باشه یا نغمه؟ -

 :گوید اش می عالقه های نام مورد کوبد و با خوشی در رویا هم می دارد و به هایش را از الی موهایم برمی دست

 !داشتم اسمم دسپینا باشه دوست می -

 ؟«چه»کنم؛  تعجب می

 چی باشه؟ -

 !گذارد و مثالً سرم را سفتِ سفت گرفته ایم میهایش را الی موه دوباره دست

 دسپینا! قشنگه؟ -

 !امش اصالً دانم! نشنیده نمی

 .ست آره قشنگه. زیادی دخترونه -

 :گویم خندد و باز می می

 حاال دسپینا کی هست که تو اسمش رو قاپیدی؟ -

 !پرنسس یونانی بی! زن پدربزرگ شاه اسماعیل -

 :گوید گیرد و می ام می آورم و او با تعجب فراوان، سرش را پایین و جلوی پیشانی م را بر زبان میشاه اسماعیل دیگر کیست؟ سوال

 !شاه اسماعیل صفوی دیگر! موسس سلسلة صفویه -

دانم شاه عباس  شناسم که نمی آهان، صفویه. از کل پادشاهانش فقط یک شاه عباس را، آن هم به لطف اصفهانی بودن معین می

 :دهد ادامه می چندم هم هست!

 .پاپای شاه اسماعیل زنش دسپینا بی -

 داند؟ خب، این چیزها را یک بچة کالس دوم، سومی می«! پاپای شاه اسماعیل»خندم؛  می

 تو مدرسه بهتون یاد میدن؟ -

 :دهد برد و پاسخ می ام باال می سرش را جلوی پیشانی

 خیلی عاشق دسپینا بوده. عمو؟ گفت پاپای اسماعیل خانوم عباسی یه بار تعریف کرد. می -



 

 
 

94 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :دهم و پاسخ نغمه را نیز ای بر تن داشت، تکان می های ساده سری برای پیرمردی که در گذر بود و لـ*ـباس

 .بگو عمو -

 به نظر تو یه کسی هم پیدا وَشه که منه دوست بداره؟ -

کنم تنهاترین موجود عالم  کنم، احساس می برخورد می ترسیدم. هرگاه با چنین سوالی خدای من... فکر و سوالی که همیشه از آن می

رنگ است، مثل گذر یک قاصدک از صحنة نقاشی پیچیدة  هستم. یک انسانی که نقش او در زندگی دیگران، سیاه لشکر است، کم

رسی. حتی اگر آن را  رود و تو به آن نمی ماند. حتی اگر هم دنبالش کنی، در نهایت به آسمان می گاه در یاد نمی سرنوشت، که هیچ

هایت نفس نیافته، خفه شده،  بینی که مرده است! در میان کاسة دست کنی، می میان کاسة دستت بگیری، با شوق که دستت را باز می

دویدی. من همان قاصدکم. همانی که چه به دنبالش بروی، چه  مرده، و برگ کاهی در میان باد شده، همان قاصدکی که دنبالش می

کنم،  کنم تنهاترینم. گاهی حس می دانی گاهی حس می ماند. می رود. چه دنبالش بروی، چه نروی، در یاد تو نمی دست تو می نروی، از

« تنهایی»توانم جز به واژة  دانی، اما حسی دارم که نمی خواهد. نمی بیند، مرا نمی کس مرا دوست ندارد... مرا نمی کس، هیچ هیچ

 ها را؟ بیند این لم خون است! چه کسی میوصفش کنم. دلتنگم، دلگیرم، د

 ...میاد عزیزدلم، یه روزی، حتماً یه کسی میاد که تو رو دوست داشته باشه -

کسی در این دنیا وجود ندارد. در این دنیا، جز خودت، دیگر کسی نیست! مردم این  دانم... هیچ آید؟ بعید می آید؟ واقعاً می آید؟ او می می

 .ر خودشان هستند که دیگر حوصلة دیگری را ندارند، چه برسد به تو و فکر به دوست داشتنتقدر به فک ها آن روز

کند، از دیگران انتظاری  در دنیایی که روح خودم روزی مرا ترک می»گوید  زند و می ، حرف زیبایی می-روحش شاد-دکتر شریعتی، 

کس و  هیچ»باز بودن چشمانش پرسیده بودند، پاسخ گفته بود که  یمهبه همواره ن یک مرتبه هم در سوالی که از او راجع«. نباید داشت

خوانم، این  ها را می بینم، این چیز ها را می من این چیز«... چیز در این دنیا وجود ندارد که دیدنش، به باز کردن تمام چشم، بیارزد هیچ

های  . در این دنیا تو کسی را نداری! تنهایی! چرا به چیزکس، برای تو نیست آید. هیچ کسی نمی گویم، هیچ دانم که می ها را می چیز

توانی تنها به  توانی؟ ولی تو در آخر خط می خودی باید دل داد و زندگی کرد؟ به خودت دل بده، با خودت عهد و پیمان ببند، نمی بی

. امید به دیگران نباید داشت. به خدای عزوجل دل بدهی و این دلدادگی، در واژه نیست. سخت است. همان بهتر که با خودت باشی

تواند باور داشته باشد که در هر ر*ابـ*ـطه، به طرف مقابل نباید  عقیدة من، انسان اگر عقل داشته باشد و فهم و درکش برسد، می

بماند. که اگر صددرصد اعتماد کرد. عاشق صددرصد او نباید شد. باور صددرصد او نباید کرد. اندکی فاصله، یک راه گریزی باید باقی 

ها را باید دانست. این دنیا  روزی بریدی از آن اعتماد، از آن باور، از آن عشق، از درون فرو پاشیده نشوی و کامالً بر خاک ننشینی. این

 .ات، فرو پاشد های استوار زندگی رحم است و مباد آن روز که یکی از ستون عجیب بی

 !خب، رسیدیم. بپر پائین -

 :گوید دهد و با تخسی می یپایش را تکان م



 

 
 

95 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !نمیام -

زدم که کبود شده باشد، که اگر نشود جای پرسش دارد. چرا لج  کردند. ساق پای چپم نیز. حدس می هایم درد می گـر*دنم و شانه

 کند این دختر؟ می

 .نغمه بیا پائین عزیزم، گـر*دنم درد گرفت -

 :گوید دهد و با دلخوری می دوباره پایش را تکان می

 !راه برگشته هم ببریم عمو خب تو قرار بی  -

آورمش. جیغ جیغش  گیرم و پائین می شوم روی زمین و کمرش را می کنم، خدای من، گـر*دنم را شکست این بشر! خم می اخم می

 :کوبد هایش به شکمم می شود و با مشت شروع می

 !تا برگشتن هم کولم کنی  عمو! قبول نی! قرار بی -

سی چنین حرفی تحویل این بچه داده. مگر من شتر جمازم* که بتوانم آدم را کول کنم؟ عجب غلطی کردیم یک فقط بدانم چه ک

 :کنم چیزی گفتیم. ساکتش می

 .تونم راه برم کنه، موقعی هم که تو حوض افتادم پام درد گرفت. دیگه نمی نمیشه دیگه اصرار نکن. گـر*دنم درد می -

رود. در این مدت هم نغمه آرام  کنم و داخل مسجد می ای با او می پرسی کند و سالم و احوال مان عبور میباغبان باغ ساالرخان، از کنار

 .روم گیرم و سمت خانة پدر می ها تقریباً در آمده بود. دستش را می گرفته بود و از شور و هیجان پرواز و آن باال

 .کند جماز: شتر سواری، شتری که بار حمل نمی *

کم  کردند. خورشید رو به مغرب انداخته بود و کم بینم که سمت مخالف ما، به سمت مسجد حرکت می ، چند نفری را میدر بین راه

خواند.  شد و مردم را به صاله فرا می های مسجد بلند می کم صدای قرآن از بلندگو گستراند. کم سایة سیاه شب را بر پهنای زمین می

آمد و حدس  رگرد تشخیص دادم! صدایی که زمان هر وعدة نماز، از خانة خانم فراهانی میبرو و ب صدای قاری مصری دوران. بی

تواند داشته باشد دیگر! خود قاری را که  زدم که صدای تلویزیون یا رادیو باشد. در اصل، غیر این دو، صورت دیگری نمی می

 .اش، همان رادیو بوده احتماالً توانست بیاورد در خانه نمی

های زیادی در آن  های زیادی در آن چهاردیواری نوشتم، سیگار شود. چیز ترین حد کرایه تنگ می آن خانة کوچک، با کمدلم برای 

هایی که در آن خانة  جا از تن جدا ساختم و افکاری که در آن خانه در مغزم پرده انداختند و میهمان هایی که آن اتاق کشیدم و خستگی

کردم، به  فروشی کار می سال. کم چیزی نیست. از زمانی که در آن بستنی 4یا  6دم؛ در طول شاید ها پذیرایی کر ای از آن کرایه

ها را  ها و فصل ام و روز کرده تنهایی در آن خانة بسیار کوچک، به نسبت خانة در روستایمان که نسبتًا بزرگ است، زندگی می

خانه بودنش که بگذریم، محله و همسایة خوبی نصیبم شده بود. البته که ام. از مشکالت آب و برق و گاز و مساحت و باال گذرانده می

آوردم و پولش  شنبه بود، ابداً طاقت نمی های شنبه یک این خود، چیز کم اهمیتی نیست. مثالً اگر خانم فراهانی از آن دسته صاحبخانه
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ست. همسایه که بد باشد،  بهایی تاً نعمت ارزنده و گرانخوابیدم. همسایة خوب، حقیق رفتم زیر پل می کردم و می را در صورتش پرت می

تو در بهترین آب و هوا و موقعیت جغرافی و دلبازترین منزل هم که باشی، سقف خانه بر سرت آوار است. از لحاظ محله هم، محلة 

ها، تنگی خانه را بر  بودند و تمام ایناش ظاهراً خرابکار و مفسد ن شد، اهالی آرامی بود؛ اگر چه در نواحی نسبتاً پائین شهر محسوب می

آمد. تنها بودنم در خانه هم نکتة ظریفی بود که اگر با شخص یا اشخاص دیگری همخانه  کرد و به چشمم نمی تر می ام کم سـ*ـیـنـه

داد. این خانه برای  نمی های بلندپرواز ذهن من را تر، کفاف آوازه آوردم؛ زیرا که دو اتاق یکی از دیگری کوچک بودم، باز هم طاقت نمی

 .خورد ها نمی ها یا متأهل مجرد زیستی مناسب است و به درد همخانه

 عمو؟ -

داریم. این سکوت از این دختر کمی  های دلبخواهی گام برمی ایم و در مسیر ست که ساکت مانده شوم که مدت زیادی متوجه می

 .برانگیز بود شک

 جانم؟ -

 تو کتاب وخوانی؟ -

 :ای! سعی کردم کمی کودکانه حرف بزنم ها چه شیرین است! چه فرشته نم. آخ! طرز نگاه این چشمک نگاهش می

 خونی؟ خونم. تو هم می بله که می -

 :دهد با ذوق جواب می

 واقعاً؟ -

 !بود، نه نغمه خندم، تو اسمت باید عسل می می

 خونی؟ البته. کتاب داستان می -

دهد و با خوشی و خودافتخاری و اصطالحاً خودشیفتگی فراوان  واره مانند تکان تکان میدست چپش را که در دست راستم بود، گه

 :گوید می

 !کتاب داستان راستان وخونم! از هیئت مسجد گرفتمش -

کنم و او دوباره ذوق زده  ات داری، مرد! بـ*ـغـ*ـلش می شوند، علی... علی... تو یک فرشته را در خانه هایم از تعجب باز می چشم

ارزد دیگر! من که تا نهایتاً دو روز دیگر به  گوید که سنگین است؛ اما خب، می کنم مادرش راست می شود. خب، حاال که فکر می می

 گردم، نباید یک خاطرة خوش از خودم در دل این نابغه خانم بگذارم؟ همدان و پس از آن به تهران باز می

 کاره بشی؟ یخوای چ آفرین به تو دختر زرنگ! بزرگ شدی می -

 :کردن گفت« اوم م م م»گذارد و با کمی  اش می انگشتش را به نشانة تفکر گوشة چانه

 !مه دوست دارم دکتر وشم تا بتوانم نفس تنگی بوآمه خوب کنم -



 

 
 

97 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 ...ایستد پایم از حرکت می

 «چه گفت؟»

نشینم و نغمه را  های اهالی، می های خانه از دیوار گذارم. متکی به یکی حس کردم قلبم دیگر توان تپیدن ندارد. نغمه را روی زمین می

 .کنم که خودش برود خانه و من کار دارم راهی می

 .«ای برادر کنم غریبه ای که احساس می قدر از ما دور شده آن»

 .«ای برادر کنم غریبه ای که احساس می قدر از ما دور شده آن»

 .«ای برادر کنم غریبه ای که احساس می قدر از ما دور شده آن»

 ...برادر

*** 

 کشی؟ سیگار هم می -

کند و خیره به ماه و منظرة  گویم. او نیز به نردة مقابل کشتزار تکیه می کنم و چیزی نمی گیرم و نگاهش نمی نگاه از ماه سفید نمی

 :گوید پرنورش می

 برای شام نیومدی؟ -

 :کنم دود کثیف و آلوده را از بینی خارج می

 .آسم داره نگفتی بهم علی -

 .گوید گیرد. چیزی نمی نگاه از آن چشم گیر می

شود؟ این همه  هایم تمام نمی گیرم. پنج شش روزی بود که سمتش نرفته بودم. چرا بدبختی روی چشمانم می سیگار نصفه را روبه

 .توانم صدایت کنم. خودت خوب از دلم خبر داری اتفاق بد... این حجم ناراحتی... خدا... فقط می

 .مرتضی، باال بگیر سرت رو -

من نیست. همان روز که از « حق»جا و در آن خانه بودن،  خیال من باش برادر. همان به که بازگردم به خانه و زندگی خودم. این بی

ز این ده در آن هایم ا های خاطره ام. ورق ام و در آتش انداخته این ده فرار کردم، پروندة زندگی و معیشتم را در این خانه و روستا بسته

ها را کنار هم بگذارم و دوباره بسازمشان. چه ساختنی؟  توانم آن گاه نمی اند. من دیگر هیچ آتش، به خاکستری سرد و پراکنده بدل شده

قط چند ها ف اند و از آن اند. سوخته توانند بدهند؟ واژگان آن خاطرات، پوسیده حتی اگر باز کنار هم بیفتند، دیگر واژگانش چه معنی می

رنگ نیستند. رنگشان... رنگشان سیاه است و کلماتش به  اند. دیگر دلنشین و زیبا و روشن و آبی تکة پراکنده باقی مانده. آسیب دیده

اند. دیگر هیچ بار معنایی را ندارند. فقط چند حرف کنار هم چیده شده است.. ف و ت ب ا ل... ق ر آ ن... ب ا ب ا...  خون آغشته

چیز را زیر  توانم وصلشان کنم. دیگر چیزی نمانده. چیزی نمانده. چیزی نمانده. آه. من از این شهر که رفتم همه ن. نمیفهممشا نمی
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های کوچکم... من حتی بچه  رنگم، قاصدک های زمستانم، آسمان پاک و آبی پایم لگد کردم. خورشید زندگی سبزرنگم، نسیم سحر

ها را از دست دادم. حاال که بازگشتم. پس  مراقبتش کردم، رها کردم و رفتم. من عزیزترین رنگی را که یک سال تمام گربة خاکستری

ام و دلم دیگر توانایی  رو شده ام روبه های طوالنی برگشتم و با جلوة جدیدی از زندگی کودکانه سال بازگشتم. من بعد از این سال 8از 

ام صمیمی  گردد آن صمیمیت گذشته، بسیار دردناک است. من اگر با خانواده ز نمیکه دیگر با رویی بیش از این را ندارد. فکر این روبه

 توانم همدرد و همدل باشم؟ نباشم، دیگر با چه کسی می

آمد. نماز  بدیل و ظرافت گل نرگس خوشم می داشتم. از نجابت و حیای بی آمد. رنگ آبی را دوست می من از بوی گالب خوشم می

قرآن را حفظ بکنم. دوست داشتم بزرگ که شدم، دکتر شوم. دوست داشتم برگردم در همین ده، و مردم خواستم  خواندم. می می

دانستم  هایشان است. نمی دانستم مرض مردم گاهی بدهی دانستم. نمی مریض و دردمندش را مداوا کنم. آن زمان بچه بودم، نمی

درد »هایشان گاهی از  دانستم سرفه س از واکسن زدن نیست. نمیهای پ مرغان یا تب و لرز مرض مردم فقط سرماخوردگی یا آبله

 .است، نه گلوچرکی« سـ*ـیـنـه

کردم که انگشتانی  داشت، تصور می اش خراش برمی هایش وحشتناک بود. از ته دل. سـ*ـیـنـه یک دایی داشتم، اواخر عمرش، سرفه

را بیرون کند. طوری که هر آن منتظر بودی که با آن چند قطره  ها گذارند او راحت سرفه کند و میکروب در گلویش هستند که نمی

 .هایش شدید است قدر سرفه هایش را هم تف کند. هرگز هم نفهمیدم چرا این مرد، این خون، ریه

دن، در تنم فهمم ایمان رفته. سیگار، الی دو انگشتم را کمی سیاه کرده. با هر بار سیگار کشی کنم و می نگاه به سیگار رو به اتمام می

خواهم بخوابم. خواب... مرگ کوتاه انسان. چه خوب است این مرگ کوتاه؛ و  ام. می های بسیار و متوالی نخوابیده کنم که روز حس می

 !سکون نام دیگر مرگ است

*** 

 فصل چهارم

 0363پائیز 

فشرد.  اش، دلم را می شد و گریه اشت. ساکت نمیآمد، سعی در آرامشش د پایم می طور که پابه کرد، زیاد. مریم همان قراری می طاها بی

 :گردانم ایستم و رو به مریم می های کودکانه سعی در ساکت کردنش داشت. می کرد و با آواز مدام بچه را از این دست به آن دست می

 .ای بدش به من. شما خودت خسته -

قدر این زن شکسته بود. میان بازوانم  *غـ*ـوشم سپرد. چهای، به آ اش را در سکوت و با رضایت دل و اندک نگرانی ماهه 6کودک 

 :زدم نگاهش داشتم و با او حرف می

کنه! تو چرا ناراحتی؟ جونم؟ چه صدات قشنگه! پسر که  کنن؟ مرد که گریه نمی کنی؟ ها؟ مردا مگه گریه می طاها چرا گریه می -

 !صدا نباید باشه قدر خوش این
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 :پرسم کرد. خطاب به مریم می میتقریباً آرام شده بود و غرغر 

 قراره؟ قدر بی چرا این -

شوم.  کنم. وارد فرعی تنگی که میانبری برای رسیدن به خانه بود، می کند و در آخر، هیچ پاسخی از جانبش دریافت نمی مکث می

چیز سر جایش نبود.  شد. هیچ شب نزدیک می 8بارید. کوچه هم لیز و لغزنده بود و ساعت به  اواخر پائیز بود و یخ از آسمان می

تر و  هایم را سریع دست هم داده بود که یا این بچه سرما بخورد یا ما به آن خانة کوفتی نرسیم! گام به چیز! یعنی همه چیز دست هیچ

 :دهمش تر از شر این برف وحشی خالص شویم و به خانه برسیم. باز هم تذکر می دارم تا زود تر برمی بلند

 .مراقب باش زمین لیزه. -

ایستم. از پنج سال پیش، خیلی بیشتر زنگ زده است. آن  روی آن می بینم و روبه های رنگارنگ کوچه می درِ سبزرنگ را بین باقی در

کوبم. چرا این خانه باید  ام و با دست راست با تمام قدرتم چند مرتبه به در می زمان هم درش گیر داشت. با دست چپم طاها را گرفته

زنم و  وقفه مشت می کرد؟ بی زد. لعنت! چرا در را باز نمی قدر گم باشد؟ از دهان طاها بخار بیرون می ها این الی کوچه پس کوچه البه

 :شود اندازم که صدای خانم فراهانی بلند می در را می -اصطالحاً-

 اوهوی! چه خبرته مگه سر آوردی؟ -

کند  کنم. باالخره خانم پیر، در را باز می خورم و عذرخواهی می ه به مریم بر میروم ک کشم از کوفتن در و دو قدمی عقب می دست می

 :شود و با اخم آمادة هجوم می

 ...آزار مگه مَر مردم -

 :پرسد کند و متعجب می ام درنگ می کمی در چهره

 آقا مرتضی؟ -

 :کنم ای به برف و طاها می زنم و اشاره لبخند می

 تونیم بیایم داخل؟ می -

 :کند شود و سریع تعارف می اند می ه دو نفر دیگری که همراهممتوج

 !اید بفرمائید، صاحب خونه -

طاقت هستند، حرمتشان را  ها به خودی خود نفهم و کم ها و واژه خواست بگوید مرض دارم؟! کلمه خود. قبلش که می های بی تعارف

 .ست دیگر بریم. چه وصفی هم از بین می

خواهد بشود؟ احتماالً  زد. پائیز است و این بند و بساط است، وسط چلة زمستان چه می نفس می و مریم نفس گذریم از حیاط سریع می

 :شود کند و اول خودش وارد می شاهد یک توفان بوران و کوران باشیم. امسال خیلی سرد شد. خانم فراهانی در خانه را باز می

 !بفرمائید داخل، بخاری روشنه -
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اش، همان خانة  شوم. خانه وارد می« یا اهلل»هایم، با  کنم و پس از در آوردن کفش ترام، خیلی کوتاه باال و پائین میسرم را به رسم اح

نشینم. دو ثانیه چشمانم را روی هم  روم و می ها می کند و من سمت یکی از پشتی سال قبل است. هیچ تغییری نکرده. تعارف می 4، 5

تر به خانه بروم و با یک خواب عمیق، جبران این روز  اش زیاد بود. کاش زود د. غم و استرس و نگرانیگذارم. امروز، روز خوبی نبو می

وار استخوانم را ترکانده است. آخ، یک  سوزند. حاال هم که این سرمای دیوانه شوم، چشمانم می ناخوشایند را بکنم. خسته که می

 !چسبد چه میاستکان چای داغ و شیرین و پتوی کلفت در این سرما 

 .صدا، محو و مـ*ـسـت بود. انگار گرمای خانه به تنش مزه کرده بود طاها در آ*غـ*ـوشم آرام و بی

گفت خیلی مفیده، حاال دیگه  ش که می برم براتون دو تا لیوان شیر داغ بریزم. همین امروز صبح خریدمش. شیر گاومیشه. فروشنده -

امون آدم نمیده. خوبه پائیزه و این شکلیه، وای به حال زمستون! چند روز پیش که باد و توفان،  دونم... این سرما هم که ماشاءاهلل نمی

 !حاال هم که این برف شدید. امسال خیلی هوا سرد شد

شوم چیزی مانع  ام، متوجه می های یک بند و بدون توقف خانم فراهانی گوش سپرده های بسته، همچنان که به حرف از پشت پلک

رویم، که دو دستش را برای گرفتن طاهایش سمتم دراز کرده  کنم. مریم است روبه هایم شده و چشمانم را باز می پشت پلک تابش نور

 .خواهد می« خواب»دهم. خدایا دلم  گیرم و تحویل مادرش می تر می و منتظر است. بدون حرفی بچه را باال

گیرم. به مریم هم که  اش می شان را از دسته میلی اما به احترام، یکی با بی گیرد و من رویم می سینی حاوی دو لیوان شیر داغ را روبه

دارد. خب، خیلی داغ بود و نمیشد خوردش. گذاشتمش روی زمین و  کند و او با تشکر، لیوان را بر می رویم نشسته بود، تعارف می روبه

 :سر صحبت با نشستن خانم فراهانی آغاز شد

 ی حاجی مکه دیگه؟خب، آقا مرتضی؛ رفتی حاج -

 :دهد زنم و ادامه می شرمنده و خجل لـ*ـبخند می

 ها هم یه پیرزن تنهایی هست، دو دقیقه بهش سر بزنم، ها؟ جا نگفتی این -

 :گویم زیر پاسخ می با همان لـ*ـبخند و نگاه سربه

 .ام نکنید خانم فراهانی، ببخشید من رو، گرفتار بودم شرمنده -

کردم و همسایه بودم، خرم که از پل گذشت حتی یک مرتبه هم از این حوالی عبور  ل تمام با او زندگی میواقعا زشت بود، شش سا

 .نکردم! شرمندگی دارد، سر به زیری دارد

 ای بابا.. تو که مثل پسر خودم بودی، تا زن گرفتی دیگه ما فراموش شدیم ها؟ -

 :گشوددهد و روی صحبتش را سمت مریم  مجال پاسخ به من را نمی

 کنه؟ شاءاهلل؟ مرتضی که اذیتت نمی طوری؟ خوبی ان خب دخترجان، تو چه -

برداشتش کامالً اشتباه بود. خب، هرکس که ما را ببیند امکان این قضاوت هست، عجیب نبود. خواستم توضیح بدهم که مریم خود 
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 :گفت

 .دیدم ممنون. من، در حقیقت امروز اولین بار بود که آقا مرتضی رو می -

 :شود خانم فراهانی متعجب می

 واقعاً؟ پس خانمت کو مرتضی جان؟ -

 :کنم نوشم و نگاهش می ای از شیر می جرعه

 .ترسم نگران بشه، فقط خواستم که درخواستی ازتون بکنم خانم فراهانی خانم ما که منزله. اآلن هم خب، یه مقدار دیر کردم می -

 :دهد سرش را تکان می

 .در خدمتم پسرم -

بود؛ اما  روی مریم، شاید اندکی برایش آزاردهنده می ها روبه کنم، گفتن این صحبت نشینم و انگشتانم را در هم قفل می هارزانو میچ

خوشانم نبود که بخواهم پول و مَسکن مفت به او بدهم. آخ، ای کاش مریم همین  ها برای کمک به خودش است دیگر. خوش این

 !حاال محو شود

گـ ـناه مونده. از اهالی  خانم ما شوهرش عمرشون رو دادن به شما و از ایشون این طفل بی فراهانی، این مریم حقیقتش خانم -

های کرج هم هست. متأسفانه به فامیل و آشناهاش هم نمیشه متکی بود، امروز اتفاقی دیدمش و گفتم که کمکی کرده باشم.  روستا

تون هستش، یک بار دیگه  ه بچة کوچیک و بدون سرپناه. جسارتاً خواستم اگر باالخونهدونید که ممکن بود براش دردسر بشه، با ی می

 .ش کنید به نام من، برای مریم خانم و کوچولوشون کرایه

 :کند کمی فکر می

تر  تونم بیرونش کنم، کاش زود واال چی بگم پسرجان، باال خونه اآلن مسافر توش ساکنه. پسره از اهالی بسیجه. حقیقتش نمی -

 .جان میومدی مرتضی

های حساس قرعه به نامم شود، بد نیست! نگاهم  شود. یک بار هم اگر در موقعیت فشارم و فکم منقبض می هایم را روی هم می دندان

 :کند چرخانم و باز زبان باز می اش می را دورتادور سالن خانه

 ...شرمنده پسرم ولی خب -

 :کنم حرفش را قطع می

 .اید خونه ام، در هر حال شما صاحب نیست، من شرمنده طور نه خانم این -

شد و  نشیند که بغض کرده و به طاهای در آ*غـ*ـوشش خیره است و به شیر داغی که کم کم سرد می نگاهم روی مریم می

شود و در این چاره، کاش محو  داد، دست نزده بود. به غرور و عزت نفسش برخورده حتماً. بی اش را از دست می طـ*ـعـ*ـم معرکه

اش بودند. با  رنگش، همگی نشان از عزادار بودنش برای همسر متوفی گفتگو حضور نداشته باشد. چادر و رو سری و مانتو و شلوار سیاه
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کشید از زندگی در این کالن شهر، باز هم جذابیت  هایی که کشیده بود و فشارهایی که روی دوشش بود و عذابی که می تمام سختی

 .بخش بود. دلنشین ا از دست نداده بود و نگاهش، با وجود آن حجم ناراحتی و اندوه در دلش، آراماش ر چهره

 :گویم خطاب به خانم فراهانی می

 مستاجرتون مسافر تهرانه دیگه؟ -

 :گوید می

 .بله -

 کنه؟ دونید که کی عزم رفتن می می -

 :گوید کند و می لبش را به نشانة ندانستن کج می

 .ارماطالعی ند -

 !خواهد که بشود شود و نمی شود که نمی لعنتی.. نمی

جا جا گذاشته بودی رو بهت بدم. پنج سال گذشت از کتابت هم سراغ نگرفتی؟ ای داد  راستی آقا مرتضی بیا اون کتابی که این -

 ...بیداد

 !جا جا گذاشته باشم کتابی یا کاغذی این ای، آیدم مجله خیزد. کتاب؟ کدام کتاب؟ به یاد نمی و از جا با ناله از درد کمرش برمی

روم. در اتاقش چند تابلوی ساده و یک  برانگیز به چشمان مریم، دنبال خانم فراهانی به اتاق می خیزم و با نگاهی آرامش از جا برمی

اثاث و بسیار  ی کمنفره گوشة اتاق است و اتاق یکاد، روی دیوار است و، یک پنکه آویزان از سقف است و، یک تخت یک خطاطی ان

 :گوید کنم، با صدای آهسته می خلوت. نگاهش که می

دونی که؟ مردم حرف درمیارن. به خصوص  تونم یه زن تنها رو مستاجرم کنم. می نخواستم جلوی خودش بهت بگم؛ ولی من نمی -

مرتضی، گرگ همه جا هست! خودش هم ها  جا همه چی امن و امانه که یه بچه شیرخوره هم داره. از اون طرف هم فکر نکن این این

 ...تونم مراقبش باشم، کشوننش. از اون طرف هم من نمی راهی باشه، به انحراف می که زن صالح و سربه

 :دهد کند و ادامه می چادرش را درست می

تونم کمکی بکنم! منم  شم نه میجا جداست، اگه خدای ناکرده اتفاقی افتاد منِ پیرزن نه متوجه می پلة باالخونه و این دونی که راه می -

 ...جا تنهام. حاال اگه یه مردی باهاش بود یه چیزی این

اند! دستی به پیشانی و  شوم ابروهایم خیلی عمیق در هم فرورفته و خشمگین شده گیرد، متوجه می نگاهش را که از چشمانم برمی

 :کنم کشم و زمزمه می سپس موهایم می

 یعنی خونه خالیه دیگه؟امان از حرف مردم... اآلن  -

وکوله و جلو و  کند و اندکی کج های سفید درشتی داشت و به آن جلوة رنگ روشن داده بود، بازی می باز با چادر سیاهش که گل
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 :گوید کند و می عقبش می

 خان، یعنی ما دروغگوئیم؟ نه دیگه مرتضی -

 :نشانم ام، بحث را سر جایش می حوصله ندارم، خسته

 فقط تنها بودن مریمه؟ االن مشکل -

رویش کجا.  هوای دیروز کجا و این مرد خسته و کوفتة روبه کند. آن پسر سربه دهد و از جدیتم اندکی تعجب می سرش را تکان می

خواهد آرامش کنم. به خدا که سخت است. من حاال این زن را با یک بچة شیرخواره چرا  شود و دلم می صدای گریة طاها بلند می

انگیز،  بر زاده... لعنت! پس از سکوتی نسبتاً طوالنی و سوال یابانش کنم؟ گـ ـناه دارد. به خدا گـ ـناه دارد. لعنت بر شیطان حرامآوارة خ

 :کنم زبان باز می

 خانم فراهانی، تا زمانی که اون مسافرتون بره، میشه مریم رو پیش خودتون نگه دارید؟ -

 !ا چنگ بر دل استهای طاه کنم و جیغ تر می صدایم را کم

اش رو خودم  زنم. کرایه در می در و اون ثواب داره. جایی رو نداره این زن. باور کنید من دلم به رحم اومده که دارم به خاطرش به این -

ز شما جا بگذرونه. ج کنم، شکر خدا از نظر مالی مشکلی ندارم. شما که تنهائید، بذارید مثل دخترتون چند صباحی رو این پرداخت می

 .شناسم که بهش رو بندازم، تو این برف هم که نمیشه رهاشون کرد کسی رو نمی

 :مانم زنم و منتظر پاسخ می شود. تیر آخر را می ساکت شده و انگار دلش نرم شده، صدای طاها یک دم قطع نمی

ای دو سه مرتبه  بابت هم من خودم هفتهخواد گواه ما رو بده. اعمالمونه که سنجیده میشه. از اون  حرف مردم فردای قیامت نمی -

 .های تو خیابون فکر نادرستی بکنن. از نظر هزینه هم که مشکلی نیست ذارم تنها بمونه که گرگ زنم، نمی میام و بهش سر می

 ...لعنت«! حرف مردم»زند ببرمش خانة خودمان!  کم به سرم می آید. کم همچنان ساکت مانده. خدایا، خوابم می

 !اهانی، ناامیدم نکنیدخانم فر -

 :گوید زند و با منظور می لبخندی می

 !بزرگ شدی مرتضی -

 :کرد تا حتی نفسی بگیرد. لـ*ـبخندم دستپاچه است دلم فقط پیش طاهایی بود که یک لحظه گریه را توقف نمی

 دارید؟ نگهش می -

 :گردد دهد و داخل کمدش دنبال چیزی می سرش را تکان می

 .کنه قدر گریه می ه آقا مرتضی که بیشتر نداریم. بیا، بیا این کتابت رو بگیر، منم برم ببینم این بچه چرا اینچه کنیم دیگه، ی -

خندم و کتاب کوچک را در جیب راست شلوارم  ام! همان جا می کردم گمش کرده کتاب مجلد کوچک دیوان باباطاهر... وای! فکر می

تر بود.  نم فراهانی مانند باالخانه بود، تنها با این تفاوت که مساحت بیشتری داشت و دلبازآیم. نقشة خانة خا کنم و بیرون می فرو می



 

 
 

104 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .خب، موافقتش موفقیتم بود

خواستم در هر صورت کمکش کنم، به خاطر پسرش بود، خودش هم که جوان بود و کسی را نداشت. در این شب برفی،  که می این

ارش آسوده بگذرم. منی که با کلی پالتو و شال گـر*دن و دو تا شلوار و دنگ و فنگ، از توانستم از کن خواستم هم نمی من اگر می

 .داند کشیدند خدا می چیز تنشان نبود و سرپناهی نداشتند، چه می ها که هیچ لرزید، دیگر این سرما تنم می

یرم و کمکش نکنم؟ انصاف نبود این. که اگر شد مگر؟ حاال که از دستم برآمد، بر دو پای خود استوار بودم، چرا دستش را نگ چه می

هایی که در  گذاشتیم. مجسمه می« مترسک»حس و درک و انصاف باشیم، بهتر بود نام خود را  خواستیم نسبت به همنوعانمان بی می

انسان تفاوتی کنم میان مترسک و  زنند، و در باطن جز کاه و پوشال و ماشوره* نیستند. در حقیقت من فکر می ظاهر لـ*ـبخند می

« روح»، «قلب»دارد و این  است و انسان را به زندگی وا می« قلب»ای در چپ سـ*ـیـنـه، که نامش  نیست، جز شیء کوچک و تپنده

انگیز، اما... اما  کننده، غم آور اما دلنشین، زجرآور اما سرگرم کند. یک اجبار خستگی را وادار و مجبور به تکان دادن جسم انسان می

 !«دل»بخش! و در روح انسان است، چیزی که قادر به دیدنش نیستیم و در جسممان هم پنهان نیست و آن نام دارد  *تلـ*ـذ

همان حجم کوچک در اندازة مشت دست، پمپاژکنندة خون در سمت چپ سـ*ـیـنـه است، که « دل»کنند که  اکثر مردم فکر می

کننده و بد،  کند و گاهی از خبری نگران کوفتن به در و دیوار سـ*ـیـنـه می زده شروع به گاهی از یک احساس ناب تندتند و هیجان

کند که این تن شل را روی دو پایش نگاه دارد و پخش زمینش نکند. من اما با تمام  می« تق»، «تق»قدر کند و آهسته، صرفاً  آن

بهاست. در روح من گنجانده شده  یکی نیست. دل سنگیندانم! دل من، با قلب من  تر می ـم را عزیز«دل»احترامی که به قلبم قائلم، 

ها که ریخته  شود و چه اشک ها که گفته نمی داند در دل من چه داند. نمی کس چیزی از آن نمی و متعلق به شخص خودم است! هیچ

پیر  اسی با این دل بیشود و من چه احس ها که نمی شود و چه اندیشه های روی چهرة دلم ترسیم نمی شود و چه خنده بر لـ*ـب می

توانم منظورم را به او بفهمانم چون او  دارم. من اگر سالیان دراز را به وصف حسم در این دل وامانده با دیگری بخواهم بگویم، نمی

لم، دل دیگری دارد! مخالف از دل من، یک دل دیگر، جدا، غریبه، بدون ادراک خاصی نسبت به یکدیگر؛ و البد او مابین اوصافم از د

 !«او دیوانه است»گوید  در دل خودش می

هاشان نزدیک و محرم باشند و مابین احساسشان، قربت ارجمندی  اند دو نفری که دل اند؛ کمیاب ها با یکدیگر متفاوت این است که دل

کشند...  را به رخم مییابم؛ باز این واژگان، نداری خود  ، چون واژة دیگری نمی«احساس مابین دو دل»گویم  وجود داشته باشد. می

تر. زمانی که این حرمت و قربت میان دو دل  تر باشد و مفهومش پررنگ ، شاید این زیبا«حرمت و قربت دو دل»شاید باید گفت 

ها شروع  شوند و این، هنوز اول ماجراست. بعد از آن است که آشفتگی احساس شوند، احساس درونی هر دو تازه بیدار و شکوفا می

شود و گویی انسان مثل یک  های در روز روشن شروع می های بیخودی و دیوانگی زدگی شود، ذوق ها شروع می لتنگیشود، د می

رسد. دوست داشتن از عشق برتر است*، و عشق، شاید در همان  دود و به آن نمی رنگی می کودک پنج ساله، به دنبال پروانة نارنجی

ماند، همان حرمت، همان قربت،  چه که می شود و آن اش کم و ناپدید می آهسته شعله تهابتدای دلدادگی پیدا شود و بعد پنداری آهس
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این «. دوست داشتن»گوئیم  می« دله شدن یک»همان نزدیکی و همان دلدادگی میان دو دل خواهد بود. ما اما به جای دلدادگی یا 

ست که خداوند عزوجل در ذات و سرشت همة  هبت الهیست و احترام خود را دارد. دوست داشتن یکدیگر یک مو هم عبارت غنیمتی

توانی همه را دوست بداری!  ، قرار داده است. اما این عبارت حالت همگانی دارد. تو می-نه هیچ-های زیاد و کم  موجودات، به میزان

به اندازة خودش دوست بداری  توانی به نحوی و ات، یا هر کسی را می ات، استادت، همکالسی ات، فرزندت، همکارت، همسایه خانواده

شیله و پیله و  توانی رک و راست و حقیقی و بی و به او محبت کنی و این مسئلة غریبی نیست، تو در کل عمرت، فقط یک بار می

قل کنیم دلدادة یکدیگریم، اما ع شاید ما با شخصی باشیم که فکر می«! دل بدهی»بافی و دروغ و نگاه به آینده،  قصد و غرض و خیال

دله شدن، در  کند! یک خودی باال و پائین می توسین کاذب را بی کند و اکسی گوید! عقل هم اشتباه می چیز را درست نمی همیشه همه

کنی و تا به اتمام رسیدن عمرت، با  کنی، یا پیدا نمی آید، و تو یا نیمة دلت را پیدا می طول عمر هر فرد، یک بار موقعیتش پیش می

 .مانی پای هستی، می نوا و هم  دل و هم ها یک در ذهنت با آن اشخاص دیگری که

 .ماشوره: ساقة توخالی گندم*

؛ اطمینانی ندارم سر این صحبت اما «کویر»های دکتر علی شریعتی در کتاب  دوست داشتن از عشق برتر است: عنوان یکی از بند*

 .کنم که خودش هم یک کتاب مستقل، نوشتة دکتر باشه فکر می

گاه  باران رها کنم، دلم هیچ های شب و برف کنم که اگر این مادر با آن پسربچة چشم درشت غرغرو را در خیابان ال من حس میو حا

نگفت. نگفت. به امام رضا و امام زمان قسمم نداد. به پسر کوچکش اشاره نکرد «! کمکم کنید»شود. او هیچ نگفت؛ نگفت  صاف نمی

اش را در نگاه غمگین  هایش را، التماسش را، نیاز مادرانه او هیچ نگفت و تمام درد«! م هم که شدهبه خاطر این طفل معصو»و نگفت 

دانم. اما  دانم. نمی من آن لحظه احساس کردم او از طرف خدا آمده. نمی«... گردم دنبال سرپناه می»و دلگیرش ریخت و فقط گفت 

بینی. دور چشمش سایه نیفتاده بود،  انگار که سایة خودت را در آن می مانند است. قدر پاک و آینه کردم که نگاهش چه فکر می

های  ای که نگاهش کردم، فهمیدم روحش پاک ِپاک است. از همان پاکیزگی هایش پیچ و تاب نخورده بود؛ اما در همان یک ثانیه مژه

هایی که کشیده بود، زندگی  ی بود، و شاید سختیریای کودکان، او اما زن بزرگ ای که نوزادان دارند! از همان احساسات بی پاکزادی

گوید سقف باش برای خوابیدنشان، آتشی باش برای  است که می« دلم»اش را زدوده و از یادش حتی بـرده بود. و من،  پاک و کودکانه

شان. من به خاطر شان و آرامشی برای نگاهشان و صدای گرم کردن دل و تنشان و چراغی باش برای روشن نگاه داشتن دل و خانه

 .ام، بر آن چیره شوم این دل وامانده تا این ساعت از شب هنوز به خانه نرفتم و سعی دارم در پیکار با خستگی

اندازه  ها را بی هایش زیاد است! بچه قراری دانم به چه دلیلی بی کند و حاال نمی اش فوت می ماهگی 5پسربچة کوچکی که پدرش در 

زند از داراالیتام، دختر یا پسری سه یا چهار ساله را به سرپرستی و کفالت، بپذیرم اما  د که گاهی به سرم میدارم. در آن ح دوست می

ای که از وجود خودت باشد، بسیار  ام؛ که شاید با این کار من احساس خوبی نداشته باشد. از طرفی، بدون شک، بچه دلنگران مرضیه

ست! حتی اگر آن فرزند دیگری با اصول و تفکر تو تربیت شده باشد. عکس  ر از فرزند دیگریت عطر و بو تر و خوش تر و دلنشین شیرین
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سال سن دارم و این  30دانم؛ ولی از چیزی که مطمئنم این است که من حاال  این موضوع شاید خیلی کم باشد، یا اصالً نباشد، نمی

 .کند کم کسلم می زندگی بدون بچه، کم

 !دش به من، آهان.. وای! چه پسر ماهی! چه صدای نازیبدش به من دخترجان، ب -

دهد و  زنم. صدایش بسیار زیباست. گوش را نوازش می نشینم و به این حرف خانم فراهانی لـ*ـبخند می ام در سالن می سر جای قبلی

کند! باز خانم فراهانی دهان  میام و قلبم را تکه تکه  زند بر سـ*ـیـنـه هایش با آن صدای دلربا چنگ می هایش.. آخ که گریه گریه

 :رهاند گشاید و صدای نازکش را در هوا می می

 ست؟ چند ماهه -

ماهه  6مریم که نگران و دلواپس کنار خانم فراهانی ایستاده بود، خیلی آرام و لرزان عددی را گفت که من نشنیدم؛ اما حدسم بر 

کردم. درست نبود  ماندم و سپس گورم را گم می انداختم، پنج دقیقه دیگر میبودن طاها بود. یا رقمی در همین حدودها. سرم را پائین 

خواست بخوابم. از آن  داند که تا چه اندازه خسته و عاجز بودم. فقط دلم می همین که کارم راه افتاد، برخیزم و بروم. خدا می

دهی. آخ که از فکرش هم تنم کرخت  رمت جان میشود و تو زیر پتوی گ هایی که پنجره باز است و برف و باد وارد خانه می خواب

ساختم. خستگی  زدم و به زور دو پلکم را جدا می کردم، طوری که پلک می هایم هم احساس چسبندگی وحشتناکی می شد! در پلک

 ...هم دنیایی داشت. ای خدا

 جان؟ شه مریم جانم عزیزم، جانم گلم، گشنه -

 :بود؛ شنیدمپنداری که مریم صدایش مادرزادی آهسته 

 ...تونم برم تو اتاق؟ جسارته آره، من می -

کرد. باالخره گفتگو در  متوجه شدم که به خاطر من است. بهتر بود بروم، شاید بهتر باشد مریم هم کمی با خانم فراهانی خلوت می

دردِ دلی که از ناله و عجز دل  تر است. مناسب« دردِ دل»جنس، بسیار مفید بود. گفتگو عنوان زیبایی نیست،  ها با یک هم سختی

چهار ساعته. ای بسا برخورد نگاه و نگاهی دیگر، دردِ دلی در اندازة یک طومار باشد! قبل از -های سه بخواند! نه گریه و صحبت کردن

 :گویم یم میشوم و رو و خطاب به مر کنم. نزدیکشان می ام را صاف می شوم و پالتو بیان هر حرفی از جانب خانم فراهانی بلند می

 .وجور کنه خانم فراهانی لطف کردن، تا مدتی پیش خودشون باش تا مسافر باالیی جمع -

 :طاها ساکت شده بود. با همان چشمان نگران و ترسان گفت

 خب،... خب، شما کجا میرید؟ -

 .های کمرم بلند شود شود که صدای مهره کشم و باعث می کنم و عقب می هایم را صاف می شانه

 .جا راحت باشی زنم. سعی کن این ها بهتون سر می ونه. فردا بعد از کار، حدود همین ساعتخ -

 :کنم صدایم را بلند می
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 .ببخشید مزاحمتون شدم خانم فراهانی -

دل خواهد که راحت باشد و خانة خودش است و از این م دهد و از او می که طاها را به مریم می روم و او درحالی به سمت در خانه می

 :گوید آید و می مباحث، دنبالم به بدرقه می

 .این چه حرفیه پسرجان، خونة خودته دیگه -

کوچه را راه بروم که به ماشین برسم. لعنت بر این خانه که در  هایم را به پا کردم و به این فکر افتادم که باید آن همه کوچه پس کفش

کنم بشود با این  جاست که اگر ماشین را تا این محل جلو بیاورم که البته فکر نمی ترین نقطة شهر قرار گرفته! بیچارگی آن پیچ در پیچ

جا  های تنگاتنگش، برگشتنم دیگر با خداست؛ چون اگر دودرصد احتمال داشته باشد که امکان آوردن ماشین تا این بست ها و بن کوچه

هایی که من کردم هیچ جای  ود ندارد؛ چرا که با بررسیوجود داشته باشد، به هیچ عنوان امکان بازگشتنش به خیابان اصلی وج

تر برگردد و  یا عقب 02های  ست. شاید به دهه مناسبی برای سروته کردن ماشین وجود ندارد. بافت منطقه به شدت قدیمی و کلنگی

اما باز «! نفتیه»داد  و هوار میها  آمد در کوچه ها نبود... آخر آخرش یک گاری نفتکش بود که می آن زمان که ماشین و این لوس بازی

ها  هایش تنگ نبودند. مزیت دیگر این محله این بود که خانه قدر کوچه ست. اگر این هم من بر این اعتقاد واقفم که محله، محلة خوبی

هایی دارد بریم!  نههایش ترتیب خوبی داشتند و یافتن یک خانه کار آنچنان دشواری نبود. مانند منطقة بریم آبادان. آخ، چه خا و کوچه

ای در آن منطقه داشت؛ اما بالفاصله پس از  کرد و مهندس ناظر ارشد بود، خانه آقای آیرم تا زمانی که در پاالیشگاه کار می

بازنشستگی و انقالب، دست همسرش را گرفت و رفت از این کشور. مسیح و مسـ*ـتانه که در آبادان بودند؛ اما پس از شروع جنگ و 

کند. معین هم گویا تا خط مقدم اهواز رفته و به  ها ندارم و این مرا نگران می های جنوب غرب خوزستان هیچ اطالعی از آن بمباران

کنم و  گونه است، سعی می خبری. برای من که این ایم به این بی اطالعیم و خو کرده شود که کامالً بی ای نرسیده. سه سالی می نتیجه

 .اش فکر کنم و خانواده خواهم که کمتر به مسیح می

 :گردانم سمت خانم فراهانی کشم و رو می هایم باال می شال گـر*دنم را تا گوش

 ...پردازم خدمتتون خانم فراهانی، هر چیزی که خواستن رو براشون تهیه کنید، من بهاش رو می -

 :خانه زیاد باز نماند گفتکه چادرش را محکم چسبیده بود و سعی داشت در  رویی درحالی کند و با ترش اخم می

 !در میاری تو پسر؟! برو، گفتمت خیالت راحت، راحت باشه دیگه« من غریبم بازی  ننه»قدر  چه -

 :زنم لبخند می

 !خدا سایة شما رو از سر ما کم نکنه. من فردا همین حدودا میام بازم، خداحافظ -

 .خدا نگهدارت. مراقب باش -

پرم بیرون. شالگـر*دنم را پشت  کنم و می دهم. در را باز می دریافت و خداحافظی تکان می روم و از پشت دستی به نشانة می

کس در  وار سرد است؟ هیچ طور دیوانه زند! چرا امروز این کنم بازدمم در صورتم یخ می دوم. احساس می زنم. می گـر*دنم گره می

 !که سهل استکس جرئت قدم به حیاط گذاشتن را ندارد، کوچه  کوچه نیست. هیچ
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 !مراقبم که پایم را درست بگذارم که با لغزیدن و افتادنم در این هوا، برخاستنم به خدا حواله خواهد شد

*** 

 بسم اهلل التواب»

 سالم پسر عزیزم؛

ه، کند؟ آ ات نمی طور است؟ پروازهایت به راهند؟ کار زیاد خسته طور است؟ خوب هستی؟ حال و احوال پسر و خانمت چه حالت چه

هدف است.  های بی ام، همین نوشتن دانم حوصلة خواندن این نامه را نداری؛ اما دیگر برایم اهمیتی ندارد. تسکین درد سـ*ـیـنـه می

ای هم به شنیدن پاسخی از جانب تو ندارم. در نهایت اگر این کاغذها به دست  رسند و عالقه هایی که به پاسخ نمی ها و حرف نوشتن

 !«اش شر و ور است ها که همه این»شان کنی و یا شاید تا نصفه بخوانی و با خود بگویی  نها را بخوانی، شاید پارهتو برسند و تو آ

گفت دیگر خطری  ام شده، دکتر می دانم چه راه نیست. نمی دانم حالم برایت مهم نیست؛ اما بگذار بگویم برایت که حال من روبه می

دهم و مدت زمان  روم و اخبار گوش نمی رط مراعات خودم. خب، من هم مراقبم و سمت سیگار نمیکند، البته به ش قلبم را تهدید نمی

کند دیگر. تیر  گذرانم؛ اما باز هم احساس بدی دارم. قلبم مانند قدیم درد نمی زیادی از روز را زیر سایه درخت پیر پشت ساختمان می

دانی  های قلب یک اسب ترکمن جوان. می ست. درست مثل تپش دیهایش عا کنم. تپش کشد و دیگر احساس تنگی نفس نمی نمی

اش هم  گوید که روحم ضربه خورده. ضربه کنم قلبم دیگر مشکل ترسناکی نخواهد داشت؛ اما احساسم می طاها جان، من فکر می

ست. یک درخت پیر و  وبیام جای گذاشتی. بگذریم، پشت ساختمان جای خ بسیار کاری بود، این زخم آخری را که تو بر سـ*ـیـنـه

اش گویی بیکران است و تو اگر  سرسبز هم وجود دارد. شاید در نگاه اول خیلی به چشم نیاید؛ اما او حقیقتاً پیر و سالخوده است! سایه

ست. های وحشی و زنندة نور آفتاب در امانی. او نیز مانند من ا وزد و از اشعه ظهر هم زیر آن بنشینی، نسیم خنکی می 00ساعت 

وسالی گذرانده اما همچنان استوار ایستاده. مقتدر و پایدار. مانند ارتشیان سروان ایستاده و سـ*ـیـنـه سپر کرده. همان  سن

رسند.  گیرند و به درجة سرگردی می شود و ترفیع می بدیلشان تقدیر می ها و تالش بی هایی که در یک مراسم باشکوه از آن سروان

های  آید و گل دو هفته یک بار می-اه و ساختمان، این درخت است و یک دختر دانشجویی که هر یکیهمدم من در این آسایشگ

کردم؛ اما حاال  ای، در روزهایی که گذشتند، سیر می نشستم و خیره به نقطه آورد. اوایل زیر این درخت می لیلیوم و نرگس برایم می

گذرانم. راستش دکترم به من سه کتاب هدیه داد، که دوتاشان مجموعة  دن میخوانم. ساعات زیادی از روز را با کتاب خوان کتاب می

ست!  ام، اما ترجمة احمد شاملو چیز دیگری اش! من هم بارها این رمان را خوانده شناسی ، حتماً می«دن آرام»دوجلدی هستند به نام 

شود کرد؟ بگذار در  یک پیرمرد سالخورده داد! اما چه میمن عمیقاً متاسفم برای آن دکتر که قدر این کتب را ندانست و آنها را به 

دانم؛ اما زیر آن درخت، حال و هوای  ها را بخوانم! چه می خواسته که این داشته و می ذهنمان تصور کنیم که او مرا دوست می

های  طور که تو خلبان هواپیما توانم در دنیای نامحدود و خلوتم پرواز کنم و خلبان هواپیمای ذهن خودم باشم. همان ست. می دیگری

خواهی از مهندسی پزشکی به خلبانی تغییر رشته بدهی ترسیدم.  ات، وقتی که گفتی می های قبل از ازدواج و سربازی مختلفی. در سال
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ه آزارت دهد! یا ام از بابت خود تو بود. شاید ترسم از آن بود که مبادا فاصل دانم دقیقاً از چه چیزی؛ اما هر چه که بود، نگرانی نمی

که زحمت بکشی و مدرکت را به دست آوری و در آخر گواهینامة پرواز به تو ندهند! مبادا حین پروازت دچار مشکل شوی! مبادا...  این

. کم از چشمت افتادم کنم همان مواقع بود که کم که اولین مخالف خواستة تو باشم. فکر می« علت»ها شدند  مبادا... مبادا... تمام این

ات،  شدی. به تو و استعدادت ایمان صددرصد داشتم؛ اما به پرواز و خلبانی ات بدون شک موفق می که تو در رشته قبلی به عالوه این

 .نه

اش کرد. البته تو هم تالش خودت را کردی،  منت دلم را دید و برآورده خواستم موفق ببینمت. سربلند و شکوهمند. خدا خواستة بی می

اند. مهم  ها همه بهانه ها و محاسبه ها و ریاضی افتد. این فیزیک ش بدون خواستة خدا حتی یک برگ هم از درخت نمیاما مطمئن با

 این است که خدا بخواهد، ما خر که هستیم؟

و  های گاه و بیگاه خواهر هایش و این درخت سالخورده سبزدل و سرزدن ام با همان دخترک دانشجو و گل گفتم که زندگی داشتم می

آیند؛ باز به معرفت آن دو، تو که  ها با شرمندگی و روی سرخ به دیدار من می شود که آن زنی، این می گذرد. تو که سر نمی برادرت می

 .ای. این درست است، حق توست یک تماست را هم از من دریغ کرده

ها  ن را خودت به من گفتی. متعجبم که شب؟ یاد داری؟ ای«دهد اصالً چه کسی اهمیتی به یک پیرمرد سالخورده تمام شده می»

ام را  طور به منی که تمام زندگی طور از عذاب وجدان نترکیده؟ این حرف را تو چه توانی بخوابی؟ قلبت چه خوابی؟ اصالً می طور می چه

ار آرام بمانیم. آن هم های تلخ کنم، بگذ خواهم یادی از گذشته زنی؟ آه... نمی گفتنت ریختم، می« بابا»به پای یک لـ*ـبخند و 

 ...گذشت

توانم با  جا اگر هم بخواهم، نمی دانی دیگر، من این خواستم بنویسم، دوستانم در این ساختمان! می باز جدا شدم از موضوعی که می

ود، روی تخت ش میرند. انگار یک قانون نانوشته است. هر کس وارد اتاقی دو تخته می جا گویا همه می کسی ارتباطی برقرار کنم. این

رسند، غذا و  گذرد، نه، اتفاقاً خوب بهمان می کند. البته فکر نکنی که سخت می خوابد و کابوس و رویایش را تفکیک می خودش می

گذارند و به باغ  های تمیز و نویی می اند، گاهی آنها که توانایی گام برداشتن و راه رفتن ندارند را روی ویلچر هایمان همه به موقع قرص

هاشان  خندند. نیازی به توصیف خنده گویند و می نشینند و از همه در می برندشان. گاهی هم چند پیرمرد دور هم می اطراف می و

ها که شما در نمایش گرگ و بره کالس دوم  دانی! نوعی از نقاب، از همان مدل نقاب را می« نقاب»نیست، خودت خوب معنی 

ت نقاب آقا گرگه را گذاشتی! تو که گرگ نبودی؟ تو فقط نقش گرگ را بازی کردی. طوری دبستانتان بازی کردید و تو روی صورت

جا هست، در  اَند. اتفاقاً یک آقای انصاری این های تو جا هم به مثال آن موقع های این که همه فکر کنند تو گرگ هستی. این پیرمرد

آمد تا به موضوعی هرهرشان باال برود، با  که کسی طرفش نمی خندید، خیلی زیاد! گاهی هم ساکن است. خیلی می 08اتاق شمارة 

من یه »نواز است! ترانة  خواند. دروغ چرا؟ صدایش گوش نشست و آواز می اش روی نیمکت به نامش در فضای باغ می عصای چوبی

بار هم یک شعر زیبای بلوچی  کسی هم اعتراضی به این آهنگ و صوت نداشت و ندارد. یک خواند. هیچ را می« ام و آرزو دارم پرنده
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خواند. ریتم زیبایی داشت، کلماتش هم واضح بودند؛ اما از اصل ماجرای شعر، چیزی نفهمیدم. در همین حد که راجع به عشق میان 

 .گل و پروانه بود

آید. البته جوان  جوان می دانم و گویی دیگران هم اطالعی ندارند. به نظر گفتم، از زندگی این آقای انصاری چیز زیادی نمی داشتم می

ساله و  02شود  ساله است مثالً؛ اما جوان شما می 82گیرد و پیرمان  به باال را در برمی 42ما، نه جوان شما! جوان ما ارقامی حدود 

لش در نوشتن ام! حداق دانم پرگو شده چیز تفاوت دارد با آن جاهایی که شما هستید! می جا همه گویمت دیگر، این ساله! می 42پیرتان 

ست که درست و حسابی در دهانم نچرخیده. ای بابا، باز  کنم زبانم مدتی طوالنی کند؛ اما در حقیقت، احساس می این سخن صدق می

اتاقی پیر داشت. خیلی پیر بود آن  سال سن دارد، یک هم 42یا 52از اصل مطلب دور شدم! خالصه که این آقای جوان ما که حدود 

دیدمش. خیلی الغر بود و رنگ و رویش همیشه زرد  آورندش در فضای باز، می گذاشتند و می ها بر ویلچرش می ستارمرد. گاهی که پر

های آبی و سبزرنگ گـر*دن و  لرزید و رگ هایش می هایش چسبیده بود! دست قدر الغر و تکیده که پوستش به استخوان بود. آن

 .آمد دارم؛ اما از او خوشم میهایش عیناً واضح بودند. اسمش را به خاطر ن دست

ای نداشتم و ندارم؛ اما  داشتنی بود. من که با کسی ارتباط آنچنانی آمد! خیلی دوست لرزید؛ اما باز از او خوشم می صدایش هم می

تادم. یادم فوکاری که دوستش داری اف یافتم که دیگران هم او را دوست داشتند! لعنت بر خاطرات، یاد آن کارتون پاندای کونگ درمی

کردی و برای ما هم  اش هم دانلود می های بعدی دی این کارتون دوبله را خریدی! قسمت وی ساله بودی و رفتی دی 07است که 

کدامتان ازدواج نکرده بودید. آن زمان خیلی خوب بود...  دیدیم. آن زمان هنوز هیچ گذاشتی. من و خواهر و برادرهایت هم می می

پشت پیر در  اتاقی آقای انصاری، نقش آن الک گفتم، آن مرد پیر، هم روم؛ می هدفم... آه، باز دارم به حاشیه می یبهترین دوران عمر ب

زد و بیشتر ساکت  ای ما بود آن پیرمرد! خیلی کم حرف می فوکار داشت، منتها برای ما! استاد اودبه دانم، کونگ کار، چه می پاندای رزمی

شکفت! به این اندازه که زیبا و  دانی طاها، گل از آن لـ*ـبها می گشود،... می ،... اما وقتی دهان میگشود بود. اما وقتی دهان می

های دنیادیده و درددیده و  شدند. از آن مرد کرد، خیلی زیاد، طوالنی؛ اما همه به احترامش ساکت می کرد. مکث می بامفهوم صحبت می

اند. خالصه کوتاه کنم برایت، که بسیار محترم و زیبا  دانند و برای خودشان یک پا عالمه ها می هایی که خیلی چیز دیده بود. از آن غم

دادند. عینکی بود اما دو سه  برد، نشان از کتاب خواندنش می هایش به کار می موقع. و کلماتی که میان حرف جا و به گفت، به سخن می

ای که برای او،  با چشمان خودش بیشتر خوش بود تا دو تا دایرة شیشه استکانی سیاهش ندیدمش. گویا ای بیشتر با عینک ته مرتبه

رفتند و صدای  آمد، آقای انصاری و دوستانش هم به سمتش می گفتم، این آقای پیر که بیرون می اند. و داشتم می اصطالحاً کمکی

وست داشت. از آن مدتی که من وارد این اش را د اتاقی لرزاند. آقای انصاری هم عرش آسمان را می -انگار-های تلخشان  قهقهه

ای به من سر زدند؛ اما حتی یک بار هم متوجه نشدم که کسی به مالقات آقای انصاری برود؛  ها چند مرتبه آسایشگاه شدم، بچه

درست -ود کنم؛ اما خب، من که چیزی ندیدم! انگار کل دنیای بیرون را رها کرده ب هرچند که من سرم را در بودگار* کسی فرو نمی

گفت و  و به روزگار محدود و زهرمار همین ساختمان پیوند زده بود خودش را. با همه می -طور که دنیای بیرون او را رها همان
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های عبوس و ناخوش از زندگی، باقی او را دوست داشتند. من هم از خلق و خویش خوشم  خندید و خوش بود، جز آن دسته آدم می

ساله فرض  54اش بود. اگر او را  اتاقی گفتم که، این آقای انصاری خیلی مراقب هم ه حاشیه کشانده شدیم! میآمد. ای بابا! باز ب می

گویم که، خیلی پیر بود. حدس عجیبی نبود که همین  شد! می اش، آن آقای پیر، پدرش محسوب می اتاقی بگیریم، پس به نحوی هم

پوش که گویی پسرانش بود، دیگر  هد، و این اتفاق افتاد. جز دو مرد جوان شیکد روزهاست که دست خداحافظی بر این دنیا تکان می

 .کسی برای تحویل جنازه نیامد

خواستم بفهمم چه طـ*ـعـ*ـمی دارد، که کسی را که  کشاند، می دانم چه احساسی بود که نگاه مرا به سمت آن دو جوان می نمی

اش را تحویل گرفتند! آن  روح رها کردند و حاال، جنازه را در یک آسایشگاه بیشده  اش در چشمان فرزندانش خالصه می تمام زندگی

آمد، انگار که هیچ حسی نداشت. هیچ اتفاقی نیفتاده و این رویداد تنها یک تعهد است که باید به سرانجام  تر به نظر می که کوچک

دانم البته.  ریخته. بعید می د؛ شاید غمش را در دلش میدا برسد. هیچ! هیچ! حداقل چهره و صدایش که نشانی از غم و پریشانی نمی

کرد، انگار که یک آدم سنگدل،.... این کلمة خوبی نیست؛ انگار که یک آدم مرده  طور که او به پرستارها و جنازة پدرش نگاه می آن

احساس  نشناس و بی ر تا این اندازه نمکدانم چه در گذشتة این پدر و پسر گذشته بود که پدر تا آن حد آزرده و دردمند و پس بود. نمی

هایش سرازیر شد و از  قرار بود. در نهایت هم، پیش از حرکت آمبوالنس، اشک نام داشت، بی« امید»تر اما که  شده بودند! پسر بزرگ

زند؟ پس کجا  میروی آن پارچة سفید، خم شد و پیشانی جسد را بـ*ـو*سید. این بـ*ـو*سه چه فایده دارد اما؟ بر جسد بـ*ـو*سه 

دانم در کدام گورستانی  شد؟ خالصه بردنش و نمی شد و حد اقل دو کالم بر زبانش جاری می بود آن زمان که نگاه پدرش باز می

 .دفنش کردند

 همونطور که: روز+گار |بودگار: مثل روزگار، خداوندگار؛ در اصل: بود+گار  *

د هم تب و لرز وحشتناکی کرد؛ ولی از چنگالش نجات یافت. و بعد از تمام این آقای انصاری صبح فردایش دیر بلند شد، یک مدت بع

حرف شده بود. تغییر کرده بود. خیلی  کرد. کم انداخت. شوخی نمی خندید. دیگر کسی را دست نمی ماجراها، دیگر در باغ بلندبلند نمی

که آسمان روشن  6و  4های  ، معموالً هنگام عصر است. ساعتآید گاه هایی هم که می آید و آن تغییر کرده بود. کم و بیش در باغ می

زند، دو کالمی صحبت  آید و در باغ قدم می ها می است؛ ولی آفتاب آزاردهنده نیست و هوا به اوج خنکای خودش رسیده. آن موقع

گذارد. یک روز در  تپشی از غم وا می ها را به خواند و دل ای می باز و هر چند روز یک بار، آهنگ قدیمی های شطرنج کند با پیرمرد می

اتاقم، پشت پنجره مشغول گوش دادن به رادیو بودم. هوا آن روز خیلی گرم بود و من از گرما متنفرم. ترجیح دادم پشت پنجره بنشینم 

مرا زیر و رو کرد. یادم  و با پنکه تنم را خنک و با رادیو ذهنم را مشغول نگاه دارم. او آمد در باغ و خواند با آن صدای سوزناک و دل

دردی  گفت مرد را دردی اگر باشد، خوش است... درد بی آید که رادیو را خاموش کردم و پنجره را بستم و یک دل سیر گریستم. می می

 .عالجش آتش است... چه زخمی بر دلم کوفته بود با این شعرش

ی که داشته باشی و هر دیدگاهی که به زندگی و دنیای برون جا، تو هر آن کس که باشی و هر سن دانی طاهای عزیزم، در این می
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چیز سر جایش است، درست، رفتار  هایش سرگرمند، درست، همه کنند. پیرمرد و پیرزن داشته باشی، برایت غمگین است! غمگینت می

شوند و  شوند و نزدیکت می شوند. نزدیکت می هایش انگار نزدیکت می نهایت صمیمانه و مهربان است، درست؛ اما دیوار کادرش بی

بینی  جا که بیایی، اگر با چشم دیگرت نگاه کنی، می پیچانند که گم شوی و خودت را هرگز نیابی. این قدر وجودت را در هم می آن

ها  دهد. انگار همین دیوار جا دل نمی کس این کس حواسش به دیگری نیست. هیچ اند، هیچ وحال خودشان غرق همه در حس

 !بینی؟ حتی اسمش هم تلخ است می«! آسایشگاه سالمندان»کنند!  یطلسمشان م

آید که پسرت تو را آورده به این  یادت می« جا رسیدم؟ خب، چه شد که به این»گویی  به این نقطه از زندگی که برسی، با خودت می

شیدن! چه نفس کشیدنی؟! پسر نفس ک»دهی  ، خودت جواب خودت را می«خب، حاال زندگی چیست؟»گویی  آسایشگاه! با خود می

 !«دهد من مرا به این جهنم آورده! زندگی کردن؟! آه، همان روز که پسرم مرا به این جهنم آورد، من مردم. زندگی دیگر معنی نمی

اش  گذرد؟ هیچ، به فکر مشکالت زندگی گذرد. و در ذهن فرزند چه می شک در ذهن هر پدر یا مادری می ست که بی ها افکاری این

روم، تو هم هیچ از ماندنم نگفتی! آه، به من که ثابت شد حد اقل تو از خدایت بود که من از  دار است! من به تو گفتم می است! خنده

کند! مهم این بود که من مزاحم زندگی نوه و عروس و  ات پا بیرون بکشم، حاال یا در خانة سالمندان یا در خیابان، چه فرقی می خانه

بالی، قبل از آن که مال  آن می  قدر به خواست به تو بگویم این خانه را که این دانی، خیلی اوقات بود که دلم می ا، میپسرم بودم! طاه

تو باشد، سندش به اسم من بوده! با خود گفتم جوانی، غرور و عزتی داری، نخواستم غرورت را از وسط نصف کنم و کمرت را بشکانم. 

بود، وگرنه من که احتیاجی به ترحم و دلسوزی تو نداشتم و ندارم. من هم از آن پیرمردهایی نبودم  ست که بر گـر*دن تو این تعهدی

تروخشک کردن داشتند؛ من هیچ  هایی که نیاز به  که بخواهم در زندگی دیگرانی که حتی خانوادة پسرم باشند، سرک بکشم یا از آن

کنم  اش داده بودم، چیست. آرزو می ای که خودم به تو هدیه ن کردن من از خانهگاه نفهمیدم توجیه تو برای بیرو ام نبود و هیچ مرگی

نازک و احساساتی هستی!  ای، بسیار دل روحی که بر خود گرفته ها را نکند طاهاجان، تو برخالف چهرة سرد و بی پسرت با تو این کار

ات بودم این چنین تراژدی  مردند، شاید اگر پدر خونی ات نیستم، احساساتت نسبت به من شاید آن زمان که فهمیدی من پدر حقیقی

 .شکند ساختی؛ اما در هر حال آرزومندم پسرت با تو این کار را نکند، دل تو کوچک است، زود می ترسناکی برایم نمی

نرسد روزی که دانم که دلت روشن است، دعا کن از برای خودت،  من که گذشتم از تو پسرجان، باش تا خدا هم از ظلمت بگذرد، می

 !ات دیگر حاصلی نداشته باشد! خدا توّاب و ارحم الراحمین است پشیمانی

 امضاء، پدر تو

 «03نامة شمارة 

های دیگرم، همراه با دو خودکار آبی و سیاهم، قرار  ها و نامه ام، کنار کاغذ کنم و در کشوی میز کناری دو کاغذ را به یکدیگر منگنه می

اتاقی من رفته، احساس آرامش بیشتری دارم. تنهایی هم دنیای  کنم. از زمانی که پیرمرد هم یدهم و قصد استراحت م می

آید، بد جلوه داده شده. وگرنه انکار چرا؟ ما همه در این دنیا تنهاییم. فقط  های خوبی به سمت آدم نمی ست. منتها چون زمان رنگارنگی
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 !نتوانیم خوش باشیم. با خود در درونما با خودمان می

*** 

بندم. الحق که هیچ کجای دنیا، خانة  کند. در را می ام فروکش می گذارم خستگی کنم. پایم را که روی موکت می با کلیدم در را باز می

 !شود خود آدم نمی

کردم که قدر تند رانندگی  خوابی یا نگرانی یا هرچیزی، آن از فرط استرس یا کم»گویند  ها که می آید از این آدم همواره بدم می

اش نفهمد؟ همیشه بدم  شود آدم رانندگی کند و چیزی از رانندگی ست؟ مگر می خب این چه حرفی«! طور به خانه رسیدم نفهمیدم چه

طور آمدم و کی  دانستم که امروز به حول قوة اللهی من هم نفهمیدم از کجا آمدم و چه آمد و این موضوع را نوعی مبالغة درشت می می

 !رسیدم

 9کنم؛ چه زود و غیرمنتظره  دار آویخته در سالن پذیرایی می کنم و برطبق عادت نگاه به ساعت دیواری سفید و پاندول قفل میدر را 

 :شود کنم که صدای مرضیه بلند می ای را از دور گـر*دنم باز می شد! شال سرمه

 !قدر دیر کردی به به! مهربانم! چه -

کنم که طلبکار و دست به سـ*ـیـنـه، با لـ*ـبخندی شکاکانه و یک  نگاهش می«! نممهربا»رسد!  تر از خودش می صدایش زود

اش را روی بافتنی سبزرنگش پوشیده بود و روی  بند بنفش آشپزی کرد. پیش های بدجـ*ـنـ*ـسـی خیره نگاهم می چیزی در مایه

ه گرمای دلچسبی در خانه بود! شال گـر*دنم را به زد. نگاه از او گرفتم و لـ*ـبخند زدم؛ آه، چ هایش رنگ قرمزی چشمک می لـ*ـب

کنم و تنم را  که دو دستم را دراز می کشم. حین این ام را از تن بیرون می کنم و پالتو آویز آویخته به دیوار کنار در، آویزان می رخت

 :گویم کشم، می می

 ...سالم -

رود که پالتو را سر جایش بگذارد. خب، این  رد و بدون هیچ حرفی، میگی آید و پالتو را از دستم می با هزارویک ادا و ناز نزدیک می

 :ام یعنی قهر است! گشنه

 !خیلی خب حاال، شام چی داریم؟ خوابم میاد -

 :رسد روم و صدایش از داخل اتاق به گوشم می من سمت آشپزخانه می

 .فسفات -

 فسفات؟ این دیگر چیست؟

که توجهی به شعلة روشن زیر قابلمه نکنم و با دست درش را بردارم، و بعد دستم بسوزد و  قدری گرسنه بودم اهمیتی ندادم، یعنی آن

 !در قابلمه از دستم بیفتد و صدای ناهنجاری ایجاد کند و مرضیه را به آشپزخانه بازگرداند

 اوه اوه... شکمو! دستت اوف شد؟ بهت نگفتم منتظر باش تا مامانی بیاد برات غذا بکشه؟ هوم؟ -

کرد دیگر از نیش و  شد و قهر که می های مرضیه! عصبانی که می ام گرفته بود از حرف آور انگشتانم خنده سوختن عذاب بین
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سپردم تا در امان باشم! نچی زیر لـ*ـب گفتم و پشت میز در آشپزخانه نشستم و انگشتانم  هایش باید خودم را به دست جالد می کنایه

و هم با آن لـ*ـبخند مرموزش رفت زیر غذایش را که آخر نفهمیدیم چیست، خاموش کرد، دو بشقاب را بـ*ـغـ*ـل گرفتم. خندیدم، ا

اش بیرون کشید، غذا را کشید، فسنجان بود، روی میز قرارشان داد، مخلفاتش هم آورد، و  ای رنگ مورد عالقه های قهوه از کابینت

یدن میزش که تمام شد و اشتهای مرا به بازی گرفت، دستم را من همچنان درگیر سوزش سه انگشت اول دست چپم بودم. کار چ

گرفت. برخاستم. اگر گرسنه نبودم اآلن در رخت خواب شهید شده بودم؛ اما غیر از آن، مطمئن بودم اگر توضیحی به مرضیه ندهم، 

ت که آن دستمال سفید رنگ شد. زیر شیر آب یخ و تگری ظرفشویی دستم را گرفت و نگاه داشت. از من خواس خوابیدن ممنوع می

زد که  هایم را عوض کنم، که بعد از شام کمی پماد به آن بزند تا خوب شود. طوری حرف می لطیف را به دستم بفشارم و لـ*ـباس

 :کند اش صحبت می ساله 4انگار با بچة 

ون کثیفه، آلودگی داره، هزار جور تازه از بیرون اومدی، مگه نگفتم هر وقت از بیرون میای باید دست و روت رو بشوری؟ بیر -

ت پماد بزنم که اوف نشی! حاال هم برو این  مریضی میاری سراغمون! آفرین! سفت سفت بگیرش و فشارش بده تا بعد از شام واسه

 !ها، بعد بیا با هم غذا بخوریم هاتو در بیار، بذار تو سبد رخت چرک لـ*ـباس

 :رفتم صدایش را شندیم که بیرون می حین این

 !ها که دوست داری درست کردما، بدون نمک، پر روغن همون فسنجون -

که  هایم را با یک پیراهن سفید و شلوار راحتی سیاه عوض کردم. شاممان را خوردیم و حین خوردن، بدون آن خندم. لـ*ـباس می

 :کوچک ترین نگاهی به من بکند گفت

دونم  سیدنت شده. ماشاءاهلل این زمستون امسال هم که کوالک نکنه خیلیه! میهای زیاد کاریت موجب دیر ر دونم عزیزم، مشغله می -

 !ها رو بستن گفت به خاطر بارش برف شدید چند تا از خیابون ترافیک بود، اذیت شدی، اتفاقاً تو رادیو هم می

 :فتماش که تمام شد، قاشق را متکی به بشقاب، رها کردم و لقمة درون دهانم را جویدم. گ پرانی تکه

 .ببخشید، یه کاری پیش اومد -

 :سعی کردم خیلی کوتاه ولی کامل توضیح بدهم که سردرد امانم را بریده بود

ماهه داره. منبع درآمد ثابتی هم نداره. امشب هوا  6یه خانم جوونی بود که شوهرش رو از دست داده بود، از دار دنیا هم یه پسر  -

 .یخیلی سرد شد، بردمش پیش خانم فراهان

 :داد پرسید او که با دقت گوش می

 ...کی هست خانم فراهانی؟ آشناست اسمش -

 :یک لقمه خوردم، با دهان نسبتاً پر پاسخ دادم

 .گفت ذاشتی، فالن روز فالن کافه! اون هم میومد به من می زدی قرار می م. همون خانمه که تو بهش زنگ می خونه صاحب -
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 :خندید و گفت

 !وشکلهآهان! اون خانم خ -

 :یک تکه نان را خالی گاز زدم

 دیده بودیش مگه؟ -

 :دانم چرا اخیراً کم خوراک شده بود این زن! گفت باز خندید، و در کل از غذا دست کشید. نمی

نه بابا یه بار سر یه موضوعی بهم گفت خانوم خوشکله، من هم بهش گفتم خوشکلی از خودتونه! داستان داشت، دیگ غیبت تو رو  -

 !گذاشته بودیم بار

مزه را در بشقابم یک گوشه جمع کردم، لـ*ـبخندم گوشة لـ*ـبم نشسته بود. در کل  و بلند خندید! باقی ماندة فسنجان چرب و خوش

 :موضوع اصلی فراموش شد! گفتم

منِ بدبخت! نگو خانم خب؟ به به... جالب شد! من میگم اون روزها چرا خانم فراهانی اصرار داشت شیک بپوش و آقا باش و فالن!  -

 ...خودمون پشت ماجرا بوده! ای خدا

 :خندیدم

 !ان، اینه ها میگن دو تا زن، یه لشکر دویست نفره -

 :اش تکیه داد. خوب است، قهرش از یادش رفت! در حال خوردن بودم که پرسید خندید و به صندلی

 ی؟ش چی؟ تو مید تو بردیش خونة خانم فراهانی که بمونه؟ بعد اجاره -

 :گـر*دنم را کج کردم و لقمه آخر را در دستم گرفتم. گفتم

 .آره دیگه -

 :ـی گفت به معنای تائید و توجه و دریافت مخلص کالم! باز پرسید«اوهوم»

 خانوادة خود زنه چی؟ راهش نمیدن تو خونه؟ -

م را بازیافتم. اصالً چند غذا هستند که هر کس ا کنند! انرژی غذایم را تمام کردم. به! این فسنجان چیست؟ انگار به آدم برق وصل می

زنم! بعد زرشک پلو با مرغ، و  اش نمی سبزی، که من اصالً حرفی درباره ها را نخورد کل عمرش را بیهوده گذرانده! اول از همه قرمه آن

مالً اضافی، نبودش بهتر در آخر فسنجان بدون نمک و بسیار چرب! اصالً اصالت فسنجان به روغنش است! نمک هم که یک مورد کا

 :هایم انداخت گویی کشم! صدای مرضیه مرا از یاوه است. من کل عمرم را روی خاک و در خرابه بگذرانم هم از این سه غذا دست نمی

 !مرتضی -

 «هان؟»گنگ نگاهش کردم، 

 ؟کس رو نداره شون؟ پدری، مادری، خواهری، برادری؟ هیچ ش راهش نمیدن خونه پرسیدم خانواده -
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 :هایش در آمد. گفتمش ترق تکیه دادم به صندلی و کمرم را راست کردم، که صدای ترق

کشه بره، یا چی، به هر حال  دونم خجالت می ش که راضی به ازدواجش با اون متوفی نبودن، نمی گویا از راه دور اومده و خانواده -

 .ولی یادم نیستش نمیره، از یکی از روستاهای کرجن. اسمش هم گفت،  سمت خانواده

 :با تعجب گفت

 جا حاال؟ اِ کرج! چه نزدیک! چرا اومدن این -

 :کشم ام می دست بر پیشانی

جا استخدام شده بوده، خب، انگار حقوقش هم که خوب بوده، میان  که شوهرش واسه کار کردن تو اداره آبفا این دونم، مثل این نمی -

 ...تهران. بعد

 :شوم از جا گفتم. بلند می فهمیدم چه می یسردردم بد شده بود. اصالً نم

 ...جوری فوت کرده شوهرش، دو ماه پیش فوت کرده. دستت درد نکنه دیگه نپرسیدم چه. .. -

 .آیم و بیرون می

هایم سیاهی  ام که چشم های سفید بوده مالم. امروز به قدری خیره به کاغذ های سرخم را می زنم و چشم چند مشت آب به صورتم می

شوم، برای یک حقوق  ام متورم شده است. این همه اذیت می های انگشت وسطی ای هم درگیر نوشتن بودم که کناره رود. به اندازه می

 !توانم فکر کنم ها بهتر است، این حقوق کارمندی دولت اما... آه مغزم دیگر کشش ندارد. با خودم هم نمی ناچیز. از خیلی حقوق

*** 

 6یا  4ستم که این صدا از مسجد است. پنجره را دیشب خودم باز گذاشته بودم. اذان صبح است. یعنی ساعت بین خواب و بیداری، دان

 ...شدند صبح است. و اطالعات مختلف، آرام آرام به مغزم واریز می

 ...«اشهد ان محمدا رسول اهلل»

آمدنی و  آمد! البته که خوش محمدا رسول اهلل خوشم می های اذان یا اقامه، فقط از همین دانم این چه حسی بود؛ اما از کل عبارت نمی

دانست بیدارم که کوبید به  کنم. مرضیه می ها مقرر نبود؛ اما خب، سلیقه است دیگر. چیزی را دوست دارم و انکار نمی بازی این لوس

 .شوم داند اگر خواب باشم و بیدارم کند، به چه هیوالیی تبدیل می کمرم؛ وگرنه خودش خوب می

 ...پاشو -

نشینم. اتاق شده بود یخبندان. دستم را الی موهایم فرو  زنم و می خودش هم خواب بود و اصرار داشت من بلند شوم! پتو را کنار می

ام سر جایش  ست. هر چه خستگی بود از یاد و خاطرم رفت و حوصله کنم که خوابیدن هم چه نعمت فضیلی برم و با خود فکر می می

توجه بودم  خودی بی ام، چرا چند سال از عمرم را بی ریزی کرده. مانده سوزند. خدا برای همه چیز برنامه م دیگر نمیهای برگشت. چشم

دانم  ام. همان زمان هم این را قبول داشتم، انکاری در کار نبود. نمی کرده سری می گفت خیلی جوان به او و اطرافم؟ ایمان راست می
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درمیان شد و اواخر  خط هایم یک دانم یک مدت بعد نماز دانم چرا. فقط می ن به شهر؛ اما... خودم هم نمیچرا اما. جَوزده نبودم از آمد

دانم، اما شاید دلیلش انقالب بود. پس از انقالب  محو شده بود. نمی« نماز خواندن»ام  ام با مرضیه، به کل از زندگی دوران آشنایی

رافی به دین و توحیدش داشته باشند، فقط محض به تصویر و نگاه کشیده شدن، شروع به که اش خود و بدون این ها بی اسالمی، خیلی

حضرت فاطمه، بانوی اسالم، »کرد  دانم که بود که در تاکسی صحبت می مسلمان شدن کردند و ادعاهای چرند زیادی داشتند. نمی

ها بود که شاید جلوی دیگران مثالً  ییر نکند؟ آن زمانها را ببینم و رأیم* تغ خب، من تمام این«! همسر امیرالمومنین، فالن...

توانم در نظر بیاورم که پنج  دانم، نمی کردم. راستش، نمی نمازخوان و با ایمان بودم؛ اما در خلوت خودم، خیلی به این مسائل فکر نمی

دن کسانی را که پیش از این نوشیدنی تأثیر نبود بر طرز تفکرم، دی یا شش سال پیش چه طرز تفکری داشتم که غافل بودم؛ اما بی

نوشیدند و پایة اصلی میز قـ*ـمـار بودند، با مافیا خودشان را نصر اهلل جلوه بدهند، فقط به دلیل دیده شدن. نوعی چاپلوسی مردم.  می

جاست  شوند و این یمردم هم که خوی گوسفند را دارند. یکی دو نفر که طرف آن چاپلوس را گرفتند، باقی هم به دنبالشان کشیده م

شد؛ اما حاال کمتر، یا شاید هم  های ابتدایی انقالب به وفور دیده می دهد. این مسائل، سال که یک فاجعه در جامعه رخ می

خیال خدای عزوجل بودم، این بوده باشد، شاید چیز دیگر. چیزی که مطمئنم از آن،  ها بی که آن روز تر شده. شاید دلیل این نامحسوس

 .ت که هر چه که بود، غفلت نادرستی بود. سعی کردم به خودم بیایم. مرضیه هم در این راه کم نگذاشت و همراهم بوداین اس

«! اعتماد»ات بیاید و تو بتوانی با خیال راحت به او اعتماد کنی.  پایت در تمام مراحل زندگی چه خوب است داشتن کسی که پابه

ست؛ اما بعد از آن  کردم کار راحتی ا صددرصد اعتماد داشت، قبل از آشنایی با مرضیه فکر میچیز در دنی ام که نباید به هیچ شنیده

خواهد که در عین اعتماد کردن و اعتماد داشتن و معتمد بودن، بتوانی یکدرصد خیلی  فهمیدم که نه، دشوار است! خیلی ظرافت می

دانم! چه  کنم در من وجود ندارد. آخر راهش را نمی احساس می کمی هم برای جبران و وجود شک بگذاری. این ظرافت و توانایی،

ها به  دانم. برای همکارم، برای برادرانم که از آن ای برای این حرف و این عمل وجود دارد؟ نمی راهکاری، چه کلیدی، چه راه چاره

 .ست ای ست، اجرا کردن این عمل کار ساده مان که مرد پیر و مجردی ام، برای همسایه های باهم بودنمان دور شده اندازة تمام سال

 .رأی: نظر، عقیده، فکر *

ها و احتماالت دیگری را هم در نظر بگیرم؛ اما برای مرضیه  ها تا حد معینی اعتماد کنم و درصد ای برایم ندارد که به آن هیچ سختی

توانم اعتماد کنم و اعتماد  آورم، نمی همسرم کم می ترین بوده، این کار خیلی سخت است. برای ها به منِ تنها نزدیک که در این سال

توانم دوست داشته شوم، و در عین حال دوست نداشته شوم و به من  توانم دوست داشته باشم و دوست نداشته باشم، نمی نکنم، نمی

ن و فرزندان هر دو یک روزی تر از همسر، چه کسی مگر هست؟ والدی اعتماد نشود! امکان دارد چنین چیزی اصالً؟ در این دنیا نزدیک

ماند. مطمئناً شخصی که این حرف را زده منظورش با پسرخاله و عمة پدرش نبوده و مقصودِ  خواهند رفت، تنها همسر و همدم آدم می

اشد، و ترینت ب ترین و محرم توان در کنار کسی زندگی کرد، که عزیزترین و نزدیک گونه می ترینِ انسان به اوست. اما چه سخن نزدیک

باز هم خودت را به دست آوری که کامالً به وی اعتماد نکنی، که کامالً دوستش نداشته باشی. این هم از آن چیزهاست که آدم یا 
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اش شود  قدر حالی های خودش تجربه کند و یک بار ببازد و ضربه بخورد تا یاد بگیرد و چارة مشکل دستش بیاید، یا آن باید با چشم

 .تجربه، موفق و سربلند باشد که بدون تمرین و

 .قبول باشه -

 :دهم پوشیدم. جوابش را می کنم. ساعت شش و نیم بود. باید کم کم لـ*ـباس می سجاده را تا می

 .قبول حق، همچنین -

از درختان که جامه  ست، با آن که طوالنی که سرد است، با آن کنم. با آن گذارم و نگاه به آسمان زمستان می سجاده را در طاقچه می

جا و همه زمان از  که همه که سرد است و مغرور، با آن کند، با آن ها را ناامید می ها را خاموش و امید خیلی که نگاه خیلی رباید، با آن می

اش را  های خیلی طوالنی زمستان بد گفته شده، باز هم من دوستش دارم. باز هم برایم زیباست. برف و بارانش را دوست دارم. شب

که در ذهن خودم حتی  تر از آن دهم برای یخبندان هنگام سحرش. در عوض خیلی بیشتر و منزجر کننده وست دارم، و جان مید

کند،  شود، آفتاب بیشتر خودنمایی می هایش کوتاه است، هوا گرم می دانم چرا، شاید چون شب بگنجد از بهار و تابستان نفرت دارم. نمی

های دیگر ندارند. از تابستان متنفرم. در دوران تحصیلم این حس خیلی زیاد  و تابستان دارم و خیلی ست که به روز دانم. حسی نمی

تر  تر و زننده نبود؛ یعنی در قایش، از آن زمانی که من به یاد دارم، تابستانش تفاوت چندانی با پائیزش نداشت. فقط آفتابش تند و تیز

هایم، از درس  انگیز بودند. از سمت دیگر، محصل بودم. مانند همسن زید، خیلی دلو شد، نسیم هایی که در سایة درختان می می

ای شوم، یا  که در آینده کاره بردم و مانند یک تکلیف بود برایم. شاید از سر ناچاری، یا شاید با امید این نمی« لـ*ـذ*ت»خواندن 

های  خیال مدرسه و دبیر خواندم و اگر به خودم بود، بی ، درس میخود بودند های دیگر که همه شاید و کاش و اگر و احتماالت بی شاید

دهد، عشق تابستان و  شدم؛ هر چه که بود، من هم مانند همساالنم بودم، و آنچه برای اکثریت محصالن روی می مان می وحشی

ام بودم. پس خیلی التفاتی  جامعهرنگ  ای وجود نداشت. من هم تعطیلی مدارس است. خب، آن زمان میان من و دیگران دیوار و فاصله

که چه ماهی را بیشتر دوست دارم؛ اما حاال، یک دیوار بلند بین من و دیگران  آید، یا این که از چه فصلی خوشم می نداشتم به این

ها،  کسی، معلمها، کارگرها، هنرمندها، کارمندان دولت، مسئوالن کتابخانه، رانندگان تا فکرها، نویسنده کشیده شده. دیگران، روشن

ها،  ها، مهندس ها، مکانیک سفیدها، سیگاری ها، روحانیون، ریش های سیـاس*ـی، نوازنده های بزرگ، آدم های دانشگاه دبیرها، استاد

ست که خودش را از مسیر رود اصلی و سریعی  کنم زندگی من، زندگی جوی آب باریکی ها؛ احساس می حسابدارها، دزدها، قاچاقچی

رود. راهی را که سرنوشت از پیش برایش هموار کرده و معین کرده باشد. مانند  ریزد، جدا کرده و راه خودش را می می که به دریا

گیرد و به کدام دریا و باتالق  ریزش کجاست و از کجا سرچشمه می های اطراف قایش، که معلوم نیست حوضة آب ام در باغ جویچه

 .ریزد می

؟ این پاسخ «مرتضی هستم»دانم. اگر... اگر از من بپرسند تو چه کسی هستی، چه بگویم؟ بگویم  یچیز از زندگی خودم نم من هیچ

«! هوی»اند. فقط یک اسم. فقط یک عنوان که در کوچه صدایم نکنند  ست که برایم انتخاب کرده نامی« مرتضی»است؟ 
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ام را بگیرند و بگویند تو وجود داشتی؟ پس  ا اگر یقهام؟ فرد های زیاد دیگری هم وجود دارد. من چه کسی هستم؟ چه کرده«مرتضی»

دانم و خدا و یقین دارم  کردی؟ و فقط خودم می کار کردی؟ کاری هم کردی؟ نقش تو در آن زندگی چه بود؟ در آن شهر تو چه می چه

شود  ام، که نمی دهرنگ دیگر، که گم ش های سیاه هم نیستم در این شهر، که من یک نقطة سیاهم، میان نقطه« هیچ»که من 

های  قدر در گوش ها نیستم. من اگر فریاد هم بزنم، به گوش کسی نخواهد رسید. همه آن تشخیصم داد؛ من چیزی بیش از این

ها و  هایشان مملو است از مشکل و صدا هایشان پر است از ریا و گوش هایشان پر است از دروغ و گوش کنند و گوش پچ می یکدیگر پچ

توانند!  خراش، که دیگر اگر هم بخواهند، فریاد از ته حنجرة مرا نخواهند شنید، نمی های گوش امان و بلند و جیغ های بی فریاد

های من چه اهمیتی برای  توانند بشنوند صدای مرا. صدای گریة مرا. کسی هم اگر بشنود، چه اهمیتی دارد برایش؟ واقعاً گریه نمی

 .هم نیستم« هیچ»، «دیگران»خواهد داشت؟ که من در ذهن « دیگران»

 .مرتضی چاییت -

رود سمت آن همکارمان، آقای سماواتی.  گردانم. ذهنم می بندم و رو به سمتش می رنگم را می دکمة یکی مانده به آخر پیراهن آبی

و وی را مرد مومن و کند. خیلی از همکارانمان هم او را دوست دارند  بندد. خیلی هم خدا خدا می اش را کیپ کیپ می های یقه دکمه

توانم خیلی احساس راحتی با او داشته باشم. به یاد ندارم حتی یک بار هم با نزدیکی و صمیمیت  دانم چرا نمی دانند؛ اما نمی پاکی می

شم، توانم حس خوبی به او داشته با ام بداند. نمی با او صحبتی کرده باشم؛ هرچند که او خیلی تمایل دارد بیشتر از زندگی خصوصی

رنگ، شاید نامحسوس؛ ولی یک ذره هم  دانند. یا حداقل یک احساس خوب، شاید کم مانند همکاران دیگرمان که او را عالمه می

کنم ته دلم از او متنفر هم هستم! انگار آدم خوبی نیست. گویا  توانم بگویم که حسی به او ندارم. حتی فکر می سفیدی، من حتی نمی

کند،  خندد و ذوق می ها، می تر از حس ششم. مانند نوزاد پاکی که با اولین دیدار برخی است. حسی خیلی فراهای هفتم  این از آن حس

زند. این آقای  ترسد و به یکی لـ*ـبخند می آن که بخواهد و بداند، از یکی می کند. بی ترسد و گریه می ها، می و با اولین دیدار برخی

خنده و باخدا، ترس و  جهت از این مرد یقه کیپ و خوش دانم چرا بی همان نوزادم، که نمی سماواتی بسیار برایم مرموز است و من

 .خواهم وجود داشته باشد خواهم قبولش کنم، و نفرتی که نمی نفرت زیرپوستی دارم. ترسی که نمی

کند و همراه با  پنیر درست می نشینم. یک لقمة نان و گیرم و پشت میز می رنگ را از دستش می دم و خوش استکان چای داغ و تازه

خورد، مرحلة بعدی  ای است! یک مرحله سحر با من می های مرضیه دو مرحله که صبحانه خورد. ذهنم رفت به سمت این چایش می

 :اندازد ماند. ابرو باال می خندم که از نگاهش دور نمی خورد! با این فکر، می های هشت و نه صبح تنها می ساعت

 !خنده؟ چه عجب آقا؟ خندیدی به! آقای خوش -

 :طور که سرم پائین بود، چپ نگاهش کردم همان

 طور؟ چه -

 :گوید آمیز و دلگیری می کشد و با لحن کنایه دهد و متکی بر صندلی، آهی می تابی به چشم و گـر*دنش می

 کردی؟ سر صبحی از دندة چپ بلند شدی! حاال به چی داشتی فکر می -
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 :راخود  می پیچانم بحث بی

 ...گفتی نفهمیدم اصالً خواستی بری؟ دیشب رو تخت یه چیزایی می امروز جایی می -

های مرضیه را  خورد. رفتار کند و لـ*ـبش را کج. این یعنی در عین متعجب شدنش، به حالم تأسف هم می این بار آشکار تعجب می

دهد، با باطنش تماماً متفاوت است. دست به سـ*ـیـنـه  باید با دقت شکافت و درونش را کشف کرد. آن چیزی که ظاهرش نشان می

قدر به تنش زیبا  کنم که این بافت سبز چه خورم؛ اما تمام حواسم به حرکاتش است. به این فکر می نشیند و من ظاهراً صبحانه می می

 !نشیند می

 .هوش بودی عزیزم! کلی باهات حرف زدم آقای گلم دیروز شما بی -

زنم و او که از لـ*ـبخندم  دارش بدهد! لـ*ـبخند می ام را با صمیمیت مصنوعی و خنده حواسی خواهد جواب این بی میکند و  باز ناز می

هایش خیلی براق است. دیشب چه به  شود. چشم زند و به سمتم خم می خوشش آمده بود، دو دستش را روی میز به یکدیگر گره می

 من گفته بود که نفهمیدم؟

 .شینه روییمون می های جالبه! یه خانمی هست، خونة روبه محلة ما پر از آدم دونی عزیزم، می -

خواهد اجازه بگیرد که با همین خانم بازار یا خرید یا ختم انعام یا خانة فک و فامیل و درهرحال  ها؟ البد حاال هم می آه... از این حرف

«! به حرفم گوش کن»انم که دستش را دراز کرد و مانع شد. یعنی حوصله لقمة بعدی را آمدم در حلقم بچپ یک جایی بروند دیگر! بی

 :کنم گذارم و نگاهش می ام می دست راستم را زیر چانه

 خب؟ -

 :دهد دهد و با شوقی زیرپوستی و آشکار ادامه می هایش می دوباره تابی به گـر*دن و چشم

عزیزم، ازش خوشم اومد. یک کمی با هم حرف زدیم، بعد  دونی اسمش نگاره. امروز که رفته بودم ماست بخرم، دیدمش. خب می -

 ...شدن، اسمشون هم یادم نیست دار نمی نشستن، همونا که بچه که رسیدیم، بهم گفت که این آقا و خانم جوونه که تو اون خونه می

 :سریع و غیرارادی گفتم

 .انصاری -

 :سرش را تکان داد و تائید کرد

جا و این نگار خانم اومده جاشون. خیلی خانم گلیه! تنهاست. یعنی در اصل طالق گرفته از  ردن از اینآره همونا. آره دیگه، بار ک -

 .صحبته شوهرش. دیگه جونم برات بگه گلم، که خیلی خوش

 :با ادا ادامه داد

 !فکر هایی که دیده نشدن، عزیزم از اون دست روشن -

کشی  قدر سریع اسباب هایش. عجیب است، چرا این شوم روی صحبت نم و متمرکز میک ام باال و پائین می ام را روی گونه انگشت اشاره
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 :گیرد از سر می« جالب»هایش را از این نگار خانم  بیند باز صحبت خبر... و... یک زن تنها؟ دقتم را که می کردند؟ چه بی

یه کم از تو و کارت و اینا پرسید، آخر سرم سری شوهرمه! بعد  پوش و شیکی، گفتم بهش که از صدقه دیروز بهم گفت خیلی خوش -

 !وآمد داشته باشیم. گفت به نظر خانوادة خوبی میاید گفت خوشحال میشه که از این به بعد با هم رفت

 !داد هدف می دیگر داشت زیادی توضیح بی

مونه با  م باهاش! خودش گفت منتظر میخوام بر که مراسم دارن. می حاال اصل ماجرا اینه که دعوتم کرد خونة مامانش اینا، مثل این -

 خواستم باهات صحبت کنم. حاال اجازه میدی گلم؟ صبر کنه، اگر نیومدم دیگه بره. چون می 9هم بریم. منم گفتمش که تا ساعت 

بربری بر  شد در دهانم گذاشتم و دو کف دستم را چند بار به هم زدم تا آردهایی که از نان کم داشت خشک می ای را که کم آن لقمه

 :کردم، پرسیدم که بر تن می دستم مانده بود پخش و جدا شوند. کتم را از پشت سرم که بر صندلی آویخته بود، برداشتم و حین این

 مراسمِ چی دارن حاال؟ -

 :اندازد شانه باال می

 .شه گفت خــتنه سورون خواهرزاده می -

اش، پنداری مادرزاد بود.  ای بود. خیلی ساده بود و این سادگی پاک و ساده دانستم. دوست داشت برود. مرضیه زن خواستة دلش را می

ترساند. خوب نیست. درست  دهد و این مرا همواره می اش نسبت به دیگران نمی های بد و منفی او حتی یک ذره هم اهمیتی به حس

ها را هم دید. گاهی رستگاری در  ها و زشتی هیهای وجودش بگردد؛ گاهی باید سیا ها و روشنایی نیست آدم همیشه به دنبال سفیدی

هایم  ها نهفته شده. همه چیز به ظاهر نیست. مثل حاال که فقط به صدا و لحن و طرز صحبت این نگار خانم توجه کرده است. شانه آن

 :کنم اندازم و یقة پیراهنم را صاف می را باال می

 .ونتم که تو کمده یه پونصدی بذار تو پاکت نامه بده بهشوناشکالی نداره. مراقب خودت باش حتما. از کیف سامس -

 :زند لبخندی از ته دل و قدردان می

 !متشکرم مهربانم -

کند. من هم به تبع.  گردد و از فضای خالی اپن آشپزخانه، نگاه به ساعت سفید و عقربه سیاهمان در پذیرایی می اش برمی روی صندلی

رود سمت  کند. حواسم می شود از جا و شروع به جمع کردن میز می رفتم. مرضیه هم بلند می میساعت ده دقیقه به هفت بود. باید 

خواهم از آشپزخانه خارج شوم، که یادم  نوشمش. آه! گرمای لذیذی بود! می سره می دارم و یک استکانم که چایم را نخوردم. برش می

 .رود سمت نگار می

طور مرضیه توجهی  اش دعوت شده بود؟ خیلی عجیب است. چه ة مادرش مراسم خواهرزادهنگاری که مطلقه بود، و تنها بود، و خان

ای درندشت زندگی کند؟ آه خدا، سادگی این زن  فکری رسیده که به تنهایی در خانه ای به آن حد از روشن نکرده؟ کدام زن مطلقه

 :کنم کند نگاه می ها را آبکشی می ایستم و به او که ظرف دهد! می آخرش یک کاری دستمان می
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 ...مرضیه -

 :اندازد اندازد و نگاه کوتاهی سمتم می موهایش را پشت گوش می

 جانم؟ -

 .شود جان. مانند تو دیگر پیدا نمی چه ذات پاکی داری مرضیه

 :کنم موضوع را کنم و بیان می تر می لبم را با زبان 

 تو از این نگار خانم پرسیدی که منبع درآمدش چیه؟ -

گردد و خیلی گنگ، انگار که ذهن خودش را هم درگیر  بندد. با تعجب سمتم برمی گذارد و شیر آب را می آخر را در آبچکان می استکان

 :گوید کرده باشد و تازه به این فکر افتاده باشد، می

 .پرسن نه خب، این چیزها رو معموالً نمی -

دهم و  شد خودم هم ببینمش. سرم را تکان می درست نیست. کاش می دانم. یک چیز این ماجرا کشم. نمی ریشم می دستم را بر ته

ام را به پا  های خاکستری رنگ کنار جاکفشی روم. جوراب نگاهم به ساعت است که پنج دقیقه به هفت مانده. از آشپزخانه بیرون می

داشتم که شالم را  و مدارک ماشین را بر می کنم خیلی ذهنم را درگیر اتفاقی که نیفتاده، نکنم. سوئیچ خیزم. سعی می کنم و برمی می

 .زند کنم. گرم و صمیمی. لـ*ـبخند می گردم و با قدردانی نگاهش می خودش بر گـر*دنم انداخت. برمی

ای  تواند. دست خودش نیست، برای توصیف برخی چیزها، کلمه شود بر زبان ریخت. زبان گاهی نمی ها را نمی گاهی برخی حرف

ها نیز  ها و چشم تر کسی حوصلة طومار شنیدن را دارد. نگاه شود و کم تواند؛ اما وصفش طوالنی می ماند. و یا شاید می ییابد و وا م نمی

است و با یک نگاه ناچیز و عادی، در عمق فهم و درک یکدیگر غرق « یک دل»هاشان،  هایی که دل توانند سخن بگویند. چشم می

بینی؟ زندگی گاهی  ست. باید از ته دل شاکر بود! و باید به زیباترین گونه ابرازش نمود. می ای یههای زبانی هم عار شوند. این تشکر می

 !شود بد زیبا می

 .کنم هایم را به پا می کفش

 مراقب خودت باش. کی میای؟ -

 :ایستم راست می

 .ببند خونه سرد میشه. خداحافظ دونم، باید یه سر برم خونة خانم فراهانی. احتماالً پنج یا شیش عصر برسم. در رو نمی -

 .به سالمت -

*** 

 طوره؟ هوم؟ پسر قند عسل من چه -

 :خندم. خطاب به مریم گفتم خندید و ذوق کرده بود. شستش را در دهانش گذاشته بود و کل دستش خیس و تفی شده بود. می می

 پس دیروز این همه عصبانی بود به خاطر دندوناش بود؟ -
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 :گویمش کنم و بچگانه می می سرم را سمت طاها خم

 خوای دندون در بیاری؟ ها؟ آره؟ می -

 :رسد سازد! صدایش به گوشم می ها که نمی شود. خدا چه هایش دلم گرم می خندد. از خنده دهم و بلند و کودکانه می قلقلکش می

 ...طاها بعضی روزها بدعنق میشه -

ست! با آن  ای خنده کنم. پسر بانمک و خوش حواسم را به بازی با طاها جمع میاندازم و باز  نگاه خیلی کوتاهی به چهرة متبسمش می

کرد! یا حداقل، من را  خود می شد و آدم را از خود بی پیراهن سفیدی که رویش یک بافتنی کلفت سیاه پوشیده بود، شدیداً خوردنی می

کشم و طاها را  شود، دست از بازی می اش وارد سالن می مزههای شیرین و خوش کرد! خانم فراهانی که با سینی شیر خود می از خود بی

آمد، دوباره بنای گریه  اش ناراضی و عصبانی به نظر می گیرم؛ ولی طاها که از سکوت و سکون ناگهانی گذارم و آرام می روی پایم می

گذاشت، دستم را دور  رویم می داغ را روبه کرد و لیوان مملو از شیر دانم خانم فراهانی از کدام در صحبت می که نمی گذاشت! حین این

خندد و حواسم را  زنم و می السکوت دادمش! لـ*ـبخند می هایم بازی کند و یک طورهایی حق گـر*دن طاها انداختم که با انگشت

 :کنم های خانم فراهانی می جمع گفته

 !خب، آقا مرتضی! دیروز که فرصت نشد و زود فلنگ رو بستی -

 :دارد های او را هم به خنده وا می لبخندم، لـ*ـب

 فرصت چی؟ -

 :گوید کند. خانم فراهانی می مزه می دارد و کمی مزه مریم لیوان شیرش را برمی

 کنی؟ هوم؟ طوره؟ کجایی؟ چی کار می نگفتی مرضیه خانمت چه -

 :دهم خود و الکی متنفرم، جوابش را می های بی شستم را طاها در دهانش گذاشت! از صحبت

 !اال اتفاق خاصی نیفتاده، تغییری نکردیم، مرضیه خوبه الحمداهلل. کارم هم که همون اداره برقه و... هیچو -

 :می خندم

 !سالمتیتون -

هایش اذیتش  رویند و لثه هایش تازه می کند. به هر حال دندان کشد و انگار از این کار احساس رضایت می هایش می انگشتم را به لثه

 :کند قرار بود این پسربچة شیرین! خانم فراهانی باز هم صحبت می قدر بی وز چهکنند. آه، دیر می

 !حرف شدی کردی مرتضی. کم قبالً بیشتر صحبت می -

مورد دهان باز نکنم.  دلیل و بی دانم که کم حرف نشدم؛ اما یاد گرفتم که بی زنم. کم حرف شدم؟ نشدم. می باز لـ*ـبخند می

 :گویم کند؛ رو به مریم و خطاب به او می کجی می سکوت حاضر، کمی دهنگویی را دوست ندارم.  چرت

 جا؟ اذیت نیستی این -
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زده است، کار سختی نبود. البد  کند. دریافتن این موضوع که از من خجالت زده نگاهم می او که مشغول لیوان شیر داغش بود، شتاب

ام، به فکرشان  ای فراهم کرده گذارم که برایش سقفی و آشیانه کرد که حاال دِین من به گـر*دن اوست و سرش منت می فکر می

که شاید این حرکات من از رحم و مهربانی  ترسد. ترس از این کنم که او از من می هستم و مراقبشان و شفیقشان*. من حتی فکر می

ای آشنا هست و همراهم بیاید، با تردید  او گفتم خانه  نباشد و مقصود دیگری داشته باشم. متوجه شدم که دیروز، هنگام غروب که به

کنم از من حتی متنفر است؛ شاید با خودش  و از سر ناچاری آمد. زنی تنهاست با یک بچة شیرخواره. چارة دیگری نداشت. و فکر می

یخته. انکار کنم، و این تفکر غلط نیست. وضعیت و موقعیت این دو، رحم و دلسوزی مرا برانگ ها ترحم می کند که به آن فکر می

خواهد که کمکشان کنم. من که بر دو پا  آالیش در وجودم، می کنم که دلم برایشان به رحم آمده و دلم، همان دل مهربان و بی نمی

هایش، که حتی در  نقش نبود در این ماجراها. آن چشمان سیاه و سایة مژه ام، چرا به افتاده کمک نکنم؟ چهرة خودش هم بی ایستاده

تواند بایستد و کمکش کنم. آهسته  هایش هم نمی آورد، موجب شدند که فکر کنم روی زانو گر را به درد می لی دل نظارهحین خوشحا

هایش  ها و گذر دشوار زندگی و سرنوشت بودند که باعث این سکوت و مهر به لـ*ـب گمان سختی زند، کوتاه، پرمعنی؛ بی حرف می

گوید. آه... هر چه که بود،  ت، متوجه شده بودم که تا خطابش قرار ندهی، چیزی نمیبودند. در این دو روز و دو مالقات ساک

ای بودم، نداشت. حسش ترس بود، شک بود، انتقام بود، هر چه که بود،  قواره فهمیدم او حس خوبی به منی که مرد جوان و خوش می

مال من نیست. من و مرضیه هم دو نفریم، دخلمان از  ها نداشتم. زندگی خودشان را بکنند. این ملک و خانه که من کاری با آن

کنم با این عمل.  گذاری را می ترین سرمایه گذاری کرد! ماندگارترین و تضمینی توان جای دیگری سرمایه خرجمان بیشتر است و می

ور بریز و من خواهان ات را د آن احساسات منفی»اش را بگیرم و بگویم  توانستم یقه ها خوب نیست؟ در نهایت من که نمی این

 .کاهد ؛ گذر زمان از شک و تردیدش می«رسانی به شما دو نفر نیستم آسیب

 :گوید کند، می کند و انگشتانش را البهالی انگشتان دیگرش فرو می آورد و دستة لیوان شیرش را رها می لبخند به روی لـ*ـب می

 .نه، دستتون درد نکنه -

 :کند نگاه به خانم فراهانی می

 !جا در برابر خونة مستاجری قبلیمون، بهشته کنن. این لیال خانم هم خیلی کمکم می -

هایش بردارد؛ اما هیچ واکنشی نشان  دهم که دست از گاز گرفتن انگشتم با لثه پایم را که طاها رویش نشسته بود، کمی تکان می

نیز برای خالی نماندن عریضه، رو به خانم فراهانی  کند! من اش می مزه دهد! معلوم است، یک تکه گوشت گیر آورده و مزه نمی

 :گویم می

 .خانم فراهانی شما بار دیگه منت سر من گذاشتید! لطف کردید -

 :گوید او اما به جای تعارف کردن و یا گفتن حرفی در بارة بحث در جریان، می

گفتم بهت که تو  کارت کرده! همون اوایل هم می چی کنی! آفرین! آفرین به این زن! ببین تر شدی. آقا منش رفتار می خیلی مودب -
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 !باید زن بگیری تا درست بشی

 شفیق: دلسوز، غمخوار *

 

آورد،  کرد و هر زمان که وقت گیر می رود سمت لیست و اسامی رنگارنگی که به من معرفی می زنم! یادم می این بار دیگر قهقهه می

قدر خلق و خوی مادرم را دارد. او نیز اواخر دوران تجردم، مدام این  خانم فراهانی چه گذاشت! آه، این آمار یکایکشان را کف دستم می

ای بیرون آمده.  دارم، دمایش از حالت صد درجه کرد. چه روزگاری بود. با دست چپم لیوان شیر را برمی و آن را به من پیشنهاد می

 :گویمش ریزم؛ می ای در حلقم می جرعه

 ندگی کردیم، انتظار دارید تغییر نکنم؟دیگه زیر چوب شالقش ز -

 :کند اخم می

 !...های قدیم! زیر چوب شالق زنت بودی؟! خجالت داره به خدا وای! مرد هم مرد -

خود  عصر بود. پنج دقیقه دیگر... محض تمام کردن این مبحث بی 5اندازم، ساعت  خیلی نامحسوس نگاه به ساعت رو به قبله می

 :گویم می

 ست؟ اون دوران سلطنت آقایون! میگم خانم فراهانی، این ساعتتون چرا رو به قبلهدیگه گذشت  -

ش ار*ضـ*ـاء های کرد لثه کردم که دیگر انگشتم حس المسه ندارد و او حس می گوشت انگشتم را عینا جوید. من احساس می

ها... با دست چپ روی سرش را نوازش  بچهدهند  های قرمزش خوردنی بود. بوی بهشت می وند! نگاه به رخسارش انداختم، لپش می

 :گوید کنم که خانم فراهانی می می

 طور؟ چه -

دادم که این عملش اصالً  او گیر می  قدر به آید که اوائل چه کنم، از مرضیه به من سرایت کرد باالخره این کار! یادم می لبم را کج می

 !قشنگ نیست؛ اما گوش نکرد

 .ذارن نن، اصوالً تلویزیون یا تابلو و مجسمه و ساعت رو اون سمت نمیخو چون رو به قبله نماز می -

 :دهد ابرو باال می

 !دونم هان... چه می -

هایش زجرآور است! زیر  قدر گریه کند! وای! چه کشم و گریه می ام را از دهان کوچکش بیرون می شده انگشت سفید و له

ادرش که دو دستش را برای گرفتن پسر وروجکش دراز کرده. شال گـر*دنم کنم سمت م گیرم و بلندش می هایش را می بـ*ـغـ*ـل

 :دهم ایستم. جوابش می دارم و خودم هم راست می را که مرضیه بافته بود، از کنارم برمی

هر چی...  از نماز، حاال احیاناً چیزی یادش بیاد یا -آدم-موردی نیست. معتقدم چون ممکنه نگاه برخورد کنه با ساعت و غافل بشه  -
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 .شید، اصالً اشکالی نداره کنین که حواستون جمعه و دچار اشتباه نمی درستش نیست که بذارین سمت قبله؛ اما اگر فکر می

 :روم دو قدم سمت مریم و طاها می

 !جا عزیزم گیره. بیا این اگر دین خدا رو سخت بگیریم، خدا هم به ما سخت می -

تر و بهتر  بوسم. رو به مریم که امروز متوجه شده بودم کمی از دیروز شاداب کشم و لپش را می یطاها را باز از آ*غـ*ـوشش بیرون م

 :گویم است، می

 ...گذره. خدا هست ناراحت نباش، می -

 :دهم با نگاه به طاها باز هم ادامه می

 تونی ناراحت باشی وقتی یه قندعسل کنارته؟ هان؟ اصالً می -

شان، قدر  ها در دوران کودکی ام؟ کاش انسان رود. آه... من چه مدت است که بلند و از ته دل نخندیده یاش به هوا م با قلقلکم خنده

هایت کج شوند هم، تو  شود که اگر کمی لـ*ـب شان را بدانند. این زندگی و این دنیا گاهی چنان سیاه می بهانه های ساده و بی خنده

زنم؛ اما کی بود آن زمان که سرخوش و سرحال، بلند  زنم، قهقهه هم می د میخوری. من در طول روز، لـ*ـبخند زیا دهنی می

های این سرنوشت  شده و زندانی ِغل و زنجیر رنگ من، خنده نداشت. من، قفل آید. زندگی خاکستری خندیدم؟ کی...؟ به یادم نمی

ها،  قندعسل هم به من بدهد. شاید از این روزمرگیخواهم. کاش خدا یک  ها را هم نمی ام، اما این روزمرگی هستم. نه خواهان آزادی

نهایت  ها را. این چه شیوه است؟ مغروق در عمق بی به اندازة چند ماه هم که شده، غافل بشوم و کمی خودم را ببینم، دنیا را، زیبایی

جا اکسیژن نیست و حال و روز  اینشوم در این عمق زیاد.  کم خفه می اقیانوس دنیای این روزها... چرا نباید یک بار نفس بکشم؟ کم

بلعی  قدر با عجله و حرارت اکسیژن و هوا را می شود سرفه کنی. آن من، همان نفس و دم پرشتاب خواهد بود. همان دمی که باعث می

دست  شوی. از کند و تو از نفس کشیدنت پشیمان می چیز را با هم قاطی می شود و سیستم بدنت همه ات قفل می که در سـ*ـیـنـه

های خاکستری، من همان نفس اول خواهم بود، همان عجله و شتاب، همان لـ*ـذ*ت، همان اشتیاق. و اگر زندگی من به  این روز

همین روال بماند، گویی آن نفس، برایم حکم مرگ را دارد! همان عجله و شتاب، همان لـ*ـذ*ت و همان اشتیاق. بعدش را کاری 

 !ای به سکون ندارم باشد و این بماند... آه، من عالقهام این  ندارم؛ اما اگر زندگی

مریم هم با خندة پسرش، لـ*ـبخند از ته دلی زد و برای اولین مرتبه، بدون تنفر و شک و ترس و بددلی، چشم در نگاهم دوخت و 

. امروز مرضیه با نگار بود. روم کنم و سمت در خانه می هایم آویزان می طاها را از دستم گرفت. شالم را فقط روی گـر*دن و شانه

هایش را بشنوم. این زن جلوة خوبی در ذهن من ندارد. آخر یعنی چه که طالق گرفته ولی توانسته یک خانة  خیلی دوست دارم حرف

گفت آقای انصاری و خانمش که صاحب آن خانه بودند، از آن  مستقل بخرد؟ شاید هم نخریده... شاید مستاجر است؛ ولی آخر می

ای، خانة جدیدی در مکانی جدید بستانند. شاید  قدر پول داشته باشند که بتوانند بدون فروش خانه آمد که آن اند! بهشان نمی رفتهمحل 

آید. یادم  ست؟ با عقل جور در نمی کاری اند به نگار و خودشان رفته باشند خانة یکی از اقوامشان. ولی آخر این چه این را اجاره داده
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صاری اصالً برای اقامت به تهران نیامده بودند. انگار یک مشکلی داشتند. آه، مرضیه با خانمش صحبت کرده بود و گفته آید زوج ان می

اند و شخص دیگری مالکش  اند و گویا نگفته بود که چه درمان. آه، نکند مالک آن ساختمان این زوج نبوده بودند برای درمان آمده

اش را  نشینی طور قضاوت کرد؟ پس نگار هزینة اجاره و کرایه شود این اند؟ یعنی می نشین بوده رایهباشد؟ شاید این دو هم مستاجر و ک

اش بهتر  هایش یک میلیون و دو میلیون تومان قیمت دارند و یکی از جفتی خودی نیست. خانه پردازد؟ آن محله، محلة بی طور می چه

گویند بیا با خودمان زندگی کن و نخواه  چاره نمی ؟ آن وقت آن والدین بیکند شود فرض کرد که از پدر و مادرش قرض می است. می

وقت این زن  اند، آن دهند؟ مردهایمان درش مانده کند؟ اما آخر کجا به یک زن مطلقه کار می که خرج بیهوده کنیم؟ شاید کار می

. شاید تحصیالت عالیه دارد؟ نه، ندارد. اگر داشت کند گفت خیلی خوب صحبت می ها را در خانه است! می طور...؟ تازه او که صبح چه

کند همه مثل خودش مهربان و دلسوز  دل است و فکر می فهمم این مرضیه خانم چرا تا این حد ساده گفت. اصالً نمی مرضیه می

ا در بیاوری، تا از تو جامعه نباید گرگ باشی؛ ولی باید ادای گرگ ر شود! در این داند گاهی حتی چوپان گله هم گرگ می هستند؛ نمی

خواهی که سیرت حقیقی و ساده و مهربان خود را به دیگران بنمایی، پس با دست خودت گور خود را  بترسند، و تو را ندرند. و اگر می

کند من خیلی احمقم که به دیگران  دانم، یا فکر می گذارد و نمی می« بدبینی»ای. و مرضیه بر این اعتقاد من برچسب  کنده

 !کند مرگ مال همسایه است ـم، یا فکر می«ینبدب»

ها لوچ  ها و کاغذبازی بازی ها و نامه نامه ها و بخش ها و کاغذ هایم از دست ورق تر چشم تر بود و کم امروز به نسبت دیروز کارمان کم

 .کشم پایم شد! پاشنة کفش را می

 .این مسافر بسیجیمون دو هفته دیگه میره -

خواهد  شد آخر ماه. بد نبود. رو کردم به او که دیدم مریم پشت سرش، طاها به دست ایستاده و می گر، میاخم کردم. دو هفتة دی

 اش کنم؟ عزتش چه؟ ام کند. اشکالی ندارد اگر جلوی او، صحبتی درباره بدرقه

ز خودش خواهد بود. لپ طاها را گاهی اما دل را به دریا زدن هم بد نیست، اگر ناراحت شود و برداشتی از حرفم کند هم، اشکال کار ا

 :کشم و خطابم با خانم فراهانی بود که کرد، می های باال رفته نگاهم می که با ابرو

 .کنم دو هفتة دیگه خوبه. فقط هر چیزی که الزم بود رو لطف کنید براشون فراهم کنید، خودم حساب می -

 :فت و با نارضایتی گفتخانم فراهانی خواست چیزی بگوید که خود مریم از او پیشی گر

 ...انداز دارم، نیازی نیسـ من خودم یه مقدار پس -

 :ام در هم بود جهت چهره رو به او کردم. ذهنم درگیر مرضیه بود و بی

 .دار برای روز مبادا نگهش -

شد. یا شاید هنگام گفتن مبلغ ای که بخواهد برای این دو خرج کند، پول نداشته با به خانم فراهانی نگاه کردم؛ شاید او هم به اندازه

توانستم  ترش کند که مثالً به من لطف کرده باشد؟ ای لعنت بر ذات شیطان، من که نمی مورد نیاز، اصل مقدار مخروج را نگوید و کم

 !جلوی چشم خودش برای خرج کردنش پول بدهم
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گویم  وقتی می»یا « خواستم که به من کمک کنی؟من از تو »، «اصال تو چه نسبتی با من داری؟»خواهد بگوید که  حاال البد می

ها، که بخواهد غرور لـ*ـب  دانم، یا هر چیزی در همین حیطه چه می« هایم! انداز به اندازة کافی دارم، نه نیاور در حرف خودم پس

روی تو، سفارشت را  ی روبهدانم دردآور است، که کس دانم، می پرتگاهش را با در هم شکاندن من و نیت من، بازیابد و حفظش کند. می

دانم که حس تنفر و انزجار دارد،  دانم، می می«! توانم مراقب خودم باشم خودم می»گویی  که تو با خود می پیش دیگری بکند، درحالی

 که خودت تا حد خواهد از جیب و درآمد خودش، دست تو را بگیرد، درحالی برد و می رویت دست به جیب می زمانی که شخصی روبه

با دو قرونی که تو داری، یه روز هم »گوید  بعد حقیقتی تلخ به تو می« من که پول دارم»کنی  زیادی توانایی داری. با خودت تکرار می

شوند که تو به خودت بیایی  کند. این احساسات زمانی تشدید می و این حقیقت تلخ تو را در هم خرد و خاک می« تونی زنده بمونی نمی

روم؟  گیرم؟ من دارم زیر دِین او می ام، پول می رم از کسی که حتی دو روز تمام هم نیست که آشنا به ظاهرش شدهمن دا»و بگویی 

ام؟ نکند... نکند غرضش چیز دیگری باشد؟ آخر در این زمانه و این دوران  او اصالً کیست؟ چرا من کمک چنین مردی را متقبل شده

ه آلودگی و فساد شده و همه درگیر سوءاستفاده از مال دیگران و جان دیگران هستند، جنگ که همه چیز در هم شکسته و آمیخته ب

خواهد دست من را بگیرد؟ دست منی را که یک زن بیوه و جوان هستم! او هم جوان است!  چرا این مرد که زندگی آرامی دارد، می

ام از  وبد؟ من چه؟ مگر من آدم نیستم؟ تا به اآلن توانستههایش را توی سرم بک نکند قصدی دارد؟ وای... نکند که فردا روز این کمک

خواهد دست در جیب بکند؟ برای من؟ برای پسرم؟ پسرم؟ پسرم؟ پسرم  ام که این مرد می کسی کمکی نگیرم، حاال به کجا رسیده

باقی مانده بود که توانستی مرا به قدر ثروت و مال و منال  پرسد که خرج بزرگ کردن مرا از کجا آوردی؟ مگر از پدرم چه فردا روز نمی

گرفتم؟  جا بکشانی؟ من به او چه بگویم؟ بگویم که از یک مردی که اتفاقی مرا در خیابان دید و سوار ماشینم کرد، پول می این

م بکند؟ چه پرسد او که بود؟ چرا سوارت کرد؟ تو چرا سوار شدی؟ اصالً چرا باید فقط تو را میان آن همه آدم ببیند و سوارت ه نمی

انداختم که فقط در این شب نحس  ای چنگ می چیز ناامید شده بودم و به هر طناب پوسیده بگویم؟ بگویم او مرا دید و من هم از همه

های تو بکنم، و سوار  چیزم را فدای اشک و توفانی، بتوانم تو را در آرامش و آسایش بخوابانم؟ چه بگویم؟ بگویم من حاضر بودم همه

ها به خاطر بیدار کردن حس دلسوزی راننده بود؟ بگویم من به عمرم او را ندیده بودم؟ چه بگویم؟ چه دارم که بگویم؟ این شدنم تن

کاره  کند! شاید... اصالً شغلش چیست؟ چه شناسم! شاید دزدی می پول... این پول سالم است؟ حالل است؟ من که این مرد را نمی

افکار « ؟ اگر این پول خرج من و پسرم شود و حالل نباشد؟ وای... من به کجا رسیده ام؟است؟ اهل ریا و ربا که نیست؟ هست

تواند جلوی این ریزش را بگیرد؟ افکار خود انسان است. به  ریزند. چه کسی می آیند و کوه کوه، بر دوش نحیف انسان می آیند و می می

توان با آرامش و  مغز و فکر انسان، تنها خود انسان است. میپرورانی. مالک ذهن و  کسی مربوط نیست که تو در ذهنت چه می

صبر باشد... ذهن انسان،  قرار و بی جلوی هجوم وحشیانه و کشندة افکار را گرفت؛ اما امان از روزی که دل هم بی« دل»زیبندگی 

گسارد و رم  رده. افسار میقواره و نجیب سابق نیست. خو عوض ک شود. دیگر آن اسب سفید و خوش تبدیل به یک اسب وحشی می

برد. یک تلنگر شاید کارساز باشد؛ اما پس از آن همیشه در ترس  نهایت مغز، می های ترسناک و زشت دنیای بی کند و تو را تا افق می

ت، ات آرامش داش که اسب ذهنت افسار پاره کند، در مزرعة خودت، خوش و خرم بودی! زندگی از آن بری. تو پیش و وحشت به سر می
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کوفتند را دیدی و لمس کردی، ترس و وحشت  های عصیانی که سنگ از خود فرو می ها را ندیده بودی؛ اما حاال که آن آسمان زشتی

 .خاصیت درون جمجمه است قدرت این ماهیچة بی کنند. این دلت را ناآرام می

های آینده.  ست که دلشکسته شود. باشد برای روزگفت حاال اگر رقمی بدهم، ممکن ا دانم؛ اما حسم می نه. حاال وقتش نبود. نمی

 ...«اگر عمری باقی باشد»های آینده...  روز

 :زندم آورد و تشر می خانم فراهانی من را به خودم می

مونه. خودم حواسم بهش هست، چیزی هم خواست ما که با هم تعارف نداریم، دو تا زن تنهاییم. تو هم  مریم مثل دختر خودم می -

 !یست مثل این مردای سیـاس*ـی رسمی حرف بزنی و هی سفارشش رو بکنی. بچه که نیست. برو پی کارت، زنت منتظرتهنیازی ن

تا حد زیادی روحیة رفتة مریم را بازگرداند و آرامش من را تثبیت کرد. او تشر زد و به نوعی دعوایم کرد؛ اما من از او متشکر بودم که 

دانستم چه بگویم. ناگهان  دروپیکر، برایم حکم فرشته را دارد. دیگر نمی در این شهر قاطی و بی هوای هر دومان را داشت. این زن،

های پرهیجانی را از سر  جهت قلبم تپش چیزی ته دلم جوشید. انگار که ترش کرده باشم و غذا سر دلم مانده باشد. و خیلی بی

نمود و  اش گرفت. سرسری از آن مکانی که آسمانش سیاه می ادیدهشد ن گذراند. این حس بد ناگهان به دلم ریخته بود و نمی می

قدر  گیرم. آه... چرا آن خانه یک لحظه در نظرم آن کرد، بیرون آمدم و راه خیابان اصلی را در پیش می ام می های حیاطش خفه دیوار

کنم اگر سرم را باال بگیرم  ترسم؟ احساس می آید؟ اصالً چرا از آسمان می سیاه و زشت و پلید آمد؟ چرا از روشنایی آسمان بدم می

 ست که دارم؟ انگیزی بلعد! لعنت... این چه اوضاع رقت آسمان من را در خود می

کردم محکم نفس بکشم تا قلبم آرامش یابد؛ اما دریغ... خدایا...  کردم. سعی می هایم خالی می عصبانیتم را در سرعت و کوبش گام

ها درگیر شوم. این هیجان وحشیانه چه منظوری  ش از آ*غـ*ـوش و تنم بیرون برود. نخواه که بیش از ایننخواه... نخواه که این آرام

ام و هر چه که در آن است را  کردم اآلن است که معده ام. احساس می ها را تجربه نکرده گاه حس ششم و این حرف دارد؟ من هیچ

رنگ را سالم و سر  اند. استرس بدی بود. نفسم را محکم فوت کردم و پیکان کرمام چیزی نم جا باال بیاورم و دیگر در دل و روده یک

درنگ  حال یافتم. نزدیک ماشین شدم و سوئیچ را از جیبم در آوردم که یک سیاهی عجیبی از زیر ماشین بیرون پرید و رفت! بی

 !پیر... سکته کردم از ترس ی بیشد. عوض رفت و دور می برگشتم و گربة الغر و زشت سیاهی را دیدم که با شتاب می

 .وپرت به هم ببافد که فقط آرام شوم تر از قبل در هم بودند. دلم هوای مرضیه داشت که بیاید و چرت هایم وحشتناک اخم

که ای زد به این معنا  برای بار سوم استارت زدم که روشن شد. تا دنده عقب رفتم که از پارک بیرون بیایم، ماشین پشتی بوق طوالنی

؟! ترمز کردم. از پنجره دستم را به معنای عذرخواهی بیرون بردم و دنده را روی سه انداختم و خارج شدم. «هوی حیوون، مگه کوری»

ام بخورد و آرام شوم. تا چند دقیقه بهتر شدم. بیا! یک امروز هم که خسته نبودیم  شیشة دو طرف را تا آخر پائین کشیدم که باد به کله

متنفرم. انگار تکلیفش « پنجشنبه»شود! فردا... فردا پنجشنبه است. خب، خوب است؛ اما از روز  طور زهرمان می ی ها، اینباز از کاغذ

دانیم پنجشنبة وامانده جزء تعطیالت محسوب  ها هم نه! آخر هم نمی شوند و برخی ها تعطیل می با خودش معلوم نیست. برخی اداره
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اما برای ادارة ما، «! برو و شنبه بیا! ما پنجشنبه نیستیم»گویند  ما اگر ادارة پست کار داشته باشیم، می های اداری؟ مثالً شود یا روز می

 .کنند. از این روز متنفرم ها هم مراجعه می رجوع تا آخر وقت روز پنجشنبه هم دایر است و اربـاب

رفت. این خیلی  خواست بدون توقف می که، هر کجا که میها، چراغ خطر بود و هر  ها و خیابان چراغ راهنمایی به خاطر خلوتی راه

 !کند اعصابی و شلوغی درست می تر بی ست. چراغ قرمز بد راهکار بهتری

شد و شکر خدا خبری دیگر از آن حس  کم تاریک می شوم تا در را باز کنم. هوا کم کنم و پیاده می روی در، سروته می ماشین را روبه

اند و  مان روشن های خانه شود. انگار همین که سالم برسم خانه و ببینم چراغ دانم چه مرگم می اوقات نمی مزخرف نبود. واقعاً گاهی

خواهم باز سوار ماشین شوم که ببرمش داخل حیاط، که خانمی که چادر مشکی به سر  بوی غذا در مشامم بپیچد، آرامشم بود. می

 :رد، پرسیدک پاشی می مان را آب رویی داشت و جلوی خانة روبه

 !ببخشید آقا -

زد.  ساله می 34یا  32ای که حدودا  چرخانم سمتش. زنی با چهره گیرم و گـر*دن می تر می دستگیرة در ماشین را در دستم شل

اش را  پاشی طور که آب اش نیافتم و منتظر نگاهش کردم که بگوید چه شده. همان فرصتی برای فکر کردن به خصوصیات قیافه

 :آن صدا گفتکرد با  می

 شما چرا این موقع روز میاید خونه؟ -

 :اش را درست کند دانستم یک اخمم تا این حد برو دارد! به او چه ربطی داشت؟ که بود اصالً؟ خواست جمله نمی

کنید  و فکر میدونین با کیا رفت و آمد داره؟ شما این موقع روز میاید  منظورم اینه که اصالً حواستون به خانمتون نیست! اصالً می -

 !که نیست! یه کم بیشتر مراقب همسرتون باشید واسه ما دردسر درست نکنه همه چیز امن و امانه، درحالی

 !و داخل رفت و در را کوبید! اصالً مجال نداد یک کلمه دهان باز کنم. همان بهتر، لیاقت زبان باز کردنم را هم نداشت. فتانه

را داخل حیاط بردم و در حیاط را بستم که در خانه باز شد. سرش را بیرون آورد و پر انرژی، مثل  تر از خراب، ماشین با اعصابی خراب

 :همة روزهایی که حالش خوب بود گفت

 !سالم شوهر -

توانند دردسر  لعنت بر دل سیاهش! این چشمان صمیمی و مهربان مگر می«. واسه ما دردسر درست نکنه»یاد حرف آن زن افتادم، 

 :دهم دارم و به دستش می الم را از دور گـر*دنم برمیباشند؟ ش

 سالم. خوبی؟ -

گذارمشان. حوصلة خم شدن و  کنم و همان جا جلوی در می ای رنگ را از پا می های قهوه خندد. خوشحال است! خیلی زیاد! کفش می

اش و با ذوق بازویم را  کند در جای همیشگی روم و او هم شالم را آویزان می برداشتن و گذاشتنشان در جاکفشی را نداشتم! داخل می

 !گذارد جورابم را از پا در بیاورم چسبد و نمی می
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 !وای مرتضی! اگه بدونی امروز چی شد -

 :زنم کشم و آرام تشرش می دستم را از دستش بیرون می

 !امون بده یه دقیقه -

خندم؛ چه  های در آشپزخانه. می دازد در سبد رخت چرکان گیرد و از فضای خالی اپن، می های خاکستری را از دستم می جوراب

 :گوید اندازد و می رنگش را پشت گوش می هدفگیری دقیقی! موهای زیتونی

 امروز رفتم خونة مامان نگار، خب؟ -

ا باز هم شد، کاسته شده بود در دلم؛ ام به هر چه که به نگار مربوط می هایش، راجع از آن شوق و اشتیاق برای گوش دادن به حرف

که سمت اتاقمان، که در راهروی کوتاه در  فرقی برایم نداشت و تا حدی هم دوست داشتم از جزئیات این زن آگاه شوم. حین این

 :رفتم گفتمش شرق هال قرار داشت، می

 .خب؟ راستی غذا چی داریم؟ من ناهار نخوردم هنوز -

 :گوید آید و با حرصی نهان می دنبالم می

 !تو شکموییقدر  وای! چه -

که من اصالً تمایلی به غذا  خوراک و شکمو جلوه بدهد، درحالی دانم چرا این زن تا این حد عالقه داشت مرا پرخور و خوش نمی

اش نباید نسبت داد. هر چند مرضیه القاب  خورد! گشنه شدن انسان را به پرخوری خوردن تفریحی نداشتم. باالخره انسان است و می

 !...هاده، این نیزمتفاوتی برایم ن

که بروم سمت کمد و به جالباسی  ام. حال این  حوصله دانم. خیلی بی اندازم. نمی آورم و روی تخت سفیدرنگ می کتم را از تن درمی

 :کنم های پیراهن آبی را باز می دهد. دکمه شود از این کارم و به در اتاق تکیه می آویزانش کنم را نداشتم! مرضیه جداً عصبی می

 جا وایسی و من رو قورت بدی؟ خب بعدش چی شد؟ رفتی خونة نگار؟ خوای همین حاال می -

هایش براق شده! حمام رفته بود. یک بافت بنفش نسبتاً تنگ و دامن رنگارنگ چه  قدر مو کند. آه... من گفتم چه ابرو در هم می

 :دانم چه رنگی به تن داشت می

 !ها استادی الی داره مگه؟ خودت که تو این کارنگار! بعدش هم، چه اشک« مامان»خونة  -

 !زند. الکردار و لـ*ـبخند مرموزی می

*** 

آید. ظهر  ماند و روز هنگامی در کار نبود؟ از شمایل صبح خوشم نمی شد اگر آسمان، همواره شب و سیاه می کنم چه می گاهی فکر می

ها، شب را دوست دارم. شبی که نجیب است و آرام. ابتدای  ازة تمام اینهنگام را دوست ندارم و از غروب و طلوع متنفرم؛ ولی به اند

چیز بر جای خودش  کشند و بیدارند؛ اما شب از نیمه که بگذرد، دیگر همه ها سر می شبانگاه، جالب نیست. دزد و دروغ و گرگ

 .نشیند می
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خواند و آرامش  ای از شهر نماز می کند. مردی گوشه یای از آسمان شب را به نام خود کرده و برای جوانش دعا م مادر پیری، گوشه

کند و پسرک جوانی، از فرط  هایش را مرور می کند. دخترکی در خواب ناز است و رویا طلبد. زنی به حال بخت خویش گریه می می

اش را در شب نمایان  روند. هر چیزی جلوة حقیقی کند. کل شهر به خواب می خستگی و دوندگی، بیهوش افتاده و خستگی به در می

کند. دیگر دروغ نیست. دیگر ریا نیست. دیگر صبح نیست که هر کسی از برای چشم دیگران عبادت خدا که نه، خلق خدا را بکند!  می

بوسد و کنار  زاده است! آن کس که خواب شبانگاهش را می کند، گویی یک عارف عاشق و پاک در شب، هر کس عبادت خدا را می

اش نیست؛ سیرت حقیقی خود را  اش دیده شدن سجده و قنوت طوالنی دو دقیقه خلوت با خدایش، دیگر دغدغه گذارد محض می

هایش را  ها و آتش دهد. آن زمانی که خورشید پرنور و آزاردهنده، اشعه نماید. در شب، حتی آسمان رخسار حقیقی خود را نشان می می

ها را  کند، ستاره ها را نمایان می کند، ابر دهد! آسمان را آبی می ی آسمان را تغییر میگیرد، رنگ و رو رو به این سمت از کرة خاکی می

کران را به بازی  چیز آسمان بی طور همه ست که این ای کند، این چه تودة زشت و وحشیانه چیز را روشن و پرنور می کند، همه پنهان می

توانش دید که چه  دهد، می کند و تن عور آسمان را نشان می که غروب می شود، و خورشید پیچاند؟ و شب که می گیرد و در هم می می

شماری! شب زیباست. شب نجیب است. شب  کرانی! چه بی ای! چه نامحدودی! چه بی ست و چه فضیلتی! چه گستره نهایتی زیبایی بی

کنم  ست. گاهی حس می نیافتنی هی که دستریزد. ما آرام است و ماه... آه! ماه... این قمر جذاب وسط آسمان، چه شوقی در دل می

های  کند. دست نوازشش را روی سر مرد ماه، این دایرة سفید، چشم دارد! چشم دارد و مایی را که در این کرة خاکی هستیم، نگاه می

زند.  از قدردانی می ای حاکی خواند و روی سر مادران را بـ*ـو*سه انگیزی می های بدخواب الالیی دل کشد. برای بچه خسته از کار می

تر است. روی سفیدرنگ ماه، به مانند چهرة مـعـ*ـشـو*قی زیبا و محجوب  تر و عاشقانه انگیز اگر شب نجیب است، ماه هزار مرتبه دل

هایش دویده و رخسارش را گلگون کرده! روی زیبای ماه، به مثال کودکی  ماند، که خون از شرم جذاب و دلنوازی زیر گونه می

رسد؛ اما اگر  ماند! به همان زیبایی... به همان معصومیت... به همان آرامش... ماهی که گرچه دست من به او نمی و پاک می« معصوم»

 !آفرینی شوم. خدایا... تو چه می اش بنشینم، سیراب نمی های طوالنی را هم از قاب پنجرة اتاق به نظاره شب

 :شود سیگار به ناگهان از دستم کشیده می

 هم؟ باز -

گوید  اش چیست؛ اما می دانم فلسفه آ*غـ*ـوش باشم و دمم را با دود او بیامیزم. نمی دهد دو چند دقیقه با سیگار هـ*ـم اجازه نمی

رساند.  دانستم نگرانم است؛ اما ماهی یکی دو نخ که آزاری نمی خواهمش یعنی لجبازی؛ یعنی بچه بازی. می این نمی«! نمی خواهم»

اش و به خصوص اتاقمان بوی سیگار بدهد؛ اما پنجره که باز است. او خیلی حساسیت  خواست خانه ه هیچ عنوان نمیاز طرف دیگر، ب

 :دهد به خرج می

 .بدش بهم مرضیه -

 :سجاده و مهر و تسبیح و چادر و مقنعة سفیدش را که روی طاقچة پنجره بودند، کنار زد و خودش روی طاقچه نشست
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 ؟عصبانی که نیستی؟ هوم -

کردم. عصبانی  ها و آسمان، گفتگو می ترین آرامش ممکن با این هوای سرد و پتوی دورم و شب و ستاره عصبانی؟ نبودم. در جذاب

 :هایم را روی صورتم بنویسند گفت نبودم! انگار که حرف

 ...کشی آخه هر وقت اعصابت خرابه سیگار می -

شود.  گیرم و تمرکزم متمرکز می گویی که با این شیء مزخرف و آلوده، جان میکشم.  من هرگاه که خیلی در فکر فرو بروم سیگار می

 .کنم به آسمان نگاه می

 مرتضی؟ -

 .چاره این زن، ترساندمش نصفه شبی آمد؟ بی چرا صدایم درنمی

 جان؟ -

رنگی که در نور  ای ه قهوهنظم افتاده بودند و نگاهش، نگا هایش، بی رنگش، بر شانه بو و زیتونی های خوش کنم. آن مو نگاهش می

های  خم، و ابرو کشیدة خوش فلک های فرخورده و سربه شد، با آن مژه نمود و در شب، در سیاهی شب، سیاه می تر می خورشید، روشن

ای که  ساخت. نقاشی های سرخ رنگش، از او یک تابلوی نقاشی می کمانی به رنگ موهای افشانش، و گونة گلگونش و لـ*ـب

 .تواند بود خدا نمینقاشش جز 

دهم به پشت صندلی. چشمانم  گذارم و سرم را تکیه می هایش می آورم و دو دستم را روی دسته ای را به حرکت در می صندلی گهواره

 :گوید به آسمان و ماه است. حالم خوب نیست. حوصلة هیچ کاری را ندارم. حتی چرخاندن زبانم را. می

 خوای تنها باشی؟ می -

های دیگر کل وقتش را در پختن  که مثل زن وگذار و دیوانگی بود، یا آن زد و پرچانه بود، و یا خیلی اهل گشت خیلی حرف میکه  با آن

پاک و...  های دل قدر فهمیده بود. از آن دست آدم کرد، چه گذراند و هر چیزی که او را به نسبت دیگران متمایز می وروب نمی و رُفت

دار شود، حتی اگر سالیان سال از آن ماجرا بگذرد و از یاد  را بگیرد. دل که لکه« پاکی»تواند جای  ای نمی اژهنیت. هیچ و پاک و پاک دل

های  زاد باشد و تا سال ای از دل، متعلق به آن لکة سیاه خواهد بود. اما دل آدم اگر پاک برود، اثرش باقی خواهد ماند. یک گوشه

شود آن دل و دین را روی  شود آدمش را فرشته حساب کرد، می شود رویش حساب باز کرد، می ای به خود نگیرد، می طوالنی عمر لکه

شود. دیگر به  رفته مقاوم می اش حفاظت نمود و ارکیدة درونش را زنده و شاداب نگاه داشت، رفته سر گذاشت. دلی که بتوان از زیبایی

گاه که کسی بیاید و خواهان دلدادگی باشد، ارکیدة درون دل،  ود. و آنش خورد. مستحکم می شود. به راحتی زخم نمی راحتی سیاه نمی

کند. دلدادگی این است؛ نه واژة  کند و کل فضایش را از محبت از ته دل یارش پر می تر از پیش رشد می قواره تر و خوش شاداب

« دروغ»ها ممکن است  ر داد؛ زیرا که همین واژهها را سرلوحه قرا ؛ که واژگان را گر چه باید ارج نهاد؛ اما نباید آن«دوستت دارم»

چیز به گفتن  های دم سحر؟ مگر همه های جفت مینا باشد! پس، چه گفتگویی به از ارتباط چشم مـعـ*ـشـو*ق و نگاه عاشق و یا آواز
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 !است؟ کاش عمل کردن را بیاموزیم

 ...هم وحالم ریخته به نه عزیزم. یه کم حس -

 :گیرد کند و چشم می ، نگران نگاهم میچند ثانیه بدون پلک زدن

 واسة اون خانمه؟ که گفتی بردیش پیش لیال خانم؟ -

 :گوید کنم که حرفی بزنم می تا دهان باز می

قدر حرف زدم نذاشتم تو دهن باز کنی! خب، چی  راستی قرار بود امروز بری بهشون سر بزنی! چیزی شده بود؟ رفتی؟ وای من این -

 بود؟ شد؟ راستی اسمش چی

دهد و پرحرف است، برای منی که اکثر اوقات ساکتم و  چیز در اطرافش اهمیت می لبخند زدم. وصلة من، مرضیه بود. زنی که به همه

چیز که به ظاهرِ خوب نیست؛ ظاهر شاید حداکثر تا  کند! همه طور تحملم می دانم مرضیه چه دهم. واقعاً نمی چیز اهمیتی نمی به هیچ

کند. و سیرت من، سکوت بود. سکوتی مملو از  زدواج به چشم بیاید، بعد از آن سیرت است که خودش را نمایان مییک سال پس از ا

رفتند. او با این خصوصیات من کنار آمده  آمدند و می فهمیدمشان، و به آنی به ذهنم می های عجیب و غریبی که خودم هم نمی حرف

کرد؛ وگرنه که از نظر عقلی و منطقی، من و او دو وصلة  که هنوز هم با من مدارا می داد اش را نشان می بود. بدون شک این عالقه

ای  نگری ست برایش. و منطق رابطة ما، کلی نگری کافی کند. در همان حد کلی تر از دیگری بودیم. و عالقه، منطق را ریز نمی ناجور

دانست  کرد و نمی زم! سیگار را که در دستش داشت فرش را کثیف میسا کرد. آه... باز شر و ور می جا عمل می بود که خیلی خوب و به

ای که کنار دستم روی طاقچه بود، تکاندمش و دوباره گوشة لـ*ـبم  دقیقاً باید چه بالیی سرش بیاورد، گرفتم و در جاسیگاری

 :گذاشتمش

 .مریم. رفتم... چیزی نشد -

هایم را هم ندارم و این حقیقتاً از عهدة من و حیطة کنترل  از نگه داشتن چشمکردم نای ب حال بودم. خیلی زیاد. احساس می خیلی بی

شد. صحبت  هایم باز نمی خواندم؛ چون چشم خواستم بخوابم، خواب با چشمانم بیگانه بود. کتاب نمی من خارج بود. و حتی اگر هم می

توانستم  هایم رها شده بودند. تنها در مغزم می گامرفتم چون  کردم چون زبانم توانایی چرخش و حرکت را نداشت. راه نمی نمی

 .اش برای خودم باشد اش خودم باشم و خنده و گریه اش خودم باشم و گوینده هایم را بگویم و شنونده وری دری

 

لی باال آمد؟ بدون شک یا مصرف کاغذم خی توانستم با خودم فکر کنم، چه بالیی بر سرم می کنم، که اگر نمی گاهی با خود فکر می

تواند در ذهنش بگوید و با نوشتنش، فریادش بزند.  پژمردم از درد. چه مهربان است خدا، که انسان می کردم و می رفت، یا دق می می

ست که گریبانم را  ای دار باشد، اما دلم هوای گریه دارد. آه... این چه احوال سگی دلِ تنگش را آرام کند و تسکینش دهد. شاید خنده

 !گرفته؟
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کند. برای  کنم که ببینم چه تجویز می کنم. منتظر نگاهش می گیرد. تب دارم؟ فکر نمی ام جای می دست مرضیه ناگهان روی پیشانی

قراری و  خودم که دمای بدنم عادی بود؛ اما ته دلم دوست داشتم که تب داشته باشم! آن هم به این علت که حداقل علت این بی

 :کردم که گفت ش در هم رفت و دست سردش را برداشت. منتظر و خسته نگاهش میهای ناآرامی را بیابم. ابرو

 ...داغی! بذار برم پاشو -

 :از طاقچه پائین آمد و زمانی که از برابرم گذشت، دستش را گرفتم. نگاهم که کرد، گفتم

 .بخواب. حواسم هست -

 :وار گفت هایم فرو کرد و زمزمه های سیاه مو الی تار انگشتانش را در البه

 ...تب داری -

 :کنم داد. لـ*ـب باز می هایم استراحت دادم. این کار، آرامش عجیبی را به دلم جریان می به پلک

 .بخواب. من هم میام -

ای کاش باز هم آن کار را تکرار کند.   انگار که راضی شده باشد، دست کشید و رفت و لیوانی آب خورد و خوابید. نگفتمش که

 ...نگفتمش

*** 

 :تلفن خانه زنگ خورد و روزنامة کیهان را کنار گذاشتم. مرضیه از آشپزخانه بلند گفت

 !مرتضی گوشی رو بردار! دستم بنده -

 :دارم نشینم و برمی اش می روم و روی صندلی کردم! سمت میز تلفن می گفت هم خودم این کار را می کنم، نمی لبم را کج می

 بله؟ -

 :و مردی که گفت

 ...تضیالو مر -

 .زدم پدرم باشد. صدایش... نه، ایمان بود حدس می

 طوری؟ ایمان؟ چه -

 ...دونم... مرتضی نمی -

مرده بود. افسرده... خسته... افتاده از پا... چه شده بود؟ اخالق ایمان همین بود؛ اما این رفتارش مرا  ؟ یعنی چه؟ خیلی دل«دانم نمی»

 :کرد شک می دوبه

 چی برادر؟ -

 :سوس ویک آه اف
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 ...مرتضی بیا روستا... میکائیلم رفت -

 «هان...؟»

 ...مرتضی -

 «چرا؟»ام کرد. هیچ نگفتم. الل...  کرد. خفه بغضش مرا خفه می

 طور فراموش کنم؟ اش رو چه اسمش نوک زبونمه. مرتضی... چهره -

را الل شده بودم؟ چرا یک آن سرما به کردم؟ چ ست؟! سر انگشتانم را چرا حس نمی شود. این چه سرنوشت شومی فکم منقبض می

 تنم دویده بود؟

 ...کرد کل می صداش... با نغمه کل -

 .تر از آن بود که بتوانم همین حاال زبان بگشایم هایم سنگین شده بود. این ضربه کاری حتی نفس

 ...دوید... باغبونش دعواش کرد... با ترکه زد رو کمرش تو باغ ساالر خان می -

 !قدر پیر شده بود خواست گریه کنم از برای صدای برادرم که آن امانی تا گلویم باال آمده. دلم می دم درد بیکر احساس می

 ...کرد... لـ*ـباسش خیس خون شده بود... مرتضی اومد خونه... گریه می -

دستم را به زانویم تکیه دادم و  خواست و من نداشتم. نشد... نخواستم... نتوانستم... مقاومت در مقابل شکست این مرد، دل قوی می

 .صدا، این غم سنگین را، سبک کردم جلوی صورتم را پوشاندم و بی

 ...ها عادت کنی... ولی بهش گفتم باید یاد بگیری... و به این ضربه -

 ...تکه شده بود، برادرم کرد. دلش تکه گریه می

 ...دیروز که بیدار نشد... دیروز -

 «چرا؟»ا؟ چه شد؟ گریه... ناله... غم... چر

بـو*سـیدمش، کاش خدا یه فرصت دیگه بهم  کردم، کاش بیشتر می به غلط کردن افتادم... مرتضی... کاش بیشتر بـ*ـغـ*ـلش می -

ذارم آب تو دلش تکون بخوره... چرا خدا صدام رو  ذارمش... نمی داد... اگر فقط... اگر فقط یک بار دیگه ببینمش، روی سرم می می

 پس؟ شنوه نمی

ای  شود؟ اندوه این زخم به اندازه شود! می چه بگویم؟ چه دارم که بگویم برادر؟ تو اما حرف بزن... بگذار غمت سبک شود؛ اما نمی

 گویم؟ چه بگویم؟ چرا؟ چه شد؟ نیست که حتی از یاد برود. چه می

 ...خواد... تنها پسرم بود... عزیزِدلم بود دلم آرامش می -

 :تصدایش کمی باال رف

 ...به پیغمبر خدا قسم که عزیزترینم توی این دنیای کوفتی خانوادة خودم بود. از چشمام بیشتر مراقبشون بودم... ولی -
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 :کرد، پرسید رنگی خشک می هایش را با حولة صورتی که دست مرضیه از آشپزخانه آمد و درحالی

 چی شده؟ -

 :به او، خطاب به ایمان، گرفته گفتم هایم برداشتم و با نگاه کوتاهی دستم را از جلوی چشم

 .رسم. اذیت نکن خودت رو... مراقب زنت باش تا شب می -

 :گویا که با این حرف، آتش دلش را روشن کرده باشم، عصبانی گفت

 !تره! خداحافظ الزم نکرده بیای! تو رسم برادری نیست که بری و دیگه برنگردی. تحمل نبودنت از تحمل بودنت راحت -

 ه حرفی بود؟این چ

 

دیروز که از خواب بیدار »گفت  مانست حاال... می گلی می تلفن را قطع کرد. گوشی را از کنار گوشم پائین آوردم. میکائیلی که به دسته

 . خدای بزرگ... چرا؟63تر به گوشم رسیده. پنجشنبه... آبان ماه  پس خبر دیر«. نشده

 :کنار پایم نشست و دمی بعد پرسید

 کی بود؟ چی شده؟ -

 .ست رویم. این دنیا واقعا دار فانی کردم. من و تو هم روزی می نگاهش

تر از آن  زد. حسی تلخ و زننده. گویا که به او هم الهام شده بود خبری که خواهد شنید، زشت رنگش، چیزی موج می ای در نگاه قهوه

چیزی را نداشتم.  سرازیر نشود. حوصلة هیچ های دلم، باقی بماند و اشک نشود و است که دیوار مقاومتم را نشکند و در حصار نرده

 :اصل مطلب را گفتم و تمام

 .پسر ایمان فوت کرده -

ها وقتی خبر مرگی را  کرد. چرا؟ چرا انسان تر شدند و پنداری باور نمی هایش از هم باز آرنجش که به زانویم تکیه کرده بود، لرزید. پلک

جا مسافر نیستیم؟ دلیلی ندارد تا این حد  کند آدم را؟ مگر ما این ا این حد دلبسته میکنند؟ چرا؟ چرا این دنیا ت شنوند، تعجب می می

کند، نه! زمانی که روح خودم، مرا  وصل این دنیای زشت و پر از دروغ شویم. هیچ دلیلی ندارد. زمانی که پارة تن آدم، رهایش می

زد را روزی به خاک گور خواهند انداخت، چه دلیلی وجود دارد بر لر کند و جسمم، این تن که با هر وزشی می روزی و زمانی رها می

های فراوانی دارد. ما همه در مسیری مستقیم قرار داریم، که راه  گویند زندگی زیباست! اما این زندگی زیبا، حاشیه دلبستگی؟ می

جادة زندگی پر است از سیاهی و  بر اینطرفه و مستقیم است؟ نه! دورو شود؛ اما مگر فقط یک جادة یک راستش به سعادت منتهی می

هایی که اگر  شکافد. پر از فرعی هایی که جاده را از هم می رقصند. پر از صاعقه رویت می هایی که به فریب تو، روبه زشتی. پر از کثافت

های ورود  است از دیوار، از تابلوجاده پر است از چاه، از چاله، از سراب! پر   ها رفتی و راه بازگشت را بلد نباشی، گمراهی! این در آن

؟ زندگی ما، امتحان است. یک آزمون سخت. احتماالً منظور «زندگی زیباست»ممنوع، پر از غل و زنجیر. پس، کدام باشعوری گفته 
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و کنیم  شان می ست که در طول جاده و در طول راه، به خوشی و راحتی سپری هایی خود، زنگ تفریح آن با شعور از این حرف بی

شوند. اوقاتی هم یک اتفاقاتی  ها هم گاه حرام و حیف می بینی؟ حتی خوشی این زنگ تفریح شوند خاطره و عذاب! می گذرند و می می

 .کنند؛ مانند این خبر مرگ کوفتی افتد که خوشی را زهرِمار می می

های سیاهم  کنم. چشم صالح کرده بودم، نگاه میام در آینه که دیروز ا بندم و به چهره رنگ را دیگر نمی دو دکمة آخر پیراهن سیاه

چیز نیستم. یک بادکنک رها  فهمم که چرا تا این حد در دلم، احساس پوچی دارم. انگار که هیچ دانم، نمی اند. نمی قدر خسته و پوچ چه

کنم؛ از سرتاپایش  مرضیه نگاه می گیرم و به شود. رو از آینه می آزار، از دیده محو می ترین تلنگر شاخة درختی بی و ول، که با کوچک

کشم؛ با این سردرد و تب وحشتناک،  هایم می کرد. دستی بر چشم رنگ بر تن کرده بود و چادرش را درست می های سیاه را لـ*ـباس

 توانم رانندگی کنم؟ می

 رسیم؟ میگم اگر اآلن حرکت کنیم تقریباً چه ساعتی می -

هامان قرار داشت، دوختم؛ حاال  م، که یک سمتش پنجره و سمت دیگرش کمد لـ*ـباسنگاه به ساعت دیجیتالی روی میز تحریر

 :صبح است. گفتمش 00:32'

 ای؟ شب حدوداً.. آماده 00اگر توقف بین راه رو حساب کنیم، ساعت  -

 :رنگش را از روی تخت برداشت و یک لـ*ـبخند غمگین روی لـ*ـبش نقش بست ای کیف قهوه

 ماشین گذاشتی؟آره. وسایل رو تو  -

اش گذاشتم. به ناگهان یادم آمد که دیروز به مریم و  منتش. سمتش رفتم و دست روی شانه مِهرم وسعت یافت از این مهرورزی بی

شان بزنم؟ نه، دیر  روم، باید بهشان اطالع بدهم. شاید بهتر باشد سری هم به خانه خانم فراهانی سر نزدم و حاال هم که به قایش می

 .انداخت ام. یک تلفن کارم را راه می تا اآلن هم زیادی وقت تلف کرده شود. می

ـی گفتم. حرکت کردیم، سمت زادگاهم. روستای سرسبزی که بیش از ده سال بود، از «بسم اهلل»استارت را زدم و زیر لـ*ـب 

 .ِنظر کرده بودم معیشت در آن صرف

 

*** 

خورد. گاه زیر لـ*ـب آوازی  ، زیرا که او حتی تکان هم نمی«متحرک»نم گفت توا ایمان تبدیل به یک تکه گوشت شده بود. نمی

داد و از خاطراتش با  زد، و گاه، مثل سه صبح گذشته، روز جمعه، پشت تلفن، آوای دردِدل سر می خواند، گاه حرفی کوتاه می می

یافت. مادر میکائیل هم در  یدند از شدت غم، خاتمه میلرز هایی که می ای آرام، با شانه کرد، که در نهایت به گریه میکائیل صحبت می

کرد و باز  ای می آمد و ناله تحرکی زیادش به هوش می گاهی از شدت سرما یا بی اتاقی روی تخت افتاده و توان راه رفتن نداشت. گاه

غروب و خلوت خانه از  دیگرش نیز؛ اما او هم هنگام  دوید، دو عروس کرد، خیلی می شد. مادرم خیلی کار می هوش می بی
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خواند و  صدا مرثیة ترکی می داد و بی اش می نشست و تکیه به نرده آمدند، روی تخت درون حیاط می هایی که برای تسلیت می میهمان

که هزارویک مسئولیت روی  جا که جانشان توان داشت، مراقب اوضاع بودند و من... من با آن گریست. علی و پدرم هم که تا آن می

هوشی.  ای که به خاطر این بال از کار افتاده بودند، به هم نخورند، مرده بودم از سردرد و بی های چند خانه شم بود تا روزمرگیدو

چشمانم باز بود؛ اما اصالً در این دنیا وجود نداشتم. داغ تنم خیلی زیاد بود و خودم ترس از تشنجم داشتم. شوک مرگ میکائیل، گویا 

ام که حتی  حسی رسیده کردم که نکند به آن حد از بی تلفن در صحبت با ایمان، دفن شده بود. به این فکر میهمان هنگام، پشت 

ای که برای مرگ یک گربه ناراحت  تواند مرا بیش از اندکی، بیش از حد معینی، بیش از اندازه مرگ برادرزادة شیرین و شلوغم نمی

ست و ناراحتی اندکم برای میکائیل، دالئل  دانم که مرگ اطرافیانم برایم عادی کنم و می شوم، غمگین کند؟ خودم هم حس می می

مرگ شد و این اصالً  ای داشت؛ دالئلی از این قبیل که چون برادرم از پا افتاده در این جریان، یا آن که چون میکائیل جوان بیهوده

یایش را در سر داشتیم. دکتر و پزشکی اصالً وجود ؤتر فقط رتقصیر من نبود. در دورانی که ما زندگی کردیم و بچگی کردیم، از دک

آیند و گریبان آدم را  طور می دانست چه کس نمی های العالجی که هیچ گـ ـناه به خاطر این بیماری نداشت! هزاران کودک و بچة بی

توانست برایش خرج کند و او  اشت و میتوانست بکند. ایمان یک پسر د کاری نمی مردند و هیچ احدی هیچ گیرند، دور و اطرافم می می

-توانست مزد و دریافتی کم و بخور و نمیرش را خرج یک بچة آخرش بکند و بگذارد  را به شهر بیاورد؛ اما آن زمان که مرد خانه نمی

! پس مرد شد که درمان این آخری موفق باشد یا نباشد! نمی شکم مثالً شش بچة دیگرش خالی بماند، محض این -خودش به جهنّم

مرگ شدن مردم. من  گفت خب بگذار بمیرد! به درک! و در اطراف ما، پر بود از این موارد تلخ و زهرماریِ مردن و جوان خانه می

مانست و پژمرد، فراموش کنم؟ یا آن خانوادة  توانم یاد آن دخترک دوساله را که خواهر خودم بود و به نوگل بهار می طور می چه

بود و مانند گلبرگ گل رز، نرم و لطیف « محمد»خر کوچة ما خانة کوچکی داشتند و یکی از پسرانشان که اسمش پرجمعیتی که در آ

طور مهربان بود و در عرض پنج روز مریضی و تب، دیگر از  سزایی نگاه داشته بود که آن بود و خدا گویا که برایش در بهشت جای به

ها را از یاد ببرم و از کودکی که در چنین محیطی رشد کرده،  طور این وش کنم؟ من چهطور فرام خواب بیدار نشد؟ نادعلی را من چه

اش انسان احساساتی و غمگینی از آب در بیاید یا در نیاید؟ این تصاویری که ما در آن  توان داشت که در آینده حقیقتاً چه انتظاری می

حسی  ها عادی بود و بی ای از برای محمد سر داد! پس تمام این چه گریه مانستند و به یاد دارم علی دیدیم، به نیش مار می دوران می

گونه بود. اعتراض و گریه و اندوه اکنون ما، جز  من، همچون علی، همچون پدرم، کامالً طبیعی بود. قانون محیط ما، اطراف ما این

هم به کل بحث دیگری بود؛ حاال من بودم که مال تر بودند و بحث ایمان و زنش  ها احساساتی ای نداشت. زن ضرر به دیگران نتیجه

بردم.  خاستم و تا پس از مغرب، در دشت و بیابان و باغ به سر می کردم و قبل از طلوع برمی و باغ ایمان و خانة پدرم را کنترل می

ه هم همچنین، و گویا تنها های خانة پدر و مادرم شده بود و حضور تقریباً پررنگی داشت. باقی اهالی خان مرضیه هم اسیر میهمان

 .ها محو شده بود، من بودم کسی که از نظر

ام  ها را نداشتم که با لـ*ـبخند به سمتم بیایند و دستشان را روی شانه رویی با فامیل و همسایه ای به روبه این برایم بهتر بود، عالقه
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تر  ن که کارم، با آن اوضاع و احوالم، هزار مرتبه سنگینشان را نداشتم و با آ ؟ حوصله«کنی مرتضی خب چه می»بگذارند و بگویند 

 .تر بودم بود، راضی

فهمید چه مرگم شده.  نفس عمیقی کشیدم و حس کردم بازدمم هم داغ شده. صدایم به کل تغییر کرده بود و دیگر هر خری هم می

ام بسوزد.  که با تلفظ هر حرفی، گلو و حنجرهشد  کردم بیش از حد ضرورت صحبت نکنم؛ چون این کار باعث می حال سعی می بااین

مانم.  دانستند خودشان که تا آن زمان نمی ام انتظار داشتند که حداقل تا چهلم را بمانم. می حال خیلی بدی داشتم و از طرفی خانواده

حسابم با  رف دیگر، تسویهدهند که یک ماه و بیشتر را غیب شوم؟ از ط یعنی چه؟ مگر از کارم سیر شدم یا حقوق زیادی به من می

ام  ماندم؛ اما بیشتر از آن واقعاً از عهده خانم فراهانی مانده بود. برای احترام به روی مبارک ایمان که دلش داغدار بود، تا هفتمش را می

ام مهر سیاه  خارج بود، چرا که امکان داشت به خاطر مرخصی طوالنی و پیوسته و هماهنگ نکردنِ حضوری، توبیخ شوم و در پرونده

 .بزنند که این، هیچ قضیة جالبی نبود

 .توانستم سیگار بکشم. نفس کشیدنم سخت بود، سیگار کشیدن که محال ممکن حیف بود که نمی

 !مرتضی -

ای و روسری سیاهش،  رنگ و دامن سرمه دار مشکی کنم که مرضیه با آن ژاکت سبز رنگ و پیراهن دکمه باالی سرم را نگاه می

رویم که زیر سایة درخت انگور  ؟، روبه«چه»دهم که  االی سرم ایستاده بود و یک لقمة نان در دست داشت. سرم را تکان میطلبکار ب

 :گوید نشیند و با غم می نشسته بودم، می

 !کنم از دور دارم صدات می -

کنم که  سوزد. فضای باغ را نظاره می می ام دارد که ته گلویم فهمم دیگر لـ*ـبخند زدنم چه ربطی به مریضی زنم، و نمی لبخندش می

مساحت ایمان آبیاری شده  کرد، و کل درختان انگور باغ کم کم راهش را کج می های قایش، کم ست و خورشید خانم روز آسمان ابری

خیلی زیاد بود، گذاشت. زمین باغش گِلی بود و ما هم حرفی نداشتیم! اما مساحت باغ ساالرخان که  بودند. ایمان در باغش چمن نمی

هایش، چمن و چند درخت گردو کاشته بود. خیلی زیاد نه، حدود چهارصد متر، و  قسمتی از آن را برای زیبایی، و حاال استراحت باغبان

اند. خیلی جوانند. و اگر برسند و بزرگ  های گردویش هنوز نرسیده آمد! درخت من تا چه اندازه از این چهارصد متری مجانی خوشم می

گویند این ثروت،  دانم؛ اما می شود! مالدارمان، ساالرخان، ثروتمند است و نمی ند، آن چهارصد متری سرسبز، خود چه بهشتی میشو

ست؛ منتها از نظر من، این عقل و دانایی خودش است که او را به چنین جایگاهی رسانده که کافی بود فقط بخواهد، تا بتواند  موروثی

 !کدخدا را هم عوض کند

 !زنم بهم نگاه کن وقتی باهات حرف می -

 :کنم. لقمة نان درازی را که در دست داشت، سمتم گرفت نگاهش می

 .نیومدی ناهار بخوری -



 

 
 

141 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

گرفتمش و دو نصفش کردم، یک نصف کوچک و یک نصف بزرگ؛ و آن نصف بزرگ را سمتش گرفتم. شاید ظاهر قضیه بخشنده 

ا این حقیقت نداشت و اصل ماجرا این بود که من یک لقمة کوچک را هم به زور از گلو عبور بودنم، یا عاشق بودنم را نشان بدهد! ام

خواستم یک لقمه را بخورم؟ دیوانه نبودم که عذاب را به جان بخرم. یک ابرویش را باال داد از تعجب و خیلی  دادم و حاال می می

 :اش را از دستم گرفت! پرسید اسلوموشن* نصفة لقمه

 ضی؟هنوز مری -

 :اش طوری بود که گویا مرضم مرتبط به اعصاب و روان است! خندید و گفت ام گرفت. جمله خنده

 !خسته نباشی -

چیز  خواندند؛ اما خب، ظاهر همه حرفی را از غم زیادم می کردم. اهل خانواده و فامیل این کم لبخند زدم. با زبان اشاره صحبت می

 :خوردیم، گفت که می نیست! حین آن

 !بهش توضیح بده، من چیزی نفهمیدم حقیقتش یگم مرتضی، اون خانومه،... آم... اسمش مریم بود، یه کم بیشتر راجعم -

 :گویمش دهم. با اخم و نارضایتی می ـی سر می«اهم اهم»کنم و  صدای گلویم را با رنج و عذاب وحشتناکی صاف می

 م کنی با این صدا و این وضع گلوم؟ خوای دیوونه می -

 !تربیت کند بی ام می خندد و مسخره گذارد و می ت روی دهانش میدس

 !وای خدا! چه صدایی! برو گویندة رادیو شو مرتضی -

 «!ها ها! چه قدر خنده دار»کنم؛  اش می در دلم مسخره

 :گویم تر بود. به مسخره می گیرم؛ با دهان پر صحبت کردن، دردش کم اش می یک گاز از نان و سبزی

 !کنم کنی که به حرفات تَوشه نمی کنی به حرفام، بعد اعتراض می ی تو! توجه نمیخیلی خوب -

خورد  هایش چین می خندید کنار چشم بیان کردم. حاال مگر ول کن قضیه بود؟ وقتی می« توشه»هایم و توجه را  تُپق زدم بین صحبت

 :وز درگیر لقمة طوالنی و بزرگش بود گفتمکرد. لقمة آخر را هم به سختی قورت دادم و رو به او که هن و بانمکش می

 نشستم بشینه، با پولی که من میدم. سوال دیگه؟ ای که من قبالً می شوهرش مرده، یه پسر داره، قراره بره اتاق اجاره -

تر از آبیاری   های نسبتاً خشک، ولی سرش را تکان داد به این معنا که متوجه شده. با یک چوب نازک که در کنارم افتاده بود، روی گل

 :پرسد کشم و می وپرت می چند ساعت پیش، چرت

 طوری؟ از کجا دیدیش؟ چه -

 :اخم کردم و سعی کردم خالصه بگویم

گرده،  تو خیابون، منتظر تاکسی بود، منم دیدم اوضاع هوا خیلی افتضاحه، گفتم برسونمشون. سوار که شد گفت دنبال یه سرپناه می -



 

 
 

142 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .بردمش خونة خانم فراهانی

 Slow Motionاسلوموشن: حرکت آهسته ،  *

 :باز گفت

 ترسید یه بالیی سرش بیاری مثالً؟ خواد، نمی که تو راننده تاکسی بودی بهت گفت پناه می یعنی به فرض این -

در بیاورم! اش را از دستش بکشم و خودم تهش را  کشید لقمه گرفت. دلم می بازی و با ناز جویدنش حرصم می کم داشت از آن لوس کم

یک مربع کشیدم روی گل، باالی مربع هم یک مثلث، طوری که ضلع پائینی مثلث، با ضلع مربع برابری داشته باشد. یک خانة 

 !های کاهی کشیدیم، روی کاغذ های دوران خُردی می رویایی که در نقاشی

 ...اون کوچیکی رو تنها بزرگ کرده بود. هر کسی بود چاره دو ماه بچة به راست میگی؛ ولی انگار دیگه زده بود به سیم آخر... بی -

 :تر ادامه دادم ام را سوزاند. با صدایی افتضاح ای زدم که تا ژرفای سـ*ـیـنـه سرفه

 .آورد کم می -

ام و با چاقو  های مُتِوَحِش که حاصلش سوراخ شدن سـ*ـیـنـه اش این سرفه دیگر با خودم عهد بستم زیاد حرف نزنم تا نتیجه

ای بود که درست خورده  خطی کردن گلویم است، نباشد. نگران شد و به کل دست از خوردن کشید و تمام حواس من پی آن لقمه طخ

 :شد نمی

 .ترسم مریضیت بیخ پیدا کنه خب چرا فردا صبح نمیری رزن یه دکتری چیزی؟ هان؟ مرتضی می -

 :سرم را تکان دادم و گفتم

کنم.  خورم دیگه کوالک می خورم، وقتی هم می طوریه که سال به سال سرما نمی م بدنم اینخیال مرضیه. من کالً سیست بی -

 .ت رو بده دلم کشید خیال. اون لقمه بی

 :خندید و نصفش کرد

 !بیا! شکمو -

 :خوردم پرسید که می لبخند زدم. حین این

 ش هم نرفته، پس کجا بوده؟ خب، دو ماه پیش شوهرش فوت کرده، سمت خانواده -

 :لقمه در دهان گفتم

زنم که  کرده که فقط بذاره بمونن تو اون خونه. نگفت همچین چیزی؛ ولی من حدس می شون کار می خونه پیش صاحب -

 ...هه هم مالیخولیا داشته که خونه صاحاب

 ...سرفه.. سرفه

 .چاره رو فراری داده زن و بچة بی -
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دو پنجره برای خانة رویایی دوران کودکی کشیدم. یک دودکش هم کشیدم و چند دایره باالیش. سردرد بدی داشت گریبانم را 

موقع آمد.  رفتم نزد غالم. لعنت بر این مریضی که بی کرد؛ اما باید می گرفت. نفسم را خارج کردم و برخاستم. تنم تمنای خواب می می

جا ضایعم کند فقط! او نیز همگام با  خواهد این شوم، می دان بیرون بگذارم مثل خر خوشحال و سرحال میمطمئنم تنها پایم را از هم

 :گوید خیزد و نگران می من برمی

 من میرم خونه. تو کی میای؟ -

 :سمت شاهماه رفتم

 .بعد از مغرب -

های پایانی سال که  ساعت بود، آن هم فقط در ماه 00زد. کارم در تهران، حداکثر  ست و حرفی نمی پیدا بود که از این وضع ناراضی

افتم روی تشک و بمب هم رویم بیفتد، چشم باز  رفت. حاال از صبح تا شب بیرونم و شب هنگام هم شهید، می شدت کار باال می

هایی داشتم، تا  ولیتکردم و مسئ های روستا عادت کردم؟ همان دورانی را هم که در زادگاهم زندگی می کنم. من کی به کار کردن نمی

کنم، عاشق کار نیستم، اصل قضیه آن فک و  طور شدید کار می پیچاندم. حاال هم که این ها را می شد و در توان بود، کار جا که می آن

بل از دهم تا ق پرسند، ترجیح می ها که نمی ها با دیدنم چه سوال که آن مان هستند و من، با فکر این ست که هر روز در خانه فامیلی

مان زیاد است، اصالً خانه نباشم. بگذار پشت سرم صفحه بگذارند، بگذار بگویند، بگذار ناراضی باشند،  وآمد در خانه مغرب که رفت

خواستم  دهد؟ من اگر می هایم را منظوردار بخوانند، بگذار حرف زدنم را لوس بشنوند، چه کسی اهمیتی می بگذار طعنه بزنند، بگذار کار

توانستم دو ترم را هم از آن  شد و نمی هایم سفید می سروته اهالی روستا توجه کنم که همان موقع مو های بیخود و بی به صحبت

هایش را عذاب دل  رتبه پشت سر بگذارم. و از دیدگاه من، حقیقتاً هیچ علت موجهی وجود ندارد که انسان بخواهد دلگویه دانشگاه عالی

الق آن یارو اصالح شود، و نه خودش آرام گیرد. صحت دارد که غالباً این کنترل از دسترس انسان و تن کند که در آخر هم، نه اخ

 !کند کند و در ذهنش فرد مقابل را پاره پاره می اهمیت فکر می ها به آن موضوع بی که بخواهد، ساعت آن رود و آدم بی تر می فرا

برد. از اسب پائین پریدم و او که از صدای  اغما و خواب و بیداری به سر می زدم که در هایش کشیده بود و حدس می کالهش را تا ابرو

هایم به خود آمده بود، سرش را باال آورد و از زیر سایة کالهش نگاهم کرد. با رخوت زیادی برخاست و از ادبش بود که دست  پوتین

بستم، نگاهی به بیش از صد رأس مال پدرم کردم و  می که افسار اسب را به درختی بر سـ*ـیـنـه گذاشت و سالم کرد و من، حین آن

 .زد های سیاهش انگار برق می پاسخش را دادم. پیراهن سیاهی بر تن داشت و سبیل

کند به  خواهم دمی آرام بگیرم، شروع می شوم و می جا نه. گویی تنها زمانی که ساکن می در مسیر، سردردم بهتر بود؛ اما این

شد. در ذهنم مسائل نامربوطی  تر می تر و سرد گشتیم. شب، هوا سرد روب بود و ما باید پس از غروب بازمیخودنمایی. نزدیک به غ

 :گذشتند که گفت می

 بهتری آقا مرتضی؟ -

 .اش، قصة رمانتیکی بود غالم، بلوچ بود. داستان زندگی



 

 
 

144 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :ای که روی زمین گذاشته بود، تکیه دادم و گفتم کنارش روی پارچه

 کنه... خبری نشد؟ .. بیشتر کسالتم اذیتم میشکر خدا. -

 :شد، گفت حال و ضعیف می ها، تبدیل به طیفی بی الی کوه رفته البه تر داد و رو به نوری که رفته کاله سیاهش را کمی باال

 دیر کردی؟ -

به جایی ندارند. یک زمان  ها راه دانستم که این صحبت و گفتگوی بیهودة ما همچنان ادامه داشت. هر دومان، یا حداقل من، می

رود! پس نباید به صدایی، به وزنی  یابند؛ اما زمان است که در سکوت، همچون حلزونی خراب و وامانده جلو می ایستند و پایان می می

 و به آهنگی، این سکوت مزعج* را در هم شکاند؟

دلی آسمان عزیز شب، احساس  ان آن سیاهی و یکالخصوص در می ها را دوست داشتم. نوای دلنشینی بود. علی صدای زنگولة میش

فلک کشیده را دوست داشتم. احساس کودکی که مسئولیتی سخت به او واگذار شده و او، چنان غرق در  های سربه دیگری داشتم. کوه

ی و جوششی در آن که بفهمد، حس شود. گاهی انسان، بی دم از کار سیر نمی انجام وظیفه و لـ*ـذ*ت بردن از اعمالش است که یک

دهد؛  آن نمی  کند، اهمیتی به اش نمی داند این حس چیست، حالجی کند. خودش هم نمی افتد و او را غافلگیر می وجودش به تکاپو می

 .اما این تکاپو در وجود هر انسانی، جریان کم و زیاد دارد و در وجود من، این احساس، حد اعالیی داشت

گذشتند. راه چِرا دور بود و تنها  دیر از جاده می تک و دیربه به هایی را که تک دید ماشین رمان بود، میگ ماه سفیدی که در آسمان، نظاره

کار، مگر جوابگوی این حجم  ای و نسبتاً تازه حرفه برد، رفت و برگشتمان به چرا بود. دو چوپان نیمه ازحد زمان می چیزی که بیش

حض اطمینان و احتیاط، که بر کار و بر ما و بر مال آسیبی وارد نشود، کار را آهسته پیش ها، م باالی مال و حشم بودند؟ بنای بر این

کردیم و ظاهراً راه درست همین بود؛ اما باز هم مشکالتی  کاستیم. سرعت را فدای احتیاط و صحت کار می بردیم و از سرعت می می

خوانده بود! غالم با پدرم صحبتی کرده و گویا پدرم هم گفته فعالً  مان رسیدند فاتحه ها اگر سر می ها و مزدور داشت. مثالً راهزن

شوم، مگر پذیرایی از ده نفر، نه، بیست نفر آدم که دیگر بیشتر  دانم و توجیه نمی مجبوریم و کار ما در خانه هم زیاد است! آخر من نمی

اهد که دو مرد و سه زن را به خود گرفته؟ اصل را ول خو برد و نیرو می قدر زمان می شود؟ مگر پذیرایی از بیست نفر آدم چه نمی

اند فقط  ها هم هستند کسانی که کمک کنند! مگر آمده اند به فرع! این پنج نفر را هیچ بشماریم، میان میهمان اند و چسبیده کرده

خواهد میزبان خوبی برای  می های مردش احساس غریبگی نکنند و به نحوی، ماند تا میهمان بخورند و بروند؟ مطمئنم پدرم خانه می

کنم چرا من باید تا این حد با همه در  گاه از مهمانی رفتن و مهمان آمدن خوشم نیامده. و گاهی فکر می ها باشد. هیچ خوان فاتحه

 تضاد باشم؟

 :کلید مال و حشم را به علی دادم

 .بیا -

ایستادم، بیهوش  دانست که اگر دو دقیقه دیگر بیشتر روی پا می خواستم راهم را بروم، آرنج راستم را گرفت و متوقفم کرد. خدا می

 :کرد شدم! با اخم صحبت می می
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 چیزی وَشده؟ -

دانم. چیزی بود که یک لحظه به سرم زد و هـ*ـوس درگیری کردم.  زدم. نمی شد کتکش می اش را بگیرم و تا می خواستم یقه می

 :کرد. صدایم را صاف کردم گنگ نگاهم می

 گهم داشتی حاال؟چرا ن -

 :رنگش فرو کرد و گفت به خودش آمد و آرنجم را ول کرد. کلید را در جیب شلوار سیاه

 .حال وشدی خیلی بی -

 :خندم؛ عاجز، کوفته می

 .به کار عادت ندارم برادر... خداحافظ -

م با هیچ احدی ارتباطی داشته باشم. در خواست کنم و مسیرمان را جدا کردم. دیگر نمی می« بای بای»خارانم و برایش  سرم را کمی می

آن لحظه تنها مُسکن وجودم یک خواب سنگین و طوالنی، زیر پتوی پلنگی در هوای یخبندان همدان بود. همین. که صبح هم با 

ود که ش ها تمام شده و در خانة خودم هستم. هیچ کجای دنیا، خانة خود آدم نمی ها بیدار شوم و ببینم که تمام این صدای مینا

 !شود نمی

 .مزعج: آزاردهنده *

*** 

 فصل پنجم

 0364پائیز 

توانستم. این  برد. نمی نژاد، با کرختی تن برخاستم و سمت پنجرة رو به آشپزخانه رفتم. خوابم نمی وروی سنگ رنگ از روی کاناپة بی

گیری؟ مگر آن که  نوا می آبرو، انتقام چه را از منِ بی یشد! من آدم این دنیای سیاه نبودم و حاال،... ای روزگار بددل و ب تن بمیرد، نمی

 ست؟ سر از تن جدا شود و تو دست از سرِ ما برداری؟ این چه تقدیری

 گویم؟ دل شب دوخته بودم. در خانة خودم... در خانة خودم؟ کدام خانه را می به لـ*ـبة پنجره تکیه کردم و نگاه به آسمان سیاهِ روشن

حفاظ، چندین مرتبه آرام، کوفتم. کوبیدم سرم را که اندکی آرام بگیرد، کوبیدم سرم  و سرم را به شیشة پنجرة بی انگشتانم را شکستم

، که بمیرد... آه خدای من... «من چرا زنده ام؟»، که یک بار از خود بپرسد «مرتضی، تمام شد! رفت!»را که اندکی به خود بفهماند 

تر از آسمان  آور نیست؛ زیباست. خیلی خیلی زیبا نیاز، بمیرد. به خدا که مرگ هیچ ترسناک و عذابگاهی به اندازة  شد آدم گاه کاش می

ست، که کودکش را پس از توفانی سهمگین، در  اش. مرگ، همان مادر مهربان و دلسوزی قواره شب و رخسار سفید و نجیب ماه خوش

*ق است. مرگ ترس دارد؟ به خدایم قسم که نه! چه ترسی؟ ترس کند. مرگ، رسیدن به مـعـ*ـشـو ـوش گرفته و نوازش می*آ*غـ

یابم یا ترس آن که به خدا، حتی اگر تحت عنوان یک دوزخی و مجرم،  که از این دنیای زشت و پر از کثافت و رذالت، رهایی می از این



 

 
 

146 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

ای، چه ترسی؟ چه  رخره از درد پر شدهکند و تو تا خ شوم؟ کجای مرگ ترس دارد؟ زمانی که این دنیای پست، سیرت می تر می نزدیک

که بخواهم بمیرم، کفر باشد! آخر کدام کفر خدایا؟! لبالب آمیخته از اندوهم! جام  شود؛ اما شک دارم این ام می لرزی؟ چه... خدایا، حالی

بینی قامتم خم شده؟  لرزند؟ نمی یبینی که م بینی؟ نمی گیرد! خدایا، دستانم را نمی دلم لـ*ـبریز شده از لرزش و تنهایی، دمی آرام نمی

دادم، رها  طور شدم؟ من؟ نه! او چرا بد کرد؟ او چرا مرا، منی را که در عین سکوتم برایش جان می از چه این طور شدم؟ من، چرا این

تا دسته در روحم فرو هایش را  وار، شمشیر و خنجر جا دیوانه واقعاً این سوال چرا باید وجود داشته باشد که بخواهد این« چرا؟»کرد؟ 

ای، عمری... کاش  شد آدم گاهی به اندازة نیازش بمیرد. به اندازة خواهشش. دو روزی، ساعتی، دو ساعتی، لحظه کند؟ کاش می

ا زنم. ب گویم. حرف را تا کجا به خدا می ام من. چه می شد که مرد، هر زمان که خواست باز زنده شد و دوباره افتاد و مرد! چه دیوانه می

های فرو کوفته را خسته کنم و بیازارم؟ خدایا کاش که ببینی  بیند، چرا واژه رنگی دل من را می خدا اصالً باید حرف زد؟ او که رنگِ بی

 .یابم و نوازشم کنی. آرام نمی

دانم. در عجبم  میست؟ ن نام دیگر مرگ است؛ و من... و من حتی از این خواب ساده محرومم. این چه عذابی« سکون»برد!  خوابم نمی

 که خسته نشدم از ندانستن؟

شود که سرم را بردارم و به پشت سرم بگردانم. مریم بود. چرا بیدار است؟ به من چه  صدای قیژ در تک اتاق این خانه، باعث می

 .کند ارتباطی دارد اصالً؟ آه... سرم درد می

هایش با دیدنم  انگیز است که پلک بر ام تا چه حد رقت فهمم چهره د. و نمیداند چه باید بکن داند چه باید بگوید. نمی دستپاچه است. نمی

نهایت سیاهش،  های بی رنگی روی آن بافتنی تیره انداخته بود و موهای... مو گرداند. شال بزرگ سیاه پرند و نگاه سیاهش را می می

 :جره به آسمان، گفتمچرخاند و من، رو گرداندم سمت زاویة نسبتاً بستة پن اطرافش بود. نگاه می

 چی؟ -

مدتی  گذارند و من اعتراضی ندارم. دلم خواب طوالنی خود پلک روی هم می آلودگی، بی صدایم خیلی آرام بود. چشمانم از فرط خواب

گی پر توانم به این زند خبری، خود بهشت است. چه کششی می طلبید و از عمل به این خواسته، وامانده بودم. خواب، در عین بی را می

 :کشاند اش را بطلبم؟ صدایش از خود بیرونم می های پالسیده و بدبو* داشته باشم که بیداری از لجن و آشغال

 خوابید؟ نمی -

شرف مرا به جایی کشانده که  حرف است؛ اما حاال این تقدیر بی گفتم ایمان کم حرف... همواره با خود می حرف، کم حرف است، کم کم

دیده. یعنی او هم مانند من از فوت همسرش دیوانه شده بود؟ شاید؛ ولی  م پرحرف است، به نسبت این زن رنجفهمیدم ایمان خیلی ه

شک حالم تا این حد، خراب  دادم، بی ای از دست می ها دارد. من اگر مرضیه را در حادثه نه؛ فوت کردن یار، با جدایی از یار، تفاوت

پسندم، کاش خود دود  شود. دیگر دود کردن نخ را نمی ام که حتی سیگارم، همدمم نمی یستادهای از رِندی ا شد؛ اما حاال در نقطه نمی

 .شدم می

 :گیرم کشم و از پنجره فاصله می دست به صورتم می
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 .تونم نمی -

 .های پالسیده و بدبو؛ کنایه از خاطرات آشغال*

سوزانند.  ها جگر آدم را می ها، تا مدت بودم؟ آه، برخی حرف «اهمیت یک مرد غریبة بی»نگران است. نگران است؟ من که در ذهن او، 

بودم؛ چون کمکش کردم در خیابان نخوابد؛ چون « اهمیت یک مرد غریبة بی»کاش کمی بیشتر مراقب کلماتمان باشیم. من برای او 

کند قبل  بودم! آه، با خود فکر نمی« ردم»اهمیت بودم، چون  ام دادم. من برای این زن بی انداز خانواده اش را از پس خرج خودش و بچه

کرد که از غرض به او کمک  خواستم. فکر نمی اش را نمی ها فکر نکرد. فکر نکرد که من تن و زیبایی از مرد بودنم، انسانم؟ او به این

ری ِدیگر خرجش کنم؟ کا خواستم در راه هـ*ـوس و هزار کثافت رفت که می انصاف! مگر پول من از پارو باال می کردم. آخر بی نمی

بیراهه و شیب بود؛ حاال این سد بزرگ از کجا ناگهان فرو آمده روی  ام بر جریان ایمان بود. راست بود. بی من زن داشتم. زندگی

مبنی  داند! غریبه! مرا که هر شب، دعایی دانم! او مرا غریبه می چیزی نمی دانم... من هیچ دانم... نمی ام؟ نمی جریان رود باریک زندگی

ام، به  اهمیت! یعنی هر کاری که تا به حال برایشان انجام داده اهمیت نامید! بی خواندم! مرا بی خیری خودش و پسرش می به بر عاقبت

ام بوده! در ذهنم برایش جور دیگری احترام قائل بودم؛ اما امروز  گیرد و حقیقتاً خنده دارد؛ انگار وظیفه ام می چشمش نیامده! خنده

 ...صبح

شود. مجبورند عوضش کنند؛ زیرا که شیشة شکسته، جلوة زیبایی ندارد.  شکند، هرگز شیشة قبل نمی ای که می شکسته شد. شیشه

آید. چشم بیننده به همان شیشة قدیمی عادت داشت. همانی که شکست. و  کنند و باز هم، به چشم نمی زشت است. عوضش می

ای بود، محکم و بکر.  آید. دل همین است. دل من، شیشه تر است؛ اما نه... به چشم نمی میزتر است، ت که جدید است، زیبا حاال، این

ها دیدم و  ها بر سطح این شیشه کوفتند، هیچ نشد! بلور دلم نشکست. مرگ ها و بار هایم با رفتنم، بار ترک برنداشته بود. برادر

 ...«او»زیبای بلورینش دید و هیچ نشد. نشکست تا آن زمان که ها دیدم و دل هم دید. به چشم  ها دیدم و پشت چشم وفایی بی

 .آید مرضیه، از اسمت هم بدم می

 ...جای من بخوابید -

اهمیت به او، بالشتی را که مقرر بود بر آن سر وامانده را بگذارم و بمیرم، از  دستم را که به شیشة پنجره تکیه داده بودم، برداشتم و بی

کنم. زمین از آن  دارم و تن راست می اندازم. پتوی نازک را هم برمی دارم و روی زمین، کنار کاناپه می برمی روی کاناپة خراب و سفت

که دلش  خواستم این حس گذرا را با فکر این تر است. بخاری رو به پایم بود و گرمایش حس دلچسبی داشت، و نمی کاناپه گرم و نرم

طور وحشیانه با  ست ناراحت شود، از بین ببرم. خداوندا، این زمینت، عدل کم دارد! چرا او آنکه ممکن ا شکانم، یا آن را با حرکاتم می

گاه من که کاری با او  اهمیت باشد، آن هایش بفشارد که نتوانم نفس بکشم و برایش بی من برخورد کند و طوری گلویم را با حرف

فهمم که دل شکستن  دانم و می مثل او نیستم. حداقل حد خویش را می ام، باز هم نگرانش باشم؟ نگران؟ نگران او نیستم. من نکرده

ای وارد کنم. من مثل  در این دنیا، عاقبت ندارد. نگران خودم بودم که نکند دلی را تکه تکه کنم، یا بر نقاشی روح کسی، خدشه
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گمان روزی،  ها، بی خاطر داشتم که همانگذشتند، نبودم؛ اما اطمینان  هایی که به راحتی آب خوردن از دل و دین دیگران می آن

رسد اگر که اشک به چشم من بیاورد؟ مگر آزاری از  اند. مریم هم دلش شکسته؛ اما چه به او می روزگاری، دیگرانی، دلشان را شکسته

رنجاند؟ آخر  نش مرا میشکسته و ازپاافتاده بودم، دیگر این چه کاری بود؟ با زبا خود دل من به او رسیده بود هرگز؟ من که خود و بی

 چرا؟

 «.ام دل نازک شده»

 «ام؟ دل نازک شده»

 « !بال و پرم را کندند»

 «بال و پرم؟»

 «!دیگر پرواز کردن بلد نیستم»

 «پرواز؟»

 «!گذشتم ها می ها و دشت از کوه»

 «گذشتم؟ می»

 «.خوردم نشستم و آب می کنار جویچه می»

 «.ام تشنه»

 «.طلبد دلم آب می»

 «!آب»

 «کسی نیست؟»

 «!اند بال و پرم را کنده»

 «...ام من تمام شده»

*** 

چید و برایم حرف  ای می روم. مرضیه برایم میز شاهانه بندم و سمت آشپزخانه می های پیراهن سفید را می آیم. دکمه از حمام بیرون می

 .زد می

دارم و گورم را  ای آب، کتم را از روی کاناپه برمی جرعه بندم و بدون خوردن حتی با ذکر نامش و یادش و خاطراتش، در یخچال را می

رنگی که خواهان یک  های سیاه کنم در را آرام ببندم که طاها بیدار نشود. کفش کنم از این خانه که نحس است! سعی می گم می

 !یهزد... لعنت به حضور پررنگت مرض هایم را واکس می کنم. مرضیه کفش واکس حسابی بودند را به پا می

 «گذرم؟ چرا دیگر نمی»گذشتم: منظورِ جمله استفاده از فعل ماضیه، نه تکرار فعل قبل. کوتاه شدة  می *



 

 
 

149 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 

ای را که در ساکم جا مانده بود. آن را مرضیه برایم  آورم آن شال گـر*دن سرمه کنم و به خاطر می آستین راست کت سیاه را تن می

 ...بافته بود. آخ... خدا

تر طی  گذرم و چند پلة ایوان را هم سریع ای خانة خانم فراهانی که ساکت، بسته مانده بود، می آیم و از در شیشه ین میها پائ از پله

جا شد سهمم. این است بازی تقدیر. او دنبال  سال و خردی، دوباره این 7سال در این خانه زندگی کردم، حاال بعد از  6، 4کنم.  می

کند  فهمد؟ کدام یک بیشتر عاشق است؟ کدام یک بیشتر شاد است؟ همانی را انتخاب می بیشتر می گردد. کدام یک همبازی خوب می

 !دانم تر از همه بودم؛ چه شد؟ نمی باشد. مثالً من، خوشبخت« بیشتر از همه»که 

ا را ندارد. سرد نبود هوا؛ های گذشته، جان سرم کنم که پائیز امسال، همچین مانند سال کنم و فکر می دستم را در جیب شلوارم فرو می

نشان  6:04'آرم ساعت را که  های تاریک و خلوت گذشتم. به یاد می وزید، سوز داشت و عذاب. از پیچاپیچ کوچه اما بادهایی که می

ترین گوشة  . پرتها ناهموار ها بیدار شوم. فاصله زیاد است و مسیر تر از این بایست خیلی زود جا، می داد. برای رسیدن به اداره از این می

 !شهر است این خانة وامانده

کنم و زمانی که بر حسب عادت پایم، فشار مالیمی به پدال گاز وارد کرد، باعث شد ماشین ناگهان تکان  ماشین را در دنده روشن می

الیی سرش نیامده بود شکر خدا. رویی ب ام. دنده را جا انداختم و از پارک در آمدم. ماشین روبه رویی بخورد و کمی بکوبم به ماشین روبه

و « سالم ایران!»های  وبیداد دست چپم را روی فرمان گذاشتم و با دست راستم، بخاری ماشین را مالیم، روشن کردم. حوصلة داد

رادیو را نداشتم و روشنش نکردم. دست راستم روی دندة چهار بود و شهر چه « تون بخیر! صبح چهارشنبه»و « سالم همشهری!»

گویم  کردم و خلوت شهر را دوست داشتم. سرِ اولین دور برگردان پیچیدم به الین مخالف. می ت. کم چنین مواقعی رانندگی میخلو

 !رفتم که به یک دور برگردان برسم و بپیچم که این گوشة شهر واقعاً خلوت و دورافتاده است! ده کیلومتر و بیشتر را فقط می

ای که  ام هنوز دستم بود. همان حلقة نقره اه جمع دست چپم که روی فرمان ماشین بود، شد؛ حلقهنگاهم به مسیر بود که حواسم ناگ

« نشان»ها گفتم که اگر مقصود  سه ماه پس از ازدواجمان خریدم. از همان ابتدا خیلی تمایلی به حلقه دست انداختن نداشتم و بار

خریدم این حلقة نقره را که بعد از خریدنش، عجیب به دلم نشست و برایم رسانند؛ آخر خریدم.  است، یک سیم مفتول هم منظور را می

نه بابا! »عزیز شد. مرضیه هم انگشترش را دارد؟ دارد؟ چرا حس ششم ندارم؟ چرا هیچ حسی ندارم که به من راه نشان بدهد و بگوید 

 «..؟داره. یادگاری نگهش می»که  یا آن« حلقة تو رو نگه داره؟! شوخی قشنگیه رفیق!

که بر حسب عادتم روی زمین  قدر عجله کردم. در کمال تعجب، با آن ام هم متوجه شدم که ساعتم را هم نیاوردم. چه از مچ خالی

شدم، دیشب را سنگین خوابیدم و اذان هم بیدارم نکرد؛ با گریة طاها بیدار شدم و سریع  توانستم بخوابم و هر پنج دقیقه بیدار می نمی

 .شیدم و حرکت کردمفقط لـ*ـباس پو

شدیم پشت چراغ.  ایستم. چه چراغ قرمزی آخر ساعت شش و نیم صبح؟ در مجموع چهار تا ماشین هم نمی پشت چراغ قرمز می

ام. خدایی بود وگرنه من که حواس جمع برایم  اش، متوجه شدم که کلیدم را آورده دست روی جیب شلوارم گذاشتم و از برآمدگی
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 .نمانده

*** 

 جوری؟ ندازید؟ این کنید کار ملت رو راه می وضعشه آقا! جمع کنین این دفتر دستکتون رو! ادعا می این چه -

 :از گوشة چشم، به دعوایشان چشم دوختم؛ کارمند دیگری مداخله کرد

 !رعایت کنید خانم! دادوبیداد نداره که! مشکل واسه همه پیش میاد -

 :آن زن چادری با اخم و تشر جواب داد

مون رو پای  مشکل واسه همه پیش میاد؛ ولی وظیفة شما حل مشکالت مردمه! وقتی این همکارتون اومده هزینة برق همسایه بله! -

 !خورید ما نوشته دیگه به درد الی جرز دیوار می

 :رو به آن زن گفتمتشر  و یاد اولین برخوردم با مرضیه افتادم و عصبی شدم. خودکارم را انداختم و برخاستم و سمتشان رفتم. با اخم

تر به کارت رسیدگی میشه  ای نیست! برو شکایت کن خیلی سریع چه خبرته؟ درست صحبت کن! اتفاقیه که افتاده! این هم چیز تازه -

 !جوری با دادوبیداد تا این

ر از اندازة درک من بود. ت هایش زیاد تر شد و نزدیکم آمد. حقارت بین صحبت با خود گفتم بلکه آرام بگیرد و گورش را گم کند، شیر

 !دانم چرا؟ نمی

قدر  که این اداره کلهم اجمعین دستشون تو اشتباه کردن و فیش اضافه زدن واسه مردمه! معلوم نیست تا حاال چه نه خیر! مثل این -

 مالید؟ م رو شیره میطوری سر مرد قدر بلبل زبونید واسه ما! خب، خوبه! دیگه چه پول از اون مردم بیچاره دزدیدید که حاال این

 :تر کرد خیال من شو! اما بد چیزی نگفتم و نفس عمیقی کشیدم که یعنی راهت را بکش و بی

 ...ها به سرتو کاری دونید چیه؟ باید مردم داد بزنن تا دیگه جرئت این کثافت می -

 .جا را گرفت مهکرد. فریاد خیلی بلندی سر دادم و سکوت ه بیشتر از حد توانم داشت در گوشم وز وز می

 !ادب داشته باش خانم -

هایش سیاه قیر بود. دستی به  ربط! او که چشم رنگش مرا یاد میکائیل انداخت. چه بی های میشی عصبانی بود. بیشتر نگران بود. چشم

 :صورتم کشیدم و سمت دفترم خواندمش

 .بفرمائید ببینم مشکل چیه -

سروکلة حراست پیدا شد. حاال؟ رو به آقای احمدی، مسئول حراست که چند قدمی با ما  کارمندان دیگر را هم پی کارشان فرستادم که

کرد، نیشخندی به تمسخر زدم و از پی آن زن، که حاال متوجه شده بودم یک  فاصله داشت و از کارمند دیگری سوال و جواب می

تم. دلش را با آن نیشخند شکستم؟ به درک. دیگر آب دختربچه همراهش بود، رفتم و کاغذ و قلمم را از روی میز رحماندوست برداش

 !از سرمان گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب... به درک
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آوردم و حواسم هم به هیچ کجا نبود و اعصابم هم کامالً  وارد دفترم که شد، از سِمتم آشکارا تعجب کرد. من که از صبح مدام بد می

رویش، و یک  اندم. دفترم چه داشت؟ یک میز و چهار صندلی چرم میهمان روبهست، از میزان تعجبش وا م خطی واضح بود که خط

ای که پشت میز قرار داشت و همواره  خود و تقویم و ساعت و پنجره کمد پر از پرونده و بخشنامه و چوب لـ*ـباسی و چند تابلوی بی

های پروندة دیگر  اری که در دست داشتم را روی کاغذداد. در دفتر را بستم و کاغذ و خودک هنگام خواندن و نوشتن، نورش آزارم می

 :ای بینمان. به ذهنم خطور کرد و گفتمش چندان زیبایش، نشستم. میز شیشه روی خودش و دختر نه میزم انداختم و روبه

 خورید؟ چای نمی -

 :اخم کرد

 کنید؟ شما به همة اربـاب رجوع هاتون چای تعارف می -

 :زد! اخم کردم و روی زانوانم سمتش خم شدم اره را آتش میسر یک فیش اضافه داشت کل اد

دونم در جریانی یا نه. اطالعات زیاده. تهران هم مناطق متعددی داره و اون مناطق خودشون اداره برق مختص به همون  نمی -

 جا ادارة مرکزیه. متوجه هستی که چی میگم؟ منطقه رو دارن. این

 :چشمانش را ریز کرد

 ...چی فرض کردید آقا؟ که بیام اینجـشما من رو  -

 :داد زدم

 !حوصله ندارم واسه تو یکی موعظه بخونم -

شد را برداشتم و با  حجم استفاده می های کم های شماره تلفن یا آدرس و در هر حال نویسه کاغذ کوچکی را که اصوالً برای استفاده

 :اخم وحشتناکی پرسیدم

 آدرست؟ -

 :ی ادارة همان منطقه را نوشتم و سمتش گرفتمرنگی، نشان با خودکار آبی

 .کنن میری بهشون میگی از طرف سرپرست کارگزینی اداره برق مرکزی اومدی، مشکلت رو بگو حلش می -

 :اش را برداشت و ایستاد و دست دخترش را گرفت ای نسبتاً کهنه کاغذ را نگرفت! کیف قهوه

 !کنم بازی نمی من پارتی -

را بگیرم و پرتش کنم بیرون که خودش را عقب کشید! نفهم مگر من گفتمت که برو با پارتی کارت را راه بینداز؟ اش  خواستم شانه می

ای زمزمه کردم و کاغذ را در سطل آشغال کنار میزم، با هدفگیری دقیقی انداختم. سمت در دفتر رفتم و در را باز  «جانی»زیر لـ*ـب 

 :کردم که گفت

 !شنیدم چی گفتید ها -
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 :شک مریض بود. کنار ایستادم و اشاره به بیرون کردم ین زن بیا

 ...روز خوش -

کشید! به  اش گره کرده نگاه داشته بود و با دست دیگرش، کیفش را گرفته بود و دخترش را هم می با یک دست چادرش را روی چانه

ی بر تن داشت و موهای بورش را هم خیلی عادی و رنگ آمد که اوضاع مالی خیلی خوبی ندارند. دخترش پیراهن بلند صورتی نظر می

توانستم  های مادرش را می هایش همرنگ چشمان مادرش بود و ته چهره کرد. چشم نامرتب، دم اسبی بسته بود و مرا زیبا نگاه نمی

ه بودند. نزدیکم هایش کهن پریده و سفیدش مانند مادرش بود. کفش حدس بزنم که در آینده بر رخ خواهد داشت. بیشتر پوست رنگ

 :شد و با عصبانیت فراوانی گفت

 !تف به غیرتتون -

 .بهم برخورد. خواست برود، دستم را جلویش گرفتم و مانعش شدم

 خوای؟ چیه؟ چی می -

گرفت و  اش بود. چرا یک دم آرام نمی دانم چه کشد. این زن نمی شک اگر با او دهان به دهان شوم، کار باال می دانستم بی می

گذاشت مثل دو تا انسان عاقل صحبت کنیم؟ یعنی مشکالتش بیشتر از من بود؟ رنج بر دوشش بیشتر از رنج من بود؟ داغ دلش  نمی

توجه به او و حضورش  کند؟ بی کسش نبودم، می هایش را بارِ منی که هیچ زبانی و کنایه طور بلبل چه؟ کسی را از دست داده که این

 .برگشتم و رو به آقای رحماندوست که حواسش ظاهراً به کارش بود، صدایش زدم که بیاید

گرایی  گرا بود. هر کسی با درون گیرانه و درون ای بود و خلقش گوشه قدوقواره چهره و خوش به تازگی ازدواج کرده بود. جوان خوش

رنگ و پیراهن سبزرنگی بر تن داشت که ژیلة  ای سیاه آمد؛ آرزومند بودم که خوشبخت شود. نزدیک آمد، شلوار پارچه افراد کنار نمی

 :ای رنگی روی پیراهنش پوشیده بود و نگاه سبزرنگش احترام داشت قهوه

 .صدام کردین -

 :دماشاره به آن زن چادری پررو کر

 .شون به حساب اینا زده شده. اصالحش کن کار خانم رو راه بنداز. فیش همسایه -

 :رو به آن خانم کردم و با اخم، گفتم

 .شد. بفرمائید همراه آقا طور نمی شک این کردید بی خوام؛ اگر خودتون یه مقدار رعایت می بابت رفتارم معذرت می -

 ...«شرّت کم»بستم، در دل گفتم  ه میپشت چشمی نازک کرد و بیرون رفت. در را ک

کردم فنجان خالی قهوه، که رد قهوة پرمالت و شدیداً تلخ، دور لـ*ـبة فنجان مانده بود و نور  اعصابم متشنج شده بود. احساس می

ند. چرا؟ شاید ک ام، به من دهن کجی می کرد در نگاه خسته و مرده اش، بازتاب می های نازک طالیی پنجرة پشت سرم را با آن شیار

کردند و با هر نسیم آرام و  نمایی می روح رویش تن های سفید و بی رنگی که کاغذ ای بار است. میز قهوه چون اوضاعم خیلی اسف
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خوردند، برایم دنیایی داشت؛ میز در دیدم زیاد از حد بزرگ بود و وسع زاویة چشم من، به دیدن  دادند و تکان می جان پائیز، جان می بی

تابش زاویة نگاهم، ببینم میز  جان و بی توانستم مردم چشم* بچرخانم و بیش از وسع کم داد. هر چند می م طول این میز، قد نمیتما

کردم و در این  داد. جاهایی از وجودم، در حال مرگ بود و این را حس می آورم، مهلتی برای این کار به من نمی را؛ اما سردرد مرگ

ـم کرد؟ شاید... رها کردن یعنی «ول»طور شدم؟ از زمانی که مرضیه، رها نه،  کردم. کی این ا اجرا میر« هیچ»حس مزخرف، نقش 

های صبوری، برقص و در فشان؛ ولی ول کردن،  خواهی خودت را در چاه بینداز، یا بر آسمان درخت سرو بلندقامت روز تو آزادی! می

این « ول کردن»را زخم کن! طناب بر گلویت بگذار و نمیر و فقط زجر بکش!  یعنی ماندن و رفتنت با خودت، فقط بمیر! دل و جانت

 را چه شبهی به این شکنجه؟« رها کردن»است، 

رود. غم، نه آن غم که دو ثانیه از فریاد  دانی، غم که به دل راه یابد و جای گیرد و خانه سازد، شادی از در دیگر دل بیرون می می

آید آرام، در النة  ة کم دبیرت اشک ریزی؛ نه! غم غمناکی که غمگسار ندارد را ذکر گفته دانم. غم میپدرت یا توهین دوستت یا نمر

تر است و روی اشک  ای که گریه از آن دلنواز خندد! اما چه خنده نشیند. غم حتی می کوچک و باصفای دلت، کنار دیگر احساسات می

ماند.  رود و غم می کند. شادی می هد داشت و این حضور، جای شادی را کم میکند؟ غم در میهمانی دلت، حضور دائمی خوا را کم می

افراشد و صبح هنگام،  کارد، پردة خاطرات رفته را جلوی نگاهت می پاشد، گردو در گلویت می هایت می غم، در شبانگاهان، شبنم بر مژه

ریختة دلت، در خود جمع و  در النة کوچک و درهمکه از خواب برخاستی، دیگر در دلت میهمانی و جشنی به پا نیست. یک نفر 

ای در دلت بر  اش را الی پاهایش پنهان نگاه داشته. نه موسیقی وار، نشسته. گوشة اتاقکی کز کرده و سروصورت سرخ از سیلی جنین

سازد. هیچ. تیرگی و تاریکی  های زمین استوار و پاک و پرخاطره رعشه می ای بر ستون اندازد، نه پایکوبی های نسیمِ وزان لرز می تار

درهم آمیخته و چشمان دلت عادت به سیاهی ندارند. به دنبال نورند این دو گوی تشنة روشنای آب. و مباد آن روز که چشمان بلورین 

اویال که خوابی، عادت کنند؛ و های اشک و آه و خفگی و بی ریای این دل، به سیاهی و تیرگی و تاریکی و شبانگاه و سپید و پاک و بی

کند. به نور، یا به تاریکی؛ به تاریکی اما که عادت کند،  شود این تیرگی را از نگاه دل ستاند. چشم است! عادت می دیگر سخت می

 .کند ترسد و پلک را نگاهبان می دیگر تحمل نور را ندارد. می

 !مباد آن روز که دلم، به تیرگی بیامیزد، خداوندا... مباد

 .چشممردم چشم: مردمک *

؛ به خدا که اگر مرا «چرا؟»گفت  زد. این دل تنها می صاحب، مرضیه را صدا نمی درد من از جدایی مرضیه نبود. این دل خسته و بی

ای که  کنم من همان جغد زشت و سیاهی هستم، که بر قلة آوار خانه شدم. احساس می کرد، تا این اندازه خراب نمی زجرکش می

 ...کند. فقط نگاه... فقط نگاه ه و نگاه میروزگاری زیبا بود، نشست

ای  های خوش و خرم که قدر ثانیه زدم. در تمام این سال من هفت سال تمام به خوشی در کنارش نفس کشیدم. به او لـ*ـبخند می

صدق و ایمان و  های صورتی خطاب قرار ندادم، او چرا بد شد؟ من که تر از شبنم پاک روی گلبرگ گل گاه او را کم گذشتند، هیچ می



 

 
 

154 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 مهر را نقشة راهم قرار داده بودم! چه شد؟

کشیدم و دچار گرما شده بودم. پنجره که باز بود؟ خدا کند تب نکنم.  کردم که قلبم هیجان تنم را زیاد کرده بود. نفس می احساس می

ها دیگر دیر شده بود و در عین  خدا کندها و  آورند. هرچند که این ای کاش های سالی یک بار، دمار از روزگارم در می این مریضی

توانستم در دست  احساس گرمای شدید و تمایل به در آوردن کتم و باز کردن دوبارة پنجره، تنم لرز داشت و خودکار را هم نمی

 .بگیرم

 ...سکوتی در اداره برقرار بود. سکوت؟ همان سکوت پر از وهم و ترس و خاطره؟ آه... تف به این روزگار سگی

رفت را رو به پائین طی کردم و در پلة  های ترقی و پس های لرزان در دفترم را قفل کردم. پله رخاستم از پشت میزم و رفتم و با دستب

 ...واری کشید و ایستادم. دیگر در توانم نبود آخر، سردردم در سرم فریاد غول

زای  ه درد روی سرم، بر درد داخل سرم غلبه کند و آن مالل وحشتها کوبیدم ک سرم را به دیوار کوبیدم. یک مرتبه و دو مرتبه نه، بار

 .ای از بین برود ترسناک، به اندازة چند ثانیه

 .طور پیمودم و نفهمیدم راه تا خانه را، چه

*** 

 .بارید لرزیدم. باران می در را بستم و قفل کردم. از سرما می

 ...سالم -

رنگش، دو  آمد خیلی از خیلی بیشتر گرم باشد، و دامن کاربنی آن می  ن بافت تیره که بهنگاه چرخاندم سمت خانه. دیدمش که با پیراه

چرخد. آرام ولی گرم پاسخش گفتم و شلوار گرمکن  دستش را دستپاچه و نادان* درهم گره کرده و نگاهش ویالن و سرگردان می

رفتم و در هال هم که  اتاق مرضیـ... لعنت... به اتاق مریم نمیسیاهم برداشتم و به حمام رفتم. پا در  -باز هم-سیاهم را از روی ساک 

توانم نام و یاد آن زن را از خاطر برم؟  شد لـ*ـباس عوض کرد؛ پس حمام بهترین گزینة ممکن در این خانة نقلی بود. چرا نمی نمی

 .شد شد. نمی خواستم بر یک قرار بمانم و نمی پسندیدم. می این اوضاع آشوب را نمی

تر شده، ناپدید شده بود. سرم را تکیه  زمین نشستم و بر کاناپه تکیه دادم. بخاری روشن بود و خانه گرم گرم. سردرد عصیانم کم روی

خواهم که این  خواهم که دلم آرام گیرد. می خواهم که آرام گیرم. می گذارم. می دهم بر دستة کاناپة سفت و چشمانم را روی هم می می

 ...جا خفه شود. آرامش جا بماند. همین جا نیابد. همینذهن، راه به هیچ ک

مان، وجود مریم بود و عقد من با وی. آخر من که کاری با مریم و پسرش  توانستم به خود بقبوالنم که علت اصلی جدایی چه شد؟ نمی

بودم که کاری به کارش ندارم. فقط  نداشتم. من مجبور شدم که او را به عقد خود درآورم، وگرنه از همان ابتدای کار به مرضیه گفته

آید و چند  که این مرد کیست که هر هفته می اند از این هایش برایش حرف درآورده گفت همسایه محض روی خانم فراهانی که می

پشت نامی و مهربانی در آن زیسته، بدنام شود و  ها به خوش خواستم خانم فراهانی در محلی که سال رود؟ نمی نشیند می ساعت می

که من به او اطمینان  ست، درحالی سرش صفحه بگذارند. فقط یک اسم در شناسنامة من، او را از من دور ساخت؟ مسئلة خیلی عجیبی
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کرد؟ به طاها؟ طاها؟ آه...  کرد؟ به که حسادت می داده بودم که این عقد، تنها یک محرمیت است، نه بیشتر. حسادت؟ او حسادت نمی

روم!  کنم و دنبال زن دیگری می کرد چون نازاست، من رهایش می دار است؛ ولی پنداری که با خود فکر می خندهشد،  دار نمی او بچه

 ...آه

اش فهمیدم که طاهاست،  ام کوبیده شد و با هراس، چشمانم را باز کردم؛ از جثه میان خواب و بیداری بودم که چیزی روی سـ*ـیـنـه

کردند و  کرد. در عوض اطرافیانم، که یا محبت نمی منت، محبت می زدم. این پسر چه بی خندید. لـ*ـبخندش نگاهش کردم که می

گذاشتند. روی پیشانی سفیدش را بـ*ـو*سیدم و دست ناز و نوازش بر سرش کشیدم.  کردند هم، روزی منتش را بر سرم می اگر می

ام  قدر گریه کرد! نشاندمش روی پایم و چانه زدم و چه 5 موهایش به هم ریخت. یادم آمد که تابستان سال گذشته، موهایش را شماره

 :هایش را نشانم داد ای داشت، باز کرد و نقاشی ورویِ غیرِکودکانه رنگ را آرام بر سرش تکیه دادم. دفتر نقاشی در دستش را که جلد بی

 !این رو امروز کشیدم -

 :زد لبخند زدم و خواستم پاسخش بدهم که صدای مریم بلند شد و نهیب

 طاها! سالمت کو؟ -

 (!احوال )نه صرفاً احمق و نفهم نادان: دستپاچه، آشوب*

 :به! چه تربیت سفت و سختی! ناخودآگاه خندیدم و به طاها گفتم

 !اول باید سالم کنی بابا -

 :اش بدهد که گفتمش به آثار هنری کشید. سالم زوری کرد و خواست ادامة توضیحاتش را راجع خجالت می

 !م کردن خجالت نداره. به هر کی یه بار سالم کنی خدا بهت جاش ده تا جایزة قشنگ میدهسال -

 :با آن چشمان فریبای سیاهش نگاهم کرد

 ولی مامانی میگه اندازة آسمون جایزه میده خدا! آسمون ده تاست؟ -

ای داشتم! نگاه کوتاهی به لـ*ـبخند عمیق و از  گیرد. چه گذشتة مسخره ام می لبم را کج کردم. این عادت از سرم باز نشده بود؟ خنده

 :گردانم اندازم و حرفم را برمی ته دل مریم می

 .آره خب. مامانی راست میگه -

زند. نشانم  شود که ورق بعدی را می بافت که کاموای کلفتش آبی تیره بود. حواسم به طاها جمع می دانستم چه چیزی می نمی

 :دهد می

 .شیدمنگاه، این رو دیشب ک -

خطی سبز  ای رنگ بود، که باالیش خط خطی قهوه دفترش را که باال گرفته بود، از دستش گرفتم و با دقت نگاهش کردم. یک خط

 :گویمش کنم. می گذارم و لـ*ـبم را کج می داشت؛ درخت بود؟ دفترش را روی پایم می
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 !قشنگه. درخت جوونیه -

 :گوید کند و با تعجب می هایش را درشت می چشم

 !فهمی؟ که درخت نیست! بیلچة باغچة لیال خانومه! چرا تو نمی بابا! این -

 :زندش کنم که باز مریم نهیب می متعجب از جملة آخرش با بهت نگاهش می

 اِ، طاها! این چه حرفیه؟ -

ته بود، با مظلومیت نگاه کرد و گویا خودش هم نفهمیده بود چه طاها به مادرش که سمت چپ من، پشت به دیوار آشپزخانه نشس

 :گویمش دهم و می مالم و بازوی نحیفش را کمی ماساژ می اش را می گفته و کجای حرفش زشت بوده! شانه

 ، خب؟«فهمی نمی»به کسی نگو  -

تو »، « فهمی؟ چرا نمی»واقعاً باید گفت  ها کنم که به برخی پردازد؛ و به این فکر می هایش می توجه به بررسی باقی نقاشی بی

 .زند خود حرف نمی فهمم. این بچه بی دانم و هیچ نمی هایم. من هم هیچ نمی من هم جزء همان«... تو نفهمی!»، « فهمی! نمی

 !ببین، این رو مامانی برام کشید -

آمیزی کردنش داشته، عیناً گند زده به نقاشی!  ر رنگکنم. یک نقاشی ساده و سیاه و سفید که متأسفانه زمانی که طاها سعی د نگاه می

نقطه بودند، ایستاده بود و دستشان در دست هم بود. زیرش هم  هایش نقطه چهره بود که کنار مردی که ریش یک پسربچة خوش

 :زند شود. ورق می زده شده بود. این پسر که طاهاست، این مرد کیست؟ فکم فشرده می 0364تاریخ آبان ماه 

 .بابا تو برام نقاشی بکش -

 :آورم بهانه می

 !من نقاشی بلد نیستم بابا -

ترین پسری که در  قدر جدی! پیراهنش یک یقه اسکی لجنی بود و شلوار گرمکن خاکستری. خوشتیپ ایستد. چه کند و می اخم می

 :گفت اش نهایت دوستش دارم. با همان اخم و جذبة بچگانه ام! پسر من نیست؛ اما بی عمرم دیده

 !بلدی -

کنم که یعنی مثالً در توانم نیست و حوصله ندارم و بلد نیستم و فقط تو بلدی و تو  کشم و خسته نگاهش می دست بر گـر*دنم می

 !ها جور حرف استادی و این

 .بلد نیستم بابا -

 :کنم دلم رفت برایش؛ اما تالش آخر را هم می«! بابا»گوید  دار می کند و کش اصرار می

 !کنما ترت رو خراب میدف -

 :اندازد خندد و دفتر را در بـ*ـغـ*ـلم می می
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 !اکشال نداره -

 !نشده بود« اکشال« حرف زدنش هنوز صددرصد بی«! اکشال»

*** 

آمدم. تن خسته و  شدة زندگی من است. اگر در تقدیرم چنین روزگاری رقم خوده بود، باید با آن کنار می تقدیر، راه و مسیر معین

جنگ »وپر پروازم، توانایی مقابله با این سرنوشت را نداشت. خواستم تسلیم شوم. من آن مردی نبودم که بگویم  بال ام و روح بی زخمی

ام را باز پس خواهم گرفت. تسلیم شدم و  بازم؛ اما آسایش و راحتی بازم و می که اگر راحتی در باختن است، پس می« جنگ تا پیروزی

صلح را به رقـ*ـص در آوردم تا تقدیر هم چرخ روزگارش را با من بچرخاند و زمانی را، در آرامش باشم. زانو زدم و پرچم سفید 

خواستم دیگر با فکر به مرضیه یا روزهایی که بر من و تن دفترم گذشت، فکر کنم. آسایش را در آینده و راحتی را در مدارا  نمی

ها را با بحث و جدال و لجبازی با مریم بگذرانم،  آور و شب کنندة کسالت وح و خستهر ها را در ادارة بی خواستم روز دیدم. اگر می می

های من کوتاه بیاید و سکوت کند؛ پس جنگی  ها و طعنه شک مریم هم زنی نبود که در برابر آشفتگی ماند. بی چیزی از من باقی نمی

گاه بدانم تا چه حد دوستش دارم؛ اما  که هیچ آن ام بی شتهشد. پسر ندا گرفت و قربانی سطر اول این ماجراها، طاها می در برمی

اش  «پدرخوانده»که تنها  توجه به این دانستم که طاها را به عنوان فرزند خود، و کسی که در قبالش مسئولم و دوستش دارم، بی می

 .نی باشدخواستم قربا امش. بچه بود و از جنس ضعیف، نمی بودم و او تنها فرزند همسرم بود، پذیرفته

 

اش خراب شود به خاطر گذشتة من یا تو، و بعد گذر  خواستم آینده ام در ابتدا طاها بود و نمی ها به مریم هم گفتم که هدف اصلی بعد

های  ها و کنش ها دیگر حوصلة جدال و بحث را نداشت که او نیز با رفتار زمان آرامم کرد و سعی در مدارا داشتم. خود مریم هم آن روز

 .آمد و نقیض و متضادم کنار می ضد

گاه  برد و هیچ دانستم در چه حالی به سر می ، سال خوبی نبود. برای هیچ کداممان. از مرضیه که هیچ خبری نداشتم و نمی0364سال 

ببینم این کردم در خواب  ای که حتی فکرشان را نمی های اسطوره ای نداشتم که خبری از او داشته باشم بعد از آن جنجال هم عالقه

های لعنتی را. با مرضیه بدبخت نبودم، دلم آرام بود، روزگارم شاد بود و همه چیز بر وفق مراد  ها را و بدبختانه شد و دیدم آن روز روز

قت ها خیلی و تر است. مریم زنی آرام و باحوصله بود و برای بچه تر و دلنشین ها بعد، فهمیدم که زیبا دل؛ اما زندگی با مریم را سال

ام تا  دانست وسع مالی کرد با آن که می تر از نیازش از من تقاضا نمی چیز اضافه نظیر بود. هیچ گذاشت و نمونة بارز یک مادر بی می

ستودم که  اش را می کرد و این ویژگی های همسایه، حداقل ارتباط را در عین احترام برقرار می کشد. با زن ها می خیلی بیشتر از این

قدر در گوشش  در کردند. همان زن، همان نگار، همان فتانه! آن به ها از راه جا نشده بود. مرضیه را همان همسایه های بی طدچار ارتبا

غرضم را منظوردار  های عادی و بی ها و رفتار کم اخالق کند که او هم به خود تلقین کرد و کم خواند که شوهرت به تو خــ ـیانـت می

توانست تغییر دهد خود را؛ ولی مگر من هزارمرتبه و  و اشتباه از نگار نبود، نگار ذاتش آشغال بود و نمی خواند و مرا مشکوک دید.

مان باز نکن و بگذار برای خودمان و با خودمان زندگی کنیم؟ او بود  کس را به زندگی خصوصی بیشتر به مرضیه نگفتم که پای هیچ
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کرد  گذشت را بیرون بازگو می گونه مسائل، ریز و درشت مسائلی را که در خانه می اینکه در عین سادگی تمام و بدبین خواندن من به 

گاه حل نشد. گویی نگار برای مرضیه مخـ  ای که هیچ ها بحث داشتیم بر سر همین مسئله ها و بار و من به شدت ناراضی، که حتی بار

کن، دست بکشد. مرضیه چیزی به  خراب اش با آن زن خانه مقانهکرد و به هیچ عنوان حاضر نبود از دوستی اح ـدر بود و تخدیرش می

نقش نبوده است. باالخره او زنی مطلقه بود و خیلی عادی بود که  ها در تغییر رفتار او بی دانستم تنفر نگار از مرد گفت؛ اما می من نمی

ماالنده که آن  لوح را شیره می اند و سر مرضیة ساده ها از یک قماش گفته همة مرد آمده و می تنفر یابد از جنس مقابلش؛ احتماالً می

گرفت. من تمام شکم  هایم را به عنوان یک مرد، نادیده می کرد و خواسته توجهی می اواخر که زندگی ظاهراً آرامی داشتم، به من بی

پخته و از هزاران  آمده و غذا می ودم، میها را که من در خانه نب ها به نگار بود. نگاری که پایش به خانة ما باز شده بود و صبح آن روز

رفته و من شدیداً از آن اوضاع ناراضی؛ به این علت که خانه، خانة من بود. درست است که مهریة  کرده و می در با مرضیه صحبت می

دانگ  ته بود و ششتوانست از من بگیردش؛ اما آن زمان که چیزی از من نخواس خواستش می المطالبة مرضیه بود و هرگاه که می عند

الخصوص که متوجه شده بودم نگار هم  وآمد نگار در این خانه و به این خانه نبودم. علی خانه به اسم من بود و راضی به حضور و رفت

های منظوردارش سمت قلب من نشانه  دیدم و حرف اش را می های خیره خواهد به نحوی خودش را در دلم جا کند، زمانی که نگاه می

دانست  کرد که نگار هواخواه اوست و مراقبش است! نمی خیالی فکر می شدم؛ ولی مرضیه با خوش ها را متوجه می ت و من اینرف می

خانه حق داشتم که کنترل کنم اوضاع را، و یک بار برای همیشه نگار را  اش باز کرده. و من به عنوان صاحب پای چه بمبی را به خانه

آورد که خرج جواهر و زیورآالتش  طور پول در می کاره است و چه زن اصالً مشکوک بود! معلوم نبود چه از خانه پرت کردم بیرون. آن

ها  که مطلقه بود و هیچ آقاباالسری هم نداشت! تمام این قیمت و ویالیی را بدهد درحالی کند و اجارة سنگین آن خانة گران

کرد. مهرة مار که نداشت آن زن! نه سیمای زیبای خفته را  ی نمیبرانگیز بود و در عجبم که چرا مرضیه هیچ احساس خطر شک

دانم.  داشت، نه اندام رویایی، نه اخالق زیبایی که مختص یک خانم باشد! او هیچ نداشت و چه بالیی بر سر مرضیه آورده بود، نمی

نداشت یک بار به خانه بیایم و مرضیه از نگار  اوایلی که تازه با مریم آشنا شده بودم و خانه را به تازگی اجاره کرده بودیم، امکان

 !ها برای من شده بود عذاب الیم نگوید و این

جا خانة من است و فقط من  وآمد نگار را به خانه که قطع کردم، مرضیه هم بنای ناسازگاری سر داد و گفتمش که این پای رفت

پنداشتم که مرضیه ماجرا را فراموش کرده و پای  خیال می شگویم چه کسی بیاید و چه کسی برود! دو هفته گذشت و منِ خو می

که من فکرش را بکنم و به این  که این قضیه خیلی بیشتر از آن خبر از آن یابیم؛ بی شیطان از خانه قطع شده و باالخره آرامش می

؛ معین اما «چرا؟»ه! خواستم از او بپرسم دار شده بود! احضاریة دادگاه آمد مبنی بر به اجرا گذاشتن مهری ها تمام شود، ادامه راحتی

دانستم که این درخواست ناگهانی پیامد چه  کرد یک عندالمطالبة ساده است و فقط من می گفت نگو و نپرس. معین فکر می می

مال مرضیه بود و  که از ابتدای ازدواجمان خانه که خانه را تحویل مرضیه بدهم، با آن ترسیدم از این ترسیدم. می ست و می هایی داستان

ها بود که  دانگش را به نام مرضیه شایسته کردم. همان روز فقط در سندش، اسم من حک شده بود. مجبور شدم خانه را بدهم و شش
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آن زمان »پدر مرضیه در اثر سکتة مغزی فوت کرد و من آن هنگام در خانة مریم بودم و این یک مورد خار بود در چشم مرضیه که 

آمدم که هم او احساس تنهایی نکند، هم  من هر یک یا دو هفته یک بار به خانة مریم و خانم فراهانی می«! مت نبودیخواست که می

کرد و به تازگی راه رفتن را شروع کرده بود. من از خانة مریم با لـ*ـبخند و  روز بیشتر زبان باز می که طاها را ببینم که روزبه آن

هایش دلم را  کردم که پسر شیرینی بود و قهقهه چ ربطی به خود مریم نداشت! من با طاها بازی میگشتم و این هی خوشحالی باز می

اند را  کم مشکوک شده های خانم فراهانی کم گفتم همسایه که می دانست و این ام را به خاطر مریم می لرزاند؛ و مرضیه این شادی می

عقد همزمان دو زن نداشتم. چنانچه یک بار هم به خود مرضیه گفتم که همین که خودم هم هیچ تمایلی به  خواند. درحالی بهانه می

مان اصالً  ؟ نه، رابـ ـطه«خوب»مان خوب نبود.  هیچ رابـ ـطه 0365یک بار ازدواج برای هفت پشتم بس بود و او قهر کرد. در سال 

ها  مان از همان روز زدیم و طالق عاطفی تی حرف میها نبود؛ چه بسا که آن دوران آخر را هم به ندرت با یکدیگر ح وشوهر مثل زن

شروع شد. اواخر سال بود که کار اداره به طرز وحشتناکی باال رفت و من مجبور بودم دوازده ساعت تمام را به کار بپردازم و در 

واجب بود و هرچه کاری اجباری باشم. من مسئول کارگزینی بودم و حضورم برای کنترل خدمات و قسمت اداری و مالی  اضافه

کاری خورده بودند و هیچ راه فراری هم نبود. حتی برخی کامندان  مسئول و مدیر و کارمند و کارگر و پیمانکار بود، همه و همه اضافه

ز تر تمام کنند و فردا باز روز از نو و روزی ا شب در اداره بمانند که فقط کارشان را زود 9شدند تا ساعت  بخش حسابداری مجبور می

که مرضیه هنوز هم با  های گذشتة کارم خواهد بود؛ ناآگاه از این چیز امن و امان است و امسال هم مثل سال کردم همه نو. فکر می

گاه هم نفهمیدم  دانستم و هیچ دانستم. نمی برو برگرد بر گریبان آن کثافت می وآمد بود و تغییر رفتار آن اواخرش را بی نگار در رفت

گذشت و از او نه! بحث، بحث پول  در آن زن دیده بود که از منی که هر چه که خواسته بود، تحویلش داده بودم می مرضیه چه چیزی

دانستم. آن  توانستم برایش بخرم. مشکلش چه بود را نمی نگار را می -از کجا آوردة-آالت نبود؛ چرا که هزار برابر مال و منال  و زینت

زد که نزد مریم بودم!  دید و به من تهمت می های مرا بودار می زدم؛ اما مرضیه این دیر آمدن میها من حتی به مریم هم سر ن روز

کس  دادم هیچ ها مالیخولیایی خطابش می که من نزدیک به یک ماه بود که از آن زن هیچ خبری نداشتم! یعنی اگر آن روز درحالی

هوا و الکی جذب هر  طور بی کرد، منی که سردمزاج بودم و همان ه من شک میکرد، چرا که واقعاً دیوانه شده بود! ب نباید اعتراضی می

های  داری نبودم و رفتارم زمین تا آسمان با مرد های احمق دوران بـرده دانست مانند مرد کرد که می شدم! به منی شک می کسی نمی

طور رفتار کنم؛  گونه بوده که از من انتظار داشت آن اش چه دانم آن همسر سابق متوفی دید. نمی ها را نمی دورانم تفاوت داشت و او این

ای از ذهنمان به آن مرد متوفی مشغول بود و  گمان گوشه هامان نیامده بود؛ اما هر دومان بی گاه اسم و یادش در میان گفته گرچه هیچ

کرد  تر می ور بود که آتش عصیانمان را شعله دانستم. درهرحال، او کرد. من چه می ای بسا که مرضیه خیلی بیشتر از من به او فکر می

 .افروخت های آتش را می شد و باز شعله پسندید و راضی نمی ریختم، او نمی و هر چه من آب زالل روی آن آتش می

دادم که بعد بیاید و  اش را می های غیرضروری کردم و پول خرج بند کار می خب، مقصر من بودم که برای آسایشش صبح تا شب یک

گفتم  شد روزی باالخره! و او، خودش، همانی که روزی می داری؟ کاسة دل من هم لـ*ـبریز می بگوید که تو با فالنی رابـ*ـطه
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گویم  جا خانة من است و فقط من می توان مانندش یافت، مرا از خانه بیرون کرد و عین جملة خودم را تحویلم داد که این هرگز نمی

آیم و  کرد که جلویش به زانو در می شود. و او فکر می ف سرش میکردم آدم است و انصا چه کسی بیاید و چه کسی برود! فکر می

ام را  بود و من وسایل جزئی و ضروری 0364ات بمانم! دقیقاً به یاد دارم که مرداد  کنم که تو را به خدا فقط بگذار در خانه التماسش می

شد، من به هیچ عنوان به آن رابـ*ـطه باز  بقم میشد و مرضیه همان مرضیة سا ام مانند سابق می برداشتم و رفتم. حتی اگر زندگی

ماندم؟ رفتم و چند روزی را  گشتم. من هم غرور و عزتی داشتم و او به چه راحتی دلم را زیر پا گذاشت و گفت برو! مثالً من می نمی

آمد. روز و شبم را در  ساب میکه نوبت دادگاهمان شد و جدا شدیم. آن دوران، برایم دوران مرگ به ح در خانة مریم سر کردم تا آن

خورد. به خدا که درد دارد! حرص دارد که ببینی با جان و دل به کسی خدمت  هم می اداره بودم تا حدی که حالم از خودم داشت به

و  شوری آمد دانم کدام چشم کرد که شاد بودیم و نمی کردی و طرف حتی تف هم در صورتت نیندازد! دلم درد آن روزهایی را حس می

دادم،  اش راضی نبود؛ اما چون پول خانه را من می ای صاف رابطة خوب ما را نشانه رفت. مریم چندان از حضور من در خانة نقلی اجاره

دیدم  اش ناراضی بود. البته من می زد. به هر حال فهمیدن این حس او خیلی دشوار نبود، از وجود یک مرد نامحرم در خانه حرفی نمی

های زنانه،  خواسته با بافتن شالگـر*دن و دستکش و خیاطی و خالصه هنر ها هم خودش گفت که می زد و بعد رم میو افکاری به س

اش! خب، فکر  خرج خودش و طاهایش را در بیاورد و اجاره را هم خودش بدهد که به کل از حضور من خالص شود در زندگی

، کرایة خانه را بدهد! چند ماه بعد عقد -آن هم اگر فروش بروند!-ها  الهتوانسته با فروش آن شال و ک کرده که می ای می بچگانه

کردم.  گفت و با او بازی می شدم وقتی طاها به من بابا می گذراندیم. من پر از شور و شعف می ای را می کردیم و روزگار به نسبت ساده

رنگ شده بودند، به من باز  های بلند و مشکی دان که قاب مژههای سیاه خن ام را آن چشم آمدم و کل انرژی حال می از کار، خسته و بی

دهد، از  ساله بود که امیر به دنیا آمد و من که دیدم این خانه دیگر کفاف وجود یک خانوادة چهار نفره را نمی 6گرداندند. طاها  می

را اجاره دادم. از کارم هم به خاطر رسمی بودنم، اش  ای را در همدان خریدم و باالخانه خانم فراهانی خداحافظی کردیم و خانة دو طبقه

جا باز از یک کارمند سادة امور اداری شروع کردم. در آن چهار سال و اندی که  توانستم انتقالی بگیرم به اداره برق همدان، و آن

ام شکسته شد و شال و  اب بانکیهایم تقریباً دست نخورده در بانک مانده بودند و با به دنیا آمدن امیر، طلسم حس گذشته بود، حقوق

تر  روز شلوغ داد. به خصوص که روزبه ام، برایم دلنشین نبود و آزارم می های جوانی کاله کردم رو به همدان. تهران دیگر مانند سال

ـ*ـتانه وروی دیگری به خود گرفته بود. جنگ! جسد مس داد و پس از پایان جنگ، شهر، رنگ شد و اتفاقات عجیبی در آن رخ می می

های منافقین و خائن بوده و در  پیدا شد. گویا خودش عضو یکی از گروهک -کردستان-ها با پیگیری زیاد معین در شهر پاوه  بعد

اش هم مفقوداالثر شده بودند. او نه عضو گروه خاصی بود، نه بسیجی بود، نه  ها کشته شده؛ و مسیح و خانواده جنگ در برابر کرد

گفت به احتمال زیاد شهید شده است؛ چرا که اهل جنگیدن  لی بزرگی کرده بود، یک آدم کامالً معمولی. علی میعملیات انقالبی خی

، با چندین شهید مفقوداالثر دیگر که جسدشان در پاالیشگاه تخریب شده یافت شده بود، شناسایی شد و 0370نبود. در نهایت سال 

ان سال، یکه به ایران آمد و فهمیدیم که همسرش را هم در اثر تنگی نفس از در بهشت زهرای تهران دفن شدند. آقای آیرم هم

 .دست داده است
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اش، بر  گرفت و زنجیر طالیی ساعت جیبی قیمتی در دست می آقای آیرمی که در دوران کودکی به قایش آمد و کیف سامسونت گران

پوشید، و با آن نگاه مهربان و لـ*ـبخند  دست سفید می یک های تمیز و های زیبا و چشمگیر و پیراهن زد و کت پیراهنش برق می

هایش خیلی  ای که من در آن سال دیدم، فرق داشت. لـ*ـباس داد، هزار بار با آن پیرمرد شکسته و ازپاافتاده زیبایش، محبت هدیه می

هایش  کرد یا این حالت چشم ریه میگاه نفهمیدم او مدام گ شد؛ هیچ هایش، همواره یک حلقه اشک دیده می عادی بودند و در چشم

خواستند  ها که می بود. به تشییع مسیح آیرم و دیگر قربانیان این جنگ ناگهانی رفتیم و مدت کوتاهی هم در تهران، به خاطر بچه

یک مدت  خواستم باز هم برای های بزرگش بروند، ماندیم؛ و در همان دوران که می ها و پارک کالن شهر را ببینند و به شهربازی

ای در را باز کرد و گفت که صاحبخانة قبلی  مشتی هیکل و داش کوتاه اقامتمان، به خانم فراهانی رو بزنم، در کمال تعجب مرد درشت

ها اصل  دیوارمان، آقای رضایی هنوز هم هستند، از آن زده فقط دیدم که همسایه دیواربه سال پیش فوت کرده و در را کوبید! بهت

گاه به نبود آن  تم و گویا که درست سه هفته پس از بارکشی ما از تهران، دنیا را وداع گفته. خیلی تعجب کردم. هیچماجرا را خواس

کردم و حاال که او نبود و یک مرد قلچماق به جایش آمده بود، یک آن احساس تنهایی و بدی به دلم ریخت و تا چند  پیرزن فکر نمی

کردم که دچار یک اشتباه غیرقابل  ها فکر می اهانی برایم حکم مادر دوم را داشت. و تا مدتخودی داشتم. خانم فر روز، دلهرة بی

خوشانم بوده است. پس  اش هم آن سوی دنیا، خوش هایش حضور نداشتم و در مراسم خاکسپاری جبران شده بودم؛ که در آخرین روز

گذشت و امیر هم که برایش فرقی نداشت و فقط دنبال شیر از آن دوران نحسی که در تهران بودیم و البته به طاها خیلی خوش 

خواستم شمال بروم، پیشنهاد مریم  خوردن و خوابیدن روی پای مریم بود، یک سفر به ساری هم رفتیم و بازگشتیم به همدان. نمی

که لـ*ـبخندی  ه سر ندهم، یا آنتوانستم مراعات طاها و مریم را بکنم و گری نهایت مزخرف شده بود آن روزها، تنها می بود. حالم بی

تر سرش داد بزنم. خانم  کردم که کم کرد و خیلی اعصابم را کنترل می ها شیطنت می کوچک و مهربان تحویلشان بدهم؛ طاها آن روز

رد. و اش، و حتی خیلی بیشتر از او مرا دوست دا ها گفته بود که جای پسر حقیقی فراهانی که جای مادرم را داشت و خودش هم بار

آمد و مسیح، دنیای بیرون از آن روستا و اهالی  مسیح، مسیح بهترین دوست من بود. منی که هر کسی با اخالق مزخرفم کنار نمی

به دلیل مسائل معیشتی و خانه و  48و  47های  متعصبش را به من نشان داد و چشمانم را باز کرده بود؛ هر چند که آن اواخر، در سال

گرفت؛ اما این معلول بر آن نبود که به کل فراموشش کنم و یاد و  های چند وقت یک بار، پیشی نمی مان از تلفناش، ارتباط زندگی

نامش را از یاد ببرم. مسیح، عزیزی بود که چشم مرا باز کرد و مطمئنم که او وسیلة خدا بود که مرا از آن تعصبات به نحوی بیرون 

، همان سالی 0372و کل رویایم را در جویچة باغ ساالرخان، خالی نکنم. باغ ساالر! پدرم سال بکشد و بگذارد بقیة جهان را هم ببینم 

که مهتاب به دنیا آمده بود، چشم از جهان بست و جای خود را خالی کرد. روزگار خوشی نبود. تا حدود هفت یا هشت ماهی تنها کار 

نار کشیدند و مسئلة مرگ پدرم را کنار گذاشتند؛ پدرم باغش را سه قسمت مادرم و فاطمه، گریه و زاری بود. باالخره کنار آمدند و ک

شان را هم بین مادرم و فاطمه. من که اهل باغداری نبودم و  کرده بود و هر سه قسمت را بین ما سه برادر تقسیم کرده بود، خانه

و ایمان تقسیمش  -برادرم-دا با خود گفتم که با علی گاه هم قرار نبود که به قایش بازگردم که روزی این کار را انجام دهم، ابت هیچ

ای باشد برایمان. همان کار را هم کردم. ته دلم اما کمی تمایل داشتم که  ها و سرمایه کنم؛ مریم گفت بگذارمش برای آیندة بچه
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 .بدهمش به ایمان و علی

دانستم که این بار، این سرنوشت عجیبی که  م و نمیگرفت کمش می و روزگار، حریف قدری بود که من هر بار پس از سربلندی، دستِ

دانی، گاهی پیروزی در  ام گره خورده و در هم تنیده بود، چه خوابی برایم دیده. می تاروپودش با تاروپود سرنوشت و تقدیر خانواده

و شب تا به صبح، فقط سیگار  خواستم با خودم و مریم و عالم و آدم لج کنم های کودکی طاها را می تسلیم است. من اگر همان سال

ام سیر کنم و زندگی را به همه زهرمار؛ تسلیم  چندان بدِ رفته چندان خوب و نه های نه دود کنم و خاکسترش را نگاه کنم و در گذشته

ریمم دیدم و حس ها در چهرة سه فرزند و م ها و بار شدم و پذیرفتم و این بار، تقدیر را جلوی خود به زانو در آوردم. خوشبختی را بار

خواستم، نه حتی سعادت دنیا و آخرتم را! من فقط خوشحالی و  دانست که من از این زندگی نه مال و منال و ارثی می کردم؛ و خدا می

ام، به پاکی و سفیدی برف بود؛ ولی روزگار... آخ، از دست این  خواستم. به خودش قسم که دل من و خواسته ام را می های خانواده خنده

 ...روزگار

کم  ها خواب بودند و ما هم کم خواهد به مراد دل تو بماند. بچه مرگ ناگهانی مریم، آب پاکی بر دلم ریخت که این زندگی، نمی

کند، یک قرص مسکن برایش آوردم و خوابش برد و خوابم برد. صبح اذان را  گفت سرش درد می خاموشی زدیم و خوابیدیم. می

دیم، نمازمان را خواندیم. حتی به یاد دارم که امیر و مهتاب را هم برای نماز بیدار کرد و امیر بیدار نشد چون گفتند، هر دومان بلند ش

شب قبلش تا ساعت یک مشغول بازی کردن با کامپیوترش بود! مهتاب هم نماز خواند، هم صبحانة مختصری خورد و دوباره خوابید. 

چیز خیلی عادی و مثل همیشه بود. و به یاد دارم که وقتی بیدار شد از او پرسیدم  هطاها هم که سر خانه و زندگی خودش بود. هم

حالت بهتر شده از دیشب؟ و او تائید کرد که سردردش از بین رفته و خیلی بهتر است. اذان آن زمان ساعت پنج صبح بود و من که 

، دیگر نخوابیدم و در هال، -شدم بازنشست می 88که سال -نم ام را به پایان برسا رفتم که سال آخر کاری باید شش صبح به اداره می

 !های چاپ جدید بود و پر از غلط غلوط 0380خواندم که چاپ  را هم می« مدیر مدرسه»آید که کتاب  خواندم. یادم می کتاب می

داشت و با تکان خوردن شش که شد، رفتم که لـ*ـباس عوض کنم؛ هر چه صدایش زدم بیدار نشد. با آن که خواب خیلی سبکی هم 

خواهد  کردم او خواب است یا می شد، بیدار نشد و این مرا وسوسه کرد که کمی اذیتش کنم! خب من فکر می تخت هم بیدار می

جا بود که با وحشت و استرس  دهد! قلقلکش که دادم سر انگشتانم یخ کرد و نگرانی به دلم ریخت. آن لجبازی کند و جوابم را نمی

ام و اورژانس را اول صبحی خبر کردم.  پنداشتم که اشتباه کرده بض گـر*دنش را گرفتم و دنیا بر سرم آوار شد. باز هم میفراوانی ن

کرد، در  دست هم داده بودند که تنم رعشه بگیرد و حتی نتوانم مهتاب را که خون گریه می به چیز، آن روز لعنتی دست همه

های بعد  زبانم بسته شده بود. روز دهم مرداد هشتادوهفت. روز نحسی که شروع تمام فالکتآ*غـ*ـوش بگیرم و آرامش کنم. هیچ... 

 .بود

 .ایست قلبی کرده بود

زادی بود آن زن، که نمازش را خواند و رفت! چه زیبا و با عشق رفت. رفتنش چه  سوختم که چه پاک و من از این در آتش حسرت می
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مان در شوک بودیم؛ طوری که من نتوانستم مراسم سومش را بگیرم چرا که حساب روز و شب  های اول همه عارفانه و الهی بود! روز

هایمان آمدند، تسلیتی بر زبان جاری ساختند و آرزوی صبر برای ما و سعادتمندی  زندگی از دستم در رفته بود، همکاران و همسایه

چیزش را اهدا کردم، جز  ها جایش در بهترین گوشة بهشت است. همه دانستند آن زن، بدون دعا و آرزوی آن کردند؛ نمی برای مریم می

گاه؛  ای نبودم هیچ گذرد، آن را همراه خود دارم. مرد خرافاتی اش را. و تا به اآلن که ده سال از آن زمان و آن روزگار می انگشتر فیروزه

شک من آن  ت سال همراهم بود و مرا سرپا کرد. اگر نبود، بیکند. او بیش از بیس وار آرامم می اما این انگشتر پالتینی فیروزه، دیوانه

ایمان بودن، یک مسئلة کامالً عادی و  کردم. در آن دوران که نماز نخواندن و بی زندگی رویایی عارفانة پر از لحظات خدا را حس نمی

برو و برگرد خدا باشد و خدا و خدا؛ و الغیره.  بود، او طوری فرزندانم را بار آورد که راه اول و آخرشان بی« فکرانه روشن»اصطالحاً 

توانستم به تنهایی انجامش دهم. مهتاب را در پر قو بزرگ کرد و زیباترین تربیت و تهذیب ممکن را در  گاه نمی کاری که من هیچ

بیشتر اهل بازی و اینترنت  های آن دوران بود که هایش زیاد بود و احتماالً این اقتضای سن بچه دختر زیبایم نشانه کرد. امیر شیطنت

آمد که پسرش بدذات باشد؟ و طاها... طاهایی که خون به  یقین؛ از آن شیرزن دوران، می و کامپیوترند؛ اما دل و ذاتش پاک بود، بی

عوض کرده  اش را رسد که بتواند جبران کند. طاها تازه دامادمان بود و آن روزها، به تازگی رشته کرد روزی می جگر من کرد و فکر می

خواند و امتحاناتش فشرده و بدون فرجه  های تهران مشغول درس بود. ترم تابستانه می خواند و در یکی از دانشگاه بود و خلبانی می

پرستید،  وار می نالید از درس و کار زیاد! من ابتدا خواستم که به او خبر ندهیم؛ اما مهتاب که برادرش را دیوانه بودند و او همواره می

 .تر از من به او خبر را داد خیلی زود

ام را از دست  طبع و پرسروصدای قبل نشد. من که امید زندگی پس از مرگ مریم بود که خانوادة ما دیگر آن خانوادة صمیمی و شوخ

 .گذرانی نداشتم داده و روی زشت روزگار را دیده بودم و هیچ تمایلی به خوش

کل داشتند، در خانه خفه شده بود و  زدن ساده با یکدیگر کل ن کم بود و حتی سر یک مسواکشا صدای امیر و مهتاب که فاصله سنی

شدم و با این  شنیدم. من حتی گاهی صبح بیدار می شنیدم و نمی های مریم را می های مهتاب و تشر جیغ من صدای شاد امیر و جیغ

ماندم که خودش بیدارم کند. گاهی  شدم و منتظر می ا بلند نمیگیرد*، از ج فکر که مریم هنوز در خانة من است و کنارم آرام می

شدم که برگردد! که به خیال خودم رفته دو رکعت نمازی بخواند  دیدم، منتظر می اش را می پریدم و جای خالی ها از خواب می شب نیمه

کند و باز  کند و ساعت موبایلش را چک می ن میآویز پشت در، آویزا آید و چادرش را به رخت آید! حاال با آن چادر سفید می و حاال می

مامان ناهار »کردم، گاهی انتظار داشتم که صدای امیر بلند شود و بپرسد  هایی که در آن خانه زندگی می گیرد. من تا سال هم آرام می

روند نزد  ها نمی چهکردم که چرا ب برخی اوقات حتی پیش خودم تعجب می«! غذاهای پیچ پیچیه»و مریم هم جواب بدهد « چیه؟

فودی؟ یا چرا دیگر مهتاب هر وقت از اداره  مریم و مخش را بزنند که بیاید و من را راضی کند که برویم یک رستوران یا فست

آمدند در حالت عادی، عادت کرده  های ساده که به چشم نمی زند که چرا برایش بستنی نخریدم؟ من به آن خوشبختی آیم، غر نمی می

آن که خبر داشته باشم، غذای روحم بودند آن لحظات. من حتی پس از رفتن مریم، به این نتیجه رسیده بودم که چه  یبودم و ب
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 !کرد، صدایش زیباترین و دلرباترین صدای ممکن بود داد و نفرینم هم می صدای گرمی داشت! او اگر دشنامم می

ها؟ چه گفتگویی بهتر از این؟ او که  شکایت از که؟ غیر از من و بچه هایش حتی اگر اعتراض و شکایت، زیبا بودند. اعتراض و حرف

ای به این کار  های مداوم بودم، نه او عالقه بازی و دیدوبازدید وفامیل کرد. نه من اهل فک بدگویی زن همسایه و بچة فالنی را نمی

گذراندیم. هر دو سه ماه یک بار  ها می روزی را با آن مان و چند آمدند خانه اش که می داشت. فقط عید به عید علی و معین و خانواده

لرزاند. ای روزگار... با من و  هامان عرش را می نشستیم و خنده های ساالرخان می رفتیم و فارغ از کل دنیا، در باغ هم سمت قایش می

 ...روزگار آبادم چه کردی

های قدرتمندی، مدام  کردم سواران اسب رو رفته بود و حس میآورد، ف خانه در سکوتی که به بدترین شکل ممکن به ذهنم هجوم می

رسد. هیچ. من تنها درد  لغزد، و نه آسیب و زخمی به من می کنند؛ اما نه خونی از بدنم بر تنم می هاشان را بر تن و گوشتم فرو می نیزه

تر بود و همواره در نظر داشتم که  از من کوچککردم. او نزدیک به ده سال  گاه به رفتن مریم پیش از خودم فکر نمی کشیدم. هیچ می

گاه حقیقت تا این اندازه پیش چشمانم ملموس و محسوس نشده  دهد؛ اما هیچ دانستم نبود مریم خیلی آزارم می روم. می تر می من زود

تون داشته باشد، حذف یک پایه ای اگر چهار س های خانه فرو افتاده بود. خانه بود. بانوی یک خانه رفته بود و این یعنی یکی از ستون

ای که در آب غرق شده  چیز به هالکت برسد. و ما به آن دوره رسیده بودیم. مانند ساکنین کشتی ست که سقف فرو ریزد و همه کافی

لد بود، و من بایست شنا ب که این دریا ساحل ندارد! می خبر از آن ای نشسته بودیم در انتظار ساحل؛ بی و تمام افرادمان، بر تخته پاره

 .دانستم زده را نمی شنا کردن در این دریای طغیان

دادند و همه چیز روال نسبتاً عادی خود را از  شان را ادامه می ها درس و دانشگاه کردم، بچه خندیدم، صحبت می چند سال گذشت؛ می

گاهی، به  خواندم و گاه شمردم و کتاب می را می کردم و دوران خسته و بریده ام گذران می سرگرفته بود. در خانه، با حقوق بازنشستگی

پرداختم. گذر  ها زیر سایة درخت پیری و کنار سکون خاکی، به تماشای رقـ*ـص نسیم می زدم و ساعت تنهایی به کویر و بیابان می

تباه بود، یا کجا کم گذاشته ها اش تر از آن بود که من بخواهم به خود بیایم و ببینم کجای کارم در این سال زندگی، گویا خیلی سریع

 !شد بودم که عاقبتم این باید می

بود و این اسم، مرا « لیال»، طاها که درسش را تمام کرده بود، خواهان دختری بود و ما آن دختر را برایش گرفتیم. اسمش 0393سال 

 .انداخت و یا خانم فراهانی می -برادرم-یاد زنِ علی 

 .دنگیرد: کنایه از خوابی آرام می*

 .آخر آن دو هم اسمشان لیال بود

به او نظر بدی داشته  شد آن اوایل راجع ای نسبتاً پولدار و بافرهنگ؛ اما تنها چیزی که موجب می لیال دختر باهوشی بود، از خانواده

شان اصالً انگار اعتقادی به خدا نداشتند و  ایمانی لیال بود. نه تنها لیال، کل خانواده باشم و نسبت به خواستة طاها، نظر منفی دهم، بی

فهمیدم طاها به چه چیز آن دختر  ساز شود. نمی تواند در آینده مشکل مینان داشتم که ازدواجی که ایمان درش سهیم نباشد، میمن اط
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ها کامالً عادی و حتی با حجاب تلقی  های هشتاد و بعدتر دل داده بود. او حجاب درستی نداشت؛ البته که آن نوع پوشش، در دهه

د این یک مورد باز هم؛ مهتاب اما گفت که اگر طاها صددرصد موافق این وصلت است و دخترک هم شد؛ اما مورد پسند من نبو می

ست و خودش  در دستور کار نیاورم و اجازه به سرگیری این ازدواج بدهم. او اعتقاد داشت که طاها مرد باهوشی« نه»ست، دیگر  راضی

 !ز آینده نداشتکس خبر ا اش دارد. هیچ گمان برنامة کاملی برای زندگی بی

اجازه دادم که این دو به یکدیگر برسند و رسیدند؛ اما شرط پدر لیال این بود که پس از عقد، دیگر این دو از یکدیگر جدا نباشند و در 

را ای که بتواند یک خانه  گذراند و حقوقش در اندازه اش را می خلبانی یک خانه ساکن شوند! خب، طاها آن زمان به تازگی دوران کمک

حتی رهن کند، نبود؛ پیشنهاد من مبنی بر آن بود که خانه بزرگ است و با من زندگی کنند. مهتاب ازدواج کرده بود و امیر، کار و 

آباد اصفهان بود. تنها بودم و به این ترتیب، دو سال تمام را در کنار طاها و عروسش، زندگی کردیم تا رسیدن  دانشگاهش در نجف

 .ترین سال عمرم سیاه

ای دو پرواز داشت، یکی پرواز دوسرة  های مستقلش به او داده بودند، هفته به عنوان اولین پرواز 0394ای که سال  طاها در برنامه

ماند. و پنداری  مشهد؛ پس چهار روز در هفته را در خانه می-تهران و دیگری که سه روز بعد بود، دو سرة همدان-همدان

نشستیم، من احوالی از طاها  ها را که دور هم می گذاشت شب ها بود که شروع شد. او حتی نمی روزهای لیال از همان  گیری بهانه

گفت؛  هایش می ها و یا او از حال و احوال پرواز ها، یا از کتاب بگیرم. کل گفتگویمان مگر در چه مورد بود؟ یا دربارة اخبار و روزنامه

آغاز  زد و گفتگوی بی لیال از اتاق صدایش می« خب، طاها، چه خبر؟»گفتم  به او میزدم که تا  دانستم چه حرف خاصی با او می نمی

آمد، وارد اتاق شد. لحظه به لحظة آن  قرار می که یک روز که طاها به نظر عصبانی و بی رسید. گذشتیم، گذشتند. تا آن ما، به پایان می

 .روز را به یاد دارم

های سر آستینش را نبسته بود و پیراهنش را هم در شلوارش فرو نکرده  وشیده بود که دکمهبه یاد دارم که آن روز پیراهن سفیدی پ

قراری از سرتاپایش مانند آبشاری  هم ریخته بودند و انگار که بی بود. موهای سیاهش هم که عیناً شبیه موهای مریم بود، آشفته و به

 !خواهد مقدمه گفت که مقدار ارثش را می سرازیر بود. او آمد و بی

ماندنم « برو بیرون از این خونه!»ها، گذران خوشی نداشتم. زمانی که طاها، پسری که پارة تنم بود به من گفت  ها و آن شب آن روز

نگری چیست  گوید و آینده گوید و منطق چه می گاهی که این حرف را شنیده بودم، دیگر کاری نداشتم که دل چه می جایز بود؟ من آن

مل چراست! من تاب آن ندارم که کسی مرا از جایی که خودم به او دادم، خودم به او سپردم، بیرون کند و من با و دو دقیقه تأ

خواستم دیگر  دادم؛ نمی ام را از حساب خودم می ای که حتی شهریة ماهانه پافشاری بمانم! رفتم به خانة سالمندان خصوصی

درنشناسی کرد و حرمتی که بینمان بود را له کرد. دعوا و درگیری، در تمام ترین چیزی مرا به طاها وصل کند. پسری که ق کوچک

ها  یکدیگر را در درگیری« حرمت»ماند؛ مهم آن است که  جروبحث نمی ای بی ها هست، وجود دارد و بدون شک هیچ خانه خانواده

، دیگر چه حرفی؟ چه لـ*ـبخندی؟ چه سالمی؟! اند؛ احترام که نباشد رعایت کنیم. احترام و اعتماد اصل اول یک رابطة خوب و خوش

 .وچالم رفت هایش هم بد در چشم طاها حرمت من را درهم شکاند، خرده شیشه
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مانند؛ اما  سوزانند. کاش کمی بیشتر مراقب کلماتمان باشیم. کلمات فقیرند و در وصف وا می ها جگر آدم را می ها، تا مدت برخی حرف

 .اند شمشیر به دستبرای جگر سوزاندن خوب قوی و 

 «!هیچ نسبتی با ما نداری و تو اصالً به لیال محرم نیستی»گفت  می« تو پدر من نیستی!»گفت  می

بردمش استادیوم تا تیمش را تشویق کند را فراموش  ها می هایی که خسته بودم و به خاطر دل او، شب آن همه سال را ندید؟ سال

خریدم با آن که خودم یک جفت کفش را سه سال تمام  ها برای هر سه نفرشان کادو می از بچههایی که در تاریخ تولد یکی  کرد؟ سال

ام بوده، پدرش بودم، هیچ منتی نیست؛ پاسخ آن از  اش را من دادم! خب، وظیفه کردم؟ خرج بیست و خردی سال زندگی استفاده می

طور حساب کنیم که  خواستیم این م ارث؟! کدام منت؟! اگر میها این بود؟ به قول خودش من که پدر او نبودم! پس کدا خودگذشتگی

مگر همه چیز به مادیات «! تو پدر من نیستی»کشیدم بیرون! این چه حرفی بود آخر؟  ها را باید از جیبش می مخارج تمام آن سال

رفتم از آن  ای بیابیم؛ من می گفت تا راه چاره خواست از این طریق بگوید که لیال در خانه معذب است؟ خیلی عادی می است؟ می

کردم و تحویل این دو  اش داده بودم را فسخ می ای که اجاره خریدم، قرارداد آن خانة دو طبقه ای مستقل می خانه، برایشان خانه

کردم،  طور؟ با این شیوة بیان؟ سن و سال من و روزگاری که برایش خرج دادم. هزارویک روش بود که این مسئله را حل کرد، این می

 !ست؟ نشناسی شکند؟ نگفت که این حرف نمک به درک؛ نگفت با خود که دلش می

حال و حوصلة خریدن یک خانة جدید را نداشتم. از ملک و امالک دوروبرم خسته شده بودم. اکثراً را به نام طاها کردم؛ حتی آن تکه 

امیر و مهتاب هم به «! کنی ا، این هم ارث! ببینم با ارثت چه میبی»خواستم با این کار به او بگویم  زمین موروثی پدرم را. گویا می

اند. سهم  خورد و فقط خودشان را حرص داده رقمه به درد نمی طور مواقع هیچ ای شعور داشتند که بفهمند حسادت کردن در این اندازه

داد، بحث  ها می ن مقدار معینی از اموالم را به آنها فرزندان من بودند و بخواهم یا نخواهم، قانو ها را هم کنار گذاشته بودم؛ آن آن

سال سن دارم و باید به طریقی خود را آمادة  64ام با طاها، تازه چشمم باز شده بود که من حاال  طاها جدا بود. پنداری پس از مرافعه

وبرق با  گاه خصوصی شیک و پرزرقها باشم و بهترین گزینه را خانة سالمندان دیدم. یک آسایش خواستم مزاحم بچه رفتن کنم. نمی

های خانه فرو ریخته، بگذار دومی هم فرو ریزد. دیگر کسی  خلق. خوب بود. دیدم حاال که یکی از ستون خدمت و خوش پرسنلی خوش

 .کند در این خانه زندگی نمی

*** 

 بسم اهلل التواب»

 سالم؛

دانم چرا؛ اما از صبح امروز که بیدار شدم، خیلی عجیب  تم. نمیدانی پسرجان، دیگر دلم از دستت خون نیست. دیگر ناراحت نیس می

طوری که حتی آن دخترک دانشجو هم که امروز با یک بـ*ـغـ*ـل پر از گل و دو کتاب  کنم. به احساس خوبی زیر پوستم حس می

طرز غریبی خوش و خرم است!  شعر به دیدنم آمده بود که آن دو هفتة غیبتش را موجه کند، هم فهمیده بود که حال من امروز به
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ای کرد و پاسخش  خواست یادآوری کند، با من شوخی ساده هایم را می پرسنل هم متوجه شدند. مثالً خانم محمودی که ساعت قرص

رو  ای رخ داده یا که از دیروز تا اآلن شخص خاصی به دیدنم آمده که تا این حد بشاش و خوش کرد معجزه را با شوخی دادم، فکر می

طور لـ*ـبخند بر لـ*ـب دارم! آخر تو که نیستی قیافة معمول من  ای رخ داده که این کنند که واقعه بینی، دیگران فکر می هستم! می

توانم هم نگویم که  های پر از غم بزنم؛ اما نمی خواهم طعنه و کنایه از گذشته مانم! نمی ها می دار را در این ساختمان ببینی؛ شبیه داغ

 !داغ ندیدممن هم کم 

موقع و ناگهانی، دلم هوایشان را کرد. اگر در  گیری؛ اما همین حاال خیلی بی ها نمی دانم که خبری از آن از عموهایت خبر داری؟ می

وفایی  ها بزن. سالم مرا هم به عمویت ایمان، برسان، و بگو که دلم برایش تنگ شده. به او بگو اگر من بی توانت هست، سری به آن

دهند! بگو که سری به برادر مریضش هم بزند! او  ، او که نباید تالفی کند! کجای دنیا در عالم برادری پاسخ بدی را با بدی میکنم می

 !که در میان دارودرخت و بهترین موقعیت ممکن است؛ منم که در شهرم و میان دود و شلوغی و سروصدا

آمد چیزی برایت ننویسم! برای امیر  وخوش است که حیفم می به قدری خوباند. راستش حالم  شب است و اذان را گفته 7اآلن ساعت 

هایی که دلم هوایشان را  نویسم. زمان ها هم چیزهایی می گاهی برای آن و مهتاب هم چیز هایی نوشتم و کنار گذاشتم. راستش گاه

 .نویسم هایی در خطابشان می ا ببینند، نامهنما ر اند که منِ پیر و چروکیده و نخ شود که نیامده ها دیرگاهی می کند و آن می

ست؛ اگر در توانت هست، برای  نگاری گاه به حقیقت مبدل نشد، همین نامه دانی پسرجان، یکی از رویاهایی که من داشتم و هیچ می

شوند که  قیمت نوشته می های گران هایی که به اجبار و با روان نویس خودت نامه بنویس و در صندوقچة دلت بگذار. البته نه نامه

هایی که از ته دل و با رد سرخ خون دل نوشته  خط و نستعلیق بنویسند ها؛ از آن نامه جبر سعی دارند خوشهاشان با زور و  نویسنده

کند و دنیا را پیش چشم  کند و حال و هوای اطرافش را عوض می شوند! از دیدگاه من، نوشتن خیلی خیلی دل آدم را باز می می

گویی یک نوشتن است  ! شاید حاال با خودت می-کنند این* و زوم اوتش* می یا به قول امیر، زوم-کنند  نویسنده بزرگ و کوچک می

کس نباشد، جز دل  خوبش هم دارد! نوشتنی خوب است که برای هیچ -به قول مهتاب-وفنگ ندارد؛ ولی دارد،  دیگر، این همه دنگ

با هدف آن که شوهرش بیاید و بندد  هایش را در کاغذی جمع می خودت و دل خودت. مثالً آن که زنی خاطرات و دلگویه

هایش را بخواند و متوجه دردش شود، زیبا نیست؛ یا نوشتنی که با هدف چاپ و دیده شدن باشد، از دل نیست. نگارشی زیباست  نوشته

ا بخوانید، نه ها ر خواهم که شما آن اند. نه می های من هم همین ها و کاغذ که تنها از دلت برآید و تنها بر دل خودت بنشیند! این نامه

هایی را  ها و صحبت ها هم در همان کشوی کنار تختم جایشان امن است. غالباً حرف هدفی برای به ثبت رساندنشان دارم. این کاغذ

 .نویسم خواست روزی به شما بگویم، می که دلم می

کم نوبتم  کنم که کم جداً حس میکنم. نگو که کلیشه است، من  حال من خوب است طاهاجان؛ اما طغیان عجیبی در دل احساس می

کنم این حس خوبم به  نشینم، حس می شود. در باغ آسایشگاه هم که می شده است. خیلی خوبم و این خوبی در آن اتاق، جا نمی

را مسخره « خوب»دانی طاهاجان، دیرگاهی بود که واژة  شود و همه در حسرت این این حال خیلی خیلی خوبند! می اطرافم پخش می



 

 
 

168 

  
 مرد گاریچی 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

گوید  پرسی، او می دانی وقتی از کسی حالش را می خورد! نمی ست. به هیچ دردی نمی خاصیتی گفتم که این چه کلمة بی کردم! می می

ای که به  ام. حال من خوب است طاها، حال من، همچون حال پرنده کنم به درک آن کلمه رسیده یعنی چه؟ اما حاال فکر می« خوبم»

مانند آن قایقی که بر گل نشسته، خوب است. حالم مانند پستویی که بالش زخم خورده، خوب است.  قفس خو کرده، خوب است. حالم

کس ندید، خوب است. مانند قاصدک محبوبی که در نیمة راه، ناپدید شد و  ای که آخرین لـ*ـبخندش را هیچ حال من، مثل پروانه

 ...وبحتی نسیم هم از او غافل ماند. حال من خوب است. خوبِ خوبِ خ

ها  شان بردند و جشن گرفتیم. پس از مدت احساس دلنشینی دارم. دیروز تولدم بود. امیر و مهتاب و همسرش، علی مرا به خانه

شنوم.  های زیبایی از رابطة تو و همسرت نمی بینم. طاها، حرف دورهمی دلپذیری را تجربه کردم؛ اما جای مریم را همچنان خالی می

های  باشد؛ مبادا خدا روزی را جلوی چشمانت به نمایش در بیاورد و ببینی همسری که روز« خوب»مواره امیدوارم که حالتان ه

نهایت!  ست! زیاد است! بی ای، از دست برود. دلبستگی میان زن و شوهر الهی غمی را کنارش تجربه کرده وبرق و بی طوالنی و پرزرق

ها زمانی که  هیچ خوب نیست. شاید فکر کنی که تنهایی اتفاقاً خوب است؛ اما آدمماند. و تنها ماندن  زوج که از دست برود، فرد می

خورند تا آن زمان که از دستش دهند و حسرت و حرص داشتنش را بخورند! این خوی  چیزی را کالً ندارند، حسرتی برایش نمی

ساختی و مشکلی هم نداشتی؛ اما فرق  ات می ییشدی، با تنها کردی و دلبستة کسی نمی گاه ازدواج نمی آدمیزاد است. تو اگر هیچ

ای و  هایش بر ساحل دلت بوده و شبی را کنارش صبح کرده ات بیرون برود، که روزگاری جای قدم گاه که کسی از زندگی کند آن می

اعتراض و  وار بود. همواره منتظر بودم صدای های اول، به مرگ مادرت، جنون روزی را در کنارش، شب. و احساس من آن روز

ها را با تو  ها و تلویزیون ها و موبایل به مدل کامپیوتر های فوق تخصصی امیر راجع های مهتاب بلند شود، یا صدای بحث بازی لوس

خاستم، جای خالی مادرت در  ها را که از خواب برمی من حتی صبح«! ای داری ها چه حوصله»بشنوم، که تو هم پاسخش را بدهی که 

خواست. و حتی تا دیشب، که جشن و سرور به  نامی را می« مریم»آمیز بود. من همواره منتظر او بودم و دلم تنها  عجابکنارم برایم ا

 !ست قدر جای مریم خالی ای وای، چه نفرة خانة مهتاب را گرفت؛ که  پا بود، چشمم بدجوری یک مبل تک

 نمایی ، بزرگ Zoom In :زوم این *

 نمایی ک، کوچ Zoom Out :زوم اوت *

 .جای تو هم خالی بود طاها؛ ولی همان که هستی و جایت خوش است و حالت خوب و آسمانت رنگی، برایم کافی بود

 امضاء، پدرت

 «نامة چهاردهم

*** 

 ف.رجبی
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 و من اهلل توفیق

  0397شهریور 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان فی،حسین نج مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامom/cafewriters_xyz/http://instagram.c 
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