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 رمانبندی:دسته 

 پمپبنزینعنوان: 

 :عاشقانه،اجتماعیژانر 

 نویسنده:فرشادرجبی 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

ی  های پمپ بنزین باالشهر، مشغول به کار است. از فقر که مانع ادامه رد در یکی از جایگاهپسری مج

آید و با گفتن چند جمله کوتاه و  زدن می تحصیلش شده بود. صبحگاهی، دختری به جایگاه به قصد بنزین

 .رباید عادی، دل پسرک را می

 تواند دل از دخترک بگیرد یا خیر؟ می حال این پسر ندار و تنها که ناخواسته دل به دختر داده،
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 .ست به نام خدایی که در این نزدیکی 

 

کرد. آه! چه اندازه این نوازش سبک را  وزید، روح خسته و مشتاق به خوابم را نوازش می گر می نسیم، مانند یک دست نوازش

یزی که لجوجانه از پشت بام داد. دیدن نورهای ت ام را تسکین می دم، خستگی و شب بیداری ستودم و چه اندازه دیدن سپیده می

 ...رفت و دمایی که رو به افزایش بود، این خلوتی و سکوت؛ هوم تر می ای که مدام پایین کشید و سایه ها سر برون می کاشانه

 !دهد گونه توصیفش کنم؟! خش خش... چنین صدایی می کنند. چه وزد و درختان با یکدیگر برخورد می جا ساکت نیست! نسیم می این

ی  هایش، لهجه شود که بپرسم چرا این حد اصرار دارد گفته دانم؛ یعنی رویم نمی ا به قول ناهید خانم، بسیار رمانتیک است. نمیفض

دانم. تمایل دارد خودش را غربی بشناساند یا که این واقعا لحن اوست؟ خیلی زیاد هم  غلیظ بریتانیایی را به رخ شنونده بکشد. نمی

 .مهم نیست

اراده، بر حسب نه یک عادت، بلکه حسادت ذهنم  اش بیفتم، مستقیم، بی برو و برگرد و بی از این که به یاد کاوه یا خانوادههمیشه پس 

 .رود. آن قصر رویایی کابوس من است به سمت کاخشان می

آرام از روی  ی سایه تاریکش را آرام کند و سفره ام را کمی بورتر نمایان می گرداند. نور خورشید موهای تیره زنگ تلفنم مرا به حال برمی

کشم و متبسم به تنها مخاطبی که  کشد. موبایل را که در جیب سمت راست شلوارم نهاده بودمش، بیرون می سرم تا به پایین کنار می

 :دهم گیرد، آن هم در این وقت روز پاسخ می با من تماس می

 .سالم -

بینم که خواستارم کنار مادرم باشم و  ت. حاال عمیقانه، دقیقا از ته و توی دلم، میلحنم از هر چه هیجان و انرژی اول عاری صبح اس

 .ها بگوید و من گوش بدهم. به خواب بروم و فکر نکنم که این حجم خستگی برای چیست او برایم از گذشته

دیدی؟ یا که اکنون در زیر سایه ی بذل و بخشش! چه خبر برادر؟ خیری از این بخشش عظیمت  علیک سالم بر پهلوان عظیم! الهه -

 سقف گنده جایگاه به خواب رفتی؟

کنم که  های دیشب خودم رو به رخم نکشد، نفسم را تند خارج می های بیهوده، حرف کنی که بیشتر از این با حرف برای کمی رو کم

 :شود صدایش در موبایل پخش می

 ؟ ببینم، کپسول اکسیژنی چیزی نبوده احیاناً؟طوری توی تو جا شده زهرمار! اژدهایی؟! این همه نفس چه -

 :کنم ست! سکوت کافی بود، لب باز می ناپذیر، دشمن غم و ناراحتی ی آرامی کردم. سوران، این پسر بانمک خستگی تک خنده

 طوری؟ خوبی؟ ببند. چه -

 :شود از بحث قبلی منحرف می

 !مرسی. تو چی؟ چه خبر؟ نترکیدی؟ مامانت که ترکید -

 :ند اخم در هم می کنمبا لبخ
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 زدنه؟ خودت بترکی. این چه طرز حرف -

 .سوخت خیزم. آه که چه اندازه چشمانم می زند و من از جا برمی نور تیز و لجوج خورشید به مردمکم می

 کنی جایزه بهت ندن یه وقت؟ قدر از قوانین پیروی می حاال! میگم تو این -

 :چرخد روم و خطاب به سوران زبانم در دهان می میگفت؟ دو سه قدم پیش  کنم، چه می تعجب می

 چی؟ -

 :گوید کالفه می

 میگم مگه تو جایگاه نیستی؟ -

 خب؟ -

 جا رو بترکونی؟ خوای اون تربیت می خب به جمالت! خر خودتی شازده! گوشی رو قطع کن ببینم! بی -

داری نزد. من خیلی کمرم خمیده شده بود و حس  خندهشود. حرف  ام در جایگاه بزرگ و وسیع باالشهر منعکس می صدای بلند خنده

طور هم شد. با غرور و استحکام  کند و همین ام اضافه می کردم این خندیدن بلند و انعکاس صدایم، کمی به غرور بر باد رفته می

 :داشتم. گفتم هایم را برمی بیشتری گام

 .نه که بخواد گیر بدهکنار پمپ نیستم که. تازه ساعت شیشه! کسی نمیاد من رو ببی -

رنگ و براق لکسوزی از ورودی، با شتاب وارد شد و نگاه  ام را بر زبان ریختم، ماشین مشکی جمله "بده"همان لحظه، دقیقا زمانی که 

 :سریعاً گفتم "55ایران "اش خیره ماند؛  من به پالک ملی

 .ببخشید -

شده به بازار، مدل  دارم. خودروی تازه عرضه به سمت ماشین گام برمیدهم و  و تلفن را قطع کرده، داخل همان جیب راستم سر می

 !اند چنین خودرویی را خریداری کنند. آن هم با پالک ملی! خدا بیشتر برساند . چه پول هنگفتی دارند که توانسته8102

آن آزرای  های عریضش. یک و الستیکها، بدنه  ست؛ شیشه مانم. ماشین تماماً مشکی ایستم و منتظرش می کنار پمپی که ترمز زد، می

هایم را بازتر کردم تا  سفیدرنگ و تخت کاوه را جلوی چشمم دیدم. کالفه چشم بستم و باز کردم. شیشه را پایین کشید، خانم بود. اخم

 .مانند سری قبل به اتهام مغروربازی و بلدنبودن اصول معاشرت با بانوان، مورد هجوم الفاظشان قرار نگیرم

 :شنوم گیرم. صدایش را می اش نگاه می گیرد و من از چهره سوختش را به سمتم میکارت 

 !خیر. سی لیتر لطفا صبحتون به -

خواستم  قدر به مزاجم خوش آمد! بدبختی فراموش شد؛ یک انقالبی بود. می دانم چرا صدایش این گیرم و نمی کارتش را در دست می

 کند؟ اش تنفسم را قطع و وصل می زند؟ فقط چهار کلمه این حد آشنا می خواستم ببینم کیست که تا نگاهش کنم، می

 .فهمد تا زمانی که در موقعیت من قرار بگیرد و دردم را حس و درک کند و پس از آن قضاوت کس نمی کنند. نه... هیچ درک نمی
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 "چشم"شد.  ک موج عظیمی باال و پایین میدر نیاوردم؛ ولی در درونم، ی  بازی بیش از آن سه نکردم؛ یعنی از ظاهر که هیچ ضایع

زدن سرنشینی نباید سوار بر خودرو  دانست هنگام بنزین ای که از دهانم خارج شد و دختر از ماشین پیاده. خوب بود که می تنها واژه

 .دانست باشد. خوب بود که می

بی توجه به حضور آن دختر وارد کردم و از اندامش، تنها  بی تفاوت نگاهی گذرا انداختم و کارت را در دستگاه فرو بردم. موارد الزم را

دانم چرا امروز  دانم، خیلی ریز دقت نکردم. سی لیترش به پایان رسید. نمی بود. پالتو بود یا مانتو؟ نمی  در ذهنم باقی مانده  تیپ مشکی

 شود؟  این مشتری کمر به قتلم بسته بود؟ چرا این اندازه زمان کشدار طی می

 ..که داشتم، ته کشیده بود و دیگر روی پایم استوار نبودم. این ضربان قلب چیست؟! خدایا  انرژیتمام 

رفت. به حرکاتم سرعت بخشیدم. کارت را بیرون کشیدم و مقابلش گرفتم، محترم، آرام و خسته  از استرس دستانم رو به سردی می

 :گفتم

 .خدمتتون -

 شدم. من چه مرگم است؟ وبرویم بود. آخ که داشتم ویران میسه عدد اسکناس صد هزار ریالی سبزرنگ، ر

هایش ماند، کمی قلبم آرام گرفت. وای! تعارف  کارتش را با سه انگشت اولی از من گرفت و تشکر کوتاهی کرد. نگاهم به رنگ ناخن

از جایگاه خارج شد، نفسم را کولروار  ها را از دستش گرفتم و او باالخره رفت. پول به دست وقتی که کامال را کنار گذاشتم و اسکناس

 .مانیم کنند، ما هم زنده می خارج کردم و یک دور کالفه دور خودم چرخیدم. مردم زندگی می

*** 

ی شاگرد کمی به سمت راننده متمایل کردم و با  دستم را برای تاکسی سمند زردرنگ تکان دادم. مقابل پایم ترمز زد. سرم را از شیشه

 :خوابی گفتم شده از بی سرخاخم و چشمانی 

 دربست؟ -

راننده سرش را به معنای مثبت تکان داد. کنار دستش نشستم و در را آرام بستم. سرم را به پشتی گردنی صندلی تکیه دادم و پلک 

 !روی هم قرار. به دنبال یک چکه آرامش، یک قطره زندگی، یک لحظه دوری از خیال. ویران بودم؛ ویران

 :کت کرد و گویا خطابش به من بود که گفتراننده کمی حر

 .در بازه -

گشایم و در  کنم به جای کسی شیفت بایستم! خسته کمی الی پلکم را می چشم بسته یک درد بود و باز هزار درد؛ من دیگر غلط می

 .بندم کنم و این بار، با استحکام بیشتر می تایی راننده، باز می را حین حرکت بیست

ساعت از  ی نیم شود، به اندازه بانو چشم باز نکنم و اگر می ی پروین کنم تا رسیدن به خانه یاد؛ بی حد و مرز. سعی میخسته ام، خیلی ز

شدن، گوشی  این دنیای آلوده و منحوس دور شوم. خوب نیستم. حالم خوب نیست. دلم اشکی برای سرازیرشدن، آغوشی برای آرام

زده نشده  شده. قلبم مجروح است. به عمرم دربرابر خلقی تا این حد سرافکنده و خجالت دار خواهد. غرورم خدشه برای شنیدن، می
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ایش گردن  فهمند. من یک مَردم؛ مردی که ماشین، موبایل و ساعت مچی ست نداشت؛ اما خط اتوی شلوار پارچه بودم. مردم نمی

خواهند با  مگر جز پروین بانو و این غرور است؟! چرا می برید. مردی که ساده بود، فقیر بود؛ اما مغرور بود. تنها دارایی من می

کنند؟! چرا قد و  ام را درک نمی اند؟ چرا؟ چرا وضعیت وخیم مالی مالحظه قدر بی آرام ویرانمان کنند؟ چرا این کلماتشان، با زبانشان، آرام

» ه پدر کاوه برود و با دسته چکش برگردد و بگوید:برانگیز باشم ک کنم آن قدرها هم ترحم بینند؟ فکر نمی سن و سال و هیکلم را نمی

 .اش بمانم یا که خود کاوه، آن رفیق، رفیق مرده برگردد و با خواهش و تمنا اصرارم کند در خانه« قدر برایت بنویسم؟ چه

 :برد صحبت راننده رشته افکارم را می

 کار بودی؟ شب -

کشد. از سوزش چشمانم کاسته  کنند؛ گرچه سردرد را به دنبال خود می سبکم می گردم. مرور خاطرات بد، عمیقاً به دنیای حقیقی بازمی

ای گذاشت، هوم؟ به  دقیقه توان نامش را یک چرت ده نشینم. می تر می شوم و محترم جا می به گشایم و در جایم کمی جا شده؛ چشم می

 :سوال راننده پاسخ دادم

 .آره -

 :وار زیر لب گفت ی را چشیده، زمزمهبیدار کاری و شب گویا که خودش طعم شب

 !سخته -

توان بیدار ماند،  ای نیست. غیرممکن نیست، می گفت؛ سخت است. بر هم زدن ریتم نبض و خواب سیستم بدن، کار ساده راست می

یک نوع  کنند؛ اما سخت است. آیند و شکایتی هم نمی ها هستند که از همان بار اول به راحتی با اوضاع کنار می اصال خیلی

وجه خوب نیست! حاال به مرور زمان  کند. در کل روزهای اول که به هیچ نظمی در دلت بمباران می آشفتگی، کالفگی، سردرد و بی دل

 .پراند آید و تا شش صبح مگس می شویم جغد مملکت که شش عصر می  شود و می عادی می

ها آویزان نیست، فقط کشش دارند که به سمت  ای به آن ستند. وزنههایم بسی سنگین ه ای، پلک دقیقه هوشی ده از تأثیرات آن بی

شود! نزدیک به دو روز پیاپی سر بر  برد و صدای خرناسم بلند می پایین بیایند و من شک ندارم اگر رهایشان کنم، مطمئناً خوابم می

حرف برایم رد کرد، سپس حقوق  کردم و او بیام. از آقای محمدی درخواست مرخصی برای سه روز  نهایت خسته ام و بی بالین ننهاده

 .خوابی را داد این یک هفته بی

هوشی و هوشیاری. نزدیک  کنم که نه به خواب بروم و نه خواب از سرم بجهد؛ چیزی میان بی هایم را طوری تنظیم می پلک

هایی مانند من، پایین آمده  رفته و حقوق آدمدهم. نرخ باال  میلی، ولی می اش را با بی کنم و کرایه شویم. سر خیابان متوقفش می می

شد که هر کس بی کم و کاست از تمام حقوقی که به او به عنوان کسی که در  است. به یاد دارم عدالت چنین چیزی توصیف می

 رم؟مند شود. من از حقوقم به عنوان یک شهروند عادی بی کم و کاست، برخوردا کند تعلق دارد، بهره جامعه ایفای نقش می

شده و  های غرق های پنهان، لنگرهای اجباری، کشتی ها، این اعتراضات ذهنی، این غم رسد؛ این نقد و بررسی به هیچ کجا نمی
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 ...گشته ناخدای گم

باری پر از هیچ، به جویبار وسط کوچه خیره  شوم و با سری فروافتاده و کوله گذارم. وارد فرعی دوم از راست می به داخل کوچه قدم می

 .مانم. آبی در حرکت نیست. آخ، سرم نبض گرفت می

بار، دست  کشم و این ام، نفسی می حواسی کنند. کالفه از بی برم، انگشتانم موبایلم را لمس می دست راستم را در جیب راستم فرو می

 .کنم. آمدم بانو، آمدم پروین بانو برم و کلید را حس می چپم را در جیب چپم فرو می

بندم که باز سوران بر سرم داد و بیداد نکند که بیدارم کردی، هرچند که حاال حتما بیدار است. خستگی  ط را آهسته میدر سبزرنگ حیا

خورم، با یک قدم بلند خودم را  قدر بر من چیره بود که شلنگ نارنجی آب را وسط حیاط نبینم و پایم به آن گیر کند. زمین نمی آن

ها  اش را ندارم؛ آن پرسی با استوار و خانواده ی سالم و احوال جهم. حال و حوصله ها را می تر پله ر سریعبا ایستم و این کنترل کرده و می

 .ام را از برند اصال ام را؛ کل زندگی دانند خستگی فهمند، می جا نداشته باشند. می قدری شعور دارند که توقع بی هم آن

مانده را هم  ی باقی کند. دو پله کند و مشتاق نگاهم می بل از من باز میمادر است، زن است، حس ششمش دروغگو نیست. در را ق

 :شوم زنان به پروین بانو نزدیک می روم و قدم یک به یک، خسته باال می

 .سالم -

دارم.  نشیند و من فاز غم برمی قرار دارد. لبخند روی لبش می "سالم"ی  دانی نه؟ کل هیجان به خرج دادن من در یک کلمه می

ی  گویم خدای زمینم مادرم است. این یک رابـ ـطه خورم و می زند. به خدا که خیلی کافرم که به خودش قسم کفر می ادرم لبخند میم

ام؛ اما  چیزش را در راه من داد، من اما هنوز نه؛ هنوز چیزی به او نداده متقابل است؛ من شهید و او وطن، او شهید و من وطن. او همه

 .ریزم چیزم را به پایش می برسد، همه گویم وقتش که می

 .عزیز به قربانت بره! خسته نباشی -

کشد؛ مادر جانا، چرا نمی فهمی؟  شود و باز اخم در هم می خواهم خم شوم و دستش را بـ..وسـ..ـه زنم، باز مانع می روم و می جلو می

 قدر ناقابلم؟ ارند، اینها که پشیزی ارزش ند من باید مقابلت تا کمر خم شوم! این بـ..وسـ..ـه

 :گوید شوم، پروین بانو پشت سرم می وارد خانه می

 .جای خوابت پهنه. اول لباسات رو عوض کن، بعد بگیر بخواب -

چه خوب بود که بود. به آشپزخانه « اول حمام، بعد خواب!»کرد. چه خوب بود که مجبورم نکرد، نگفت  چه خوب بود که درک می

ثانیه  کنم تنها سی خزم. فکر می ام زیر پتو می دهد، با زیرپیراهنی و شلوار راحتی کند. خستگی مجالم نمی می دانم چه رود و نمی می

 .هوشیار بودم، به چنان خواب عمیقی رفتم

را  کنم. چیزی مانع است. با دست آن دستمالی شوم. پلک باز می شوم، زنده و بیدار می کم هوشیار می مفهوم، کم با شنیدن اصواتی نا

چنان پرانرژی نیستم؛ اما از صبح  چرخانم. آن ام را دور اتاق می دارم و نگاه پرانرژی که روی چشمان خواب و خمارم قرار داشت، برمی
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 .گویم همان بهتر که ندانی چه می   بهترم، خیلی بهترم. خدا نکند چنین احوالی را تجربه کنی،

شوم و به دستمال در دستم خیره  تری به تن کنم. از جا بلند می د، باید لباس مناسبصدا، صدایی زنانه است. پروین بانو میهمان دار

تواند باشه؟! آه  ی مهربان و مقرب الهی مگر کس دیگری می محسوسی دارد. کار کیست؟ جز آن فرشته مانم. نم بسیار کم و نا می

« مادرت، مادرت، مادرت، و پدرت..» خوش سخن گفت:خدایا، چه کار خوبی کردی بهشت را زیر پای مادران نهادی! و محمدت چه 

شود از  فهمم و ناراضی، اما قدردانت هستم. مگر می فهمم. می دانی که من می  دانم کار توست مادر جان و تو هم خوب می من که می

 تو به اندازه تار مویی کینه به دل گرفت مادرم؟

تواند از سوزش چشم بکاهد؛ ولی از نظر من، این قدرت دستان  رد باشد، میدانم، بر این اصل معتقد است دستمالی که تر و س نمی

 .کاهد مهربارانش است که از سوزش چشم می

فهمم پروین جان آن را به قصد شستن  ام، می کنم. با دیدن جای خالی پیراهن آبی نفتی بلند آبرومندی به تن می ی آستین پیراهن تیره

 .هن دیگر، پیراهن دیگری ندارمو من جز این و یک پیرا  برداشته

میرد. حکایت ماست. از ابتدای زندگی طعم لـ*ـذت را نچشیدیم، طعم امید و زندگی و تفریح و  آید، فقیر هم می فقیر، فقیر به دنیا می

داشتیم کنند، چون حق ن هایی که دیگران حرام خطابش می عشق را نتوانستیم بچشیم. چرا؟ چون محروم بودیم از داشتن یک حالل

توجه  نگاه کنیم؛ چون باید زیر بند و بـرده انسانی دیگر جان دهیم، بی« خود»شود به عنوان حق  به حقی که توسط دیگری پایمال می

 !به اینکه ما هم یک انسانیم، درست مانند او

باالخره این فنر یک جایی، یک دانم  زده. من می چون از زمان طفولیت سرخورده شدیم، از دوران طفولیت سرافکنده بودیم و خجالت

 .تر کرده است آرام، فشرده و فشرده ها، این حجم سنگین غصه فنر را آرام که در این سال پرد؛ چنان زمانی، به شدت می

کردن و کمی  که باید برای کوتاه -ام زدن موهای تیره کنم و بعد از کمی شانه ای صبح سرجایش است. آن را به پا می شلوار پارچه

 !از اتاق خارج شدم. مهربان جاناست، میهمان عزیز مادر -ها سری به پیرایشگاه بزنم دگی به آنرسی

قدم  کند و در معاشرت پیش شود. چشمانم را هدف می دانم تا چه حد این لبخند شیرین است که نگاهش براق می زنم؛ نمی لبخند می

 :شود می

 .!سالم پیمان جان -

شناسم. چادر بر سر دارد و بسیار بامتانت و خانمانه، چاشنی مقداری غرور به پشتی  شوم. او را نمی ش میا قد کناری متوجه دختر کوتاه

 :دهم تکیه داده. متبسم پاسخ می

 اهلل؟ شاء علیک سالم حاج خانم! خوب هستین ان -

ود. دخترک هم آرام سالم کرد و ها نشسته و من بین ماندن یا نماندن مردد بودم. مجلس زنانه بود و حضور من خیلی زیبا نب آن

دارمان هم  رفتم، به ساعت دیواری پاندول آمدی گفتم و ضمن اینکه به سمت آشپزخانه می طور نیز، پاسخ شنید. عرض خوش همان

 .ام وقفه خوابیده طور بی قدر خسته بودم که این نگاه کردم. ساعت چهار بعد از ظهر بود و من چه



 

 
 

9 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

شود. از اشتیاق و دلتنگی صبح کاسته شده؛ اما هنوز  رسم، پروین بانو روبرویم به قصد خروج ظاهر می ی آشپزخانه که می به تک پله

 :سابد هایش را به هم می زند و دست تر خدا کند. لبخند می کامل سیر نیستم. باید با او صحبت کنم؛ فرصتش برسد هر چه زود

 خوب خوابیدی؟ -

 :دهم روم، پاسخ می وبرویش کنار میگیرم و کمی از ر با یک دستم اپن را می

 .آره. خیلی خسته بودم -

خواهیم  خورد؛ مادر است دیگر. همزمان می تر. تبسم از روی لبش تکان نمی شود، کمی کوتاه قدم می آید و هم تک پله را پایین می

 :ریزم ام را بر زبان می ند. با مکث جملهک ترین موارد هم فداکاری می ارزش کند؛ مادر است، حتی در بی چیزی بگوییم و او کوتاهی می

 ام، مامان من برم بیرون، اگه چیزی نیاز داری بنویس تا بخرم. امروز حقوقم رو دادن. جانم؟ -

به میهمانانی که   شود، خب دور از جانش دیوانه که نیست مدام لبخند ژکوند به رویم بزند! نگاهی زیرچشمی رنگ می تبسمش کم

 :گوید کند و می خود بودند می مشغول پذیرایی از

 تونی بری کمکشون کنی؟ اش. می اش رو بچینن تو خونه خوان جهیزیه ی دیگه عروسی دختر مهربان خانمه، امروز می هفته -

 :گوید پرسم و پروین بانو با بهت می توانستم؛ ولی مگر دختران مهربان جانا ازدواج نکرده بودند؟ سوالم را می توانستن که می

 !زنی پیمان... تازه یه پسر مجرد دیگه هم داره ا! ثریا کی ازدواج کرده بود؟ حرفا میو -

 :کند ام را رفع کنم که باز زمزمه می گردانم تا کمی گشنگی قدر از دنیا عقبم! رو برمی کنم. چه اندازم و لب کج می ابرو باال می

 چی شد؟ -

آید، مادر  جانا آمده تا ما را به سور آخرین دخترش بخواند، بحث جهیزیه پیش می کنم؛ مهربان با دو ثانیه تأمل تا آخر خط را طی می

دهم. بدون  زنم و به رویش سر تکان می نمایی می خواهد تعارفی بزند که پیمان ما را هم برای کمک ببرید. لبخند دندان من هم می

 .پردازد انان میگو با میهم و رود و به گفت العمل خاصی به پذیرایی می دادن عکس نشان

سوران با نایلونی شفاف که در آن دو ساندویچ قرار داشت، نزدیک شد و کنارم روی نیمکت تاب نشست. این باعث شد زنجیرهای 

 :گویم کنم و با سرزنش می تاب بلرزند. اخم می

 .کنی المال رو خراب می زنی اموال بیت هشتاد کیلویی احمق! می -

 :ه کردمرو برگرداندم و با اخم زمزم

 .بعد بیا برو جریمه بده -

ای از آن جویدم. حین خوردن صدایش را شنیدم؛ همراه خوشحالی،  ام زد. ساندویچم را روبرویم گرفت. از دستش گرفتم و لقمه به شانه

 :ناپذیر بود توأم با هیجانی وصف

 !بیخی! عناصر تناوب رو حفظ کردم -
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اش زیر  کرد؛ ولی من ندیدم در امتحانی نمره نالید و اظهار خستگی و ناتوانی می می ها سوران کارشناسی شیمی بود. همیشه از درس

 .پانزده باشد. این یک پوئن مثبت است! من که نتوانستم، حداقل او بتواند مدرک معتبری، اسم و رسمی برای خودش دست و پا کند

ام  ام؛ ولی باز هم به دنبال رشته شگاه و درس فاصله گرفتهماه است از دان جدول عناصر متناوب را من از بر بودم، با این که شش

ای نزدیک بتوانم لیسانس ناقصم را تکمیل کنم و شغل آبرومندی داشته باشم. از  کنم که در آینده کنم، پول جمع می دوم، کار می می

 !ام، خیلی این اوضاع خسته شدم. خیلی خسته

 :م که حساب کار دستش آمد، درستش کردانداخت  جویدم، نگاهی زیرچشمی در حالی که می

قدر بدم میاد، بعد هی با  هاش چه هاش و ترکیب هاش، موادهاش، اتم ل هاش، محلو دِ آخه تو که باید بدونی من از شیمی، آزمایش -

 !غره برو اون چشمای چپت چشم

 :و با مکث و دهان پر گفت مبهوت نگاهش کردم. نگاهم کردم« چشمای چپ»و به ساندویچش گاز زد. متحیر از عبارت 

 چیه؟! برخورده دون پاچیدی دم تکون ندادم؟ -

 :نگاه گرفتم و به نیمکت سفید تاب تکیه دادم، گفتم

 .دادن داشته باشم قدر وفادار نیستی که ازت توقع دم تکون من دون نپاشیدم، تو هم اون -

 :معترض شد

 !تریم؟! پیمانوفا دست خان داداش درد نکنه؛ یعنی ما از سگ هم بی -

 :لبخند زدم و به بازویش کوبیدم

 .شوخی کردم برادر -

 :میان حرفم پرید و با نیش باز گفت

 !خواستی بگی یه پخی هستی -

 :ای به صورتش زدم و با خنده گفتم نمایشی سیلی

 !نمیشه مثل آدم باهات حرف زد -

 !م حرف بزنیجوابش پیداست عزیزم؛ چون تو حیوونی... نمی تونی با من مثل آد -

ساندویچ سوسیس را که تا لبم رسیده بود، با شنیدن این حرف پایین آوردم و روی گرداندم. به خاطر ندارم من یک بار چیزی گفته 

 .باشم و او جواب در آستین نداشته باشد

 :مشغول خوردن شدم. سوران گفت

 کاوه چشه؟ -

 :دیروز باشد، پرسیدمی  زدم درباره دانستم؛ یعنی تقریبا حدس می با آنکه می



 

 
 

11 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 چشه؟ -

 میگه ازش ناراحتی. جریان چیه؟ -

ای را که نتوانم حل کنم کنار  یادآوری خاطرات، مانند دیشب و صباح امروز آزارم نداد. کنار آمده بودم. نه، کنارش گذاشته بودم. مسئله

رم. این یک قانون است و بارها و بارها ثابت شده، ها ندا دادن عبارات و حل فرمول گذارم؛ این قابل حل است، من میلی به ادامه می

ی شر  رباید. کاوه هر چند که نیتش خیر بود، کار خیر را به طریقه تر است و نفس از جان می ی دشمن سنگین ی دوست از ضربه ضربه

کرد. او حداقل به  میدوارم میشد و ا ماند، یارم می کرد. همراهم می طور دیگر می خواست کمکم کند، یک رسانند. می به سرانجام نمی

سال یاری نفهمید. به پاس آن همه مرام و  سال آشنایی نشناخت، مرا در هشت  سال دوستی نگذاشت، مرا در آن هشت پای آن هشت

 دانست من آدم قرض و قولِ نیستم؟ یک تیر را دو نشان کند. یعنی واقعا کاوه نمی« پول»معرفت و وفادای، خواست با 

 .مازش دلگیر -

 :نگذاشت ادامه دهم

 چرا؟ -

 :ام را قورت دادم و گفتم لقمه

شون. باباشم بود. بعد دیگه بحث کار و بار پیش اومد، منم گفتم تو پمپ بنزینم،  دیروز ناهید خانم، مادرش، دعوتم کرد ناهار خونه -

 .شون رفتم؛ البد فکر کرده قهر کردم خونه چکش رو به رخم کشید. بهم برخورد. ناهار کم خوردم، با دلخوری از باباش پا شد دسته

شود. من  های متفاوت و آخرین سیستمش از ذهنم پاک نمی شانه باال انداختم و به خوردن ادامه دادم. تصویر چهار ماشین با رنگ

دانم چه  دم میهایش را هدف نگرفته بود. خو دهد. چشمم ماشین نمی« کردن زندگی»ها بودم و هستم؛ اما زندگی مجال  عاشق ماشین

کنم به این که چرا کاوه پدر پولدار دارد؟ چرا من پدر  ام. در این سن حساس، حسودی می گویم و چه حسی دارم. من حسود شده می

دانم پدر کاوه دقیقا از چه طریقی توانسته این همه کاخ و کاشانه برای خود در اکثر نقاط این کره خاکی بسازد؛ اما  ندارم؟ نمی« پولدار»

کرد، کمی بیشتر  حس خوبی به او ندارم. کاوه تصور مرا نه تنها از پدرش، از خودش هم به هم ریخت. کاش کمی بیشتر تامل می

کرد، دیروز با آن حال  گرفتن از کسی نیستم؛ ولی نکرد، نخواست، نشد. که اگر دقت می کرد که من آدم پول کرد و درک می دقت می

 .شدم نمی اش کوچک و اوضاع جلوی خانواده

 :گوید سوران موشکافانه می

 کنی؟ از کی تا حاال دعوت یه خانواده میلیاردی رو قبول می -

ها  طور که آن سایه ی سه چهارنفر بلندقد است. همان بینم. سایه شکافد و پشت درخت تنومند پارک را می ام درخت را می نگاه خیره

 :دهم اند، پاسخ می توجهم را جلب کرده

 .د. زشت بود قبول نکنماصرار کر -

های جنب و جوش کنان است.  زنم؛ آخرش است. نگاهم هنوز جلب آن قسمت تاریک و مخوف پارک و سایه به ساندویچ گاز می
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کنم که  اند. به سوران نگاه می زند که شاید مزاحمتی ایجاد کرده گیرم و یک لحظه در ذهنم جرقه می ام را از نیمکت می تکیه

 :جنباند. حواسش جمع نبود، جمعش کردم سابد و آخرین لقمه را در دهان می هم میهایش را به  دست

 .سوران، پشت اون درخت بزرگِ رو نگاه کن -

دید. ابرو باال انداخت  کند؛ زاویه دیدش با من متفاوت بود و کمی پشت درخت را هم می اول مرا و سپس درخت مورد اشاره را نگاه می

 :و سریع از جا پرید و گفتو لبش را گاز گرفت، هول 

 .مزاحم دخترِ شدن -

 

ی درون دهانم را قورت دادم. نان آخر ساندویچ را که دیگر هیچ محتوایی نداشت، روی نیمکت تاب گذاشتم و  حدسم اشتباه نبود. لقمه

رفتی، بیشتر  جلو می شد؛ هر چه بیشتر همراه با سوران به سمت درخت رفتیم. فضای پارک در آن قسمت بسیار مخوف و تاریک می

شود.  شدی و این مکان، از آن دسته اماکنی بود که در روز بهشت و در شب تبدیل به ظلمات برزخ می در جنگل و چمن غرق می

 !دختر دیوانه

 :سوران جلوتر رفت و با صدای محکمی گفت

 !هوی -

 :ته گفتکسی از آن سه سایه آهس .ها و تقالها و حتی صدای آن دختر قطع شد پاکوبیدن

 !در ریم -

 :دیگری بالفاصله گفت

 !سوییچ -

 .. و« نامرد!»و « وایسا!»دود و داد و فریاد که  و مانند رعد، فوری غیب شدند. سوران به دنبالشان می

گرید. دروغ است اگر بگویم یک لحظه از شنیدن صدای هق هق  آرام می شوم که کنار درخت نشسته و آرام به دخترک نزدیک می

 :زنم اش نفسم بند آمد. نفس عمیقی کشیدم و کنارش زانو می زانهریزری

 خانم.. آسیب دیدید؟ -

ی مانتویش  تر افتاده بود و چند دکمه تابد. شالش کمی آن طرف نور چراغ خیابان اصلی که بسیار از ما دور است، تا به این جا هم می

گرفت. دلم  دیدمشان یک قتل این جا صورت می نه و خاموش، اگر نمیتر رها شده بود. ابلها باز و جیب هایش پاره و کیفش آن طرف

اش را با یک دست و کیفش را با  رنگ زمستانی خیزم؛ شال آبی گیرم و از جا برمی شود؛ موهایش بلند است و مواج. نگاه می فشرده می

کنم  کند. سعی می ترس نگاهم می غ و بیدری کند و این بار بی هایش را پاک می شوم. اشک گیرم و باز نزدیکش می دست دیگر می

 :گویم گیرم و می شوم و شال را به سمتش می مهربان باشم تا نترسد. خم می
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 آسیبی ندیدید خانم؟ -

 :گوید کشد و پُربغض می پشت دستش را به چشمانش می

 .نه -

 .فرهنگی بند آمده بود خدایی و بی ین همه بیخدا را شکر که زود رسیدیم، که دیدیمشان، که نجاتش دادیم. خدا را شکر! نفس من از ا

زنم و به  بویم. پلک می باره در هوا پخش شد، می کشد و من بوی عطر گل نرگس را که یک ام می شال را از میان انگشتان کشیده

ازد و از جا اند روم! بی مالحظه نسبت به موهای بلندش شال را آزاد روی سرش می آیم. این اواخر خیلی به خلسه می خودم می

بینم  کنم، می گیرد و خم می شود. دقت که می گوید و کمرش را می ریزی می« آی»ایستم. کامل سرپا نشده که  خیزد. راست می برمی

بندد،  تواند باشد. اخم ناشی از تمرکز روی صورتم نقش می شدن به دیوار نمی هیکل نحیفی دارد و منشأ این درد کمر چیزی جز کوبیده

 کند؟ کار می سوران چه

 .بشینید -

بودم.  هایی قرار نگرفته دانستم االن دقیقا باید چه کار کنم؛ تا به حال در چنین موقعیت کمی به اطراف نگاه کردم، تمرکز نداشتم. نمی

 :کاش کمی از زبان سوران را من هم داشتم! لبم را تر کردم

 کسی همراهتون نیست؟ -

 .کرد گریه می

 خانم؟ -

توانستم خودم کمکش کنم که از جا برخیزد و  چنان اهمیتی نداشت، عقیده خاصی نداشتم، آزاد بودم؛ می یدم. برایم آنشن پاسخی نمی

کردم که شاید او نخواهد. البته بعید بود با آن تیپ روز و مد چنین عقایدی  کمی از این ظلمات خوفناک دور شویم، من فکر آنی می

کن بسی  ای در آن نبود؛ ولی شرط اول بود. صدایش به گوشم رسید، هیچ ناز و عشـ*ـوه داشته باشد؛ ولی در هر حال احتیاط

 :نشین بود نواز و دل گوش

 .ببخشید -

هعی.. همین هم مانده خودم را مضحکه خاص و عام کنم. لبم را « کنم! خواهش می»به نوک زبانم رسید تا ریخته شود، که بگویم 

 !آید کرد، نه نمی آمد، او که سرش برای دعوا و بزن بهادر درد می . سوران حاالها نمیگاز گرفتم و نگاهی به اطراف کردم

 موردی نیست، گفتین کسی همراهتون نیست؟ -

 :با مکث کوتاهی باز گفتم

 چیزی ازتون نبردن؟ -

 :های صورتش را پاک کرد و اطرافش را کاوید. ناگهان سریع از جا بلند شد و کمی بلند گفت اشک
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 !مماشین -

-من از حق خودم »خواهند بدهند؟ وقتی خود او گفت که  ها فردا جواب خدا را چه می شدم. واقعا این« سوییچ»حاال متوجه معنای 

 «گذرم ولی از حق الناس، نه؟ می -حق اهلل

ه پا کرد که تا به حال خوانده بودم؛ آن کتاب واقعا در من انقالبی ب« آرامش یا عذاب؟»آورم چندی پیش کتابی تحت عنوان  یه یاد می

شد! موضوعش راجع به  دادنش می بود که خواننده معتاد ادامه  بودم. چنان موثر و عمیقانه نگاشته شده نظیرش را در خود ندیده

دلیل محکوم و محدود نکنیم، خودمان باشیم و هرروز طبق مد رنگ  کنیم و خودمان را بی  گونه روشن فکر فکری بود؛ اینکه چه روشن

ض نکنیم که ظاهرا خاص باشیم و عمیقا به عاقبت کارهایمان فکر کنیم، تفکر بازی داشته باشیم. بی آنکه از علت سخن دیگری عو

گونه معنا پیدا  کردن حریص باشیم. نوشته بود انسان این کوش باشیم و برای پیشرفت اطمینان پیدا نکنیم، باورش نکنیم، سخت

 .ذهب، غرب، اروپا و افکار آزادکند؛ چیزی میان دین، اسالم، م می

ها  کنم خود را جای آن فهمم! هر چه سعی می کنند؟ نمی مغز، واقعا به عاقبت کار خود فکر نمی ها، همین دزدان و مزاحمان سبک این

توان فرض  یام! خب م بازی راه انداخته ام. گویا که برای خودم نمایش مسخره بگذارم و فرض کنم چنین عملی را به سرانجام رسانده

چیز منفیست. پمپ بنزین که منفی نیست! هرکه که  شود، نیست، اصال همه توانند، نمی کرد فشار زندگی روی دوششان است، نمی

ای که به درس و  تر نیستند دیگر، هستند؟ منی که با تمام عشق و عالقه تر و بدشگون باشند، هرچه که باشند، از من بیشتر بدبخت

 !خواهد، از من مردتر هم هست؟ ها مردانگی می یش کردم و کارگر روزمزد جایگاه پمپ بنزین شدم. واقعا اینام داشتم رها رشته

« اوف»در تمام شرایط به مادرم احترام گذاشتم و حتی به او  .ام را دنبال کردم با نداری ساختم، به کم قانع بودم، صبور بودم و عالقه

ی کردم تا کسی از من دلگیر نشود. به همه احترام گذاشتم؛ از عقیده و نظر گرفته تا لحن نگفتم، تا توانستم دل گرفتم و مهربان

 کردنشان؛ ولی چه شد؟ نتیجه چه شد؟ دقیقا عکس تمام این ها. معنای مصلحت چیست؟ صحبت

 ماشینتون رو دزدیدن؟ -

شدم و قسمت زانوی راست شلوارم را تکاندم تا  گرفتن از جا بلند ی نگاه نگاه مضطرب و پر از اشکش را به من انداخت. به بهانه

 .دلیل نبود پس گرفت؛ همچین هم بی فکری می معرفتی و کوته دلیل در هم بود، دلم از این اندازه بی غبارش برود. ابروهایم بی

روم! به  ت میفهمد این است که من خیلی به هپرو در کل، اگر کسی بخواهد مرا با یک جلسه صحبت بشناسد، اولین چیزی که می

روم، طوری که مثال در صحبت با طرف مقابل منگ شوم و خیره نگاهش کنم؛ ولی سرعت افکارم بسیار شدید است. در  هپروت نمی

 .ام ام؛ ولی قبولش کرده کند و از این وضعیت کالفه ربط و ارتباط از ذهنم عبور می یک لحظه هزار و یک فکر بی

کرد. اذیت بودم. در ظاهر هیچ پوئن مثبتی نسبت به غیر نداشت، فقط  طور نگاهم می ، همانراست ایستادم و منتظر نگاهش کردم

 .گیر بود چشم هایش ست بودند، بود و لباس« پولدار»چون 

 :قدم شدم باز خودم پیش
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 الزمه که به پلیس اطالع بدم؟ -

دخترک نخواهد که به پلیس اطالعی دهم؛ از آن  کردم که به فرض فرد، آشنایش باشد و دل این جایی را می دانی؟ من فکر آن می

 :جهت پرسیدم. باالخره لب گشود و گفت

 ...نه، نه نه...آم -

 :نگاه مضطربی به اطراف انداخت و لرزان ادامه داد

 !سوییچ ماشینم رو برداشتن -

 :وار باز گفت زمزمه

 چی کار کنم؟ -

 :خواستم با سوران تماس بگیرم، گفتم ه میموبایلم را از جیب راستم بیرون کشیدم و در همان حین ک

 ...چند لحظه -

ی روزبه. با دست راستم گوشی  گردد. دوست نداشتم شر به پا کند و بشود کسی لنگه خواستم ببینم کدام قبرستانی رفته که برنمی می

 :شنیدن از مخاطب، صدایش را شنیدم را مقابل گوشم قرار دادم و در انتظار پاسخ

 دخترِ باهاته؟الو پیمان  -

 .ام از شدت فشار ابروهایم درد گرفت شد، پیشانی صدای همهمه زیاد بود و گوشم اذیت می

 آره. کجایی؟ -

ترسید که ما هم از دار و دسته آن نامردان باشیم. ادراک باالیی داشتم، خوب نبود! تقریبا  حس کردم دختر ترسیده. درکش کردم؛ می

 :فریاد کشید

 ات! اُکی؟ ات ور دل ننه اش، بعد هم گمشو خونه کوفتی چیزی، بعدم آدرس بگیر ببرش خونه ...ای ببر یه معاینهببین، دخترِ رو  -

 :داد. کفرم باال آمد اش گرفته بود و مدام صدای خش و خش می کشید، آنتن هم بازی خیلی داد می

 ...هستی تو آخه؟! سور احمق من گورم کجا بود که کفنم باشه؟ با چی ببرمش درمانگاه؟ کدوم گوری -

 .بود  معرفتش مرا کشته

ای به سمت خیابان اصلی کردم و  صدا بیرون دادم. بیچاره دخترک! اشاره رو به دختر کردم که مبهوت به من خیره بود. نفسم را کم

 :خطاب به او گفتم

 .دوستم پیگیر هست. شما بفرمایید تا برسونمتون -

 :زده گفت شرمگین و خجالت

 .نمیشممزاحم  -
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 :تر گفتم معنا! پاسخش را ندادم و جدی دلیل و بی ها، تعارفات زیاد، بی آمد از این لوس بازی خوشم نمی

 .برید جلوتر -

ایستادنم هم  کردن نبودم؛ جریان شیفت کردن به این دختر نداشتم. من اصال آدم کمک ای برای کمک حقیقت این بود که اصال عالقه

دلیل بود که عروسی تک پسرش بود و غیبتش بسیار زشت بود، از آن طرف مرخصی هم برایش رد  برای آقای شریفات به این

ی اول فقط  کنم. شاید در وهله کردن؟! تازه در چنین موادی اصال کمکی نمی کردند؛ حقیقتا دلم سوخت، وگرنه من و کمک نمی

ای بیش  ر یک ماجرایی کردم که هیچ ربطی به من ندارد فاجعهها را دور کنم یا به صد و ده زنگ بزنم، این که خودم را درگی مزاحم

کردم که چه کار کنم،  داشتم فکر می .کرد بازی درد می عاطفه باشم، سوران سرش برای قهرمان قدر من بی نیست! از آن طرف هرچه

مقصد برسانم؟ ضایع است! اه، لعنت به این باشم آخر؟ ماشین ندارم، او را با تاکسی به   ای داشته چه کار نکنم. اسبم کجا بود که ارابه

 !سوران که فقط دوست دارد مرا در موقعیت های ناجور قرار دهد، احمق

 .خودم را با این افکار آرام و راضی نگه داشتم« خواهد بکند! او سگ کیست؟! جهنم! بگذار هر فکری می» پس از کمی کلنجار گفتم:

من  .هایمان تابید. یک لحظه فقط خون در رگم یخ بست های بلندپایه و استوار در چهره اغوارد روشنایی که شدیم، نور سفید تیر چر

قیمتی را دزدیدند؟ خاک بر سر  اش آشناست! همان صبحی بود، سی لیتری. آخ، ماشین به آن گران گفتم این دختر چهره می

ماشین دستش باشد، اعم از کارت گواهینامه و کارت مالکیت  برد دیگر. البته یک راه هست؛ اگر مدارک لیاقتش! باد آورده را باد می بی

ای تحویل بگیرد؛ البته اگر از مرز تهران خارج  تواند اقدام کند و ماشینش را چیزی حدود دو سه هفته خودرو و کارت بیمه و غیره، می

 .نشده باشد

دانم؛ انگار فشارش افتاده است. آدامس موزی خوب  یاسکانس پانصد تومانی را به فروشنده دادم و دو بسته آدامس موزی گرفتم. نم

 !دانم است دیگر نه؟ واقعا نمی

 .ای داشت کرد و نه مریضی بود که بدانم دقیقا باید چه کار کنم. نه قرصی مصرف می  حتی برای پروین هم افت فشار پیش نیامده

 :روبرویش گرفتم و گفتم

 .بخورید -

کنم، حاال یک غریبه را به درمانگاه ببرم؟ روی  شکند با زور و ضرب مادرم گچش می ست خودم مییاد قضیه درمانگاه افتادم، عمرا! د

 :گنج نشستم که فرت و فرت پول بریزم به پایش مگر؟ محض احتیاط و جلوگیری از رسیدن ضررهای مالی پرسیدم

 کنه؟ جاییتون درد نمی -

ریختم و  بردم و برایش پول می کردم و او را درمانگاه می ف و محبت میدریغ به او لط درستش این بود که خودم ماشین داشتم، بی

 .شد؛ چون من ماشین نداشتم شان ببرمش و... ولی نمی سپس، پس از اتمام معاینات الزم، به خانه

 .نه، ممنون -
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روی نیمکت نشستم، با اول کمی با تعجب به آدامس خیره ماند، خیلی آرام و شکاک تحویلش گرفت و سر به زیر انداخت. کنارش 

رعایت فواصل حد. یکی در دهان انداختم و مشغول جویدن شدم. برایم مهم نبود حاال این دختر پیش خودش چه فکرهایی راجع به 

کردم. صبح که مرده بودم، عصر هم رفتیم  کند، یا این که کسی، آشنایی مرا در این حالت ببیند. من فقط احساس خستگی می من نمی

 !ا که جهازش را بچینیم، حاال هم مثال آمدیم هوایی عوض کنیم. به ما این کارها نیامدهخانه ثری

کند.  افتد و آن خوشی را زهرم می خودم خوش باشم یک اتفاقی می  خواهم پی ای است که هر بار من می فهمم، چه فلسفه واقعا نمی

شود! فکر کنم در کل عمرم دو سه دفعه بیشتر  نگاه کنم؛ ولی نمیتر به قضایا  بینانه بارها سعی و توانم را گذاشتم تا کمی واقع

 !سال است 82سال هم  82باالخره « در کل عمرم!»گذرانی نکردم با این حساب. پیش خودم خندیدم؛  خوش

 :زدنش شدم با خودم بودم که متوجه حرف

 ...م چی کار کنمدون من نذاشتم ازدواج کنن، االن چند روزه هی مزاحمم میشه. دیگه نمی ... -

ی آخرش را با بغض بیان کرد و حسابی آتش به پا  از حرف هایش را هم نفهمیدم؛ با این حال دلم به رحم آمد، جمله "هیچ"حتی 

 :دانم چرا. آه... جویای داستان شدم های گریست. کمی استرس داشتم، نمی کرد. دو دستش را مقابل صورتش گرفت و های

 دونم کی کی ازدواج کنه، االن داره مزاحمتون میشه؟ دادم؛ یعنی چون نذاشتید اون پسرِ با نمی میخوام، گوش ن معذرت می -

ام شد،  شود. بسیار تعجب کرده بود. سرش را بلند کرد و با چشمان سرخش خیره دانستم همین می اش متوقف شد، می یک لحظه گریه

باز مانده بود و لکنت گرفته بود. واقعا جای تعجب  تی دهانش هم نیمهپرواتر از او منتظر پاسخم بودم. از شدت بهت ح من هم بی

ام گرفت و رویم را برگرداندم  اش خنده اش! از چهره داشت. داد و بیدادم با سوران، آدامس، نیمکت، تاکسی، حاال هم درددل بی نتیجه

با این حال موبایلم  .کردم دست و دلم همزمان لرزید خندید. احساس اش با زنگ موبایلم برابر شد. زیبا می و لبخند زدم. صدای خنده

 .را از جیب راست بیرون کشیدم و به مخاطب نگاه کردم. مادرم بود، پروین بانو

 .الو، سالم -

 سالم. خوبی؟ کجایی؟ -

 :ی سیاهم گفتم خورده پا روی پا انداختم و خیره به کفش واکس

 .تشکر، تو پارکم -

 :دم و محض سرکار گذاشتن پروین ادامه دادمای به دختر کر نگاه مخفیانه

 !با یه دخترِ -

 :ها، گفت ام کند و این کردم حاال نهی برخالف انتظارم که فکر می

 !ست؟ کنی؛ سوران کجاست؟ اونم باهاته یا با یه دختر دیگه خوب کاری می -

 .ن حد آزادی اختیار دارمدانستم تا ای شد! مردم مادر داشتند، ما هم داشتیم! نمی اصال دهانم بسته نمی
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 مامان؟ -

 .تا ساعت ده خونه باشیا! خوش بگذره. سالم مادرشوهر دخترِ رو هم بهش برسون! خداحافظ -

 :چشمانم هنوز گرد بودند، گوشی را از گوشم کمی فاصله دادم که باز صدایش را شنیدم

 .راستی؛ یه بسته تخم مرغ هم بگیر -

 :وار گفتم زمزمه

 .باشه -

گفتن  جا من با دختری در حال گل را قطع کرد. سعی کردم از آن حالت بهت بیرون بیایم؛ نه، حق با مادرم بود. بر فرض که این ارتباط

ام، یک آدم کامال عادی هستم. البته  پروا بار آمده ادب و بی ام، نه بی ی دو ساله شنفتن بوده باشم. چه اشکالی دارد؟ نه من بچه و گل

خبر نبود. همیشه دوست داشتم مادرم مرا از یک  خیلی برایم خوش« کنی خوب کاری می»که گفت  دارد. این هنوز هم جای تأمل

شنوم که اصال برایم قابل درک نیستند. هر چه سعی  کرد؛ اما حاال چیزهایی می کند، تا یک جایی خوب عمل می سری مسائل نهی

 !توانم کنم درک کنمش، نمی می

 مادرتون بود؟ -

 :میق به او انداختم، آهی کشیدم و خیره به روبرو گفتمنگاهی ع

 .آره -

 .دعواتون کرد؟ برای این که با یه دختر بیرون بودید -

ها دیر حرکت  بودن نداشتم. عقربه اش را نداشتم، حس خوبی هم از در کنارش تکیه دادم و موبایلم را دست به دست کردم. حوصله

کنم قلبم می  شوم، احساس می شدم. المذهب با خودش جادو داشت؟! با صورتش که روبرو می یکم مانند صبح م کردند. داشتم کم می

کردم. معنیشان  شوند. با این حال مقاومت می کردم که زانوانم سست می زد، قشنگ حس می خواهد از حرکت بایستد. وقتی حرف می

 .شوند طور احساسات را دوست ندارم. شر می فهمم و هیچ این را نمی

فقط برای روبروشدن با این دختر خیلی مضحک بود. اصال تمام عقل و هیکلم را زیر سوال  سترس و تپش قلب شدید و دستپاچگیا

 :برد. با اعصابی آزرده پاسخ دادم می

 .نه -

 :باز گفت

 .قدر خوبه که مادرتون هواتون رو داره چه -

 :نه، بحث جالب شد. با نگاه کوتاهی گفتم

 رو نداره؟ مادر شما هواتون -



 

 
 

19 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

ی همیشه  شد. پروین بانو همیشه ندارد دیگر. اگر هوای دخترش را داشت این وقت شب، تنها، بیرون نبود و کسی مزاحمش نمی

گذاشت آفتاب و مهتاب رنگ و رویش را ببینند. هه..  کرد و نمی گوید او هم اگر دختر داشت، در آغـ*ـوش خوشبختی بزرگش می می

مانند دخترش دوست خواهد داشت. یادم سمت روابط  -ی من باشد که همسر آینده-که عروسش را  یک بار هم به شوخی گفت

شان و بالعکس، لجبازی عروس با  بار از مادرم جویای علت بدرفتاری مادرشوهرها با عروس عروس و مادرشوهر رفت. یک

خواهد ببیند پسرش زن دیگری را نیز دوست  خواستم نبود. گفت مادر دلش نمی مادرشوهرشان شدم؛ جوابش آن چیزی که من می

دانم  تر، با زنی دیگر بگو و بخند به پا کند. حاال نمی دارد، از آن طرف عروس نیز دوست ندارد شوهرش به دیدار با مادرش برود و ساده

شود!  نفله می -ول سورانبه ق-های این دو زن،  ها و حسادت ها حقیقت است یا نه؛ ولی اگر باشد، آن مرد بیچاره بین حماقت این

 :کردم که گفت متمایل به من نشست و کف دستش را نشانم داد. دست به سـ*ـینه، نامفهوم نگاهش می

 قبل از این که وارد بحث بشیم، اسم شما چیه؟ -

م. اوضاع تغییر نمایی بسند کرد خواست قهقهه بزنم. آی فضای جایگاه کجایی که دلم برایت لک زده! به لبخند دندان خیلی دلم می

وجبی از  ؛ حاال این نیم«فامیلیتون چیه؟»پرسید  ترها یک پسر با کلی خجالت و سرخ و سفید شدن از یک دختر می کرده است! قدیم

طور شاد و بشاش؟ مثال به حریمش  خواهد؟ اصال این دختر االن نباید افسرده باشد؟ یا مثال جراحتی، آسیبی، چیزی... این من نام می

افتاد! در  افتاد؛ این اتفاق اصال برای من نمی اند. اگر این اتفاق برایم می اند و سوییچ آن ماشین پالک ملی را بـرده اوز کردهتجـ*ـ

 .کشیدم پایین که خودش نفهمد از کجا خورده است همان وهله اول چنان فک طرف را می

 :دلم رفت! دروغ گفتم

 ..محمد هستم -

 :؛ اما منصرف شدم. بگذار او جلو بیاید. من که تمایلی به دوستی با این دختر ندارم. خودش گفت«شما چی؟»خواستم ادامه دهم 

 .منم نسیمم، نسیم آفاق -

طور این که دختر است هم اسمش نسیم  نسیم؟ نام یکی از دوستان من نسیم بود که بعد از دوران آموزشی از یکدیگر جدا شدیم. چه

دانم؛ در هر حال  آید. نمی آید. شاید هم به دخترها نمی شود، نسیم اصال به پسرها نمی خب نمیاست؟ یعنی اسم دوجنسه است؟ نه 

فعالم جدا شدم؛  ی مغز بیش دهی پیمان! از افکار خورنده آید. اصال مگر باید آمدنی باشد؟ گیر می نمی ها ست که به یکی از آن نامی

دانم چرا، دو ثانیه نگاهم  دادن زبانم را هم نداشتم. نمی م. خسته بودم، نای تکانباال و پایین کرد« خوشبختم»سرم را کوتاه به معنای 

شد؟ چرا او زودتر نامم را پرسید اصال. بی ادب، معلوم است که با این کارها  شد. نه، خجالت هم سرش می کرد، بعد سر به زیر می می

در جیبت باشد؛ نجیب، آقا، مودب، مهربان؛ آن موقع مادرت هوایت  مادرت هوایت را ندارد دیگر. باید مثل من باشی، آدم باشی، دستت

 .دارد را می
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 .شد گفتم، از خستگی پرت و پالهایی در ذهنم باال و پایین می های مضحکی می جوک

مرگم شده. دانستم چه  ای به همان سکوت پر رمز و راز و نیاز گذشت. احساساتم قابل درک نبودند. دقیقا نمی دقیقه کنم بیست فکر می

داشتنی  خواستم این سکوت دوست خواستم حرفی رد و بدل شود، هم می خواستم بروم. هم می خواستم بیشتر بمانم، هم می هم می

کنی،  دانم، درک نمی ادامه یابد. در زمانی میان زمین و آسمان، بهشت و برزخ، دوراهی مرگ و زندگی... چنین احساساتی بود. می

آمد و  ی تازه برای من. هر چند دقیقه نفسم بند می اند؛ اما بود، حقیقت بود و یک کلیشه ها کلیشه گویی این دانم با خودت می می

زدند، از پدرم  کرد. افکارم به همه در می حد می کشیدم و قلبم باز شروع به تپش بی شد. نفس عمیق می کم نرمال می ضربان قلبم کم

آوردم که تا به حال از ذهنم عبور نکرده بودند. یک  تر، حتی چیزهایی را به خاطر می پیش گرفته تا کار و دانشگاه و اتفاقات چندی

گویم یک زمانی میان زمین و آسمان، بهشت و برزخ، دوراهی  سری اتفاقات جدید و جالب و گاهی اخباری غمناک و محزون. می

گشتم و از نو، به  کردم و گاهی بازمی اری را از عمد قطع میخوردم، گاهی افک مرگ و زندگی؛ بدان این است. در میان افکارم تاب می

دادم او هم در حالی  دانم نسیم در چه فکری بود و چه افکاری ذهن او را به کار گرفته بودند؛ اما احتمال می کردم. نمی ها فکر می آن

ام، شاید در حد یک  چنانی نداشته خورد آنبردم. خیلی عجیب نبود. من تا به حال با جنس مونث بر برد که من به سر می به سر می

چنین  ها در من رخ دهد. این العمل ست که این عکس پرسی؛ مانند همین امروز مهربان جانا و دخترش، پس حتما طبیعی سالم و احوال

 .ست به من نشان بدهند کنم، حقیقت اگر چیز دیگری فکر می

شود؛  دانم تهش به کجا ختم می هایی پا بگذارم که نمی آدمی نیستم که در جاده این راه تاریک و تمام پستی و بلندی را روشن کنند.

پس کمکم کنند بشناسم این راه پر فراز و نشیب را، این عمل غلط یا صحیح، این افکار ضد و نقیض، زمانی میان آسمان و زمین، 

 ...بهشت و برزخ، دوراهی بد ترکیب مرگ و زندگی

*** 

 !اش آدامس هم خریدم. دوازده تومن... کوفتش ومن فقط کرایه تاکسی شد! تازه واسههیچی دیگه ده هزار ت -

خواستم،  سوران زد زیر خنده و به زانویش کوبید و سجده رفت. خودم هم کمی خندیدم؛ ولی پروین بانو باز شده بود همانی که می

 :لبش را گاز گرفت و گفت

 !حاال گناهش رو بشوری خواستی کمک نکنی که این چه حرفیه؟ زشته! می -

 :خطاب به سوران با اخم گفت

 .ببند نیشت رو تو هم! صداش تا اون سر کوچه میره -

 :فشرد تا نخندد، آرام گفت سوران مؤدب، صاف نشست و در حالی که لبش را می

 !چشم -

خواست. اصال یک اوضاعی  نمیخواست بخندد هم  اش بسی مضحک بود؛ هم می برد، حاال هم چهره سوران از مادرم خیلی حساب می

 :رفت. بحث را پیش کشیدم، خطاب به پروین بانو گفتم« نسیم»داشت این پسر..ذهنم سمت نام دخترک 
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 .راستی مامان، دخترِ گفت اسمش نسیمه -

 :ریخت، با شنیدن سوال من گنگ نگاهم کرد و گفت مادرم که در سه استکان کوچک قهوه می

 خب که چی؟ -

 .کردم و سوران منفجر شدسوالم را بیان 

 !خب مگه نسیم اسم پسر نبود؟ -

ولش کن، »کوبید و از خنده قرمز شده بود. در دلم گفتم  کرد! به پا و صورتش می اش به حدی رسیده بود که خودزنی می دیگر خنده

 :و به مادر خیره ماندم. متعجب ولی متبسم گفت« قاطی داره

 .هم اسم دختره هم پسر؛ مثل ایمان -

 !ایمان هم مگه اسم دختره؟ -

خندید. مادرم هم از  خندید. روانی بود. خودش را رویم پهن کرده بود و بلندبلند می که می  سوران کم مانده بود زمین را گاز بگیرد بس

طرف نسیم به آید. از آن  دانستم. آخر ایمان که به دخترها نمی اش گرفته بود! خب چه گناهی بود!؟ من که نمی خنگی من کمی خنده

 .کنند؟ من که در جریان نبودم گذاری استفاده می طور دو طرف از این عنوان برای نام آید. چه پسرها نمی

 :ام بلند شد و گفت خندید، از روی شانه سوران در حالی که هنوز می

 !ست قدر این پسرت آفتاب مهتاب ندیده وای.. چه -

 :ه هم ریخت، با آرنج به پهلویش کوبیدم و با اخم و ولوم بلند صدایم گفتمو باز به رانش کوبید و خندید. اعصابم را ب

 !مرض، سرم رفت -

گاه به خانه رسیده بودم.  دقیقه بود، نگاهی انداختم. خب سر بزن 01:۰1گر  و پُراخم استکان چایم را برداشتم و ساعت را که نمایان

 :تاش گف سوران پهلویش را ماساژ داد و با عصبانیت ظاهری

 !دستت بشکنه اسب وحشی، کثافت آرنجت کلی تو شکمم نفوذ کرد -

پر را  بود قورتش دادم و استکان تا نیمه  آن نزدیک بود چای در حلقم را باال بیاورم! با زور و ضرب طعم زهری را که کوفتم شده یک

 !گویم احمق است، باور ندارد فت. میام گر دادن از نفوذی سوران خنده وسط نعلبکی کوبیدم. حالم به هم خورد. وسط قورت

خیر به  درد رو به موت بودم، با مسواک و شب به سوران هم ده دقیقه بعد زحمت را کم کرد و پایین رفت. من هم که از خستگی و کمر

 .در آوردم و خوابیدماتاقم رفتم و رخت خوابم را روی زمین پهن کردم. در اتاق را بستم و پنکه سقفی را روشن کردم. پیراهنم را از تن 

ها. شغلم در جایگاه  ها، تنهایی ها، ول معطلی نخواندن شود؟ با این درس چه می« من»کردم که عاقبت  خیره به سقف، به این فکر می

پمپ بنزین باال شهر ثابت نیست. هر آن امکان دارد بگویند برو. از آن طرف مدرک درست و درمانی ندارم که بتوانم با آن جایی 

اش باشیم. از جهت دیگر،  تر باشد، هم زیر سقف بیمه اش کم غول شوم که هم یک حقوق پایه و ثابت داشته باشد، هم خرحمالیمش
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هایم زیاد بود. از فردا  گلش را به من آس و پاس تحویل دهد؟ بدبختی توانم تشکیل خانواده بدهم، کدام مردی حاضر است دسته نمی

مندی که بتوان از آن رزقی کسب کرد نه پمپ بنزینی که روزمزد است و روزی نهایتا چهل، پنجاه باید بگردم دنبال یک شغل آبرو

های اطراف بزنم، شاید لیسانس  شکنم. فردا شاید بتوانم با سوران بروم سری به داروخانه طور پیش بروم، یک جا مطمئنا می تومان. این

 .ام بود تمام کرده بودم و ترم پایانیناقص هم قبول کردند، به هر حال من تقریبا درسم را 

خیز شدم و از روی صندلی تحریر  کردم که صدای موبایلم برخاست. کالفه نیم ریزی می خیره به سقف، برای حل مشکالتم برنامه

اه نگاهی به دادن کوت شعور کردم؛ کاوه بود! از صفتی که به او داده بودم، نادم شدم. پیش از پاسخ چنگش زدم و نگاهی به مخاطب بی

 .01:51ساعت موبایل انداختم؛ 

 الو؟ -

 !شد مگر؟ او هم مثل سوران بود طبق معمول، شاد و خوشحال بود، اصال خستگی سرش می

 !گیری نامرد به! بابا پارسال دوست، امسال آشنا؛ سراغ نمی -

چند االن این رفتارها مد شده. دراز کشیدم های منحصر به فرد خودش بود دیگر، هر  شد. از اخالق سالم؟ خداحافظ؟ اصال سرش نمی

 .ام قرار دادم و ساعدم را روی پیشانی

 .گیرم ازت کاوه دل -

 ..داداش باور کن بی قصد و غرض بوده -

 :میان حرفش پریدم

 ...دونم؛ ولی دونم، می می -

اش را  را دیدم و خیالم راحت شد، شنیدم زمزمه در اتاق به ناگاه باز شد و نور هال به داخل اتاق ساطع شد و چشمم را زد. اندام مادرم

 :و در را بست. نگران شده بود. کاوه از آن ور خط گفت« زنی.. آهان، داری با گوشی حرف می»که 

 ولی چی؟ -

 :ساعدم را از پیشانی جدا کردم و گفتم

پرسی چرا  اون لحظه درک کنی االن از من نمی اصال ازت انتظار چنین حرکتی رو نداشتم، نه تو، نه بابات. تو اگه موقعیت من رو تو -

 .گیرم ازت سراغ نمی

 :وار گفت زمزمه

 .خواستم کمکت کنم -

 .خوام جوری نمی من کمک این -

 :صدایش غم گرفت
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 .ذاری کشی و از جونت مایه می قدر زحمت می بینم این کشه می تری. به خدا قلبم تیر می پیمان تو از برادر هم به من نزدیک -

ایها الناس، من رحم »طور به گوش این مردمان برسانم که  فهمند. چه ام را همه می چارگی خورد که بی که حالم از خودم به هم میاه 

 «.خواهم! فقط رهایم کنید و دلسوزی نمی

 ..کاوه من.. اصال، اصال فراموشش کن -

 چی شد؟ -

 .شده بودم از این همه فشار و فشار و فشار خواست. خسته خواست، خواب می می« مرگ»اعصابم داغون بود. دلم 

طوری کمکم کنی دیگه نه من نه تو!  چیزی نیست، میگم جریانات دیروز رو فراموش کن؛ اما اگه فقط یک بار دیگه بخوای این -

؟ واقعا تو خاطر اون حرکتت.. من دل ندارم؟ مرد نیستم؟ غرور ندارم خیلی اذیتم کردی کاوه دیشب تا صبح فقط سردرد داشتم به

 انتظار داشتی اون چک رو از بابات بگیرم؟

 .طوری میشه دونستم این گرفتی. ببخشید! نمی کنم تو از بابام چک رو نمی خوام پیمان. نه االن که فکر می معذرت می -

شدم، یک جایی  ها باز شد؟ خیلی در دلم ریخته بودم، داشتم عاصی می یک لحظه فکر کردم، اصال چرا دهان من به گفتن آن حرف

 .شد ی صبر لبریز می باید این کاسه

 :برای داروخانه و کار، فوری گفتم

 گاوه، پشت خطی؟ -

 .عصبانی شد

 !ات بگو گاوه به عمه -

 .خوام از جایگاه بیرون بیام ای، چیزی... می شناسی که لیسانس ناقص قبول کنن؟ آزمایشگاهی، داروخانه ببین، تو جایی رو می -

 :و گفت کمی مکث کرد

 کنم تا کمکت کنم. دیگه؟ وهلل االن که چیزی تو ذهنم نیست؛ ولی سعی می -

 :گفتم و پاسخ دادم« اهلل اعلم»رفتم. زیر لب  کم داشتم رو به ضعف بینایی می چشمانم را ماساژ دادم، کم

 .سالمتیت -

 !خیر، خداحافظ پس شب به -

 .خداحافظ -

*** 

گفت مد است! خندیدم. گفتم  زدم. محسن این بار، موهایم را کمتر کوتاه کرد. می قدم میدر کوچه، دست در جیب و مشغول فکر 

ی تعریف و تمجید دارند؟  قدر عقده ها چرا این فهمم بعضی او اما کار خودش را کرد. واقعا نمی« من کی رو مد بودم که االن باشم؟»

نبود. این که در آخر خودش از کار خودش تعریف کند و با عبارات راه بگویم؛ ولی خیلی جالب  خواهم از محسن بد و بی حاال نمی
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دارش هستم،  صدقه موهای من برود! این اصطالحات خیلی به مزاجم خوش ننشست؛ ولی در هر حال سپاس تقریبا دخترانه قربان

 .هنرمند است

جیب شلوارم فرو ببرم دوست دارم؛ احساس هایم را در  که دست کنم. این ی فرعی دوم از سمت راست، کج می راه را به سمت کوچه

دلیل دوست دارد، گاهی  دانم چرا! خب، همیشه که نباید احساسات دلیل و منطق داشته باشند. انسان گاهی بی خوبی دارم و نمی

د. هرچه پاکی دهن ها را تشکیل می ها ذات انسان دلیل خوشحال است. این زند، گاه بی دلیل دلش شور می دلیل متنفر است. گاه بی بی

شوند و بالعکس. به یاد ندارم که تا به حال چیزی به من الهام شده باشد. از نظر احساسات  بیشتر باشد، الهامات و احساسات بیشتر می

 .توانم قضاوت کنم دانم، خودم را نمی هم، خیلی عاطفی و نرم نیستم. نمی

ام که طبقه به طبقه، گام به گامش را از برم.  مان را خیره مانده جوی کوچهقدر این  کند. آن نگاهم باز هم با آبِ روانِ جوی حرکت می

ی خاص. باران  ی خاص، یک شیوه دهد، یک جلوه ی تنگاتنگ ولی تمیز می کنم زیبایی خاصی به این کوچه دوستش دارم. حس می

نشینیم،  ی باالی استوار می کل را نداریم، طبقهشود. ما که این مش های مردم می کند و آب وارد خانه بارد، این جوی طغیان می که می

های قدیمی. شاید برای همین بود که باالشهر  دهد و نه ما کسی را. هر چیزی عیبی دارد؛ این هم عیب جوی نه کسی آزارمان می

اکس بهشان نرسد. های صد و ده طبقه ساختند که دست کس و ن ها این جوی را برداشتند و آب را زیرزمینی کردند یا که برج نشین

 .دانم، قضاوتی ندارم نمی

کنم. نزدیک ورودی خانه شده بودم. موتوری چشمم را به خوب گرفت. مرد تنومندی  گیرم و سر بلند می نگاه از کفش و جوی می

اش را ببینم.  توانستم چهره پیاده شد و به سمت در استوار رفت و خواست در بزند. من کنارش رسیدم. کاله ایمنی به سر داشت و نمی

 :اش گفت شده او ولی مرا شناخت و از زیر کاله خندید و با صدای بم

 !بَه! مدل زدی -

 :ها باشد؛ دست چپم را از جیبم بیرون کشیدم و پرسیدم کالسی ها، هم ای دوره ها، هم زدم کسی از آشنا حدس می

 خوام...؟ معذرت می -

 .اش را دیدم. تیپش سر تا پا سیاه بود! کالهش را باز کرد و پیروز نگاهم کرد واریهای سیاه موتورس دستش را باال برد و من دستکش

پرسی کردیم و خواستم در را باز  سردی و درگیری اخیر. کاوه فرهمند...! احوال حقیقتا انتظار حضورش را نداشتم؛ آن هم با آن همه دل

 :کنم تا وارد شویم که گفت

 نداری؟ نه نه داخل نمیام. تو خودت کاری -

دانم کجا رفته بودند، تنها بودم. شانه باال  رفتم پمپ بنزین، پروین بانو و خانم استوار هم نمی کار که.. نه، نداشتم. پس فردا باید می

 :انداختم و گفتم

 طور؟ نه، چه -
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 :گفت "التی ماتی"زد به کتفم و 

 !پس بپر باال -

های تند و سرد و سرعت  نهایت وزش باد از موتورسواری بدش بیاید؟! من که بیشود که  آمد؛ اصال کدام پسری پیدا می بدم هم نمی

شود، خدا را چه دیدی، شاید ما  ها را دوست داشتم؛ شاید بتوانم برای خودم یک موتور بخرم. باید فکر کنم ببینم چه می باال در بزرگراه

 !هم خریدیم

 خوای بری؟ کجا می -

 :شنش کرد و بم گفتپشتش نشستم و کالهش را پوشید، رو

 ...کم بچرخیم، بعدش یه -

 :گاز داد، موتورش چنان غرشی کرد که سر تا پا غرق هیجان شدم! ادامه داد

 !ریم دنبال سامیار. سفت بگیر می -

 .پهلوی کاپشنش را گرفتم و او حرکت کرد

موقع  قدر بی باشم؟ چرا این افکار، این توانستم فقط برای چند ساعت خوش گرفتند؟ چرا نمی ها مرا در آغـ*ـوش نمی چرا خوشی

سیاه که حتی روزگار هم خوش ندارد خوشبختش کند.   کنم خودم یک بدبختم، یک آدم زشتِ سق شوند؟ گاهی حس می مزاحمم می

صدتا.. ولی تا،  تا، سی تا، بیست ی این پرسش بنویسم؛ ده توانم در ادامه دانم چند جمله می یک چرای بزرگ در ذهنم نقش بسته و نمی

 «توانم خوشبخت باشم؟ من چرا نمی»تواند خیلی کلی باشد؛  یک جمله می

 :لرزید. پرسیدم زده می های شتاب هایم زیر دست نوازشگر باد ها سرعت بخشید. پلک وارد خیابان اصلی که شدیم، به چرخش چرخ

 سامیار کجاست مگه؟ -

ساله است،  ساله است، نه دانم پسرش هشت اوت سنی داشت. حاال هم نمیسال با کاوه تف کاوه یک خواهر داشت و آن خواهرش ده

 .ی ماشین دیدمش ست؛ شیرین است. یک بار، آن هم از پشت شیشه قراری هاست! پسر کنجکاو و بی سنش در همین حدود

 :تقریبا فریاد زد

 !خواد برای من فرانسوی یاد بگیره وجبی می کالس زبان میره. نیم -

ها  کنم، این جمالت را بار ام، احساس تنهایی می هایم زیاد است، مشکالتم بدتر، خوب نیستم، خسته گیرند، درد قرار نمی افکارم آرام و

ام. تا کی بدوم، تا کی کار، تا کی بیچارگی، تا کی درد، تا کی  ها پیش خودم تکرار کردم؛ خودم هم از این اوضاع دیگر خسته و بار

 ...بالتکلیفی

کنم، کاپشنش چرم است و کف دستم عرق کرده. کمی  هایم را کمی باز و بسته می کنم و دست نای ندانستن جمع میلبم را به مع

 .کنم کند، فراموشش می سرما در استخوانم نفوذ می
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 .تو چه خبر؟ سکوت اختیار کردی -

 !شود، بگذارید این یک سکانس را خوش باشیم لبم به تبسم باز می

 .صی گرفتمسالمتیت، سه روز مرخ -

 :خندد می

 یعنی یه استراحت توپ؟ -

 :خندم می

 !هِـی -

هایش نداشتم؛ کاوه از آن دسته افرادی بود که اعتقاداتش  کند و من اکثرا ساکت بودم. حرفی برای حرف گویی می کل راه را بیهوده

 .اش را دوست داشتم، کاوه بسیار مهربان بود خواند؛ ولی خب، شیرینی خیلی با من نمی

ی موتورش را زد و خودش هم پیاده شد و کنارم ایستاد. کالهش را در آورد و  وبروی یک زبانسرا توقف کردیم و من پایین آمدم. پایهر

 :ی داستانش را تعریف کرد ادامه

 !بعد رفتیم بیمارستان سرش رو بستیم و... تمام -

 :حرف نگاهش کردم که زیر خنده زد و خوشحال گفت بی

 !م به موالهات عاشق چشم -

گذارند یک جا  ها...! ال اله اال اهلل، نمی گویند این این جمله را که گفت، دو سه نفر برگشتند نگاهمان کردند. استغفر اهلل، حاال می

 :بنشینیم که! لبخند زدم، موهایم را به هم ریخت و گفت

 دونی عین چی شدی؟ بهت میاد کثافت... می -

 :هی کرد و گفتی کوتا منتظر نگاهش کردم. خنده

ها هی مجردن... شبیه  خوانش، بعد این ها که میرن ناسا، بعد خیلی خوشگلن، بعد دخترها هی می  هایی هست شبیه این پسر مخ -

 !هایی اون

شوند؛  ها ذاتشان پاک است، هر چه سیاهش کنند، سیاه نمی گویم شیرین است، قبول ندارد. بعضی انسان بار بلند خندیدم. می این

شد.  هایشان نمی کس حریف حرف گویی بسیار مهارت داشتند و هیچ اند؛ چرا که در بذله زدم کاوه و سوران از آن دسته می حدس

 .کل با این دو را نداشتم دانم، من که توان رقابت و کل نمی

 .سال شدند، دختر و پسر و اکثرا زیر پانزده ها یک به یک از آموزشگاه خارج می در همین حین بچه

 :پرسی پیشگام شدم میار را پیدا کردیم و او نیز ما را دید؛ نزدیکمان شد. نگاهی به سر تا پایش انداختم و در احوالسا

 سالم عمو جون. خوبی؟ -
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 :واری انداخت و با کمی مکث جواب داد های تاریک و سیاهش نگاه پرسش با چشم

 !مغسی خوبم -

 ؟"غسیم"دستی که به سمتش بـرده بودم، در هوا ماند. 

 :رو به کاوه کرد و گفت

 !طوغی داشم؟ چه -

شدم؛ آه، زبان فرانسوی، فراموشش کرده  "ر"های به جای  "غ"کم متوجه این  ام را باز به جیب بازگرداندم. کم دست در هوا مانده

 :ربط گفت بودم. کاوه ولی بی

 !ات رو ندارم سوار شو که حوصله -

 :سامیار با ذوق فراوان داد کشید

 !نم، موتورجو -

 .کردم نهایتی می ی ریز، با چنگ و دندان از موتور باال رفت. احساس خستگی بی ی کوچک و جثه و با آن کوله

داند دقیقا چه زمانی این صحنه، این زاویه و این اعمال برایش تکرار  هایی از کتاب سرنوشت انسان وجود دارد که نمی یک قسمت

داند کجا. به یاد دارم که از دبیر دینیمان جویای علت این  آشناست. قبال آن را جایی دیده و نمیداند این صحنه برایش  شده؛ فقط می

اعتقاد مسیحیان این است که انسان قبل از ورودش به این دنیا، در عالمی به نام ذَر زندگی را » های ذهنی شدم و او گفت: پردازش

توانم انکارش کنم؛ چرا که اعتقاد  بسیار جالب بود؛ ولی حاال، نه. حتی اآلن می ستودم و برایم آن زمان این سخن را می« تجربه کرده.

 -انسان در ابتدا میمون بود!-ها  پایه و اساس آن بینم که بر اساس اعتقادات بی مسیحیان به ما هیچ ارتباطی ندارد و دلیلی نمی

ها و  ها و تکه ، این تکه، این سکانس کوتاه هم از آن صحنهام را حل کنم. به هر حال هر چه که هست، این صحنه سواالت این چنینی

کند. نه بر این مبنی که احساسی منفی را  ای به این تکرار تصاویر ندارم، حس خوبی در من ایجاد نمی های کوتاه بود؛ عالقه سکانس

تر که بودم خیلی این  بیهوده. بچهکند دوستش ندارم. یک عمل تکراری و  کند، نه؛ ولی چون حس خاصی ایجاد نمی به من القا می

 .شود داشتم؛ ولی هر چه مشکالت بیشتر باشد، وقت برای چنین افکاری کمتر می تکرار را دوست می

خواهم پیاده بروم. خودش گرفت چه  مان برساند، مخالفت کردم و گفتم می شان پیاده کردیم. کاوه خواست مرا تا خانه سامیار را در خانه

 !ی خواهر کاوه کجا ی ما کجا، خانه به تفصیل و تفسیر نبود. آخر خانهگویم، الزم  می

های تمیز و نو  ای نه چندان گرم، گذر چراغ ماشین نشدنی، با البسه روی در هوای مطبوع دی ماهِ باالشهر، در سرمای وصف کمی پیاده

 .دهد هایم، احساس خوبی که تنهایی به من هدیه می از روی لباس

 !حس و حال و تنهای من جداناشدنی از مغز بی افکار، ای یار

*** 

 :پرسی کردم و به محمدی رسیدم. ابروهایم را باال دادم و با احترام گفتم با دیگر کارگران احوال
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 .خسته نباشید آقای محمدی -

اهمیتی یا  یک شیِء بی ترسیدم. ترس دارد؛ طوری نگاهت کند که انگار حس و توخالی. اوایل از این طرز نگاهش می نگاهم کرد؛ بی

های خوبی وجود  ست، نه؛ چون نیست. مطمئنا در پساپس این نگاه، چیز ها از خستگی توانم بگویم این نگاه اصال وجود نداری. نمی

شود. البته الزم الذکر  حس و توخالی نمی شود؛ ولی بی اند. نگاهی که خسته باشد، خسته می ندارد که رنگ چشمش را خاکستری کرده

خورند که دیگر مغزی  ست، یک عده هم گاهی از شدت بدبختی و بیچارگی، فشار زندگی، اعم از روحی و مالی، طوری مغزشان را میا

شود. دزدی، جنایت،  شود و این است که راه به فضاهای باریک کشیده می ی مشکالت می مغز هم بـرده نداشته باشند. انسان بی

های  ار و صید غیرقانونی و... در غیر این صورت کدام انسان عاقل و بالغی دست به چنین کارای، شک های زنجیره تجـ*ـاوز، قتل

 زند؟ حرامی می

های یازده شب تقریبا پر رفت و آمد بود؛ اما به  زمزمه کرد. جایگاه تا ساعت "ممنون"فقط سرش را تکان داد و زیر لب چیزی مثل 

کردم؛ ولی در  ی خاصی فکر نمی د و باز هم من، تنها در جایگاه ایستاده بودم. به مسئلهمرور کم و کمتر شد. باقی کارگران رفته بودن

احساسی غیرعادی نبود؟! موبایلم را از جیب بیرون کشیدم و مشغولش  ای چیزی گرفته باشم! این همه بی ترسم بیماری فکر بودم. می

 .شدم

ست  پوشیدنش را به یاد دارم. اولین کسی اش نداشتم؛ ولی نوع لباس هرهرفت. در خاطرم، تصویر خاصی از چ آمد و می تصویر نسیم می

ام. بعد از دو سه روز هنوز هم مو به موی  آید نهار امروز را چه خورده کند! منی که یادم نمی که تا این حد در مغز من نفوذ می

ها هیجان به خرج دهد و  د خیلی بیشتر از اینخواه کردم که می هایمان، حرکاتمان را به یاد دارم. اصال همان موقع حس می حرف

صدایم نکند که آن موقع دیگر  "محمد"؟! خدا کند بار دیگر در راهم سبز نشود و "محمد"قدر حماقت؟!  داد. چه کالفگیِ من راه نمی

 .ام باید جمعش کنم، بساطی را که خودم راه انداخته

 .ایست ی نزدیک معنایی کلمات... نسیم... نام برازنده تمیک و رابـ ـطهوزن و ری نسیم آفاق! چه اسمی! چه فامیلی! بسیار هم

ام  های کودکی کنم اصال پدرِ من، آن یار و قهرمان شب کسی نبود. گاهی با خودم فکر می گِیم موبایل، جوابگوی آن همه سکوت و بی

شود، او چرا ترکمان کرد؟ چرا  ترک فرزندش نمی کیست؟ پدرم است؛ اما پدرم نیست. من فرزند حقیقی او نیستم، هیچ پدری حاضر به

 کدام از این مشکالت را نداشتیم رها کرد؟! زنده است؟ مادرم را، من را، آن زمان که هیچ

ام خوب است،  گویم خوب نیستم، زندگی کنونی هایی که این اواخر خیلی ذهنم را درگیر کرده. نمی این هم یکی دیگر از بیچارگی

 .سوزانند هایش عجیب جگر می من هم زیاد است؛ اما حاشیهست و از سر  عالی

دهد؛ در آن صورت که حق حیات را حیوانات هم  هاست که زندگی انسان را شکل می ست؟ اصال همین حاشیه این دیگر چه واژگانی

ه از مادرم بپرسم چیست و ام است. هیچ وقت جرئتش را پیدا نکردم ک گشته ام، همین پدر گم های بزرگ زندگی دارند. یکی از حاشیه

 .زنم ست که چون قادر به حلش نیستم، کنارش می هایی چه شد؛ بگذار بماند. این هم از آن مسئله
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صورت، افکار و مسائل سخت و   ای نداشته باشی، در غیر این هایی که دیگر هیچ مشغله ست؛ اما فقط برای معدود زمان راه حل خوبی

 .آورند وند و باالخره یک جایی، یک مشکل بار میش جواب، روی هم انباشته می بی

ی ناراضی محمدی روبرو شدم. اه، حاال  در فکر بودم که موبایلم به ناگاه از دستم کشیده شد، متعجب سرم را باال گرفتم و با چهره

 :زمزمه کرد دانم چه دید، چه شد که گوشی را پسم داد و تر شد. نمی کند. با این فکر اخمم غلیظ حقوقم را کسر می

 .تکرار نشه -

خواهد که سرم را به آن بکوبم. باور کن از بیچارگی من آخر  ارزش را محکم فشردم و دیدم دلم دیواری می با دست راستم، گوشیِ کم

هایی در زندگی انسان وجود دارد که  شوم. حالم اصال خوب نبود. فضای جایگاه، اصال فضای خوبی نبود. گاه به جنون کشیده می

ست به این  شود، دیگر توان قدم از قدم برداشتن ندارد. من مدتی زند به سیم آخر. یک جاهایی که پاهای آدم قفل می دلیل می بی

بانو نبود من  داند، اگر پروین خواهم جلو بروم. که چه؟ واقعا که چه؟ خدا می کنم و می ام؛ ولی باز، باز، باز، مقاومت می حالت رسیده

اش،  خاطر گل روی مهتابی بانو، به خاطر دل پروین ام، ناراضی هم نیستم، من به م مهم نبود. تا اآلن با پای راست آمدهاصال زندگی برای

دانم  شناسم؛ می اش، سالم ماندم، پا کج نگذاشتم و مفتخر و آبرومند، دلش را تاب آوردم. من خود را خوب می قلب نوبهار و مادرانه

 !خواهم که چه؟ های کور زندگی، زندگی را می نشینم. با این حجم حجیم گره پروین نباشد، من به خاک می

شان. طالیه، دخترش، بیمار است.  زد. دیگر کسی در جایگاه نبود. محمدی هم رفت به خانه ورتر، پرسه می ساعت اطراف نیمه و آن

هایم رو به خواب  مرگم شده بود. ذهنم خسته بود، چشمدانم چه  گرفت، نمی ماند. دلم آرام نمی این اواخر خیلی باالی سر کارگران نمی

 .رفت می

گرفت. سر را زیر آب سرد بردم که نفسم حبس شد و  شیر آب را به راست چرخاندم و آب سرد سرازیر شد. داشت خوابم می

های  ویم به خود خیره ماندم. ابروی روبر ها گم شد. سرم را باال گرفتم و در آینه آلودگی از چشمانم پر کشید و در میان امواج باد خواب

نمودند، رنگی به پندار  تر می ها تیره و تیره هایی که این روز ورزند، چشم دانم چرا تا این حد به یکدیگر عشق می بلندی که نمی

 !شده بود ای که زیر دست محسن، کمتر کوتاه ام... و در آخر زلف تیره ریش تازه روییده چالِ این کهکشان، ته ترین سیاه سیاه

پرد  پرد. آه.. می ام یا چه است؛ این اواخر پلک راستم خیلی زیاد می دانم، رعشه گرفته هایم نیز. نمی چکید، از مژه هایم آب می از شقیقه

ای به پوشیدنش ندارم. زیادی پیرم  کنم. عالقه روم و آن لباس مختص به کار را از تن می پرد، به من چه ربط؟ به رختکن می که می

خواهم به تن کنمش پس. حاال هم که کسی در جایگاه نیست،  خواهم، نه مگر من هم دل را دارا هستم؟ نمی کند و من این را نمی می

 .خودم هستم و یک گیم بازی

دهم و  هایم را سفت فشار می خیزم. چشم گیرم و از جا برمی می "بنزین سوپر"رنوی سفیدرنگی وارد جایگاه شد. چشم از تابلوی 

 .ها کجا بودند؟ به من چه ربط اصال ام؛ ساعت دوِ شب این مانم تا کنار یک پمپ بایستد. مانده نتظر میم

گیرد و  ی راننده پایین است؛ کارت را مقابلم می دارم. شیشه بینم که ماشین توقف کرد. به سمتشان گام برمی کنم و می لبم را کج می
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 :گوید مغرور و محکم می

 .بیست لیتر -

کنم؛ در همین حین  گردم و اعداد را وارد می هیچ حرفی برمی گیرم و بی کنند. کارت سوختش را می هایم فاز و نول قاطی می ابرو

زنم. منتظر، ناظر اعداد  گیرد. نازل را در باک ماشین می شدن مرا در برمی کنم. احساس ذوب سنگینی سنگین نگاهی را حس می

 ...شوم؛ من مطمئنم کسی مرا زیر نظر دارد دیجیتالی متغیر روی دستگاه پمپ می

 :شود در شاگرد باز می

 !محمد؟ -

گوید چرا مادرم  کوبید. به شدت گردنم را چرخاندم و نازل در دستم تکان خورد. نگاه به پشت سرم کردم. نسیم؟! می قلبم در دهانم می

 !کنی؟! ساعت دو هوایم را ندارد، این وقت شب با این مردک چه می

تر.  ام! نگاه به دستگاه کردم، سه لیتر اضافه یش خیلی ترسیده بودم، آمدم چیزی بگویم که به یاد آوردم از اعداد غافل شدهاز صدا

ی نازل را رها کردم و آرام کشیدمش بیرون. احمق است، احمق. احمق که شاخ و دم ندارد؛ با این تیپ و این مرد و این دقت  دسته

مغزِ نفهم. واقعا دلیلی نداشت من حساسیتی نسبت به او داشته باشم؛  د مادرش هوایش را داشته باشد! بیگردد و انتظار دار شب ول می

 !دانم چطور شد ولی.. واقعا نمی

 !آید؟ ی طویل نازل را به پمپ آویزان کردم. چیزی نگفتم، لیاقت توجه ندارد کسی که... کسی که چه؟! چه بالیی سرم می دسته

 نیستی؟ دو شب پیش؟ تو همون اون روزی -

 ...،  «محمد»، «مرد غریبه»، «ال نود»، « ساعت دو»کنم از یاد ببرم،  کشم، سعی می نفس عمیقی می

اش مرد دیگری را به اسم بیان  خیال است؟ نیست جلوی چشمش حرمه قدر بی دهم. راستی چرا این خیال می کارت را تحویل مرد بی

 کند؟ می

شوند.  ای بیش محسوب نمی ی خنداننده اند، ناموس و حرمت و حجاب و دین، حال لطیفه را از یاد بـردهمردمان این روزگار هم غیرت 

 :گشایم لب به سخن می

 .چرا، خودمم -

 !ها زیادند قدر فاصله من، این سوی ماشینِ سپید و تو، آن سوی ماشین سپید؛ چه

 !الموای! خیلی دعا کردم باز ببینمت و ازت تشکر کنم! خیلی خوشح -

 :حس و خیال گفتم اعتنا به حضور این مرد بی شود، بی نه، بحث داغ می

 از چی؟ -

گیرم. نامرد، از  کنم و چهار اسکناس پنج هزار تومانی را از دست مرد تحویل می کند، مکثش را به پای سکوت مهر می کمی مکث می
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 .وقت عادالنه زندگی نکردیم بودند، تو هم بِرُبا. ما هیچجیب خودم اجبارا باید سه هزار دیگر اضافه کنم، خیالی نیست، همه ر

 .به بابام گفتم جریان رو، اون هم مشتاق شد ببینتت -

هایش بسیار خندانند؛ یک انقالب دیگر، یک آشوب، یک جنگ؛ ناخودآگاه،  ها را در جیبم قرار دادم سرم را باال گرفتم، چشم اسکانس

کنم و برای رهایی از  کند. کمی نگاهش می اش، طعم خستگی را از دلم پاک می نم که شیرینینشا غیرارادی، لبخند عمیقی بر لب می

 :گویم ی ناشناس می این مخمصه

 خوای بری؟ نمی -

 :پرسد کند؛ می ترسد و متعجب نگاهم می می

 کنی؟ تو پمپ بنزین کار می -

کشیدم؛ ولی حاال آرامم. آرامِ  پرسید، خجالت می شغلم را از من میربط! برای اولین بار این حس را داشتم، تا به امروز هر که  کامال بی

 ...آرامِ آرام

 .آره -

 شیفت شبی االن یعنی؟ -

 .آره -

 بینم؟ ها بیام تو رو می یعنی من شب -

 ام گرفت؛ خنده

 .آره -

های سقف  اشته و آرام به دور عمودبندد، گام برد اندازد و در ماشین را می گوید. نگاهش را به اطراف می زند و هیچ نمی لبخند می

داشت، پنداری خواهانش بودم که نگاهش کنم و هیچ قضاوتی نکنم.  زدن وا می کند. نیروی عجیبی مرا برای پس ام گردش می تنهایی

ل داشتم دانم؛ ولی تمای عنوان مناسبی برای این حس ناشناخته باشد. نمی "اشتیاق"این چه احساسی بود؟ نامش چه بود؟ به گمانم، 

اش باشم. دوست داشتم  گر کنجکاوی سوز، نظاره در سکوت، در زیر آسمان آکنده از نجوم، احساس یک سرمای زیرپوستی و استخوان

 .های تند که سر به فلک بکشم، که شب صبح نشود، که ستارگان خاموش نشوند، که دلم هرگز آرام نگیرد از تپش

تر! به  تر، ولی آرام زده دانم هیجان داری، من هم بسی هیجان تر! می ام است! کمی آرام هکوبی، سـ*ـین دل، این دیواری که برش می

تابی نکن، تو به دردش اضافه نکن.  خدا که تا به این حد، تحمل درد ندارم که بودنش یک درد است و نبودنش هزار و یک درد؛ تو بی

کشم، امواج  کنم. تو آرام بگیر، من هر شب از رادیو دست می یتو خاطر جمع باش، من خودم هر شب طنین صوتش را برایت پخش م

 !ترند موهای او زیبا

کردم قلبم جادارتر  حس خوبی داشتم، یک خوشحالی و استرس که در زیر پوستم رسوب کرده بود و من خواهانش بودم، احساس می
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 !رنگ شده، وسیع به کردار دریا، یک جنون آبی

فهمد تا زمانی که در موقعیت من قرار بگیرد و دردم را حس و درک کند و پس  کس نمی ید... نه... هیچکن آخ! شما نخوانید! درک نمی

گویم در زمانی میان زمین و آسمان، بهشت و برزخ، دو راهی مرگ و زندگی... چنین احساساتی بود،  دانید، وقتی می از آن قضاوت. نمی

 .دانید نمی

*** 

ی  گیرد، به نمازخانه ی تعطیل را زیر نظر می ی بوفه پرید. شیشه ام باال و پایین می و او زیر نگاه خیرهبودم   دست به سـ*ـینه ایستاده

هایش را پشت سرش گره کرده و به مانند  شود. در همه حال هم دست کشد، وارد اتاق ریاست می مردان و زنان سرک کوچکی می

ای که کمی از شال سفیدش سر برون کشیده  انی سفیدرنگ، موهای تیرههای کت رفت. کفش سازی، مغرور راه می ناظران ساختمان

شدم؛ ولی به خود آمدم  کردنش سیر نمی نمودند. از نگاه رنگ، او را بسیار جذاب می ای کردند و مانتوی قهوه بودند و شدید خودنمایی می

 !چران نبودم، چه مرگم شد؟ و حواسم را جای دیگری پرت کردم. نه، من آدم این کارها نبودم. اصال من چشم

رنگ، بدون نیرنگ، چند  ای بود، تمیز و یک آمد، یک کوچه ها جایی نداشتند، معتادی هم به چشم نمی ی فقیرنشین ما، کولی در محله

نین هایمان هم بامرام و معرفت. من از بدو تولدم، در چ خانوار در همسایگی، به آسودگی، مردانمان باغیرت، زنانمان محجوب، الت

ام که تا این حدِ  چرانی و دیدزدن نبودند، من به کدامشان رفته ی ما، اهل چشم جایی قد بلند کردم و تربیت شدم. مردان اهل کوچه

 !ام؟ نازل، عوضی شده

 !گیره هی! آفاق، دست نزن بهش، دستت بو می -

موش کند، نزدیک شدم و نازل را از دستش گرفتم. اش را خا خواست حس فضولی ماشین را دور زدم و به او که با لمس نازل پمپ، می

 .خواندمش. نیروی عجیبی باعثش شده بود، دست خودم نبود معلول، ضمیر دوم شخص مفرد می علت و بی بی

 یعنی شماها بو بگیرید مشکلی نیست؟ -

 :نازل را سر جایش قرار دادم و پاسخ گفتم

 کارمه. تو چه کارته؟ -

 :لبخند زد

که پیاده بشم موقعی که  که بسپارم به خود کارگر که بزنه، دوم این اکید داره که هر وقت میام پمپ بنزین، اول اینبابام همیشه ت -

 .شون مردن وقت تنهایی نرم پمپ بنزین؛ چون همه که هیچ خواد بزنه، سوم این می

 :ه که گفتکند من از اصول و قواعد پدرش خوشم آمد اندازم و او فکر می به مسخره ابرو باال می

برای بابام تعریف کردم جریان چند روز پیش رو، بعد گفت که خیلی مشتاق شده ببینتت و حضوری ازت تشکر کنه. اتفاقا همون  -

 .شب برگشتم پایین تا باهام بیای تو خونه که دیدم رفتی
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خواهند بچه تربیت  د هستند، آن وقت میتنها سرم را تکان دادم. برخی والدین را باید احسنت گفت. معلوم نیست با خودشان چند چن

کنند که  ها فکر می کنم آن دانی؟ من فکر می کنند. یا دخترت را ساعت از نیمه گذر کرده بیرون بگذار یا برایش قوانین وضع کن. می

شد؛ در صورتی که  خواهندترین مادر  ترین پدر و بهترین و دلسوز های فرزندانشان را برآورده کنند، بهترین و مهربان اگر تمام خواسته

سال داشته باشند، باز هم نیازمند راهنمایی بزرگترها هستند. به  تر از بیست حقیقت برعکس این است. فرزندان حتی اگر مانند آفاق فرا

، آن وقت اگر کرد، امر کرد، راه نشان داد ها نظارت داشت، نهی بینند. باید بر آن حد کافی تجربه ندارند و خوشبختی را در مادیات می

خودش با عقالنیت کامل، خواست خودش را بدبخت کند، بگذارش به حال خودش. ضمنا انسان تا یک جایی، یک حدی، یک میزانی 

شود، باید  دلیل زایل نمی زد کرد، باید فهماندش که عقل انسان بی پذیرد. اگر از میزانش عبور کند باید با لحن تند گوش عذر و خطا می

شود بچه را در خانه نگاه  تر از آن نه. هرچند، تربیت فرزند در این زمانه سخت شده؛ نمی د که یک اشتباه، دو اشتباه، فرابه او فهمان

دل تربیتش کنی که فردا  توانی ساده فهمد. سخت شده است. نمی بیند و می داشت. از آن طرف، اگر بیرونش کنی هزار و یک چیز می

 .توانی گرگش کنی که شر به پا کن شود و آبروی تو برود غ مسئله بعدی؛ نمیروند سرا شود و می سریع حل می

 خوای جایگاه رو زیر و رو کنی؟ تا کی می -

 :تر ادامه دادم رحمانه برگشت و متعجب نگاهم کرد، بی

 !بیا برو دیگه -

شد.  ور! هر که جایم بود همین می گشت همین ور، دوباره برمی رفت آن رفت این ور، بعد می اعصابم متشنج شده بود، مدام می

 .گرد، مخ مرا به کار گرفته کنجکاوی و فضولی هم حد دارد، ساعت سه شد و این بیکارِ شب

 .سوار شد و با دلگیری رفت

 «درک سیاه.. برو که برنگردی»

*** 

ر ناالیقت لیاقت این مقدار محبت را کنم، پروین بانو طبق معمول بیدار است و در انتظار. در انتظار کیستی مادرم؟ پس در را باز می

 خواهی کمر من بشکند؟ ام مکن که من توان جبران این محبت زیاد مقدار را ندارم؛ تو که نمی ندارد، بیدار نمان و شرمنده

 .سالم -

 :گوید و در پاسخ میزند  اش را بافته بود و به رادیو گوش سپرده بود. لبخند می دار رنگارنگی به تن داشت و موهای حنایی پیراهن گل

 .خیر سالم، صبح به -

 !شود فهمم چرا چشمانش براق می زنم و نمی من نیز لبخند می

 صبحونه خوردی؟ -
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 :گویم کنم و می هایم را داخلش. سرآستینم را باز می گذارم و جوراب ام را در جاکفشی کنار ورودی می های کتانی کفش

 نه، چایی داریم؟ -

 .کند تعجب می

 خوای؟ رای چی میآره، ب -

 :روم دهم. به سمت آشپزخانه می خورم! فقط آب هدر می ریزم؛ ولی نمی حق تعجب دارد، من همیشه برای خودم چای می

 .خوام بخورم می -

و »ای تیره، ظرفشویی و یک تابلوی  آشپزخانه کوچک و جمع و جور است؛ یک اجاق سیاه است و یخچال سفید و کابینت های قهوه

کشم، یک  چکان بیرون می کنم، یک لیوان لب پر از آب روم و دست دراز می به سمت سماور کنار اجاق می...«. لذین کفرو ان یکاد ا

م؛ ولی نمی  ا خواهم بخوابم، خیلی خسته کنم. نمی کنم و آب جوش از کتری، تنگش اضافه می بسته کوچک قهوه را داخلش خالی می

به هم خورده و من این را نمی خواهم. حق من است که یک انسان عادی باشم، نه یک جغد خواهم بخوابم. کل سیستم و نبض بدنم 

طور پیرم کرد.  بیداری این بینی؟ شب اند، رگ مچ دستم نیز؛ می های پشت دستم برجسته شده ربات شب بیدار و روز خواب. رگ

زنم. اول خواستم چای بنوشم، شد قهوه!  یزم و هم میر خوری شکر می گذارم تا بعد از ناهار بخوابم. در لیوان یک قاشق چای می

ست! دلم پاک است،  کنم، دردم گرفت بس که اخم کرده بودم، و واقعا این اخم غیر ارادی کشم و منقبضش می ام را می پیشانی

 :شود دانم! پروین وارد آشپزخانه می می

 !کنه ها خوای بخوابی مگه؟ بدخوابت می نمی -

دوزم و پاسخ بر زبان  ای روبرویم می ادویه ایستد؛ نگاه به جا خوردن می زدن و قهوه از هم ش دلم رفت. قاشق از همهای از این دلواپسی

 :شود روان می

 ...ریزه خوابم. بدنم داره به هم می نه، نمی -

 .نهم تکانم و آن را در سینک ظرفشویی مربعی می قاشق را در لیوان می

 .ر خوب پیدا کنه، داری نابود میشیبه آقا جواد گفتم برات یه کا -

 :گردم گیرم. به چه حقی؟! مرتعش و عصبی برمی آتش می

 !واسه چی؟ -

 :کند آبی نگاهش، نگاهم می

 چی واسه چی؟ -

 :شود؛ غیرارادی تن صدایم بلند می
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 ..م باهاش شکرآبه! اه، مامان دونی که من رابـ ـطه چرا رفتی پیش اون؟ می -

 ..کند، حتی مادرم کس درکم نمی کنم. ویرانم، هیچ کنم و دلگیر نگاهش می ه کابینت قائم میهایم را از پشت ب دست

 م داره از دست میره؟ تونم بشینم و فقط نگاه کنم تک بچه طور می بینی، داری از بین میری، منم دل دارم. چه تو که خودت رو نمی -

 :ویمگ زنم و بلندتر می عصبی با دست راستم موهایم را چنگ می

 !بذار بمیرم، باشه؟ فقط ولم کن تا بمیرم -

 .گیرم گردانم و صدای خواهشمندش را نشنیده می روی برمی

 ...پیمان -

خورد. من هم دل  ام. حالم از خودم و این وضعم به هم می بگذارید بمیرم، خسته شدم از روزگار و این زندگی کوفتی. به فغان آمده

آورم، جواد خر چرا باید وارد  کنم، نانم را درمی دارم؟ من غرور ندارم؟! حاال که خودم در جایگاه کار میدارم. هه، تو دل داری، من دل ن

گذارند یک  خواستم التماس دیگران کنم که خود کاربلد بودم، نیازی به او نبود! چرا نمی فهمد؟ من اگر می بازی شود؟! چرا مادرم نمی

کنم که شب راحت بخوابد، نه  ام می ام را فدای شب بیداری من درسم را، دوستانم را، جوانی فهمد روز را راحت پشت سر بگذاریم؟ نمی

خاطر درد چشمانش، کمرش،  خاطر او، به داند من به آن که به این و آن بسپارد کار برایم پیدا کنند. خودم این کارها را بلد بودم. اه! نمی

گذاشتم خودش کار کند و من بروم پی تحصیل و مدرکم. این همه کار و این  گرنه میگذارم، و کنم و از جان مایه می پاهایش، کار می

همه خستگی و این همه عصبانیت را چرا ندید؟ چرا حاال گفت؟! چرا؟ اصال چرا پدرم از ما جدا شد؟! کدام گورستانی داشت برود، مگر 

اش  شود؟ دلش نسوخت؟ اصال دلسوزی روزگار سختش می سیاه اش نبودیم؟ چرا رفت؟ نگفت این پسر سق ما خیر سرمان زن و بچه

ام کند، به من  کرد، اگر او بود که راهنمایی به درک، وجدان نداشت؟ انصاف نداشت؟ اگر پدرم بود، اگر او نیاز خانواده را تأمین می

خواست  د، فریاد بکشد، اصال نمیهایم شرکت کند، اگر بود که در گوشم بزن مردانگی یاد بدهد، اگر بود که در جلسات اولیا مدرسه

های  خواستم نه لباس ای در بهترین و خوش آب و هواترین منطقه می بود، همین کافی بود! به خدا که نه خانه کاری کند؛ فقط می

مارک و نه ماشین میلیاردی؛ من یک چکه آرامش، یک قطره زندگی، یک لحظه دوری از خیال را خواهانم. باالخره هر کس هم 

کس  قدر از شغلم خجالت بکشم؟ چند بار در خیال یک پدر خیالی بمیرم و هیچ قدر زمین بکوبنم و صدا نزنم؟ چه ی دارد. چهصبر

 قدر؟ قدر بمیرم؟ چه نفهمد؟ چه

شود، باز هم حواسم  شود، حواسم نیست. هوا تاریک می رود، باز هم حواسم نیست. قهوه سرد می زند، حواسم نیست. می حرف می

 .پس از آن روز، من دیگر حواسم نبودنیست. 

*** 

هایم چسب سمجی چسبانده، تا نیمه باز  خواهم چشم بگشایم؛ اما گو که کسی به پلک دهد. می ضعف دل مجال بیشتر خوابیدن نمی

و چرخان است.  برم. هوای اتاق سرد گویم و سرم را در بالشم فرو می کوتاهی می "نچ"افتند!  گردند و روی هم می کنم، باز بازمی می
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تر  تر باشد، پتوی من پلنگی کردند. هر چه هوا سرد هایش عشق می دنبال هم دویدن فرفره ی سه بود و از به ی سقفی روی درجه پنکه

 .توانم از جا برخیزم شود و دیگر نمی تر می شود؛ و این چنین است که خواب من سنگین می

چرخانمشان؛ تاریکی  کشم و با اشک در اتاق می مالم، خمیازه می و کمی چشمانم را مینشینم  ی بسته می برد، نه. با دیده خوابم نمی

 .پنجره، گویای تاریکی آسمان و تیرگی شب است

 !چه خوابیدم، چه درد داشتم، چه بغض خفه کردم... چه طول کشید

. خاموشش 4:52تا تلفنم را بیابم؛ ساعت ای کوتاه کشیدم و دست بر زمین کشیدم  کرد. دوباره خمیازه زد، درد می چشمانم نبض می

کردم و انداختمش روی بالش و بلند شدم تا پتویم را تا کرده، اتاق را مرتب کنم. شکی بر دلم چنگ زد؛ ساعت چند بود؟! باز خمیده 

 .4:55موبایل را برداشتم و نگاهش کردم؛ 

اهمیت به چروکی پیراهن  سمت چوب لباسی یورش بردم، بیدنیا بر سرم آوار شد! پمپ بنزین! در دم موبایل را رها کردم و به 

دقت و سفت بستم. موهایم را با عجله شانه زدم و از اتاق بیرون جهیدم. پروین نبود.  رنگم آن را تن کردم و کمربندم را بی ای قهوه

، وقت اندیشه نیست! محمدی امشب کند! به هیچ نیندیشم، حاال باید پا تند کرد ات می اندیشی؟ محمدی خفه کجاست؟ اه! به چه می

کشم، قید جوراب را هم  های کتانی مشکی را از جاکفشی بیرون می زنم و کفش ام را می ضعفه اگر مرا زنده گذاشت.. قید رفع دل

ش را دارمش. یک آستین زنم و برمی کنم. کاپشن سیاهم را نیز از چوب لباسی کنار در چنگ می پوشش پا، پا در کفش می زنم و بی می

 ...ات آباد کنم؛ خانه ات آباد پیمان... خانه کنم و در را باز می به تن می

 ...ایستاد؟ شانس که نداریم؛ اه ای برای من تاکسی می کوبید، از کدام سیاره با این بارانی که می

کشم و پا از در به در  کوچک را میی  دوم، با قدرت دستگیره کنم و به سمت در سبزرنگ می های لیز و لغزنده را دو سه تا یکی می پله

کنم و به  ی کفش پای راستم را ثابت می خرم. پاشنه اش را به جان می های سوران و خانواده بندمش و فحش کنم و وحشیانه می می

 .بارد رحمانه می دوم. نفسم بند آمده، هوا چه سرد است و باران چه بی سمت خیابان می

 .کاهد هایم را فرا گرفته و این از سرعتم می بار طغیان کرده و آب تا پاچهامروز، نکند روز عذاب است؟! جوی

 ور شهر برسانم؟ طور خودم را به آن ی عذاب است؛ چه باران، مایه

رسم و در انتظار یک خداشناس مهربان که در این هوا کرایه هم نگیرد، کنار خیابان  شوم، از کوچه به خیابان اصلی می ناامید نمی

؛ کیف پولم همراهم نیست، بگو یک قران، نه، نیست. در فکر بودم که ناگاه حس کردم پرتاب شدم، معلق در هوایم، ایستم می

 ...نفهمیدم، هیچ

*** 

 ...ی سقفی چرخان، هیچ ندیدم. خواب، خواب بود... رویا بود... آه زده چشم باز کردم؛ ولی جز یک پنکه شتاب

بینند و ما، دست بردار  شد. این دیگر چه خوابی بود خدایا. مردم خواب می اال و پایین میام همچنان از هیجان ب نشستم. سـ*ـینه
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رسی با  خواهی مدام این جمالت تکراری را تکرار کنی که خودت هم از تکرارشان خسته شوی؟ به کجا می پیمان. تا کی، تا کجا می

لعلکم تعقلون)امید است »گفت  ربط هم نمی اندیشی؟ خدا بی نمی ات با ظاهر زندگی دیگران؟ واقعا عقل نداری؟ قضاوت باطن زندگی

ها... یک کارگردان  کنند. انسان هایند که توجهی به عالئمش نمی ربط حرفی نزده، این انسان ؛ هر چند، خدا هرگز بی«اندیشه کنید(

ها دو  ها؛ ولی نه، انسان ها، سیاه اند: سفید ها دو دسته گوییم انسان می» دانم که بود و چه آدمی بود، گفته بود: آمریکایی که نمی

هیچ ایرادی پیدا کنی، برو خودت را به کشتن ده، عمرا  توانی انسان سفید و بی ها. در هیچ کجای دنیا نمی ها، سیاه اند: خاکستری دسته

 «.خود کنی، همین یک ایراد استاگر یافتی... ما انسان تماما سیاه داریم؛ ولی تماما سفید، نه، نیست. پس همین که کسی را بت 

اند. ظاهری زیبا و دلربا دارند با باطنی وحشی و درنده.  اند، زشت شده ها حریصند، حسودند، مریضند؛ دو رو شده گفت، انسان راست می

 .ی بصیرت گشود ی ظاهر بست، دیده در این جنگل، در این دنیا، باید دیده

توانی  ست که تو می گدار به آب مزن. این کمترین حقی زندگی کن. عشق کن؛ ولی بیمردمت را ببین و بشناس، راحت ولی محتاط 

داشته باشی، حقت را بگیر، مگذار دیگران با غرور آن را به زیر پاهای خویش لهش کنند و تو را به نظاره بگذارند و جگرت را کباب 

  بگیری، که با چنگ و دندان محافظش باشی که حاال بیکنند و تو در حسرتش بمانی، که نتوانستی از آن مراقبت کنی، که پسش 

 .چیز نباشی همه

ی  ها، به اندازه ترین تنهاترینانم، من این روز گذرد، به خستگی و دل آشفتگی. من تنها مدتیست به این پندارم که عمرم به تباهی می

 .ها، تنهایم تمام تن

تها نه به روشنایی گیلدا )خورشید(. یک روشناییِ رو به تاریکی، یک شود، آسمان روشن است؛ من هنوز هم خستگی در تنم حس می

طبقه  ی مستقیم آسمان هفت ی سبزرنگ اتاق، مانع از نظاره ست. پرده لیاقت. هوا ابری حس بد، یک بغض ناشایست، ناشناس، بی

ام میان  غمگین است، چو من که تنها ایستادهشود، آسمان امروز، روی به غم و اندوه آورده.  شود؛ اما مانع از انتقال حس غمش نمی می

 .شناسد ها. آسمان امروز با من همدرد است، او هم مرا می سیل غم

تواند بازش گرداند به حالت اول. انگشتانم را  شود و فقط زمان می شود، تنگ می شود، تنها می گیرد، فشرده می دلیل می گاهی دل بی

 .زهاست کشم؛ امروز برای من از همان رو م میهای موهای الی تار وار، به البه شانه

دانم وقتی خواب بودم که تماس گرفته بود، من  کنم. نمی ی اتاق پیدا می شده، آن گوشه کنم و موبایل را پرت دست راستم را دراز می

کوبیدم؛ بماند آن حس  هم که بد خواب شده بودم، از آن جهت هم که با مادرم بحث داشتم و اوضاعم خوب نبود، گوشی را به دیوار

کشم آن سوی اتاق  نابی که از صدای شکستنش به من دست داد، خراب نشده باشد! حال برخاستن از جا را ندارم، خودم را می

شوم و به سمت  کنند؛ به یاد خوابم افتادم، بس که به پمپ بنزین فکر کردم! از جا بلند می متری و انگشتانم قابش را لمس می دوازده

کنم که  کنم و توجهی نمی شان می کنم، جاسازی های موبایل را جمع می روم و خرده رقی اتاق که پنجره روبرویش قرار دارد میضلع ش

خورم.  کشم و متکی به دیوار، روی زمین سر می ای می شدنش خمیازه دی گوشی جی ال ایکسم ترک برداشته. در انتظار روشن سی ال
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ها! سیستم جنرال باالخره باال آمد، سیم هم روشن شد، خدا را شکر؛  یدم، تمامی ندارند المذهباتاق چه سرد شد. باز خمیازه کش

 !مشکلی ندارد

ریال، از حساب محمدی نسب. تا آن جا که  251111کارت نگذشته بود که پیامی رسید به مضمون واریز مبلغ  دو ثانیه از بازشدن سیم

فامیلش ندارد. وقت نداشتم، باید از او بپرسم جریان واریز این هشتاد و پنج تومان دانم، محمدی، سرکارگرمان، نسبی پس  من می

 .چیست

 :ی آستینم را بستم و کاپشن مشکی را از کنار در برداشتم. پروین بانو پشت سرم آمد دکمه

 .مراقب خودت باش، بارونه -

 :هایم پاسخ گفتم خم شدم و حین پوشیدن کفش

 .گفتن تا چند روز متوالی آسمون ابریه اوهوم، دیشب هم تو رادیو -

 .تر است کنم، از این که قد من از او بلند راست ایستادم، شرم می

 .کاری نداری دیگه؟ من رفتم -

 .خداحافظ -

بارد؛  اشق مینم و ع شوم. باران نم دغدغه سرازیر می ها آرام و بی ام، به تن کرده و از پله کاپشن را تا زمانی که به زیر تراس باال ایستاده

 .ست. باران را آرام دوست دارم، نه وحشی و خروشان حس نابی

بینم. با گل و گیاهانش مشغول بود  کنم و همسر استوار، مادر سوران، را می رنگ را نیز مانند غیر، طی می ی آبی زده ی زنگ آخرین پله

 .و چادر سفید گلداری به سر داشت

 !اریسعادت شدیم انگ به! آقا پیمان! کم -

 .ام منظور نیست. یک ماه است که به دیدارشان نرفته اش بی زنم، کنایه لبخند می

 .ام حاج خانم، ببخشین دیگه به بزرگواریتون شرمنده -

 .این چه حرفیه -

 !تعارف... متنفرم

 .سر فرصت حتما مزاحمتون میشم -

 :بندم وگو را می گفت

 امری ندارید؟ -

 !نه عزیز، به سالمت -

ی همیشگی. دقت  نهم بر قدمگاه همیشگی، راه همیشگی و جاده گذرم و قدم می گذارم. از در سبزرنگ می پاسخ نمی ا بیلبخندش ر
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مانم؛ از خدا دگر چه پنهان، شاید ما هم روزی قدم در این راه انداختیم. دست در جیب،  ها خیلی به عاشقان می ای؟! این روز کرده

های خاموش خیابان،  های هموار و راست، زیر آسمان بارانی و چراغ دهد، گام که هشدار طغیان می سری فرو افتاده و خیره به جویباری

های  های بخارگرفته و رد اشک های رهگذر، افکار مغشوش و شلوغ، سوار بر خودروی زردرنگ، گرمای بخاری، شیشه رد نور ماشین

 ...هگین، چراغ قرمز، شدت باران، باران، باران، بارانآسمان بر تنشان، اشعار جدایی و هجر باباطاهر، غمناک و اندو

دهم، تو ببار، سیل شو و با خود ببر،  ببار باران... ببار و سیل شو و با خود ببر، هر چه آدم بد و انسان ناشایست. مجوزش را من به تو می

توانند زندگی  گاه، زندگان، می ماند، آن ها می بیها را ببری، فقط خو عدالتی، تو که بدی هر چه دروغ است و دورویی، کالهبرداری و بی

 .کنند

ست، حواسم نیست فصل گریه االن است. مردمان در  بارد، حواسم نیست چتر ندارم، حواسم نیست آسمان ابری حواسم نیست باران می

ها و قطره  بارد بر شیشه حیا می ها. باران بی هایشان گرفتارند و افکار من درگیر گرفتاری آن آغـ*ـوش پرهیاهوی ترافیک و مشغله

خزد و  تر. احساس کرختی خوبی زیر پوست و پلکم می ی بخاری گرم کند. کاپشنم گرم است، درجه هایش، تصاویر را ناواضح می قطره

ت های ی چند کیلویی بر پلک هایی که چندین وزنه ای حتما؛ زمان کند. تجربه کرده خبری دعوت می هوشی و بی مرا به دنیای بی

 .ی خودش اگر باشد ست به اندازه سنگینی کنند و تو نتوانی پلک بر هم اندازی؛ احساس خوبی

های  بینم؛ سیگاری الی انگشت گذاشته و ساق دستش از خالکوبی بینم، به لطف قطرات باران ناواضح، ولی می اش را می خالکوبی

کنیم.  کند. گمش می دود می "سیگار"ی این زمستان،  و نفرهی ماشین بیرون آورده و در هوای د جدید سیاه است. دست از شیشه

 .رود و باز هم توقف و باز هم انتظار و دیدزدن اطراف تر می افتد، ماشین کمی جلو ترافیک راه می

وع فهمد. گرمای مطب برم که کس نمی ست و خود در خوابی به سر می گیرد، من دیگر در دنیا نیستم. دیدگانم گشوده باران شدت می

اند  ی سمت راستم، همه دست به هم داده ماشین، عطر دو دختر عقب نشسته، صدای قطرات تند باران و تصاویر ناواضح شهر از شیشه

بازگرد؛ ولی خستگی را هم دوست دارم، خستگی و دلمردگی و   که مرا به خواب ببرند. مستم، مـسـ*ـت خوابی عمیق و بی

می منند. سخت باهاشان کنار آمدم؛ ولی باالخره کنار آمدم و کنارشان نزدم. یک احساس خوبی اعصابی، از دوستان نزدیک و صمی بی

 .دهد، همین نیاز به خواب است. حس خوبیست که خواب آلودگی به من انتقال می

به حالم کند بندم؛ هوا جدی جدی سرد است. چه فرقی  کشم و زیپش را هم می کنم. کاله کاپشن را روی سرم می کرایه را حساب می

ی مرا به "باید"آخرش هم؟ من باید راس ساعت شش سر کار حاضر شوم، چه خورشید سوزان باشد و چه سنگ از آسمان ببارد. یک 

توانم به امید  ای نیست، نمی این جایگاه وصل کرده. باید باشم، باید بیایم، باید شیفت شب باشم، باید به جای دیگری بایستم. چاره

اندازند، کاردادن که سهل است!  دانم با اوضاعی که من دارم، تف هم در صورتم نمی های مطبوعات سرکشی کنم؛ می کار، به دکان

ام.. همکارانم حداقل  اش کمتر بود و حقوقش بیشتر، کم آورده پس به همین باید ساخت. راضی هستم؛ فقط کاش کمی ساعات کاری

ام به  ن خوش است؛ نه من! من از اوج کوبیده شدم زمین. در این سن حساس پا گذاشتهاند، دلشا شان را کرده زن و بچه دارند، زندگی
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 .دانم چه کنم هایی، از روی اجبار، ترک تحصیل، مشکالت شدید مالی؛ واقعا نمی چنین مکان

مُردم. مُردم تا « شود حقوقت را خرج کنم. رویم نمی»کند، کم مانده به پایش بیفتم.  کشد، از من شرم می پروین بانو خجالت می

کند. کم  قانعش کردم که این کار، این حقوق، این زحمت، این شب بیداری، تمامش مال توست، برای توست، حالل توست؛ باور نمی

 .مانده سرم را به دیوار بکوبم

*** 

 :زنند صدایم می

 -CNG- !رحمانی! برو سی ان جی -

 :کوتاهی گفتمتر. برگشتم و با نگاه  بارید، عاشق هنوز باران می

 ...االن -

 .روم ترین مکان پمپ بنزین، گاز می کوبم و به سمت منفور ی فرازمندی می های درون دستم را به سـ*ـینه اسکناس

 .کشید پسرکی هم سن و سال من دست به فرمان است و منتظر، دست به لب بـرده و... سیگار می

 اند سیگار و موبایل خاموش لطفا؛ کدام یک گوش به شنیدن برد؟ شتهی کوفتی نو ی این محوطه هزاران مرتبه در گوشه گوشه

 

کردن سیگار و  الزاما از روشن»اند  ست. واضح و بزرگ جلوی چشمانش نوشته تربیتی ست، از بی شعوری ست، از بی فرهنگی از بی

بانی شده بودم که حد و حساب نداشت، قدر عص بیند، کور هم هست. آن ، نمی«"صحبت با تلفن همراه در این مکان خودداری فرمائید

 :کردم. باران آرامم کرد هایم را حرامش می دیوار دم دستم که بود، مشت

 .خیر، لطفا پیاده شید و اون سیگار رو هم خاموش کنید عصر به -

ی بغـ*ـل خودرو، نگران  ینهاش باز بود و راننده پاهایش را بیرون انداخته بود و در آ ماشینش یک شورلت سپید دو در بود، درِ راننده

 .خود بود. سرش را چرخاند سمتم، با نگاه سبزش براندازم کرد و پوزخند زد

کنیم و این یعنی  ای از آن نمی گیرد. مغز داریم؛ ولی استفاده مغزی نشات می فکری هم از بی فکریم، بی مردم ما درک ندارند، ما بی

مغز ضرب و تقسیم ریاضی نیست، مغز حل معادالت سخت و نافرجام فیزیک و شیمی  مغزی؛ یعنی بود و نبودش هیچ فرقی ندارد. بی

نیست. مغز یعنی فهم، یعنی درک، یعنی درک کنی، بفهمی اآلن... در این موقعیت، این کار را نباید بکنی، این حرف را نباید بزنی. 

 .طور نباید نگاه به دیگری کنی، این طور نباید دل بشکنی آن

 "مد"است. روی  "مد"بودن و کم حرف بودن  است. افسرده "مد"بودن  بودن و عصبانی شکستن هنر است. سگ ما، دلدر روزگار 

نکردن  ست. درک مغزی ست، بی فکری بینند، این بی بودن، مد است! مردم حاالی ما، همه چیز را در ظاهر می "مد"بودن، هماهنگ با 

گویند؛ ولی باز هم در عمل کم  دانند و می ها را همه می ست؛ این شعوری ست، بی مغزی سالت، بی نوعت، هم و نفهمیدن درد هم
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ها همه خواهان  شود. این روز اند؛ ولی در عمل، همیشه دستشان کوتاه می ی فلسفه آورند. مشکل ما همین است، همه نخبه می

های  هایش پله د در کار خود پیشرفت کند و با گامخواه اش، می پیشرفتند، کار نداریم از چه نوعش، هرکس به میزان توانش و عالقه

 .هایش، شخص دیگری له بشود بیشتری را طی کند؛ حتی اگر زیر قدم

 :کنم هایم بر هم ساییده، تکرار می شود و دندان دستم مشت می

 !پیاده شید، سیگارم خاموش کنید -

و موهایش را مرتب کرد. فاز و نولم قاطی شد، من ی زهرمارش به خود چشم دوخت  فهمیدم مرگش چیست! در آینه واقعا نمی

ستانم،  روم و سیگار را از دستش می کند! جلو می خالی هم برای من ناز می اش اعصاب خودم را هم ندارم، این افعی خال طوری همین

 :خشمگینم، دست خودم نیست

 !متیا این وامونده رو خاموش کن و پیاده شو یا تو رو به خیر و ما رو به سال -

لرزد؛ از این حس، حقارت و خواری و کوچکی در برابر هم سالت. از این  اندازد و دلم می نگاهی توام با تحقیر شدید به سر تا پایم می

 .ها متنفرم حس، از این زخم زبان، از این چشم

 .لفظ نیا بت نمیاد، بدش من، گازت رو بزن و برو -

 ات کجاست؟ ت. تماما تظاهر، تمام نقش، تماما بازیگری؛ خود واقعیشده گف "بَم"و این جمله را مثال با صدای 

 «!چون دیگران این طورند، من هم باید این طور باشم»

 :کنم اش می اندازم و با پا له سیگار را می

 !گمت پیاده شو! خطرناکه! گازه، شوخی نداره می -

 :گوید دهد و مسخره می هایش را باال می ابرو

 !کش نبود که ؛ چرا لهش کردی؟ مور دانهاِ... اِ... نکن -

شود؛ دندان ساییدم و پا کج گذاشتم که بروم،  دانستم اگر بیشتر بمانم آتش به پا می شدم، می بیش از ظرفیتم را داشتم متحمل می

 :پیاده شد و مثال لطف کرد، گفت

 .بازی در نیار بیا، گاز رو بزن، بیا... لوس -

گویند  شود، کال قیدش را بزن! به این جاها می دیگر از توانت خارج است. دیگر نیست، اصال نمی رسی که گاهی به یک جاهایی می

ها؛ یعنی آخرِ خط؛ یعنی دیگر هیچ چیز برایت مهم نیست،  ها، مرگِ تمام حس ها، خط قرمز تمام اسم آخر خط؛ یعنی بن بستِ تمام راه

نیست کل حقوقت در روز بسته به تنها بیست هزار تومان است، مهم نیست کنی، دیگر مهم  دیگر مهم نیست در یک جایگاه کار می

کار  شوی، بی شوی، بدبخت می اگر همین حاال تمام دقِ دلت را بر صورت این مرد جوان خالی کنی، مهم نیست بعدش اخراج می

 .شوی می
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شغله در عرض یکی دو هفته بر سرم ویران شده بود و توانستم تحمل کنم. هزار و یک م تر ایستاده بودم، واقعا نمی ای فرا من در نقطه

تر. دیگر توان کنترل خود را نداشتم، از  شود و قدم کوتاه تر می بار پر از هیچم، مدام خم کدام قصد رفتن نداشتند و کمر من از کوله هیچ

کردم از دعوا و  ان، عشق میی دیگر هم که قضاوتم کنند، من جوان بودم. یک جوانی بود و یک روح سرکش و خروش یک زاویه

 .اش خورده ها شدند دالیل موجه من که بکوبم روی بینی دست های این چنینی؛ و همین جنجال

کردن سرعت  کشم و با بازکردن میان انگشتانم، سعی در کم دهم. نفس عمیقی می ریزد و من دیگر ادامه نمی تعادلش بر هم می

کند،  ها طغیان می زدمش؛ ولی چیزی در وجود تمام انسان زدمش، شاید اصال نباید می دلیل زدمش، شاید بد نبضش دارم. شاید بی

ی من برای مدتی طوالنی خفته بود، ناگهان و پرشتاب بیدار شده و در وجود مطیع و آرام من  . غـ*ـریـ*ــزه"غـ*ـریـ*ــزه"

 .ددلیل، بد است. خیلی ب سرکشی کرد. نتوانستم خودم را کنترل کنم، حالم بی

 هان؟  چی کار کردی تویِ جوجه؟ -

 .شوند بینم که چندنفر پرشتاب به ما نزدیک می پایمش و می ! می"جوجه"

 :کند ای می کنم، با اخم دندان قروچه باز نگاهش می

 !نشونت میدم -

 .شود، نه، جدی جدی، داستان جدی شد از جا بلند می

گفتند اخراجی،  ت من عیان بود، من آن لحظه هیچ حسی نداشتم، حتی اگر میها را ندارد! آخر حقیق ای بابا، یک مشت که این حرف

  های خوبم هم از بین رفته رفتم. مشتم را کوبیده بودم و خالی شده بودم، انگار حتی حس ام می بختی بردم و پِی سیه سر به زیر فرو می

 .بودند

دهم  کشد و من تعادل از کف می گیرند، مرا به سمت خودش می می رنگم را در بر ای ی پیراهن قهوه شود و انگشتانش یقه نزدیک می

شود و من شک ندارم یکی از  دهد. کمرم محکم به کپسول گازی که روی دیوار نصب بود، کوبیده می که او با شتاب هلم می

را نداشت، آن لحظه که اصال شعور  شدن و از درد نالیدن جلوی این بی جا شد. کمرم خیلی درد داشت؛ ولی ارزش خم هایم جابه مهره

 !چیز. عیّار همه  خواستم رویش کم شود؛ پولدارِ کثافتِ بی مهم نبود. می

 :گذارد ام می شوند، چند تن از کارگران و مشتریان. یکیشان دست روی شانه مان می نزدیک

 چیزیت نشد؟ -

اش، مرا به یاد  مخت و صورت سفید شش تیغهکنم. چشمان ریزی به تیرگی شب و موهایی به رنگ پیری، ابروهای ز نگاهش می

کنم از  اندازد که همیشه هم یک پسر و یک دختر مجرد در خانه دارند! سعی می های خارجی می پولدار فیلم -خیلی-مدیر عامالن 

 :خیال بیرون بکشم

 .نه، چیزی نیست -
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 ...ها بهتره بری بیمارستان یه سی تی اسکن بدی، بد خوردی -

 :بش بدم، صدای آن عیّار برخاستتا بخواهم جوا

 !به آدم نفهم باید فهموند -

 .گریست بارید، آسمان گریان بود و چه غمگین می باران هنوز عاشق می« آدم نفهم»شود!  تر نمی منظور از این واضح

*** 

 «.کنم بار آخرت باشه. تا دو ماه حقوقت رو نصف می» گفت:

عنای واقعی کلمه بدبخت شدم. تا دوماه، باید سیصد هزار تومان دریافت کنم، یا به بدبخت شدم. چیزی جز این نیست، حاال به م

ام. من هم گفتم خب در این صورت  تر، اگر حقوقم را تا به اتمام دو ماه نصف بدهد؛ یعنی قشنگ یک ماه حقوق نگرفته عبارت ساده

 «.خواد بکن هر کاری دلت می»ت من گفت: کنم و او هم در کمال به ساعت کار می هم، من به جای دوازده ساعت، شش

ام هستم! تا  ام و دست در زلف فرو بـرده و فکر گرسنگی تند نشسته روی خیابان، ساعت دوازده شب، زیر باران نیمه حاال من، در پیاده

ریزند و همه جا  ا بیرون میه ای، رستورانی باز است! در محالت پایین، از پس ساعت نُه، گرگ دانم این دور و برها چه مغازه االن نمی

زدم باز باشند. حاال باز هم  خواهد شهر باشد، خانه باشد، لباس باشد. حدس می شود؛ ولی پایین با باال فرق دارد دیگر! می تعطیل می

 .دمش هایشان باز است! دل و دماغ به خانه رفتن را نداشتم وگرنه برای خریدن خوردنی دست به جیب نمی نبودند، سوپر مارکت

ام به کنار راندم، خوش نداشتم مویی جلوی صورتم باشد؛ ولی باران بود و این  از جا برخاستم و موهای پریشان و ترم را از پیشانی

کرد. سرما را دوست داشتم، زمستانِ سالش را، پایان  بارید و دل آرام می آرام می نم و آرام مشکالت. باران هنوز عاشق بود! هنوز نم

 .ها را دوست داشتم ی لباس ها را، الوان تیره ت داشتم. باران و برفش را، لغزندگی خیابانسالش را دوس

هایش،  کردم. زمستان با تمان بدی آمد و حس غرور می شد خوشم می ام خارج می کشیدن از دهان و بینی از بخاری که هنگام نفس

ها هم در  ند که غم بد است، جدایی بد است، تنهایی بد است؛ اینگوی گویند، کج می هایش زیبا بود. مردم خطا می هایش و جدایی غم

 .شوند، اگر مردم بگذارند جای خودشان زیبا و خواستنی می

اش  توان جلوی پیشروی کند، درست؛ اما می ها را ندارد. عشق خبر نمی هاست؛ ولی عاشق، قدرت درک این جدایی گاهی به نفع انسان

توان  که فرد به آن شاخ و برگ بدهد؛ هر چند چیزی که ریشه دارد، شاخ و برگش مهم نیست. می شود را گرفت. عشق وقتی قوی می

پذیرد و عشقِ معشوق  کننده و تیره و تار باشد؛ ولی روزی مطمئنم باالخره، پایان می جلویش را گرفت و مانعش شد. شاید اوایل خسته

 .قل از خواهش دل سود بیشتری را حاصل استشود. خواستن توانستن است، اجرای دستور ع از دل پاک می

رنگ خیس، با وزش سرد باد، بادکنک قرمزرنگی از جلوی  های مربع شکل جگری ی شهر، روی کاشی در فکر و در زیر باران بندآمده

گی در زیر نور سفید ی زیبایی بود، بادکنک قرمزرن نگاهم پر کشید. ایستادم و راه بادکنک را که با باد همراه بود، نظاره کردم؛ جلوه

ست! خلوت و  روی تمیز و عریض باال شهر. به راهم ادامه دادم و بادکنک هم دور شد. شبگردی هم احساس خوبی های پیاده چراغ
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 !مرام خیر ناهید خانم؛ مادر کاوه جان، رفیق بی سوت و کور، بدون مزاحم، تاریک و ناپیدا و بسی رومَنتیک! یادت به

 ...رفت. نسیم طرف می طرف و آن مثال یک پر که با وزش نسیم، اینآرام بودم، سبک به 

تر که بخواهم فکر  ؛ با دلگیری رفت و این از نگاه مغموم و سیاهش هویدا بود. حال دقیق"برو"دیشب دلخور شد، از این که گفتمش 

دانی؟ خیلی  ب بود، دلم هوایش را کرد، آخر میادبانه بود. احساس پشیمانی داشتم. عجی ام، زشت بود، بی بینم بد رفتار کرده کنم، می

 !خنگ بود

خیال که بود؟  پرسید و این رفتارش او را کودکانه و خواستنی کرده بود. آخر هم نفهمیدم، آن مرد خوش چیز سوال می برای همه

دهد ناموسش با غریبه  ه میپسر یا شوهر یا نامزدش نبود قطعا، اگر نه که حاال از ریشه ساقط بودم. مگر کدام مردی اجاز دوست

اش بود، شاید. من چه بدانم،  اند، قبول دارم. شاید راننده غیرت شده اش باشد؟ البته مردان حاال بی طور گفتمان کند که او دومی این

 .زند ها ببینمش؛ حس دلتنگی غریبی بر دلم چنگ می اصال کاش همین روز

اتفاق بیفتد! من  "فالن"،  "حاال"کنی  چیند که تو فکرش را هم نمی را طوری میست! گاهی حوادث  بینی خدا واقعا غیرِ قابل پیش

 !هزار و یک خواسته از خدا داشتم، خدا همین آخری را در آن واحد برآورده کرد؟

دم ها که در جایگاه بو ها و صبح خوردم، شب توان گفت که زیاد می ساندویچ سوسیس بود طبق معمول. سوسیس را دوست دارم و می

گوشت »، « خوره! به دردت نمی»دهد!  ی مصوب تمام مادران، گیر می نامه کردم و شکمم را سیر؛ ولی مادرم بر طبق آئین تناولش می

 و« خورتت! ها رو بخوری تو شکمت کرم در میاد بعد می اگه این»گفت  تر هم که بودم می کوچک« ! نخور!»، «فاسده!»، «ست! گربه

... 

بردم که همین اطراف است. سر که برگرداندم، پسرک گریانی را دیدم  را شنیدم، صدا تقریبا نزدیک بود و گمان می ای ی کودکانه گریه

گردم. این زمان از شب خطرناک است،  جویید. قلبم فشرده شد، به سمتش برمی کرد و مادرش را می که سرگردان به اطراف نگاه می

 ات نیستی؟ تو چرا در خانه

کشم و مهربانانه  هایش می اش را بیشتر روی گوش رنگ بافتنی ساله باشد؛ کاله نارنجی توان حدس زد پنج ک نگاه مینشینم، در ی می

 :گویم می

 کنی آقا پسر؟ چرا گریه می -

 :گوید کنم و او با بغض می هایش را با سر انگشتانم پاک می اشک

 !خوام مامانم رو می -

ام، پس از سر  ارتباطی نداشته  ها کوچک کنم؛ خیلی با بچه دهد. تعجب می گریه سر میهای بنای  های  شود و و به سمتم خم می

 !کنم. بلد نبودم خب! نابلدی که شاخ و دم نداشت گری کمرش را از روی کاپشن بارانی کلفتش نوازش می ناشی

 تون کجاست؟ خونه -
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ی دیگران کمر خود را خم کنم؛ ولی این کودک بود، پاک قدری خسیس بودم که نخواهم برا وجه! آن کردن نبودم، به هیچ اهل کمک

 .سوزد با دیدنش اش بزنم آخر؟ دلم می طور دست رد به سـ*ـینه آزار و مهربان و خیرخواه. چه بود، بی

 !دونم نمی -

هر چه که بود، کند! گوشم از نزدیکی صدایش نبض گرفته بود. کاپشنم هم از آب دهان و بینی و چشم و گوش و  تر گریه می و بلند

ی من غلتید. تصمیمِ رفتن به کالنتری گرفتم، حداقل آن  اش بر گونه خیس شده بود. باران دوباره شروع به باریدن کرد و اولین قطره

 .رفتم شان کجاست، حتما به سراغ والدینش می دانستم خانه جا کسی مراقبش بود. اگر می

های سفیدش!  کند؛ بانمک بود، با آن لپ دارد و متعجب نگاهم می ام برمی نهکنم. سر از شا گیرم و بغلش می زیر پایش را می

 :پرسم کنم و متبسم می رفتن می کند. شروع به راه تر نگاهم می بوسمش و او مبهوت می

 اسمت چیه خوش تیپ؟ -

 .فهمم کند. منظورش را نمی ام نگاه می ی بسته هایم و بعد به یقه اول به چشم

 ...عرفان -

 !ای سم قشنگ و مردونهچه ا -

 :کند مکث می

 تو چی؟ -

 !آه.. نسیم، یادت به خیر

 .محمدم -

 :شود هایش گشاد می چشم

 !دروغ نگو، دروغگو دشمن خداست -

 :پرسم کنم و می هایم گشاد شود و تعجب کنم! از کجا فهمید؟! با شک نگاهش می نوبت من بود که چشم

 دونی من دروغ گفتم؟ از کجا می -

 !ابای من محمده، اسم تو باید یه چیز دیگه باشهاسم ب -

طور دستم انداخت. خجالت بکش از هیکلت پیمان، خجالت! لبخندی زدم به حرفش و  وجب هم نشده، چه نفس راحتی کشیدم، نیم

 :گفتم

 ...اسم باشن. نگاه کن اون آقائه رو میشه دو نفر هم -

کنند. قلبم با سرعت  دزدی می طور، با همین کلماتِ مهربان کودک ن همینگریه از یادش رفت به کل و به یاد من آمد که دزدا

کردم اگر چنین قصدی داشتم! اشاره کردم به مردی که پشت فرمان ماشینِ متوقفی نشسته و سر در  بیشتری تپید، من غلط می
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 :. نگاهش کرد و من ادامه دادمبخشید زد و یک الکچری خاصی به ژستش می اش می موبایل فرو بـرده بود. نور گوشی به چهره

 ...دونی اسم اون چیه؟ شاید عرفان باشه، شاید علی، شایـ تو از کجا می -

 !ماریا باشه -

 ماریا دیگر که بود؟

 .دونم، شاید هم ماریا باشه نمی -

شود، آخر ماریا  ! نه، نمیآور بگذرم. درنگ کردم؛ ماریا، اسم دختر بود. شاید هم اسم پسر شده باشد خواستم از کنار موضوع کسالت

 نهد؟ همان مریم خودمان است، کدام گوسفندی نام پسرش را دخترانه می

 میگم، مگه ماریا اسم دختر نیست؟ -

 :گوید کند و با چشمان درخشان پاسخ می هنوز چشمش به آن مرد است، نگاهم می

 !امه، تو مهدکودک باهاش دوست شدم! خاله ماریا آره، اسم خاله -

 :خواهد ادامه دهد دم و او میمی خن

مداد درست کرده  -تراشه-ی خوبیه. دیروز برام یه گل کشید، بعد پایینش اسمم رو به انگلیسی نوشت! گُلِ رو با تراش  خیلی خاله -

 !دقدر هم سفت بو شون سفیدن؛ ولی اون کاغذش آبی بود، این ی ما همه بود. تازه کاغذش هم رنگ کرده بود! کاغذهای تو خونه

 !قند بود، عسل بود! آی محمد به فدایت! کاش من هم یکی به مانندت در خانه و پمپ بنزین داشتم

 :گشایم خواهم ساکت شود، قفل سخن را می کنم. سنگین بود کمی. نمی جایش می در دستم جابه

 خواهر برادر نداری؟ -

 :سپارم ترین نوای عمرم گوش می به شیرین

ها اصال من رو دوست ندارن. باهام بازی  دوتاشون هم از من بزرگترن! برای همین من خیلی تنهام، اونچرا، دو تا خواهر دارم،  -

 .مونم پیش نادیا ش میرن بیرون و می کنن. حتی مامانم هم دوست نداره. همه نمی

است که به گوشی و موبایل و  خاطر اند، تنهایند، به همین رفت. کودکان حاال افسرده از خاندان باالشهری بیش از این انتظار نمی

ها هرگز به سمت و سوی ابزار  انگیز و کودکانه برایشان ساخت، آن آورند؛ اگر بتوان یک فضای سالم و هیجان اینترنت روی می

روند. مشکل از ماست، مشکل همیشه از ماست؛ ولی کو آن که بپذیرد و خود را اصالح کند؟ خود را اصالح کند هم،  الکتریکی نمی

 .کنند آیند و سیاهش می گران باز میدی

آرام و یک جایی چشم باز  دادن است، آرام دانم همین حاال، یک فاجعه در حال رخ دانم راه یک رنگ شدن جامعه چیست؛ ولی می نمی

 .یلی دیر استایم. حاال باید فکر کرد، حاال باید تصمیم گرفت. فردا، خ چیز را از کف داده آییم که همه کنیم و به خودمان می می

 :پرسم باز می
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 نادیا خواهرته؟ -

 :گوید ماند و می کنیم خیره می هایپر مارکت تعطیلی که از کنارش گذر می به 

 !ای خیلی بزرگ داره مون، خودش هم یه دختر مدرسه نه، یه زنیه میاد خونه -

نده آورده بود! با نقش و نگاری از خنده در بین صدایم آید من قهقهه بزنم؛ اما این پسر بد مرا به خ خندم، بلند! به ندرت پیش می می

 :گویم می

 !خیلی بزرگ؟ -

 !تره؛ ولی هنوز مدرسه میره! فکر کنم درسش بده که هی مردود و رفوزه میشه خیلی بزرگه آخه! از بابای من هم بزرگ -

یا قدبلندی طرف بود! همیشه وقتی ، چاقی "بزرگ"دیگر نتوانستم حملش کنم، گذاشتمش زمین و بلند خندیدم. منظورش از 

 .ترسیدم به ناگاه عرفان را به زمین بکوبم شود و اکنون می خندم اختیار از دستانم رها می می

کنم؛ خدمتکار هم دارند. مادر من هم یک روزگاری خواست دست به این کار بزند، نگذاشتمش.  ایستم و از باال نگاهش می راست می

 .خواهد بکند بگذرد، بعد آزاد است هر کاری می قسم خوردم از روی نعش من

 :صدایش، مهلت بیشتری به مرور خاطرات بد گذشته نداد

 !بلندم کن دیگه -

 :کشم ای می خمیازه

 .تونم عرفان... دستم درد گرفت نمی -

 :شود زند و نزدیک می لبخند می

 !هتو رو خدا...! عمو محمد...؟! ما که با هم دوستیم...! بغلم کن دیگ -

کند و از من، منِ دیگری  ها دور می ها و غم شدنی نیست. حداقل در این چند دقیقه که در کنارش هستم، کسی مرا از درد لبخندم پاک

دارش  نهایت سپاس کند؛ ولی من، تا بی بخشد. شاید حاال نفهمد چه کمک بزرگی به من می سازد. مرا فرصت شناختن خودم می می

 .کنم تر پیوند زد، این شب را هرگز فراموش نمی زیبا هستم. او مرا به دنیایی

چرخانمش؛ شادم، حالم خوب است. یک طوری این  گیرم و در هوا می خندم و زیر بغلش را می م کند؛ می"خر"می خواهد به اصطالح 

ی  چه چیز جذابی در گردن و یقه ماند؛ نشیند و به گردنم خیره می خندد! باز روی دستانم می هیجان را باید خالی کنم! از شوق بلند می

 :پرسد من وجود داشت آخر؟ می

 عمو این چی نوشته؟ -

 :پرسم ؛ چه لفظ قشنگی! چه حس نابی! از زندگی حقیقی چه دور بودم من، آه. می"عمو"

 کدوم؟ -
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 ..این گردنبندِ -

م به گردن من انداخته بود؛ اعتقاد داشت نام خدا از بی از کعبه آورده بود و مادر ی که بی"اهلل"گوید. پالک فلزی  زنجیر و پالکم را می

کنم؛ هر چه که باشد،  سال است که مثل جانم از آن مراقبت می کند و باید همیشه همراهم باشد. حاال بیش از ده من محافظت می

 .ای نسبت به غیر داشته باشد دیگر است، باید احترام ویژه "اهلل"

 :کنم حرکت می

 .خدانوشته اهلل؛ یعنی  -

 !کنه کنه و براش جادو می ی خوبی باشه خدا همیشه کمکش می خدا؟! خاله ماریا میگه خدا خیلی مهربونه، میگه هر کی بچه -

کنه. جادو اسم قشنگی نیست. بعدش هم، وقتی حجت پیامبر)ص(  کنه، معجزه می خاله ماریات راست میگه؛ ولی خدا جادو نمی -

 .تا االن ای رخ نداده تموم شد دیگه معجزه

 !حجت اسم عمومه -

 :می خندم

 !باشه! باشه -

*** 

 !عمو میای پایین؟ دستم درد گرفت -

 :اندازد دو دستش را دور گردنم می

 !کم دیگه نه! نه! نه! یه -

نفر ها سرگردان بودم. از هزار  شد و من هنوز در خیابان حس شده بود، ساعت به یک نزدیک می نفسی از بیچارگی کشیدم، دستم بی

گذارمش  ی خودمان. می زند که ببرمش خانه کم به سرم می کنم. کم وجو کردم؛ ولی نیست! پیدایش نمی نشانی کالنتری را پرس

 :آورد زمین، بانگ اعتراض برمی

 !عمو بغلم کن! عمو -

 :دهم کنم و ساعدم را ماساژ می اخم می

 !دستم درد گرفت، بسه دیگه -

های  انتها، ای قهر و آشتی های بی گیرد که مثال برود و قهر است. آه، ای دنیای کودکی، ای شیرینی میکند و رو  لبش را ناامید کج می

 .کنیم اند آن احساسات پاک و ما چه بزرگانه رفتار می ای؛ چه دور شده دو دقیقه

خورد. همینی که  را می پروراند و حال، حسرتش نوایی هستم که در کودکی آرزوی بزرگی در سر می و من آن انسان حریص و بی

 .بود، عجیب بود هست، انسان اگر چیز دیگری می
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 :گویم نازکشیدن نابلدم، ناآگاه و ناشی، می

 کجا میری عرفان؟ عرفان؟ -

زنم. دیدم باید یک طوری نگاهش دارم تا برویم کالنتری و راحت شوم. باران دیگر داشت تند  کند، هر چه بیشتر حرف می پا تند می

شد. کاله  هایش که مو بر تنت سیخ می کشیدند صاعقه ای می کرد. آسمان خطرناک بود. هر دو سه دقیقه چنان نعره اذیت میشد و  می

 :زنم کشم و این بار عصبانی و آمرانه داد می سوئیشرتم را روی سرم می

 !گمت وایسا عرفان می -

اش ارزانی صاحبش،  نه شوم از دستش! نخواستیم خدایا! شیرینیزند! به خدا کم مانده بود دیوا جا زیر گریه می ایستد و همان می

 :دهم کشم و دلداری می دوم سمتش، به آغوشش می نخواستیم! می

 .تون هات رو پاک کن تا بریم خونه کنه. بسه، بسه اشک گریه نکن پسر، مرد که گریه نمی -

 :کنم کنم و کمر راست می بلندش می

 .خوای؟ گریه نکن دیگه بزرگ شدی گه چی میبیا، نگاه، بلندت هم کردم! دی -

کند. چرا که تنهایی، بسیار  اش؛ تنهایی انسان را حساس می ها گذشته بود. گذاشتم به پای تنهایی بازی و واقعا هم سنش از این لوس

های  ت و گفتهشوی، از حرکا رحم و نادان که بروی، حساس می های بی مهربان و دلباز است. از تنهایی ناگهان به میان آدم

 "افسردگی"تر مرغ عمرت پر بکشد و این حس، همان  شوی و دوست داری هر چه زود شوی، اذیت می منظورشان دلگیر می بی

 .زنند معروف است که همه از آن دم می

 .کنم میرفتن  ها شروع به راه ها و ساختمان زنم و از کنار دیوار اش را به سرش می تر شد، کاله کاپشن بارانی آبی آرام

 شعر بلدی؟ -

 :گوید ام است، مـسـ*ـت می طور که سرش روی شانه همان

 ...اوم -

 .سمند سفیدی به سرعت رد شد

 خونی برام؟ می -

 :گوید چرخاند و با دیدگان بیمار می سرش را به سمت گردنم می

 کدومش؟ -

 !آخرین شعری که یاد گرفتی -

 ای ایران، ای مرز پر گهر -

 ی هنر ای خاکت از چشمه
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 ی بدان دور از تو اندیشه

 باینده باشید و جاودان

 ای به آهن است ای، دشمن از تو سنگ پاره

 جان من فدای خاک پاک میهنت

 ام مهر تو چون، شد ریشه

 ام دور از تو کیست، اندیشه

 در راه تو، چه ارزشی دارد این جان ما؟

 ..پاینده باد خاک ایران ما

ها هم شعرند که به مهد  ادی داشت، با این طرز خواندنش معنای شعر را به کل تغییر داد! اصال اینهای لفظی زی خندم، غلط ریز می

 :پرسد شود و خمـار می آموزند؟ متوجه می ها می کودکی

 قشنگ خوندم؟ -

 :ای کشیدم و گفتم کشید، من هم خسته شده بودم. خمیازه بس که خمیازه می

 !"باینده باشید و جاودان"نه  "پاینده مانی و جاودان"گفتی  کردی، مثال باید می یآره، خیلی خوب بود؛ ولی باید دقت م -

 :کند سرش را بلند می

 !کالسیمه مانی اسم هم -

 .ها را از بر بود خندم؛ وروجک تمام اسم بلند می

 ...ها دونم! این مانی به معنی بمانیه؛ یعنی پاینده بمونی و جاودان و استوار و این دونم، می می -

 !مونه اِ، اون خونه -

 :پایم گونه همه جا را می شوند و عقاب هایم تیز می چشم

 کدوم؟ -

 :افتد هایش به جانم می جواب، با زانو و مشت او ولی بی

 !بذارم پایین، بذارم پایین -

 :گوید کشد و می خمیده و بر زمین نهادمش. دستم را با فشار می

 ...اون خونه قرمزِ رو نگاه -

اش دو  های سرخ که در همسایگی ای با چینش آجر طبقه کنم. ساختمان حدودا شش ی کوچکش نگاه می ی انگشت اشاره رهبه اشا

 :گویم شوم و می شان، پر از شوق می رنگ، قرار داشتند. به فکر پیداشدن خانه آپارتمان کرمی
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 تونه؟ خونه -

 !ی خاله فریباست خونه -

ی شکر به جا آورم. جدا از آزار پنهانش، آسمان تاریک و وهمناک شده بود و  و خیس باران سجدهجا، روی زمین لغزنده  خواستم همان

 .من هنوز در پی یافتن کالنتری بودم

نشدنی داشت؛ اما اذیت و  آزرد؛ آزارش شیرین بود و حالوتی وصف آزار پنهان و شیرینی در کالم و در حرکاتش وجود داشت و مرا می

دلیل تا به نیمه رها  کند! من کار امروز را بی و هر چه که توصیف شود، باز هم آزاردهنده است و باز هم اذیت میآزار هر چه که باشد 

ی پنج ساله، با افکار بزرگانه و  های شلوغ بامداد شهر شوم. یک پسربچه ی شب آواره و سرگردان خیابان نکردم که باز هم تا سه

ها، بد افکارم را به خود مشغول  اندازد. دختری که این روز جالبش، مرا به یاد یک دختر می های های خیره و کنجکاوانه و سوال نگاه

 !کرده؛ بد

مانی. خدا،  چیند که در بهتش می ات را به نحوی زیبا و ماهرانه و هدفمند می ست؛ پازل زندگی بینی خدا واقعا غیرقابل پیش

 !ترین مهربانان است مهربان

درنگ جهید و دوید سمت ساختمان. خندیدم و دست در جیب به دنبالش آهسته گام برداشتم، حواسم  ، بیپایش که به زمین لمس شد

رنگش. چه حد این پسر زیبا و دلربا بود! من هم اگر کودکی داشتم، نه؛ اگر سنم از سنین او تجـ*ـاوز  ای های سرمه رفت پی پوتین

قدر  گاه این شدم، هیچ ها نمی پایان بزرگ گاه دچار مشکالت حاد و بی شدم، هیچ تر نمی کرد، اگر هم سنش مانده بودم، اگر بزرگ نمی

 .شدم تنها نمی

دانست. خب،  دانست واحد چندمند؟ مسلما نمی ای دوازده واحده؛ خب، عرفان می ها کردم، ساختمان چهار طبقه نگاهی به زنگ واحد

 شود این که. اصال سرایدار کو؟ اش نداشت؛ خب نمی چ ربطی به خالهمن چه کنم؟ فامیل! فامیل او، نه، نامِ خانوادگی عرفان هی

 :پرسم شود بازگردم. می بیهوده که نمی

 عرفان، فامیلت چیه؟ -

 .فامیلم؟ ابراهیمی -

 :زمزمه کردم

 ...ابراهیمی -

 :ی اول، واحد اول؛ خانمی پاسخ داد کنیم. انگشت فشردم بر دکمه بسم اهلل، امتحان می

 کیه؟ -

 :تر گرفتم، اضطراب بدی در وجودم رخنه کرده بود؛ گفتم فان را سفتدست عر

 ام، شبتون بخیر. شما خانوم ابراهیمی هستید؟ -



 

 
 

52 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :مکث کرد و سپس با بهت گفت

 طور؟ نه... چه -

 :های فضول روزگار است! پرسیدم دریافتم که از همان زن

 شینه؟ هاتون کسی به این نام نمی تو همسایه -

فرهنگی دیگران را به گردن  نشناس بود، قطع کرد و دیگر جواب نداد؛ به خیالش که من مزاحمم. بی بود، طرفم نمکفایده  تالش بی

اش برگردانم.  خواهم فرزندی را به آغـ*ـوش نه چندان گرم خانواده اند، من که می بهانه فشرده تان را بی ها زنگ خانه ما نیندازید! آن

چیز دارند، هر چه که بخواهند دارند و دیگر هیچ نیازی به کمک دیگران ندارند، باز هم  که همه این توانم درکشان کنم، با وجود نمی

 .تواند باشد است که می "علم"ارزشت،  ی بی دهند در همه چیز. در این سرزمین، تنها وسیله خساست به خرج می

 :واحد دوم را فشردم؛ منتظر ماندم این بار هم زنی خشن گفت

 بله؟ -

 !خراش بود کوبید! دیگر صدایش، صدای عادی باران نبود؛ گوش ان خودش را بر زمین میبار

 کنن؟ ای به نام ابراهیمی زندگی می خوام مزاحم شدم، در همسایگیتون خانواده شبتون بخیر، معذرت می -

 .نه ابراهیمی نداریم، شب بخیر -

های  او، بلکه خودم، سردم شده بود! باد و باران بود و سرمای تیز شب دست عرفان را رها کردم و به آغوشش کشیدم، این نه برای دل

ی فالنی ابراهیمی نام  دانند خواهرزاده ها از کجا می دی ماه تهران. بازدمی عمیق بیرون فرستادم و کمی مستاصل ماندم. آخر همسایه

اش. باران به سر من که به زیر  ی رساندنش به خانوادهای خیسشان نگاه دوختم و غرق شدم در افکار و راه حلی برا دارد؟ به در قهوه

خورد. کالهم را به سرم کشیدم و نگاه به پسرک کردم؛ عرفان هم مـسـ*ـت خواب بود و در خواب  بان در ایستاده بودم هم می سایه

 .برد خرگوشی به سر می

تواند در این ماجرا کمکم بکند،  تنها کسی که می کردم. گشتم و چیزی پیدا نمی اش می های خاله به دنبال ربط عرفان و همسایه

رنگ که صدایش  ای ی استوار را از جیب بیرون کشیدم و کوبیدم به درب قهوه نگاهبان یا سرایدار ساختمان است. سرانجام، کلید خانه

ه درب گشوده شد؛ مردی در کردند، عرفان، بس سنگین بود و خوش خواب! خیره به در، باالخر ام درد می دو چندان شد. کمر و شانه

 :ای سیاه رنگ. کالم به سخن گشودم ی کردمحل و شلوار پارچه سنین استوار بود، با پیراهن ساده

اش  ی خاله خیر، ببینین من این بچه رو پیدا کردم تو خیابون، گم شده بود. این ساختمون رو نشونم داد و گفت خونه شب به -

 ...ها رو زد! خواستم دقیقا. این وقت شب هم نمیشه زنگ تک به تک واحد دونم کدوم واحدن جاست. من نمی این

ام شتافت و  گفت مال فالن واحد است؟ و خدا به یاری شناخت و می توانست بکند؟ مثال عرفان را می ماندم، آن بدبخت، چه کار می

 :نجاتم داد؛ مرد رگ کالم را به خود گرفت
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 ...بیا تو حاال، هوا طوفانه -

های حسن یوسف و الدن،  نور و گلدان های کم رنگ و المپ های کرم داخل ساختمان گذاشتم. سرامیک سفید، کاشی کاری قدم به

کردند. به دنبال مرد سرایدار، به اتاقکی گرم و کوچک رفتیم و عرفان را روی صندلی گاهواره  زیبایی البی ساختمان را تکمیل می

کردند و خیالم از بابت گردن و کمرش راحت بود.  پتویی که رویش قرار داشت، تضمین می مانند، گذاشتم. نرمی صندلی را بالش و

، میز و کشوی فایل، دو مبل راحتی و یک گاهواره صندلی، اجزاء "یا علی"و  "یا حسین"اتاقی کوچک بود در حد نه متر و تابلوهای 

اش کاسته شود. نگاه به ساعت دیواری  کمی مالش دادم تا از خیسی ی اتاق بودند. کاله را از سرم برداشتم و موهایم را تشکیل دهنده

ها بود و ابزار چای و قهوه را روی آن چیده بود، چایش  . یک میز کوچک کنار کشوی فایل0:55اتاق، با اعداد انگلیسی سیاه، انداختم؛ 

 :هایش، گفت رویم گذاشت و با لحن کردی نهانی در حرف را روبه

 !نیست که، عذاب الهیه بیا بنوش. بارون -

ها  فکرند، واقعا. باران با تمام مصیبت ترین منبع آب... بی ی طبیعت و پاک توانست چنین بگوید؟! باران، نغمه طور می ! چه"عذاب الهی"

ارانش را کنم زمستان برسد و برف و ب زیبا بود، خواستنی بود. من تمام سال را صبر می -هایند که مسببشان خود انسان-و بالهایش 

ها قدم بزنم و به هیچ چیز فکر نکنم؛ برای من، اول زمستان، آغاز  هایش را تا صبح در خیابان به چشم ببینم و لـ*ـذت ببرم. شب

ماند. کاش دیگران نیز بفهمند، درک  برد و جز خوبی و نیک، هیچ در ذهنم نمی نوروز است. باران که ببارد، تمام افکارم را با خود می

 .ترین نعم خداست سپاس نباشند که باران از مهمکنند، نا

 :گویم آرام می

 ...خیلی ممنون -

 :پرسد کند و می روی صندلی روبرویم جلوس می

 دونی ازش؟ که یه جوری پیدا کنیم اون خانواده رو؟ چیزی نمی -

 :آمد، نگاه دوختم و گفتم به بخاری که از استکان با عشـ*ـوه و رقـ*ـص برمی

  .شه. همین ی خاله م که اسمش عرفان ابراهیمیه، دو تا خواهر داره و این جا خونهدون فقط می -

 :زمزمه کرد

 ...ابراهیمی -

 :و در فکر یافتن چنین نامی فرو رفت. همان لحظه در اتاق باز شد و پشت بندش صدای مردی آمد

 ...سالم آقای دهش، ما -

اش  چهره که چهره پوش و خوش نگاهش به عرفان خیره مانده بود. مردی شیک از سر عادت نگاهی به مرد دم در انداختم و دیدم که

 :بیش از حد برایم آشنا بود. سرایدار که همان دهش باشد، از جا برخاست و گفت
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 علیک سالم نادر خان! مشکلی پیش اومده؟ -

 :مرد جوان اما گفت

 کنه؟ کار می جا چی این پسر این -

ها را بزنم  زند بروم کل زنگ کم به سرم می چیزی نگویم و حرکتی نکنم، به من چه ربطی آخر؟ کم عرفان تکانی خورد. ترجیح دادم

 :ی این بچه را پیدا کنم! دهش در پاسخ نادر گفت تا خاله

 ...واال گم شده بود، این آقا زحمت کشید آوردتش این جا -

ام او  آوردم کیست و کجا دیده داد. به یاد نمی اه به شناخت نمیمرد به من نگاه دوخت؛ رنگ نگاهش بیش از حد آشنا بود؛ ولی مغزم ر

ی عصر افتادم، او ولی چشمانش آبی بود، وحشی و خمـار؛ او ولی رام است، آرام و مضطرب.  را. یاد آن پسرک تازه به دوران رسیده

 ام؟ ی تکراری... کجا تو را دیده یک تصویر ثابت، یک صحنه

کنم کمتر به  ت زمانی که مغزت قفل شود و راه به هیچ کجایی نیابد. هر چه بیشتر نگاهش میس ست، خیلی حس بدی ی حس بد

 رسم؛ این سیاه معصوم، مال که بود؟ آشنا؟ غریبه؟ دوست؟ رهگذر؟ چه کسی؟ ای می نتیجه

 :از جا برخاستم و دل به دریا زده گفتم

 !ها اش این دونم کدوم واحدن خاله ن نمیشه؛ ولی م ی خاله اسمش عرفان ابراهیمیه، میگه این جا خونه -

داد، در آخر با حرص یک دور مردمک را در حدقه  هایم گوش می خسته شدم، بس که این جمله را تکرار کردم. با دقت به حرف

 :چرخاند و نفس عمیقی کشید. دم در ایستاده بود، از پشتش نسیم آفاق وارد شد و گفت

 !ها عین هم خلین دو تا پسرخاله -

طور در این جا پیدایم شد؟ مگر من نباید حاال در خانه، زیر  جا، پیدا شد؟ من چه؟ من چرا؟ من چه طور، این من اما محو او بودم، که چه

گاه هیچ میلی به کمک به دیگران  ی سقفی باشم؟ چرا؟ چرا منی که هیچ گرمای پتوی پلنگی و سرمای اتاق در بسته با پنکه

 ی گمنام کردم؟ به آن بچه ام، این بار کمک نداشته

رود؛ مانند حال من که  رود، تو بخواهی، تو نخواهی، راهش را می شود جنگید؛ او راه خودش را می زندگی مرا آموخت که با تقدیر نمی

 !زبانم از فرط بهت بند آمده

زنم زندگی، دلیلی هم  ؟ با تو حرف میچرا دنیا در عرض یک شب، مقابلم، مقابلِ من ندار و تنها، این قدر کوچک شد؟ دلیلی هم دارد

بازی نیست؟ زندگی فقط تو اشک و آه و  داری؟ حرفی، کالمی، سخنی، پاسخی، چیزی برای دادن داری؟ که بفهماندم، زندگی بچه

 بدبختی نیست؟ این حقیقت دارد؟

رنگ  گرش بودم، شال زرشکی تعجب نظارهنگاهم کرد و نگاهش کردم؛ من و او در یک دنیای دیگر و دیگران در دنیایی دیگر. فقط با 

بود. چکمه بارانی سیاه و شلوار   کردم به تن کرده به سر داشت و پالتوی سفیدی که گرمایش را من با تمام وجودم حس می  زمستانی
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سواس بخریم، شهر، باید با و کنند! ما آن پایین رنگش؛ جایت سبز نیشخند متمسخر، پولدارها چه راحت پوشاکشان را تامین می هم

ها را  بوت توانم آن نیم آوریم؟ اگر این را نخریم، می دانستی؟ بر قیمت و جنس باید درنگ کنیم، گران نباشد؟ چه مقدار اضاف می می

آورد؟ زود خراب نشود؟ اگر شد، بشود تعمیرش کرد؟ در این سه دیدار و سه  طور؟ تا دو سال و باالتر دوام می بخریم! جنسش چه

هایش یک رنگ بود و یک هماهنگی با سلیقه. عدالت این است؟ تفاوت من و تو کجاست؟ تو چرا در ناز  باری، هر بار لباسمالقات اج

 و نعمتی؟ من چرا در دل بدبختی؟

ام را آزاد  نفس حبس در سـ*ـینه -که در آغـ*ـوش نادر بود -مرا که شناخت، اخم کرد و روی گرداند. به روی غرق خواب عرفان

کند؟ نادر کیست؟ چرا عرفان را بغـ*ـل کرد؟  جا چه می من نیز رو گرداندم. نفسم چرا حبس شد؟ او چرا نگاه گرفت؟ او این کردم و

آمده بود؟ نسیم چه ربطی به این ماجرا دارد  اتاق سرایداری ی عرفان است؟ خب چرا به ها؟ یعنی نادر پسرخاله نسیم گفت پسرخاله

 آخر؟

که نگاه شبش، با برق نور المپ سفید، مغزم را به عمل گرفته و من هیچ اختیاری در  کرد؛ چنان زه فعالیت میپاک گیج بودم و مغزم تا

چرا من آرزوی دیدنش را داشتم؛ ولی در مقابلش عذاب  .دهند عذابم می های ناپایدار و اجباری حرکاتم نداشتم. این اجبارها و این حس

 ه مرا پاسخی دهد؟گیرد؟ کسی نیست ک است که مرا در بر می

 !روی؟ می چنین شتابان ها کجا! پیمان، به کجا من کجا و این حرف

 :عرفان کامال هوشیار بود، نگاه خماری به مرد نادر نام انداخت، با کمی تعجب و مکث گفت

 ..سالم -

 :خیز شد و روبرویش گفت نادر خندید و زمینش گذاشت. نیم

 نگرانت بود! کجا رفتی تو یهو آخه؟قدر  دونی مامانت چه علیک سالم! نمی -

 :عرفان اخم کرد و نگاهی به اطراف، در پی یافتن عمو محمد؛ مرا دید و گفت

 .عمو پیدام کرد -

خیز خارج شد و به سمتم آمد، چشمانش مانند  کشیدم. نادر از حالت نیم پنداری اکسیژن در اتاق کم بود، مدام نفس های عمیق می

 .ردک نسیم مهربانی هدیه می

 .خیلی ممنونم از بابت کمکتون! کار بزرگی کردین -

 :رنگش را نشانه رفت. گفت اش گذاشت و چشم من پیراهن آبی کم دستش را روی سـ*ـینه

 .ی عرفان کوچولو. خوشحال میشم اگر با هم آشنا شیم نادر هستم، پسرخاله -

های پهن و بازوهای کلفتش، نشان از چند  در سنین من؛ ولی شانه زد؛ یعنی ساله می 85و این یعنی خودت را معرفی کن! مرد، به نظر 

 داد. من با او چه تفاوتی داشتم مگر؟ گرانی بود که برای باشگاه و ورزشگاهش خرج کرده، می
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 .دستم را به سمتش گرفتم، معرفی کردم محمد را

 .رحمانی هستم، محمد رحمانی. خوشبختم -

 :غ؟ تا این حد؟ دستم را گرفت و سفت فشردام را راست گفتم، درو نام خانوادگی

 .چنین هم -

 :دستم را رها کرد و ادامه داد

این جا رو  طور کلی نگران شده بود بنده خدا. چه .ندیدن مادرش زنگ زد بهمون، گفت از رستوران که اومدن بیرون دیگه عرفان رو -

 پیدا کردین؟

 .دستی به موهایم کشیدم و سعی کردم آرام باشم

شون این جاست و... منم اومدم  ی خاله گشتم که خودش گفت خونه حقیقتش این محله رو بلد نبودم. داشتم دنبال کالنتری می من -

 .تا بپرسم واحد چندین که خدا رسوندتون

 :لبخند زد

 آره واقعا، االن بار چهارمه که گم میشه. نمی دونم خاله اینا اصال حواسشون به این بچه هست یا نه؟ -

 :وگو را بریدم بین خشم شب گفت ای برای فرار از زیر ذره دنبال روزنهبه 

 ...خب پس، عرفان تحویل شما، من برم. شب -

 :ی سخن را گسیخت آقای دهش به میان کالمم پرید، رشته

 .جا بمون! تو که وسیله نقلیه نداری کجا؟ تو هوای بارونی؟ همین -

کند، من چه خطایی کردم که  کنم؛ ولی او بد مرا نگاه می بی ندارم. نگاهش نمیشوم. احساس خو خندم، مصنوعی؛ اذیت می  می

 .کنم ام شدی دختر؟ راه فرار را هموارتر می گونه منتقم خیره این

 .نه، لطف دارین. باید برم، مادرم تنهاست -

 :نادر این بار گفت

 .هیچی جبران این کارتون نمیشه، بذارید حداقل برای جبران برسونمتون -

 :خندم عصبی می

 .نیازی نیست نادرخان، خودم میرم -

 :ای توجه به تقالهای من، رو به نسیم گفت بدون ذره

 .یافتیم شون رو بچه عرفان رو ببر تو خونه تا من برگردم. به خاله اینا هم زنگ بزن بگو -

ا من در اتاق، معنای تامل کوتاهش را و دست عرفان مـسـ*ـت خواب را به سمت نسیم گرفت. نسیم اما مکث کوتاهی کرد و تنه
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 :چشیدم. سوییچ در دستش را تکان داد و گفت

 .رسونمشون. تو صبح سرکار بودی، برو بخواب خودم می -

قعر جهنم من، یعنی اجبار و اختیار، یعنی غم و شادی، یعنی بهشت و دوزخ، یعنی خواه و ناخواه! من می خواستم، از آرزوهایم بود که 

پس از دیدن  ترسیدم؛ نگاه امروزش ا اویی که از من متنفر است طی کنم؛ ولی از همان اویی که از من متنفر است، میمسیری را ب

 ام؟ برزخی شد. چرا؟ مگر به اختیار خودم پا به این ساختمان گذاشته من بسی

*** 

بارد؛  کند، یک بند، می ها داد و فغان می اباندر خی کشد، نعره می بر آسمان این شهر بارد و باران قصد بندآمدن ندارد. یک بند می

خورد و  ماند. گرمای باد بخاری به صورتم می سان نامش می  های خلوت خیس و لغزنده، سرعت کم او که به محکم و با شدت. اتوبان

ه حرکت دهد. کمتر ماشینی در جاد شوم. تنم خیس است و گرمای درون ماشین، احساس خوبی به من می مـسـ*ـت خواب می

شده،  های نوآوری آپشن، با جدیدترین سیستم ساعته طی کنم. یک ماشین فول کند، احتماال این راه همیشه شلوغ را، امروز نیم می

پنداشت که روزی من  کسی می ی سمج. چه رنگ، همان صبح پمپ بنزین، همان اولین دیدار، همان اولین خاطره همان لکسوز سیاه

 طور شد که شد؟ ها، بر من حرامند! چه وم؟ این ماشینهم سوار چنین خودرویی ش

شود! و من حیران و تنها،  شود، نشد هم، به درک. تمام می شود، درست می چیز درست می داند، همه نه، در کار خدا دخالت مکن! او می

 .در انتظار پایانش، نشستم

*** 

 چرا پمپ نیستی؟ مگه شب کار نبودی؟ -

ن باران بیرون پنجره است و نگاه و حواس او، به جاده و رانندگی. چه جای سوال است دختر؟ اصال این چه نگاه من به قطرات سرگردا

 سوالی ست؟

 .شیفتم رو عوض کردن -

 .بینم ترین زاویه چشم می ای پوزخندش را از گوشه

ی مردم  شب، چرا دنبال بچهپرسم، ساعت دو  کنی؟ حاال من از تو می تو دیشب به من گفتی این وقت شب بیرون چی کار می -

 گشتی؟ می

 است؟« من»کنم، به او چه مربوط؟ او مگر  آتش است، آتش تمام معنا. درکش نمی

 «تو مگر او بودی که دیشب غرورش را شکستی؟»

 «!چه ربطی دارد؟ او زن است و من مرد»

 «کار مردان دل شکستن است؟»
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 !سپیده خورشید در جایگاه، به تنهایی پرسه بزندمن دلش را نشکستم؛ من گفتمش برود، دلیلی نداشت تا 

 به تو چه مربوط؟

 !دهانم بسته شد. دیگر جوابی برای دادن نداشتم اما سکوت؟ نه

 .من اجازه دارم تا هر وقت بخوام بیرون باشم -

 :برد کارانه، صدایش را باال می بالفاصله طلب

 !خب منم اجازه دارم هر کاری بکنم -

ها هنوز سر به زیر و نجیب بمانم؛ آتش خشم او، مرا هم در بر  دختری بر سرم فریاد بزند و من مانند احمق طاقتش را ندارم که

 .گیرد می

 !به من چه که تو اجازه هر کاری رو داری؟ -

وحم ی ماشین را شکاند و پرده آسمان را شکافت. سرگردان بودم، حالم خوب نبود. سوهان ر صدای من؟! صدای او؟ صدای من شیشه

 قدر پررنگ شدی؟ ام این شده، چرا در زندگی

ی دعوا را داشتیم  زمینه گذارد. گویا هردویمان پیش کند و سرگردان سر بر فرمان می گاه اتوبان، متوقف می ماشین را در بریدگی توقف

ا باید با من، بر سر چنین موضوع مانم. او چر دهم و به قطرات رقصان، خیره می قدر متشنج شدیم. آرنجم را به پنجره تکیه می که این

 ارزشی بحث و جدال کند؟ این رفتار را چه معنا کنم؟ کم

شکند و  ام، چون پرنده مهاجری که به میان راه، بالش می ام؛ چون مسافری که راه به مقصد از یاد بـرده، گم کرده. خسته درمانده

شکند، تنهایی مرا هزار تکه  کند. تنهایی مرا می اش را می قالی آزادیای که در تور شکارچی، ت کند و اسیرم. مانند پروانه سقوط می

 !کنم، هیچ کند؛ ولی نه به آن اندازه که دیدن گریه ناالن شب دختر، مرا آزرد. هیچ درکت نمی می

 :پرسم کند؟ می دارم. چرا گریه می آرنجم را بر می

 کنی؟ االن دقیقا چرا داری گریه می -

 :دهم و ادامه می زنم لبخندی از حرص می

 !قدر ارزش داشته باشم که تو بخوای براش گریه کنی کنم اون فکر نمی -

 !کند. بی رو در بایستی، چه چشمان گیرایی دارد دارد و خیس نگاهم می سر از فرمان برمی

 شالی روی سرش اند. در اصل اصال اش، پریشان از اطراف شالش سر برون کشیده شده گیر است و موهای طالیی رنگ نگاهش دل

 :خندد نیست، آزادانه پارچه مخملی به سر انداخته، محض رعایت قوانینمی

 !ارزش خودت به خودت میگی بی -

 :کند شود و با همان لبخند محو و شیرین زمزمه می به روبرویش خیره می
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 !عجب آدمی -

افتد. خوددرگیری دارد؟ چه شده؟ این رفتار  کند و راه می می دارد و مجددا ماشین را روشن بود، برمی اش را که به فرمان تکیه داده چانه

ای بعد، خنده و شوخی. تفاوت در چیست؟ او حواسش به جاده است و من  ای دعوا و جنجال، ثانیه ها چرا ضد و نقیض یکدیگرند؟ ثانیه

 .کنم نگاهش می

 نگفتی، چی شد؟ -

 :دگوی کند، آرام می می دست به ضبط عجیبشان دراز و روشنش

وقت کسی رو قضاوت نکن محمد، دیروز خیلی بد دلم رو شکستی. احساس کردم.. احساس کردم یه موجود اضافی رو  هیچ -

 !هاتم شونه

 توانم دلت را بشکنم؟ گونه می تو در نزده، وارد شدی، چه

 .برو! بذار خودش بره نگو به کسی -

 :ستم. ادامه داد؛ ولی لب از گفتار ب«وقتی نمیره باید برونی»آمدم بگویم 

 !ت کنم کردم ببینمت و با همین ناخنام خفه ش آرزو می از دیروز حالم خوب نیست. همه -

 های قرمز بلند، چه حسی دارد؟ شدن با آن ناخن شود؛ خفه اراده نگاهم به دستانش کشیده می بی

 .کرد؛ ولی من جرات نکردم این کار رو بکنم  خدا آرزوم رو برآورده -

ی  کردم رفتار دیشبم، چنین تاثیری بر او بگذارد. دیشب من فقط خسته بودم، حوصله و به جاده نگاه کردم. فکر نمی چیزی نگفتم

کس! تنهایی، در برهوت  کس نیست، هیچ اند! هیچ کننده های تنهایی جایگاه، چه قدر کسل دانی شب چیز را نداشتم. تو که نمی هیچ

های  در شب خاطر این است که جانم توانی بخوابی، نه توان بیدارماندن داری. به رگی. نه میکاری، و بیچا جایگاه به آن بزرگی، بی

 !آید باال می تنهایی جایگاه

شود. منتظر سخنی از جانب من است؛ عذرخواهی، اظهار شرمندگی، از بابت  صدای ضعیف ضبط مالیم و آرام، در ماشین پخش می

 :لش را بشکنمرفتار دیروز. نخواستم ناامیدش کنم و د

 .ها منظوری نداشتم. دیشب خیلی خسته بودم از اون حرف -

ببخش، غرورم زیر »کردم اگر بگویم  دانم، حس می نمی .به زبانم نیامد بگویم ببخشید! بار اول بود، که چنین حس غروری داشتم

ی اتوبان  شد، گوش سپردم. هنوز در جاده میرود! پس لب بستم و به موسیقی ویالون سوزناکی که آرام و آرام صدایش بلند  سوال می

 !..؛ جمع شدیم«بودیم»بودیم. 

 !خب، خستگی دلیل نمیشه چنین حرفی رو بزنی -

 :کرد! نگاه به بیرون دوختم و تقریبا حرصی گفتم جا می به های اعصابم را جا دیگر داشت سیم
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 !خوره حاال تو بگذری به جایی بر نمی -

 :شیرین! کمی بعد گفت خندید؛ آرام و کوتاه و چه

 تون کجاست؟ جوری دارم میرم، خونه من همین -

 ..گمت کجا بری تر از یوسف آباد، نزدیک شدیم می کم پایین یه -

که ذره ذره مرا به کام نابودی  -ی مغزم کردم. عجیب بود، از افکار خورنده چیز فکر نمی زمان کمی در سکوت گذشت. به هیچ

چیز، نگران باران بودم و لرزش قطراتش به من حس خوبی  هیچ فکر و قضاوتی نسبت به هیچ  فقط بیخبری نبود. من  -کشید می

داد. هوای داخل ماشین گرم بود و بیرون ماشین باد و طوفان و باران؛ چه دلنواز بودند این احساسات ضد. موسیقی آرام بخش و  می

 !..کرد؛ یادت گرامی، ناهید خانم یکی فضا را تکمیل میشد و رومنت سوزناکی، به هنرمندی ویالون و پیانو پخش می

 :ولی نسیم گویا قصد نه، تحمل سکوت نداشت

 ات چیه؟ رشته -

خواهند نابودم کنند؟ اه، جهنم! ما که از همه گذشتیم، تو هم نیز! ریز نگاهی  پرسی؟ چرا همه می رشته؟ شغل؟ چه بگویمت؟ چرا می

 :به سویش انداختم و گفتم

 ..اقصشیمی، ن -

 :با تعجب کمی گفت

 !شناسی ناقص؟ کار -

خیال  توانست آرام بگیرد و بی هایم بود. او ولی نمی از گلویم خارج شد. این بحث را دوست نداشتم؛ عامل ناراحتی« اوم»صدایی شبیه 

 :قضیه شود

 چرا آخه؟ -

 :گرفت رام نمیفهمید، آ ام را نمی بحث را سمت دیگری سوق دادم. به او اگر بود، تا ته زندگی

 ات چیه؟ نشد، تو رشته -

 .نگاهم کرد و دوباره رو گرفت

 .خونم، ترم آخرمه من؟ من حسابداری می -

 :زمزمه کردم

 .موفق باشی -

 :آرام

 مرسی. تو چرا ادامه ندادی؟ -
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 !نه، ول کن ماجرا نبود به کل

 ...مپ بنزین باشم، هم دانشگاه. برای همینتونستم هم تو پ تونستم؛ ولی نمی خرجش رو نتونستم در بیارم. یعنی می -

 .گفتم. اشتباه کردم پشیمان شدم، چرا گفتم؟ نباید می

 کنی؟ فقط با مادرت زندگی می -

ام؟ چرا به مثال بله قربان  ام؟ مریدش شده ام را بخواند؟ چرا من غالمش شده خواست سیر زندگی بود؟ می  چه بالیی سرش آمده

 دانم؟ ها را نمی دهم؟ چرا من جواب این سوال سخ میگوید پا گویان، هر چه می

 .آره. طالق گرفتن، بعدشم دیگه ازدواج نکرد -

 :لبخند زد

 !البد تو نذاشتی -

 ...مصرف کرد او چیزش را فدای این جان بی خواست. او، همه کردم، او نمی اتفاقا برعکس، من اصرارش می

 .دونم، من حرفی نداشتم نمی -

چیز مرا گرفت و فهمید، باز هم برایم مرموز بماند؟ نگاهش کردم و دهان به سخن  تم یر به یر شویم. او همهچیزی نگفت، خواس

 :گشودم

 ای؟ کنی؟ چه جوری تو چی؟ با کی زندگی می -

 .لبخند زد و کوتاه نگاهم کرد

 .همن با بابام و برادرم! برادرم همین نادر بود، بابامم آقای آفاق بزرگ، مامانم فوت شد -

 :ابراز تأسف کردم

 .خدا بیامرزتشون -

سالم بود که فوت شد، خیلی ازش یادم نمیاد؛ بابامم بعدش ازدواج کرد؛ اما طالق گرفتن. االن  خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. پنج -

 .فقط من و بابام و نادریم

ی. غم سنگین نبود مادر، زمان ندارد. در کودکی اگر برود، بین مرگ مادر... خدا نیاورد آن روز را که چشم باز کنی و دیگر مادرت را نمی

زنی. والدین خیلی عزیزند، خیلی زیاد؛ اما بحث  کنی، در بزرگی اگر برود، از وابستگی پرپر می در بزرگی کمبود عاطفی را حس می

رحمش است. که  سوز و دل دل کند، فهمدش، بی هیچ توضیحی درکش می خواند، می ست. مادر قلب فرزندش را می مادر، بحث دیگری

داند؟ چه خنجرهایی که  جست؟ بهترین دوستت ممکن است گاهی بدترین دشمنت شود، کسی چه می منت بیزاری می از محبت بی

هوشی تو، به پایان رساندند. مادر کجا و این کارها کجا؟ دل  دوستان از پشت زدند و چه شمشیرهایی که از رو بستند و جنگ را در بی
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توان خرید  گونه به جان می ، بی مثال است. حتی دریا هم گنجایش این حجم محبت و دل نگرانی را ندارد! غم نبودنش را چهمادر

 آخر؟

*** 

 .همین جا پیاده میشم -

کزی راهنما زد، سرعتش را کمتر کرد و سر خیابان ایستاد. هوای ماشین، بد مطبوع احوال بود! دست بردم به دستگیره در و او قفل مر

وار به چشمان سیاه براق و خندانش نگاه کردم؛ خندید و  را فشرد. تعجب کردم، این کار چه معنا داشت؟ رو به رویش کردم و پرسش

 ...ی چشمش، چین خورد، قلب من نیز گوشه

 .ات شینین که برسونمت در خونه نترس، بگو کدوم کوچه می -

 .ی نگاهش ندادم دیگر دل به برق فریبندهدستگیره را رها کردم. نفس گرفتم، نگاه گرفتم و 

 .گردم شوم و مستان، به سوی خانه بازمی سر کوچه پیاده می

نهایت  های بی بود. دور چشم رنگ بود، روبرویش را تا زده بود و به حالتی عجیب دور گردنش آزادانه ثابتش کرده شالش زرشکی

اش در آرایشگری بود. موهایش نیز  رنگش، نشان از حرفه طالییسیاهش خط باریک سیاهی، حاصل از آرایشش بود و ابروهای 

طالیی بود؛ اما من به یاد دارم در مالقات اول، موهایش مواج بودند؛ به قدری که امواج متالطم دریا در برابرش سر سجده فرود 

ی راستش بود، گردنبند سفیدی  گونهخندید، چال کوچکی در  طور این بار صاف بودند؟ بی هیچ حالتی؟ هنگامی که می آوردند. چه می

های محو  های پنهان و طرح های مشکی، دکمه پوشند، با سرآستین ها می هایی که حاال خیلی در گردنش. مانتوی سپید زمستانی، همان

های  هایش و گام رنگ چرم و خزدارش، صدای کوبش پاشنه ی سیاه نشست و چکمه و ناپیدای خاکستری رنگ، به تنش می

 ...هموارش

 !پیمان جان، ساعت به چهاربامداد رسید، کتاب رویاهایت را ببند! بخواب

*** 

های درشت و تیز،  کوبیدند! تگرگ باریدند! می اند. می صبح است؛ ولی پنداری توده از ابرهای سیاه، آسمان شهر را پوشانده ساعت هشت

بود، دما به زیر صفر درجه رسیده بود و بخاری گازی، کفاف  ردهها را آب بـ کوبیدند. کوچه مان می بان همسایه بر کف حیاط و سایه

پروین بانو به خانه مهربان جانا رفته بود و من گمراه و تنها، در خانه کوچک و اتاق سردم، به آسمان  .داد گرمایش کل خانه را نمی

. امروز بیرون رفتن معنا ندارد، کوچه با رود یکی کردند شمس شهر نگاه دوخته بودم. ابرها پر بودند. دقشان را بر سر آدمی خالی می بی

داند، شاید تا عصر باران  جا تعطیل است؛ پمپ بنزین اما.. کسی چه می شده است. رادیو مدارس و ادارات را تعطیل اعالم کرد. همه

 آرام گرفت و مانند دیروز، آرام و عاشق، باریدن از سر گرفت. کس چه داند؟

 :خواند داد. می گفت و باز آواز هنرمندان سر می ه ربع ساعت اخبار کوتاهی میرادیو پیام، ربع ساعت ب
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 ای که رفته با خود دلی شکسته بردی -

 این چنین به طوفان تن مرا سپردی

 .گرمم است

 ای که مهر باطل زدی به دفتر من -

 ..ها که بر سر من بعد تو نیامد چه

 قرارم؟ اری. من چرا بیهای کشد ای، چه طول زمان چه روزهای آزاردهنده

 گونه باورم بود ای خدای عالم چه -

 آن که روزگاری پناه و یاورم بود

 ..پرورانی؟ حال و هوایت آدمانه نیست، افکار پریشانت، آرام نیست ای؟ بیم چه در خود می آدمک، چه تنها شده

 ام رفتی و ندیدی که بی تو شکسته بال و خسته -

 ام ونه پرشکستهگ رفتی و ندیدی که بی تو چه

*** 

فهمد  کس نمی کند، که هیچ کس آرامم نمی گیرد. امروز هم از آن روزهاست که هیچ ای می هایی هست که دل بی هیچ بهانه یک زمان

 .چه مرگم شده است

 :گویم ام پاسخ می کنم. به رفیق از یاد رفته خورد، رادیو را کم می تلفنم زنگ می

 .سالم -

 سالم! باالیی؟ -

 !کنم، هوا سرد است ان پایم را جمع میانگشت

 آره. میای باال؟ -

 .دارم میام -

برم و کمی با   الی موهایم فرو می اش را دوست دارم! دو دستم را البه خیزم. دوست دارم، این شکلی ها برمی از روی انبوه تشک

چیز تفاوت کرده و من به  کردم، حاال که همه درد میای از زمان، این کار را برای رفع سر دهم. یک مرحله انگشتانم، سرم را مالش می

هردویش عادت کردم، به مالش سر و سردردش. رادیو را خاموش کردم و از اتاق خارج شدم. از هال گذشتم و به آشپزخانه رفتم. 

 .کتری را از آب پر کردم و اجاق را روشن گذاشتم تا به جوش بیاید. در هال را باز گذاشتم که سوران بیاید

باریدند و به منی  کردم؛ باد و باران، طوفان کرده بود. قطرات اریب می های کوچک استوار و خانمش نگاه می از باال به حیاط و درختچه

کردند. صدای کوفتن پاهایش را شنیدم. باال آمد و من از جلوی در کنار رفتم. مسافتی نیامده  بان بودم نیز برخورد می که به زیر سایه
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 !هایش و آستین راستش کامال خیس بودند شانه بود؛ اما

 :زار وارد شد و نالید

 .باره بارونه یا عذاب!؟ دو روزه یه بند داره می -

 دیروز رفتی دانشگاه؟ -

 :گیرد نشینیم. بحث را از سر می ریزم و می دو لیوان چای می

 !گیرم آره، باالخره بهمن هم تموم میشه و یه فرجه خفن می -

 .بندان کرده است و باد هوای خانه را یخدر هال باز 

 !خاک، هیچ تغییر نکردی -

 :استکانش را به دهان برد

 .دانشگاه رو ول کن -

 :کمی نوشید و باز گفت

 خاله کو؟ خوابه؟ -

 .نه بابا! خونه مهربان جانا ایناست -

 :رنگ و شفاف را روی نعلبکی قرار داد و با شک گفت استکان چای بی

 !مهربان جانا؟ -

 :برخاستم و حرفش را تایید کردم

 .آره، چیه؟ فاز شک برداشتی -

 :متکی به پشتی، یک پایش را قائم و دیگری را دراز کرده بود، گفت

 ..اش رو چیدیم هستا، رویا بود، چی بود ست، همونی که رفتیم جهیزیه عروسی دخترش دو روز دیگه -

 :در را بستم، سر انگشتانم سرخ شده بودند. خندیدم

 .ثریا -

 :مجدد استکانش را برداشت و نوشید و گفت

 کنی؟ المصب؛ اسم دختر مردم رو هم حفظ می -

 :روبرویش نشستم. سوران مرد خوبی بود، میان این گرگان متعبدنمای امروز مرامش نظیر نداشت. چایم را برداشتم و گفتم

 .پنج شیش روز پیش بود خب -

 دعوتتون کردن؟ -
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 :من را دعوت کرده باشد. نگاهی به میز تلفن انداختم و پاسخ دادمبه یاد نداشتم کسی 

 .دونم نمی -

 :دارش چهار زانو نشست. گفت اخم کرد و با آن شلوار گرمکن آبی خط

 .شون حمالی هم کردی مگه میشه؟! مامانت رفیق فاب مامانشه! تازه واسه -

 :پرسیدم

 شما رو دعوت کردن مگه؟ -

 :گفتخودشیفته شد و با لبخند 

 !من رو دعوت کردن -

 :کردنش گفت اش را از جیبش بیرون کشید و حین روشن و روی من تاکید کرد. خواستم چیزی بگویم که موبایل سامسونگ طالیی

 !راستی، یه چیزایی پیدا کردم تو استاتوس ملت، نظیر ندارن -

 ...برند که قدر اصطالحات عجیب و بیگانه به کار می آننویسند؟  کمی درنگ کردم. استاتوس؟! همان وضعیتی که زیر پروفایلشان می

 .بخون -

 .بود، اولی را خواندم LINE اش را روی زمین به سمتم سر داد. برداشتمش، صفحه گوشی

 بعدِ چهارده سال سیگارش را ترک کرده بود»

 بهش گفتم چه حسی داری؟

 گفت حس نترسیدن

 «.تونم ترک کنم حاال دیگه هرکسی رو بخوام می

 .بعدی را خواندم .نویسند ماندم! یک چیزهای نامربوطی برای خودشان می

 احترام بگذاریدهایتان  سیگاریته به  »

 .زیر پا نیندازیدشان

 «؟اندازند زیر پا ها عادت دارند هرکه به پایشان سوخت را می چرا آدم

 .جوک بود، جوک! خوشم آمد و بیشتر خواندم

 …دلی که بردی»

 …نگاهی که دزدیدی

 …گرفتی آرام آن با که صدایی…گرفتی که دستانی…احساسی که پژمردی

 ..شکستی که نمکدانی حتی…نان و نمکی که خوردی



 

 
 

66 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 ..همه حاللت باشند

 ...جز لرز دلم در اولین نگاهت

 « ...حرامش باد آنکه پر کرد جای مرا

 چه متونی! چه نبوغی! این همه استعداد کجا نهفته است؟

 گذره؛ می بعضی وقتا خیلی خوش»

 ....مثل دیشب من

 "...کاش بازم ببینمش

اش را بخوانم؛ آخر دیشب، به من هم خیلی خوش  طور شد که دلم کشید نام نویسنده دانم چه شد، چه خواستم بعدی را بخوانم که نمی

 .فهمیدم. عکسش را نگاه کردم؛ عکسی از برگ پائیزی بود نمی «Nsm» !گذشته بود

*** 

اندم. پروین نیامد. من ماندم. باران بند نیامد. من ماندم. از ماندن و سکون خسته شدم، به قصد گشت و گذار سوران نماند. من م

 .برخاستم
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 زدن زیر باران. چرا حاال هیچ لذتی ندارد؟ بخش بود، قدم چه لـ*ـذت

 اند؟ روح شده امان باران. چرا حاال بی چه جذاب بودند، قطرات تند و بی

 اند؟ هایم مایه آرامش بودند. چرا حاال مایه عذابم شده سخیسی موها و لبا

قرار بودم.  دلیل بی قرار بودم، بی شد. بی شود، نمی طوری نمی رسم. این طور که بخواهم به پیش بروم، به هیچ کجایی نمی شد. این نمی

چیز  دانم، چه کنم؟ هیچ داشتم. حاال که نمی دانستم، گامی به سوی درمانش برمی دانستم؛ که اگر می بود نمی  چه بالیی بر سرم آمده

کشد. دیوار  ام و صبرم نمی قرار؛ چو یوسفی که گمنام در چاه افتاده. عصبانی آرامم، بی لنگد. نا سر جایش نیست. یک جایی، چیزی می

ر صورتش بکویم، آرام آبی دیروزی را بدهید؛ بگذارید کمی آرام بگیرم، کمی که د خواهم، یک انسان بدهید! همان مرد چشم نمی

رهنما، فقط  مقصد و بی کشد و بی کنم. ذهنم به همه مسیری سر می شناسم. احساساتم را درک نمی گیرم. این خود جدیدم را نمی می

است. دستانم درون جیب کاپشنم گرمند و صورتم از باد سرد، سرد. اشتباه کردم. نباید  رود. سرما اعصابم را به هم ریخته پیش می

 .زدم، بیشتر آشفته شدم. راه بازگشت را گرفتم و بازگشتم ون میبیر

دیوارهای محل  .اوست. همان ماشین سیاه بسیار آشنا. کابوس رویای این روزها. لکسوس نسیم، مطمئنا از آن خود نسیم است

گشاید و خودش پیاده  را می بیند، درب راننده شوم. انگار که مرا می فقیرنشین ما ماشین خارجی به چشم خود ندیده. نزدیک می

 .شود ای، یک لباس دیگر، یک ست دیگر، گیم دوئل آغاز می شود. پالتوی قهوه می

دهی؟ قلب من، تحمل این کوبش  شوی و بیشتر هلش می گر است، تو چرا باد می دلیل طغیان کوبد، آرامش وجود من خود بی قلبم می

کند و با صدای  زادی را دارم که توان انجام هیچ کاری ندارد و مدام گریه میتحملم. حکم کودک نو صبر و بی محکم را ندار؛ بی

گردد.  شود و امیدش به فاصله یک کلمه ناامید می آزارد. یا آن ماهی که در صید صیاد اسیر می اش، هم خود و هم دیگران را می گریه

 کنی؟ ام را بیش از پیش فراهم می اسباب بدبختی تو چرا 

 :دهد شود و مرا مخاطب قرار می کنم که مردی از سمت شاگرد پیاده می می با تعجب نگاهش

 آقای رحمانی؟ -

 !محمد، چه دردسری شد

 .بفرمایید -

ساله باشد؛ لبخند  آمد چهل ماشین را دور زد و نزدیکم شد. عینکش دودی بود و موهایش مخلوطی از تارهای سیاه و سفید، به نظر می

 .زد و دستش را دراز کرد

 آفاق هستم، آشناییم حتما؟ -

 :کردم، خوشحالی؟ ناراحت؟ بند زمان را سفت چسبیدم. دست به دست مردانه و چروکش دادم و گفتم پدرش بود؟ حسم را درک نمی

 .البته -
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 .آن قلبم تیر کشید آن کمبود پدر حس شد، یک دستم را در دست گرمش سفت فشرد؛ یک

 :گفتدستش را رها کردم، با همان لبخند گرم 

 دین جناب؟ افتخار یه ناهار ناقابل رو می -

دانم فشارم  که می زنم در حالی شود؛ نه! لبخند می شود و باز هم بر سرم خراب می نه، نه، به هیچ عنوان! نسیم باز هم کابوس می

 افتاده، هوا سرد است و من احمقانه پا به برزن انداختم

 .نه آقای آفاق، مزاحم نمیشم -

 :دکن اصرار می

 .دونی؟ اگه کسی منتظرته برو بیارش، کلی منتظرتیم ما رو قابل نمی -

 .رانم کند و من می ی پسرکی به ماشین و صاحب ماشین. او اصرار می کنم؛ نگاه خیره مانند عقاب شکار می

 .تونم آقای آفاق، سر فرصت مزاحمتون میشم االن نمی -

 :آید کمی کوتاه می

 .و ما هیچ کاری نکنیم نمیشه که، شما هی کمک کنی -

 :کشم زنم و کمی عقب می لبخند می

 .ام بود وظیفه -

 :گیرد؛ طوفان سرد رویاهایم میانه را به سمت خود می

 .حاال این یه بار رو بیاین دیگه! چیزی که نمیشه -

 :گوید ی از دخترش باز میپدرش به طرفدار« بیاین؟!»ام  ام، حاال شده عجب شریست این! اوقات تنهایی با آن طرز صحبتش روانی

 .سوار شو -

نشینم و او  شود. پشت صندلی دخترک می گذرد و تمام می و به سمت در شاگرد رفت. چاره نبود، این هم یک دوره است، باالخره می

 :گشاید گیرد. پدرش لب به سخن می زند؛ باز همان حال و هوا، خوابم می استارت می

جوری دوباره پیدات کنم و ازت یه  دور کردی و رسوندیش خونه، با خودم خیلی فکر کردم که چههمون شب که مزاحما رو از نسیم  -

 .تشکر جانانه داشته باشم

 :مکث کرد

ست. هر دوشون برام عزیزن و خواستنی؛ اما متأسفانه گرگ این روزا  من از دار دنیا یه دختر دارم و یه پسر. جونم به جونشون بسته -

 !نصیب هم نموندن، سوییچ ماشینم رو بردن دزدا اون شب بی زیاد شده. تازه اون

 طور دقت نکرده بودم که این ماشین سیاه قبل و بعد از جریان مزاحمین، زیر پای نسیم بوده؟ پس ماشین خودش بوده، من چه
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یگر، از شماره حساب ناشناس، میان حرفش و میان افکارم، پیامی به موبایلم رسید. گوشی را از جیبم بیرون کشیدم. یک پیام واریز د

 .به مبلغ دویست میلیون ریال؟! مغزم سوت کشید

ست؟ تو دو میلیونت کجا  هایی توهم است، توهم است، فکر است، خیال است، خواب است اصال! تو کجایت بیدار بود؟ این چه خواب

شناسد که بخواهد چنین  حمق؟ کسی تو را میکنی ا چنینی می بود که حاال بیست میلیون کسی به حسابت بریزد؟ چرا فکرهای این

کردن به تو اصرار فراوان داشت. احتماال خودش است، اگر نه چه کسی از بیست  ای بکند؟ شاید کاوه باشد؛ او که به کمک شوخی

ر و بر ما کنند، دو هایی هم که این کار را می کند؟ همان گذرد برای کمک به کسی که دست کمک را هم رد می میلیون تومانش می

 !ست یا مال تو نیست ای مزه شوند. دلت را خوش نکن، این پول یا شوخی بی پیدا نمی

هایش  چرخد و خیلی حواسم به صحبت هدف می ام، نگاهم بی حوصله شده ست بی گویم مدتی زد. می و پدر نسیم همچنان حرف می

بینمش،  روم می کند؛ نسیم. هر کجا که می ! او ولی اذیتم مینیست؛ حتی حال چرخاندن مردمک چشمانم را هم ندارم، اوج فاجعه است

شوم و راهی برای  شود، بیشتر عصبانی می ام بیشتر می بینمش گمراهی مان را پیدا کرده باید فاتحه خواند. می حاال هم که آدرس خانه

 .این دختر تودارتر باشمتوانم، حداقل کمی در مقابل  شوم. از خودم که نمی تر می بینم و باز عصبانی فرار نمی

های دیشب؛ وارد منزلشان شدیم. یک سالن بزرگ و روشن به عنوان  همان ساختمان دیشب، درختان دیشب، خیابان دیشب و آدم

ای بوده؛ این همه  آمیزی خانه، فرد باسلیقه رنگ. طراح دکور و رنگ ای نشیمن و آشپزخانه زیبا و شیک، یک راهرو با چهار در قهوه

کنم و باز به کار روزانه قیاس اطراف  رنگشان جلوس می ست. روی مبل راحتی کرم ی زیبا در این خانه خواهان مهارت باالییهماهنگ

 .پردازم با خودمان می

رود. حواسم پرت شد. پروین احتماال حاالها بیاید، نگرانم  دانم به کجا می کند و نسیم نمی ای جلوس می نفره آفاق روبرویم، بر مبل تک

 .شود. تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم و با پیام اطالع دادم که خانه نیستم می

ای  رسد، کنترل را روی میز شیشه کند، به چیزی نمی ها را عوض می قدر تنها نبودم. آفاق کانال حیف، کاش سوران بود و من این

 :گوید کند و خطاب به من می رنگ پرت می سیاه

 سم کوچیکت چی بود راستی؟خب، چند سالته پسر جان؟ ا -

 .شان زیاد از حد گرم است و من کاپشنم از باران خیس است نگاهم کردم و یک آن حس کردم خانه

 .سالمه، پیمان هستم 24 -

ترین تفاوتشان در معنای  کند و این کامال از نگاهش هویدا بود، محمد و پیمان، طول فاصله زیادی با یکدیگر دارند که بیش تعجب می

 :گوید تری دارد. پیمان، تنها یک اسم است! باز می یشان است؛ محمد معنای عمیقلغو

 !ای؟ بهت میاد آقا مهندس باشی چی خوندی، چی کاره -
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خواهی مرحم  خورد؟ می ها، کجایم به مهندسی می جان؟ من، با این سر و وضع آس و پاس، این کارها و این حرف گویی آفاق چه می

توانم روزی مهندسی تحصیل کرده و شاغل شوم؟ نپرس! این روزها دلم به شکل بدی چین  یی من هم میخواهی بگو دل شوی؟ می

نوای من، دلتنگ هزار و یک چیز است؛ از کدامشان برایت بگویم؟ هان؟ هر کدامشان  خورده و بسی تنگ است! دل من، دل بی

بگو به که پناه ببرم؟ من از آدمیان این سرزمین بیزارم. برد که بگویمش و توصیفش کنم و تو آن را درک کنی،  عمری زمان می

تر از آن است که پناهی داشته باشد و زخم نشود و  پناه ی گوشت رد نشوند و دل من بی شان تیزتر از آن است که از پرده ام! زبان خسته

 .کنی تر از آن است که تو فکرش را می حتی زخم من، کاری

 .جان قهوه غلیظزنم؛ به تلخی یک فن لبخندی می

 .دونم رفتین یا نه تون. نمی کنم، جایگاه هلیچی؛ همین دور و ور خونه خیر، تو پمپ بنزین کار می -

 زنم. حقوقش خوبه؟ آره خب، من همیشه میرم تو همین پمپ، بنزین می -

اش  ن کند، پاره پاره و تکه تکهزنند. انسان از همان ابتدا به طور غریزی دوست داشت دیگری را زخم کند، خونی از پشت خنجر می

ست  کنند! چه غم سنگینی دار نیستند و مدام و مدام خون دل می کند؛ من از این مردمان چه انتظاری دارم؟ که حرمت دیگری را نگه

 .گـ ـناه، سادگی مظلومانه دلیل، حقیر بی حقارت بی

 .آره خدا رو شکر، خرج یه زندگی عادی رو میده -

 .ی ترسناکی دارد شوم، چهره کند؛ از جدیتش جدی می مستقیم نگاهم می

 نگفتی، چی خوندی؟ -

 !خواهم بگویم چه کار داری؟ به تو چه ربط آخر مردک؟ نمی

 طور؟ مهندسی شیمی، لیسانس ناقص. چه -

 :گره ابروهایش کمی استحکام یافت و پس از چند ثانیه گفت

 ...شد یه کاریش ک کم بهش مربوط بود می ات یه کنیم، اگه رشته یسازی کار م خواستم بیارمت تو شرکت خودم، ساختمان -

ای سیاه را به دیوار بکوبم! او حق نداشت به من کمک کند! من  خواست آن میز شیشه قلبم تپش گرفته بود، عصبانی بودم و دلم می

توانند  م نیستم؛ تنها جبرانی که میفقیر نبودم که بخواهد به من کمک کند! دنبال صدقه نیستم، بر محض رضای خدا موش بگیر ه

ترم. من اصال فقیر، من ندار، من آس و پاس، من ولگرد، خودت انصاف نداری؟  طور راضی بکنند، رهاکردنم است. به خدا که من آن

مردم شبیه است؟ چرا این  ام همین غرور مضحک ترک برداشته فهمی تنها دارایی دانی، نمی کنی؟ نمی مرا که از جنس توأم، درک نمی

دهند؛ آن هم  نوع را از غریبه تشخیص می شناسند و فقط هم کنند؟ حیوانات درک ندارند، یکدیگر را نمی حیوانات رفتار می

کشند و در آخر پیروز همانیست که سر جلسه  کنند، یکدیگر را برای منافع خود به لجن می زنند و غرش می  هایشان، حرف نمی برخی

 کنند؟ دانی چرا این مردم چون حیوانات رفتار می اال میامتحان، تقلب کرد. ح
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سرانگشتان سرد و یخم را در مشتم فرو بردم و کمی با انگشت شستم مالششان دادم، بلکه از سرمایش کم شود. پاسخ گفتم، در حالی 

 :که در ذهنم از او بیزار بودم

 .ضی و قانعمکنین آقای آفاق، من به همین شغل و همین درآمد را شما لطف می -

طور این  ام، چه بانوی رویایی کابوس شبانه، در اتاق خود گشود و خارج شد. نگاهش گرفتم، پدرش این جا نشسته، من این جا نشسته

 قدر وقیحانه؟

ی که شد؟ چنین زلف بلند رنگی هم نیز به پا داشت. کجا یافت می ربع بود و شلوار جین آبی پیراهنی که بر تن داشت، سیاه آستین سه

 :زند. خطاب به پدرش گفت روی خورشید را زمین می

 دیر کردن، زنگ بزنم به نادر؟ -

 :که بیشتر حواسش پی تلویزیون بود، پاسخ داد آفاق در حالی

 .آره، غذاها رو هم بذار تو ماکروویو گرم بشن -

 ...کشد مان دیگر ته می انهنسیم بی هیچ حرف دیگری به سمت آشپزخانه رفت. متدین و متعبد نبودم؛ ولی غیرت مرد

*** 

شوند؛  کند؟ من و او، این مرد تلخان و آن زن خندان، ما نمی کیست آن فرشته پنهان؟ چرا در وسط ذهنم ثابت مانده و خودنمایی می

 خواهی به کشتنم دهی؟ کنی؟ می چرا اصرارم می

 سوالی دارم؛ عشق چیست؟

ای  گرفته دلیل دل هایی که بی گاه زده و آن دلیل مشتاقی و هیجان هایی که بی وقت قراری، آن عشق یعنی ندانستن، یعنی گمراهی و بی

ست دور از زمینیان و  ها. حسی ها، میان برزخ ها، میان نبودن ست میان آسمان دانم چیست؛ اما حسی زده. عشق.. در واژه نمی و یخ

ست  مانی و یک خیال ناآرام، حسی رود و تو می از یاد و خاطر میهایی که دگر خدا  پناهی، گاه های برین. در اوج تنهایی و بی بهشت

ست این برزخ آسمانی عشق. نگاهش که به نگاهت گره  هایش. بیابانی طوفانی ها و بد رفتاری کند، با تمام نفهمی که تو را متالطم می

 ...کنی شود و از آسمان به هیچ کجا سقوط می نشیند، آتش آب می بخورد، طوفان بر می

گویی، درکت  فهمم چه می می»گاه بیا و بگو  ی حقیقی، آن گویم؟ عاشق شو؛ یک عاشق واقعی، یک دلداده دانی چه می تو اما چه می

 «!گویی کنم، راست می می

به دانم، می دانم من عاشق دلداده  قرار که دیگر هیچ کجا قرار ندارد؟ چه کنم؟ می ای خدای عالم و عالمیان، چه کنم با این دل بی

 !ای بده رسم. حتی اگر زمانی زمین به آسمان برسد و حل شوند در خود؛ اما تو بگو، تو چاره ام نمی گرفته معشوق دل

سپاری به درد دلم؟ حالم هیچ خوش نیست،  چه کنم با این دل بی صاحب و نفهم آخر؟ خدایی من، بزرگای من، خالق من، گوش می

توانم مانع نگاه و افکاری شوم که  ات سوگند، دست خودم نیست، نمی رند. به وجود تعالیدست و دلم به یک نگاه سیاهش غل و زنجی
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توانم ورق  توانم تو را جایگزین آن عالقه نا به خود آگاهم شوم و فراموشش کنم. نمی گویند. نمی بینند و کفر می پی هرز می  در  پی

 .، حتی اگر التماست کنمکنی دانم تو هم این کار را نمی سرنوشتم را برگردانم و می

دهی که برای من است، مال من است، منفعت من است! ولی خدایم، به محمد پاک و رحیمت قسم  تو آن چیزی را مقابلم قرار می

دانی  خورم، کاری کن که آسوده باشم، فکرم نگران نباشد، تنها نباشم. گوشه نظری هم به دل بینداز و آن کاری را کن که می می

 .ست بختی یست، تهش خوبیست، خوشآخرش خوش

 «و انک ارحم الرحمین»

 ..راستی، هنوز حرفم تمام نشده، من،

گویند نمازخواندن برایت آرامش دارد. مرا به خودت آشنا  مرا راهنمایی کن، راه را نشانم بده، بگذار با دل خودم به سمتت بیایم. می

ترینم. بگذار به سویت بیایم. باید  ؛ کمکم کن خدایم، بهترینم، نزدیکبینم، سنگین است و حملش دشوار کن. غم این راه را می

آورم؛ چرا که تو  نزدیکت شوم که از این بالتکلیفی و خستگی ها رهایی یابم، من مرد روزهای سخت نیستم. خدا، بدون تو، کم می

وانم، زوری به یادت اشک بریزم و زوری از خواهم زوری نماز بخ بدون من، باز هم خدایی و من بدون تو، حتی هیچ هم نیستم. نمی

خواهم از ته دلم و عمق وجودم به تو مؤمن شوم. کمکم کن و راهی به پیش پایم بنها، ای مهربان مهربانان...  برزخت بِهَراسم، نه! می

 ...ای باوفاترین

 .آید چه من بخواهم، چه من نخواهم، می آید؛ توانم بگویم نیا. خودش می زند. به خیال که نمی ست که به ذهن می  خیالش، خیالی

دار، فقط انتهای محو این جاده را  شود و من مـسـ*ـت زمستان این عشق عمیق و شاخ و برگ ام در امتداد این جاده بیشتر می تنهایی

ت جایگاه، به خیالش جا، در امتداد راه رف انتها چه شیرین است! او خواب است و من این نگرم. عشق، غمگین است؛ اما این غم بی می

کرد؟ چه شد؟ دیدی پیمان؟ چه کسی  دانست؟ کس چه فکر می دارم. کسی چه می بافم و شعله نگاهش را روشن نگاه می شعر می

دانست تو در نگاه اول عاشقش شوی، در لحظه اول، در همین جایگاه و با همان ماشین لکسوس سیاه. با سه اسکناس سبزرنگ و  می

و رفت و من دور خودم تاب خوردم که از هیجانات وارده کاسته شود. خاصیت عشق این است! عاشق اگر خواهان لیتر بنزین. ا سی

 !کند بافد و خود از زیبایی اشعارش کیف می شود! شعر می اش باشد، شاعر می نیافتنی معشوق دست

کنم و به  ر نزده و سرزده وارد دلم شدی فکر میستاره و ماه پرنور و کامل، به خیال تویی که د و حال من، محو این شب سرد و کم

 .ام را شب کنم و روزهای خانه های جایگاه را روز می یادت، شب

*** 

ترسم به سراغش  ام! می دوماه گذشت. دوماه گذشت و آن بیست میلیون تبدیل شده به نود میلیون. این روزها موبایلم را خاموش کرده

دانم باید چه کنم، به کسی هم  اش! نمی این پول، برابر است با یک لکسوس نسیم و ذئ چرخ اضافه بروم و باز پیام واریز پول ببینم!

دانم بروم بانک؟ نروم بانک؟ اصال آن آدم  دانم، نمی ست. نمی حسابم را هم دیدم و مطمئن شدم این پول حقیقی چیزی نگفتم، مانده
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کند؟ خب، اگر رفتم بانک، چه بگویم؟   صاحب چند میلیون واریز می ب بیکیست که پی در پی، هر دو، سه روز یک بار، به این حسا

خندند؟  ها به این دیوانه افکار نمی خواهد پسش دهم!؟ خب آن ریزد و خدایا توبه؛ اما دلم نمی بگویم کسی برایم فرت و فرت پول می

گیرم و ناآرام  خرجش کنم، عذاب وجدان می خواهم پسش دهم. اگر خواهم خرجش کنم و نمی دانم، تکلیفم مشخص نیست. نمی نمی

ی من که نیست!  گویم، آن صاحب باید بیاید و پولش را پس بگیرد! وظیفه خواهم پسش دهم، چرت می شوم. از جهتی دیگر، نمی می

 .نخورده، یک غرور کاذب هم در وجودم به موج آمده صاحب و دست از این پول کالن بی

 ای؟ چته عین مرغ سرکنده -

وز ششمین باریست که پول به حسابم ریخته، بار اول هشتاد و پنج تومان، بار دوم بیست میلیون، بار سوم سی میلیون، ده میلیون و امر

 دو مرتبه متوالی پنج میلیون. خدایا با این پول باورنکردنی چه کنم؟

کند و سمت سوران در موبایل  رو بابایی اشاره میبا دست ب« چیه؟»پرسم  کنم و با چشم می کند، اخم می کاوه است. طلبکار نگاهم می

 گذرد؟ کنم از این فکرها رها باشم. اطرافم چه می گرداند. سعی می فرورفته رو برمی

 کاوه: زن نگرفتی تو هنوز؟

 .گیرم سوران: تا تو نگیری من نمی

 !گیرم کاوه: ماذا هذه الغلط!؟ من بعد پیمان می

 مان انداختند. زن من کجا بود دیگر؟باز توپ را در زمین من بی سر و سا

گرفت. کاش کمی  جا، این پارک آشنا. این بوستان آغاز ویرانی، کاش کمی دلم به یادش آرام می اش گرفته، باز آمدیم این باد باز بازی

این سرزمین به  فقط به یادش قانع بود. دیروز برف آمد و مدارس تعطیل شدند. در کل زمستان امسال، تعطیالت خوبی برای کودکان

ها را در خانه مانده بود دیروز برف آمد و دیروز در پمپ دیدمش، با یک  التعطیلین ارمغان آورد. همین سامیار، خواهرزاده کاوه، تمام بین

 :تیپ سر تا پا مشکی. خندید و گفت

 .پوشی، خواستم باهات ست کنم اش سیاه می تو همه -

 کند؟ بینی چه دلبری می می

 ...پیمان -

 :به امروز بازگشتم. منتظر چشم به چشمانش سپردم، گفت

 چی شده؟ -

 :تعجب کردم

 طور؟ هیچی. چه -

نواز  های سیاهش، چشم چنان در موبایلش بود، نشست روی زمین و سر زانوانش را با دو دست به آغـ*ـوش کشید. پوتین سوران هم
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 :. گفتکردند بودند و با شلوارلی سیاهش، هماهنگی زیبایی ایجاد می

 .کردم بعد یه مدت طوالنی بیایم بیرون شاد میشی ناراحتی آخه. فکر می -

 :گردم. فاز عشقی! لبخند زدم و گفتم روم و بازنمی گفت. این روزها عجیب به هپروت می راه نمی زبان بر لبم کشیدم، بی

 !من خوبم. ممنون -

 .زد داد و حرف می یوار خود را تکان م لبخندش بسیار محو بود؛ ولی بود. گهواره

دارد و از  های پسینش، برادرانه کنارم گام برمی گیری گذاشت. از پس آن جریان قرض و دل کاوه را دوست داشتم. در رفاقت کم نمی

دادم. مهربان است و این، نه  کند. قدرش را ندانستم آن زمان، اگر نه به آن شکل شدید واکنش نشان نمی هایش دریغ نمی کمک

افراد را نباید دانست؟ کاوه در غم شریک   چنین کنند. قدر این منت محبت می هایی که بی لکه ویژگی درونی اوست. کمند آنتظاهر، ب

 .شدند ها حقیقت می رسید و کلیشه بود و در شادی سهیم، شاید کلیشه باشد؛ اما حقیقت است. باالخره روزگاری می

 .اراحت بشیهای ترم رو بیارم، گفتم ممکنه ن خواستم بچه -

 .آرامشش، آرامم کرده بود

 چرا ناراحت بشم؟ -

 :شانه باال انداخت

 .ی خوبی برای تو نداره دونم، دانشگاه خاطره نمی -

شد، من خیلی وقت بود که از این احساسات و  سرم را تکان دادم و نگاه به درختان عـریـان فصل دوختم. باید از این ذهنیت خارج می

بودم و او روی زمین، کنارم نشسته بود و نگاهم  ی فارغ شده بودم. روی نیمکت خیس و سرد سبزرنگ نشستهخود های بی حساسیت

 :کرد. بر زانوانم خمیده، انگشتانم را در هم گره کردم و گفتم می

 .کنی نیست. یه مدت خیلی فشار روم بود، حساس شده بودم طورها هم که فکر می اون -

 :لبخند زدم و ادامه دادم

 .االن بهترم، احساس آزادی بیشتری دارم -

 :مقدمه پرسید بی

 کنی؟ کار می با پمپ چی -

به پسری هم سن و سال خودمان نگاه کردم، تیشرت و شلوارش بس جذب بودند و بدترکیب! دستبند قالده سگ سفیدی را به دور 

 :دستش پیچیده بود. گفتم

 .ذارن که اگه ملت راضی بودن همون کار رو ادامه بدیم ه مدت گفتن آزمایشی میبندی بشیم، ی ریم و میایم. قراره دسته هیچ. می -

 :اخم کرد و با تعجب پرسید
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 !بندی؟ دسته -

جور بگم. من االن فقط شیفت شب میرم دیگه؟ می خوان یه برنامه بریزن که مثال سه روز شب برم، سه روز صبح برم،  یعنی.. چه -

 .سه روز هم کال بیکار. این مدلی

 :اخمش باز شد و ابروهایش را به معنای استفهام باال برد، لبش را کج کرد و گفت

 طور بعد این همه تازه یادشون افتاد؟ اصولش همینه؛ چه -

 .بودم خوابی عادت کرده شد؛ به بی افتاد بد می ریزی راه می شانه باال انداختم. اگر آن برنامه

 .تونستن این برنامه رو بریزن. االن انگار تعداد کارگرا به حد کمال رسیدن محمدی میگه چون کارگرا زیاد نبودن نمی -

 .باز ابرو باال داد و چیزی نگفت. سرم را چرخاندم

 .یک، دو، سه قلو بودند. سه دختر چشم مشکی کوچولو. دلم با دیدنشان رفت؛ بس که بانمک و شیرین بودند

ریزند و نسبت  ارزش اشک می و بی چیز متفاوت است. برای چیزهای کوچک دنیای کودکان، کوچک است. دیدگاهشان نسبت به همه

تفاوتند. قهرشان بر سر یک مداد است و آشتیشان دو دقیقه بعد و قول وفا به نبود قهری دیگر و پنج دقیقه بعد  به چیزهای بزرگ بی

ای  نگ و سفیدیحیله و نیر ریایی دارند. بی قهر، آشتی، قول و روز از نو و روزی از نو. دنیای کودکان کوچک است؛ ولی دل پاک و بی

کس قدرش  جا رنگی. کودکی دورانیست که هیچ جا خوب، دلشان همه جا آبیست، حالشان همه ها همه شود. آسمان آن که از برف رد می

 .را ندانسته و گذر کرده

 :پرسیدم

 !کنه؟ از وقتی اومدیدم سرش تو گوشیه این سوران چی کار می -

 .ته گرداند و شانه باال انداختسرش را به سمت سوران روی پله دم دکان نشس

 .کنه همون شرکتی که توش کار پیدا کرده هست، انگار گفتنش بره جیمیل درست کنه، االن داره با گوگل دست و پنجه نرم می -

 .آهان -

ته ست و با مواد سر و کار دارند، موافق با رش درس سوران هم تمام شد و او هم شاغل شد! گویا شرکت محل کارش داروسازی

اش. که از شغلش ناراضی بود؟ کار، کار است دیگر. پمپ بنزین یا پشت میزش، تفاوت ندارد! حقوق، حقوق است دیگر؛ دو  تحصیلی

خورد. من هم چشم به نان دیگران  میلیون، با ششصد تومان هم تفاوت ندارد! هر که به اندازه تالشش، ارزشش و موقعیتش نان می

دیدم؛ اما حاال  چنان نیازمند می ها را ناسپاس و کافر و هم خوردم و آن هایشان را می د که حسرت داشتههایی گذشتن ندارم. شاید روز

که گاها خودم هم از این اخالق جدید، تفکرات جدید و خوی جدید  ام. طوری تر از گذشته دانم چه چیز تفاوت کرده؛ ولی بسیار قانع نمی

 !کنم حظ می

 :یمکت نشست. دستش را روی پایم گذاشت و گفتکاوه باال آمد و کنارم روی ن
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 پیمانه؟ -

 :ای بود، گفتم ی بحث نداشتم؛ درحالی که نگاهم به همان سه قلوی افسانه اش بود! حوصله پیمانه عمه

 هوم؟ -

 :کردم. گفت کند، من هم دختران کوچولو را نگاه می کردم او مرا نگاه می حس می

 .هم الش نیست  کاری ام نزن! هیچ دغل یه چیزی میگم، دست رد به سـ*ـینه -

 .مانم کنم و منتظر می نه، جالب شد! نگاهش می

 !مون بیا خونه -

 :کنم و دست بر چانه نگاهش. ادامه داد آرنج به زانو قائم می

ه این علت در ام و هر ساله، جشن و سور با شکوهی ب چشم به این جهان ناشناخته گشوده 00/۰1این جانب، کاوه فرهمند، به مورخ  -

سازی منزل جهت برگزاری  گردد. احتراما؛ از شما جناب آقای پیمان رحمانی، خواهشمندیم که در راستای آماده منزل ما برگزار می

 ...مند سازید. ضمنا، کادو فراموش نشود های خویش بهره مراسم کوچک و خانوادگیمان، ما را از کمک

 :تندتر گفت

ا برای یک دوست عزیزتر از جانتان باشد، آن کادو یا سوییچ ماشین یا خود ماشین یا یک ساعت مچی به ترجیحاً یک کادوی گران -

 !رنگ باشد. حاال دیگر میل خودتان است جناب آقای پیمان رحمانی ای مارک الکچری و آخرین مورد، یک جفت پوتین چرم قهوه

 :خندیدم

 !آره دیگه، کادو میل خودمه -

 :روی زمین، چار زانو نشست و ناخودآگاه پرسیدسوران آمد. روبرویمان 

 گفتین؟ خب، چیا می -

ام و هر ساله، جشن و سور باشکوهی به این علت در  چشم به این جهان ناشناخته گشوده 00/۰1این جانب، کاوه فرهمند، به مورخ  -

 ...گردد. احتراما از شما، جناب آقای سوران منزل ما برگزار می

 .اش، دعوت کرد جشن و سور باشکوه دو روز آیندهو سوران را نیز به 

*** 

 مامان؟ مامان؟ سیده پروین؟ -

 :با حرص از آشپزخانه گفت

 هان؟! چیه؟ -

 :ها بود، گفتم به اپن تکیه دادم و به او که مشغول شستن ظرف
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 .ه باشی برمخوام برم خونه کاوه اینا. عصری تولدشه. گفت برم کمکش، گفتم اگه کاری نداشت فردا صبح می -

 :انداخت، با اخم گفت ها روی تخته اعصاب هردویمان خراش می در حالی که صدای برخورد شدت آب و ظرف

 مونی؟ تا ساعت چند می -

 :یک سیب از بشقاب کنار دستم برداشتم و دست به دستش کردم، پاسخ دادم

 .دونم، بهت اطالع میدم نمی -

 .برو -

اش خشک کرد. گازی  داشتنی ی سبزرنگ مخصوص و دوست های خیسش را با حوله شیر را بست و آسایش به خانه بازگشت. دست

 .به سیب زدم و نگاهش کردم

 !خب حاال! نزنیم -

 :آه کشید

 .اش باشم تونم تو رو بزنم آخه؟ بزنمت باید منتظر خوردن صدتای دیگه من کجا می -

 ی به او گفتم باالی چشمش ابروست؟ناراضی نگاهش کردم. من ک

 بریم بیرون، بازار؟ -

نام! ولی نیاز داشتم، مدتی بود که  گویمشان. من و بازار، دو قطب هم بار می ام از آن جمالتی بود که سالی یک نگاهم کرد؛ این جمله

شود در  ن و سور میالد کاوه است. مگر میپوشیدم. فردا جش های تکراری را می ترش بود که پیراهن بودم و مدت طوالنی لباسی نخریده

قدرها هم بی پول نیستم که نتوانم لباس تنم را تهیه کنم. کمی ولخرجی آخر سال به  اش، من آن چنین روزی آراسته نبود؟ به تازگی

کتری روی سماور خورد. عیدی هم در راه است! گاز دیگری به سیب سبز زدم و منتظر و متکی بر اپن، نگاهش کردم. از  جایی برنمی

خواهد  شود. می کند و آب سرخ می بگ درش فرو می اش می ریزد، یک تی کنار اجاق گاز، آب جوش در استکان کوچک و همیشگی

 :کنم شکر را هم اضافه کند که لب باز می

 باهام نمیای؟ -

گاز سوم را هم به سیب زدم و آن را « نه!»زدن شد. این یعنی  کوتاه نگاهم کرد، دوباره قاشق در استکان فرو کرد و مشغول به هم

 !ها گذاشتم و رفتم؛ فقط برای باال آوردن صدایش روی اپن، خارج از ظرف میوه

 ... خوریش یا پیمان! یا کامل می -

. شنوم بینم، می فهمم، می دانم، می توانی تهدیدم کنی. من دیگر کودک آن روزهای نادانی نیستم؛ می برگشتم و نگاهش کردم، نمی

هایم تهدیدم کنی! نه از عشق نهانم خبر داری، نه از قلب سالم و نه از آن غروری که روز به روز این روزها،  توانی به گرفتن داشته نمی

 دانی. چه تهدیدی مادرم؟ هایم نمی بالم، هیچ خبر نداری! تو هیچ از داشته شود. از ارزشی که از داشتن تو به آن می بیشتر و بیشتر می



 

 
 

78 

  
 پمپ بنزین 

 فرشاد رجبی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

*** 

دهد پس... موهای من  هایی روشن و آسمانی را در نگاهش پرورش می رنگ من به پدرم رفته؟ مادرم که تیله ای استی چشمان قهوهر

رنگی است که در هستی مثال ندارد و این نیز باید از  ام. موهای مادرم طالیی ست، تماماً مشکی. این آخرها به این نتیجه رسیده مشکی

بینم؟  ات در مقابل دیدگان غمگین من پررنگ است، کجایی؟ چرا از تو هیچ نشانی نمی رمانم، ای که جای خالیآن پدر باشد. پدرم، قه

 چرا طالق گرفتید؟ چرا جدا شدید؟

رفتن البته. برای من،  گاه تیشرت مورد پسندم نبوده و نیست، برای بیرون کند؛ هیچ ام را به خود جلب می رنگی توجه ای پیراهن قهوه

 .ای خودم دارم، یک رنگ دیگر بلند جذابیت بیشتری دارند. خواستم وارد شوم، منصرف شدم. یک پیراهن قهوه های آستین پیراهن

هستند و خودش سبز تیره. جیب شیکی سمت راست   رنگ هایش مشکی ها و سر آستین ست! دکمه سبز است، عجب سبزی

 !ش، سرم سوت کشید. دویست هزار تومان؟نشست و از قیمت شک در تنم زیبا می اش دارد. بی سـ*ـینه

توان به این نتیجه رسید که این عدد برابر است با یک سوم حقوق این دو ماه کسری! عقلم که بر باد  با یک حساب سرانگشتی می

 .نرفته

 .و گذشتم

هایت بگذری. کنترل  ایت، داشتهه هایت، عالقه ات پا بکوبی و از خواسته اوج قناعت آن باشد، که توانش را داشته باشی و بر عالقه

جا و نا به هنگام! کیست آن که به این درجه از  های نابه روح، کنترل نفس است و کنترل نفس، یعنی غلبه بر عقل و قلب و خواسته

 قناعت رسیده باشد؟

 !نشد

هن دادم. پروین شک نکند صلوات! زبان رابه پیرا بد دلم را گرو گذاشتم! خریدمش، با صفر درصد تخفیف! دویست هزار تومان پول بی

بودم. زیبایی ندارد، مدل و طرح خاصی نداشت، ساده بود! ساده بود و  طور که خود را مجسم کرده نشست، همان ولی بد به تنم می

 .شد رنگ لی، جذابیتش دو چندان می شیک، با یک شلوار آبی

چیزش تفاوت  کشد. امسال، چه سال عجیبی بود. همه زحمتش را میست که سال به سال، پروین بانو  این کار امشبم، از آن کارهایی

 .گذاشتم چیز رنگ باخت و رنگ گرفت. کاش پروین را در خانه تنها نمی کرد، همه

 .بود  ای بود که به قول خودش در باد و بوران، استوار بر پای مانده این سنگ کوچک، درست وسط نازک شیشه

*** 

 شکسته بردیای که رفته با خود، دلی  »

 چنین به توفان، تن مرا سپردی این

 ای که مهر باطل، زدی به دفتر من
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 «ها که بر سر من بعد تو نیامد، چه

ای از این  دیدم، زنی در گوشه زدم و در خیال ناپایدارم آسمان را تصویری چون او می گاه که من در باران عاشق آن شب قدم می و آن

گذشتم، قلب مردی به سه  نگاه می خندیدم و از روزهایم بی خیال و رها می آن زمانی که من بی .کشید شهر غبارگرفته و ناپیدا درد می

 .تکه شد

زنم، به یاد آن ماهی قرمز  ام! زار می شد، ایستاده طور شد که به این جا کشیده دانم چه شد و چه و امروز، من در مقابل این زنی که نمی

زنم، برای آن کودکی که آن شب به خانه رساندمش و ندانستم که تا چه  زنم و زار می نشد! زار میگاه آبش آلوده  درون حوض که هیچ

 .کند زنم و این حجم انبوه خاطرات است که کمرم را خم می زار می .زنم ساعت در خیابان ها پرسه می

آورم. دیگر  ها را در نمی دیگر ادای خوشبخت خوشی به من نیامده. نه! من آدم روزهای سفید نیستم! بر زمین نکوبم! باشد، فهمیدم؛

 !خواهان خوشبختی نیستم، باشد. تو برش گردان، بگو برگردد. پدر نداشتم. مادرم را نگیر

زندگی من، زهرمار  .بینی عین زهرمار است قهوه اسپرسو را به یاد آور، داغ داغ است، بگذارش کنار و دو روز بعد به سراغش برو، می

 !زهرماراست، خود خود 

آمدی و او با  هایی که خسته از کار باز می آور، به یادآور آن زمان تر از آنی بود که بتوانم هضمش کنم. به یاد گویم؟ حقیقت تلخ چه می

فهمیدی که او در این ساعات چه  خوابیدی و نمی ات تا ظهر می شده وارانه، فقط در جای آماده ساخت و تو ناالیق هایت می بداخالقی

ات فریاد کشیدی  لیاقت به یاد بیاور! سرش فریاد زدی! نگرانت بود، خواهان آسایشت بود، الل شوی که با آن صدای نکره کند. بی می

دلش را شکستی! پیمان، تو لیاقت داشتنش را نداشتی. قدرشناس نبودی، به فکرش « بذار بمیرم، باشه؟ فقط ولم کن تا بمیرم!»

های  دهد؟ جز بازی کنی؟ چنین حرکتی چه معنا می ب را تا صبح، زن را در خانه تنها رها مینبودی.تو چه اوالدی هستی که ش

هستند؛   ها هوا و هـ*ـوس ات باد دارد! این کنی عاشق شدی؟ جوانی، کله تواند باشد؟ پیمان، تو واقعا خیال می ات دلیلت می کودکانه

 ...گردند هرگز باز نمی مانی و یک سنگ قبر تلخ و روزهایی که گذرند و تو می می

کشد چون پرستوی سفیدی که از او فقط  شود و ناگهان پر می ی ذهن و قلبت می شود. ملکه ی تنت می جدایی رسم روزگار است. پاره

 .هایش شکسته است فهمی که بال یکی دو پر باقی مانده و تو تازه می

به ادامه زندگانی داشته باشم؟ بگو! نه عشقی ماند و نه مادری. نه سیاهی گونه ادامه دهم؟ دیگر چه امیدی  گویی با این اوضاع، چه می

 ...چیز نیست، هیچ نماند، خالی، پوچ، سیاه، تاریک، نامفهوم ای و نه دیواری. هیچ و نه سفیدی. نه جاده

اش را از بری،  گذشته و آینده رسد؟ تو که از حال و روز این دیوانه سر به فلک گذاشته خبر داری. تو که  خدایا، چرا مرگش فرا نمی

ی متدین و جدیدت بود، سر پا شده بود، در امتداد جاده  ات بود. بنده اش کن! بنده اش، نظاره بینی مرگش را فرا رسان! نمی

به این جا تاریک شد؟  زد، عاشق شده بود؛ چرا مرد؟ چرا پژمرد؟ چرا به ناگاه برق رفت؟ چرا همه نهاد، لبخند می اش گام می خوشبختی

 !زودی؟
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 .اولین روز سال است و باز باران ../1/1

 ...نم ست، انگار بی حوصله می بارد. نم باران بهاری

گونه  گوید و چه کند، چه می دانم کیست، چه می نگاه می خیزد. بی های چارچوب در برمی شود و فریاد لغزش پیچ و مهره در اتاق باز می

رود و  کند و می هایم گله می تفاوتی دارد. از بی ام را بر می ی صبحانه نخورده گذارد، دست روی میز میرود. همسر استوار، سوپش را  می

 .بندد در را با کشش دستگیره می

نهایت تو یا فداکاری تو؟ باران  رنگی، چه پرنور، چه درخشان. خدای من! به حال کدامتان گریه کنم؟ تو یا تو؟ رنج بی چه چشمان آبی

توانم چیزی را به یاد آورم،  شود. نمی شمان تو یا صداقت آشکار دیدگان تو، پدرم؟ مرور خاطرات بر من سخت میرنگ چ آبی

کردم و  اش می خوردم و برافریخته ریخت و من نمی هایی را که برایم می خواهم به یاد بیاورم چایی خواهم چیزی به یاد بیاورم! نمی نمی

بود. به حال کدامتان گریه کنم؟! به حال عشق تو، صداقت تو،   تنها مجازاتم یک نگاه پرمعنی او... آن زن مهربان من، با بخشش،

گـ ـناه بودی، تو پدر منی، حامی من، قهرمان من،  فداکاری تو؟ طالق؟! چرا؟! روزگار چرا این بازی را با تو آغاز کرد پدرم؟ تو بی

کنم که ملکه اقرب  گ بود؛ ولی در بذل کوتاه نیامدی. گاهی شک میهای من نشد، نشد چون دستت تن غایب همیشگی رویا بافی

کنم، شمایی که دیر قدرتان را دانستم، دیر شناختمتان،  ارزش، به حالتان گریه می الهی باشید! من دست از پا درازتر، احمق، نفهم و بی

 !دیر، خیلی دیر

ا چرا؟! با این که چندین روز، چندین ماه و مدت زمانی طوالنی را برای برند؟ واقع عقلی خود پی می قدر دیر به کم ها این چرا انسان

کند. او  ی ریز و یک اشتباه ریزتر، کل نقشه و فکر و ذهن آدم را پنبه می گیرند، باز در آخر، یک روزنه تفکر و تعقل و تامل به کار می

 ام به ویرانی افتاد؟ گیکه نگاهش کافی بود تا در هوای آمدنش بمیرم. چرا به یک باره تمام زند

گونه  ی نگاهش. چه بینم؟ کو؟ کجاست؟ آن، آنی که صاحب دلم بود و دلِ من، غل و زنجیر خورده ها، او را نمی چرا در دنیای این روز

 بینی؟ نه من فهمیدم، نه تو، نه او... خدا، تو بگو، چه شد؟ گذشت؟ چه شد؟ می

*** 

ی  کرد و در آخر هم روزی فهمیدم که دیگر واژه برد و از من پنهان می ک سال تمام رنج میهیپرتروفی، درد بی درمانش بود. مادرم ی

های پزشکش، قلب وی در اثر این بیماری که با کاردیوی  برایم بی معنا شد و رنگ باخت. مشکل قلبی داشت؛ بر طبق گفته "مادر"

 .دزمان من خانه نبودم توقف کرده و آنکند،  ی مستقیم دارد و در نظم آن اختالل ایجاد می قلب رابـ ـطه

دلیل عصبانی بود؛ اما، نفهمیدم، درک نکردم، دقت نکردم... چه سود؟  من آن شب، حس کرده بودم که حالش خوب نیست. بی

ها  پشیمانی حاال دیگر چه سودی دارد؟ غفلت کردم، خریت کردم، بچگی کردم، مجازاتم باید تا این حد سنگین باشد؟ اصال این

ی تو  ای از پازل گسترده دهم در این زندگی؟ خدا، مگر من هم تکه ناهند که مجازات داشته باشند؟ تاوان چه کاری را پس میگ
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 نیستم؟ من چه نقشی در این پازل دارم؟ باید بدبختی بکشم؟

 ...دست بکش، دست بکش... آرام... کوتاه بیا

فهمیدم و هزار ای کاش که  ای کاش نمی  ک پدری هم در میان بوده کهیک ماه از مرگ یک مادر گذشت و من به تازگی فهمیدم ی

دانستم فرزند یک  شناختمش. حقایق مرا در آن واحد خرد کردند، له شدم، نابود شدم. پدرم طالق گرفت، پدرم طالق خواست، نمی نمی

 !ی افتخار است مایه دانستم، به به! چه اوالدی! واقعا چیز از زندگی خود نمی جانبازِ جنگ هم هستم! هیچ

های شیمیایی که در مناطق جنگی استنشاق  می گویند در سن چهار سالگیِ من، پدرم دچار بیماری نحس سرطان گشت، به دلیل گاز

ای نداشت جز سازش و دست و پنجه نرم کردن با مرگ؛ و آن زمان بود که پروین را طلب بخشش گفت و راهیمان  کرده بود و چاره

 .ی استوار، پدر سوران ی یک استوار بازگشته از جنگ، به خانه کرد، به خانه

*** 

 .گذشتند ها از پی هم می روز

ی  ، با چشمانی خیس و تیره و آلوده به غمی کدر و سیاه، از شیشه"محمدطاها رحمانی"در راه بازگشت از آرامگاه پدر، شهیدِ بسیجی 

کس طعم درد را نچشد. وسط قلب مرا، خنجری تیز و برنده گسیخته و فکر  هیچ کنم جز من، کنم و آرزو می ماشین به بیرون نگاه می

 .کنم با چیزی جز گذشت زمان درمان شود و التیام یابد نمی

گاه و شبگاه افکارم، چه بگویم با تو آخر مادرم؟ رویم سیاه است، جرات  افتم؛ آخ... آخ، پروین بانوی من، مالک صبح به یاد مادرم می

خواست بکند، فقط کاش بود... کاش بود و دلم به وجود او خوش بود. اصال  دارم. کاش بود، کاش هنوز بود و... هیچ نمیگفتن ن سخن

خواهد برود، تا بتوانم نگاهش کنم، لمسش کنم، در آغـ*ـوش  گفت که می گفت. مرا می خواست برود، به من می قبل از آن که می

 !آدم بدی نبودممادرم گریه کنم. به خدای احد قسم، من 

قراری! چه امواج افکار  ی بیمار خوابید و چه اشکی که در چشم خشکید! چه نگاه بی ست! چه آهی که در سـ*ـینه چه حرصی

ای و بی هیچ  ماند یک سیاه و یک سفید، بی هیچ جلوه روند و می ها می کم رنگ های ناشناخته! کم متالطمی و چه دنیایی از غم

خواهد  ام، دیگر تمام و ناتمامم دست خداست، ریش و قیچی مال او، هر کار می زندگی؟ من به آخر رسیده معنایی. هدف چیست از

کردم به حال  خواهم، نه اعتراضی به وقایعش دارم. از ابتدا هم دخالت من غلط بود. باید خودم را رها می کند، بکند. نه از او چیزی می

رسم که به نسیم و امثالهم برسم و بتوانم از  رسم، نمی های من زیاد بود. من نمی ابتدا هم خواستهی امن او، از  او، به امان او، زیر سایه

ی واال، آسمان و ستارگانش را نظاره کنم و گل پر کنم. با آن لحظات رمانتیکِ گیتار و سیگار و ساحل و دریا و  های صد چند طبقه برج

ست. از ابتدا هم کار من اشتباه محض بود. باید  ها زیادی من نیست، این خواسته ها مال کشید. این های آخرش را می آتشی که نفس

 .کردم بودم و آرزوی خوشبختی نمی بودم و از خودم راضی می خودم می

دانستم. خوشبختی هر کس به  گفتم؛ ولی فقط در حد حرف بود و خودم نمی ها هم همین را می تر خوشبختی به مال نیست؛ قبل
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کردیم، نه کسی به  مان. ما ساده بودیم، ساده زندگی می آالیش فیتش بود؛ یک مادر بود و حقایق پنهان و زندگی آرام و بیی ظر اندازه

بردیم. همه در این دنیا خوشبختند، کیست آن که بداند و قدر بداند؟ خوشبختی  کار ما کار داشت و نه ما در کار کسی دست دخالت می

ای، هنوز حق زندگی داری، این که بدانی هنوز  است. این که بدانی هنوز زنده "داشتن"؛ خوشبختی به مال و حتی افراد هم نیست

 .بریم مان پی می عقلی قدر دیر به کم دانم چرا ما این ی خاطرات دو هزاری داری! نمی یک حقی از این زندگی، از این دنیا، از این کوچه

های بهار فرا  کنم. لرزش گذارم و عبور می انگیزم، می انگیز و رعب ی خاطرات دل هام، کوچ شوم، قدم به قدمگاه همیشگی پیاده می

کشد که خیس عرقم.  کشم و به ثانیه نمی فهمم. سردم است و پتو روی تنم می ام؛ یک حالت تب و لرز دارم، می رسیدند. سرما خورده

 .ارماین است که نه شب و نه روز و نه هنگام خوش و نه بد هنگام، خواب ند

تر که  کند؛ تو را چه ربط؟ برو و به کارت برس. نزدیک وگو می ی استوار ایستاده و با وی گفت مردی کت و شلوار به تن، جلوی درِ خانه

ا شدم، نگاه استوار مرا دید و به آن مرد نشانم داد. گویا که با تو کار دارد پیمان. چه کاری اما؟! فامیل نسیم یا کاوه که نیست که آشن

 اشد، پس کیست؟ب

به آنها رسیدم و ابتدا به احترام، به مرد سالم گفتم و سپس به استوار و با نگاهم به او جویای احواالت شدم. استوار به معرفی طرفین 

 :پرداخت

 .شرکت هستن؛ گویا با هم حساب و کتابی داشتین -فالن!-ایشون آقا پیمانِ ما هستن، این آقا هم مدیر عامل  -

کس حساب و کتابی  هایی مردانه. موهایی طالیی و پوست نسبتا سفیدی داشت. من با هیچ ا چشمانی مشکی و ابرومردی بود ب

 ...نداشتم؛ اما

*** 

 .های داخل رو دارم گذاری کردن. خودم هم که مسئولیت یکی از شرکت پدر من، ساکن خارج از کشور هستن و اون جا سرمایه -

اش. نگاهش نجیب بود، حیله نداشت. به شدت  سن مناسبی بود برای چهره ۰8را باال آورد؛ نگاه به زیر انداخت و باز سرش 

 .زد خواستم بدانم با من چه کار داشت، خیلی کند حرف می می

ی متوالی اون  طوری، چند مرتبه دونم چرا، چه یه مدت نیازمند پول شده بودم و از پدرم درخواست کردم؛ ساکن انگلیس هستن. نمی -

دونین که ریختن و واریز  جوری شده که این پول کالن به حساب شما افتاده و می دونم چه رو به حساب شما ریخته. یعنی،... نمی پول

فرستادن پول رو،  های حساب به حساب عادیه. اون موقع که پدرم برای شما می تر از واریز بر از یه کشور به کشور دیگه کمی زمان

 .گشتم حساب منه. مدتی دنبالتون میی  کردن که شماره فکر می

 :مکث کرد

ها رو باال بکشه... پول  ترسیدم که اون فرد پول ش می دونم بد موقعی مزاحم شدم؛ اما همه من متاسفم از بابت فوت والدینتون و می -

بشم. آدرس و شماره تلفنتون رو تر بیام و مزاحم  کمی هم نبود، نزدیک به صد و بیست میلیون بوده، از این جهت، دیگه نتونستم دیر
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 .تونه ناخلف بار بیاد دادین. مطمئنم که پسر یه شهید، نمی زدم جواب نمی از بانک مرکزی گرفتم؛ اما هر چی زنگ می

 !جا هم عیان شد به حرفی نداشتم. داستان این پول عظیم نا

 .این حرف رو نزنین، این پول مال شماست و من نباید حرفی بزنم -

 :یالش آسوده شد که نفسی کشید و متبسم گفتانگار خ

 .کنین ام می ام از این بود که طرفم یه آدم عوضـ*ـی از آب در بیاد و نتونم حقم رو بگیرم. شرمنده اختیار دارین. تمام دلهره و عجله -

*** 

 .ای به دور خود تنیده، تنها نشسته بودیم ها گذشت و ما همچنان پیله آن از آن روز و گذشته

آید و سراغ مالش را  دانستم روزی صاحب این پول باز می پول را بازگرداندم، حس خوبی نداشتم، حس بدی هم نداشتم؛ پنداری می

 !بود، واریز شد دارش رسید و پول به حسابی که باید درش می گیرد. در هر حال، حق به حق می

ها  تر کنم. قبل ام بر دوششان؛ اما چه عمل از من برآید؟ تحمل می کنم اضافه باری ی استوار دیگر راحت نیستم. احساس می در خانه

پروین بانو بود و بود و بود و من حس مزاحمت نداشتم؛ اما حاال، نیست و نیست و نیست و من دیگر راحت نیستم. خواهی بگویی 

دل نازک؟ بگو! بگو، راحت باش. گویی لوس؟ احساساتی؟  احمق؟ بگو، من حماقت کردم، درست، به رویم بیاور مدام و مدام. می

بیداری، شب به شب تعبد  ام دیگر، شب به شب گریه، شب به شب شب بینی تنهایی مرا به این جاده کشانده، من کجا و گریه کجا؟ می

 .ها را هم ندارم ترین خواهی بگو، من لیاقت بد و صاله، شب و روز و صبح و عصر و شام و میانه روزم هم تنهایی. هر چه می

ی روزگار و دیگر  ای که به مثال آخر خط است و آخرین صفحه بیند. یک نقطه کس را نمی رسد که دیگر هیچ آدم گاهی به جایی می

نگرد؛  هایش می ی راهی وجود ندارد. در آخرین نقطه و آخرین خط و آخرین برگ کتاب سرنوشتش ایستاده به گذشته هیچ ادامه

اند،  ها بسی بزرگ و پررنگ نگاشته شده خوردگی خاطرات خوشایند و ناخوشایند. برخی عنای خطسیاهی، سیاهی، سیاهی! سیاهی از م

اند. برگه به برگه، ورق به  ها فراموش شده آیند و این شوند و به یاد نمی رنگ و محو و ناپیدا و دیده نمی برخی دیگر هم کوچک و کم

صبرانه، متوالی، رخ دادند و خطرات از وسط مغز عبور کردند. سر سوراخ  ی که بیهایش، اتفاقات رسد به آخرین کند و می ورق را نگاه می

ها،  ها و روز ها، شب ها و حرف ها، نگاه ها و نداشته ها، داشته ها، نخواستن ها، خواستن ها، نفرت چیز از سر بیرون ریخت. عشق شد و همه

ی دفتر سرنوشت و روزگار است از دیدگاه یک بدبخت  آخرینِ برگه ی آخرینِ خطِ ها؛ این روایت آخرین نقطه ها و ایستاده نشسته

 .انسان

ی یک کودک به آن دختر، با زنجیر وصل کردی و حاال، آن زنجیر شده طنابی پوسیده  ام دادی! مرا به وسیله آخ، روزگار! چه طور بازی

 !ی؛ دست مریزادام داد ست نسیمی بوزد و این طناب از هم گسسته گردد. چه طور بازی که کافی

نمی دانم؛ از زمانی که پروین به دیار آخرت شتافت، از نسیم خبری ندارم. موبایلم شارژ تمام کرده و خاموش شده بود و من در این 

 !یک ماه و اندی حالی برای به شارژزدنش نداشتم؛ از این جهت با او هم ارتباطی ندارم. به درک
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واری از  کنم، مبادا حرکت دیوانه شود؛ خودداری می راهن سبزرنگ بر آتش خشمم بنزین میگشایم و اول از همه آن پی کمدم را می

زنم و شارژر موبایلم را از  کنم و موهایم را شانه می رنگی که به سیاهی نزدیک است، به تن می ای اعضای تنم سر بزند. پیراهن سرمه

های  رنگ، با کف سفید و بند های کتانی سیاه شوم. همان کفش کنم و از خانه خارج می کنم و به ناکجا پرتابش می سوکت می

دهم و  ایست دارمش. موبایل را در جیب سمت راست شلوار لی مشکی جا می دوام است! یک سال و خرده سفیدش؛ این کفش چه پر

شود  است! برخی عادت ها را نمیام همین دویدن در پلکان  آیم. یادتان به خوشی؛ از بچگی بازی رنگ را تندتند پایین می های آبی پله

 .بازی من در کودکی تا به اآلن ترک داد؛ مانند پله

کنم تا به زمین نیفتم. به یاد آن صبح اولین دیدار و اولین  بینم و پایم را سر بزنگاه جمع می بار شلنگ سبزرنگ وسط حیاط را می این

های تکراری و خیالی و خاطرات پر زرق و برق  کوچه وم؛ از پسر خوابی می رویارویی و خستگی فراوان من پس از دو سه روز بی

کنم! بگذار سرما  ها توجهی می روم. هوا کمی سرد است، سرانگشتانم یخ زده. به خیالشان به آن گذرم و به سمت قتلگاهم پیش می می

 .برد بخورند و یخ بزنند! مرا چه خیال؛ سرما گرما را از بین می

یخ باید بود؛ یخ سرد و سمجی که با هیچ گرمایی آب نشود و اگر آب شد، حداقل بخار نشود. در این جایی که  در این بوستان دنیوی،

خواهند تو را به مال خود بیفزایند و تو  من هستم، یخ باید بود تا بتوان زنده بود؛ زنده ماند، زندگی کرد. گرم که باشی، همه می

در این زمانه که  روی؛ اما یخ، نه! چه کسی و ماندن؟ دیدن و ندیدن؟ و در آخر از بین میمانی. رفتن  می بین بودن و نبودن سردرگم

خواهی و  توانی انتخاب کنی؛ آنی را که می خواهدت و تو با چشم باز می خواهد؟ یخ که باشی دیگر کسی نمی همه یخ هستند یخ می

 ! خواهی، نه با زور و نه با اجبار آنی را که نمی

*** 

 .هم با کسر حقوق به مدت دو ماه  خبری، به کار راهم داد؛ آن مردی نکرد، پس از یک ماه غیبت و بیمحمدی نا

دانم او مال من  توانم انکارش کنم. می شود، نمی فشارم. دوستش دارم و این انکار نمی را می ۰80گذارم و زنگ واحد  تردید را کنار می

رسد  امان من چرا؛ ولی در حقیقت، این امکان ندارد. باالخره روزی می ویاها و خیاالت بیتوانیم ما باشیم. در ر شود، من و او نمی نمی

ام به رضای خدا و رضای او. اصال هر چه او بگوید، این رابـ ـطه معطل، این  که هرکداممان، به آغـ*ـوش مختصش برسد. راضی

حاال، که مدتیست نه من از او سراغی داشتم، نه او از من. این  طناب از هم گسسته، باید یک جایی پاره شود دیگر؟ چه زمانی بهتر از

 !شود« کات»شود، همین حاال باید  رابـ ـطه اگر ادامه پیدا کند، دردسرساز می

 .منم.. پیمان -

واقعی « من»ها، عادت است؛ در اصل عادت اکثریت است که هرگز نفهمیدیم آن  ها هم در جواب کیست؟ گفتن این منم گفتن

 .کیست

بود که حاال از ریشه، سیاه   اش شده رنگ  گیرترین تغییرش در این یک ماه، موهای طالیی بینم. چشم کند و او را می در را باز می
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زنند.  هایی که مردانه بودنشان را فریاد می رویید. دخترک شرقی چشم و مو مشکی. شال سفید، مانتوی نفتی، شلوار مشکی و پوتین می

 .مال کیستند ها پوتیناین  به من چه که

 .سالم -

 :زنم لبخند می

 .سالم -

 :گوید اش قابل توصیف نیست، می کند، با لبخندی که شیرینی رود و به ورود دعوتم می کنار می

 .بیا تو، حرف دارم باهات -

بانو؛ اما دگر مرا مجالی برای  های بسیاری برای گفتن دارم، نازان بانو، دقیقا به تو هم باید بگویم، نازان آه، چه جالب! من هم حرف

 .گفتن نیست سخن

 .مزاحم نمیشم -

 :کشد ناراضی اخم درهم می

 .مون، بیا بمون مزاحم چیه دیگه؟ بیا، عرفان و علی هم شب میان خونه -

زشمند، مخالفت کردن این تندیس ار ام برای ورود و تنها نگاه کند و من با وجود تمام امیال درونی و برای گرفتن دستم دست دراز می

 :گویم گیرم، می کشم. تعجبش را نادیده می کنم و دستم را عقب می می

 ..تونم بیام تو. یه کاری باهات داشتم، آم.. خواستم کنم، واقعا نمی تعارف نمی -

افتد و  ایم میخواهمت و او به پ گویم نمی کردم که من می کردم. در رویاهایم تصور می تر از آنی بود که فکرش را می گفتنش سخت

 :گشایم ی هندی. دهان می کلی صحنه

 یادته.. یادته گفتی بابات اجازه نمیده بیای پمپ بنزین؟ -

 :دهم شود. ادامه می ای آهسته صوت از دهانش خارج می دهد و آره سرش را آرام و نامحسوس تکان می

 !همیشه به حرف بابات گوش کن -

صاحب را نگاه کنم.  خواهم بمانم و فقط این چشمان بی کاره رها کنم. می هم صحنه را نیمهخوا کند و نمی با شک و دودلی نگاهم می

 !شود و این دست تو نیست، این هم عادت است جا خارج می به همیشه در شوق که باشی، فحش از دهانت نا

ن تصادفی بود؛ ولی خودمون هم مقصریم. به ی ما دو نفر از همون اول اشتباه بود. اکثر مالقاتامو ببین اصال دوستی ما و رابـ ـطه -

 ...هر حال این ما بودیم که... ولش کن. فقط خواستم بگم از آشنایی باهات خیلی خوشحال شدم و

گویم. فقط  ، چیزی نمی خیال ام اما بی لرزیدند؛ احساسات درونی توانستم حرف بزنم، لکنت گرفته بودم و دستانم به وضوح می اصال نمی

 :گویم دهم و باز با خنده می کرد؛ دستم را جلوی صورتش تکان می اهم میبا بهت نگ
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 نسیم؟ کجایی؟ -

 :باشد، نگاهش را چندین دور چرخاند و در آخر به مردمک من رسید، سپس گفت انگار که به خودش آمده

 ..آم، چی شده.. آخه -

 خندد، جنون گرفته؟ می

 ...ام بابت اون ساندویچ... یعنییهویی تصمیم گرفتی... فکر کردم قهری... باه -

 :باز خندید

 فهممت پیمان! چی شده؟ نمی -

دیوانه! من بر سر یک خوردن یک ساندویچ با تو قهر کنم؟ این حدس تو چه محال است. ماجرایی نیست عزیز دل پیمان، منتها حاال 

هاست. حاال چشمم وا شده و  ها و تفریق تفاوت گر ای که بیان کنم؛ پرده ای را که به میان من و تو کشیده شده حس می آن پرده

 .خیال قضیه شویم نازان بانو؛ بگذار پایان این قصه به جدایی خوش باشد بینم. بی ی با تو بودن را دقیق می آینده

خورم که  گذرم. قسم می روی و من از پیچ خیابان می کنم، تو به داخل می دهی. نگاهت نمی روم، تو هم برایم دست تکان می من می

 !شود ولی... عجب بد عادتی بود، هرگز فراموشم نمی هرگز دست و پایم به سمت خانم آفاق سست نشوند؛

 .ست، عشق نیست، ل*ب نیست و خال نیست گرچه پایان راهمان جدایی»

 .ای بر ما نیست و من فرزند سوز دل و آه، جز این چاره گرچه تو اندوهناکی

 «.، گاهی نرسیدن هم زیباییست"رسیدن"عشق تهش نباید که باشد 

*** 

کرد. آه! چه اندازه این نوازش سبک را  وزید و روح خسته و مشتاق به خوابم را نوازش می گر، می نسیم، مانند یک دست نوازش

بام کاشانه داد. دیدن نورهای تیزی که لجوجانه از پشت  ام را تسکین می بیداری دم، خستگی و شب ستودم و چه اندازه دیدن سپیده می

رفت، دمایی که رو به افزایش بود، این خلوتی و سکوت. نه، گوش بسپار و  تر می ای که مدام پایین کشید، سایه ها سر به بیرون می

توجه از کنارشان گذر نمود؟  توان بی گونه می اند. چه بشنو؛ اصواتی که هر کدامشان هزار و یک معنی را در پشت خود مخفی کرده

چیز ساده گذرکردن درست نیست. برخی مسائل  بودن به متفکربودن است. از کنار همه دهد، انسان را این چیز ها شکل میوجود انسان 

ها حاصل افکار  گذاشتن ندارند موافقم؛ اما بال یک پرنده، یا یک برگ درخت و بال پروانه، جداً جای تعقل ندارد؟ این را که ارزش وقت

کنم که با مردمان اطرافم یک فرق و یک تفاوت ناآشنا دارم و قادر به درک آن نیستم.  ام وجودم حس میمن دیوانه است. این را با تم

گذرند؛ خواندن افکار دیگر افراد که هیچ ربطی به ما ندارند، چه فایده دارد؟  خیالش، زندگی دو روز است و مانند برق و باد می اصال بی

ی این جاده را طی کنیم که زندگی  ، به میل خویش، با عقل و تفکر و ذهن باز، ادامهبیا دست از دست هم جدا سازیم، به تنهایی

 !تر است گونه آسوده این
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 عرض سالم و روزگار به خوشی خدمت خوانندگان

ای به  قبل از همه تشکری بکنم از تمامی مخاطبان این سری که من رو در تکمیل این رمان همراهی کردند. خسته نباشید جانانه

 !ویراستار ارجمند، طراح جلد، ناظرین و منتقدین گرامی و پاره دل بگم که بهشون زحمت زیادی دادم

شید که موضوع  موضوع این رمان، عاشقانه نبود! اگر با کمی ریزبینی و دقت بر واژگان و جمالت درنگی داشته باشید، متوجه می

شقانه رو به این دلیل چاشنی داستان کردم که خودم بدونم دارم چی اصلی به معضالت جامعه و انواع تفکرات پرداخته. ژانر عا

نویسم و یه نظمی برقرار باشه و متون خیلی خشک نباشن و هم این که مخاطب خسته نشه و جذب بشه. خیلی سعی کردم با  می

در  دونم تا چه حد نش خارج کنم؛ نمیگفتاری شیرین و جذاب، در مغز خواننده رسوخ پیدا کنم و بتونم افکار و اعتقادات غلط رو از ذه

شد، من اصال نویسنده نیستم که بخوام  محسوب می« عقده گشایی»این راه و این هدف موفق بودم! نوشتن این رمان برای من یک 

رمان رو های مجازی خیلی بد رو اعصابم بودن! از اون جهت این  جسارتی به قلم و کاغذ داشته باشم؛ اما مدتی بود که برخی داستان

روز پرداخته  تنها به توصیف نه یا نهایتا ده -ماهه غیر از اون کات یک-طور که مطالعه کردین، کل رمان  ضمن این که همون .نوشتم

نگـاه دانلـود شده بود؛ مسلماً این چند روز، نباید این قدر طوالنی بشن، پس نتیجه بر اینه که درصد بیشتری از داستان رو تنها  بود و

ها تو این سن، چندان درکی ازشون ندارند. مطمئنم  شخص اصلی تشکیل داده بود؛ یک سری موضوعات که حتما نوجوان« راتتفک»

دارند و از همه جهت تأمینند. با « آسایش»های این رمان پدر و مادر دارند، درس و مشق دارند، خونه و زندگی و  خیلی از خواننده

رسه و ما  خدا رو در هر حال شکر کنیم، عبادت کنیم، دعا کنیم. مرگ شوخی نداره، یه موقع می نوشتن این رمان، خواستم ثابت بکنم

ها رو نگاه نکنیم؛ هرکسی مشکالتی داره و نمیاد رو پیشونیش بنویسه آی ام  هنوز چند سال طلب نماز و روزه داریم. ظاهر آدم

چشمی نکنیم؛ ظاهر  حتما باید اون رو داشته باشم! چشم و هم دلیل نداشته باشیم که چون مد شده منم های بی بدبخت! خواسته

رسه که دیگه دیره واسه  زندگی دیگران به باطن زندگی ما هیچ ربطی نداره! احترام پدر و مادرمون رو حفظ کنیم؛ یه وقتی می

لناسه گردنمون. به عقاید ا گیره، هم اون دل شکسته و این حق کسی رو نشکونیم که هم خدا غضبش می گذاشتن. دل هیچ احترام

شون حداقل  های دیگران حسرت نخوریم. و و و... خیلی چیزای دیگه که به همه همدیگه احترام بذاریم، خودمون باشیم و به بودن

 .ای شده ریزترین اشاره

فردا نشستن هم  ببینین، این جامعه رو اگر به حال خودش بذاریم نابود میشه، بدون شک! با دست روی دست گذاشتن و به امید

دونم چه معنی داره اسم  کم دیگه که پیش بریم، افتادیم ته دره! نمی چیز درست نمیشه. همین اآلن هم ما روی مرز فسادیم، یه هیچ

چیزش اسالمی نباشه! حاال بگذریم، خواستم با روی هم قراردادن چند آجر پاره روی هم، هرچند  باشه؛ ولی هیچ« اسالم»مملکتی 

 .چند ناپیدا و ریز، سهمی در اصالح تفکرات غلط داشته باشم کوچک و هر

شد؛ ولی خب، چون خیلی از دستگاه های  شک خیلی قشنگ می بذارم، بی« کارگر شهربازی»خواستم شغل شخص اصلی رو  می

ویسندگی بهم دست آوردم، این شغل رو انتخاب کردم. شاید چنین رمانی رو بعدها بنویسم؛ اگر باز هم حس ن شهربازی سر در نمی

های آینده بگم که مطمئن نیستم؛ اما شاید تا قبل از پایان سال، نگـاه دانلـود رو کامل کنم. تا ببینم اوضاع  بده. شاید.. راجع به رمان
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 .مساعد احوال هست یا نه

داشتن احترام  خواهشمندم به نگهجانب هستند؛ لذا  نویس این دست -ی آقای زندوکیلی جز ترانه-اشاره بکنم که تمام متن ها و اشعار 

 .بنده، منبع رو ذکر کنید

« از ته دلم»کنم و  ها کردند می نویس در نهایت، سپاس فراوان از عزیزانی که لطف کردند و نگاه زیباشون رو هدر خوندن این چرت

 .کنم که همیشه و در همه حال، خوش باشن و روزگار به کامشون آرزو می

 ..یا حق

 "..که هستین، لـ*ـذت ببرین؛ زندگی تکرار نمیشه از همین چیزی"

 نویسنده: فرشاد رجبی

 0۰34مورخ تایپ: مهر الی آذر ماه 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 فزار موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم ا

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایت//cafewriters.xyz/http: 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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