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 مقدهم

هاست که در کنار يکديگر، در يک جامعه به معنای گروه يا جمعی از انسان

کنند. تعبیر و تعريف هر کس از کشور، شهر، محله و يا يک خانه زندگی می

بیه تشبه ديواری قطور و بلند شود میجامعه را  تواند متفاوت باشد.جامعه می

واره ستقامت خود را همکه از تعداد بسیار زيادی آجر تشکیل شده است و ا کنیم

تواند يکی از اعضای جامعه داراست. هر يک از آجرهای اين ديوار بزرگ می

سی، اتواند يک سرباز وظیفه، يک پزشک، يک کارگر، يک سیباشد. مثال می

 د.باش ،و هر فردی که در اين جامعه قرار دارد يک فرهنگی، رئیس جمهور، حاکم

متفاوت است. مردم عادی همیشه در  جايگاه هر يک در اين ديوارِ جامعه

 رتها باالهای زيرين اين ديوار قرار دارند و هر چقدر که مقام و رتبه انساناليه

. دنگیرای باالتر قرار میرود و در اليهرود جايگاه آجری آنها هم باالتر میمی
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ست. جايگاه و موقعیت قطعاً جايگاه يک مدير از جايگاه يک کارگر باالتر ا

های بااليی ديوار قرار دارد و همیشه کشوری نیز در قسمت سایرؤسیون و سیا

 در وضعیتی بهتر از ساير جامعه بوده است.

ت کند و در نهاييک ديوار همیشه از پايه و تعداد اندکی آجر شروع به چیدن می

ها شود. جامعه نیز در ابتدا با تعداد کمی از انسانبه يک دژ مستحکم تبديل می

رفته با باال رفتن جمعیت به يک جامعه کشوری بدل شود و رفتهمی شروع

گیرد و ساختار هرمی خود را ايجاد گردد. يک شکل سازمان يافته به خود میمی

ای هوزرا در اليهسپس جمهور و در راس اين هرم، حاکم و بعد رئیسکند. که می

 گیرند. زيرين قرار می

های زيرين ديوار آجری همیشه اليه نکته قابل توجه اين است که در يک

 که تواند به يک آجر کوچکنفوذتر هستند. کسی نمیتر و غیر قابل مستحکم

و دست آخر آن را تخريب کند.  اليه قرار دارد، دسترسی پیدا کندترين در زيری

خريب شود. تتر و نفوذپذيرتر می، سستدروييک ديوار را هر چقدر که باالتر می

ن اليه يرتهاست. و در واقع متزلزلتر از بقیه اليهديوار بسیار آسان اليه بااليی

جامعه است. اين اليه آجری تنها به مقداری  همان اليه بااليی و حاکمیت

تخريب و  کنار زده شود، به راحتی سیمان بسته است که اگر از روی آجرها

 ،دوم ن که اليهرسد. اکنوشود. و پس از آن نوبت به اليه بعدی میبرداشته می

خود را از دست داده است، ديگر مستحکم نیست و به راحتی  پوشش باال دستی

شود. اگر به همین ترتیب ادامه داده شود، ديوار از روی ديوار جامعه برداشته می
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های مردمی ديوار دهد و به راحتی به اليههای خود را از دست میهمه اليه

 انجامد. اشی کل جامعه میرسد و در نهايت به فروپآسیب می

آن هم اينکه رطوبت و نم فاسد  ؛دارد ديک راه ديگر برای تخريب ديوار وجو

ا به خورد تآجرهای زيرين را می ،ذرهکند و ذرهکننده، از پايین به ديوار حمله می

ها هخواهد به همه اليديگر نمی در اين حالت فساد گونه،های بااليی برسد. اليه

از  تنها کافی است بخشیدسترسی پیدا کرد تا به فروپاشی جامعه بیانجامد. 

 جامعه ديواری مورد نفوذ فساد قرار گیرد تا به فروپاشی کل جامعه منتهی گردد.

 بايد يک اليه غیر که در ابتدا ،دلیل اين رخداد در معماری نادرست ديوار است

ی و نم فاسد کننده، بازدارندگ رطوبتاز شد تا قابل نفوذ برای ديوار تعبیه می

 ريزی جامعه ديواری، کار خودبعمل بیاورد. اما متاسفانه کسانی که بايد در طرح

کنند و فروپاشی جامعه را به همراه را درست انجام دهند، سهل انگاری می

  آورند.می

تواند با هر کند. حال اين فساد میدو سو، جامعه را تهديد می پس فساد در هر

 شکلی وارد شود و تخريب خود را آغاز نمايد.

فکری در اين داستان سعی در اين داريم که به هنجارهای اجتماعی و کوته

رده باالی  افرادبرخی از عناصر جامعه، چه در سمت مردم و چه در سمت 

جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و علل  یِ فقر فرهنگ بپردازيم. ،کشوری

 را در قالب يک داستان، مورد مطالعه قرار دهیم. دولتايجاد تنش مابین مردم و 





 

 فصل اول

يک روز خاص برای من بود. چون تصمیم گرفتم حاال که از موهبت روز  آن

ن نهايت استفاده را ببرم. م های خودنیستم، از ساير توانايی بینايی برخوردار

با  واستفاده کنم ای که دارم به بهترين شکل توانم از حس المسه قویمی

را تشخیص دهم. بويايی من چند برابر  مک وزش باد همه موانع سر راه خودک

ها های ديگر است. اين حس من آنقدر قوی است که از بوی اگزوز ماشینانسان

توانم مدل، رنگ و حتی فاصله آنها را تشخیص می کنند،و حرارتی که ايجاد می

ها از روی بو کار زياد سختی برای من نبود چون من پايه تشخیص رنگ دهم.

ريشه گیاهی و حیوانی  ،دانستم. مواد رنگزای طبیعیها را میاولیه همه رنگ

اع رنگ توان انوای که دارد، میبا خاصیت رنگینگی« گیاه اسپرک» مثالً  دارند.

شناختم و ترکیبات زرد و طاليی را از آن ايجاد نمود. و من بوی آن را کامل می
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توانست در تشخیص من اختالل ايجاد کند. شیمیايیِ افزوده به آن هم نمی

وسمه برای ساختن رنگ آبی و بنفش کاربرد دارد. از سرشاخه سرخس وحشی 

ود سبز به وجو با رعايت نسبت مواد، رنگ  برای درست کردن رنگ خاکستری

شود. برای ايجاد رنگ قرمز و تمشک برای خاکستری تیره استفاده می آيدمی

که اغلب روی درختان کاج و بلوط و سرو زندگی  ،ای به نام قرمز دانهاز حشره

پوست انار، مازو، پوست گردو، جَفت، روناس، شود. کند، کمک گرفته میمی

ا همه شود که من بها استفاده میرنگتوت، پیاز و صدها گیاه ديگر برای تولید 

  دهم.شان تشخیص میآنها آشنا هستم و به راحتی نوع رنگ را از بوی

 اء،اشی به تشخیص ،را در پرورشگاه سالم بود، تمام وقت خود دهاز وقتی که 

های دور و برم گذراندم. در اين کار به حدی موفق شده بودم رفتار و حرکات آدم

د. آيای میشدم که چه کسی از چه فاصلههای افراد متوجه میقدمصدای از که 

به صداهايی که  کردم و با دقتاما هر روز تلويزيون را روشن می ،ديدممن نمی

تند گفگويندگانی که هر روز اخبار میدادم. صدای گوش می شد،از آن پخش می

ه دانستم کشناختم. و به محض شنیدن صدای هر يک میرا به طور کامل می

ت خواند. من سوگندنامه رياسها میيکی برای بینندهکدامشان دارد خبرها را يکی

تا حاال  سن دارم،من حدود سی سال که االن و جمهوری را کامل از حفظ بودم. 

ام. آنها چندين بار سوگندنامه را جمهور را در اين مقام شنیدهصدای سه رئیس

 ت کلمه به کلمه آن را در ذهن خودبار به دقو من هر  دخواندنبرای مردم می

ها شبیه به سوگندنامه عمل ریودادم. اما هیچ يک از اين رياست جمهجا می

دانستم از مردم و اطرافیان یکرد. البته من چیزی نديدم و هر آنچه را که منمی
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تلويزيون دنیای بیرون را به من معرفی شنیدم. میبخصوص تلويزيون  خود

، دادگفت. هر اتفاقی در دنیا روی میهمه چیز را در مورد آن به من می کرد ومی

ها، ها، پايتخت کشورها، رنگ پرچمرساند. شهرها و استانسريع به اطالع من می

های زيبا، موجودات جنگل، بیابان، کوه، حیوانات، تغییر و تحوالت، داستان

م داد. به نحوی که دلرح میای و هر آنچه که فکرش را بکنید را برايم شافسانه

ه اين البت کشف کنم. ها را برای خودم و همه ناشناختهخواست به بیرون برومی

د از ده بوو همین باعث ش خبر خوبی را بشنوم. شد،کمتر می را هم بگويم که

ای بینا هدمتر از آهايی بهتر و کاربردیناراحت نباشم. من قابلیت نابینا بودن

 مجبور نبودم حوادث را با چشم ببینم.  اينکه، اصالً ترداشتم و مهم

بردم. از برخی بوها مثل بوی عرق، بوی عطر، من از بوها نهايت استفاده را می

برای شناسايی افراد و حتی  ضد آفتاب، بوی پا و کلی بوی ديگر بوی کرم

که  دادگرفتم. تن صدا به من نشان میتشخیص قد و فاصله آنها کمک می

خوشحال يا عصبانی هستند. برای تشخیص در و ديوار از حس المسه  ،افراد

کردم. البته نه با دست زدن به چیزی بلکه با کمک وزش باد. من استفاده می

 م. و چون کوری من مادرزادی بود،حتی برای راه رفتن به عصا هم نیازی نداشت

اصالً  ناختشحالت چشمان يک انسان بینا را داشتم. يعنی اگر کسی مرا نمی

مان سیاه و درشتی که داشتم ششد. همه به خاطر چمتوجه نابینا بودن من نمی

توانستم از آنها استفاده کنم تاسف و برای آنکه نمی دکردنمرا تحسین می

 خوردند.می
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های خیابان، یکشبوی خاک، خاک نمدار، آسفالت، آسفالت ترک خورده، خط

های نو و کهنه و مس، گیاهان، نباتات، قند، چای، لباسفاضالب، آهن، روی، 

همه کوچکترين سلول مغز من جاگرفته بود و من هزاران هزار بوی ديگر در 

دم و حتی مختصات قرارگیری آنها را درک داآنها را به راحتی تشخیص می

 کردم. می

 شد،یمکه کسی متوجه آنها ن بهاری و بادهای داغ تابستانی را وقتی نسیم خنک

رو کردم. وقتی که در خیابان و پیادهبه راحتی روی پوست صورتم حس می

کردم، اگر مانعی مثل درخت يا تیر چراغ برق بر سر راهم قرار حرکت می

د شدم و راه خومیابعاد آن متوجه  ،گرفت، از تغییر جهت بادها به طرفین آنمی

 دادم.را به سمت ديگری ادامه می

 چیزی نبود که همین طوری و بدون تالش به دست آمده باشد.ها اين توانايی

دند. داها همیشه من را آزار مین بود که بچهيکی از داليل پیگیری اين مسائل آ

کردند. یمکردند و برای خودشان خوشگذرانی از نابینا بودن من سوء استفاده می

ر بقیه بخندند. يا دنمودند تا در آن بیوفتم و ها هدايت میمن را در مسیر چاله

کشیدند تا زمین بخورم و دوباره به من بخندند. در اوج مسیر حرکتم طناب می

و من تا چند روز بعد از آن از سرماخوردگی رنج  ريختندسرما روی سرم آب می

ها البته من هرگز از آنبردم. و کلی بالی ديگر که اين دوستان سرم آوردند. می

 .خنديدمداد همراه بقیه میکه از اين اتفاقات رخ میشدم و هر بار ناراحت نمی
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کردم و همان مرا دنبال مینیز را ديگر من يک هدف بزرگ فقط اينها نبود و 

الش رسیدن به آن کلی ت ترغیب نمود که به چنین قدرتی دست بیابم و برای

 بکشم. کنم و زحمت

ر سی بود که مرا دبه پدرم نبود. پدرم ک هايمدف من چیزی جز اثبات توانايیه

ن بودم که او مرا يک عامل همان دوران نوزادی به پرورشگاه فرستاد. من مطمئ

حقارت برايش به حساب  انست. من يک دلیلدبرای خودش می سرخوردگی

گرفتم. به همین سبب بود که او من جلوی پیشرفت کار او را هم می آمدم ومی

اگر  پدرمرا از خودش دور کرد و هیچ وقت هم حاضر نشد به ديدن من بیايد. 

های زيادی از دوران نوزادی در خیابان من را ببیند، نخواهد شناخت چون سال

رايش امروز دارم بای که من گذشته و طبیعی است که با تغییر چهره و قد و قواره

کنم و به ديدنش غريبه به نظر بیايم. البته من هم هرگز او را ناراحت نمی

 روم. چرا که او از ديدن من خوشحال نخواهد شد.نمی

پدرم يکی از رده باالترين نفرات سیاسی کشور است. او خیلی قدرتمند و بانفوذ 

 رگيی بزويال است. حتی يک بار شنیدم که باالی کوهی در نزديکی شهر،

مین کرده. هجا میاش را جابهاحمر مصالح ساختمانیکوپتر هاللساخته و با هلی

کارهايش باعث شده بود که من هم از ديدن او خوشحال نشوم. و برای مالقات 

فرستاد ها و امکاناتی را که همیشه برايم میبا او رغبتی نداشته باشم. حتی لباس

دادم تا هم آنها را خوشحال های پرورشگاه میبچهکردم و به را استفاده نمی

  کنم و هم بار گناهان پدرم را سبکتر کنم.
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کنم. به بزرگ شدن و پیشرفت کردن در االن من فقط به يک چیز فکر می

میادين بزرگ. من سواد خواندن و نوشتن هم دارم. خواندن و نوشتن نه به روش 

برای  و از قلمامعه؛ که از حروف الفبا نابینايان بلکه به صورت عادی و مرسوم ج

. وبندکنه از راهی که با سوزن روی کاغذ می ود.شاستفاده می نوشتن روی کاغذ

های زيادی را صرف کردم. وقتی برای خواندن و نوشتن به شیوه مرسوم، سال

خواند و من موظف بودم با دست روی خطوط سوزن معلم برايمان کتاب می

متن را دنبال کنم، من کتاب معمول و مخصوص افراد  خورده دست بکشم تا

ده را خطوط تايپ شظريف گرفتم و با حس المسه، برجستگی بینا را دست می

داشتم و انگشت اشاره دست چپم را به عنوان راهنمای کردم. قلم برمیلمس می

داشتم. قلم پشت سر انگشت حرکت قلم، در گوشه سمت راست کاغذ نگه می

رسید به اندازه يک بند انگشت از خط نوشت. خط که به پايان مییکرد و ممی

کردم. جلوی گرفتم و خط دوم را شروع میاول به سمت پايین فاصله می

بعد  نوشتم.آمد را روی کاغذ مینشستم و هر صدايی که از آن میتلويزيون می

 همه دادم تا برايم بخواند و مطمئن شوم درست و کاملکاغذ را به کسی می

ام. چند سال طول کشید تا توانستم به خوبی يک انسان بینا هم چیز را نوشته

بخوانم و هم بنويسم؛ به طوری که خیلی از کارهای دفتری پرورشگاه را خودم 

در  .آورمدادم و همه به من اين اعتماد را داشتند که مشکلی پیش نمیانجام می

 کرد؛ پريا. ن کمک میاين راه رو به جلو کسی بود که همیشه به م

داد. و ها نجات میآزارهای ديگر بچه میشه کنار من بود. من را از اذيت وپريا ه

یط او من را از محشدند به من ضربه بزنند. فقط زمانی که او نبود آنها موفق می
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ه داد کساخت و آنقدر به خوبی همه چیز را برايم شرح میپیرامونم مطلع می

م. البته داشت از هر شی يا مکانی در اطراف خود انسان بیناتصوری به خوبی يک 

ید من فهمما بزرگتر شديم و او اين دوستی پريا فقط تا زمانی ادامه داشت که 

به او عالقه دارم. بعد از آن ديگر من را تحويل نگرفت و هرگز هم در مورد 

م مثل تمام دانستم. او هدلیل او را می ل خود با من حرف نزد. ولی من خوددلی

خواست يک فرد نابینا را تا آخر عمر در کنارش داشته های ديگر دلش نمیآدم

حسی که من به پريا داشتم، يک باشد. و تا حدودی هم حق با او و ديگران بود. 

های متعدد در رابطه با اينجور ها و فیلمتر از کتابحس عادی نبود. پیش

 احساسات عاطفی.  احساسات شنیده بودم.

های درونی و البته معموالً ظواهر زيبا، صدای نازک و دلربا، قد و قواره، هوس

آورد. اما برای من، مهربانی فاکتور اصلی ثروت، اينگونه از احساسات را پديد می

 کرد. و من همیشه حقمند شدن بود. ولی برای پريا قضیه فرق میبرای عالقه

 دادم.ام را بروز نمیحال درونی دادم. به طوريکه هرگز آشفتگیرا به او می

*** 

دانست که من نابینا هستم. و به غیر از پدرم و اهالی پرورشگاه هیچ کس نمی

سی خنديدند. اگر کگذاشتم و دوستانم میها ديگران را سر کار میمن خیلی وقت

شد، به راحتی قد او را از استشمام بوی سرش از روبرو به من نزديک می

گرفتم و او فکر . زاويه صورتم را به سمت آن شخص میدادمتشخیص می
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کردم و اگر سوالی داشت او را پرسی میبینم. سالم و احوالکرد که او را میمی

 دادم.پاسخ می

من همه اصول رانندگی را مطالعه کرده بودم. قوانین راهنمايی و رانندگی را 

ه چیزی کردم تا بندگی میدانستم. فقط بايد رانگذارانش میحتی بهتر از قانون

خواست نزديک شوم. اما کسی به اين مساله خوشبین نبود. همه که دلم می

ر روز بینند هم همعتقد بودند که رانندگی خطرناک است. حتی کسانی که می

ینم، شن. اگر من پشت فرمان يک ماشین ب، چه برسد به منکنندتصادف می

اما من مطمئن بودم که به محض اندازم. را به خطر می حتماً جان ديگران و خود

ی که هیچ اتفاق ايجاد خواهم کرد؛ ران اصول و قانون تشخیص راياد گرفتن، هزا

نیوفتد. ولی پذيرش اين موضوع برای بقیه ممکن نبود و همه جوره من را از 

ايی برای اولین بار به دنیبرای همین تصمیم گرفتم  کردند.میرانندگی منع 

از مسیرهای اطراف را در  سری بزنم و يک نقشه تاريک رورشگاهتر از پبزرگ

  ايجاد کنم. ذهن خود

آمد کمی از در پرورشگاه فاصله گرفتم که بويی به مشامم رسید. بو از زمین می

ای ساکن مانده است. و معلوم بود از باران ديشب، قدری به جا مانده و در چاله

. بله! درست بود يک چاله نسبتاً گود و نشستم و دستم را به طرف بو دراز کردم

پهن آنجا بود که من تا به حال متوجه آن نشده بودم. زياد هم مهم نبود اما بهتر 

 شد که از آن باخبر شدم. 
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کم از وسط خیابان به طرف راست متمايل شدم مسیر را از سر گرفتم. کم هدوبار

شد و يک نفر از کنارم رد می ه،رساندم. تقريباً هر چند ثانیرو و خودم را به پیاده

دادم. چندباری هم مجبور شدم خودم را از سر راه من همه آنها را تشخیص می

ها کنار بکشم. چون آنقدر در گوشی موبايل خود گم شده بودند که اصالً بعضی

ربات تیک ضرا از صدای تیک . من اين موضوعکردنددر دنیايی ديگر سیر می

 کنار سريع خود را شدم و خیلیمیگوشی متوجه انگشت آنها روی صفحه 

 کشیدم. می

پرسید. من هم به دقت کمی جلوتر يک خانم داشت از يک پیرمرد آدرس می

به  رفت و بعدآن زن بايد تا سه چهارراه جلوتر میبه گفته پیرمرد، گوش دادم. 

د. رسیداد. پس از آن به يک برج بلند میطرف راست مسیرش را تغییر می

خواست. من نیز برای تقويت حافظه و وبروی برج مقصدی بود که او میر

ت ها يا به سميادگیری تمام مسیرهای شهر به راه افتادم. در ابتدا همه ماشین

 شدند. بعد از کمیمی آمدند و از کنار من ردکردند يا از روبرو میجلو حرکت می

ی دود چند برابر شد و ها زياد شد. بوروی و کش و قوس، صدای ماشینپیاده

چون  .کردم. طبیعی بودهای کناری را حس نمیديگر باد ناشی از حرکت ماشین

رد کمرا لمس می ،آمددرپی از باال میهمه ايستاده بودند. در عوض بادهايی پی

 م. اداد که من به چهارراه اول رسیده. اين واقعه نشان میجستو به پايین می

های کناری از سر گرفته شد. و اين دوباره حرکت ماشینکمی صبر کردم تا 

نستم بدون ترس از توانشانه سبز شدن چراغ راهنما بود. اکنون من هم می
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اما قدم که برداشتم، با اينکه چراغ خیابان رد شوم و همین کار را هم انجام دادم. 

 طرفسبز شده بود، يک موتور سوار با سرعت از جلوی دماغم عبور کرد و به 

روها وارهسآور بود و باعث کم رنگ شدن اعتمادم به اين برايم شگفت باال رفت.

  کنند.شد. چون برايم مشخص شد همه آنها قانون را رعايت نمی

چهارراه دوم را هم به همین ترتیب پشت سر گذاشتم. تا به سومین چهارراه 

 رفتم. رسیدم. و از اينجا به بعد بايد به سمت راست می

تابد و قدمی را بیشتر به سمت راست برنداشتم که متوجه شدم آفتاب نمی چند

کنم. چرا که خورشید در پشت يک برج بلند سوزشی را از جانب آن حس نمی

کردم. در همین گم شده بود و اين همان ساختمانی بود که من آن را دنبال می

 د کهبوحین يک صدای آشنا به گوشم رسید که بدون شک صدای همان زنی 

با شنیدن صدای او مطمئن شدم که راه را اشتباهی  از پیرمرد آدرس پرسیده بود.

 ولی اين حس .به من دست داد نظیر يک پیروزی بزرگحس خوبی ام. نیامده

بود که بوی توتون خشک شده از جانب آن زن به مشامم رسید. با من تا زمانی 

برايم د. کرجوان صحبت میکمی نزديکتر شدم. خودش بود و داشت با يک پسر 

تازگی داشت که يک زن در خیابان و جلوی همه مردم سیگار بکشد. اما کاش 

حالم را به هم زد.  ،آورثانیه يک بوی تهوع فقط همین بود. چون بعد از چند

آنقدر تحت تاثیر آن بو قرار گرفتم که به سرعت از آنجا دور شدم. بوی غريبی 

اد چنین بويی به مشامم رسیده بود. ولی اين بار تر هم از يک معتنبود. پیش

 خیلی نزديک و آزار دهنده بود. 
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آور بود. يک زن ابتدا با سیگار در خیابان و بعد به دنبال چنین چیزی! اصالً تاسف

اين اتفاق با چیزهايی که من يک عمر قبول اين واقعه برايم ممکن نبود. 

شنیدم مغايرت بسیار داشت و نشان از نوعی تغییر فرهنگی زوال محور داشت. می

کردم فراموش کنم اما هر بار با قدرت بیشتری به درون پس از آن خیلی سعی 

داد. با اين همه، خودم را به سختی به پرورشگاه کرد و عذابم میذهنم رخنه می

رای اولین بار در اين وقت از روز به تختخواب رفتم تا با خواب از اين رساندم و ب

 سرگیجه رهايی يابم.

 يکی دو روز از جايم تکان نخوردم و در میان تاريکی زيبای خودم گم شده بودم

کلی تصورات جورواجور  در اين مدت، .مورد آن روز از ياد ببرم تا همه چیز را در

را لمس کرده بودم و در خیال  . من خیلی چیزهاشدآمد و عوض میبه فکرم می

برای آنها تصويرسازی کرده بودم. چیزهايی را که به آنها دسترسی داشتم  خود

کردم ولی موجودات زيادی بود که من لمس نکرده را درست تصويرسازی می

ه دانستم که يک هواپیما چنمی و طبیعتاً بودم و فقط در مورد آنها شنیده بودم. 

گفتند شبیه پرندگان است. بزرگ است و دو بال شکل و شمايلی دارد. همه می

سته آنها را در ها را هم لمس نکرده بودم و فقط صدای خمن پرنده هم دارد.

ه به بردند. البته چون بقیصدايی که همه از آن لذت می .میان قفس شنیده بودم

بخش بود. من که هر وقت بردند، برايشان لذتپی نمیعمق صدای يک پرنده 

ت به قفس دس گرفت.شنیدم، بغضم مینوای يک پرنده را از درون قفس می

ورد. و خکشیدم تا پرنده را نوازش کنم اما هیچگاه دستم به خود پرنده نمیمی

 زد.ناله می ،آن همچنان با ترس و غم
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ی الت سايه گرفته تنهاياز بند خیا برخاستم و ی خودخالصه پس از مدتی از جا

رفتم تا مدير پرورشگاه را ببینم. طبق معمول در دفتر نشسته بود . بیرون جستم

 و از بوی عطر به هوا برخاسته معلوم بود که در حال چای نوشیدن است.

ها . او تنبود وارد شدم و با او سالم کردم. دکوراسیون داخلی اتاق را عوض کرده

سال  خورد. در اين چندار پنجره چايی میاست اتاقش و کندر گوشه سمت ر

ی خورد. ولسابقه نداشته بود که حس کنم در جای ديگری ايستاده و چای می

داد گشت. که نشان میحاال بوی عطر چای در مرکز اتاق به اطراف ساطع می

 وجود الً گذارد. اين میز قبای مینشسته و استکان خود را روی يک میز شیشه

هايی که از جانب استکان به آن وارد صدای ضربه نداشت. اگر بود، من حتماً

 شنیده بودم. اما اين صداها برايم تازه بود و تاکنون نشنیده بودم.از قبل شد را می

ونی به سن قان وقتی که های پرورشگاهخواهم همانند ساير بچهبه او گفتم: می

ها از آنجا بروم و تن کنند،را ترک می پرورشگاه رسند،استقالل میمجاز برای و 

کرد و معتقد بود شرايط من با بقیه متفاوت است. مدير قبول نمی زندگی کنم.

  .ند از پس خودشان بر بیايند اما من نه. چون توان ديدن ندارمتوانآنها می

اين حرف مدير برايم سنگین بود و تاب تحمل کردنش را نداشتم. برای همین 

تم و برگشتم. از روی میز يک ن اتاقش زدم. به طرف پنجره رفچرخی در میا

پارچ آب برداشتم و لیوان کنار دستش را پر آب کردم. برداشتم و نوشیدم. بعد 

به پشت میز مديريت رفتم. کشو را باز کردم و کلی کاغذ پاره از آن بیرون 

م بندی کردم و در مورد هر کداکشیدم. آنها را بر اساس موضوعات طبقه
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توضیحاتی دادم. يک پارچه به دستم آمد. از فرصت استفاده کردم و روی میز را 

دستی به  را از تن درآوردم. آويز رفتم. کتبه طرف رختبا آن تمیز نمودم. 

. سريع کت را در آن های روی آن کشیدم. يک جای خالی پیدا کردملباس

ت به سراغ ک دوباره کنار کشیدم. کمی صحبت کردم سپس قسمت جا دادم و

ها برداشتم و دوباره به تن را از میان لباس ، کتیرفتم. بدون هیچ جستجوي

کارها را ادامه دادم تا بالخره مدير به حرف آمد و پذيرفت  قبیل آنقدر اينکردم. 

های که به من اجازه مستقل شدن دهد. البته او چندان هم به من و ساير بچه

را که در آن حضور داشت، صرفاً به خاطر تامین متی داد. سِپرورشگاه اهمیت نمی

اش های کاریو برنامه ها، رفتارو هیچ اعتقادی به گفتهمعاش پذيرفته بود 

ز ازد و هر وقت که به جمعی ها را به سینه مینداشت. او سنگ همه باال دستی

در دل هیچ گفت. ولی سخن می شد، مدام از راه و رويه ايشاند میوارآنها 

د را شفقط حق و حقوقی که به او پرداخت می داد.نمی تی به اين مسائلاهمی

شناخت. دلش هم با رحم و مروتی که روی ظاهرش نقش بسته بود يکی می

  نبود.

پس از آنکه نتوانست جلوی تصمیم من را بگیرد، مقداری  دير،مبه هر حال 

داد و  ا آورد. به مناعتبارات پولی و بانکی را که پدرم برايم کنار گذاشته بود ر

من هم مجبور به پذيرفتن آن بودم. چون برای مستقل زندگی کردن به آنها نیاز 

بر آن عالوه دهم. داشتم. با خود عهد کردم که در اولین فرصت آن را پس می

برای سکونت آن را هم پدرم داد که  کلید يک منزل مسکونی را به دستم

 ناچاراً مجبور به پذيرفتن بودم.ام کنار گذاشته بود. و من احتمالی



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

20 

سی م. کهای پرورشگاه رفتم تا با آنها خداحافظی کنبعد از آن به سراغ همه بچه

برای رفتن من ناراحت نبود. چون من شبیه هیچ يک ازآنها نبودم. بعضی از 

کارهايی را که من قادر به انجام آن بودم از توانايی همه خارج بود و همین 

جای من اگر هم ناراحت بودند به خاطر آن بود که  کرد.میسايرين را اذيت 

 يک نفر ديگر هم بود که در آنجا زندگی کنند. نبودند و هنوز هم مجبور بودند

فقط پريا. اما  ست اين لحظات آخر با او صحبت کنم؛خوامن خیلی دلم می

ی میل. و او ديگر بزنم با او حرفتوانستم در حد يک کلمه، آن هم خداحافظی 

 به ادامه دادن نداشت. جز يک جمله آخر که برای من آرزوی موفقیت کرد و

 . همین به من دلگرمی زيادی عطا نمود

که  یاچند دقیقه بعد که برای رفتن وارد حیاط پرورشگاه شدم، فقط راننده

هیچ کدام از اعضای حضور ببرد، منتظرم بود و  موظف بود من را به خانه

 . اما يکدنکه برای بدرقه من آمده باش ؛را حس نکردمم پرورشگاه و دوستان

های نگاه :گفتها حس نمودم که میتک پنجرهانرژی خاص را در پشت تک

ها رغبتی بچهزيادی به سمت من روانه شده است. من مطمئن بودم که اين بی

د نشان نیست. بلکه همه آنها آرزو داشتند که از آنجا رهايی ياببه معنای بد بودن

و به سراغ زندگی خود بروند. اما شرايط برايشان مهیا نبود و به اجبار در آن 

 گیر افتاده بودند.تکراری مکان 

ت به سرعت از خجال دستی به نشانه ارادت بلند کردم و ديگر وقت رفتن بود.

چمدانم را برداشتم. راننده قصد داشت چمدان را از دستم بگیرد  پايین کشیدم.
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ش کشاند. از دبوی دود اگزوز ماشین من را به سمت خوازه ندادم. ولی به او اج

راننده خواستم صندوق ماشین را باز کند تا چمدان را در آن قرار دهم. بعد که 

در را باز  باز هم اجازه ندادم و خود، را برايم باز کند عقب ماشین خواست در

 کردم و نشستم. 

 کردم.و من آن را با تمام وجود حس میکردند من را دنبال می ،هاهنوز هم نگاه

 دانستم که بايد گريه کنم تا اين بغض من رامی داد.بغضی سنگین مجالم نمی

 تم که به آسانی اشک بريزم. به خاطر همین،رها کند. اما در شرايطی قرار نداش

 .کردم که به آن فکر نکنمدادم و سعی میرت میبغض جمع شده در گلويم را قو

ت ها به راسشاز اين خیابان به آن خیابان تردد کرديم و من همه گرد ساعتی را

ذخیره کردم تا مسیر پرورشگاه به خانه را برای همیشه  و چپ را در ذهن خود

ت زمان پیشروی در يک خیابان را به خاطر در خاطرم داشته باشم. همچنین مد

یابان به ا از اين ختا بدانم با اين سرعت چند دقیقه بايد پیش رفت ت سپردم،می

يک خیابان ديگر تغییر جهت داد. با اين کار فقط کافی بود مسیر را از آخر به 

 اول دنبال کنم تا به پرورشگاه برسم. 

کمی بعد که به خانه رسیديم، راننده موظف بود که من را تا پشت در هدايت 

ه را چند پل کند. من هم از او جلوگیری نکردم تا با خیال راحت من را ترک کند.

رو به باال پشت سر گذاشتیم تا به يک در رسیديم. پشت آن در يک سالن بود 

که از خالی بودن و انعکاس صداها، وسعت آن برايم قابل تشخیص بود. بیست 

قدم کوتاه که به جلو برداشتیم به يک آسانسور رسیديم. از صدای افکت دکمه 
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شید . طولی نکتعبیه شده استب ورودی آسانسور فهمیدم که در سمت راست در

آسانسور باز شد. راننده گفت: خانه شما در طبقه اول قرار دارد و بايد  بکه در

اين دکمه را فشار دهید. دوباره از صدای افکت کلید طبقه اول، جايگاهش را در 

ذهنم مجسم کردم. در که بسته شد کمتر از ده ثانیه دوباره باز شد و ما از 

تیم. پس از آن دو قدم به سمت راست برداشتیم. بوی رنگ آسانسور بیرون رف

که به يک در چوبی ديگر  برايم روشن ساخت، ،وخته آمیخته با بوی چوبس

تايید کرد. از او خواستم که من را تنها بگذارد ايم. راننده هم رسیدن ما را رسیده

 و بدون نگرانی برود. 

ع ستی به قفل در کشیدم و از نودم. داز جیب شلوارم بیرون آور یدها رالکسپس 

در میان آنها فقط يک کلید بود که سیستمش به  آن متوجه ساختار کلید شدم.

راحتی باز شد و خورد. امتحانش که کردم در به آن روزنه کشیده و باريک می

شدم. در بسته شد و من در يک فضای ناشناخته و ساکت  من وارد منزل خود

ه با وزيد کيم نداشتم. بادی هم نمیوفضای روبر گیر افتادم. هیچ شناختی از

های زيادی به ها را تشخیص دهم. اما بوها و يا اتاقکمک آن ديوارها، ستون

ن ودن آن کمکی به مديوارها که يکنواخت برنگ  رسید. بوی تازگیِمشامم می

صدای يخچال بود. خیلی عالی شد و من جهت  آمد!کرد. صدايی مینمی

دادم. با احتیاط کمی به جلو قدم برداشتم. ا به راحتی تشخیص میآشپزخانه ر

چند متر جلوتر انگشتان پای راستم به يک شی برخورد کرد. با دستم آن را لمس 

کردم. از ساختارش و تصوری که من از قبل داشتم، به کاناپه رسیده بودم. آن 

م و به يک میز را دور زدم و قدری روی آن نشستم. دستم را به جلو دراز کرد
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و از ز قبل که ا ذهنیتیک کنترل بود. برداشتم و با ای رسیدم. روی میز يشیشه

 فشار دادم. يکهو صدای روشنهای آن را يکی از دکمه ،داشتميک کنترل کننده 

يون به گوشم رسید و من را خوشحال کرد. احساس يک برد شیرين تلويز شدن

 آمد. تلويزيونبرايم به حساب میبه من دست داد و اين يک موفقیت بزرگ 

گفت و اصالً هم از حرف زدن با بهترين دوست من بود. همه چیز را به من می

جای خود را به  بودند که های درون تلويزيونآدم ،فقط شد.من خسته نمی

گرفتند. آنها هیچگاه خسته دادند و دوباره حرف زدن را از سر میيکديگر می

 گذراندم. ا وقت خود را با آنها میهشدند و من ساعتنمی

رايی قسمت پذيرا با خانه آشنا کنم.  که استراحت کردم، برخاستم تا خودکمی 

ها و جايگاه تلويزيون هم برايم مشخص شده را پیدا کرده بودم و چیدمان مبل

عالً و ف قرار دارد ود که آشپزخانه درست پشت سرماز صدای يخچال پیدا ببود. 

بايد  کرد وبوی رنگ داشت اذيتم می. ای نداشتمه داخل آن برنامهبرای رفتن ب

آوردم. به همین منظور به طرف چپ و به آرامی ها را گیر میپنجره يا پنجره

قدم برداشتم تا اينکه به يک ديوار برخوردم. کمی حرارت به صورتم تابید. 

ديواری بود که و يک متر باالتر از م. پنجره همان جا افهمیدم که درست آمده

وايی ه بود. لمسش کردم. دستگیره آن را يافتم و چرخاندم.پايم به آن برخورده 

 همزمان مطبوع با سرعت از من عبور کرد و در سالن پذيرايی به گردش درآمد.

آمد. بوها نزديک بود. به احتمال زياد پشت همین با آن بوی گل و گیاه می

ها دست چپم را به پنجره افتن گلپنجره چند گلدان وجود داشت. برای ي

چسباندم و کمی به راست قدم برداشتم. قدری جلوتر يک در بود که برای پیدا 
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اش تالش چندانی نکردم. در که باز شد از آن عبور کردم و به کردن دستگیره

فضای باز بالکن رسیدم. جلويم نرده بود و روی نرده چند گلدان به ترتیب نصب 

تر در حیاط پرورشگاه با اين بوها ها برايم آشنا بود. پیششده بود. بوی گل

هايی بودند که اکنون بوی خوش ياس رزاقی، ارکیده و رز، گلکردم. زندگی می

ها شان من را به حیاط پرورشگاه کشاند. هوايی مطبوع با بوی خوش گلو درهم

 . ه بودانگیز را با يک آزادی واقعی ساختآمیخته شده بود و يک نیمروز دل

دوباره به درون خانه برگشتم و چند ساعت در آن چرخیدم و چرخیدم تا به همه 

تر بود چون باد به کمکم آمده اين بار جستجو برايم راحت جای آن عادت کردم.

یر رسید مسیر خود را تغیها که میاتاق رفت. بهمیجلو  کشید وزوزه می بود. باد

های خانه حتی تختخواب کل بخش .کشاندمیداد و من را هم به دنبال خود می

اور، شويی، سمین لباسگاز، ماکروفر، ماشها را هم ياد گرفتم. اجاقو کمد لباس

رسی دستيخچال و هر نیاز ديگر برای يک آشپزخانه در قسمتی درست و قابل 

زد و شکم خالی برای رفتن به سمت يخچال مدام مرا صدا می تعبیه شده بود.

وی ها بود که بکرد. در يخچال را باز کردم. کلی خوراکی در طبقهمی تابیآن بی

ای از يخچال يک ماندگی در دراز مدت را به خود گرفته بودند. فقط در گوشه

که قابل خوردن بود. وگرنه بقیه مواد غذايی با اينکه در  ه عسل قرار داشتشیش

ک بسته ها را گشتم تا يکابینت رسیدند.يخچال بودند، با بوی فاسد به مشام می

های فاسد را از يخچال بیرون ريختم. و با کیسه زباله پیدا کردم. همه خوراکی

  کیسه در بسته کنار گذاشتم تا در زمان خودش آن را بیرون ببرم.
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ترجیح دادم کمی گرسنگی را تحمل کنم. چون فرآيند بیرون رفتن و پیدا کردن 

ار ها دست به کبرای مرتب کردن لباس دبهتر بوغازه کلی دردسر داشت. يک م

ها حبا طرود و مقدار زيادی لباس ها در انتهای اتاق جا گرفته بشوم. کمد لباس

های متفاوت، روی يک میله کشیده از غرب به شرق آن، چیده شده بود. و رنگ

ها را پوشانده بود. لباسروی  يک اليه ضخیمبا آمد. گرد و غبار بوی خاک می

 هاست کسی درشد که سالاز بوی نم و تارهای چسبناک عنکبوت معلوم می

 اين کمد را باز نکرده است. 

را درون آن چیدم.  های خودل کشیدم و بعد لباسکمد را خالی کردم، دستما

يک لباس راحتی برداشتم و پوشیدم. آنقدر خسته بودم که دلم فقط يک خواب 

هايم به تختخواب رفتم و دراز کشیدم. گوش خواست.تاريکتر از دنیای خودم می

 آمد کم و کمتر شد. رفته صداهايی که میشد و رفتهداشت سنگین می

ز شنیدم، يک رودفعه بعد که به حالت بیداری برگشتم و باز هم صداها را می

 صهوا کمی سردتر و مختگذشته بود. من اين را از تغییر دمای هوا متوجه شدم. 

 برای اولین بار همه رفتم ود. ديگر بايد از خانه بیرون میموسم صبح بوبه 

کردم. بخصوص مواد غذايی که به شدت خأل آن را تهیه میخودم را  نیازهايم

 به همین ترتیب مهیای روبرو شدن با دنیای بیرون شدم. دم. نموساس میاح

می ت و کدر خانه را باز کردم و از آن گذشتم. جلوی در آسانسور دستم را به راس

خواستم رسیدم. در که باز ای که میبه طرف پايین دراز کردم. دقیقاً به نقطه

شده حرارات چند نفر ديگر درون آسانسور را احساس کردم. سالم کردم و وارد 
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شدم. يک زن، يک دختر بچه و يک پسر جوان در کنار من ايستاده بودند. 

سرم را رو به زن خاطر همین دادم که به من خیره شده باشند. به احتمال می

شما در اين آپارتمان » نشانه ادب قدری خم کردم. زن پرسید: به چرخاندم و 

 «؟کنیدزندگی می

 «بله. من ديروز به اين ساختمان آمدم. طبقه اول واحد يکم.» 

آمد گفت. من هم زن مردد بود ولی به اجبار حرفم را باور کرد و به من خوش

در عوض وقتی در آسانسور باز شد به نشانه ادب دستم را رو به در گرفتم و به 

 آنها تعارف کردم، ابتدا خارج شوند. 

پشت سرشان به راه افتادم تا به فضای باز خارج از ساختمان رسیدم. اينجا ديگر 

ه کردند تا برت من بود. باد، سايه، آفتاب و بوها من را راهنمايی میسیطره قد

 راحتی در میان مردم قدم بزنم.

، بررسی کردم. بايد وزيدجهت باد را که از راست به چپ می هااز گذر از پله پس

رفتم. از کنارم سايه درختان عرض در خالف جهت وزش باد يعنی به راست می

 . داشتو يک آب روان و تمیز پا به پای من قدم برمیکردند خیابان عبور می

در اين حال، صدای خنده بلند و مکرر سه جوان را شنیدم که از روبرو به من 

رسید قصد کنار کشیدن نداشتند. و شدند. چنان که به نظر مینزديک می

 نآمدند. تا آمدم به خودم بیايیم و از سر راه کنار بروم، به يک نفرشاهمچنان می

 ای داشت. و اندامی بلند و قوی. برخورد کردم. دست و بازوی قطور و کشیده
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شان قرار گرفتم بسیار عصبانی شدند. به طرزی که آنها از اين که من سر راه

د. نوشسه تا مرد دارند رد میبینی مگر کوری نمی» يکی از آنها فرياد کشید: 

 .«خب بکش کنار ديگر

ار نه داداش انگ» صدايش را کلفت کند گفت:  ديگری که به زور قصد داشت

 «خارد. بايد ادبش کنیم.تنش می

خودشان  گفتند و بیشتر بهسه نفری من را وسط انداخته بودند. مدام بد و بیراه می

کردند. آن سه نفر معتقد بودند که کار من شبیه به تجاوز به آنها فحاشی می

 کردند.بوده و پشت سر هم اين را تکرار می

کردم و طلب بخشش؛ که يکهو من را به وسط خیابان وقفه عذرخواهی میبی

ای و رفتند. صد .اندپرت کردند. آنها با اين کار نشان دادند که من را بخشیده

آمد. رفتار سه مرد قوی در برابر تر میشان تا چند صد متر آنطرفهای کريهخنده

های عظیم چرا يک مرد نحیف، برايم تازگی داشت. و عجیب آنکه اين هیبت

رار خطاب قکردند و اعضای خانواده خود را اينقدر راحت به يکديگر فحاشی می

وال تازه پیدا شد که به چه دلیل جثه آنها با دادند. و باز هم برای من يک سمی

 غیرتشان يکی نبود؟

رفتم، هايم به هم ريخته بود. همزمان که راه میراهم را از سر گرفتم. لباس

ام کرد. مشخص بود باز هم سر و صدا و قیل و قال دوره شان کردم.کمی مرتب

ها وجود درخت هنوز در سمت راست خودام. که به يک چهارراه پر تردد رسیده

کردم. ولی اينبار تعدادشان بیشتر شده بود چون من يک پارک را حس می
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دا کردم. رو پیکوچک را در کنار خودم داشتم. رفتم و يک نیمکت در نزديک پیاده

 رو به خیابان نشستم تا کمی حالم جا بیايد.

مت رم به سبه اندازه همه اعداد دنیا، صداها با هم ترکیب شده بودند. هر دفعه س

در میان آن همه شلوغی  زدند.ها بیشتر از همه ناله میچرخید. بوقيک صدا می

های يک زن با صدای التماس ام را به خود جلب کرد.و سروصدا يک صدا توجه

د. تو رو خدا نبريد. وسايلم را نبري» گفت: های توأمانش که به چند نفر میگريه

 «هام رحم کنید.کنم. تو رو خدا به بچهاينجا بساط نمی ديگر

مگه  »کشید: های زن، يک صدای کلفت و متکبرانه فرياد میدر پاسخ ضجه

يم فهمی. االن که جنساتو بردم ديگه اينجا نیا. انگار زبان آدمیزاد نمیینگفت

 .«میفهمی که اينجا جای پول درآوردن نیست

انی سر و ابدانستم که با دستفروشان خینیده بودم. میها شقبالً در مورد اين آدم

رحم، ولی نه تا اين حد بی کنند.زنند و اجازه کار کردن را از آنها سلب میکله می

که از سر نیاز به اين کار روی آورده، چنین برخورد کنند. بی پناه که با يک زن 

اندن که برای گذر ديد ديگر دلیلی نداشتای باالی سر خود میآن زن اگر سايه

امورات زندگی به چنین شغلی روی آورد. و با مردانی که شرافت را به باد فنا 

هايش گوش فلک را کر کند اند رو در رو شود. ديگر الزم نبود صدای گريهداده

 دار کند. ای نان خدشهاش را برای لقمهو زنانگی

هر چه را  ، وشنیدممیدانم چه شده بود که هر چه را در دنیای بیرون من نمی

که از گذشته و در محیط پرورشگاه از اين و آن و بخصوص تلويزيون شنیده 
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کردم تلويزيون دوست ن فکر میکرد. مفرق میبا هم بودم، زمین تا آسمان 

کردم و او هر چه را برايم و مورد اعتماد من است. اما انگار اشتباه می خوب

ا ظلم بکسانی اينجا حضور داشتند که  داشت.تعريف کرده بود با حقیقت مغايرت 

، اشتغال ايجاد کرده بودند و من برای بار اول بود که با چنین مواردی به مردم

 شدم.روبرو می

 دانستمآمد که برای آن زن انجام دهم. چون من نمیهیچ کاری از دستم برنمی

در مورد کاری که در چه موقعیتی قرار دارم و اگر وارد عمل شوم، قانون بعدها 

ورد های خود در متوانستم به دانستهام چه تصمیمی خواهد گرفت. نمیکه کرده

شدم. پس ها اعتماد کنم. چون هر روز با گونه جديدی از آنها آشنا میانسان

با معرفت با صدای خوفناک خودشان از آنجا دور کمی صبر کردم تا آن مردان 

 شدند. 

که باالی سر او ايستادم. از زاويه بوهايی که  کرد،زن همچنان داشت گريه می

گشت معلوم بود که روی زمین نشسته است. چشمان تاريک خود از او ساطع می

را به سمت او گرفتم. و چند ثانیه به همان حالت مکث کردم. زن با صدايی که 

 «به چه زل زدی؟ » از نفرت پر شده بود گفت: 

مأموران من با شما » ن جمله به ذهنم آمد: دانم که چه اتفاقی افتاد که اينمی

من اينجا هستم  خواهم.درست برخورد نکردند. من به جای آنها از شما عذر می

تا خسارت شما را جبران کنم. فقط کافی است که بگويید چه مقدار جنس داشتید 

 «تا من هزينه آنها را به شما تقبل کنم.
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نفس زن در میان باور و ناباوری بند آمد. کمی طول کشید تا  ،اين را که گفتم

نکند  »حرفم را باور کند. ولی بالخره در پاسخ به پیشنهاد نامعقول من گفت: 

 «خواهی من را اذيت کنی تا کمی هم به تو خوش بگذرد.تو هم می

خواهم رفتار نادرست مأمورانم را جبران نه! اين چه حرفیست. من فقط می» 

 «. شما فقط میزان خسارت خود را بگويید.کنم

 «خب من يک میلیون جنس داشتم. که آنها با خود بردند.» 

گويد و حداقل دو برابر، حقش را باالتر برده است. دانستم که راستش را نمیمی

ه همین ب خواستم دردهايش را تسکین ببخشم.کرد فقط میاما برايم فرقی نمی

بم بیرون کشیدم. از او خواستم تا يک خودپرداز به خاطر يک کارت بانکی از جی

 ومن نشان دهد. او بلند شد و جلوتر از من به راه افتاد. من هم با کمی فاصله 

م. در اين مسیر کوتاه کمی با من درد و دل با احتیاط پشت سرش حرکت کرد

اش را يکی يکی برايم شمرد. شنیدنش سخت بود ولی های زندگیکرد و زخم

کردم و چیزی نگفتم. زن با وقاری بود. حجب و حیای الزم برای يک تحمل 

سن زيادی ندارد. مال آن شهر از لحنش معلوم بود که  .زن درستکار را داشت

کرد. پناه و به سختی در آنجا زندگی میهای زيادی بود که بینبود ولی سال

تاد که ايستا اين کردگفت و از من تشکر میپشت سر هم من را دعای خیر می

و خبر رسیدن به خودپرداز را به من داد. کارت را به دست خودش دادم و کنارش 

 خواهد برای خودش انتقال دهد. ايستادم تا هر چقدر که می
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چند ثانیه بیشتر طول نکشید که کارت را به همراه يک قبض کوچک به دستم 

و قبض را  ،د دارمداد. من هم جوری تظاهرکردم که به اندازه کافی به او اعتما

دوباره از او معذرت خواستم و با او  .در جیب کتم گذاشتمبدون نگاه کردن 

  خداحافظی کردم.

روی کردم و به محض اينکه به اولین مغازه رسیدم، مدتی را به طرف خانه پیاده

وارد شدم تا قدری خريد کنم. حس کنجکاویِ زشتی در وجودم به جوش آمد، 

به سبب فروکش  مقدار پول برای خودش فرستاده است.تا بفهمد آن زن چه 

ای متن هقبض را از جیبم بیرون کشیدم. برجستگی ،مقدارن اين حس بیکرد

روی کاغذ برايم قابل لمس نبود تا آن را درک کنم. برای همین به بهانه جا 

د که . و بگويعینکم، از فروشنده مغازه خواستم تا قبض را برايم بخواند ماندن

 مبلغی از حسابم منتقل شده است.چه 

ای هدهد. نشاناين قبض فقط موجودی حساب شما را نشان می» فروشنده گفت:

از اينکه مبلغی را انتقال داده باشید در آن نیست. حتماً قبض را اشتباه به من 

 « ايد.داده

وقتی اين حرف را از فروشنده شنیدم دنیا دور سرم چرخید. از شدت خجالت به 

هايم را به سوی آن تم. جهت قدمچیدم و به سرعت از مغازه بیرون جسپی خودم

زن چرخاندم و رفتم. حس تعجیل برای رسیدن به او باعث شد چند باری زمین 

بخورم. وقتی به آنجا رسیدم هیچی اثری از بوی آن زن به مشامم و صدای 
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لی دم واش به گوشم نرسید که نرسید. از چند نفر در موردش سوال کرخسته

 و من او را گم کرده بودم. دانست.کسی چیزی نمی

اش، نتوانسته بود کمک من را بپذيرد. او به در گردابی از غرور زنانه ،آن زن تنها

هايم در مورد مأموران صادق دانست که در گفتهدروغ من پی برده بود و می

 نیستم. او رفته بود و من را در میان انبوهی از شرمساری نگه داشته بود. 

ن نداشتم. به خانه ديگر دل و دماق خريد کردن و اصالً اشتهايی برای غذا خورد

بازگشتم و دوباره روی تخت دراز کشیدم تا روز تاريک با صداهايش به آرامش 

ن اق امروز گذشته بود، مبا اينکه مدتی از اتف شب برسد و قدری من را آرام کند.

ها برای جبران به ذهنم رخنه را نبخشیده بودم. انواع مختلفی از روش هنوز خود

بینم. حتماً اين بار کمک من را ن جا و دوباره او را میروم همافردا می» کرد. 

 «کنم.يد هم به او پیشنهاد شراکت دادم. بدون شک فردا جبران میپذيرد. شامی

صبح روز بعد که هنوز بوی تابش نور خورشید روی اجسام، گیاهان، درختان و 

رسیدم  ه کهرسید، از خانه بیرون زدم. به چهارراآسفالت کف خیابان به مشام نمی

انم دروی همان نیمکت نشستم. يک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، دقیق نمی

چقدر از انتظار من گذشته بود و هیچ اثری از صدای نازک و دلنشین آن زن به 

 رسید.گوش نمی

يک پسر بچه و يک دختر بچه به نظر باهوش را  اين دفعه صدای پر تکرار

به مردم، در سطح شهر  شاخه شاخه ها را با فروشبوی گلشنیدم. که می

دادم که اين دو تا بچه از آن زن خبر دارند. چون کردند. احتمال میمی اکندهپر
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محیط کار هر دو با هم يکی بود. به همین خاطر آنها را صدا زدم. شدت بوی 

 امها را در يک قدمیور بچهها به سرعت خودش را به من نزديک کرد و حضگل

 داد.  خبر

ريد. برای بخگل تو رو خدا چند شاخه  خواهید؟گل می» دخترک حرف زد: اول، 

 . « ها بسیار خوش بو هستندان. آقا. اين گلتخانم

ذيت ن را اخواهر جان ايشا» ر به دخترک گفت: پسرک با کمی تندی لطافت با

 «خرند.نکن. خودشان هر چه بخواهند می

ت بودم. به طوری که دلم خواس شیفته اين جمله بزرگ بینانه از يک کودک شده

ان سوال کنم. ابتدا همه آخر هم از آن زن ازشبیشتر با آنها صحبت کنم. و در 

تر در سمت چپ و راستم شان راحت شود. و راحترا خريدم تا خیال هاگل

 . و عالقهرفتندای که نمیهای زيبا برايم بزنند. از مدرسهو کلی حرفبنشینند 

ای درس داشتند. از حسرتی که با ديدن يک بچه مدرسه وافری که به کالس

 شد و هزاران حرف جورواجور ديگر.دامنگیرشان می

وقتی آتشی برای آن دو خواهر و بردار در دلم روشن شد، دستم را به قصد 

تر در تماس با به ناگه حسی سوزناکنوازش به طرف سر پسرک دراز کردم. 

فت. حتی يک تار مو هم روی سر او نبود. پوست سر آن بچه، وجودم را فرا گر

شد. پوست سرش صاف صاف س نمیای ناشی از موهای تراشیده حهیچ زبری

دانستم. ولی برای اطمینان بیشتر سوال بارش را خودم میبود. دلیل تأسف

 « چرا اصالً مو نداری؟ » پرسیدم: 
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ا خواهرم ر تازه» بلند خنديد و در میان ذوق کودکانه خود گفت: پسرک بلند

 «نديدی. االن روسری سرش کرده معلوم نیست. 

بعد از شنیدن اين جمله از پسر بچه، قدری به چپ چرخیدم و خودم را در جهت 

هايی سنگین به او نزديک کردم. روسری دخترک قرار دادم. دستم را با لرزه

 سرش بود. کمی روسری را کنار زدم. سريع دستم را به عقب کشاندم. او راست

 قلبم شکست؛گفت، روی سر دخترک خبری از حتی يک تار مو هم نبود. می

دانستم که به چه منظور اين دو طفل معصوم به چنین شرايطی گرفتار چون می

 خواستم تا برايم توضیح بدهند که چرا مو ندارند.  از آنهااند. گشته

 که ایدخترک سريع لب به سخن گشود و با زبان شیرين و دوست داشتنی

خواهند زودتر از بقیه پیش خدا ی که میگويد: کسانمادرم می» داشت گفت: 

ر دونید چقدشوند. تازه مادرم هم کچل شده. آقا! نمیبروند، خیلی زود کچل می

 «خنديم.بامزه شده. من و برادرم همش به او می

هی آقا! شما دلتان » تر کرد و گفت: اينبار پسرک بود که داغ دلم را داغ 

ايد ب ،خواهد با ما بیايید تا پیش خدا برويم. فقط اگر بخواهید با ما بیايیدنمی

ها به توانید زودتر از بقیه آدمبرويد پیش دکترها تا شما را کچل کنند بعد می

های کچل را آنجا جمع بهشت همان جايی است که خدا بچه .بهشت برويد

جاست. او زودتر از همه ما رفت کند تا با هم بازی کنند. تازه پدرمان هم آنمی

 «پیش خدا.
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گلويم را از فشار درد راحت کنم، اما نشد. مادر آن دو چند ثانیه مکث کردم تا 

کودک داستان زيبايی برای تسکین درد دل خودش، برايشان تعريف کرده بود. 

وقتی که همه هم سن و  _هايشو البته برای توجیح مو نداشتن بچه

شان عبور ی بلند و زيبا و اصالح شد از جلوی ديگانهايشان با موهاسال

زودتر پیش خدا رفتن توجیح قابل قبولی برای آن دو کودک معصوم  کردند؛می

 بود.

 ها آنجا ماندمهر چه سعی کردم تا از آن دو کودک دل بکنم، نتوانستم. ساعت

به  ،زدندهای کودکانه و دلنشین آنها گوش سپردم. هر کدام حرف میو به حرف

چرخیدم تا با ذوق بیشتر برايم سخن بگويد. انگار من اولین کسی طرف او می

داد. انگار در اين دنیا های آنها گوش میبودم که بعد از مادرشان داشت به حرف

نند. يکی و نوبتی برايش تعريف ککس ديگری نبوده تا اين همه داستان را يکی

. هر وقت که کالم يکديگر را قطع شان بوددرک و فهم اين دو بچه بیش از سن

هر کدام برای خطاب ديگری صفت جان  خواستند.کردند از هم معذرت میمی

های تربیتی که از آنها شنیده بودم تاکنون از آدم بُرد.را بعد از اسمش به کار می

پخته و تحصیل کرده هم نشنیده بودم. معلوم بود مادر آن دو روی کرامات 

توانست زود پر کشیدن آنها را بهانه اخالقی فرزندانش کار کرده؛ در حالی که می

تربیت م که هرگز ه ،گیردکند و بگذارد با تربیتی که محیط برای آنها در نظر می

 شود، ادامه دهند تا روزی که...نمی خوبی
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يواش قصد دمای غروب که رسید، شیرين زبانی آنها هم غروب کرد و يواشدم

خواست با مادرشان مالقات کنم اما قدرت تعقیب رفتن به خانه کردند. دلم می

ای از طرف خودم به هايی که از آنها خريدم به عنوان هديهو گريز نداشتم. گل

را  ه منهديها تقديم کردم ولی هیچکدام نپذيرفتند. به آن دو کودک گفتم: آن

 کنید؟رد می

 اين درست» اش داد که: دخترک پاسخ اين کارم را اينگونه با لحن احساسی

ايم را دوباره از شما هديه بگیريم. نیست. چیزی را که ما خودمان به شما فروخته

دهیم و بعد هديه شما را قبول می پولتان را به شما پس ،خواهیداگر می

 «کنیم.می

انديشی دخترک پیدا نکردم. به ام برای پاسخ به بزرگاصالً جوابی در مخیله

خواهی کردم و آن دو بزرگوار کوچک هم پذيرفتند و با يک همین خاطر عذر

 خداحافظی گرم و دلپذير راه خانه را در پیش گرفتند. 

*** 

هايی کشیدم به تفاوترسید و روی تخت دراز مییهر وقت که دنیای شب فرا م

کردم. برای من رنگ روشن روز و تاريکی شب که با دنیای روز داشت فکر می

تر به گوش تر و واضحکرد. هر دو يکی بود. اما در شب صداها کمفرقی نمی

هايش رسید. صدای دويدن يک مرد در خیابان مجاور و حتی صدای نفسمی

س بود. تجسم دو کودک بیمار، در دنیای دود گرفته چشمانم، هم برايم محسو

هايشان در ذهنم ضبط شده بود زد. گويی قصهجا خشک کرده بود و کنار نمی
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ر ها فکگذشت دهفشرد. در هر ثانیه که میو يک نفر مدام دکمه تکرار را می

که  فردا هر جور»  کرد.به مغزم خطور میآن دو کودک نگه داشتن  زنده برای

خواهم اجازه دهد تا مخارج درمان را شده بايد با مادرشان مالقات کنم. از او می

 «به عهده بگیرم. 

فکر کردم به اين نتیجه رسیدم که عزت نفس آن دو کودک  که بیشتر ولی کمی

دهد. با اينکه آن زن را نديده بودم اما خبر از غرور بی حد و اندازه مادرشان می

او هرگز به يک غريبه اجازه ترحم  که توانستم بفهمممی از رفتار فرزندانش

آرام وارد بهتر بود همه چیز را به دست زمان بسپرم تا من را آرام نخواهد داد.

هايم را روی تاريکی چشمانم لغزاندم و ماجرای آن دو کودک کند. پس پلک

 کمی بعد از صداها دور شدم.

ارد آسانسور شدم. آسانسور پايین رفت. روز بعد با عجله از خانه بیرون رفتم و و

حس کردم زمان پايین رفتن چند ثانیه بیشتر از دفعات قبل شده است. در که 

باز شد نسیمی خنک از يک فضای بسته به صورتم خورد. جلو رفتم و بوی 

ها را بسیار عمیق حس کردم. خودروهای زيادی در اطرافم سوختگی الستیک

تر نام و يک طبقه پايیدکمه آسانسور را اشتباه زده پارک شده بود. دريافتم که

همین که برگشتم تا دوباره وارد آسانسور شوم، در ام. و به پارکینگ رسیده

آسانسور بغلی باز شد و يک مرد نسبتاً بلند قد از آن خارج شد. مودبانه سالم و 

 « در کدام واحد سکونت داريد؟» سید: خوش و بشی با من کرد. پر

 «واحد يک» 
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آهان! پس صاحب آن ماشین زيبا شما هستید. خیلی وقت است که همان جا » 

شويد که با اين يکی خورد. حتماً ماشین ديگری را سوار میدارد خاک می

کنید. اگر قصد فروشش را داريد من با قیمت مناسب آن را رانندگی نمی

 «دارم.برمی

پارکینگ واحد يک قرار داشت،  اين جمله او در مورد يک ماشین که حتماً در

کمی من را به فکر وا داشت. البته نیازی به فکر کردن هم نبود. وقتی پدرم 

توانست يک ماشین را هم برايم کنار چنین منزلی را برايم مهیا کرده بود، می

 بگذارد. حتی اگر نتوانم از آن استفاده کنم.

 «را داريد؟ خب. نگفتید. قصد فروش آن» دوباره آن مرد پرسید: 

 «گمان نکنم. !نه» 

مرد کمی ناامید شد و از من خداحافظی کرد و رفت. کنجکاو شدم سری به 

گفت بزنم. برای اين کار بايد بوی خاک را در پی ماشینی که آن مرد می

گرفتم. چون او گفت: مدت زيادی است که کسی به آن نزديک نشده است. می

ه شد. بوی خاک داشت بیشتر و بیشتر هايم به طرف بوی خاک سرد کشیدقدم

شد تا اينکه سايه يک شی بزرگ و کشیده را در جلوی خودم احساس کردم. می

دستی از ابتدا تا انتهای آن کشیدم. دستگیره در را لمس کردم. به باال کشیدم. 

در باز شد. هوايی گرم از پشت در به بیرون خزيد. در طی مسیر پشت در، پای 

کردم و به دنبال آن نیمی از بدنم را به درون ماشین کشاندم.  راستم را روانه
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فرمان دوار يک ماشین جلوی صورتم بود. بوی کهنگی واکس داخل ماشین 

 مطبوع و خوشايند بود. 

کشاندم. و هر بار با يک قسمت از رفت ستانم را به هر سمتی که میقدری د

ان، يک دسته کلید آويزان ای از فرمکرد. تا اينکه در گوشهماشین برخورد می

شده به دستم خورد. سويیچ روی ماشین بود. سعی کردم با کمی تقال آن را 

 نخواست ماشین را استارت کنم و با آبیرون بکشم و موفق شدم. خیلی دلم می

در « .اندازیجان مردم را به خطر می» ها بزنم. اما جمله چرخی در خیابان

 ر را به من نداد. د و اجازه اين کاخاطرم حاظر ش

دسته کلید را در جیب کتم انداختم و از راه خروجی پارکینگ برای بیشتر آشنا 

 شدن با فضای آن، خارج شدم. 

جهت حرکت خود را دوباره به سمت همان مسیر  ،در زير تابش يکدست خورشید

خیلی زودتر از هر روز و با اشتیاق ديدار با دو کودک تکراری و همیشگی گرفتم. 

ازنین، به آنجا رسیدم. به محض اينکه روی نیمکت نشستم، صدای آهنگین و ن

تم انداخت. چند باری دسرسید و طنین میدلنوازشان صف به صف به گوشم می

را به طرف صداها بلند کردم تا ببینند. آنقدر اين کار را تکرار کردم تا بالخره 

داد از تعجیل آنان میمتوجه حضور من شدند و با فاصله زمانی کمی که نشان 

 به طرف من آمدند. سالم کردند و در طرفین روی نیمکت نشستند. 
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خب امروز هم » به خیال خودم برای آنکه دوباره خوشحالشان کنم گفتم: 

های شما را بخرم و تا عصر کنار شما بنشینم تا با هم حرف خواهم همه گلمی

 « بزنیم.

رسید من را خجالت زده عید به نظر میبه يکباره دخترک با سخنی که از او ب

اشته گل د هفکر نکنم شما نیازی به اين هم» گفت: با لحنی مودبانه کرد و 

د از آنها توانیباشید. ديروز به اندازه کافی گل خريديد و تا چند هفته بعد هم می

ندارد  همخواهید با ما صحبت کنید، ايرادی ندارد. لزومی استفاده کنید. اگر می

 « خودتان را به زحمت بیاندازيد.برای اين کار 

ش به هايبعد به برادرش سپرد که کنار من بنشیند تا خودش برای فروش گل

 خیابان برگردد.

آمیز خود شرمنده بودم به همین سبب از او معذرت من خیلی از اين کار ترحم

 نداشتم.  ن او رادخواهی کردم و به او اطمینان دادم که قصد ناراحت کر

شما مرد » عاقالنه زد: هايم حرفی زيبا و دخترک باز هم در پاسخ به صحبت

مهربانی هستید. معلوم است که نیت بدی نداريد. برادرم تا هر وقت که بخواهید 

 «نشیند. شما مهمان ما هستید.پیش شما می

 وسپس رفت و بعد از چند لحظه ديگر بازگشت. باور نکردنی بود. او برای من 

غضم ببستنی را که به دستم داد برادرش به قصد پذيرايی بستنی گرفته بود. 

 خواستم با صدای بلند گريه کنم. ولی به سختی جلوی خودم را گرفتم. گرفت. می
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رغم علیکردم. او در برابر يک دختر بچه احساس عجز و ناتوانی بیش از حد می

. لسوزی ديگران را نداشتکرد. تاب دسن کمی که داشت بسیار بزرگ فکر می

خواست به من بفهماند که در حین نیاز به کسی نیاز ندارند. اما تمام سعی می

  کرد تا من را هم ناراحت نکند.خودش را می

وم هايش که با لیس زدن مدامدتی را کنار پسرک نشستم و با شنیدن داستان

 خواهرش را آن طرفاد بردم. تا اينکه صدای جیغ و دبستنی همراه بود، لذت می

دای طولی نکشید که ص خیابان شنید. برخاست و به سرعت از کنار من محو شد.

 هر دو به فرياد و التماس بلند شد. 

های خواهر و برادر درآمیخته شده بود. جهجوان با ضهای چند مرد صدای خنده

 رخاستم.کردند. از جا بها را اذيت میآمد آنها داشتند بچهآنچه که در نظرم می

با سرعت و بدون توجه به اطرافم، به طرف همهمه رفتم. يک بار زمین خوردم 

های ماشینی که به مردان جوان نزديک تا آمدم بلند شوم صدای قیژقیژ چرخ

بود، بلند شد. به يک آن بوی خون همه جا را فرا گرفت. گوشم را به سمت 

. بوی د. سرم گیج رفتشخیابان گرفتم. صدايی از دخترک و پسرک شنیده نمی

. گر نتوانستم بلند شوم. زمین افتادم و ديه بودخون به اعماق وجودم رخنه کرد

توانستم برخیزم و راه بروم. از دستانم کمک گرفتم حس شده بود. نمیپاهايم بی

جماعت زيادی هجوم آورده بود. به من و به سختی به سمت بوی خون خزيدم. 

کردم کردند التماس میبه مردمی که از کنارم عبور می دادند جلوتر بروم.راه نمی

 برايم توضیح بدهند که چه اتفاقی افتاده است.
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همه  برايم و من را از روی زمین بلند کرد. بالخره يک مرد مسن دستم را گرفت

ها سرش را از يکی از آن عوضی »داد: اقی که رخ داده بود را اينگونه شرحاتف

 کشید تا آن را ازشیشه ماشین بیرون آورده بود و سبد گل دختر بچه را می

کشید. زد و جیغ میکرد. مدام فرياد مینمیدستان او بگیرد. دخترک سبد را ول 

ای از راه رسید تا به دخترک کمک کند. به هم ماشین به راه افتاد. پسر بچه

ه بماشین سرعت خود را باال برد و هر دو با شدت و با سر که  ،ندچسبیده بود

 . «زمین اصابت کردند

ترسناک و باور نکردنی بود. هیچ درکی از اطراف خودم نداشتم. سیاهی مطلق 

های پرپر شده کف چرخید. فقط بوی خون و گهگاهی بوی گلدور سرم می

رابر نداشتند که در ب رسید. آن دو کودک بیمار بودند. جانیخیابان به مشامم می

قی اين رساندند که حآزاری به کسی نمیچنین ضربه سنگینی طاقت بیاورند. 

 گذرانی چند موجود بی مقدار گردند.و قربانی خوش شان گردد.چنینی نصیب

با هر تقاليی که شده خودم را به باالی سرشان رساندم. هر دو کنار هم دراز 

آمد. فقط بوی خون لخته بود که یکشیده بودند. صدای نفس کشیدنی نم

 سد دو طفل معصوم را پوشانده بود. سرتاسر ج

هايی که تا همین چند دقیقه پیش کنار من نشسته بودند و معتقد بودند که بچه

وعد ها زودتر از مخواهند زودتر از بقیه پیش خدا بروند، اکنون به لطف انسانمی

 تا در ، به سمت خدا پرواز کردندرسیدمقرر که باز هم خیلی زود به نظر می

 های کچل، بازی کنند.بهشت و در کنار ساير بچه



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

07 

آمبوالنس از راه رسید و جماعت متراکم گشت. ناخودآگاه در اثر برخورد با يک 

الستیک خودرويی که به راست پرت شدم. و دستم روی رد داغ  نفر کمی

رد  ذره جزئیاتشد. ذره ها آورده بودند، کشیدهسرنشینانش اين بال را سر بچه

گی ها و بوی سوختشکل عاج، فاصله بین عاج الستیک را در ذهنم جا دادم. پهنا،

 متفاوت آن را.

که  دانستمنمی. جسد دو کودک هم منتقل شده و چندی که گذشت همه رفتند

ه ماند ،توانم آنان را پیدا کنم. من تنها و با يک جگر سوخته از دردچطور می

 هایصدها بار صحنه بودم تا اتفاقات را از ابتدا تا انتها در خاطرم مرور کنم.

متفاوت را در ذهنم تجسم کردم تا به واقعیت برسم. به بوهای ذخیره شده در 

ش از تمرکز بیکردم تا آنها را برگردانم و تقويت کنم. ام رجوع میانتهای حافظه

ه ک مغزم فشار آورده بودمرده بود. آنقدر به حد سرم را به دردی شديد گرفتار ک

ام سرازير شد. ذهنم به شکل يک موجود خود کاوش درآمده بود. خون از بینی

رفت تا همه چیز را برايم روشن سازد. ها قبل میکرد و به ساعتمن را رها می

در اينجا بوی يک عطر زنانه در خاطرم تداعی گشت. زنی که در لحظه نشستن 

کت از کنارم گذشته بود و من اصالً متوجه او نشده بودم. ولی اکنون روی نیم

کردم. دوباره جلوی ديدگان ذهن مشاهده میهمه وجودش را با تمام جزئیات در 

ر کرد، دتر، مرد جوانی را که سیگاری را با کبريت روشن میچند قدم آنطرف

ای رک، در لحظهرفت تا اينکه به دختفکرم مجسم شد. همین طور ذهنم جلو می

وی بکه آن خودرو در کنارش ترمز کرد، رسید. درون خودرو سه نفر نشسته بود. 
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کريستین گران قیمت و صدای غرش موتور خودرو، ثروت افراد ادکلن کاليو

 داد. درون خودرو را نشان می

توانم به اين تصويرسازی ذهنی اعتماد کنم يا خیر. ولی دانستم که مینمی

دادم تا حقايق پذيرفتن نداشتم و بايد به آن اجازه جلو رفتن می ای جزچاره

 بیشتری برايم آشکار گردد. 

آهای گل » مردی که از شیشه جلوی خودرو سرش را بیرون آورده بود صدا زد: 

 «فروش بیا اينجا.

 دخترک به او نزديک شد و مثل همیشه و با رويی خوش سالم کرد. 

فت. را گر سبدهد، دسته بافته شده از چوب خشکِ مرد، بدون آنکه جوابش را بد

کمی فشرد و صدايش در میان مشت گره کرده بلند شد. در اين حال صدای 

 و آهسته به حرکت درآمد و دخترکاگزوز خودرو به قصد حرکت برخاست. خودر

خنديدند. و رفته رفته سرعت همگام با او به راه افتاد. مردان درون خودرو می

ت اش دارد. سرعشد. پسرک رسید و به خواهرش چسبید تا نگههم بیشتر می

نکه رسید. تا ايها روی آسفالت به گوش میزياد شد و صدای کشیده شدن بچه

  مرد جوان سبد را رها کرد و ...

توانست به من کمک کند آنها را پیدا کنم شواهدی به دست آورده بودم که می

رفتم و موضوع را برای ين دادگاه میو تحويل قانون دهم. بايد به نزديکتر
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توانستم به عنوان يک شاهد عینی در دادگاه دادم. حداقل میپیگیری شرح می

 موثر واقع گردم و برای پايمال نشدن خون آن دو کودک معصوم قدمی بردارم. 

رود و حاال ديگر برای رفتن به داد که روز رو به تاريکی میخنکای هوا خبر می

شده است. به خانه برگشتم تا همه اطالعات را برای فردا و ارائه به دادگاه دير 

ت خود نیادادگاه طبقه بندی کنم. نشستم و يک قلم و کاغذ برداشتم. همه ذه

روی مدل خودرو هر آنچه که از رد الستیک جا مانده را نوشتم. بعد به دنبال 

می خاص. ککشیدم. الستیک خاص بود و مربوط به يک خودروی  زمین داشتم،

وط ط به يک خودروی گران قیمت مربتحقیق کردم تا دريافتم اين الستیک مربو

از اين مدل خودرو زياد نبود چون قیمت آن بسیار باال  راکب است.به شرکت 

توانست آن را داشته باشد. اين خوب بود، چون محدوده بود و هر کسی نمی

مشکل چندانی نداشتم. برای دانستن رنگ خودرو داد. جستجو را کاهش می

ها را از خودش تابید، بوی همه رنگحرارت موتور، وقتی به کاپوت خودرو می

کرد. مطمئن بودم که رنگ خودرو که ترکیبی از همه بوها را به همراه ساطع می

  تواند رنگ مشکی باشد.فقط می دارد،

لع نبودم که فردا که خودم را در اولین ساعات روز به دادگاه رساندم، چندان مط

روند طرح يک شکايت و يا شهادت به چه صورت است. چراکه اين اولین تجربه 

 من برای اين مسائل بود. 

به ساختمان اصلی دادگاه که وارد شدم، چند پله را رو به باال پشت سر گذاشتم. 

به جلوی در يک اتاق پر از همهمه رسیدم. وارد شدم. سالم کردم. کسی پاسخ 
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راست اتاق، يک مرد، در سمت چپ يک مرد ديگر و در انتهای  نداد. در سمت

اتاق و سمت چپ يک مرد جوان ديگر حضور داشت. قاضی هم که يک زن بود 

 در گوشه سمت راست و در انتهای اتاق نشسته بود. 

رفتند. يک پسر جوان که پدرش در زندان به سر آمدند و میافراد متعددی می

ه پدرش وارد شد. به مردی که در سمت راست من برد برای پیگیری پروندمی

پشت میز کارش نشسته بود رجوع کرد. سپس با صدايی آرام و پر از حس 

 زا در مورد پدرش پرسید. کسی جز من صدايش را نشنید. معلوم بود که خجالت

اش خواهد آبروی خودش و خانوادهآشکار شدن موضوع واهمه دارد و دلش نمی

مین سبب آن مرد را امین خود دانست و موضوع اتهام دزدی لکه دار شود. به ه

 ای برایپدرش را به آرامی شرح داد. مرد پشت میز نشین اما برعکس، برنامه

چه؟  »حفظ آبروی او نداشت و با صدايی بلند، طوری که همه بشنوند گفت: 

 «پدرت دزدی کرده؟ خب بگو.

با صدای لرزان و کمی  یت حاضرين را تغییر دهدپسر جوان برای آنکه ذهن

 « اند.نه! پدرم را اشتباهی دستگیر کرده» گريان گفت: 

دوباره مرد پشت میز نشین با صدای بلند خنديد و سايرين را هم به خنده 

گويی. اشتباهی دستگیر شده است. ما بايد از شما آری. تو راست می» واداشت: 

 «معذرت بخواهیم.

ی از اتاق بیرون رفت تا کسی او را نبیند و پسر جوان از فرط خجالت و ناراحت

احیاناً نشناسد. از ظواهر ماجرا پیدا بود که تنها کسی که دلش به حال آن پسر 
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جوان سوخت من بودم. وگرنه بقیه حتی خود قاضی هم تا چند دقیقه بعد از آن 

  خنديد.داشت می

ردند، کدگی میافرادی که در آنجا به حکم دادخواهی نشسته و به کار مردم رسی

شد به ای آبرو و عزت نفس ديگران برايشان اهمیت نداشت و اين را میذره

 راحتی لمس کرد.

به سمت قاضی خندان قدم برداشتم و ماجرای روز گذشته را برايش شرح دادم. 

تو چه نسبتی با آن دو کودک » هايم گوش کرد و بعد پرسید: ابتدا به حرف

 «.بريمداری؟ ما از قضیه آنها باخ

اولش کمی خوشحال شدم که گفت: خبر دارند. ولی بعد از آنکه گفتم نسبتی با 

خواهم به روند پرونده کمک کنم، با صدای بلند فرياد زد: آنها ندارم و فقط می

ای بعد هیچ ربطی به پرونده برو بیرون. يک ساعت است وقت ما را گرفته» 

ريم. اين مسأله هیچ ربطی به تو نداری. برو بیرون. ما به کمک کسی نیاز ندا

 «ندارد. برو بیرون تا ندادم بازداشتت کنند.

 «دانم.من شاهد ماجرا بودم. من رنگ خودرو و مدل خودرو را می» 

 «؟شماره پالک خودرو را هم داری» قاضی دوباره پرسید: 

 «خیر» 
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 های مختلف من رادوباره همان جماعت خندان بلند بلند خنديدند و به راه

مسخره کردند. رفتار آن چند نفر به قدری زننده بود که از هدف خودم دست 

 ای فکر پیگیر شدن ماجرا را از سر بیرون کردم.کشیدم و برای لحظه

در خالل اين گفتگوی بی فايده، يک وکیل پايه يک دادگستری وارد شد و در 

رفتند. گ کنار قاضی قرار گرفت. خیلی خون گرم و دوستانه يکديگر را تحويل

سپس وکیل در دفاع از موکل خودش که محکوم به حبس شده بود، کتاب 

قانون را بیرون کشید و يکی از قوانین را برای قاضی خواند. و معتقد بود قاضی 

بر خالف اين قانون عمل کرده است. قاضی لبخندی زد و به او گفت که 

 .چیز ديگری است برداشتش از اين قانون اشتباه است و منظور از اين قانون

بحث بین قاضی و وکیل باال گرفت. جالب بود. برداشت يک قاضی و يک وکیل 

باال رتبه از يک قانون واحد و واضح، متفاوت بود و هر يک استدالل خود را 

  برای به بار نشاندن آن قانون داشتند.

 عقب آمدم تا به در خروجای نداشت. کمی عقبدر آنجا فايدهديگر ماندن من 

يوار ام به يک تابلوی نصب شده کنار درسیدم. به راست چرخیدم و برگشتم. شانه

شعبه  »بود:  انم روی تابلو را لمس کردم. روی تابلو حک شدهبرخورد. با انگشت

 .«سه دادياری

ای از اين طريق نصیب من نشد، بازگشتم تا دوباره به بعد از آنکه ديگر نتیجه

عالم تفکرات پناه ببرم و راهی سوای منطق برپاکنندگان عدالت بجويم. آنها 

کردند. اگر هم کاری در کمکی به من و خون ريخته شده از آن دو کودک نمی
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ب به نتیجه برسد. به سبکشید تا ها طول مینظرشان بود که انجام دهند، سال

گردم تا ب به تنهايی به دنبال قاتالن دو کودکتصمیم گرفتم تا  ،همین موضوع

افتد. دانستم بعد از يافتن آنها چه اتفاقی میهر جور که شده پیدايشان کنم. نمی

 ای برايم نبود تا ديگر پیگیرشان نشوم. ولی اين دلیل قانع کننده

ه نتیجه تر بتوانست به من کمک کند تا سريعاينجا فقط يک چیز بود که می

ا خورد. ببرسم. آن هم خودرويی بود که در اولین پارکینگ ساختمان، خاک می

دانستم جز اين ريسک بزرگ کار اما می گی نکرده بودماينکه هرگز راننده

ايست بشناختم که کمک کند. و میآيد. کسی را نمیديگری از دستم برنمی

 شدم. ار میخود دست به ک

گی نکرده بودم، پس بی شک هرگز راننده چونمثل روز برايم روشن بود که 

گیری برای پیشاما من يک انسان معمولی نبودم و افتاد. خطر می به جان ديگران

کرد. که در انتهای اين طی می در کنج خیاالتمرا هايی راهذهن،  ،از اين فاجعه

گانه دست کم سه حس ت. و از حواس پنجيافها به هزاران منطق دست میراه

 آمد. بسیار قوی به کمک من می

تا بتوانم  الئم را به درون خودرو هدايت کنم؛بايد بوها، حرارات، صوت و همه ع

 به موقع تصمیم به ايستادن، حرکت کردن، دور زدن و حتی بوق زدن بگیرم.

رای باال تغییراتی بتوانستم به همین چند توانايی که داشتم اعتماد کنم. نمی

گی الزم بود؛ تا روی خودرو صورت بگیرد. برای ايجاد رفتن تسلط من در راننده

 دانستم که برای تهیه آنها دست به کار شدم. اين تغییرات ابزاری را مورد نیاز می



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

50 

ه برای ک بسیار ريز و فلزی هایيک گروه، قیفبه يک مغازه ابزار فروشی رفتم. 

تم. را برداش ،گرفتندتزريق مواد گوناگون در انتهای دستگاه تزريق قرار می

دو عدد پروانه پالستیکی  کردم همین بود.ترين نیازی که احساس میمهم

مته مخصوص شیشه و  شارژی با چند دريل هايی با قطر کم،گشلن ،کوچک

اربرد خواهند يم کدانستم کجا براها خرت و پرت ديگر که خودم هم نمیده

 داشت را برداشتم.

بعد از آنکه همه نیاز خود را فراهم ساختم، برگشتم و منتظر نیمه شب نشستم. 

در اين وقت معموالً کسی نبود که به پارکینگ سرک بکشد. همه تا ساعتی 

  رفتند.کردند و میخودروی خود را پارک می ،مشخص از شب

و مقصد آسانسور را برای يک طبقه زير زمانش که رسید از خانه بیرون رفتم 

صفر مشخص کردم. کلی ابزار برای نیازهای مختلف به همراه داشتم و بايد آنها 

رساندم. قدری برای اين کار به زحمت افتادم ولی بالخره با هر را به خودرو می

  چه که بود و نبود در کنار خودرو ايستادم.

مشخص روی آن نصب کردم و کنار  ایل را برداشتم. يک مته به اندازهدري

 خطوطیدار،  رمو يک ماژيک جِ کش بلندبه کمک يک خطگذاشتم. سپس 

بود  نقاط تقاطع مکانیافقی و عمودی با فاصله کم روی شیشه خودرو کشیدم. 

گشت تا بتوانم در روی هر يک سوراخی ريز و به اندازه که بايد برايم معلوم می

منظور دريل را برداشتم و رو به شیشه جلو ايستادم. ها ايجاد کنم. به همین قیف

ها را از درون با احتیاط روی تک تک نقاط مشخص شده يک سوراخ زدم. قیف
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 ها درها فرو کردم. برای اينکه قیفخودرو و از طرف باريکِ قیف، درون سوراخ

ها را يکی يکی جای خود مستحکم بمانند؛ با يک چوب کبريت لبه سوراخ

کردم. اين کار را تا جايی ادامه دادم که تقريباً کل شیشه به ی میکارچسب

آمد، اگر يک آدم بینا پشت فرمان بندی شده بود. به نظرم میتناسب قیف

 توانست جلوی خودش را ببیند. نشست هرگز نمیمی

يگر و دو بار د متری بريدم. اندازه يک و نیم شلنگ باريک را به بعد از آن يک

مته  مته را با يک تکرار کردم تا سه شلنگ را در اختیار داشته باشم. اين کار را

ها داشت تعويض نمودم. کف اتاق خودرو را در ديگر که قطری به اندازه شلنگ

سوراخ. هر سوراخ برای يک شلنگ.  ردم. آن هم سهسمت راننده سوراخ ک

س شتم. سپها را در آن فرو کردم و حدود بیست سانت آنها را بیرون گذاشلنگ

ها را از زير شاسی خودرو تا جلوی سپر کشیدم و با چند بست فلزی در شلنگ

پره نصب کردم تا جريان جايگاه خود مستقر کردم. در سر هر شلنگ يک عدد 

هشدار دنده عقب خودرو را  هایسیستميکی از هوا را از اين طريق عبور دهم. 

قل کردم. و کار خود را با هم از قسمت عقب باز کردم و به جلوی خودرو منت

 اين عملیات نهايی به پايان رساندم. 

فقط مانده بود تا فردا با خودرو از خانه بیرون بروم و با کمک تغییراتی که حاال 

عزمم را جزم کرده بودم تا آن چند نفر را پیدا  انجام داده بودم، رانندگی کنم.

دانستم بعد از پیدا کردنشان قرار است چه کاری را انجام دهم. کنم. ولی نمی

خواستم پیدايشان کنم. شايد بعد از آنکه دوباره صدايشان را شنیدم در فقط می
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ا برای يافتن . فعالً فقط بايد مسیرهای خاموش ربگیرممورد آنها تصمیم 

کردم. کاری که قصد انجام آن را داشتم ريسک بااليی طی می ی روشناهاصد

داشت. جان ديگران در خطر بود. من هم کسی نبودم که با جان مردم بازی 

رايم افتاد، سرانجام خوشی بفهمید يا برای کسی اتفاقی میکنم. اگر کسی می

آخر عمر خود را ای جز يافتن آن صداها نداشتم. وگرنه تا نداشت. ولی من چاره

 کردم. برای مرگ آن دو کودک سرزنش می

 ترين نیازکرد. خواب مهمدرپی رهايم نمیترس، دلهره، اضطراب و خیاالت پی

ل مدتی طوای به مغز خود استراحت بدهم. توانستم حتی لحظهمن بود اما نمی

و رها خارج شدم و در خوابی روشن فتا اينکه بالخره از دنیای تاريکیکشید 

 توانستم ببینم. حتی ديدنخواب تنها جايی در اين عالم بود که من میرفتم. 

ای رسید. برآنجا صداها به گوش نمیبخش بود. کابوس در خواب هم برايم لذت

با هايی باريک و زيگاه نبود. همه جای زمین را رشتهنشستن نیازی به تکیه

موجوداتی با دو بال کوچک که  ها.آمد. بوی گلپوشانده بود. بوی گیاه تازه می

کردم موجود پريدند. به هر طرف که نگاه میاز اين شاخه به آن شاخه می

ها در خواب يکی پس از ديگری و بدون رعايت زمان ديدم. صحنهجديدی را می

گشتند. همه چیز را در خواب شدند و محو میدر جلوی ديدگانم ظاهر می

ی بینا هاينها به همان شکلی هستند که انسانکردم اديدم و با خود فکر میمی

 دهد.همه چیز بسته به تصورات من، خودش را نشان میيا  ؟بینندمی
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در همین عالم زيبا ناگهان صداهای همیشگی برگشت و من را از خواب بیدار 

اکنون به گوش  ،ديدمکرد. صدای چهچه پرندگان کوچکی که در خواب می

ها پرنده را در يک ظرف با د بود که گويی صدای دهآنقدر صداها زيا رسید.می

 دادند. هم ترکیب کرده بودند و مدام ظرف را تکان می

اين هوشیاری که به واسطه صداها برايم مهیا گشته بود، تنها يک معنا برايم 

داشت؛ وقتش رسیده. بايد برخیزم. به دنبال کاری بروم که چند روز است برای 

زمان را نبايد هدر داد. زمان بسیار مهم و با ارزش ام. نداشتهانجامش آرام و قرار 

تواند سرنوشتی را کامل تغییر دهد. و صداهايی که است. هر ثانیه آن می

 دنبالشان بودم را قدری از من دورتر کند.

تلفن را برداشتم و با شرکت اطالعات مخابراتی تماس گرفتم. شماره تماس 

شان آدرس يکی يکی به آنها زنگ زدم. گرفتم.های شرکت راکب را نمايندگی

 و روی يک کاغذ نوشتم.  را پرسیدم

در  با کمی استرس .نکشید که خود را کنار خودرو حس کردم طولیبرخاستم، و 

را باز کردم و پشت فرمان نشستم. خودرو اتوماتیک بود و رانندگی با آن راحت 

رسید. به آرامی پدال ترمز را فشار دادم و دکمه استارت را لمس کردم. به نظر می

خودرو غريد و روشن شد. با تصوری که از دنده خودروهای اتوماتیک داشتم 

دادم. ترمز را رها کردم و به آرامی پدال گاز را  تغییر Rحالت آن را به وضعیت 

 ،فشردم. آنقدر به عقب آمدم تا صدای آالرم بلند شد. طبق استاندار تعريف شده

آمد و من را از موضوع مطلع اين آالرم يک متر مانده به مانع به صدا درمی
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قرار  Dوضعیت  ده را درم. دنساخت. سپس فرمان را به طرف خروج چرخاندمی

خروج رسیدم. کمی  بتا به چهار چوب در را به جلو فرمان دادم ادم. خودرود

آمد و هیچ خودرويی در آن درنگ کردم و صداها را بررسی نمودم. صدايی نمی

خیلی آرام و با شد. دوباره و به راست حرکت کردم. لحظه از خیابان رد نمی

های جديدی سمتحوصله در مسیر، رو به جلو رانندگی کردم و هر لحظه از ق

که به خودرو اضافه کرده بودم منتظر يک هشدار بودم. هشداری شبیه به بوی 

گردد، بوی رنگ، بوی عطر دودی که از اگزوز خودروی جلويی ساطع می

کنند، صدای بوق خودروها و صداهايی که از دور هايی که از خیابان عبور میآدم

تر به حهای صوت، واضدهويت کننبه شیشه جلو با تقآيند و با رسیدن دست می

 .رسیدندگوشم می

ها را نشان دادم. از او خواستم به اولین نفری که در خیابان رسیدم، برگه آدرس

ها هها و کوچترين نشانی را به صورت ساده و بدون نام بردن خیابانتا نزديک

پردم برايم شرح دهد. در خالل توضیحات آن عابر، تمام حواس خود را به او س

د تا چهارراه های او بايتا بیش از يک بار نیاز نباشد برايم توضیح دهد. طبق گفته

رفتم و از آن به بعد به سمت چپ تغییر جهت دهم. و خیابان همیشگی پیش می

ا رسیدم، که بايد آن را ترا تا ده کیلومتر جلو بروم. از آنجا به يک سه راهی می

رفتم. شرکتی که سراغش را باال می نزديک بزرگترين پارک شهر به سمت

که مسیری طوالنی و پر خطر برای  ، در مجاورت پارک قرار داشت؛گرفتممی

 .آمدو ديگران به حساب میمن 
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از عابر جدا شدم و دوباره به راه افتادم. سرعت خودرو بیش از بیست کیلومتر بر 

کردم که هر کس از سمت چپ من عبور ساعت نبود. آنقدر آرام حرکت می

 اما منکرد، محال ممکن بود با لحنی زشت و زننده چیزی به من نگويد. می

رها بودم. تا کردم و فقط منتظر ظهور عالئم و هشداکوچکترين توجهی نمی

های تعبیه شده در زير خودرو به داخل خزيد. اينجا غلیظی از شیلنگاينکه دود 

 دورتادور خودرو را حرارت، کردم تا با خودروی جلويی اصابت نکنم.بايد ترمز می

های کر کننده احاطه کرده بود. مشخص بود که به دود، صدای موتورها و بوق

شدن چراغ راهنما بوديم. به يکباره اين امر  چهارراه رسیده و همه منتظر سبز

محقق شد و همه به راه افتادند. راهنمای سمت چپ را فعال کردم و تا نیمه 

خیابان متقاطع پیش رفتم. عالوه بر راهنمای چپ، دست چپم را هم به نشانه 

هشدار و ايست به خودروهای پشت سر نشان دادم تا به من اجازه گردش به 

های متعدد ای از اعتراضات و فحاشیدر نهايت در میان هجمهچپ را بدهند. 

ده امان به وجودم کشیای بیمسیر را به طرف ديگری تغییر دادم. استرس لرزه

لرزيد. راهی برای بازگشت نداشتم و امکان منصرف شدن هم پاهايم میبود. 

که  يیرفتم. بايد به جاکردم و میبرايم فراهم نبود. بايد به ترس غلبه می

 رسیدم. خواستم میمی

. منفی و مخرب را از آن خارج نمودم ذهنم را آرام کردم و همه اضافات و عوامل

 بخشی از محیط ای از ذهن جمع کردم.اندازه را در نقطهتمام تمرکز موجود و بی

بخشی را به حس قدرتمند بويايی و ها سپردم. بخشی را به المسه. را به گوش

ا تحت کنترل خود درآوردم. به راحتی خودروهای در حال دست آخر اوضاع ر
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دادم و واکنش الزم را خیلی حرکت در جلو، عقب و طرفین را تشخیص می

دادم. مدام پای راستم را به اين پدال می ف، نشانسريع، برای جلوگیری از تصاد

زدم. دود، بوق، حرارت، صوت، بو، برايم معنای ترمز کردن را و آن پدال می

 . بود حرکت کردن به منزله اشت، و آرامشد

 .رسیده بودم مورد نظر دانم که باورش برايتان سخت است اما من به پارکمی

ايستادم تا به داخل نمايندگی راکب بروم. از سايه درختان ای میو بايد در گوشه

لب خیابان برای پارک خودرو کمک گرفتم. و با دردسر کمتری نسبت به کل 

گوشه خیابان ايستادم. پیاده شدم و دستی از ابتدا تا انتهای بدنه خودرو امروز در 

 . همان همکرده بودم. ولی باز هم راضی کننده بود کشیدم. کمی اريب پارک

 آمد. يک پیروزی به حساب می

توانند رانندگی کنند، رانندگی کردن شايد همان طور که افراد فلج امروز می

. توانستم منتظر آن روز بمانمس نباشد. ولی من نمینابینايان هم دور از دستر

 بردم.بايد سريع برنامه خود را پیش می

وارد نمايندگی راکب شدم. به اولین شخصی که برخوردم من را به اتاق مدير 

گذاشتند. البته اين احترام در اصل برای من هدايت کرد. خیلی به من احترام می

افتاده بود. و به اين باور رسیده بودند که  نبود. آنها چشمشان به خودروی من

من قدرت خريد يکی از گرانترين خودروهای خودشان را دارم. برای همین بود 

 کردند. که مدام ازمن پذيرايی می
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بردم. به همین خاطر شروع فرصت خوبی بود و من بايد نهايت استفاده را می

سپس د آن را داشتم. کردم به حرف زدن در رابطه با خودرويی که قصد خري

مان خودروی مرد فراری نشانی مدل و رنگ خودروی مورد عالقه خود را که ه

. از مدير خواستم تا لیست افرادی که اين خودرو بود را به مدير شرکت سپردم

 اند را به من بدهد. را خريد کرده

 «خودرو هستی؟ چرا به دنبال خريدارن اين» رئیس تامل کرد و گفت:

میخواهم از کسانی که صاحب اين » ای ترس و دلهره گفتم: من هم بدون ذره

اند در مورد کیفیت آن پرس و جو کنم. برايم خیلی مهم است که خودرو شده

 شوند يا خیر؟ حساسیت بندهبدانم آنها راضی هستند که اين خودرو را سوار می

 «اين خودرو است. برای خريد ولی اين تنها راه متقاعد شدن منرا ببخشید. 

نه برای توضیحات من بلکه به خاطر سود کالنی که از فروش اين خودرو مدير 

اين  ،متقاعد گشت و آدرس هفت نفر را به من داد که در کل کشوربرد، می

اند. از اين هفت نفر چهار خودروی گران قیمت را از شرکت راکب خريداری کرده

جوی من نبودند. از آن سه نفر هم يک ی جستنفرشان در اين شهر و در دايره

 توانست کسی باشد که من به دنبالنفرشان، رنگ ديگری از آن را داشت و نمی

ز آنها کسی بود که من او را او هستم. فقط مانده بود دو نفر که قطعاً يکی ا

 چون ديگری يک زن بود و من به دنبال يک زن نبودم. کردم.می دنبال
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حرکت کردم. شک و دودلی دور تا دور  ترسناک خود دوباره به طرف خودروی

 توانستم کسی ديگر را وارد اينای نداشتم. نمیوجودم را پوشانده بود. ولی چاره

 ماجرا کنم، تا به من کمک کند. 

نشستم و چند دقیقه را به ذهن درگیر خود رجوع کردم. تمام حاالت و رفتارهای 

ا سر بزند را مرور نمودم. در همان چند هاز سواره و پیاده ممکن بود ممکن که

ها راه ها احتمال برايم ايجاد شد. و در همان مدت کم میلیوندقیقه میلیون

تشخیص برايشان قرار دادم. از هر چهار طرف و در شش بعد سنگین محیط، 

 ارت و پدال ترمز اينباررسید. دکمه استبرايم خبر از رخ دادن اتفاقی جديد می

ودشان را بر سر راهم قرار دادند تا با سرعت بیشتر موتور غرّان بدون دردسر خ

همه جا آرام بود. بی سروصدا و امن. حرکت کردم و در مسیری  را روشن کنم.

قبل، آدرس را از اولین نفری که بويش  لوغ جريان يافتم. به مانند دفعهنو و ش

ه خم. آنقدر دور کرا استشمام کردم، پرسیدم. راه دور بود و خیلی هم پر پیچ و 

 سه روز تمام طول کشید تا به آنجا رسیدم. 

از شخصی سوال پرسیدم. تا نقطه کاوش را به من نشان دهد. او کمی بیشتر از 

ش هاييک آدرس دادن با من صحبت کرد و زمان بیشتری را با من گذراند. حرف

 «شما اهل اينجا نیستید؟» همه سوالی بود: 

 «ام.و درازی آمده خیر. بنده از راه دور» 

 «چقدر دور؟» 
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 «ام.سه روز از است که از خانه خود به راه افتاده» 

 «آيید؟مگر از کجا می» 

ام را به او گفتم، حدود يک دقیقه خنديد. و بعد با وقتی آدرس محل زندگی

هل از آنجا تا اينجا فقط چ» حالتی که انگار سر به سرش گذاشته باشم گفت: 

گويید سه روز است که در راه هستید؟ بسیار خوب شما می دقیقه راه است.

گردی زياد دور ای که به دنبالش میايد. خانهخواهد بدانم که از کجا آمدهنمی

نیست فقط يک روز با تو فاصله دارد. البته برای من که پیاده هستم فقط پنج 

 «دقیقه راه است.

دار خودش من را د و کشهای بلنسپس آدرس را به من نشان داد و با خنده

  ترک کرد.

طولی نکشید که به جلوی در آن خانه رسیدم. هجمی را که از آن عمارت بزرگ 

کردم بسیار سنگین بود. حال که به مقصد خود رسیده بودم، هیچ احساس می

. امفکری به ذهنم نرسید که بايد چه کاری انجام دهم. اصالً به خاطر چه آمده

روشن بود، منتظر ماندن به امید شنیدن يک صدای آشنا  تنها راهی که برايم

 بود. 

خوشبختانه زياد طول نکشید تا صدای باز شدن قفل در خانه به بلندی يک تقه 

شد، من را متوجه خود سازد. بوها. آشنا نبودند. يک زن و که از دور شنیده می
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ج م خانه خاريک بچه ده، يازده ساله و پشت بند آنها يک مرد میان سال از حري

 شد. سواره نبودند و پیاده در مسیر قدم گذاشتند.

حرکت کردم و خود را به آنها رساندم. بوق زدم. با حالت يک انسان همیشه 

آماده برای خیر رساندن به ديگران و البته به دنبال نفعی برای خود به آنها سالم 

سانم. رتا جايی میمن با شما هم مسیر هستم. اگر مايل باشید شما را » کردم: 

راستش را بخواهید قصد خريد خانه در اين حوالی را دارم. اينطور من را هم 

 «کنید.اهنمايی میر

ه اولین چیزی بود که توجه مرد خانه را به خود جلب های ريز روی شیشسوراخ

 «شیشه ماشینت شکسته؟» کرد. به همین سبب با تعجب پرسید: 

نه! اين يک شیشه هوشمند » را اينگونه دادم: لبخندی آگاهانه زدم و پاسخش 

 «است. يک تکنولوژی جديد.

 «آيد؟کمکی از دست من برمی با کسی کار داريد؟» 

 «کنید؟شما چند وقت است که در اين محل زندگی می» 

 «پنج سال.» 

 «راضی هستید؟» 

طیالت عآيیم. در ماه يکی دو روز را اينجا هستیم. بیشتر، تما همیشه اينجا نمی» 

 مان که در مرکز شهر است،گذرانیم. و بقیه را در آن يکی خانهرا در اين ويال می
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کنیم. اما محلی آرام و خوش آب و هواتر از مرکز شهر دارد. جای سپری می

 «خوبی برای زندگی کردن هم هست.

کند يا يگری با آنها زندگی میبه اطالعات بیشتری نیاز داشتم تا بدانم، کس د

پس دوباره  هست که من به دنبالش هستم يا نه؟ خودروی آنها همانی نه؟

اين خانه برای سه نفر بزرگ نیست؟ البد کس ديگری هم با شما » پرسیدم:

 «کند که چنین ويالی بزرگی داريد؟زندگی می

 «نه! ما فقط سه نفريم.» 

 «کند؟ماشینتان چیست؟ اين سراشیبی اذيتش نمی» 

فت؛ دقیقاً همان مدلی بود که من دنبالش بودم. ولی بعد که مدل خودرو را گ

ام و گرفتم. متوجه شدم که اشتباه آمدهصاحب آن کسی نبود که سراغش را می

شان در خاطر من مانده بود و قطعاً آن خانواده کسانی نبودند که تصوير مبهم

  شناختم نداشتند.شان را میای هم از کسانی که بویهیچ نشانه

ل بعد از آنکه در اولین جستجوی خود؛ پس از چند روز تحمل رنج و به هر حا 

یدا کنم، خواهم دست پسختی راه، تشنگی و گرسنگی نتوانستم به چیزی که می

ای نا امیدی مرا اثیر خود کرد. چهره ناشناخته و ساختگی دو کودک مدام لحظه

را  نجابت خورد. کودکانی که صدايشان تصوری از پاکی ودر افکارم غلط می

 برايم ايجاد کرده بود. 
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بوی خون و خاک، پیکر آن دو طفل معصوم را گرفته بود. بیشتر از هر کس 

کرد. هر بار که در درون خود گذری از آن دو ديگری اين واقعه من را اذيت می

ا ام و دست و پا زدنشان رکردم، انگار باالی سرشان ايستادهکودک را تجربه می

 کنم. تماشا می

ناامیدی چیزی نبود که من را از يافتن آن مردان خبیث باز دارد. پس بازگشتم 

دانستم که آن مرد واقعاً نمیو چند روز ديگر هم طول کشید تا به خانه برسم. 

گفت که تنها چهل دقیقه با خانه خود فاصله داشتم يا خیر. اما راستش را می

موانع زيادی بر سر راهم  رسید. چون در اين مدتصحبتش منطقی به نظر می

ترين مانعی که باعث قرار گرفت که موجب دير رسیدن من شده بود. اصلی

رسد. شد، کمی نامعقول و غیرمنصفانه به نظر میانحراف از مسیر اصلی من می

ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد؛ زمانی که آدرسی را از ديگران 

ند. دهو چه عمدی، اشتباه به شما نشان میکنید، مسیر را چه سهوی سوال می

 ها بار اتفاق افتاد. آن هم فقط در يک روز. برای من اين مورد ده

کردم، راه درست را به من نشان هر بار که مسیر را از کسی پرس و جو می

ند. دادرفتم را به من آدرس میداد و دقیقاً نقطه مقابل جايی که بايد مینمی

ه بگويم. بهتر است خود شما در رابطه با اين موضوع به تفکر دانم چاصالً نمی

 و تأمل بپردازيد و ما به ادامه داستان خود رسیدگی کنیم.

يکی دو روزی را به استراحت در منزل پرداختم. سپس به قصد پیدا کردن نفر 

بعدی از جای خود برخاستم. خیالم از رانندگی راحت بود. من هر کنشی از سوی 
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توانستم واکنش مورد نیاز در لحظه میديگران را تجربه کرده بودم و به راحتی 

ای برای پشت فرمان نشستن نداشتم. را از خود نشان دهم. ديگر ترس و دلهره

اما بهترش آن بود که برای زودتر به مقصد رسیدن از تاکسی استفاده کنم. 

 آدرس را بدهم و چند دقیقه ديگر در محل حاضر شوم.

نشان  . تحقیقات منبود که به نزديکی دومین نفر رسیدم دت زيادی نگذشتهم

داد که به احتمال قريب به وقوع اين همان کسی بود که من به دنبالش می

کردم. کسی که صاحب اين ماشین گران قیمت گشتم. اما باز هم اشتباه میمی

و  دم. پرسکرتوانست فردی باشد که من فکرش را میبود، به هیچ وجه نمی

داد که در آن تاريخ جوها شواهدی از يک پزشک بزرگ و معروف را نشان می

برده. و تنها دو روز است که برای ديدن چند بیمار در کشور ديگری به سر می

بد حال برگشته است. اين پزشک شناخته شده نیمی از ماه را در کشور خود و 

 ه دنیا خدمت کند. چنین کسیرفت تا به همنیمه ديگر را به کشور ديگری می

تواند جان کسی را بگیرد در حالی که خود دائم در حال نجات جان نمی

 هاست. انسان

آورد برای من داشت؛ آن هم اينکه برای بار شناخت کامل اين فرد يک دست

 نرسیدم. ای دوم تالش من نافرجام مانده و من به هیچ نتیجه

آن آمده بودم به راه افتادم تا جايی که در قدم زنان در حاشیه خیابانی که از 

سپار به اطراف بودم تا اگر صدايی آشنا آمد، بی بگیرم. گوش مسیر خانه قرار

رسید. صدای آب روان در خبر از کنار من نگذرد. همه صداها زيبا به گوش می



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

68 

د. کرهای درختان به همراه باد کم حوصله بهار، دلنوازی میرگکنار جنبش ب

رسید. شد و به من میلغزيد و رد میها میطبوع از ال به الی موی آدمهوای م

اش را به رخ در میان آن همه صدای جورواجور گهگاهی سکوت هم زيبايی

ا های بازيگوش، آنجزد و خیلی زود با صدای بچهکشید. سری به محیط میمی

 کرد.را ترک می

از کنار من عبور کرد. عطری که من  شتابدر اين حین به ناگه عطری آشنا با 

انداخت. به سرعت دريافتم که اين همان کسی است که به را به ياد آن روز می

کت در پی عطر حرحسی پر از تعجیل گردم. به عقب برگشتم و با دنبالش می

رود. هر کردم. همه جا پر شده بود از بوی عطری که هرگز از خاطرم بیرون نمی

را در  نشد؛ تا جايی که ديگر منشأ آر میتم شدت آن بیشترفچقدر جلوتر می

 چند قدمی خود احساس نمودم.

اش گهگاهی برای تفريح به آن سر ای بود که دکتر و خانوادهاينجا همان خانه

توانست کار خودش باشد؟ نه. امکان نداشت. اين فکر درستی زدند. يعنی میمی

فرزند ديگری دارد. شايد هم دوستش  سراغم آمد. شايدبه نبود که به يکباره 

 ردم.کباشد. به هر حال هر که بود االن وارد آن خانه شده بود و من بايد کاری می

هم ر ددانستم که کار درست چیست. زنگ در خانه را فشاسردرگم بودم و نمی

خب! بعد از آن چه بگويم؟ به آنها بگويم با چه  تا نفیرش او را بیرون بکشد؟

شود در رابطه با آن موضوع يشان را به صدا درآوردم؟ اصالً میخانهقصدی زنگ 

 سخنی به میان آورد؟
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 دانستم. بههزاران سوال رنگارنگ برايم پیش آمد که جواب هیچ کدام را نمی

کردم تا بايست صبر میکار همان منتظر ايستادن است. می ذهنم رسید بهترين

 ای برايم جفت و جور شد.ايد بهانهدوباره از خانه خارج شود. بعد از آن ش

ای نشستم تا اينکه بالخره در باز شد. بوی عطر از چند ساعتی را در گوشه

. شدت بو باال گرفت. من شتافت الی در گريخت و با سرعت به طرفالبه

شخصی آرام آرام از کنار من گذشت. نکته امیدوار کننده آن بود که پیاده 

ی ايحههای رته مانده ،کمی که از من فاصله گرفت مسیرش را در بر گرفته بود.

ای که با او داشتم آنقدر کم شود که دادم فاصلهخوش را دنبال کردم. اجاز نمی

ان نخود را از دست دهد و به تندی گرايد. اينگونه اطمیماليمت بوی عطر 

 کردم که از وجود من با خبر نخواهد شد. حاصل می

و به راحتی ردهای کم رنگ به  بعد از او راه بیوفتمتوانستم يک ساعت من می

 جا مانده از بو را تشخیص دهم و او را پیدا کنم. پس نیازی به عجله کردن نبود.

تر ساعتی را در اين کوچه و آن کوچه در میان در و ديوارهايی که هر دم تنگ

روصدا و س شد در پی او قدم زنان راه رفتم. مدتی بعد به يکباره به مکانی پرمی

 های بی حدالهالی بوی لجن و زبوش عطر در البهشلوغ پلوغ رسیدم. بوی خ

کردند و بوی اطراف مخفی شد. بوی تند عرق افرادی که از کنارم عبور می

های نشسته و چرک نمناک شده روی دست و پای کودکان محیط و لباس

م خبر رو بودکثیف، تشخیص را برايم مشکل ساخت. آنچه که اينک با آن روب
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ی ای که با بوی تندمحله داد.میای به شدت فقیرنشین را به من ورود به محله

 رساند.ه آن شخص میکه من را بشد تنها بويیکه داشت موجب فرار 

ر را کردم. و همین کاحال بايد دوباره از فاکتور انتظار برای يافتن استفاده می

های شب به هوا بلند شد، انجام يواش صدای جیرجیرکهم تا زمانی که يواش

ی ريزدند. موجوداتی که هرگز تصوهای زيادی در آن حوالی پرسه میدادم. سگ

 بهاز آنان از ظاهرشان در ذهن نداشتم. تنها صدايی گاه عاجز و گاه ترسناک 

ها مخلوقاتی عجیب بودند که حتی توان تشخیص رسید. اين سگمی مگوش

خواندند و هر کس را از روی . گويی ذهن میاحساس درون انسان را داشتند

کردند. آنها هر آنچه را که در دل خصوصیت باطنی که داشت، شناسايی می

کردند. توان ديدند و بر اساس همان با تو رفتار میداشتی را به وضوح می

های بد طینت فقط در تشخیص خوب يا بد بودن همه را داشتند. به انسان

. کردندهای خوش خلق را ستايش میشدند. و انسانصورت حمله، نزديک می

ه برايم تنها چیزی کاينکه چه قدرتی اين فاکتور را به آنها داده بود نامعلوم بود. 

شان تغییر عیان بود اين بود که اگر تا چند ساعت ديگر با آنها تنها بمانم، ماهیت

 يی از آن حوالیهیچ خودروشوند. خواهد کرد و به موجوداتی خطرناک تبديل می

کرد که من را به خانه بازگرداند. در اين حین باران خوش صدا هم از عبور نمی

 تر کرد. اوضاع را نابسمانهايش بر خالف زيبايیراه رسید و 
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ه زير شمارش يافتم، و ببه سختی سايبانی را برای محافظت در برابر قطرات بی

ری ی برگشتن نداشتم. چرا که مسیآن پناه جستم. ساعتی را صبر کردم. راهی برا

 نامعلوم را در بر داشتم. 

هايی که به غرق در افکار رهايی و فارق از دنیای خود به يک آن صدای قدم

زد، مرا فراخواند. بوهای آشنا های کوچکِ پر شده از آب باران ضربه میچاله

  .دور رفت يک شد. از روبروی من گذشت و کمیدوباره برگشت و به من نزد

ديدم. به همین خاطر با صدای بلند فرياد زدم: ديگر تلف کردن وقت را جايز نمی

شناسی ولی من مطمئنم که همانی هستی من آن روز آنجا بودم. تو من را نمی» 

 «گردم.که سراغش می

ايستاد. چرخید و چند قدم به طرف من برداشت. مکثی برای بررسی چهره من 

 «بله؟» کرد و با تعجب گفت: 

 «من ديدم که تو چه کردی. با همین چشمانم ديدم.» 

 «شوم.گويی؟ متوجه نمیچه می» 

دادم.  را های آن روزقدری سکوت کردم. دوباره به ذهن دستور وارسی خاطره

 صداها و بوها را برگرداندم. همان بود! چیزی تغییر نکرده است. همان کسی که

کرد. تنفری شديد در درونم نمی های دخترک را محکم گرفته بود و رهايشگل

تو آن کودکان » شعله افکند. خشمی از اعماق وجودم فوران کرد و باال آمد: 
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دانی در مورد چه حرف گناه را زمین زدی. هر دوی آنها را کشتی. نمیبی

 «زنم؟می

ای کنم. لرزهداند در مورد چه صحبت میقدری سکوت کرد. مشخص بود که می

دانم چه نه. نمی» اس کردم؛ وقتی که با دلهره گفت: را در وجودش احس

 «.گويیمی

اش گذاشتم و با برگشت تا خودش را از من دو کند و برود. دستم را روی شانه

آنها خواهر و برادر بودند. پاک و معصوم » اندوهی به جا مانده از آن روز گفتم: 

  «از آنان گرفتی. بودند. فرصت چندانی برای زندگی نداشتند. تو همان را هم

شیمان آمد. قدری پام گرفت. کاری از دستم برنمیاين را که گفتم ناخودآگاه گريه

شدم که با اين ناتوانی پیگیر قضیه شده بودم و دست آخر به هیچ سرانجامی 

 نرسیدم.

کردم که فرار کرده باشد، صدای می ای بعد که انتظارش را نداشتم و فکرلحظه

ديگر طفره نرفت. نشست روی زمین و دستانم را محکم دم. را شنیگريه جوان 

رگز ه» کرد گفت: هايش را بريده بريده میفشرد. سپس با بغضی که حرف

شود. حالت عادی نداشتم. از آن روز به بعد کردم که چنین میفکرش را نمی

ام کنار بیايم. همش چهره آن ام با خود و دردی که دچارش شدههنوز نتوانسته

 « تر بچه جلوی چشمانم است. دخ
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شد تمام تنش خشک و سرد شده بود. درد عمیقی را از درون سر پا بند نمی

های دستانش متورم شده بود و همانند بید به کردم. رگوجودش حس می

حاالت و رفتار يک آدم نابکار را نداشت. پشیمانی را از روزهای لرزيد. خودش می

ند بند وجودش را گرفته بود. کمی دلم برايش قبل آغاز کرده بود و اکنون ب

به  از روی زمین بلندش کردم وسوخت. حسی از همدردی در قلبم شکفت. 

 « داستان تو چیست؟» آرامی به او گفتم: 

با من بیا. میخواهم چیزی » ای که داشت پاسخ داد:با همان حالت خراب و افتاده

 « را به تو نشان دهم.

هايش کشاند. چند دقیقه بعد خود را در برابر دنبال قدم نیرويی از غیب مرا به 

بارش  در اثر های آجریمابین خشت ای بسیار قديمی يافتم. بوی کاه و گلخانه

ودی در ور داد.مت يک بنای کهنه را نشان میشدت گرفته بود و قد نم باراننم

در  .کوبیدمیبود که باد به راحتی آن را به اينطرف و آنطرف سبک به قدری 

رفت. حتی يک متر هايی پر از آب فرو میورای در ورودی پاهايم مدام در چاله

هم از حیاط خانه مسطح نبود. و از ابتدا تا جايی که به يک در ديگر رسیدم، 

 مدام سکندری خوردم. 

ی کودکانی متعدد پشت در مخفی شده در دوم باز شد. صداهايی از خنده و گريه

  با موجی از دلتنگی به صورتم اصابت نمود.باز شدن در،  بود و به محض

. پاسخ تمام سواالت حول ر کرددوباره هجوم سواالت گوناگون فکرم را تسخی

چرخید. اما با توجه به مرموز بودن مسئله کمی زود بود تا به محور خانواده می
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ات حها را آرام کند، توضیيقین برسم. جوان خاطی بدون آنکه سعی کند بچه

خودش در رابطه با موضوعی که قصد داشت با من در میان بگذارد را شروع 

اينها خواهران و برادران من هستند. يکی از آنها به شدت مريض است. » کرد: 

 توانم ببینم به طرف اتاقکی تحفن گرفته اشاره کردبعد به خیال آنکه من می« 

از همه بزرگتر است خواهرم  کند. آن يکی کهاو مدام گريه می» و ادامه داد: 

کند. آن دو نفر هم که همش با هم درگیر هستند است، که از بقیه نگهداری می

ی ايم. ماشینبرادرانم هستند. خیلی وقت است که پدر و مادرمان را از دست داده

کنم. زمانی کار می مال من نبود. من در خانه يک پزشک را که آن روز ديدی

آنکه خود را پیش دوستانم بزرگ جلوه دهم، ماشینش را که ايران نیست برای 

روم. آن روز من پشت فرمان نبودم. اصالً قصد دارم و با دوستانم بیرون میبرمی

وقتی او را ديدم ياد خواهر و برادرهای نداشتم که آن دختر بچه را اذيت کنم. 

همان خواستم از او گل بخرم تا خوشحال شود. ولی درست خودم افتادم. می

لحظه دوستم که پشت فرمان نشسته بود به راه افتاد تا سر به سر من بگذارد. 

اما متاسفانه آن اتفاق بد را رقم زد. برای اين کارش من او را سرزنش کردم. 

حتی کارمان به دعوا و کتک کاری هم کشید. از آن روز به بعد ديگر با آنها 

 «رابطه ندارم. 

دانم. حق من اين است که برای اين می» ت: مکثی کوتاه کرد و دوباره گف

ای که رخ داده است مجازات شوم. اما به خاطر بی کسی و بی سرپناهی فاجعه

کند یمام. اگر من نباشم معلوم ناين کودکان است که تا کنون قدمی بر نداشته

من فقط يک کارگر ساده هستم که دکتر از سر آيد. که چه باليی به سرشان می
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اين کار را به من داده است. اگر او هم اين قضیه را بفهمد ديگر هیچ دلسوزی 

من حاضرم هر کاری بکنم تا روح آن دو  ماند.ها نمیشانسی برای اين طفلکی

 کودک آرام گیرد. 

به اندازه  آيم ودنبال کردی. من با تو میحتماً پلیس هستی که تا اينجا من را  تو

گیرم. تو فقط به من قول بده که به عهده می، مسئولیت مرگ آنها را سهم خود

که کسی را ندارند کاری بکنی. و نگذاری بی کس در اين خرابه ها برای اين بچه

 « بمانند.

کرد که من پلیس او گمان می زد.ها را با اشک و آه و گريه میاو همه اين حرف

قیقه زد دو برادر کوچکش که تا همین يک ددر مدتی که او حرف می هستم.

رسید که به نظر می . به شکلیکردند، ساکت مانده بودندپیش با هم دعوا می

کردند. چند متر جدا شدن از هم را تجربه میاند و ترس همديگر را بغل کرده

ودک شد. کهای کودک يکی دو ساله، مدام بیشتر و بیشتر میتر ضجهآنطرف

اتفاقات پیرامونش بیشتر شعاع التحت برد، ه از يک بیماری خاص رنج میک

 شد.اذيت می

در آن موقعیت اگر درون سینه يک انسان را با سنگ پر کرده بودند، از حال نزار 

آمد. با خود فکر کردم که اگر االن آن دخترک شد و دلش به رحم میآنها آب می

گرفتند. با شناختی که از بزرگی آنها و برادرش اينجا بودند چه تصمیمی می

گرفتند کردند و بدون هیچ چشم داشتی راه خود را میبی شک گذشت میداشتم، 

 رفتند.و می
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توانستم آن جوان را به پلیس تحويل دهم و خواهر و اکنون من بودم که می

برادرانش را به حال خود رها کنم. و يا تصمیمی جهت بهتر کردن شرايط سخت 

 آنها اتخاذ کنم.

جوان خواستم تا در کنارم بنشیند. به او  کمی در خلوت خود فرو رفتم. از آن

زم. سا مهیابرادرهايش  اطمینان دادم که بهترين شرايط ممکن را برای خواهر و

در عوض او خود را به پلیس معرفی کند و همه ماجرا را برايشان شرح دهد تا 

 مقصر اصلی پیدا شود.

برادرانش  ای را به خواهر واو کمی از من فاصله گرفت. گويی چند دقیقه 

آمد که بدنش به لرزه افتاده بود و همان طور که میلرزيد، نگريست. در نظر می

 ها در آن حال بمانند. برگشت و از من قول گرفت که نگذارم بچه

برای آنکه خیالش را راحت کنم با مدير پرورشگاه تماس گرفتم. موضوع را 

ها را گاه آمد و بچهبرايش شرح دادم. طولی نکشید که يک تیم از طرف پرورش

به اين  هک فرستادند. با خودشان بردند. کودک بیمار را برای درمان به بیمارستان

 ها مشخص شد. ترتیب تکلیف بچه

لحظه جدا شدن آنها از هم بسیار ناراحت کننده بود. به نظر من هر کسی 

خود از  نتواند آن صحنه را ببیند و تحمل کند. اينجا بود که برای نابینا بودنمی

ال آنکه حخدا تشکر کردم، چون مجبور نبودم چنین صحنه تلخی را تماشا کنم. 

 شدم. فقط با شنیدن صدايش تا اين حد اذيت می
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ها آمدند و مرد جوان را با خود بردند. سرنوشتی را که در انتظارش بود را پلیس

ر به خواه دانستم و هرگز هم از آن با خبر نشدم. ولی هر چند وقت يک بارنمی

ه شد. کودک بیمار بهبود يافتزدم. روز به روز حالشان بهتر میو برادرانش سر می

 يافتند. بود و همه در کالس درس حضور می

دانم سرنوشت بود که من را در مسیر زندگی آنها قرار داد يا بد اقبالی آن نمی 

تواند هم می مرد جوان. چیزی که برايم روشن بود آن بود که يک انسان نابینا

هايی اين چنینی را ببیند و برای کمک به آنها قدمی بردارد. وضعیت انسان

 رتفاوت از کنار آنها عبوبیدر پی زندگی خود، عجیب بود که مردم بینا هر روز 

فقط  نشستند ومی امدادهای الهی کردند و تنها تماشاگر بودند. آنها در انتظارمی

در صورتی که خود همان دستان  ،داشتندبرمیدست به دعا برای نیازمندان 

  حاجتمند بودند.

وانم برسد که بت یداد. اگر روزهیچگاه کار خود را درست انجام نمینیز سرنوشت 

ا آي» حتماً از او خواهم پرسید: سرنوشت را در قالب يک انسان مالقات کنم، 

از  «او بستانی؟ برای نجات جان انسانی ديگر، الزم بود جان انسان ديگر را از 

شد از راهی ديگر من را در مسیر اين کودکان قرار او خواهم پرسید که آيا نمی

 دهی؟

توان بی تقصیر دانست. اين میزان از فقر فرهنگی خیلی بیشتر جامعه را هم نمی

کردم. مردم به دنبال چه بودند که اينگونه با از آن مقداری بود که من فکر می

 دند!؟ رفاه، آسايش و يا آرامش؟کريکديگر رفتار می
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شما اگر بخواهید توان در يک ثروت عظیم به دست آورد. رفاه و آسايش را می 

ت ، بديهی اسدر سايه رفاه و آسايش تجربه کنیديک خواب شیرين و راحت را 

يابید. اما اگر بر روی که با خوابیدن روی يک سطح سخت به آن دست نمی

ترين و سر بر بالین بگذاريد بی شک شیرين یتخت و تشک چند ده میلیون

ترين خواب را تجربه خواهید کرد. و يا اگر بخواهید به مسافرت برويد و راحت

بهترين تفريحات را برای خود ايجاد نمايید، باز هم اين ثروت است که آن را به 

 ن چنین ثروتی عظیم، يک جايگاه باالو برای به دست آورد کند.شما هديه می

 ا يک پست مهم در جامعه، بايد جنگید و رقابت کرد.و ي

توان کسب کرد؟ زمانی که اما آرامش چه؟ آيا آرامش را هم به همین طريق می

بغض  زمانی که شکند، زمانی که غمگین و ناراحت است و ياقلب يک انسان می

 تواند به او کمکخوابیدن در يک تخت گران قیمت می فشارد؛گلويش را می

 ؟ اين حال خراب را تسکین ببخشد د وکن

تواند فراهم سازد. گاهی اوقات اين آرامش روحی را هرگز يک ثروت عظیم نمی

 هاین ثروتکنند که بزرگتريهايی را در درون خود حفظ میمردم فقیر ارزش

 ای از آن را به چنگ بیاورند.توانند ذرهعالم، نمی

يل کرد که تمامی وساندی زندگی میای از اين دنیای پهناور مرد ثروتمدر گوشه

بازی را با باالترين کیفیت و بیشترين قیمت، برای فرزند پسرش فراهم کرده 

کرد بود. او خیال می های متنوع غرق کردهبازیاببود. و پسرش را در میان اسب

ی به تا اينکه روزاو برای فرزندش نخريده باشد. که  چیزی در دنیا نمانده ديگر
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ال برای فخر فروشی به ديدن يکی از دوستانش رفت. پسرش را سیاق هر س

هم با خود برد تا فرزند دوستش را به او نشان دهد. و به او بفهماند که شرايط 

 هايش متفاوت است. سال او تا چه حد با هم سن و

رش را برای پس داشت تا بتواند انواع اسباب بازی، وضع مالی خوبی ندوستش

يک وسیله بازی در اختیار فرزندش گذاشته بود که آن را هم  فراهم کند. او فقط

 با چند تکه چوب برايش ساخته بود. خودش 

مرد ثروتمند، به محض آنکه وسیله بازی چوبی و زهوار در رفته آن پسر  فرزند

ا های دنیا رمگر نگفتی که همه اسباب بازی» بچه را ديد، از پدرش پرسید: 

 «ن اسباب بازی چوبی که او دارد، من ندارم. ای؟ پس چرا آبرايم خريده

م. های دنیا را برايت خريدمن بهترين اسباب بازی» پدرش پوزخندی زد و گفت: 

 «خوری؟ آن تکه چوب مسخره چیست که تو غصه نداشتنش را می

ه ب و شروع کرد های پدرش قانع نشد.پسر بچه لوس و از خود راضی، با حرف

جیغ و دادهای آزار دهنده، تا بتواند آن اسباب بازی چوبی ادا و اطوار درآوردن و 

 را به چنگ بیاورد.

تواند او را قانع کند، از دوستش خواست تا آن وسیله بازی پدرش وقتی ديد نمی

 را از پسرش بگیرد و به او بدهد.

ا شکند تهرگز دل فرزندش را نمی» اما با برخورد قاطع او مواجه شد که گفت: 

 «ا خوشحال کند.فرزند او ر
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ه اف را به او داد، کبازی به قیمت گزدوباره اصرار کرد و پیشنهاد فروش اسباب

اگر تمام ثروتت را هم به من بدهی من تنها دلخوشی » جز اين را نشنید:  پاسخی

 « .دهمفرزندم را به فرزند تو نمی

ه شما توانند بهای چیزی را کهای دنیا هم نمیآری. گاهی اوقات تمام ثروت

  ای را بپردازند.خود ساخته

ر دهد. اگهمیشه بدترين اتفاقات در درون انسان رخ می» گويد: رومن گاری می

و از  تواند بزند به چاکدر بیرون اتفاق بیوفتد، همانند يک اردنگی، خب آدم می

ند تواپس هرگز يک ثروت نمی «توان کاری کرد.آن فرار کند. اما درون را نمی

انسان را به آرامش درونی برساند، که اينگونه مردم برای دست يافتن به آن به 

 کنند و معتقدند حق خود را بايد از ديگری ربود.يکديگر ظلم می

تواند يک آرامش درونی را به ارمغان بیاورد؟ دل زخم خورده اکنون چه چیز می

شود بغض سنگین تنهايی را د بخشید. چطور میتوان بهبورا با چه مرهمی می

 به اين پاسخ مهم دست پیدا کنیم.تا کنار زد. و به دنبال چه باشیم 

 پاسخ اين سوال تنها يک کلمه سه حرفی است؛ خدا.

صحبت کردن و انس گرفتن با خداوند، تسکین دهنده دردها و مرهم همه 

ن داريد که نوترين و بهتريهاست. او کسی است که برای مالقاتش، نیازی نزخم

های کهنه به ديدنش برويد. او نیازی ندارد که ها را بر تن کنید. با لباسلباس

روی يک مبل گران قیمت بنشینید و با او حرف بزنید. روی خاک زانو بزنید و 
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خواهید با او صحبت کنید. او در کسری از ثانیه پنجره بسته هر چقدر که می

را آرامش  نابخشد و قلبترا تسکین می انکند. دردتباز میرا  انهای گلويتبغض

های پاک و نیمه پاک و ناپاک است. مادامی که او را بخشد. او پذيرای دلمی

دهد. بار کشد و قلب را جال میدل را دستمال می غبارِ های کنید، تودهياد می

ه نتظار پرواز برساند که در اای میکند و انسان را به درجهگناهان را سبک می

ه بريد، در خواهید يافت کنشیند. زمانی که به اين واقعیت پی میسوی حق می

برای راحت زيستن، رفاه، آسايش و آرامش نیازی نیست که به همنوعان خود 

 را از خود برنجانید.  نديگرا ،توجه باشید و به دنبال ثروتی بزرگبی

*** 





 

 دوم فصل

شد و من هنوز نتوانسته بودم قدمی زمان داشت به سرعت باد از کنار من رد می

محکم و رو به جلو بردارم. بیشتر اوقات خود را در تنهايی و در اسارت افکار 

ر رفت و من را ههايم داشت تحلیل میکم توانايیبردم. کمکشنده به سر می

 رفت طولیاگر همینطور پیش میکشاند. و روز به اندازه يک روز به عقب می

 های نابینا توانايی انجام خیلی از امورات زندگیکشید که همانند ساير انساننمی

 شد. از من سلب می

زمانی که اکنون در اختیارم بود تنها فرصتی بود که داشتم. و بايد نهايت استفاده 

دکی تا به امروز های خود از کوبردم. در غیر اين صورت تمام يافتهرا از آن می

دادم. به همین خاطر تصمیم گرفتم همه افکار مخرب و ويران را از دست می

کننده را کنار بگذارم و در پی مسیری هموار و رو به جلو باشم. مسیری که در 
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د که باي انتهای آن هدفی بزرگ به انتظار نشسته است. و پدری دل سنگ

است نه يک معلولیت تحمیلی و ذهنیت خراب  ها،فهمید تنها ضعف انسانمی

 کند.غیر ارادی که انسان را درگیر می

توانست من را در اين امر هدايت کند. هنر، های زيادی وجود داشت که میراه

نهايت زندگی ها و هزاران شاخه ديگر از درخت بیورزش، بازار سرمايه، کتاب

فت. طه آن دست ياتوانست از آن باال رفت و به باالترين نقیکه به سادگی م

داد. عالقه اما تفکرات من از پیشرفت، همیشه من را به سمت علم سوق می

 قلبی من حرکت در مسیر علوم کاربردی بود. 

کردم و برای برطرف ساختن آنها راهی بايست نیازهای مردم را مطالعه میمی

باشد.  رتتوانست مهمجستم. نیازهای جامعه بسیار زياد بود اما کدام يک میمی

م ترين چالشی است که مردرفاه، آسايش و يا سالمتی. به نظر من سالمتی مهم

با آن سروکار دارند. اگر انسان به لحاظ جسمی و روحی سالم باشد، به تنهايی 

تواند هر مانعی را از سر راه بردارد. ولی در رابطه با سالمتی با يک مورد می

برطرف سازيم و تا آخر عمر با خیال  خاص روبرو نیستیم که به يکباره آن را

 راحت زندگی کنیم. 

کند. و برای هر کس هزاران بیماری متفاوت وجود دارد که مردم را درگیر می

صر کن کردن بیماری در اين عممکن است يکی از آنها اتفاق بیفتد. پس ريشه

ده ينتوانست انجام داد و آيک کار را می و زمان ممکن نیست. اما با اين وجود

برند را روشن تصور کرد. مثالً يک بیماری کشنده که عموم مردم از آن رنج می
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نی ا زمات را برای شناخت کلی آن وقت گذاشت، را شناسايی کرد و چندين سال

 . که راه درمان قطعی آن پیدا کرد

بدين ترتیب تحقیقاتی را آغاز نمودم. کلی بیماری وجود داشت که باعث مرگ 

ترين آنها بود. يک بیماری که عالوه بر تاثیر بر سرطان کشنده شد.انسان می

داد. کسانی که های بدن؛ روح و روان انسان را هم مورد حمله قرار میسلول

راد يافتند. ولی افيی میقدرت روحی بااليی داشتند، بعضاً از اين بیماری رها

های غده پذيرفتند و جان خود را تسلیم اينضعیف خیلی زود شکست را می

 کردند.عجیب می

های مطالعات خاموش من در مورد بدن انسان، آناتومی بدن انسان، سلول

تشکیل دهنده بدن انسان، نقاط قوت و ضعف بدن انسان، در نظر خودم خیلی 

 رفت. خوب و سريع پیش می

بدن  ها میلیون رگ در اينانگیز بود. میلیونساختار بدن انسان بسیار شگفت

گشت، چرخه جريان خون مختل وجود داشت که اگر تنها يکی از آنها مسدود می

 کافی بود تا انسانهمین زد. شد و نظم سیستم عصبی بدن را بر هم میمی

تر ک بیماری بزرگاش تضعیف شود و شرايط برای آغاز يروحیه قرار گردد.بی

 مهیا شود.

های زيادی را وقت صرف کردم تا يک انسان را از درون بشناسم. اما هر بار ماه

کردم به انتهای راه رغم آنکه فکر میرسیدم، علیکه به موضوعی جديد می
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شدم که در دريايی عظیم فرو رفته و تنها به اندازه محیط ام، متوجه میرسیده

 ک و بینش دارم.مجاور خود از آن در

ها شناخت کافی قلب، مغز و هر عضو ديگری از بدن خود به تنهايی مستلزم سال

شد تا من از هدف خود دست وقت و مطالعه بود. ولی اين سختی راه سبب نمی

بکشم و يا دست کم مسیر خود را تغییر دهم. راه دشوار و پر پیچ و خم بود و در 

وجود داشت. و من همه وقت خود را به جز خواستم انتهای آن هر آنچه که می

زمانی اندک برای خواب و خوراک، به لمس و درک خطوط ظريف و نقش بسته 

  دادم.بر کتب گوناگون اختصاص می

های آموزشی و مستندهای گاهی هم از صدای فیلمکردم. فقط مطالعه نمی

مک ک به کقدرت ادراگرفتم. علمی که در اين زمینه ساخته شده بود، کمک می

فهم مطالب را برايم آسان کرده بود. و من نهايت استفاده را از آن  شنوايی،

 بردم.می

گذشت. و امروز درست سه سال بود که از روز اولی که شروع کرده بودم می

هنوز به علم کافی برای خلق يک شگفتی دست نیافته بودم. هر روز با يک 

کشاند. گهگاهی فکر اهی میشدم که من راه به گمرمطلب نو مواجه می

ای را حل نکرده بودم. نا کنم. هنوز هیچ مسألهکردم که بیهوده تالش میمی

د. آورو آرام آرام داشت سر بر می امیدی در هر بخشی از افکارم ريشه دوانده بود

 تا اينکه روزی خبری از تلويزيون پخش شد و همه دنیا را به وحشت انداخت. 
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شد و به آنها سرايت ها تکثیر میسرعت در میان انسانويروسی مرگبار با 

گرفت. تعدادی داد و در همان ابتدا جانشان را میها را امان نمیکرد. خیلیمی

و تعداد انگشت شماری از هر شدند نظم ويروس فلج میهم در اثر تحرکات بی

 کردند.جامعه در برابر آن مقاوم عمل می

ر جلوی اگ شد.ه بايد هر لحظه به آن رسیدگی میای بود کموضوع نگران کننده

یاری دادند. و بسگرفتند، مردم بسیاری جانشان را از دست میاين ويروس را نمی

 ديگر امیدشان را برای ادامه حیات. 

زمانی برای فکر کردن نداشتم. با عجله تحقیقات خود را در مورد اين ويروس 

 هایها روشقفل شده بود. خیلی کشنده شروع کردم. خبرها روی اين ويروس

دادند که کارساز نبود. مباحث زيادی در مورد انتقال ويروس درمانی را ارائه می

شود. مهندسان گفتند که از طريق هوا منتقل میها میمطرح بود. بعضی

 زا بیولوژيکی نظرشان با ديگران متفاوت بود. آنها معتقد بودند اين ويروس تنها

و  ها به حدی متعددشود. نظريهبیمار با فرد سالم منتقل میطريق تماس فرد 

کرد. به همین خاطر سعی کردم که همه متفاوت بود که مردم را سردرگم می

 اخبار را کنار بگذارم و برای شناخت کافی ويروس از نقطه صفر شروع کنم.

 های مختلف دريافت نمودم. پرينت آنها را جلویمقاالت بسیاری را از سايت

ده. های متعدد و پراکندست گذاشتم. به طرزی که تمام خانه پر شده بود از برگه

محققان نام قاتل خون را برای اين ويروس انتخاب کرده بودند. و کلمه 
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به آن بود را  Blood killerرا که کوتاه شده دو کلمه  BK2021انحصاری 

  اختصاص داده بودند.

های شد و گلوبولقاتل خون، پس از ورود به بدن انسان بالفاصله وارد خون می

داد تا تمام داد. و اين کار را تا جايی ادامه میقرمز خون را مورد حمله قرار می

به هسته  BKها را در بند خود گرفتار کند. اما اين پايان کار نبود و گلوبول

های تیز و ژنتیکی، به گلوبول شاخ کرد. سپس با يک جهشها نفوذ میگلوبول

ها ها موجب چسبیدن گلوبول به ديواره رگکرد. شاخسوزنی شکلی عطا می

ساخت و در نهايت تجمع ها را متوقف میشد. اين عمل حرکت گلوبولمی

 شد.ها میها باعث انسداد رگاندازه گلوبولبی

ن داروهايی که تا کنو. حداقل کردهیچ دارويی به نابودی اين ويروس کمک نمی

 سرعت انتقال ويروسشده بود تاثیر چندانی روی اين ويروس نداشت.  کشف

وحشتی را در میان مردم دنیا به وجود آورده بود. شهرها تعطیل شده بودند. کسی 

جرات نداشت که از خانه بیرون بیايد. ارتش برای کنترل ورود و خروج و 

 شده بود. های بیجا وارد عمل جلوگیری از تجمع

د و شداد و دو نفر فلج میتقريباً از هر ده نفر پنج نفر جان خود را از دست می

برد؛ آن هم با کلی درد و مرض به ارث مانده تنها سه نفر جان سالم به در می

 ترين آنها بود. فردشديد، اختالل حواس و تاری ديد شايع دکه سردر BKاز 

کرد که ای کاش باز هم آرزو میقاتل خون بعد از رهايی جستن از بند  بیمار،

 کرد.مرد و لی اين شرايط را تحمل نمیمی
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 BK  ساخته دست يک دانشمند بیولوژيکی روانی بود. من سعی کردم که

اطالعات کافی در مورد او را به دست بیاورم تا شناخت کافی از او داشته باشم. 

 بشناسم. زيرا عقیده کرد تا شخصیت واقعی ويروس راو اين به من کمک می

ا به رکند مگر آنکه خصوصیات خود من اين بود که کسی چیزی را خلق نمی

آن دانشمند هر چه که بود، اخالقش، رفتارش، روحیه و قدرت  .آن انتقال دهد

 اش را به ويروس القا داده بود. جسمانی

و  هافردريک، دانشمندی بود که من به دنبال شخصیت واقعی او بودم. سايت

ها القابی چون، قاتل، پست، رذل، حیوان و هر صفت ناپسند ديگری را به شبکه

پذيرفتم. ساخت يک ويروس کشنده يا او نسبت داده بودند. ولی من آنها را نمی

 افتد يا ريشه در يک درد درونی دارد. به دستور يک سازمان بزرگ اتفاق می

بود. مدت زيادی را در میان  فردريک در يک خانواده زجر کشیده به دنیا آمده

های فاخر به سر برده بود. او در گیر و دار يک حس انتقام رشد تحقیر انسان

اش را و او در عوض خانوادهداد. کرده بود. رفتار بسیاری از مردم او را عذاب می

کرد. همیشه پدر و مادرش را به خاطر فقر و نداری و البته به دنیا آوردن اذيت می

کرد. پدرش چند باری سعی کرده بود او را از بین ببرد ولی موفق ش میاو سرزن

نشده بود. حتی پدرش بارها او را خطاب قرار داده و به او القاب ضد بشری نسبت 

 داد.می
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به  شته بود که، موجب گتوجهی اطرافیان به او و بی مصرف شمرده شدنشبی

دنبال آن ويروس خطرناک و که به  توز بدل گردد؛نسان خطرناک و کینهيک ا

 ها ساخته بود.کشنده قاتل خون را برای نابود کردن انسان

شده بودم که به يک کابوس ترسناک  BKآنقدر محو تحقیق در مورد فرديک و 

کردم که فردريک با يک شیشه پر از ها احساس میرسیده بودم. بعضی وقت

BK  ضوح وخورد من بدهد. روبرويم نشسته و منتظر فرصتی است تا آن را به

تر از چشمانم به حدی باال بود که گهگاهی مسیر و شدت اين کابوس تاريک

دادم تا برايم دردسر درست خود را برای رو در رو نشدن با فرديک تغییر می

دانستم جز من کسی در خانه نیست اما جوانب احتیاط را رعايت با اينکه مینکند. 

 کردم. می

که لمس  ایها کلمهنشستم در میان میلیونپشت میز میوقتی روی صندلی يا 

شتم. گشنیدم، به دنبال يک کلمه کلیدی و نجات بخش میکردم و يا میمی

های مردم، پزشکان و توان در میان صحبتمطمئن بودم که اين کلمه را می

حتی خبرنگارها يافت. يک نفر در کل اين دنیا وجود داشت که راز حل اين معما 

دانست که او روزی ناجی دانست. کسی که خودش هم خبر نداشت. و نمیمیرا 

کردم و با دقت به کالمش گوش من بايد او را پیدا میشود. کل دنیا می

 سپردم.می

امواجی نامتناهی رفتند. آمدند و میصداها از چپ به راست و از راست به چپ می

ا دادند. بعضی از آنها مرمی گذشتند و به من دست تکاناز صوت از کنار من می
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ر انداخت و بعضی مرا به فکداشت. بعضی ديگر من را به گريه میبه خنده وا می

 برد. فرو می

ای که به محض ورود به شهر حديدحصار جنگ يکی از همان کلمات بود. کلمه

کرد. ای که با خود بوی خون را حمل میانداخت. کلمهای بر اندامم میقلبم، لرزه

. کردانداخت. مادران بسیاری را عزادار میکودکان زيادی را به ناله و گريه می

ر کرد و با خشونت لگدی بنا میها بسدی محکم را بر سر راه خوشبختی انسان

 کوبید. آرزوهای جوانان می

ای برای يک ذهن را ساخته بود. انگیزه BKاين کلمه همان چیزی بود که 

بیمار، تا بتواند دنیا را در میان خندقی از ظلم اثیر کند. جنگ با خود قدرت 

در  آنتوانست بدون هیچ حاکمی نمیکرد. ها را مستحکم میآورد. پادشاهیمی

ر کرد تا با کمک آنها دای جنگجو را اجیر میجای خود بايستد و نلغزد. بايد عده

برابر همتاهای خود استوار باشد و از حاکمیت خود دفاع کند. اما غافل بود از 

کشند. داغ شوند و درد میخورند. زخمی میآنکه مردم تیر اين جنگ را می

 خوابند.کنند و سخت میبینند. سخت زندگی میمی

BK ايستادند وکرد. چون در میان جامعه نبودند. دور میبه حکام سرايت نمی 

های خوردند. و برای مرهم دلسف میديدند و تأها را میکردند. مرگیتماشا م

شعار ايستادگی و مقاومت يک تنه در برابر مرگ. دادند. سوخته مردم شعار می

ها به های خالی تا روزی که وعدهشعار صبر و استقامت با دستان خالی و سفره

 سرانجام گم شده خود برسند. 
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BK  را تنها فردريک نساخته بود. آنهايی که تخم درد و کینه را در دل او کاشته

فتند هم پذيرو بی اطالع وظیفه میبرنامه بودند هم سهیم بودند. آنهايی که بی

های دزدها، محمکهدادند، شريک بودند. شريک بودند. کسانی که وعده می

گر، بته ديها، حرص، تکبر و هزاران خصلت بیعدالت، خیانتکارها، خودبینبی

 ها را از میان بردارند.را بسازند و انسان BKدست به دست هم داده بودند تا 

آيد، برايش برنامه خوبی ندارد. که غرور به سراغ انسان می زمانیدانیم ما می

تواند روی سطح سخت روزگار خواهد او را بر زمین بکوبد و تا جايی که میمی

رگ خواهد ما را بزآيد؛ نمیدانیم وقتی که حسد در پی ما میمی به عقب بکشد.

وبد يواری سست بکای محکم به دآيد تا ما را با ضربهو زيبا جلوه دهد. بلکه می

 و به موجب آن ما را در زير آواری سنگین مدفون و متحفن گرداند. 

شوند و از بعد از آن دور می برند.ناپسند اهدافشان را پیش میهای خصلت

ها يکديگر را انسان خندند.نگرند و میای بلند به حال و روز جامعه مینقطه

زنند و آنها با صدايی بلند میهای هم قدم کنند و روی جنازهتکه میتکه

اند. به شنوم. آزار دهندهکنند. من اين صداها را با جان میشان میتشويق

 رسند.النفس میهای فريب خورده و ضعیفخصوص وقتی که به انسان

ت. سنگین و غیر قابل تحمل برای هر کسی که خیانت عجیب و دل آشوب اس

برد. اسارتی که افکار انتقام سر میای شبیه فردريک در اسارت ذهن به ذره

را به جامعه عرضه ديگر دهد. و هزاران شاگرد خبیث جويانه را آموزش می
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. هايی با نژاد مختلف تصور کنیمو بعد از اين بايد دنیا را پر از فردريکدارد. می

 توان در چنین دنیايی به زيستن نگريست؟آيا می

قويترين موجوديت دنیا نبود. و هر  BKکه  نکته امیدوار کننده برای من اين بود

چیزی که در دنیا وجود دارد قابلیت شکست خوردن را هم دارد. در نظر من تنها 

را ها برابر آن را ندارد. زمان قدرتزمان است که هیچ قدرتی توان ايستادگی در 

آورد. ر میآورد. زمان غم را به زانو دآورد. زمان ظلم را به زانو در میبه زانو در می

آورد. زمان ثروت، فقر، تاريکی، روشنی و هر ها را هم به زانو در میزمان شادی

و فردريک  BKآورد. پس زمان به زودی بالد را به زانو در میآنچه که به خود می

 آورد.را هم به زانو در می

***  

بر های قرمز در برادر تمام ساعات روز به دنبال راهی برای تقويت کردن گلوبول

 گشتم. ساختار گرافیکیبیماری و رهايی خون از بند اين ويروس هراسناک می

 کرد. عجیب آن بودو نحوه عملکرد آن را در اختیار داشتم اما کمکی به من نمی

درمان اين بیماری بود تا  که من و هر کس ديگری که در اين دنیا به دنبال

کنون به هیچ چیز قابل توجهی دست پیدا نکرده بود. امیدی هم نمانده بود. نه 

 شنیدم. برای من و نه برای صداهايی که از دانشمندان دنیا می

ای در ذهنم پديدار شد. فکری خطرناک که ها جرقهدر میان اين هجوم ناامیدی

کردند. البته چون هیچ دوست يا يز نمیحتی دشمنان من هم آن را برايم تجو



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

90 

شان در امان بودم. و های دلسرد کنندهاز گزند حرفدشمنی در کنار من نبود، 

 توانستم برنامه خود را پیش ببرم.به راحتی می

ويروس به خون خود، خطری جدی من را  با وارد کردن اين درست بود که

قرمز فرصت زيادی برای  هایبه گلوبول BKکرد و پس از رسیدن تهديد می

 نداشتم، ولی من تصمیم خود را گرفته بودم. ماندن زنده 

بعد از ورود ويروس به درون بدنم، تنها سه هفته وقت داشتم که ضد ويروس 

BK  .و اگر در اين مدت راه را پیدا کنم و اول خود سپس سايرين را نجات دهم

 يد.دز اما بسته من را نمیکردم، ديگر کسی چشمان بادرمان خود را پیدا نمی

ويروس را با ايجاد يک زخم سطحی به بدن خود وارد ساختم. و تا توان در 

پاهايم بود خود را به يکی از بزرگترين مراکز تحقیقاتی که در رابطه با کشف 

کرد رساندم. با کلی اصرار های درمانی آن فعالیت میهای خاص و روشبیماری

راضی کردم تا برای تحقیقاتم مقداری لوازم آزمايشگاهی و خواهش و تمنا آنها را 

به  به من بفروشند. کسیسی های خونی چند سیپیشرفته و از هر کدام از گروه

کرد. همه تا قبل از اينکه به من بخندند سرشان به کار هايم توجه نمیحرف

»  د:از من پرسیهای سر تا پا سفید به تن داشت خودشان بود. مردی که لباس

 « دانشمند بیولوژيک يا بیوتکنولوژيک هستید؟

 « خیر» 
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دوباره همه خنديدند و کسی من را جدی نگرفت. مردی که رفتارش با بقیه 

های ما را شنید. با حوصله به من نزديک شد. و در مورد متفاوت بود صحبت

م نخواهم به همه ثابت کمی» ام برای اين کار پرسید. به او پاسخ دادم: انگیزه

خواهم به همه های خوب و زيبا است. میکه دنیا هنوز برای زندگی پر از چیز

 «ثابت کنم که االن زمان پايان دنیا نیست. 

يی ترتیبی داد تا همه چیزهاهايم را که شنید حرفاو مرد با قدرت و با نفوذی بود. 

وازمی ل با يک ماشین پر از يم مهیا کنند. و چند دقیقه بعدخواهم را براکه می

او پرفسور ارشد موسسه بود و از من خواست تا که نیاز داشتم به خانه برگشتم. 

ها به زندگی عادی بیابم و آن را در اختیار دنیا راهی برای بازگشت شیرين انسان

آزمايشات خود را بدون و من برای اثبات خود به اين مرد بزرگ،  قرار دهم.

گذشته بود و من رفتار او  BKمعطلی شروع کردم. سه روز از همنشینی من با 

کرد. قصد برقراری تعامل کردم. او به جلو حرکت میرا در درون خود احساس می

راند. درک من از رقابت مابین داشت اما سیستم دفاعی بدن او را به عقب می

 گرفتند تا با او ترکیبها از آن فاصله میلوبولاين بود که گ BKها و گلوبول

تر به کار خود ادامه مصرانه BKگرفتهر بار که نبرد آنها شکل مینشوند. 

از طريق میکروسکوب  های خونی متفاوت،برای گروهرفتار او را مدتی داد. می

در ابتدا با ماليمت پیش های خونی برای بعضی از گروه BKزير نظر داشتم. 

شم شد با خاز سوی آن ترد می وشد فت. وقتی به يک گلوبول نزديک میرمی

آورد آرام گشت. و تا آن را به تسخیر خود در نمیو نفرت بیشتری بر می

رد و در کهای خونی اصالً پافشاری نمیگرفت. اما برای برخی ديگر از گروهنمی
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. اما وقتی که به رفتشد و از بین میخود به خود خنثی می ،همان ابتدای کار

ز کرد. و پس اتا لحظه از پا درآوردن آن تالش می ،کرديک گلوبول سرايت می

 شد تا به ديگری سرايت کند.مرگ گلوبول از آن خارج می

BK تانی رفتار او دقیقاً شبیه به داسکرد. شبیه به يک انسان ترد شده رفتار می

و  کردا عقايد فردريک عمل میبود که من از فردريک خوانده بودم. او دقیقاً ب

 ها انتقامخواست از انسانبرد. فردريک به اين خاطر میبرنامه او را پیش می

ردند. کشد به راحتی او را ترد میبگیرد که هر وقت به يکی از آنها نزديک می

فعه بعد به طرف آنها يورش د اش،او برای رهايی از دام تنهايی خفه کننده و

يک  کرد و فقط در تفکراتشاو هرگز در واقعیت به کسی حمله نمیبرد. البته می

  کرد.انسان ديگر را لگد مال می

دا کرده پی اینکته خیلی عجیب آن بود که اين ويروس چگونه چنین توانايی

تواند با عقايد يک انسان همسو گردد و درست شبیه به او و متناسب است، که می

پاسخ اين معمای پیچیده برايم از اهمیت بااليی  با خواسته او پیش برود. يافتن

برخوردار بود که به موجب آن دوباره سری به خاطرات و زندگی فردريک زدم. 

های پلیس محلی به يک مطلب خاص برخورد کردم که توجه در يکی از پرونده

من را به خود جلب نمود. فردريک يک سگ خطرناک داشت. هر کجا که 

برد. تنها مونس و همدم فردريک بود و اگر کسی ا خود میرفت اين سگ را بمی

يک دل شکسته فردر شد تا انتقامور میلهگرفت به طرفش حماو را به سخره می

را بگیرد. اين سگ تا قبل از زنجیر شدن به ده نفر از اهالی محل حمله کرده 
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یشتر بکرد. سگ باوفای فردريک او بیشتر از هر کسی فردريک را درک میبود. 

خورد. او تنها موجودی ها او را دوست داشت. و بیشتر به دردش میاز همه انسان

وع موض بود که هرگز فردريک را اذيت نکرده بود و خالصانه او را دوست داشت.

نبود  دانستم. البد چیز با اهمیتیاين سگ برايم مهم شده بود ولی دلیلش را نمی

اغ افرادی رفتم که درگیر اين بیماری به سر BK کلیشناخت که دوباره برای 

شده بودند. بیشتر وقتم را روی مطالعه زندگی آنها قبل ابتال به بیماری گذاشتم. 

ن گرفتند. ايبرخی از آنها به همه چیز بی اعتنا بودند. و ديگران را ناديده می

ين شدت بیشتری بر ا بیماری بابود. که فردريک از آن متنفر همان چیزی بود 

 آورد. خیلی زود آنها را از پا در می شد واد حاکم میافر

ند که در گذشته خود بسیار خودبین و متکبر رفتار بود از مبتاليان یديگر گروه

ردند. کشان را هم از ديگران دريغ می. آنقدر مغرور بودند که حتی نگاهکردندمی

مند عالقهفردريک کسی بود که از بخت بد روزگارش به يکی از همین افراد 

آرام  رشده بود. و به جای آنکه کمی به او توجه بشود و يا در هوای وصال يا

  ای که در دل داشت به سخره گرفته شده بود.گیرد، هم خودش و هم عالقه

زد تا شايد معشوقه فردريک را هم پیدا پرسه میدر میان مردم دنیا  BKاينک 

تی ناراحت کننده را رقم زده ها، لحظاکند. کسی که روزی برای همه انسان

سی که آورد. کاست. کسی که بزرگترين شکست زندگی را با خود به ارمغان می

 های پنهان شدهبدینبودش با شکستن يک دل ساده همراه است. دلی که از 

 يک فرشته را ساخته است.  ،زيبا ایدر پشت چهره
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د، و اکثراً ثروتمن رحم، سنگ دلداد، مردم عصبانی، بیتحقیقات من نشان می

بودند. شايد به خاطر آن بود که فردريک از  BKبیشتر از سايرين مورد توجه 

  هیچ يک از آنها دل خوشی نداشت.

زد و اصالً به مساله مهمی پی برده بودم که کمتر کسی در مورد آن حرف می

کرد. اما سوالی که ذهن من را به خود مشغول کسی به اين مورد توجهی نمی

ا حساب آنه کند وها را شناسايی میچگونه اين انسان BKکرده بود اين بود که 

طلبی در مورد خصوصیات تا اينکه اتفاقی م. کردهای خوب جدا میرا از انسان

ها قدرت درک احساسات ها را مطالعه کردم. سگرفتاری و قوه تشخیص سگ

يک انسان را داشتند. آنها حسی را که يک شخص به آنها داشت را تشخیص 

شدند. اگر داد متوجه میدادند. اگر کسی به اين موجودات عالقه نشان میمی

ها کردند. سگراحتی آن را درک میحسی از تنفر را در برابرشان داشتند به 

ای که خشم، نفرت، دوستی، دشمنی، ترس، استرس و هر انرژی مثبت يا منفی

العمل نشان فهمیدند و بسته به آن عکسگشت را میاز انسان ساطع می

م کنند. آدهای بداخالق متنفر هستند و به آنها حمله میها از آدمسگ دادند.می

ال گذرد را دنبد و کسی که با سر باال از کنارشان میشناسنکار را میدرست

کنند. آنها قدرتی دارند که از طريق آن ويژگی فطری هر شخص را شناسايی می

 کنند. می

م و رحهای بیياد سگ فردريک افتادم که همیشه برای کمک به او به انسان

ود خورد کرده بها برکرد. اين سگ با وفا آنقدر با اين جور آدمفکر حمله میبی
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که شناخت آنها در وجودش نهادينه شده بود. او به راحتی کسانی را که فردريک 

ا حمله داد و به آنهتوجه بودند را تشخیص میکردند و نسبت به او بیرا اذيت می

 کرد تا از پا درشان بیاورد. می

حاال که به يک مطلب جديد و مشکوک دست پیدا کرده بودم، مطالعه ديگری 

يک سگ  DNAآغاز کردم. سپس آن را با  BKروی ذرات تشکیل دهنده 

خورد. انگار حدسی که زده بودم درست تطبیق دادم. شباهت زيادی به چشم می

تا به  بود سگ خود برای ساخت ويروس کمک گرفته DNAبود. فردريک از 

دا ببخشد. او ابت BKبا قابلیت رديابی باال را به  اين طريق يک روح هوشمند،

فراد آموزش داده بود و بعد از آنکه اين ها برای شناخت اين اسگ خود را ماه

ج کرده بود و يک آن را استخرا DNAخصلت را در اين موجود پرورش داد، 

 ،ويروس ساده و ضعیف را با کمک آن جهش داده بود. ويروس جهش يافته

ز آمودست و درست همانند يک سگبود. ها را به خود گرفته خلق و خوی سگ

س ويرو ور شود.کشید تا طعمه خود را پیدا کند و بعد به طرف آن حملهبو می

 توانست که ذات واقعی وکرد. او میهای ترسو را شناسايی میبه راحتی انسان

های بارز فطری شخص را درک کند. و در اين صورت کسانی را که ويژگی

 های اخالقی بودند بیابد ولتدرگیر غرور، هوس، نفرت، خشم، تکبر و ساير رذي

سوژه خود قرار دهد. اينجا بود که دريافتم چرا اين ويروس اصالً من را اذيت 

 نکرد و حتی وجود آن در درون خود را به عنوان يک بیماری حس نکردم. 
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ج بینم فردريک انسان بدی نبود. او فقط رنکنم، میاکنون که به مساله فکر می

توجه بود. کسی که نبوغش ناديده رحم و بیامعه بیديده و زخم خورده يک ج

 بردگرفته شده، در صورتی که اين توانايی را در هر جای ديگر به کار می

  توانست دنیا را با يک نتیجه مثبت به شگفتی وا دارد.می

اما در حال حاضر فردريک در بین دادگاه و زندان در رفت و آمد بود. همه او را 

با  کشیدند ورا فاش کند. آنها فرياد می BKا راز از بین بردن کردند تدوره می

شنید و نه اما او نه میزدند. دست، محکم روی میز جلوی فردريک ضربه می

ر م کسکوتش عمدی نبود. او در يک دنیای ديگر قرار داشت که هزد. حرف می

ی را کرد که قصد نجات مردمافرادی را نگاه میشده بود و هم الل. با چشم 

ها داشتند که بويی از انسانیت نبرده بودند. او در میان حرکات دست و ايما و اشاره

شد را شد در حالی که هیچ يک از احکامی که برايش صادر میمحاکمه می

کرد که سربازانش در حال داد. او فقط به اين فکر میشنید. و اهمیت نمینمی

د به کردنرزش و بی اهمیت خطاب میی که او را بی اروزانتقام گرفتن هستند. 

که  رسددانستند، روزی میچنین تله خطرناکی فکر نکرده بودند. آنها نمی

سبب  کند. و بهرا تماشا می شانبخت سیاه نشیند وفردريک در يک گوشه می

 کند.های بد خود را ستايش میهای خوب از دست انساننجات انسان

خواستم. من به دنبال راهی برای جلوگیری از میولی اين چیزی نبود که من 

شان مردن ها هر چقدر هم که بد باشند حقآدم مورد بودم.های بیاين مردن

نیست. آنها هر لحظه ممکن است که به اشتباه خود پی ببرند و به سبب جبران 



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

141 

روند ب شود اگر پیرها و بیمارها از دنیادنیا بهتر می» برآيند. اين عقايدی از قبیل: 

، پايه و اساس منطقی نداشت و من نیز بر پايه منطق خود به مسائل نگاه «

 کردم نه منطق ديگران. می

کرد. از راه بینی در هوا نفوذ می BKرا در پی گرفتم.  BKسلسله مراتب فرآيند 

اندازه خود های بیشد. در همان لحظه ورود به کمک شاخو دهان وارد بدن می

اند مکرد. در آنجا مدتی را ساکن میکرد و به خون سرايت میمی ای ايجادروزنه

گرفت. تحرک ها را زير نظر میداد. رفتار گلوبولو هیچ حرکتی را انجام نمی

داد. العملی را نشان نمیترساند و هیچ عکسها او را میآرام و يکنواخت گلوبول

شد و تضعیف می BKکرد، ها تغییری نمیگذشت و حالت گلوبولکمی که می

ت در اثر تغییر حال -ها اما به محض اينکه گلوبولرفت. خود به خود از بین می

آنها را  BKشدند، دگرگون و آشفته می -رفتاری انسان از حال خوب به حال بد

 هایداد. ويروسکرد و ديگر به آنها مجال حرکت يا بازسازی نمیتسخیر می

کردند. اين ها را مسدود میرفته رفته رگشدند و موفق در کنار هم جمع می

 هترين جز سازندهای هموگلوبین که اصلیداد که مولوکولواقعه زمانی رخ می

دادند و ديگر قادر به جذب اکسیژن ، اتم آهن خود را از دست میها بودندگلوبول

د و موجب رسیهای بدن نمیبه همین خاطر اکسیژن کافی به ساير بافتنبودند. 

های قرمز زمانی که شد. گلوبولها میرم شدن و تیرگی بیش از حد رگمتو

آيند و وقتی که آن را از رها اکسیژن را در اختیار داشتند به رنگ روشن در می

 BK زند. حال کهشان به تیرگی میسازند به دلیل رنگ هموگلوبین، رنگمی

یژنی را با خود حمل داد که هیچ اکسها اجازه نمیها و روزها به گلوبولساعت
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 های بدن موجب ضعیف شدن بیشنرسیدن اکسیژن به بافت ،کنند. در نهايت

 و دچار يک فلجی به حدی که ديگر توان راه رفتن را نداشت ؛شداز حد فرد می

 .شدهای بدن میمطلق در برخی از قسمت

توانست به درمان اين رسید که میدر اين لحظه فقط يک چیز به ذهن من می

بیماری کمک کند. مقاوم ساختن بدن بیمار با دريافت اکسیژن بیشتر و مداوم و 

کند. اين شیوه مراتب کمک می ها که در جذب آهن و منیزيمالبته تقويت هِم

 آورد. را به همراه می BKبهبود بیمار مبتال به 

 هایها و رساندن آهن کافی به بدن از طريق خوراکیاستفاده از آنتی اکسیدان

ت ترين راه برای مقابله و جلوگیری از پیشرفترين و سريعحاوی اين مواد، طبیعی

ه راحتی داد که بکرد و نشان میبیماری بود. آزمايشات نیز تمام اينها را تايید می

 توان در برابر اين ويروس ايستادگی کرد. می

شکل م دانستم که فقط کافی است ريشه اصلیبسیار ساده بود. از اول هم می

ا قبل از ها تترين روش آن را حل کنم. بسیاری از بیماریرا بیابم تا با ابتدايی

 دانست به راحتی خوردنکشف داروی آنها کشنده و مرگبار بودند و کسی نمی

 شود آن را از بین برد. میآب يک لیوان 

های خود را در قالب يک مقاله و با تشريح کامل ايجاد يک محرک يافته

يی با مواد غنی از آنتی اکسیدان و آهن، برای وزارت بهداشت ارسال شیمیا

ام نشستم. اما چند روز گذشت نمودم. و به انتظار برای هجوم مردم به در خانه
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و هیچ خبری نشد. يک هفته گذشت و کسی نیامد. دو هفته گذشت و حتی 

 من را امیدوار کند.  یدريغ از يک تلفن که قدر

رفت. آور دنیا را فرا گبعد از بیستمین روز از ارسال مقاله من بالخره خبری حیرت

شد. ولی هیچ اسمی از در دست عموم مردم دنیا ديده می BKو داروی بیماری 

 هک توانسته بودبود. او وجود نداشت و هر چه بود در مورد يک مرد کانادايی من 

آن را به دنیا عرضه کند. توضیحات  را به دست بیاورد. و BKداروی نابودکننده 

يی بود هامنتشر شده او در مورد نحوه يافتن کشفی به اين بزرگی دقیقاً همان

کردم که او مقاله من را که من به آن دست پیدا کرده بودم. اولش فکر می

ه است. اما بعد از مدتی کوتاه متوجه شدم که مقاله من حتی از پاکت يددزد

 است.  خودش هم خارج نشده

بايست رسید. يک مرد دانشمند همانند او، فقط میطبیعی و منطقی به نظر می

احت ای نارمساله را حل کند که حل کرده بود و من خیلی راضی بودم و حتی ذره

نبودم. چرا که هدف ما از بین بردن ويروس بود که از بین رفت. اگر قرار بر 

مین های زيادی وضع به هسال شد مطمئناًکشف دارو از طريق مقاله من می

داد. ولی در يک گوشه ها اهمیت نمیبه جوانماند. چون کسی در اينجا بدی می

مورد توجه قرار گرفته و با يک گروه دلسوز دل پاک ديگر از دنیا يک مرد 

 درست همان چیزی بود که اين ست يابد.ها دتوانسته بود به نجات جان انسان

  کرد.من را بسیار خوشحال می
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کردم. دانم کدام کنج اتاق بود، نشسته بودم و فکر مینمی ای از اتاق کهدر گوشه

مدت زيادی از خروج من از پرورشگاه گذشته بود و من همچنان به دنبال راهی 

هدف در خلوت سوخته و سیاهی گشتم. سردرگم و بیبرای بزرگ شدن می

ه شده بود. قفل هیچ يک بردم. همه درهای زندگی بستگرفته خود به سر می

داد. و ديگر هیچ کرد. اخبار وضعیت جامعه را عادی جلوه میدرست کار نمی

و فردريک نبود. همه خبرها به طرف کاشف ويروس بود؛  BKخبری از بیماری 

د. گرايخبری میشد و به بیتر میرنگرنگ و کمکم داشت کمکه آن هم کم

تر از ها فراوانردند و دوباره دغدغهمردم زندگی عادی خودشان را شروع ک

 گذشته شد. 

برای من هیچ هیجانی نبود، جز تنهايی بسته در خاموشی. بلند شدم و از خانه 

ن پای مبهبالید. بادهای خنک پابیرون رفتم. شب در کمال آرامش به خود می

د گشتنزدند. دوباره عقب عقب برمیزدند. گهگاهی بادها از من جلو میقدم می

و به صورتم اصابت میکردند. در خیابانی قدم گذاشته بودم که مقصدش برايم 

نامعلوم بود. تا کنون از آنجا عبور نکرده بودم و انگار کسی من را به آن محدوده 

کرد. رغبت بازگشتن به طور عجیبی از من سلب گشته بود. تفاوت هدايت می

د. شدنديدند و بلد میا میمن با سايرين آن بود که همه مسیر روبروی خود ر

 سپردم. ديدم و به ذهن میولی من پشت سر خود را می

رفت. توان تمرکز کردن نداشتم و هر از هايم سنگین و با حوصله جلو میقدم

ه های کنده شدکرد. قوطی، سنگ، لبهگاهی نوک پاهايم به چیزی برخورد می
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میق وادار کرد. در واقع آسفالت و بالخره چیزی که يک لحظه مرا به مکثی ع

حسی از لمس يک شی متفاوت من را متوقف کرد. نشستم و دستی به آن 

کشیدم. يک کیف چرمی مردانه روی زمین افتاده بود. کیف را برداشتم. 

هايم را به اطراف چرخاندم تا صاحبش را در نزديکی خود حس کنم. تا گوش

 به داخل فرو بردم. کیف پرتر کسی نبود. قفل فشاری آن را صدها متر آنطرف

های بزرگ و کوچک بود که با نظمی خاص و به پهنا درون کیف قرار از برگه

گرفته بود. برای آنکه بتوانم کیف را به صاحبش برسانم، بايد يک نشانه مثل 

 کردم. شماره تلفن و يا يک آدرس از آن درون کیف پیدا می

ها را از داخل آن خارج کردم. يکی کیف را با خود به خانه بردم. يکی يکی برگه

کلمات  حس المسه قوی خود،از آنها را که از همه کوچکتر بود، برداشتم. با 

تر از قبل روی کاغذ ثبت حک شده روی آن را خواندم. کلمات اين بار متفات

ک نفر داد يشده بود و به جای برجستگی حالت فرورفتگی داشت که نشان می

 ست. آن را با دست نوشته ا

مرا مجاب کند تا آخر صفحه  دو سه کلمه اول برايم کافی بود که نتنها خواند

را بخوانم. متن حزن انگیز و عجیبی بود. کمی من را به سمت ناراحتی کشاند. 

رسید. خواندنش با صدای بلند متن نامه هم دلگیر بود و هم واقعی به نظر می

ون اين تکه کاغذ، کلمات زير بد کار هر کسی نبود. بد نیست شما هم بدانید در

 ای اينگونه در کنار هم جفت و جور شده بودند. هیچ مقدمه
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سالم عزيز دل. امروز برای آخرين بار از خدا خواستم تا تو را زنده کند و به »

دنیا برگرداند. اما تا همین حاال که هوا کامالً تاريک شده است، هیچ خبری از 

کردم او تنها کسی ما را دوست دارد. گمان میکردم خدا تو نیست. گمان می

کردم. خدا اگر به عشق دهد. اما انگار اشتباه میاست که به من و تو اهمیت می

کرد تا با هم زندگی کنیم. از او چون داد، تو را زنده میبین من و تو اهمیت می

دانستند ه میهايی کها رفتار نکند. انسانخدای ما بود، انتظار داشتم همانند انسان

من چقدر تو را دوست دارم اما به جای آنکه کمک کنند تا من و تو به هم 

برسیم، به دوری ما از هم فکر کردند. امشب تمام امیدم برای رسیدن به تو به 

ای، باد فنا رفت. وقتی که به سختی خود را به کپه خاکی که زير آن خوابیده

دم که اسمت را روی آن حک کرده ای را باالی سرت ديرساندم؛ سنگ نوشته

ه تو گويند کبودند. تا همین امروز صبح خبری از اين تکه سنگ نبود. همه می

 گردی.ديگر برنمی

خواهد در کنار تو يک چاله بکنم. رو به تو دراز بکشم راستش را بخواهی دلم می

 وو در زير خاک تو را در آغوش بگیرم. کمی از خاک را همانند يک پتوی نرم 

 «ف روی سر بکشم. با تو بخوابم و صبح روز بعد با تو از خواب بیدار شوم. یلط

در راستای هر خط از اين نوشته يک خیسی به اندازه يک بند انگشت حس 

 هايش هنوز روی کاغذشد. کسی به تازگی اين نامه را نوشته بود. رد اشکمی

د کردم که بايبه راه افتاد. احساس می مای در درونکامل خشک نشده بود. دلهره

از جای خود بلند شوم. خیلی سريع به مکانی که کیف را پیدا کرده بودم برگشتم. 
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گشتم. بعد هر بو يا ذهن خود را متمرکز کردم. اول به دنبال بوی خون می

صدايی که من را به صاحب کیف برساند. خبری نبود! ابتدا خیابان را به سمت 

ای از م. بعد به راست. دوباره به نقطه اول برگشتم. چیزی يا نشانهپايین دويد

دگی تر هیچ آدمی زنکسی در آن حوالی وجود نداشت. گويی تا کیلومترها آنطرف

 کرد. نمی

ه بیش دادم کدر اين موقع از شب طبیعی بود که کسی بیرون نباشد. احتمال می

 یلی جدی گرفته بودم. بهتر بودام و يک نوشته را خاز حد حساسیت به خرج داده

که به خانه برگردم. هنوز راه نیوفتاده بودم که بوی سوخته و متحفن يک ماده 

شیمیايی سوخته به مشامم رسید. ايستادم و به دنبال بو سرم را به اطراف 

شد و من را به سمت خود که در انتهای يک چرخاندم. بو هر لحظه شديدتر می

سطل زباله بود، کشاند. بوی تهوع آوری بود. تحمل  بست در پشت يککوچه بن

کردم و جلوتر رفتم. پاهايم به پاهای يک انسان برخورد کرد. نشستم و دستی 

به صورتش کشیدم. کف زيادی از دهانش بیرون زده بود. صورت صاف و بدون 

 داد. مو، او را پانزده شانزده ساله نشان می

ا گزارش کردم. مدتی طول کشید تا سريع به اورژانس زنگ زدم و مورد ر

کردم کاری برايش بکنم ولی هیچ کاری آمبوالنس برسد. در اين مدت تقال می

آمد. اطراف مرد جوان مقدار زيادی بسته خالی از قرص افتاده از دستم برنمی

ها مدت کافی برای آنکه کار خود را انجام دهند را بود. مشخص بود که قرص



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

148 

ند جان پسر را از روی زمین بلنس رسید و دو نفر پیکر بیداشته بودند. آمبوال

 ای نداشت. های پی در پی هم فايدهکردند. ديگر دير شده بود و عجله کردن

شناختم، در خط او را میپسر جوانی که فقط به اندازه يک نامه و يک دست

ست خواکنارم جان سپرد و من در میان سوال و جواب پلیس گرفتار شدم. دلم می

 ای بنشینم و گريه کنم. زودتر از دست آنها رها شوم و تنها در گوشه

آن لحظه بدون دلیل به ياد پريا افتاده بودم. او که قلبم را شکسته بود. ياد 

ه چرخاند. فقط باد بود کدانستم حتی سرش را به سمت من نمیلحظاتی که می

هايی افتادم که وقتی آورد. ياد روزبوی عطر موهای بلندش را به طرف من می

کرد تا صدای زيبايش را شد، حرف زدنش را متوقف میمتوجه حضور من می

هم از من دريغ کند. تا کنون کسی به اندازه او من را از خود نرنجانده بود. حتی 

 زدند.کردند و مدام من را زمین میام میهايی که در کودکی مسخرهبچه

ک تب و دگرگون کرده بود، که به ياد تکمرگ اين جوان دلم را تا جايی آشو

کردم که داستان اين پسر را بدانم. آن روزها افتاده بودم. فقط به اين فکر می

شد در درون آن کیف چرمی، ردش را گرفت و به نتايجی رسید. هر چه بود می

اسخ ای با خود نداشته؟ قاطعانه پبه همین خاطر وقتی پلیس پرسید که او وسیله

 به آنها دادم. خیر را 

های پلیس رها شدم و بدون معطلی به خانه برگشتم. چند ساعت بعد از بازجويی

همه کاغذهای درون کیف را به ترتیب خودشان روی میز گذاشتم. با احتیاط 

ها به هم نخورد. دو طرف برگه اولین کاغذ را برداشتم تا نظم و چیدمان برگه
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درهم و برهم شده بودند. حروف کج و نوشته شده بود. کلمات بسیار بزرگ و 

معوج در يک صف کنار هم ايستاده بودند. خطوط به صورت اريب و پر از منحنی 

تم، رفنوشته شده بودند. امالی برخی از کلمات درست نبود. هر چه جلوتر می

وشته تر نشد و امالی کلمات درسترفته بهتر میاين فضاحت نوشتاری رفته

شد. تر و قطورتر میبعد از خواندن چند برگه با کیفیتشد. جنس کاغذها می

ودش شد. بیشتر از احواالت خنوشته می سایهنوشته يکی پس از ديگری برای 

مثالً امروز در راه  افتاد.گفت و اتفاقاتی که در طول روز برايش اتفاق میمی

ده راينکه ناراحتش ک ربه خاط و بالفاصلهبرگشت از مدرسه زمین خورده بود. 

د. حالت شتقريباً هر چند خط يکبار تکرار می سايهخواست. کلمه بود معذرت می

نوشتاری اين يک کلمه با بقیه کلمات متفاوت بود. انگار که اين کلمه را با عمق 

 کرد. ردنوشت که اينگونه به درون يک حال گرفته سرايت میوجودش می

چکیده بود در همه خشک شده قطرات اشکی که از چشمانش روی کاغذها 

شد. حتی در بعضی از جاها روی يک کلمه فرود آمده و ها حس میجای نامه

شدم آن کلمه را خودم حدس بود. به طرزی که مجبور میکرده جوهر را پراکنده 

 بزنم.

ن های آساعت از نیمه شب هم گذشته بود که من هنوز اشتیاق لمس نوشته

ها را برای اندکی قصد نمودم برگهای که جوان را داشتم. و درست لحظه

استراحت کنار بگذارم به يک نوشته ديگر رسیدم. متنی که از اينجا به بعد شرح 

کرد. کنجکاو شدم اش را از زبان خودش تعريف میحال آن جوان و معشوقه
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ت او اند. ممکن اسبدانم که برايشان چه اتفاقی افتاده که از يکديگر جدا شده

دام عشقی يک طرفه افتاده که دست آخر او را به اين حال  هم همانند من در

 کشانده است. 

 دوباره به دست کشیدن روی کلمات ادامه دادم:

دانم که چه اتفاقی افتاد که يک بچه هشت ساله تا اين اندازه من هنوز نمی» 

زند. هر روز به شوق بازی از يک دختربچه هم سن و سال خودش حرف می

ها در گردد. معموالً بچهرود و تا او را نبیند برنمیانه بیرون میکردن با او از خ

ند و تا کنکند پسر باشند يا دختر، مدام با هم لجبازی میاين سن، فرقی نمی

رسانند. اما من تنها او را نگاه جايی که مجاز هستند به يکديگر آسیب می

ره اتاق من رو کردم. پنجکردم و صدايش را برای آرامش آخر شب ضبط میمی

توانستم با او شد به راحتی میشد. هر که از بیرون رد میبه خیابان باز می

صحبت کنم. تقريباً هر روز يک بار اين دختر بچه هشت ساله از کوچه ما عبور 

 کردم. نشستم و بیرون را تماشا میها منتظر اين لحظه میکرد. و من ساعتمی

د، من رفتنم، اگر تمام وسايل من را کش میکرديوقتی که توی کوچه بازی می

زدم. از تماشايش لذت شدم. و فقط به عمق نگاه او زل میاصالً متوجه نمی

کشیدم تا ديدم به موهايش دست میبردم. وقتی اطرافمان را خلوت میمی

و  کرد تا موهايم را بکشدنوازشش کنم. ولی او به قصد تنبیه من را دنبال می

حساسی که از او در دل من بود با بقیه فرق داشت. و من اين تفاوت تالفی کند. ا
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دم. کررا زمانی متوجه شدم که ديگر بزرگ شده بودم و مفهوم عالقه را درک می

 عشق، خیلی زود به سراغ من آمده بود و من هیچ درکی از آن نداشتم. 

ود که رفتار خاص و متفاوت من با او چنان بین مردم دهن به دهن چرخیده ب

حتی به گوش پدر و مادرش هم رسید. شدت و زياده گويی مردم از حد عادی 

فراتر رفته بود و واقعیت دو کودک نادان را به قدری به بیراهه کشانده بود که 

های کودکانه ما را به ديدند. بازیهمه ما را همانند دو انسان بالغ سی ساله می

زدند. فقط دو نفر از همه جا ا جار میکردند و همه جترين کارها تشبیه میزشت

 بوديم.  سايهبی خبر مانده بودند آن هم من و 

های آزاردهنده موجب گشت تا پدرش ديگر به او اجازه ندهد از خانه اين حرف

ها و روزها به شان حبس شده بود و من ساعتبیرون برود. او در خانه کوچک

ودش را سايه سفید و سیاه خ ،خورشیدنشستم تا از خانه بیرون بیايد. انتظار می

 زد. فقطتیر می برد. هوا همیشه گرم بود و آفتاب به صورتمعقب و جلو می

شد. خنک می باالی سرم بود، کمی هوا هايی که سايبانی در وقت صبحوقت

ب های دلچسنشستم. همه پیشنهادات بازیبه انتظار می بقیه روز را در گرما

کردم. و فقط به در سبز رنگ و کهنه روبرويم نم را رد میکودکانه از جانب دوستا

آمد همانجا کرد، اگر مادرم به سراغم نمیشدم. آفتاب که غروب میخیره می

 ماندم. می

 سايهيشان رفتم و مادرش را ديدم. از او خواهش کردم به چند باری در خانه

اجازه بدهد که با من بازی کند. اما هر بار صدای ترسناک پدرش من را فراری 
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داد. اين شرايط خیلی جدی ادامه يافت تا اينکه يک روز بدترين اتفاق ممکن می

اشاره  سايه و پدر و مادرشرخ داد. همه مردم جمع شده بودند و به خانه 

ید کوبش با دست به سر میکردند. پدرکردند. پدر و مادرش داد و فرياد میمی

و مادرش در يک گوشه بیهوش افتاد. دخترک بیچاره که تنها در پشت يک در 

قفل شده اسیر مانده بود، از شدت گاز گرفتگی جان سپرده بود. زيباترين دختر 

دنیا آنقدر روی در خانه چنگ کشیده بود که رد انگشتان نحیفش روی در مانده 

 بود. 

يد از خانه بیرون رفته بودند و به هوای اينکه بعد از آنها پدر و مادرش برای خر

روی شعله  جوش بیرون نرود در را روی او قفل کرده بودند. در اين لحظه آب

اجاق گاز سر رفته بود و آتش را خاموش کرده بود. گاز همه جای خانه را فرا 

. برای تدانسنوا که علت اين خفگی مفرط را نمیگرفته بود. دخترک ناز و بی

برای زنده ماندن  سايهفرار از خفه شدن به سمت در بسته دويده بود. تالش 

 او به همین راحتی در اوج کودکی پر کشید.  و های نداشتفايده

ای که چشمم به يک پارچه سفید کشیده شده روی يک تن کوچک افتاد، لحظه

ی او ديگر نه ای بود که انتظارم به سر رسید و دوباره او را ديدم. وللحظه

د. توانست با من بازی کنتوانست حرف بزند و نه میتوانست بخندد. نه میمی

ها هقها و هقوقتی او را دوباره ديدم انتظار بهترين حس دنیا را داشتم ولی اشک

به جای آن نصیب من شد. ديگر يک کودک هشت ساله نبودم. دنیای من به 
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های قشنگ، توهمات و اسباب بازی های شادکلی تغییر کرد و به جای رنگ

 محیط اطرافم را فرا گرفت. 

با حرف زدن بیگانه شدم. از تعامل برقرار کردن با خانواده خود هم دوری جستم. 

م ها برايبا همین شرايط بزرگ و بزرگتر شدم. هر روز به جای فراموشی، خاطره

ر به اين فک نويسم، فقطشد. و امروز که اين سرنوشت شوم را میتداعی می

 فهمند که در يکشنوند. مردم میکنم که روزی همه دنیا اين داستان را میمی

گوشه ديگر از دنیا، يک پدر و يک مادر چگونه به راحتی فرزند خود را قربانی 

تفکرات سوخته خود کردند. و همچنین داستان شرکای بزرگ اين ظلم را که 

های بزرگ و بی معنا، جان يک روغشرافت را از روح خود خارج نموده و با د

 کنند وکودک را به سر رساندند. مردمی که حتی به يک کودک هم رحم نمی

 هايی برای چسباندن به ديگران آماده دارند.همیشه وصله

*** 





 

 فصل سوم

رگ دو م داستان زيبايی بود. و افسوس که واقعیت داشت. ابتدا و انتهای آن به

خبر، آغاز و پايان يافته بود. اين سرگذشت اسفناک، من را به گناه و بیانسان بی

را خود طرزی در خود محو نموده بود که برای اولین بار در زندگی شب و روز 

گم کرده بودم. برای يافتن دوباره زمان مجبور شدم پنجره را باز کنم و تحرک 

يک باد شامگاهیِ آمیخته با بوی باران را لمس نمايم. خستگی به دور تا دور 

فشارد من را را می اشو همانند يک مار بزرگ که طعمهابدنم حلقه زده بود. 

هوش کرد و به خوابی د و بیمن را روی زمین نشانچند ثانیه بعد  فشرد.می

  .عمیق فرو برد

کردم چند روز است که در عالم رويا جا وقتی از خواب بیدار شدم، احساس می

 ها از آنحالی رفته بود و من شادی و نشاطی را که مدتام. سستی و بیمانده
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ها هابا برخاستم و به سراغ نوشتهمديدم. بیخبر بودم را در درون خود میبی

يشان مرتب کردم و خط نويسندهم. همه آنها را بر اساس روند بهبود دسترفت

ترين خط را به ابتدای داستان و ترين و کودکانهپشت سر هم قرار دادم. بد خط

 ها را به انتهای آن بردم. ترين متنبهترين و پخته

ود، ب دوباره خواندن و اين بار نوشتن را از سر گرفتم. هر آنچه که در آن کاغذها

درست همانند خودشان کلمه به کلمه، خط به خط و صفحه به صفحه نوشتم. 

ت تا واقعی مکردبعد از اتمام هر صفحه، يک اسکن از آن ضمیه متن جديد می

ها که مقدمه در را در کنار يک متن تايپ شده قرار دهم. برعکس همه نوشته

. توضیحاتی کامل در رابطه ابتدا قرار دارد؛ من مقدمه را به انتهای داستان بردم

 »آگاه عنوان وشتم. و بعد از آن به طور ناخودبا چگونه يافتن اين متون ن

 را برايش انتخاب کردم. « های يک کیف نوشته

خواهم انجام دهم کار درستی اين دفعه مردد مانده بودم که کاری را که می

رده متون، خود آرزو کهست يا خیر. که به يکباره به ياد آوردم که نويسنده اين 

بود داستانش به گوش همه دنیا برسد. اين همان مجوزی بود که وجدان من را 

 کرد. برای انتشار يک داستان احساسی قانع می

. نام شدعالوه بر عنوان کتاب نام ديگری نیز بايد بر روی جلد کتاب درج می

 اند. به چاپ برسای که زنده باشد و بتواند کتاب را نويسنده کتاب. نويسنده

های هنوشت» تعللی به خرج ندادم و خیلی سريع يک ناشر را برای چاپ کتاب 

تاب شد نشر کزيادی داشت. کسی حاضر نمی یدردسرهاپیدا کردم. « يک کیف 
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يک نويسنده نوپا را به عهده بگیرد. اعتقاد آنها در مورد يک کتاب از يک فرد 

د کننده بود. لبخندهای زهر داری که در تازه متولد شده در عرصه فرهنگ ناامی

هايی از سوی کاسبان کتاب که تنها نامشان شد و زخم زبانکوری هم حس می

ناشر بود و هیچ نشانی از يک انسان فرهیخته نداشتند، دردآور بود. هیچ کس 

حتی به يک ثانیه از زحماتی که برای نوشتن آن کتاب صرف کرده بودم توجه 

ب را با کتا شد که برنامه خود را پیش نبرم.یرای من دلیل نمنداشت. اما اين ب

هم کسی حاضر به پخش کتاب نشد.  بهزينه خود چاپ کردم. بعد از چاپ کتا

تاب های کهای مکتوب کتاب را به فروشگاهناچار خود دست به کار شدم. نسخه

د اما کردنبردم و به هر کدام چند جلد به صورت امانی سپردم. اولش قبول نمی

تیاق خواهم با اشگفتم که هیچی سهمی از فروش کتاب را نمیوقتی به آنها می

 بردم. روی يکبرخی از آنها را به مترو يا اتوبوس میپذيرفتند. کتاب را می

ها را روی صندلی نشستم و در اولین فرصت يکی از کتابصندلی می

دم. کررا بررسی میگرفتم و با تمام وجود بوها گذاشتم. کمی فاصله میمی

پسری جوان با موهای بلند و قدی کشیده اولین کتاب را برداشت. نگاهی به 

اطراف کرد و وقتی از نبود صاحبش اطمینان يافت کتاب را با خود برد. از آن به 

ها فتم؛ اتوبوس، تاکسی، مغازه، پارک و... چند جلد از کتابربعد هر کجا که می

 گذاشتم. میبردم و جا را با خود می

ی تبلیغ دهان به دهان چرخید و به گوش همه رسید. همه به دنبال اين شیوه

آن بودند که آن را بخوانند تا بدانند نويسنده چرا از سود کتاب خود چشم پوشی 

ا تیراژ بپیدا شد. کتاب دوباره  يشانناشران سودجو سر و کلهخیلی زود کند. می
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مردم برای خريد کتاب  ها قرار گرفت.ينترباال چاپ شد و در صف پرفروش

د فايل صوتی و الکترونیکی کتاب با سرعت بیشتری منتشر ش کشیدند.صف می

ها مردم را از وجود اين کتاب آگاه رسانهو از مرزهای کشور هم عبور کرد. 

ای هتاب هیچ عالقکردند. وضعیت جوری شده بود که حتی کسانی که به کمی

ا ر زيبا و منحصر به فردی که به واقعیت شبیه بودنداشتند هم داستان 

  خواندند.می

 کردند و درهای مردمی من را دعوت میها، مراکز بزرگ کتاب و برنامهفستیوال

های يک نوشته»پرسیدند. و به اين ترتیب، کتاب مورد داستان از من سوال می

و نام من  داد.های ادبی داخلی و خارجی را به خود اختصاص همه جايزه« کیف

و ذوق داشتند.  ها انداخت. جوانان زيادی برای مالقات با من شوقرا بر سر زبان

گز کردند. ولی من هرهای تلويزيونی يکی پس از ديگری من را دعوت میبرنامه

ها فقط صدای من را شنیده بودند. همه خود را به کسی نشان ندادم و خیلی

 دم. کرها را رد میها و دعوتبرنامه

 کردم، زمان آنمعروفیت من را به سمتی کشانده بود که گهگاهی احساس می

ری را ای ديگرسیده تا واقعیت چشمان تاريک خود را به همه بگويم و شگفتی

کردم که وقت آن رسیده تا پدرم را از اين همه برای مردم رقم بزنم. فکر می

نار روزی، من را به اشتباه کموفقیت با خبر سازم. قصد داشتم به او بفهمانم که 

د ای در ذهنم روشن شگذاشته است. غرور بند بند وجودم را گرفته بود که جرقه

ای کاری کرده مگر تو برای بزرگ شدن خود» ای را به من گوشزد کرد: و نکته
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تو با دست خط سريالی شخصی ديگر به  .که امروز بخواهی به آن مفتخر باشی

شايد پدرت را قانع کنی که اشتباه کرده است اما چطور ای. تو شهرت رسیده

 « کنی و حريف غول بیدار درونت شوی؟ خواهی خودت را قانعمی

ای آرام نشستم و به هیچ نبودن خود فکر کردم. من ساکت و بی حال در گوشه

مستحق تحسین خود نبودم و تا همین لحظه از زندگی، حق با پدرم بود. من 

ها رفتن و آمدن، لانم نام يک خانواده را جاودانه سازم. ساکسی نبودم که بتو

نداشته  برايم دستاوردی نشستن و برخاستن، خواندن و نوشتن در تاريکی مطلق

 و امروز چیزی جز هیچی و پوچی در درون خود نداشتم. بود. 

من نجنگیده بودم. با بزرگترين دشمن خود روبرو نشده بودم. در برابر آن 

ام، کرده بودم تا بر آن غلبه کنم. دشمنی که جز خود واقعی و درونیايستادگی ن

 اد. دکس ديگری نبود. کسی که راه عبور من را بسته بود و اجازه عبور نمی

شکاندم و با قدرت و سرعت، راه رسیدن به دريا بايد سد محکم پیش رو را می

کردند. بايد از می ااند وآمدن من را تماشکردم. جايی که همه ايستادهرا طی می

گرفتم. آنها تنها موجوداتی بودند که بدون های ياری دهنده کمک میکتاب

 دادند. چشم داشت همه چیز را به من آموزش می

گرد کتاب روبرو شدم. او يک اتفاقی در خیابان با يک فروشنده دورهيک روز 

ا کند تمیگفت هر روز آن را کیلومترها حمل جعبه بزرگ کتاب داشت که می

ها را از او خريدم و به خانه آوردم. همه کتاببتواند محتوياتش را بفروشد. 

ای در میان آنها بود. برخی از کتب در مورد نحوه موضوعات متعدد و پراکنده
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سرگذشت همه حاکمان دنیا از دويست های بسیار قديمی بود. اداره امور به شیوه

رل کتابی از کنتز آنها نقش بسته بود. سال پیش تا به امروز در درون يکی ا

ها کتاب ديگر که هر يک را چندين بار بار يک جامعه سوخته و دهوضعیت اسف

 مطالعه کردم. 

ک به يجعبه کوچک و جادويی که با چوب گردو ساخته شده بود، بی شباهت 

ک کشید و برای هر يمسائلی از مردم را وسط می صندوق گنج نبود. مشکالت و

 داد. راه حل روشن و واضح را نشان میصدها 

وضعیت محیط پیرامونم، بعد از ورود صندوقچه، آشفته و در هم ريخته بود. خانه 

شدم. پر شده بود از کتاب؛ و من برای قدم گذاشتن بر روی زمین دچار مشکل می

اب کت هایشتم، اطراف تخت خواب را کپهچون جايی برای نگه داشتن آنها ندا

 . گرفته بود

بیشتر از آنکه از اکسیژن برای نفس کشیدن استفاده کنم، از کلمات استفاده 

الی آنها به دنبال يک دادم. و از البهکردم. کلمات را به جای غذا قورت میمی

 گشتم. راه باريک و بی انتها می

بردم که نکات مثبت و نکات منفی را، به بیشتر از هر چیز از مطالبی لذت می

کرد. اشتباهاتشان نابخشودنی بود و مفتخر شدنشان مان دنیا بیان میروايت حاک

 های خودکردند و شکستداد. از خطاهای خود به نیکی ياد میمسخره جلوه می

تر از خود را در اين جايگاه هیچ يک شخص اليقکردند. را پیروزی قلمداد می

های ر يک شیوهکردند و هنديده بودند. هر کدام از اعتقادات خود دفاع می
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 شدند و يک ملتبا يکديگر وارد مشاجره میگرفتند. ديگری را به سخره می

 انداختند. بزرگ را به مخاطره می

زدم شدم آن را خط میهر گاه که از خواندن مطلبی در مورد آنها خجالت زده می

آن را لمس کنم. و هر وقت که با کارهايشان احساس غرور و  متا ديگر نتوان

نوشتم تا آن را در دو جا ای مشخص میکردم، مطلب را در گوشهلندی میسرب

 داشته باشم. 

برخی از اين حکام به انداز يک برگ فرو افتاده از يک درخت خشک پايیزی 

. دادندهم برای مردمش کار نکرده بود. اما اطرافیانش او را نجات دهنده جلوه می

د. کننبرای اطرافیان همه کار می حکام حق را بايد به آنها داد. چونالبته اين 

جنگند و آدم کنند. برايش میاطرافیان هم او را در جايگاهش تثبیت می

های عوام فريب، مردم را دو دسته و در رو در روی هم قرار کشند. با حیلهمی

دهند. و در اين صورت نیازی نیست که خودشان کار خاصی انجام دهند. می

  کنند.دن مردم را نگاه میايستند و مرفقط می

 و وجودشان شود.تر میقابل تحمل هااطمینان دارم که دنیا بدون گرداننده من

کراری های تها با آنها پر از حرفکند. کتابدر صفحات، کتاب را خسته کننده می

پر از قرادادهايی که انسان از شد که هرگز اتفاق نیوفتاده بود. و فتوحاتی می

شد چه برسد به آنکه در متن واقعی آن قرار شنیدن آنها هم خجالت زده می

 داشته باشد. 



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

122 

دانم دقیقاً چند روز بود گذشت و من بالخره کتاب خواندن را چند روز که نمی

ها همدم نسبتاً دروغگوی خود را روشن کردم. چند ساعتی به حرفکنار گذاشتم. 

هايش گوش سپردم. يک برنامه پرسش و پاسخ با اجرای يک بازيگر و صدا

مجری معروف معروف به منظور جذب مخاطب بیشتر شروع به پخش کرد. 

کرد. پرسید و شرکت کننده پاسخ را در میان چهار گزينه انتخاب میسوال می

شد. جايزه هر مرحله بیشتر از مرحله قبل تر میسواالت مرحله به مرحله سخت

شد حرف ود. مجری صدای خاص و گوشنوازی داشت. جوری که به راحتی میب

پراکندگی سواالت بسیار باال بود و هیچ کس به حرف کالمتش را درک کنی. 

توانست به همه آنها پاسخ درست بدهد. برخی از روی شانس چند مرحله نمی

 د. شدنکردند و از دور خارج میرفتند. اما بالخره اشتباه میباال می

شد و شخص آمد. او نیز حذف میرفت و نفر بعدی مینفر شکست خورده می

د همه تواناين کامالً امر مشخصی بود که کسی نمیشد. ديگری جايگزين می

سواالت را پاسخ دهد و اين فقط يک برنامه تعیین شده برای ثروتمند شدن 

خ درست پاس گروهی اندک بود. حتی يک دانشمند هم قادر نیست هر سوالی را

ها بايد به تحقیق بپردازد. و شکست سرنوشت دهد و برای يافتن برخی جواب

ها بود. با اين حال يک حس غرور به کسی که به محتوم همه شرکت کننده

داد. چرا که دقايقی هر چند کوتاه، همه مردم تو يافت، دست میمسابقه را می

 کردند. را تماشا می
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تم در اين مسابقه بیشتر از چند مرحله پیش بروم. و توانسبدون ترديد من نمی

هايی فکر حضور در چنین مسابقه شدم به همین دلیلدور خارج می خیلی زود از

 کردم. را از خود دور می

همینطور که به مبل روبروی تلويزيون تکیه داده بودم، در يک لحظه آنی از تن 

ت ه پاسخ سوال شدم. شرکصدای رسای مجری، متوجه يک اشاره بسیار خفیف ب

کننده پاسخ داد و جواب دقیقاً همانی بود که من حس کرده بود. دوباره روی 

ای به پاسخ را از سمت مجری نگرفتم. صدای بعدی متمرکز شدم ولی هیچ اشاره

 باز هم گوش کردم و طبق انتظار لحن خاصی را درک نکردم. 

تمام  داشترده باشم. مسابقه کمی با خود کلنجار رفتم که احتماالً اشتباه ک

به قصد هواخوری برخاستم تا از خانه بیرون بروم. مجری سوال آخر  شد کهمی

ها را به ترتیب خواند. توجه چندانی نکردم ولی دوباره همان را پرسید و پاسخ

نشانه را از لحن او گرفتم. گزينه سوم با يک تار صوتی کمتر ادا شد. حدس زدم 

نه سوم باشد. چند ثانیه بعد پاسخ سوال مشخص شد و با که پاسخ همان گزي

 دانستم درست حدس زده بودم. اينکه من هرگز جواب آن سوال را نمی

مجری روی ادای حروف کلمه منتسب به پاسخ دچار يک ارتعاش به شدت 

 برایکردم. برنامه تمام شد و من میشد که من آن را درک می صوتی خفیف

 نم. تماشا ک بعد منتظر ماندم که باز برنامه را تا روزآنکه به اين باور برسم 

 ای شنیدن صدایبرسطحی در زمان معین، با يک اشتیاق  فردای همان روز

وش و خمسابقه نشسته بودم. شرکت کننده آمد و روی صندلی نشست.  مجری
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ول را با صدايی بلند بشی با هم کردند و مسابقه رسماً آغاز شد. مجری سوال ا

ها را شروع کرد. گزينه اول عادی ادا شد. گزينه دوم، و واضح خواند. سپس پاسخ

ار برای بای قرائت شد. سوم و چهارم هم به همین ترتیب و بدون هیچ مشخصه

باره دو دوم نتوانستم هیچ اشاره يا ارتعاشی را از لحن و صوت او دريافت کنم.

برنامه آنها را با دقت يک شخص بینا تماشا کردم. جز  گوش کردم. بارها و بارها

 شدند. تمامک من ساخته میيها در ذهن تارتاريکی چیزی نبود و شخصیت

ا اش بازی کرده بود را بارههايی را که آن بازيگر از ابتدای دوران بازيگریفیلم

. هزاران بار جمالت ن صورت پخش کردم و به آن گوش سپردمو بارها به همی

ش به ذهن فرستادم و در حافظه خود ذخیره نمودم. وهايش را از گو ديالوگ

ه دانستم کآنقدر اين کار را تکرار کرده بودم که قبل از آنکه حرف بزند می

در تشخیص زدم. اش را حدس میخواهد چه بگويد. کلمات و جمالت بعدیمی

ايه تک ه بودم. کنتفاوت بین کلمات متمايز در يک جمله به يک طراز باال رسید

زد را در صورتی که برای ديگران مشخص نبود، پیدا هايی که میتک حرف

های زيادی را برای اين کار وقت گذراندم. تا جايی که از کردم. روزها وشبمی

ارتعاش خفیف روی پاسخ  دادم وهر دو يا سه سوال يکی را درست تشخیص می

توانستم دانستم و فقط از اين طريق میگرفتم. پاسخ سواالت را نمیدرست را می

 آن را تشخیص دهم. 

های پخش شده اين مسابقه را از ابتدا تا آخرين اجرا دريافت کردم. همه برنامه

های سواالتی که پرسیده بود را گوش دادم. تمايز بین پاسخ صحیح و پاسخ

شد میحتی اگر چند روز برای يافتن آن زمان صرف  کردم.ا پیدا مینادرست ر
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کردم به سراغ سوال پاسخ صحیح را درک نمیاز تا فرکانس کم يا زياد شده 

چند ماه به صورت شبانه روز کار من فقط شده بود کاوش در  رفتم.بعدی نمی

 تا بتوانم پاسخ صحیح ؛های گفتار مجری معروفمورد حاالت و مشخصه

 م. سواالت را بدون معلومات و از روی فرکانس صوتی او پیدا کن

داند. طبیعی بود که به دانستم که مجری جواب درست را از قبل میمن می

محض رسیدن به آن تغییری در روح و روان او ايجاد گردد. تغییری که به راحتی 

 زکرده بودم. و رو بود. ولی من آن را تا حدودی پیداقابل ديدن و يا فهمیدن ن

 تر شدن بودم.به روز در حال قوی

چهار ماه دقت و گوش سپردن مداوم به تمامی سواالت پرسیده  بالخره پس از

ها، توانستم، ارتعاش ريزی که در ادای حروف پاسخ صحیح شده از شرکت کننده

 شدموجود داشت را به راحتی درک کنم. من فقط چهار گزينه را با او همراه می

 کردم. و شکل اصلی سوال را دقت نمی

مینان حاصل کرده بودم، برای به سواالت اطه در پاسخ درست دادن اکنون ک

شرکت در مسابقه با روابط عمومی آنها تماس گرفتم. نوبت مسابقه من در چهل 

فی برای بهتر شدن خود داشتم. روز آينده به ثبت رسید و دوباره وقت کا

کردم و حتی يک سوال از آنها را از دست ندادم. ال میهای جديد را دنبمسابقه

ا باز هم پخش کردم. همه جا پر از صدای او بود. او بیشتر از صدای مجری ر

ارتعاش تارهای و اين دلیلی بود که  ای برای من حرف زده بود.هر کس ديگه

 ديدم. صوتی او را به وضوح می
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در نهايت شب قبل از مسابقه فرار رسید. حالی عجیب به سراغم آمده بود. کمی 

ه رهايم ها پیش بود کنشأت گرفته از سال دلشوره توأم با يک بغض ناشناخته و

 ساخت. نمی

برای خالصی از اين حس دست و پا گیر از خانه بیرون رفتم. چند ساعت قدم 

زدم. و بی مهابا خود را در فضايی کامالً آشنا حس کردم. هوای اطراف پرورشگاه 

که فهماندن آن بودم. و نیازی نداشت که برای های زيادی استشمام کردهرا سال

کجا هستم، از کسی سوال بپرسم. يک نیروی درونی من را به جلوی در 

مه هپرورشگاه کشیده بود. نیرويی که هر چه بود از آن راضی و خوشحال بودم. 

يکی جلو آمدند و با من سالم کردند. پريا هم بود. دلم برای صدای ها يکیبچه

 ای دلبرانه را برای بار ديگرآن نو قشنگش تنگ شده بود. و وقتی که طنین

 دريافتم، انگار که با يک روح تازه به دنیا قدم نهاده بودم. 

مان که با هم تر شده بود. درست همانند دوران کودکیرفتارش با من مهربان

کرديم و او تنها کسی بود که هوای من را داشت. کنارش نشستم و بازی می

ايش تعريف کردم. او بر خالف گذشته يکبند برايش حرف زدم. و کلی خاطره بر

گذاشت من بیشتر از چند کلمه صحبت کنم، ساکت نشسته بود و به من که نمی

کرد. او گوش کردن را از خود من ياد گرفته بود و اين کار را به دقت گوش می

داد. حال و هوای پريا انرژی عجیبی به فضا داده بود. انگار که حرفی انجام می

 د. ترسد به يکباره آن را بازگو کنوار قلبش مخفی کرده است و میرا در پشت دي
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 . برايم تعريف کند که اينای صحبت کندچند کلمههم او که از پريا خواستم 

من کنان مدت بر او چه گذشته است و چگونه روزگار را گذرانده. بالخره من

فته است. و ی بعد از رفتن من او هم ررا شروع کرد. او گفت که مدت حرف زدن

 در مورد نحوه رفتنشبود دوباره سکوت کرد. سکوت دوباره او معنا داشت. هر چه 

 بود. 

توانست مستقل زندگی کند، چون يک زن بود. و فقط دو راه طبق قانون او نمی

پدر و مادرش را پیدا کند؛ که  برای رفتنش از پرورشگاه وجود داشت. اول آنکه

 که ازدواج کند. محال ممکن بود. و دوم آن اين

ما اخواستم بشنوم که پريا ازدواج کرده است. اين راه دوم را دوست نداشتم. نمی

صدای لرزان او گنجانده شده بود. يک ضعف  انگار که حقیقت همین بود که در

سختی مانع افتادن به  د شد. دست و پايم را شل کرد.من ايجا عمیق در روح

م اجازه دهم، پريا متوجه اين ضعف شود و توانستنمیخود بر روی زمین شدم. 

تر شود. کمی ذوق و شوق تصنعی به خود دادم. چند از اينی که هست ناراحت

ها خبری را که خود لبخند تلخ و ظاهری را به نمايش گذاشتم و همانند ديوانه

م را به زدم. صورتآخرين نفری بودم که آن را شنیده بودم را برای بقیه فرياد می

او هنوز هم احساس خجالت و چرخاندم و برايش آرزوی خوشبختی کردم. سمت ا

از ازدواج او که کرد. برای آنکه خیالش را راحت کنم او را متقاعد ساختم می

واقعاً خوشحال هستم. در واقعیت هم بايد از سر و سامان گرفتن يک دختر 

او و شدم. چون در ذات من خودخواهی وجود نداشت. پناه خوشحال میبی
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ين ن نابینا زندگی کنند و اها زن ديگر حاضر نبودند در کنار يک انسامیلیون

شود. بايد به آنها حق داد که زندگی خود را همانطور اصالً يک ظلم محسوب نمی

خواهند زيبايشان را به شوهران خود عرضه آنها می خواهند تشکیل دهند.که می

ا من حق سرزنش کردن پريب نمايد. کنند و نبايد کسی اين حق را از آنان سل

 به کار او ايراد بگیرم. حق نداشتم را نداشتم و يا 

چند سوال در رابطه با شوهرش و زندگی جديدش از او پرسیدم و وقتی که خیالم 

ای کوتاه از او خداحافظی کردم و ای که داشت راحت شد، لحظهاز شرايط عالی

 در پیش گرفتم.برای همیشه راه ترک او و پرورشگاه را 

  *** 

وقت مسابقه فرا رسید. اطراف سالن مسابقه پر از صداهای جورواجوری بود که 

زد تا همه چیز برای شروع طرف يک نفر داد میهر آمد. از تماشاگران میاز 

ها را در پشت نظمیمن نفر سوم بودم و خیلی از اين بیمسابقه آماده شود. 

برای مسابقه دعوت شده بودند مدام از  کردم. چند نفری کهصحنه درک می

دند. کرمعلومات خود و نحوه تخصصی کار کردنشان در اين زمینه صحبت می

روند و جايزه نهايی را به همه معتقد بودند به راحتی تا آخرين سوال پیش می

 دادند. خود اختصاص می

کرد. جايزه مسابقه را برای درمان ها با درد صحبت میيکی از شرکت کننده

مدت زيادی را مطالعه کرده بود تا بتواند با برنده شدن در خواست. فرزندش می

 صدايش که کردند هزينه درمان فرزندش را مهیا سازد. او نفر اول بود. ،مسابقه
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تاسفانه م مسابقه آغاز شد ولیبرخاست و رفت.  داشتکه ای استرس بی اندازه با

هنوز به سوال سوم نرسیده بود که از دور مسابقه خارج شد. شرکت کننده نخست 

 ن خارجبا بغضی پنهان و رويی خجالت زده از فرزندش و مادر فرزندش از سال

من تنها کسی بودم که در آن لحظه توانست درد درون او  شد. به سمت ما آمد.

  را ببیند.

تکبر رفت و در جايگاه خود مستقر شد. چند مرحله را پیش رفت و او  نفر دوم با

هم گرفتار پراکندگی سواالت شد. نوبت به من رسید. ولی من هنوز در شوک 

بودم.  ام شنیدهترين فرد زندگیخبری بودم که شب گذشته از دوست داشتنی

سمت  ههايم نشسته بودند تا به فرمان دل برخیزند و بها در پشت پلکاشک

 تر از آن بود که تن به شکست بدهد. بیرون يورش ببرند. اما قلب من بزرگ

 «آقا! نوبت شماست. بفرمايید.» شخصی در فاصله يک متری من را صدا زد: 

به محض هايش راه افتادم. از جای خود برخاستم و پشت سر او و صدای قدم

 زدند.  ابقه برای من دستورود به سالن مسابقه، حضار بیشمار به اجبار قانون مس

ای مسابقه آغاز شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. مجری بدون هیچ مقدمه

معروف با همان صدای گرم خود سوال اول را حرف به حرف و کلمه به کلمه 

ها ها بودم. مجری گزينهادا کرد. توجهی به سوال نداشتم و منتظر خواندن پاسخ

ها به دنبال آن از ارتعاشی بود که مدت را يکی يکی خواند. گزينه دوم پر

ی شد، در فضاگشتم. ارتعاش بر خالف صوتی که از تلويزيون پخش میمی
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ه پاسخ اصلی سوال را ب شد. گويی خود مجریشنیده میواقعی با صدای بلند 

 داد.من نشان می

کمی ترديد گريبان من را گرفت اما بر آن غلبه کردم و گزينه دوم را پاسخ 

خواندم. چراغ گزينه دوم به گفته مجری چند ثانیه بعد سبز شد و صدای  صحیح

ها به ترتیب قرائت شد و سوال دوم و گزينهتشويق حضار به هوا برخاست. 

ی مجرکرد. صدای پر از فرکانس مجری من را به سمت پاسخ درست هدايت می

را برايم  دیبدون اينکه چیزی بداند با گفتار خود پاسخ سوال بعد و سواالت بع

بَرد های من همانند کسی که سر را در ظرف آب فرو میگذاری کرد. گوشنشانه

 شنید که پاسخ درست سوال بود. ای را میشد و فقط کلمهگنگ می

مسابقه تا جايی پیش رفته بود که تا کنون کسی به آن مرحله نرسیده بود. همه 

ترين سواالت برای سختالخصوص مجری مسابقه حیرت زده شده بودند. علی

شد آنکه من برنده مرحله نهايی نباشم روی يک برد برای حضار نمايش داده می

کردند جواب شد. اما من سريعتر از آنچه فکرش را میو برای من خوانده می

دادم. تا همین جا به تهیه کننده مسابقه بیش از صد میلیون سوال را پاسخ می

ربوط به آن مرحله را تثبیت کرده بودم. صدای ضرر رسانده بودم. و جايزه م

کاری » رسید:فريادهای يک شخص در گوش مجری دائماً به گوش من هم می

  «چیزی نمانده جايزه اصلی را برنده شود. بکن.

ای همه عوامل آشفته شده بودند و مسابقه روند اصلی خود را از دست چند دقیقه

چشمان اين همه بیننده و تماشاچی خللی توانستند در پیش داده بود. آنها نمی
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در روند مسابقه ايجاد کنند. وگرنه برای جلوگیری از ادامه مسابقه ترس ديگری 

 نداشتند.

بالخره آخرين سوال مسابقه روی صفحه نمايش بزرگ سالن نمايان شده بود. 

 و مردم آن را ديده بودند. من نیز منتظر شنیدن سوال، ساکت نشسته بودم.

. کردمه آرامی زمزمه شد. تنها سوالی که در طول مسابقه به آن توجه سوال ب

 چه کسی برای»  ساخت: آشفتهبه هم ريخت و  سوالی که من را دگرگون کرد،

کشف کند و موجب نجات جان  را BKاولین بار توانست داروی ضد ويروس 

 «بشريت گردد؟ 

بود. اين اولین سوالی ها را خواند و در روی هیچکدام نام من درج نشده گزينه

ت ای که همه سواالدانستند. حضار منتظر بودند نابغهبود که همه جواب آن را می

را تا اينجا درست پاسخ داده است اين را نیز پاسخ دهد و جايزه ويژه مسابقه را 

 برنده شود.

ولی بر خالف انتظار همگان من خاموش مانده بودم. مجری يک بار ديگر سوال 

هايی که نام من در بین آنها نبود را خواند. بعد از آن گفت کرد و گزينه را تکرار

زمان زيادی برايتان نمانده است. لطفاً سريع پاسخ دهید. سرم را کمی باال گرفتم. 

صورتش را روبروی چشمانم تصور کردم. بی درنگ و با تمام اعتماد به نفسی 

 «ها نیست ينهپاسخ سوال در بین گز» که ايجاد شده بود گفتم: 
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ای که تا اين مرحله باال آمده همه خنديدند. شايد به خاطر اين بود که از نابغه

است انتظار چنین پاسخ مضحکی را نداشتند. حتی يک بچه هشت ساله هم 

دانست. چه برسد به کسی که همه سواالت سخت را جواب اين سوال را می

 جواب داده است.

 « .ها نیستوال در بین گزينهپاسخ س» دوباره تکرار کردم: 

اورد بود تا جايزه نهايی را از چنگ من دربی کننده مسابقه که منتظر فرصتیتهیه 

سبز  کاناديیسريع دستور ادامه مسابقه را داد. يک ثانیه بعد چراغ روی نام مرد 

 رنگ شد و من پیروز نهايی مسابقه نبودم. 

نسبی رسیدم. در حالی که همه  همه چیز تمام شد و من در نهايت به يک جايزه

خوردند چرا من با اينکه توانش را داشتم نتوانستم يک سوال ساده افسوس می

را پاسخ دهم و جايزه اصلی مسابقه را برنده شوم. مجری برنامه که خودش هم 

چرا نتوانستی پاسخ دهی. همه جواب اين » جا خورده بود اول از همه پرسید: 

 «دانستند. سوال را می

 «داند به غیر از من و خدا پاسخ سوال را هیچ کس نمی» 

چه  BKکه کاشف ضد ويروس دانند شوم. اين را همه دنیا میمتوجه نمی» 

 «دانید.کسی است. چطور شما نمی

هست. ولی نه اولین کسی که دارو را به دست  BKاو کاشف ضد ويروس » 

 «آورد.
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پس چه کسی برای اولین بار دارو »  دار زد و پرسید:دوباره مجری لبخندی طعنه

 »را به دست آورد؟

 «من » 

 «شما؟!» 

ها هم که تا حاال و خیلیزده شده بودند. ای شگفتای باز هم خنديدند. عدهعده

ديدند. همهمه کل دانستند از االن به بعد يک ديوانه میمن را يک نابغه می

رد و از من خواست تا سالن را گرفته بود. مجری همه را به آرامش دعوت ک

 بیشتر توضیح دهم. 

با اينکه هنوز بغض شب گذشته را در سینه داشتم، بغض ديگری هم به آن 

ن ها کمیها هنوز هم در پشت پلکدنیای خیال برد. اشکبه اضافه شد و من را 

راحت  از دادم. غرور را بیشترنشسته بودند. ولی من به آنها اجازه خروج نمی

 م. پس خفگی بی اندازه روی گلويم را تحمل کردم.شدن دوست داشت

 دهید کهتوضیح می» رسید: مجری که يک سوژه کشف کرده بود باز هم پ

 «را به دست آورديد؟ BKبرای اولین بار داروی  چگونه

من مدت زيادی را » کمی درنگ کردم و بعد راحت و روان جوابش را دادم: 

ها تحقیق کردم. و درست يک هفته قبل از برای پیدا کردن راه نجات انسان

مثبت داروی خود را مشاهده دارو را به دست بیاورد؛ اثرات  کانادايیآنکه آن مرد 

ای کامل از ساختار قالهم پس از آن از کارساز بودن آن اطمینان يافتم. کردم.
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مولوکولی آن و چگونگی ايجاد دارو را برای وزارت بهداشت ارسال کردم. انتظار 

رفت چون موضوع مهمی بود، به آن توجه شود و خیلی زود پاسخ به من می

ابالغ شود. ولی چند روز گذشت و هیچ خبری از آنها نشد. اولش فکر کردم که 

درمان جواب نداده است. اما در عین ناباوری  ش من برایام و رواشتباه کرده

از داروی خود رونمايی کرد و ساختار آن را  کانادايیدرست يک هفته بعد مرد 

هیچ تفاوتی بین تشخیص من و او وجود نداشت و داروها به اشتراک گذاشت. 

 کامالً به هم شباهت داشتند. 

ين بود که بود، ا کاناديید من اشتباه نکرده بودم. و تنها تفاوتی که بین من و مر

 «او جدی گرفته شده بود و من خیر.

خود را  طرف هايم که تمام شد همه جا ساکت بود. هجوم هزاران نگاه بهحرف

کردم. از جايم برخاستم و بیرون رفتم. مسوالن برگزاری مسابقه جايزه حس می

نی میلیو ای را که به آن رسیده بودم را در قالب يک چک صدمربوط به مرحله

به دستم دادند. چک در وجه حامل بود. آن را گرفتم و به طرف مردی رفتم که 

 دادم و برای فرزندش آرزوی سالمتی فرزندش بیمار بود. چک را به دست او

 کردم.

ا فکر پريصدای به فقط و  مچند ساعت بعد روی کاناپه وسط حال نشسته بود

خبرنگارانِ پیگیر مسائل شتم. کردم. از بیرون و اتفاقات بیرون خبر دامی

های من به وزارت بهداشت رفته بودند. کلیه اينچنینی به دنبال صحت حرف

برايشان ارسال شده بود، را  BKهايی که در زمان شیوع ويروس کشنده مقاله
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ها را بايگانی کرده بودند و حتی يک نگاه بررسی کرده بودند. آنها همه مقاله

 آمدند به راحتیبودند. و اگر خبرنگاران سمج کوتاه میساده هم به آنها نکرده 

کردند. مقامات رده باالی قضايی دستور پیگیری را صادر همه چیز را انکار می

 توانستند مانع شوند. کرده بودند و ديگر نمی

 هایمقاله را پیدا کردند. تارخ ارسال و همه جزئیات بررسی شد و صحت حرف

 کانادايیدرست يک هفته قبل از مرد  BKوی من به همه ثابت گشت. دار

 دانست.توسط من کشف شده بود و کسی نمی

هم از آن باخبر شد.  کانادايیخبر اين اتفاق به همه جای دنیا سر زد. حتی مرد 

ی بودند ها شاکشد. خیلیی سازمان جهانی بهداشت سفت و سخت پیگیر قضیه

توانستند جلوی مرگ هزاران نفر را يک هفته ديرتر، در صورتی که میکه چرا 

. و دانستنداند. همه مقامات وزارت بهداشت را مقصر میبگیرند، به دارو رسیده

 دادند. آنها فقط عمدی نبودن کارشان را توضیح می

دانست که اينها تا االن زندگی چند نفر را به طور غیر عمدی فقط خدا میالبته 

  ابود کرده بودند.ن

ه آواز ،پیچید کانادايیهمه جا سخن از من بود. درست مثل زمانی که آوازه مرد 

های مختلف داخلی و خارجی برای من دعوت من نیز در دنیا پیچید. از ارگان

های بزرگ تلويزيونی من را به برنامه خود شد. همه مجرینامه فرستاده می

دريافت کرده بود را برای من  کانادايیمرد  هايی کهدعوت کردند. کلیه جايزه
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هم فرستادند. برنامه پرسش و پاسخ هم جايزه ويژه خود را برای من کنار 

 گذاشت.

با اينکه درست در جايی قرار داشتم که روزی آرزويش را داشتم ولی گرفتار يک 

 رويای سنگین شده بودم. رويايی که رهايی از آن برايم ناممکن شده بود. من با

ها مچشدل سپرده بودم و همه چیز در ذهنم نقش بسته بود.  پرياهايم به گوش

توانند شخصی بهتر را ببینند و دل را مجاب کنند که به سمت ديگری همیشه می

 فراموش ها هرگز صدای دلنشین يک موجود بی مثال راروی بیاورد. اما گوش

 يابند.کنند. و جايگزينی برای آن نمینمی

 *** 

و ود. ها باوضاع دوباره به حالت عادی بازگشت. فراموشی جزئی از زندگی انسان

از يادها خارج شده بوديم. موضوعات  کانادايیهم من و هم مرد در پی آن 

  جديدی روی کار آمده بود و فکر مردم را به خود مشغول کرده بود.

 چندانی به آنفکر تالفی از پدرم را به طور کامل فراموش کرده بودم. اهمیت 

ذاشته هايی که برايم کنار گدادم. فقط به دنبال فرصتی بودم که پولموضوع نمی

زمانی که اين فرصت برايم مهیا شود تصمیم گرفتم تا برگردانم. او بود را به 

دوباره و اينبار با خالقیت خود داستانی را آغاز کنم، تا رضايت مردم را جلب کند. 

طه با ايده اولیه يک کتاب نداشتم. حتی انتخاب واقعی هنوز هیچ ذهنیتی در راب

يا تخیلی بودن داستان هم برايم سخت شده بود. اما يک جمله را از يک نويسنده 

ها و هر آنچه که شنیده بودم؛ که يک کتاب خوب، کتابی است که واقعیت
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مشخص شد که مضمون کتاب برايم  اند را برايش بازگو کند. پسدمخاطب می

انتخاب موضوعی بود که همه با آن سر و  ،باشد بهتر است. مورد بعدی واقعی

اه، های زيادی به اشتباند. انسانکار دارند يا دست کم يک بار آن را تجربه کرده

های زيادی به درست در مسیر آن قرار گرفته و نتیجه کار خود را به هر و انسان

 طريق، ديده بودند. 

بود که عموم مردم در گیر و دار آن  وضوعاتیعشق و عالقه مدوست داشتن، 

ه ک هايی از عمرم را با آن سر و کله زده بودمبردند. خود من هم سالبه سر می

تر بود؟ شد، به. پايان داستان چگونه میبه پايان رساندم خود را غمناک سرنوشت

کرد. ها را زيباتر میاينگونه داستان ،شد يا با جدايی؟ مرگبا وصال زيباتر می

ه تصوير را بافتاد، بهتر بود؟ واقعیت عشق اما برای کدام يک از طرفین اتفاق می

نیم. شايد کعشق در حقیقت چیزی نیست که ما فکر می شد.کشیدن هم بد نمی

مروز کرد؛ ارسیدند و راوی، ادامه داستان را تعريف میاگر عاشقان دنیا به هم می

 بود. برداشت ما از اين کلمه چیز ديگری 

ده که ها ثابت نموعشق به معنای عالقه بسیار شديد است. و طبیعت به انسان

شود. مثالً شود، روز به روز از توانش کاسته میهر چیزی که با شدت وارد می

 قبل به رنگ آبی بوده است؛ بسیار خورشید. خورشید در چهارصد هزار سال

ولی با گذشت زمان قدرت خود را از دست داده است.  تر از امروز.روزنده و تابندهف

 آيد و بهايم چهارصد هزار سال بعد به رنگ قرمز درمیو آنگونه که ما شنیده

دهد. عالقه نیز به همین صورت کلی حرارت و تابندگی خود را از دست می
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که از  ایشود و فرشتهيکی دستشان رو میها يکیاست. پس از وصال، واقعیت

اندک به يک انسان عادی مبدل ق در ذهن انسان پديد آمده بود، اندکمعشو

 شود. گردد و تحمل کردن برخی از رفتارش و يا گفتارش مشکل میمی

اينجاست که فرد عاشق به هدر دادن وقت خود برای رسیدن به معشوق، انتقاد 

مینی سرز کند و درهای منتهی به غیبِ قلب گذر میکند. عالقه از دريچهوارد می

آيد. فکر جايگزين کردن شخصی ديگر در کنار حفظ کردن پر از تنفر فرو می

ر آن شود. و ای وای بزندگی فعلی، از سوی شیطان به تفکر انسان شلیک می

 روزی که اين تفکر عملی گردد.

کرد ترين خطری که جامعه را تهديد میعنوان داستان من، بر اساس شايع

رد و درمانی نداشت. فرار از آن به هر سو، بی ثمر انتخاب شد. خطری که د

 کشاند.ماند. و عاقبت احساسات پاک انسان را رو به نابودی میمی

خائن، عنوانی بود که برای داستان جديد خود انتخاب نمودم و هرگز از چنین 

 تصمیمی پشیمان نشدم.



 

 فصل چهارم

 خائن

 کرد و جامعه درگیر انواع گوناگونیکه کسی با حال خوب زندگی نمیدر روزهايی 

از مشکالت شده بود، پسری تنها در يک شهر بزرگ با کلی رنج و سختی 

 هايی بودند که هر روز ازانديشید، آدمبه تنها چیزی که نمی اوکرد. زندگی می

اشت. دشد. هم صحبت شدن با ديگری برايش معنای چندانی نکنارشان رد می

کرد با نهايت ادب و فضائل اخالقی با اما در مواقعی هم که با کسی برخورد می

 کرد. او رفتار می

ه شناختن، در يک کیساش را به گفته کسانی که او را میهای زندگیاو همه غم

 سپرد تا کمی خستگیکرد. ولی هرگز آن را به کسی نمیروی دوشش حمل می
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اب او، سبب گشته بود که به شخصیتی محبوب، در کند. همین خصوصیات کمی

برای اطرافیان تبديل شود. به شکلی که به محض ورود، انرژی مثبتی را به همه 

گرفت و چیزی زد، سرش را پايین میداد. اگر کسی سرش داد میالقا می

ی گشود، حرفزد و وقتی هم که لب به سخن میگفت. خیلی کم حرف مینمی

خنديد. مودب و با شنیدن را داشته باشد. کم و آرام میزد که ارزش را می

 داد.شخصیت بود. کاری به کار کسی نداشت و همیشه کارش را درست انجام می

کارفرمايش بیش از همه از او راضی بود. به حق خودش قانع و هرگز اعتراض 

کرد. منظبت، به متری ولی مرتب و تمیز زندگی می ۱4کرد. در يک خانه نمی

کرد. هر کرد. اجاره خانه را درست سر وقت پرداخت میور روزمره رسیدگی میام

ی هاياش پر بود از نوشتهروز نظافت را در برنامه خود داشت. روی ديوارهای خانه

دامنی و صدها فضیلت با مضمون صداقت، شرافت، مردانگی، عفت و پاک

 رده بود. کلیه کارهايشآوری کها جمعاخالقی ديگر که از درون پیچ و تاب کتاب

خوابید و سر خورد. سر وقت میداد. سر وقت غذا میرا از روی برنامه انجام می

ده کرد و نکات آموزنشد. هر چند روز يک بار يک کتاب مطالعه میوقت بیدار می

ودای گاه سگرفت. هیچنوشت و در جايی از زندگی به کار میو ارزشمند آن را می

ا های دنیگاه به دنبال زرق و برق و فريبه دل راه نداد و هیچثروت اندوزی را ب

 قدم برنداشت.

چهره جذابی داشت. ولی برای آنکه نگاهی ناپاک را در پی خود نبیند، زياد به 

ر پوشید. روی ههای ساده و کهنه، تمیز و چشمگیر میلباس .رسیدخودش نمی
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شد. فقر همانند عزت ه میهايش چند جای از قبل دوخته شده ديدتکه از لباس

اگر همه تعريف و تمجیدهای موجود در  باريد. وفت از سر و صورتش میو شرا

 ماند. ای ناگفته باقی میها را برايش به کار ببريم، باز هم گوشهکتاب

کرد خیلی شلوغ بود. بعضی از نفرات آنجا يکديگر ای که در آن کار میکارخانه

که  شدندات هم به يکباره با فردی جديد روبرو میشناختند. برخی اوقرا نمی

د، ش. اما واقعیت که برمال میرفت همین امروز استخدام شده باشدمال میاحت

کند. در میان آن همه شلوغی هاست که در آن کارخانه کار میداد سالنشان می

کرد. صدايی از درون مدام او را گاهی اوقات سنگینیِ نگاهی را احساس می

 داد که برگردد وپايد. شرم به او اجازه نمیکرد که شخصی او را میغیب میتر

آمد، قلبش قرار از رد نگاه را دنبال کند. هر وقت که اين حس به سراغش می

 فت. رمی ن قلبش باالداد و بی مالحضه ضربادست می

ا ر شنید. داستان دختری زيبا که همهداستانی را گاهاً از کارکنان کارخانه می

مجذوب خود ساخته است. دختری که با توجه به موقعیتی که داشت، دور از 

دسترس برای همه بود. دختر صاحب کارخانه؛ که خیلی هم عصبانی و پرخاشگر 

بود. اين داستان آنقدر تکراری شده بود که ديگر به يک سوژه شوخی برای همه 

  بود. گشته مبدل

 شبود که آن دختر را ببیند و نه در مورد ، بر خالف سايرين نه به دنبال آنپسر

ا شنید بی تفاوت بود. بکه در رابطه با او می چیزهايیزد. نسبت به حرفی می

 کرد اما بیشتر بهاينکه خأل وجود شخصی را در کنار خودش به شدت حس می



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

102 

دردسر خود را حفظ کند. چند نفری برايش پیغام فکر آن بود که زندگی بی

بودند ولی نپذيرفته بود. اهل سوء استفاده کردن نبود. اگر کسی دوستی فرستاده 

کرد که از او دوری کند. بی جهت فکر کسی را به خود خواست سعی میرا نمی

خواهم شما را نمی» گفت: به آنها فقط يک جمله را می و کرد.مشغول نمی

 «منتظر نگه دارم.

 بلند ساخته بود. و رسیدن، از او يک کوه پسرهای منحصر به فرد اين شاخصه

 به باالی اين کوه کار هر کسی نبود. 

رفتار، گفتار و کردار او در نظر دختر صاحب کارخانه رخنه کرده بود. دختر زيبا 

آمد، اکنون هر دو روز يک بار و اين اواخر هر روز که قبالً به زور به کارخانه می

ر ی مشرف به سالن کازد. او هر بار که از پنجرهبرای بازرسی به کارخانه سر می

ارگران يک شکل و يک رنگ به دنبال شخصی کرد، در میان کبیرون را نگاه می

اش مانعی برای پیش رفتن و با او صحبت گشت. غرور بی اندازهمتفاوت می

ديد. او کامل در اختیارش بود و موظف به انجام هر کاری که کردن نمی

 دستورش را صادر کند. 

جفت و جور کردن يک بهانه برای هم صحبت شدن با يک انسان متفاوت در 

 ی يک جوان کاری برای پیشرفتکار دختر قرار گرفت. استفاده از تجربه دستور

 ی خوبی بود. پس او را فراخواند و روبروی خود نشاند. کارخانه بهانه

ای که روی يک صندلی خشک، کنار درب ورودی در تمام مدت پنج دقیقه

دختر  و نگرفت تا چهره دختر را نگاه کند. نشسته بود، حتی يک بار سرش را باال
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ا در ای خود ردانست که چنین خصلتی از روی ترس نیست. لحظهبه وضوح می

رد توانست چشمان يک ممقدار حس کرد. وگرنه چه دلیلی مینگاه او ناچیز و بی

 را از صورت يک زن باز دارد. 

ی او را کیفیت بااليتوانست با فاصله مابین آن دو چندان زياد نبود و دختر می

های به زمین نزديک هم همه چیزش خوب بود. موهايش، چشم از نظاره کند.

ت دانسها و قد و هیکلش. دختر که میاش، پوست صورتش، بینی، لبدوخته

 تواند در برابر صبر او طاقت بیاورد از او پرسید:نمی

 «کنید؟چند سال است که اينجا کار می» 

 «شود.سه سالی می» 

 کنی. مگربقیه روز را برای خودت آسان نمیزنی؟ مثل چرا اصالً حرف نمی» 

 «خواهی عمرت را به سختی بگذرانی؟می

 «گذرد. تر میاينطور عمر برايم راحت» 

تواند شرايط را نظرت در رابطه با بهتر کردن اوضاع چیست؟ چه چیزی می» 

 «بهبود ببخشد؟

به اندازه يک صدم ثانیه اتصال چشمانش با زمین را از بین برد. سرش را  پسر

باال گرفت و به سرعت پايین آورد. حرکتی غريبانه را در دلش احساس کرد. 

او را به نگاهی دوباره وادار نمود. اما او در برابرش ايستاد و  ،چیزی در درون

چنین  دانم که چگونهببخشید خانم من نمی» شکستش داد. بعد با عجله گفت: 
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کند. اگر اجازه دهید من از حضور شما تشکیالت عظیمی رو بهبود حرکت می

سپس برخاست و با حالت يک آدم زمین خورده و دوباره برخاسته « مرخص شوم؟

 از اتاق خارج شد. 

همین حس با شدتی بیشتر برای دختر تجربه شد. تا کنون چنین مردی را نديده 

کرد. چنین مردی تمام عواطف خود ش را از يک زن دريغ میبود. او حتی نگاه

های خود را برای چه کسی نگه داشته بود. نکند کسی را دارد و را و تمام نگاه

دارد؟ اين فکر آزار دهنده، دختر را ناچار وفای به عهد او را از همه چیز باز می

يافت و با دلهره ها کشاند. نامش را جست و جو کرد. پرونده را به طرف پرونده

بازش کرد. تیکی که در میان کادر تجرد خورده بود نفسش را قدری مساعد 

 نمود. و خیالش را راحت کرد. 

او را به تکاپو  دختر به پسر منتقل شده بود که ای ازاز سوی ديگر، عالقه

کشاند. خیاالتی درخشان و خاطراتی زيبا که هنوز اتفاق نیوفتاده بود از جلوی می

کرد. وضوح خاطرات به حدی باال بود که گهگاهی حس انش عبور میچشم

فشارد. روزگار خوبی را در کنار کرد در کنارش ايستاده و دستش را محکم میمی

افتاد. او گذرانند. و فقط تفريح و شادی و خنده بود که برايشان اتفاق میهم می

ز او نگاهش را ا نظیر بود. کسی که عاشقانه دوستش داشت و هرگزيک زن بی

ها را بر پخت. زيباترين لباسترين غذاها را میکرد. بهترين و خوشمزهدريغ نمی

 کرد.گذاشت و در برابر همه از او دفاع میکرد. به او احترام میتن می
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 های ساعت از وقت نیمهمحیط خیال چنان او را در بر گرفته بود که عبور عقربه

را  ای که شده اوبه فکر فردا بود تا به هر بهانهشب را متوجه نشده بود. فقط 

 ببیند. 

در موسم مقرر همین اتفاق هم افتاد. دختر زيبا رفته بود تا دلربای خود را دوباره 

غلش، از ترس از دست دادن ش زدند. پسرببیند. هیچ يک حرفی از اين مسئله نمی

او وارد يک رابطه  از نظر اين موضوع را نداشت. توان صحبت کردن در رابطه با

 عمیق شدن با دختر صاحب کارخانه ممکن نبود . 

اين دسته از خیاالت فريبنده گريبان دختر را هم گرفته بود. شب و روز برايش 

ظیر، نکرد. يک عطر بیمعنا میکرد. کنار او بودن زمان را برايش بیفرق نمی

ندازه، تنها درصدی حد و اهمتا و يک وفاداری بیلحن خوش يک مرد، رخسار بی

 از خصوصیات او بود. و همین درصد کم، برای خوشبختی يک زن کافی بود. 

درش شت. پمدتی طول کشید و دختر، ناچار اين موضوع را با پدرش در میان گذا

 همان ابتدای کار همه چیز را برای دخترش منع کرد.به شدت مخالف بود و از 

رش رفت و مجبور به موافقت با دختکم شکست را پذيطولی نکشید که کمولی 

اين جامعه خفقان گرفته  دانست که پیدا کردن چنین جوانی درشد. او هم می

اش آنقدر خوبی داشت که بتوان از نداری و بی کسی اواست.  بسیار مشکل

 های ناب رفتاری ارزششهای انسان پسندانه و خصلتويژگی چشم پوشی کرد.

ا درک آن ر بود د که او خود با اينکه يک ثروتمندبیشتر از ثروت بی اندازه بو

 کرد و در لحظه انتخاب يکی از اين دو مجبور به پذيرش ثروت نبود.می
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خودش پا پیش گذاشت و با او صحبت کرد. همه چیز را برايش تعريف کرد و 

در نهايت از او خواست تا با دخترش ازدواج کند. پسر جوان از شدت خوشحالی 

شد. باور کردنش هم برايش سخت بود. دختر شايسته و بر روی زمین بند نمی

 برگزيده تمام ساليق او را برای زندگی مشترک انتخاب کرده بود. 

، به اين باور رسید که خدای خالقش نگاهی به او ها پسر جوانبعد از مدت

م ش کانداخته، و سوای مسائل مادی، دختری را نصیب او کرده است که همتاي

های غم و غصه و ناچاری راه خود را تغییر داده بود و شود. ديگر سالپیدا می

  زندگی روی ديگری از خود را برايش رو کرده بود.

ای را به حس پاک دوست داشتن در درونش به جوش آمد و عشق بی اندازه

رود جامعه نبود و بیشتر از قبل با همه خوش و بش دختر عرضه داشت. ديگر مط

 کرد. یم

ند. دهای او با خبر بودند، خوشحال شها و سختیهمه کارکنان کارخانه که از رنج

حتی کسانی که در توهمات خود، دنیايی زيبا را با اين دختر ساخته و اکنون او 

 با انتخابش همه را ويران کرده بود. 

ک و ي چند روز ديگر هم گذشت و خیاالت تبديل به واقعیت شد. يک عاشق

رفتند. تفريح و شادی و خنده، برنامه هر ق دست در دست هم راه میمعشو

روزشان بود. پسر برای اولین بار، زندگی در يک خانه بزرگ و در کنار بهترين و 

را تجربه کرد. هر روز برايش گل  ترين کسی که در دنیا وجود داشتقشنگ

سی ز او کگرفت و با کارهای شاد کننده غافلگیرش کرده بود. چشمانش جمی
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رد و تمام دايره کگاه را هم از زنان ديگر دريغ میديد. حتی ريزترين نرا نمی

داشت. قلب پاکش قبل از آنکه برای خودش بتپد ديدش را برای زنش نگه می

 خورد و از مزهتپید. غذاهای سوخته و بی نمکش را با اشتها میبرای زنش می

خواندند. کردند. با هم کتاب میتماشا میکرد. با هم فیلم نظیر آنها تعريف میبی

خواند و پسر دختر میکرد و يک بار خواند و دختر گوش میيک بار پسر می

 کرد. گوش می

کرد. انگار هزار سال بود که يک خانواده بزرگ ، ديگر احساس بی کسی نمیپسر

دو نفره داشت. و انگار هزار سال است که خوشحال و خوشبخت است و هرگز 

اما اين شرايط خوب و لحظات به ياد  تنهايی و بی کسی گريه نکرده است. از

 ماندنی تا آخر ادامه داشت؟ 

يک سال گذشت. لحظات خوب و به ياد ماندنی برای دختر عادی شد. او تا دير 

ماند و جز لحظاتی اندک آن هم از سر تعهد برايش وقت وقت سر کار می

ل کرد. ولی پسر همچنان مثرسیدگی میگذاشت. بیشتر به کارهای خودش نمی

د تا کرگشت. چای و شام را حاضر میکرد. زودتر از سر کار برمیقبل رفتار می

 زنش مجبور نباشد با اين همه خستگی، دوباره کار کند. 

 از سوی کرد. ولیهمچنان دوستش داشت و آن را مانند گذشته ابراز می پسر

او کوچکترين احساسات را از  زندگی نبود.خبری از عواطف روزهای اوايل  دختر

ه کرد و نسبت بکرد. تنهايی و در خلوت خود فیلم تماشا میشوهرش دريغ می

 داد.تفاوتی نشان میکادوهای شوهرش بی



 ■ جامعه فکران کوته ■

  

108 

تی رغبکرد اما با بیپسر بارها و بارها برای نزديک شدن به همسرش اقدام می

از  داد فقطبرايش انجام می گفت. اگر کاری همکشید و چیزی نمیاو عقب می

 آورد را آبهايی که شوهرش برايش میسر تعهد بود. ديگر همانند سابق گل

 انداخت. اش را در سطل زباله میداد و خیلی زود خشک شدهنمی

شايد بدترين اتفاق ممکن برای يک مرد عاشق اين باشد که شاخه گلی را که 

ای يک سطل زباله ببیند. صحنهبا عشق به همسرش تقديم کرده است، درون 

کرد. با اين همه او هرگز يک ذره از که پسر داستان هر روز آن را نظاره می

احساس پاک عاشقانه خود را از همسرش دريغ نکرد. هنوز هم وقتی در خیابان 

گرفت، چون هنوز هم کرد، آن را ناديده مینگاهی از سوی ديگران احساس می

 زنش را دوست داشت.

يی سابق تنها تر بود.کشنده اشوباره احساس تنهايی کرد. اما اين بار تنهايیاو د

و مدام در کرد. اواقعاً تنهايی بود ولی اين تنهايی با وجود يک نفر ديگر فرق می

گشت که موجب ناراحتی اش به دنبال چیزی میمیان رفتار و گفتار گذشته

، عشق، عالقه و محبت چیز همسرش شده باشد. اما هر بار به غیر از احترام

 يافت. ديگری نمی

اش خبری نبود. او داشت با يک زن ديگر مدتی بود که از فرشته سابق زندگی

اشت گذشناخت. گهگاهی قدم پیش میکرد؛ زنی که اصالً او را نمیزندگی می

اری کند. اما زبانش او را يبپرسد چه اتفاقی افتاده که او چنین رفتار میاو تا از 

 کرد. کرد و قلبش اين اجازه را از او سلب میمین
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خنديد؛ حتی کم و آرام. احساس گناه پسر دوباره غرق در انزوا شد. ديگر نمی

ی ازد. او مسبب ناراحتکرد چون نتوانسته بود انتظارات همسرش را برآورده سمی

 دانست واش شده بود. او خود را مقصر اين شرايط میزندگی عزيزترين فرد

عواطف مابین او و  توانست کاری بکند از خودش متنفر شده بود.چون نمی

تر تفاوتشد و زنش هر روز نسبت به او بیتر میهمسرش هر روز کم رنگ

ايی د هیچ جکرتفاوتی به حدی باال گرفته بود که او فکر میداد. اين بینشان می

ای هدر زندگی همسرش ندارد. او به شدت به دنبال راهی برای برگرداندن خنده

کرد. اما آنچنان زنش بود. شايد پیشنهاد جدايی از هم، همسرش را خوشحال می

 او را دوست داشت و جانش به جان او بند بود که تاب جدايی را نداشت. 

وز هم او داستان با اينکه هنديگر نفسی برای اين زندگی باقی نمانده بود. دختر 

توانست حس قبل را به او داشته دانست اما نمیشان میرا وفادار به خود و زندگی

کرد و تصمیم گرفته بود هر طور شده روح عالقه باشد. ولی پسر چنین فکر نمی

را به همسرش برگرداند. به همین خاطر يک هديه ارزشمند برايش تهیه کرد. 

سور و سات برای يک جشن کوچک دو نفره را مهیا  چند شاخه گل و کمی

دانست در اين وقت از روز همسرش حتماً سر کار است، به ساخت. و چون می

 گردد آماده کند. خانه برگشت تا همه چیز را برای زمانی که او برمی

به پشت در خانه که رسید وسايل را زمین گذاشت تا کلید در را پیدا کند. ناگهان 

ناشناس از پشت در به گوشش رسید. آرام در را باز کرد و داخل شد. صداهايی 

 پیچ و تابی را پشت سر گذاشت تا به پذيرايی رسید. 
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اش برداشت. نفسش را بند آورد. ای که با آن مواجه شد، رنگ از چهرهصحنه

زبانش الل شد. جريان عجیبی از سر تا پايش عبور کرد و او را به اندازه يک 

 ه فلج کرد. لحظه کوتا

شد يک مرد غريبه در کنار همسرش نشسته بود. صمیمیتی مابین آنها ديده می

و همین دوباره پاهايش را سست کرد که تنها برای يک زن و شوهر مجاز بود. 

همسرش متوجه حضور او شد. برگشت و با مشاهده یوفتد. تا با زانو به زمین ب

مرد شد و روی مبل افتاد.  حالشوهرش جیغ کشید. او هم از شدت ترس بی

 به يک آن از آنجا خارج شد. غريبه از فرصت استفاده کرد و 

ت اين توانسپسر، حیرت زده و بی رمق در مرز بین باور و ناباوری مانده بود. نمی

 وأم با. زنش با ترسی تاش گذشته بودی واقعیت همان بود که ديدهرا بپذيرد. ول

اش ینهس هايش را با حالت دفاع در جلویدست شرمندگی روبرويش ايستاده بود.

ین ما نبود. چیزی ب» گفت: ملتمسانه می و با رنگی بريدهگرفته و صدايش بريده

 «  .چیزی نبود. او فقط يک همکار است

شنید. کرد. صدايش را نمیزد و فقط به او نگاه میپسر بغض کرده بود. حرف نمی

خواهد چیزی را به او بفهماند. فضای ديد که با حرکات دست میزنش را می

وارد  شاش کرده بود. درکی از محیط نداشت. چشمانگنگ و بی روحی احاطه

يک رويای قديمی شد. در زمان سفر کرد و به گذشته رفت. به زمانی که زنش 

مه هکرد. را خیلی دوست داشت. زمانی که برای کنار او بودن لحظه شماری می
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های مکرر و عشق بی پايانی رفت. خندهخوب پیش می همه چیزچیز خوب بود و

 پايان يافتنش قطعی شد. ،که امروز

زد. بیرون آمد، چند روز گذشته بود. او حرف نمیخود  وارکابوس عالموقتی که از 

کرد، خیره شدن به يک نقطه نامعلوم، کمی دورتر از چشمانش تنها کاری که می

 او نشسته و منتظر بود تا ببیند او چهبود. همسرش با ترس و خجالت پشت سر 

ای برايش دارد. هر لحظه انتظار آن را داشت که مورد ضرب و شتم شديد برنامه

اش از اين موضوع ترجیح شوهرش قرار گیرد. ولی آن را به باخبر شدن خانواده

شد. کمی برايش توجیح پراکنی گاهی به شوهرش نزديک می داد. هر ازمی

گرفت. در طرف ديگر، پسر طوری سکوت کرده او فاصله می کرد و بعد ازمی

ش ک مخرب زمین گیرويک ش د داشت تا ابد حرف نزند. انگاربود که انگار قص

 . ين گونه از اين دنیا فارغ شده استکرده بود که به ا

چند روز بعد، پسر ناباورانه همه چیز را عادی جلوه داد. هرگز در مورد آن روز و 

اتفاقات آن روز با کسی حرف نزد. او با همسرش هم ديگر حرف نزد. هر دو در 

ولی انگار فقط يک نفرشان حضور داشت. پسر با کردند يک خانه زندگی می

ا سری فرو افتاده به خانه برفت و دير وقت از خانه بیرون می سری فرو افتاده

گر کرد و به يک اتاق دياش از اتاق مشترکشان عبور میگشت. او با سايهبرمی

رد. ککرد، نگاه نمیرفت. به غذاهای رنگارنگی که همسرش برای فراهم میمی

 تواند انسانای که متحمل شده، نمیاو نشان داد که بعد از آن ظلم بی رحمانه

که تمام عمرش با عفت زندگی کرده است و پاسخ خاطر اين سابق باشد.
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داد. با اين همه باز هم چیزی به اش اينگونه داده شده بود، عذابش میوفاداری

 کرد کهروی همسرش نیاورد و در اين باره با کسی حرف نزد. طوری رفتار می

شد، يک جمله انگار چیزی نديده است و هر وقت که ناخواسته با او روبرو می

رفت. يک ديوار حائل و قطور مابین رابطه زناشويی آن گفت و میبوط مینامر

 دو کشیده شده بود و زندگی رنگ طبیعی خود را از دست داده بود. 

کرد. هر گاه که نگاهش به چهره دختر از اين رفتار شوهرش احساس شرم می

که قبرش  کردد و آرزو میکشیاز خودش خجالت میشد معصوم او دوخته می

جلوی پاهايش ظاهر گردد تا سريع به درون آن پناه ببرد. بیشتر از آنکه حرکت 

تفاوتی فقیرانه شوهرش بود که ذره ذره زشت و ناپسند خودش اذيتش کند، بی

خورد. صحبت کردن با او برايش به يک آرزو تبديل شده بود. وجودش را می

 شد.ولی هیچ روزنه امیدی از آن ديده نمی

ن ماجرا گذشت؛ پسر مأمور اجرای يک پروژه ساختمانی بزرگ و کمی که از اي

تجاری شد. او اين فرصت را غنیمت شمرد تا برای دوری بیشتر از همسرش 

 ای موجه داشته باشد. بهانه

زد ولی کمتر موفق همسرش بارها برای ديدن او به محل اجرای پروژه سر می

 گشت. اماجبران خطای خود میشد او را ببیند. دختر به دنبال راهی برای می

 شد.ها به يک بن بست تنگ و تاريک ختم میمتاسفانه همه راه

شد. مردی که همیشه احساس خوشبختی تر میمظلومیت پسر هر روز نمايان

ه او دانستند کهمه می برد.کرد، مدتی بود که در شرايطی دلسوز به سر میمی
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ی نمیدانست که چه دردی او را آزار برد. اما کساز يک درد بی اندازه رنج می

پوشید. اغلب با اتوبوس؛ مترو و تاکسی اش را میهای ساده گذشتهلباس دهد.می

شد. های ثروت در او ديده نمیرفت. و ديگر خبری از شاخصهاينور و آنور می

غذاهای ساده را در کنار کارگران و روی زمین خاکی به سرو غذا در بهترين 

ای از ساختمان که رو به يک در لبهداد. و اغلب اوقات رجیح میها ترستوران

 يست. نگرای نامعلوم میها به نقطهنشست و ساعتشهر کثیف و آلوده بود می

ی خانودهزيادی گذشت و پروژه به يک تکمیل شصت درصدی رسید. های ماه

همسرش و چند نفر از دوستان و همکارنش برای عرض تبريک، به ديدن او 

رفتند. همسرش از اين فرصت استفاده کرد تا به ديدن او برود و هر جور شده با 

 او حرف بزند. 

مان ای از ساختطبقه دهم ساختمان پذيرای میهمانان پسر بود. هر کدام در گوشه

مشغول صحبت کردن و نظردهی در مورد ساختمان، نمای ساختمان و استحکام 

انه ای زيرکک شود. او اين کار را به گونهآن بودند. دختر سعی کرد به او نزدي

 انجام داد تا پسر نتواند از نزديک شدن به او امتناع بورزد. 

نگاه آن دو به هم دوخته شده بود. رفتارشان همانند دو انسان غريبه بود. پسر 

هايش را کرد و دختر به سختی جلوی اشکای را تجربه میبغض دوباره

کديگر را دوست داشتند ولی پسر زخمی خورده بود گرفت. آن دو هنوز هم يمی

 که هنوز هم دردش را با خود به همراه داشت.
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ای گذرا و محکم، تکانی به ساختمان تازه بنا شده داد. در همین حال زمین لرزه

گرفت و از آنجا دور شد. وقتی در پیش همه را زمین زد و سپس راه خودش را 

های خاکی خود از روی زه راحت شد، با لباسکه خیال همه از دور شدن زمین لر

 زمین بلند شدند. و بحث خود را ادامه دادند.

چند نفر در جلوی ديواری که برای دکور آماده شده بود ايستاده بودند. دو نفر از 

 های پخش شده بودند. نظافت و جمع کردن شن و ماسهکارگران مشغول 

ای اندک و به طرزی که ديگران متوجه رفتارشان پسر و دختر داستان با فاصله

با هم نشوند، در کنار يک پنجره بزرگِ رو به بیرون ايستاده بودند. پنجره هنوز 

ای بزرگ ساخته نشده بود و هیچ حفاظی برای آن تعبیه نشده بود. زلزله ضربه

 بودند.  به ساختمان وارد کرده بود که همه از آن غافل

ريب ای تخهای اساسی ساختمان به طور غیر حرفهچند روز پیش يکی از ستون

شده بود تا نمای بهتری به ساختمان بدهد. تخريب ستون استحکام ساختمان 

را در سمت آن کاسته بود و زلزله بیشترين فشار را به آن قسمت وارد نموده بود. 

 که پسر و دختر ايستاده بودند.  و اين قسمت از ساختمان درست همان جايی بود

گاه فرو ريخت و ن تراز طبقه پايین ناگهان بخش رو به بیرون ساختمان درست

آرام با ترک خوردن ستون ريزش طبقه پايین آرامآنها را به دنبال خود کشاند. 

خود را به طبقه باال رساند و زير پای دختر را خالی کرد. پسر بدون  ،کناری

کرد و مچ دست او را در آخرين لحظه  تردک خود با دختر را کممعطلی فاصله ان

وقتی به چشمانش در اين لحظه  .و مانع از پرت شدن او به پايین شد گرفت
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تواند عاشقش نباشد. ديد که نمی نگاه کرد، ديد که هنوز هم او را دوست دارد.

عی ستواند به اندازه يک خراش کوچک آسیب ببیند. او تمام فهمید که نمی

 تنهايی از پسش برخودش را کرد تا همسر عزيزش را باال بکشد. سخت بود و 

سر پو دختر را باال کشیدند.  سر رسیدند کمک الزم داشت. دو سه نفرآمد. نمی

پس از نجات جان همسرش، بی توجه به همه چیز يک لحظه کوتاه همسرش 

  .نمودساس را محکم بغل کرد و در همان مدت کم دوباره خوشبختی را اح

همه از نقطه خطر دور شدند. دختر از ترس سست شده بود و روی زمین نشسته 

کرد. سرش را چرخاند تا شوهرش را که به اندازه همه دنیا دوستش و گريه می

  داشت را پیدا کند و از او تشکر کند.

در همان نقطه خطر ايستاده بود و همه متوجه اين موضوع شده بودند.  شوهرش

ود هنوز امکان ريزش وجند که از لبه ساختمان دور شود؛ گفتنش به او میدوستا

خورد و در میان آن جمع فقط زنش بود که تکان نمی اما او از جای خوددارد. 

با چشمانش به او التماس کرد که از  دانست دلیل او برای اين کار چیست.می

  تاده بود.همان طور خیره در چشمان زنش ايس او ود. ولیآنجا دور ش

ا کردند تهای زير پا دوباره شنیده شد. همه داد و فرياد میرکصدای خزيدن تَ 

پسر خود را به نقطه امن ساختمان برساند. ولی او فقط با چشمانی شاکی به 

اش سرازير شد و ای اشک روی گونهچشمان پشیمان زنش زل زده بود. قطره

را  که زنش :گفت اشکش گفت. به همسر صدابی های اين مدت راهمه ناگفته

 ردفرا از عزيزترين  گفت که هرگز انتظار خیانت اشک دوست داشته و دارد.
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خیانت او را نابود کرده اين بالخره گفت که  و اشکنداشته است.  اشزندگی

پسر لبخندی روی لب آورد  با اين حال، و او ديگر جايی در اين دنیا ندارد. است.

 تا در اين لحظه آخر نیمه ديگر وجودش احساس شرم دوباره نکند.

ها راه خود را به سمت پسر ادامه دادند. زير پايش را سست کردند. و در تَرک

ثانیه او را از ديده همگان محو نمودند. ساختمان در آن ناحیه فرو کسری از 

 سقوط کرد و در زير آوار مدفون شد. ممکنترين نقطه پسر به پايین ريخت.

اين جای داستان تنها يک دختر با يک اشتباه بزرگ و نابخشوندنی مانده بود. در 

دانست که با ديد. خود را کسی میدختری که خود را يک قاتل احساس می

اينجا مال کرده بود. و های بو گرفته، عشق پاک يک مرد ناياب را پايهوس

  شمار ديگر اثری نداشت.های بیضجه های بی امان وگريه

آن هم اينکه پسر اين  مشخص نبود؛ برای همگان در آخر داستان يک چیز

 ، از اينکه مرده است، خوشحال است يا ناراحت.داستان پر درد

م، تشناخام و کامالً او را میق کردهدانستم شخصیتی که خود او را خلاما من می

 کند.وفايی را ترک میبا خنده اين دنیای پر از بی 

 «پايان»

کتاب خائن به پايان رسید و منتشر شد. مردم که منتظر آن بودند خیلی زود آن 

خیلی از مردم آن را های خوب خود قرار دادند. را پذيرفتند و جز آثار و تجربه

زدند. شمردند. و همه جا از تاثیرگذاری آن حرف میموثر در زندگی خود می
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گیر، پس از انتشار های خانوادگی را با يک کاهش چشمپروندهها درصد دادگاه

تاب هر فروشگاه به اين کويترين اين کتاب اعالم کردند. رديف قابل توجهی از 

رای ناشران ب .کردندها از فروش کتاب کسب درآمد میاختصاص داده شد. سايت

 زدند. دريافت امتیاز نشر آن به اين در و آن در می

ر از همه من را خوشحال کرده بود، باخبر شدن پدرم از اين همه چیزی که بیشت

موفقیت من در اين مدت کوتاه بود. او پیگیر مالقات با من شده بود و مدت 

ای که قرار بود با او زيادی را برای ديدن من در صف انتظار مانده بود. لحظه

ا انتظارش رروبرو شوم، پر از استرس و ترسی عجیب بود. اما چیزی را که من 

داشتم اتفاق نیوفتاد. ماجراجويی پدرم در مورد من يک دلیل ديگر داشت. او 

شناخت. او در واقع آمده بود که از موقعیت من برای رسیدن به اصالً من را نمی

 رياست جمهوری کشور سوء استفاده کند. 

ن دمن که از قبل خود را برای در آغوش کشیدن او آماده کرده بودم، بعد فهمی

سی که ام، حموضوع اصلی خود را قدری عقب کشیدم. نگذاشتم تپش تند سینه

احب کردم که صبرای اولین بار در زندگی احساس می به او داشتم را برمال سازد.

او حق داشت که من را نشناسد. پسر او يک فرد نابینا بود و  يک خانواده هستم.

 ه ديگران يک فرد بینا و کامالً کسی که اکنون در کنار او ايستاده بود در ديد

د که کردند و فقط پدرم نبوتوانا بود. البته اين چیزی بود که همه دنیا فکر می

 کرد.چنین فکر می
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پدرم اهداف خود را برايم شرح داد. او به من وعده يک وزارت عالی در کشور را 

مردمی درصد  داد. تا در عوض از او در انتخابات حمايت کنم. او در انتخابات

های خود به تسخیر او مردم را با وعدهرا به خود اختصاص داده بود. بااليی از آراء 

کرد و همه او را به عنوان يک خود درآورده بود. او يک انسان شريف جلوه می

شناختند. ثروتی که او به عنوان دارايی عنوان کرده بود تنها يک فرد شايسته می

دانست من و تنها کسی که در دنیا اين مسائل را می از دارايی او بود. ددرص

او و تیم سیاسی قدرتمندش افسار جامعه را در دست گرفته بودند و به بودم. 

 ساختند. زودی بدترين دولت تاريخ را بر پا می

کرد. اين بهترين فرصت برای من کسی بايد مردم را از ذات واقعی او با خبر می

 ه او ضربه بزنم و همه مردم را از خطر او دور کنم. بود تا از طريق خود او ب

ها و پیشنهاد او را با يک شرط پذيرفتم. شرط من اين بود که در تمام مناظره

های خبری همراه او باشم و اجازه سخنرانی کردن و بیانیه دادن را کنفرانس

من ن دانست با داشتداشته باشم. او پیشنهاد من را به سرعت پذيرفت؛ چون می

 شود.در کنار خود پیروز صد در صد انتخابات می

ر ای به پا کرد. اکثر مردم با شنیدن اين خبحضور من در ستاد انتخاباتی او غلغله

به سمت او گرايش پیدا کردند. و از همه جای کشور خود را به مکانی رساندند 

که در آنجا قرار بود يک جلسه پرسش و پاسخ برای کانديداها برگزار شود. 

ه بودند. در همه جای ساختمان جماعتی بی اندازه در زمان جلسه حضور پیدا کرد
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های رئیس جمهور آينده خود را برگزاری مراسم مردم حضور داشتند تا صحبت

 بشنوند. 

مردم به دنبال يک قهرمان بودند تا آنها را از اين شرايط سخت و اسفبار نجات 

دهد. ولی واقعیت اين بود که قهرمانی وجود نداشت و هر چه بود به يک سیاست 

 شد. ها، ختم میها و منسبنگه داشتن مقامبرای محکم 

پنج تريبون مصاحبه وجود داشت. يکی برای مجری برنامه که قدری با فاصله 

از بقیه بود. دو تا برای رقبای انتخاباتی و دو تای ديگر هم برای مشاوران دست 

ی های زيادنامزدهای انتخاباتی حرفراست کانديداها، که يکی از آنها من بودم. 

دند. به تخريب يکديگر پرداختند و گاهی برای فريب افکار عمومی يکديگر را ز

ها ادامه يافت تا اينکه نوبت به من رسید. مجری با کردند. بحثتحسین می

 حالت تعنه از من پرسید که دلیل حضور من در اين موقعیت چیست.

 مخواهم چشم مردمی» من برای ارائه يک پاسخ محکم خیلی سريع گفتم: 

 «کشور را باز کنم تا بهتر ببینند.

د. هیاهو رفته رفته مجری، خبرنگارها و همه مردم از اين جمله استقبال کردن

وت گرايید. سکوت چنان قدرتمندانه مردم را نگه داشت که کم شد و به سک

ا اولین شد. امصدای کشیده شدن يک پوستر انتخاباتی روی زمین شنیده می

حقیقتی را امروز خواهم گفت که شخصیت » بر هم زد: جمله مهم من سکوت را 

شود با چشمانی بازتر واقعی يکی از کانديداها را برمال خواهد ساخت. باعث می

 تر به اين موضوع فکر کنید.و عقلی سلیم
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 «م.دانید که من نابینا هستشناسید و لی هیچ کدام از شما نمیهمه شما من را می

یر گن همه مردم همهشت. تعجب و آشفتگی در میااين را که گفتم هیاهو برگ

های تلويزيونی روی اين کردم. همه شبکهگی را حس میدزشد. بوی شگفت

 شنیدند. ديدند و میجلسه قفل شده بودند. همه کشور می

من يک کودک پنج ساله بودم که پدرم از » هايم را ادامه دادم: دوباره صحبت

را  های آنرا به يک پرورشگاه سپرد. و هزينهشرم داشتن فرزندی نابینا من 

العمر پرداخت کرد. من برای او دست و پا گیر بودم و جلوی راه مادام

گرفتم. دوستان ارزشمند او در میان سران کشور های سیاسی او را میپیشرفت

 شناختند.ديدند و نبايد مینبايد من را می

يعنی ممکن است خودش » رد: کخیز و شگفت زده او را تماشا میپدرش نیم

 «؟گويد يا اينها را از کسی شنیده استباشد. او راست می

خواست اين برنامه را به هم بزند اما در برابر هزاران دوربین و يک پخش او می

آمد. به همین خاطر به امید آنکه نامی از او نبرد جهانی، کاری از دستش بر نمی

 سکوت کرد و چیزی نگفت. 

 

زندگی او توسط خودش برای مردم گفته شد و نوبت رسید به معرفی داستان 

کسی که مردم نبايد به او اعتماد کنند. انگشت اشاره را به طرف تريبون سمت 

و همه را از ذات واقعی يک سیاستمدار دروغگو اچپ خود و پدرش نشانه رفت. 
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ر میان اينها د» و ظالم آگاه ساخت. و در آخر به همه مردم کشور پیشنهاد کرد: 

 «به دنبال قهرمان نباشید.

را خورده بودند با آشکار شدن  های پدرشها و وعدهردم که فريب حرفم

از انتخاب خود رو برگردانند. مکان را به  ،رحمشخصیت واقعی يک انسان بی

 هايشان روانه شدند. آرامی ترک کردند و به طرف خانه

 ،شانبرای بهتر کردن اوضاع زندگیمردم جامعه بعد از آن تصمیم گرفتند 

خودشان دست به کار شوند و هرگز چشم به دستان اينها ندوزند. کسانی که به 

رانند با ديگران چه خواهند خاطر رسیدن به پست و مقام فرزند خود را از خود می

 کرد. 

بدترين رياست جمهوری تاريخ را  ببالخره او کار خود را کرد و جلوی انتخا

 و به همه ثابت کرد که يک و يک شگفتی ديگر را برای دنیا رقم زد.اگرفت. 

 تواند مانع از پیشروی يک انسان عاقل و با پشتکار شود. معلولیت ناخواسته نمی

پس از آن مدتی را از جامعه دوری جست. گهگاهی در خیالش به پريا که تنها 

 سید که او ديگر امیدزد. اما کمی بعد به اين باور راش بود سر میامید زندگی

عه پس دوباره به جامزندگی شوهرش و فرزندانش است و نبايد به او فکر کند. 

چندين مرکز آموزشی برای افراد نابینا تاسیس کرد. آموزش و اداره  بازگشت و

را تا مدتی خود به عهده گرفت و برای توانا ساختن افراد نابینا، درست به  آنها

پس از آن باقی عمرش را تا  سان زيادی را آموزش داد.اندازه يک فرد بینا، مدر

 و هرگز اجازه نداد کسی از حال او با خبر شود. لحظه مرگ تنها زندگی کرد.
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