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کَ کین

من به بیبی خبر دادم .قبول که منیکرد! راه افتادهبود دورِ  -بهقولِ
خودش » -مَدبَخت« ۲و میگـفت » :فاطُ ،۳فاطُ ،قام ٤شِدی ؟
نَنه مِنه اَذیَت مَ کُن .مَ چِشمام منیبینه مِنه اَذیَت مَ کُن .کُـجُیی
مادِر؟ فاطُ فاطِمه فاطِمه«...
من رفتهبودم چارقدش را گرفتهبودم و میکشیدم و میگفتم:
فاطمه افتاد تویِ چاه!
بیبی راست میگویم-افتاد -به امامِ زمون. -
۱
۲
۳
۴

کهکین  ،مقنی  ،چاهکَن
و گاه »مَدبَخ« همان مطبخ ،آشپزخانه
فاطو در حالتِ مخاطب و غایب دو جور تلفظ میشود در حالتِ غایب )فاطو  ( f ӓ tüو در حال ِ
ت
مخاطب )فاطُ  ( f ӓtowو این کمابیش در موردِ همهیِ اسمهایِ اشخاص صادق است.
قایم  ،پنهان

۹

آنقدر گفـــتم که بـــیبی با ایـــنکه دوســـتداشت حـــرفهایم را
نشنیدهبگیرد ،چهرهاش را در هم فروبُرد و ساکت شد.
ناگـهان مرا چـنان کـنار زد که کممـاندهبود بیُفـتم .دسـتسایید و
خودش را بر سرِ چاه رسانْد .چوبِ چرخِ چاه را گـرفت و با متام ِ
قدرت فریاد زد» :فاطمه «
بــعد هم آرام گــفت؛ یا حــضرت ِ فاطمه .حلظهای بــعد صدایِ
عجیبی از چاه خارج شد که گویا میگفت» :بیبی«
بـــیبی ساکت شده بود که صدایِ بـــرآمده از چاه را بـــشنود.
گوشهایِ او هیچوقت خطا منیکرد.
خودش بود! فاطمه از ته ِ چاه با او سخن میگفت:
بیبی مَ تو آمب.
ایجو تاریکه بیبی.
مَ تو آمب...
دهانِ ب یبی میلرزید ،دستِ مرا گرفته بود .قدّ ِ من به سکّویِ سرِ
چاه منــیرسید ،حــتا قدّ ِ فاطمه هم -که از من هیکلــیتر بود-
منـــیرسید! منــیدامن چــهجوری آن باال رفتــهبود؟ آخــرین باری که
دیدمش بر لبِ سکّو داشت با چــرخِچاه بازی مــیکرد .بــعدهم
ناغـافل غیـبشد .من هـمان حلـظه فهمـیدم که افتـادهاست .بـیبی
ولی چـشمش منـیدید و باور منـیکرد .چـهطور ممکـنبود که بچهیِ
نادون تویِ چاه بیُفتد و جیقنزند؟

۱۰

مــادرمان ما دوتا را آوردهبود و به بــیبی سپردهبود .حاال فاطو
افتادهبود تویِ چاه.
بیبی ناگهان نشست و مرا جلوکشید و گفت:
»هَمیجُ مبون و با خوارِت حرف بزن«.
و مــثلِ آدمهایِ چــشمدار بــیآنکه دستش را به دیوار بــساید از در
بیرون رفت.
من مــاندهبودم و یک آشپزخانهیِ تــرسناک و چاهی در سهکُنجِ
دیوار- ٥برفراز ِ سکویی -که تازه رویِ آن چرخِچاهِ کوچکی بود
و باالیِ همهیِ آنها باالخانهای با روزنهای -بـهجایِ در -و بـرقی
به رنگِ طال که از داخلِ آن اطاقکِ تاریک سوسومیزد.
خواهرم تویِ چاه بود و معــلوم نــبود آن پایین چــهکار میکــند و
اصال آجن ا چـــهطور جایی است .من گـــوشم را رویِ دیوارِ چاه
گـذاشتم و صداهایی شنیدم که مفـهوم نـبود .انـگار کـسانی با هم
صحبت میکردند.
پچپـچهایِ درون ِ چاه را هـیاهویی از بـیرون قـطع کرد .گـوشم دیـگر
چــیزی جز فریــادهایِ »یا ابوالفــضل« و »یا امامِ زمان« منــیشنید.
حلظهای بعد در آن آشپزخانه جایِ سوزنانداخنت نبود .هر کس سرِ
چاه میرفت و فاطمه را صدا میزد .بعد همگی ساکت میشدند
 ۵در کرمان به هریک از گوشههای اتاق ممکن است »سهکنج « و گاه »سهکنجِ دیوار« بگویند .فرقِ
سهکنج با گوشه در این است که گوشه معطوف به سطح و سهکنج معطوف به حجم است.
سهکنج گوشهای است که از به هم رسیدنِ سهخط ایجاد میشود.

۱۱

تا جوابِ چاه را بـشنوند .هـمه منتـظر ِ کَکـین بـودند که بیـاید و
داخلِ چاه برود.
در این فـاصله هرکـسی گفتـههایِ فاطمه را که از چاه شنیدهبود،
بازگو میکرد .گفتهبود:
»ایجو آبه«» ،ایجو تاریکه«
گفتهبود:
»آغا تو بغلمَن « » ،آغا مِربونَن» ، «٦دستا آغا گرمَن«.
بـیبی هم آمدهبود ،دوزانو رویِ کفِ آجریِ آشپزخانه نشـسته بود
و دعا میخـــواند .بـــیرونْ -تویِ حـــیاط -پُر از آدم بود .مـــردها
بیرونبــودند .بیشتــرشان سیگار میکــشیدند .آجن ا دوتا صفه بود
از کفِ حــیاط بــهقدرِ یک پــله باالتر -و مــردهایی که لبِ آنصفهها نشستهبودند و حرفمیزدند.
در همــین مــوقع کَکـین ســررسید ،هــمه از جایــشان بلنــدشدند.
طنابها و خورجینش را رویِ زمین انداخت و گفت؛
۷
زنا ر ِ اَ تِ مَدبَخ بیرون کُِنن.
همه -بهجز بیبی -از آشپزخانه خارج شدند .کَکین به زنهایِ
دیگری که رویِ پُشتِبامْ جم عشدهبودند ،دستورداد؛ بروند چایی
درست کنـــند .خودش هم شلوارش را درآورد و -با حـــوصله-
 ۶مهرباناند
 ۷زنها را از تویِ آشپزخانه بیرون کنید.

۱۲

بـــیژامهیِ سیاهِ شبقش را دورِ مُچِ پایش پیچـــید و در جـــورابها
محکم کرد.
کفشش را پوشید و ساقی از مند رویِ پایش بست و همینطور که
آماده میشد گفت:
»ای  ۸چا تومتُ کِرده  ،۹جا پا نِداره ،تَش گُشاده«
و هر از چند گاهی میگفت:

»هِــشتو  ۱۰منــیشه ،هــشتو منــیشه«» ،مَتَــرسِن

هِشتو منیشه«.
باز میگفت:
» ای چــــرخِچا اآلن ده ساله کار نِــــکِرده
رِسپونـــاش ۱۱پینتَ ،۱۲به دَرد منـــیخورَن ،مَ گفـــته
بیدَم درِ چا رِ دِبَندِن.«۱۳
باز میگفت:
»هِـشتو منـیشه ،هـشتو منـیشه«» ،مَتَـرسِن هِـشتو
منیشه«.
۸
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این
تومت کردن = از درون مضمحل شدن  ،از درون فروریخنت
هیچطور  ،هیچی ،چیزی ،طوری
ریسمانش
پوکاند  ،پوسیدهاند
دبندن  = debandenببندید

۱۳

وقتی کَکــین آمــادهشد ،دلو و طــنابش را آورد .دلو را به طــناب
بـست و آرام به چاه انداخت ،آنـقدر فـرستاد تا به آخر رسید ،پس
چراغی به خودش بست و از دهانهیِ چاه سرازیر شد.

۱۴

چاه
این داستانِ آقایِ مهربانی که فاطمه از آن پایین -به صورت ِ گُنگ
و مبـــهم -میگـــفت ،هیـــجانِ زیادی ایـــجاد کـــردهبود .کـــسانی
نشـستهبودند و قرآن میخوانـدند و صلوات میفـرستادند .قـشنگ
معلوم بود که وقتی فاطمه بیرون بیاید ،لباس به تنش منیگذارند.
هــمه منتــظر بــودند و هیــچقدرتی منیتوانــست کــسی را از آن خانه
بیرونکـند .در همـین مـوقع دو مامورِ کالنتری هم وارد شدند وبه
گفتگو با مردم پرداختند.
بــیبی هَراَزچــندگاهی مرا صدا مــیکرد ،بازویم را به سمتِ خود

۱۵

میکــــــشید و اطال عاتی میگــــــرفت .همیــــــنکه دستهایش
شُلمــــــــیشد ،من از چنــــــــگش رهامــــــــیشدم و از همــــــــهجا
بـازدیدمیکردم .بیــشترِ افرادی که آنجا بـودند مرا مـیشناختند و
قیافههـاشان بـرایم آشنابود .ناگـهان مادرم با هـیاهویِ زیاد وارد شد
و بـیدرنگ به سمتِ آشپزخانه رفت .دو نــفر که کَکـین بر سرِ
چاه گمــاشتهبود ،دراوّلــین اِقدام -بــااصرارْ -مادرم و بــیبی را از
اطاق بــیرون کــردند .کَکـین گفــته بود اگر پَر ِکاهی تویِ چاه
بیُفـتد ،پـوست از سرتان میکَـنم .ایندونـفر بـاید به صداهایِ داخلِ
چاه توجهمیکـردند و از هـمه مهـمتر بهمـوقع با چرخْ دلو را بـیرون
میکـشیدند .بـاید بـچه را از آن خارج میکـردند و با طـناب پس
میفـــرستادند .کَکــین گفـــته بود »نوبتِ من که شد ،خودم
بیرونمــیآیم و نــیازی به کــشیدن نیــست« .حاال هــمه در سکوتْ
منتظر بودند که چه خواهدگذشت.
آرام آرام نــورهایِ رنگو وارنــگی از چاه بــیرون تابــید و سایههایِ
عجـیبی زیرِ سقفِ باال خانه به حـرکت درآمد .پس طـناب هم به
جنبشآمد و مردان شروع به گرداندنِ چرخ کردند.
طـناب داشت با صدایِ چِـرِقچِرِق -که با سکوتها وسکونهایِ
مُتـناوب و مُـرتّبی فـاصلهگذاری مـیشد -ازچاه بـیرون مـیآمد از
حالتِ کـشیدهای که داشت معـلوم بود خالیمنـیآید .ناگـهان دلو
در حالی منایــانشد که فاطمه در آن مُــچالهْ نشــسته و بامــهارت

۱۶

بستـهشدهبود .با صدایِ فـریادِ مادر ،غُلغلهای در آشپزخانه برپـاشد
که قابلِ مهار نبود .یکی از مردانِ بلندقد همان اوّل مرا برداشت و
رویِ رَفی که نـــزدیکِ سقف بود گـــذاشت تا زیرِ دستوپا
خفهنشوم .من از آن باال همه را به خوبی میدیدم.
فاطمه از ترسْ گـریه مـیکرد و هـنوز از دلو جدا نـشدهبود .بـیبی
فریادمیزد و مـرتب چیـزهایِ نامفهومی را تـکرار م یکرد .نوری که
به صورتِ هـاشورهایی کج -از هـشتیِ سقف به زمـین مـیرسید،پُر از غبار شده بود .پرتوهایِ موازی ِ نور -همراهبا جمعیت -موج
میزد و انحــنا میگــرفت .مردانِ کَکــین فاطمه را از دلو بــیرون
آوردند و به مادرم سپُردند .آدمها چـنان رویِ سروکلّهیِ یکدیـگر
سوار مــیشدند که من از آن بــین چــیزی جز همهــمهْ منــیدیدم و
منـــیشنیدم .در این مـــوقع پـــاسبانها داخـــلشدند و جمعـــیت را
کنــارزدند .مادرم نشــسته بود و فاطمه را زیر ِ چادرش گرفــته،
میبــوسید و گریهمــیکرد .پــاسبانها همهیِ آدمها را بیرونکــردند.
من مــاندهبودم و بـــیبی و مادرم و فاطمه و دومرد و دوپـــاسبان و
کَکیـنی که هــنوز درچاه بود و مــردانش داشتند دلو را برایِ او
برمیگردانــدند .کَکــین گفتــهبود همیــنکه دلو را به آهــستگی
پسفرستادند همگان -ب هشمولِ آن دو مرد -باید مطـبخ را ترک
کنـند .هـنوز دلو تویِ راهِ برگـشت بود که پـاسبانی جـلویِ مادرم
رویِ زمین نشست و از فاطمه پرسید؛ خوبی؟ فاطمه گفت:

۱۷

گلوبندم گُم شد.
پاسبان گفت خودت خوبی؟ گفت:
نه.
پاسبان گفت؛ چطوری؟ گفت:
گفتم که! گلوبندم گم شد.
پـاسبان بلـند شد و سرش را تویِ چاه کرد و فـریاد زد؛ مَـشتی بـگَرد
ببین چیزی جا منانده باشد.
برگشت و به فاطمه گفت؛ دارندمیگردند.
بگو ببینم؛ »آقا را هم دیدی؟«
نه تاریکی بود.»آقا چی گفت؟«
آغا ۱٤گُف؛ مترس هشتو منیشه.پاسبان گفت؛ »پس مترس هشتو منیشه« آنگاه رو به مادرم کرد
و گفت:
شما دستِ بــیبی را بگیــرید و بــروید داخلِ اطاق،
این دختر را هم ببـــرید حـــمّام  .احیـــانا تاغروب
همیـنطور مردم میآیـند و مـیروند .ما صورتْجلـسه
کـــــــردیم .به لـــــــطفِ خدا سانحهیِ بدی
اتفاقنیافتادهاست.
 ۱۴در کرمان به آقا )با تلفظ ِ متفاوت( آغا میگویند

۱۸

رَف
هیـچکس حـواسش به من نـبود .وقتیکه بـهخودم آمدم در ارتـفاعی
قــرارداشتم که پایین پــریدمن امکاننــداشت .فــضایِ مطــبخ بــعد از
آنهـــمه هـــیاهو ناگـــهان در سکوتی از جـــنسِ سکوتِ چاه فرو
مـیرفت .غُبـارهایی که البالیِ آدمها گم شده بـودند یکدیـگر را
پـیدا میکـردند و در پـیچ و تابی که داشتند به سمتِ دهانهیِ چاه
میچرخیدند و ناپدیدمیشدند.
من منتظر بودم که کَکین از چاه خارج شود .سکوتکردهبودم و
از شیـشههایِ کـوچک و جِـرمگرفتهیِ در ،و از فـاصلهیِ اندکی که

۱۹

از نیمْگُمیِ ۱٥دولنگهاش ایجــادشدهبود ،رفــتوآمدها و هیاهــوهایِ
رویِ حیاط ۱٦را میدیدم .از دیگی که بارگذاشتهبودند معلوم بود
میخواهند فاطمه را حمام کنند .هیچ مردی آجنا نبود و یا الاقل از
درزِ در و پــشتِ شیــشهها دیدهمنــیشد .ناگــهان کــفِدستی رویِ
یـکی از شیشهها نشست و در را باز کرد .زنی که من من یشناختم
وارد شد و بیآنــکه مــتوجّهِ حــضورِ من شود ،یــکسینی -شاملِ
قند و چایی و قدری خوراکی -رویِ سکویِ کنارِ تنور گذاشت و
آهسته و پاورچین به سمتِ چاه رفت  ،هنوز نرسیده -من یدامن چه
شنید که -پا بهگـریز نـهاد ،تـرسیدهبود ،بـاشتاب پـیشِ زنانِ دیـگر
برگشت و اینبار در را کامل بست .با رفتنش رابطهی من با بیرون
کامال قـطع شد .نـوسانی که در طـنابْ و صدایی که از چاه مـیآمد
یکطرف و بویِ نانِ تازهای که در اتاق پیچیده بود از طرفِ دیگر
حواسِ مرا به هرسویی میکشید.
زیرِ پایَم تا آجـرفرشِ کفْ چـیزی نـبود و روبـرویم دیواری مُـشرف به
حــیاط که در منتــهایِ سمتِ چــپش درِ ششخانهیِ مطــبخ با سه
شیشه روی ِ هر لنگه و در منتهایِ سمتِ راستش آغازِ سکّویِ چاه
و چــرخی رویِ سرش و باال خانهای رویِ همهیِ ایــنها قــرارداشت.
 ۱۵گُم همان است که در گماردن داریم و نیمگُم در کرمان دری را میگویند که متاماً بسته نیست.
کسی که به دنبالِ کسِ دیگری باشد وَرگُمِ او تلقی میشود.
 ۱۶در کرمان بجایِ »توی ِ اتاق« یا » تویِ حیاط« در مواردی که جسمی یا حیوانی یا انسانی در
حرکت باشد »روی ِ حیاط ،اتاق ،باغچه و «...میگویند.

۲۰

ک ۱۷در داشت از شتابِ گریخـنتِ آن زن میلـرزید.
هنوز زجنیرِ کُلُ ِ
پایینِ دیوارِ سمتِ راستم نخـست تـنور بود ،بـعد هم سکویی که
به چاه و چـــرخِچاه مـــیرسید .سینی آنوسط -بـــینِ تـــنور و
۱۹
چـرخِچاه -رویِ سکّو برقمیزد .یک لَـپّویِ ۱۸متـیز رویِ غوری
کـــشیدهبودند .من پـــاهایم را باالآورده و سرم را بـــینِ دوزانویم
گــذاشتهبودم .از تویِ چاه صدایِ جن وا مــیآمد و طــناب به شکلِ
عجیبی تکان میخورد .بعد از آشکارشدنِ پرتوهایی از نور ،سری
که با دستمالی بستــهشده بود از چاه بــیرون آمد که چــراغی به
دندان داشت .کَکــین هــنوز از چاه درنیــامده انــگار پیــشاپیش
میدانست من آجنا نشستهام ،رو به من کرد و درحالی که چراغش
را خاموش میکرد گفت؛
مِی ۲۰مَ نگفتم هِشکی تُ مَدبَخ منونه.
بـعد هم بـیرون آمد و نشـست بر سرِ سینی .باز هم انـگار از وجودِ
نان و قاتُغ و چایی که آجنا بود خبر داشت .همینطور که میخورد
حبّ ِ قندی برایِ من پرت کرد و گفت:
خودته پِنا بگیر ، ۲۱هچی مگو.
 ۱۷کُلُک کمابیش همان کلون است .قفلِ چوبیِ بزرگی که از تو با دست و از بیرون با کلید باز
میشود اما مجازا به هرگونه کشابی که در را از تو ببندد نیز کلک میگویند.
 ۱۸لپّو = دمکُنی
 ۱۹غوری را مردم در کرمان به شکلِ متفاوتی از قوری تلفظ میکنند
 ۲۰مِی = مگر
 ۲۱خودته پِنا بگیر = پناه بگیر  ،پنهان شو

۲۱

موچِت در نیا!۲۲
من کِز کــردهبودم با این حــرفها خودم را قدری پس کــشیدم.
صدایِ قــــندی که کُرُت کُرُت میجــــویدم در جمجمهام
میپیچــید و غــیر از آن سکوت بود و کَکیـنی که چــشمش را از
من بر منیداشت .هوا داشت به شدت گرم میشد و سیاهیِ باالی
تنور آرام آرام به متامِ سقف سرایت میکرد.

 ۲۲جیک نزنی

۲۲

آغا
کَکین برخاست و چندتکّه هیزم در تنور ریخت .بهزودی آتش
از تـــنور زبانه کـــشید .اَشکالی مـــثلِ نقـــشههایِ جغرافـــیایی رو ِ
ی
سقف تـشکیل شدهبود ،با برخاسنتِ شعلهها مرزهایِ نقشه در هم
فرومـیرفت و سرزمینها بزرگ و کـوچک مـیشد .گاه روشنی در
تاریکی میدوید و گاه تاریکی بر روشنی غلبه میکرد.
کَکین همینکه هیزمی میافزود لقمهای میگرفت و میگفت:
چا خُنکه جونِ آدم یخ میکنه.

۲۳

غوری را جــلویِ دهانهیِ تــنور گــذاشت و درحالیکه چایی را از
استکان ،تویِ آن پسمیریخت ،گفت:
چایی تا شالّق نخوره مزه منیگیره.
آنگاه رو به من کرد و گفت:
میخوای چا رِ ببینی؟
من صدایِ خودم را منـیشنیدم اما در متامِ وجودم فـریادی بود که؛
»میخواهم .میخواهم چاه را ببینم«.
دلو را رویِ سرش گرفت و زیرِ پایِ من آمد .گفت:
بجَک.۲۳
من را مــثلِ پَــرِکاهی رویِ زمــین گــذاشت و هــمانطور که فاطمهرا
بـستهبود ،بـست .انگـشتِ شـستِ دستِ راستم را خم کرد و رویِ
کفِ دستم خوابـاند و دستورداد که محـکم آنرا بگـیرم و به هـیچ
قیـمتی وِلنکـنم .بـعد انـگار که چـیزی را فـراموش کردهبـاشد مرا از
دلو خارج کرد و -در حالیکه در هوا معلــقبودم -بینیاش را به
شرمگاهم نـزدیک کرد و به عالمتِ آنکه مرد شدهام صورتش را
درهم کشید و دماغش را با شانهاش پاککرد .دوباره مرا سرِ جایم
گذاشت و با همان حوصله بست و شستم را کفِ دستم گذاشت
و گفت:
مِی مَ نگفتم وِلِش مکُن.
 ۲۳بپَر

۲۴

گفتم یا نه؟
اثر ِ شعلههای تـنور را مـثلِ شالقی که کَکـین به چایی میزد بر
صورمت احـساس مـیکردم و تـنم از خنـکایِ مَنجـیدِ دلو میلـرزید.
بویِ مردانگیام متصاعد میشد و زیرِ دماغم میخورد.
کَکین مرا به طـناب بـست و چـراغقوهای به دندامن داد .به مـحضِ
فرورفـنت در چاه ،دنـیا رنگ و بویِ دیـگری گـرفت و حـرکتِ رو به
پایینی با سکونهای منـظم آغاز شد .منـیدامن دلو چـند بار در راه
ایـستاد و من چـهقدر صبر کردم تا کَکـین پایین آمد و چراغ را از
دندامن گــرفت و مرا با دلوی که رویِ آب شناوربود به ساحل
هدایت کرد و بیرون آورد.
در همــین مــوقع مردی بلــند قامت و خوش قــیافه با لبــاسی سفید
پیـداشد و کَکـین شـستِ دستِ چپِ او را گـرفت و کفِ دستِ
راستِ من گذاشت و دستور داد که هرچه میتوامن فشار دهم و به
هـیچ قیـمتی رها نکـنم .آجنا دریاچهای بود که ما در ساحلش قدم
مـیزدیم و آن مرد نامِ سنگهایی که آجنا بود را به من میگـفت.
هر سنگی بـهنامِ یـکی از اولـیاءاهلل نامگـذاریشده که زمانی آمده و
رویِ آن استراحت کـردهبـود.من داشتم رویِ سنگِ حـضرت الـیاس
گلوبـندِ فاطمه را مـیدیدم .کَکـین که دنـبالِ ما مـیآمد ،رفت و
گلوبند را برداشت و گفت.

۲۵

اَیْ  ۲٤فاطو رو سنگِحضرتِالیاس نبود ،اَ ۲٥سرما میمُرد.
بعد رو به آقا کرد و گفت:
ایقَ جاش خوب بود که وَختی مَ گفتم ای ۲٦دلوِ میبینی
 ،سوارشو.
»بچه نادونِخدا «۲۷گُف ای سیایه مَ سوارمنیشَم.

 ۲۴اگر
 ۲۵از
 ۲۶این
 ۲۷این عبارت به همین صورت یعنی  :طفلکی بچه

۲۶

۲۸

رابهدر

وقتی که گلوبند پیدا شد ،کَکین مرا از آغا جدا کرد و با همان
مــهارتی که داشت به آشپزخانه آورد .دلو را زمــین گــذاشت و
گلوبــند را تویِ سینی انداخت .از باال خانهیِ رویِ سرِ چرخ،
قدری کاه بـرداشت و رویِ رف جایِ نـرمی درست کرد و مرا مـثلِ
پـرندهای سرِجایم خواباند .زنها هنوز مشغولِ رفت و آمد بودند،
نــاچار وسایلش را بـرداشت و از سوراخِ باالیِ تـنور مـثلِ دودِ سیاه
باال رفت و غیبشد.
 ۲۸راهبهدر – نقطهیِ مقابلِ »بنبست«

۲۷

منـیدامن چـهقدر گـذشت که من با صدایِ خـندهی زنها از خواب
بــــیدار شدم .مادرم و چــــند نــــفرِ دیــــگر رویِ آجــــرفرشِ مطــــبخ
ایـــستادهبودند و به من میخندیـــدند .دردِ شدیدی در ناحیهی
شـستِ دستِ راستم احـساس مـیکردم .سرم داشت گیجمـیرفت.
مادرم مرا گــرفت و بـــیدرنگ از لـــباس عاری کرد .از ایـــنکه او
هیـچوقت بویِ مردانـگیِ مرا منـیشنید احــساسِ حــقارت مـیکردم.
چـــیزی نگـــذشت که در دیگِ آبِ گرم نشـــسته بودم و صدایِ
زنهایی که بلندبلــند حرف مــیزدند آزارم میداد .فاطمه کــنارِ
دیگ ایستادهبود .آرام از او پرسیدم:
چرا گفتی؛ »دستا آغا گرمَن« ؟
گفت :من گفتم؛ »وسطا آبا گرمن«.
گفتم چرا گفتی؛ »آغا تو بغلمَن«؟
گفت :من گفتم؛ »آبا تا بغلمَن«.
گفتم چرا گفتی؛ »آغا مِربونَن«؟
گفت :من گفتم؛ »آبا وَر میونَن«.
فاطمه پرسید:
کَکین کُجُ ۲۹رَف؟
گفتم :به آسمون.
 ۲۹کجا

۲۸

همین موقع در را کوفتند .کَکین آمدهبود شلوار و خورجینش را
ببرد .مادرم مرا رها کـــردهبود و از او تـــشکر مـــیکرد .کَکــین
توضیحاتی در بارهی چاه داشت که باید حتما به مادرم میگفت:
دِلِش مِثِ دوکِ نخریسی گشادشده ،
بُن و بَستی نداره،
را بِهدَر کِرده،
آب توش وامنیسته.
چا اگر »تومتُ کُنه«  ،اگر »رابِدَر کنه« ،اگر »آب توش وانِسته«
دِگه دُرُس منیشه.
دلِ چا مِثِ دلِ آدم میمونه
اگر بِره ،رفته!
بخوای وِرِشگردونی  ،ورمیگرده ولی؛
هِشوَخ او چا ،چایی ۳۰منیشه.

 ۳۰چاهی

حَبّ ِ تَلخو

۳۰

ماموریت
عــمو ساکت بود و ابراز ِ دردی منــیکرد .هــمه میدانــستند درد ِ
شدیدی دارد .قرار شد قدری تـریاک آماده کنـیم که اگر الزم بود
بعــنوانِ مُــسکِّن درخانه داشتهبــاشیم .نفهمــیدم چــهطور شد که
همهیِ نگـــاهها به سوی ِ من برگـــشت .گفـــتم آدم ِتـــریاکی که
احلمداهلل! -در فامیل زیاد است .به یکی بگویید برایتان بیاورَد.ثریا خامن عصبانی شد که :
به هیــچوجه این کار را نکنــید .میآیــند و اینــجا را
شیرهکشخانه میکنـند .من رن ها بُردم تا پایِ ایـنها
را از این خانه بُـــریدم .اصال این عـــمویِ شما را
همینها به این روز نشاندهاند .سرطان ِ ریه  ،عاملش
دود است ،خدا از سـرشان نـگذرد .میتوانـید بـروید

۳۱

از جایی تــریاک بگیــرید ،بــروید بگیــرید .نتوانــستید
هم مانعی ندارد ،هم من و هم عـمویِ شما ترجـیح
میدهـیم زجر بکـشیم اما پایِ آدمِ تـریاکی تویِ این
خانه باز نشود.
بعد از مرگ ِ پدرم بزرگترین حامیِ من همین عمو بود که حاال
داشت رویِ بستر ِ مرگ زجر میکشید .دخترش -سهیال -رو به
من کرد:
میگویــند شما زندان رفتــهاید ،یعــنی منیتوانــید
چند مثقال تریاک بخرید؟
با این صحبت ،دوست ِ سهیال  -مــهوش -و کُلــفَت ِ ثریــاخامن
فهیــمه -هم نگاهــشان به سوی من برگــشت .من هم که درمقابل ِ نگاهِ خامنها آدم ِ مقاومی نیستم گفتم :
توانــسنت ...که البــته مــیتوامن اما زندانرفنت ِ من
مــربوط به کــارهای سیــاسی بوده و ربــطی به مواد ِ
مخدّر نداشتهاست.
سهیال گفت:
آن راکه هــمه میدانــند ،اما باالخره زندان ،زندان
است و جُربُزه میخواهد.
اینــجا بود که فهمــیدم دیــگر مردِ مــقاومت نیــستم و چارهای جز
پذیرفنت ندارم .داوطلـبانه قـبول کردم چـند مثـقال تـریاکِ خوب

۳۲

بـخرم و به ثریـاخامن حتـویل دهم .گفتـند به عـمو چـیزی نـگوییم که
نگران نشود .البته گمامن عمو و ثریاخامن قبال حرفهایشان را زده
بــودند .حاال من مــاندهبودم و آدرسی که بــلدنبودم و تــرسی که
توانِ ابراز ِ آن را نداشتم .اگر مرا میگرفتند چه میشد؟
دلـهُرهیِ عجـیبی اعـصامب را بـههم ریختـهبود .منیخـواستم هیـچوقت
به عــنوان ِ کــسی شناختــهشوم که در خــریدوفروشِ موادِ مــخدر
دستدارد .اصال خـجالت میکـشیدم بروم از کـسی آدرس بگـیرم.
گــــیرم آدرس هم میگرفــــتم ،مثال حوالهام مــــیدادند به فالن
فــــروشنده ،منیتوانـــــستم با چنــــین شخــــصی صحبت کـــــنم.
گــمانمیکردم عــواملِ فروشِ تــریاک آدمهایِ معــمولی نیــستند،
عاطفه نــدارند .در یک بدنِ عادی ،روحی غــیرِ عادی دارند.
جزیرههایی هستند در میانِ دریایِ بشریت که در هر یک از آنها
یک رابینـسون کروزویِ سرگردان زندگی میکـند .حاال من بروم
پـــیشِ چنـــین کـــسی التـــماس کـــنم که جـــنسِ خوب بـــدهد و
حضرتِعباسی هم حساب کُنَد!
تازه این به شرطی بود که سالم به آجنا مـیرسیدم و سالم به خانه
برمیگـشتم .نه کـسی تعقیـبم مـیکرد و نه سوژهیِ یورشِ برادرانِ
کمیت ههایِ انقالب قرار میگرفتم .بعد هم چی؟ آقایِ سیاسیکارِ
ضدِ امپریالیـــست را با یـــکلول »تـــریاک ِ حومه« حتـــویلِ سپاه
مـــیدادند .میدانـــستم که با هـــمان کـــشیدهیِ اول به خودم

۳۳

میشاشیدم.
اصال شــــاشِمبارک از هــــمان حلظهای که از خانهیِ ثریــــاخامن
بــیرونزدم ،شــروعشدهبود .اگر مــهوش آن نــگاهِ پــرسشگرش را به
من منیکرد ،اگر مردبودم و میگفتم؛ »ثریا خامن به جایِ نگرانی
از ورود ِ فامـــیل به ایـــنخانه بـــهتر است به فـــکر ِ دردِ عمـــوجان
باشند« ،اآلن تویِ این مخمسه نیُفتادهبودم.
یارو دویـست و پنـجاهگرم تـریاک داشت اعدامش کـردند .خودم
که در دادگاهِ انقالب مــحاکمه مــیشدم شاهد بودم که جوانی
خودش را به خاطرِ نیمکیـــلو مواد از ارتـــفاع پرت کرد .عـــینِ
حقیـقت را مـیگویم! قدبلـند و خوشتیپ بود .من حدودِ هـفده
سال داشتم و منتــظرِ نوبتِ مــحاکمه بودم تا برای نخــستینبار
قاضی را مالقات کنم .محاکمه که نه  ،یعنی بروم داخل و قاضی
بگوید چه بالیی سرمبیاورند.
رویِ صندلی نشـسته بودم و کـسی حـواسش به من نـبود .ناگـهان
مردی که دهسالی از من بزرگتر میزد ،کنارم نشست و با عجله
گفت:
من اسمم فُالن است .به ایــنها دروغ گفتهام که
مادرم مـتوجهِ مـرگم نـشود .مـیخواهم از این پنـجره
بـپرم .مـیخواهم تو اسمِ واقعیام را بدانی اما به این
دیّوسها نگو.

۳۴

این را گــفت و خود را مــثلِ گــلولهای به مــیانِ پنــجرهیِ سالن
پَـرتکرد .آجنا حدودِ هـشت متر از کفِ خیـابان باالتر بود .من در
حــیرت و بُــهت فرورفتــهبودم .همهچــیز در کــمتر از یکدقیــقه به
پـایان رسید و برایِ من چـیزی جز »نامی« که منیتوانـستم آن را به
زبان بیاورم باقی مناند .باز شاهد بودم که یک نفر شناسنامهاش را
ریــزریز کرد و با چایی خورد .حاال در چنــین شرایطی من را به
آزمونِ به قولِ سهیالیِ مادرقحبه »جُــرُبزه« فــرستادهبودند .راه
میرفــتم و فــکر مــیکردم و میدانــستم که ایــنکار را بیبروبــرگرد
خواهمکرد .حاال که چنین است ،باید عقلم را به کار میانداختم
و از کسِ درستی مـشورت میخـواستم .این بود که سراغِ آمـاشاهلل
رفتم.
فـــشارِ انگـــشتْ رویِ دکمهیِ زنگِ خانهیِ او مدتها بود که
هـمراه با دلــهره شدهبود .مـیشد تــصورکرد زنگ که مـیزنی هر
کــسی در آن خانه مــشغول ِ تــکاپو مــیشود .این میدود اطاق را
جـمع میکـند و آن دیـگری خودش را در جایی محـبوس میکـند.
پاک کردنِ آثارِ منــقل و ادکلنزدن به چراغ که بوی خــوشی را
هـرطرف پراکـنده کـند ،ایـنها را داشتم تـصور مـیکردم که صدایِ
نازکی گفت:
»کیه«؟ گفتم:
»منم« .صدایِ نازک گفت:

۳۵

»خدا از سرت نگذره ،گفتم آیا کیه«!
در را باز کردند و فرستادهای را فرستادند که به آماشاهلل بگوید:
»کسِ خاصی نیست« .
وقتی که پـــیشِ او مینشـــستم پـــنج شیـــشهیِ دارویِ تقـــویتی را
گـذاشته بود و داشت مـوادشان را جابـجا مـیکرد .سالم کردم و
نشـــستم .شیـــشهیِ اول غلیظتـــرین و شیـــشهی پنـــجم رقیـــقترین
محتوایِ تریاک ِ محلول را داشت .آماشاهلل هر وعده یک قاشق از
»یک« مــیخورد و از »دو« در آن میریــخت و از »سه« در »دو«
میریــخت و همیــنطور تا »پنجــمی« که آب در آن میریــخت .و
قرار بود این کار را شش ماه ادامـهدهد ،تا به کـلی اعتـیاد از سرش
برود .گفتم:
آماشاهلل دستم به دامنتان تریاک میخواهم .گفت:
تو گُه میخوری.
داستان را که گفتم ،آرام شد و گفت:
برو به آن سلیته بـگو؛ اگر تـریاکِ آن بـینوا را نبـریده بودی ،اآلن
به این وضع دچار منـیشد.گفـتم؛ حاال وقتِ اینحـرفها نیـست.
تـریاک دارید یا نه؟ گـفت؛ یک جایی آدرِسَت مـیدهم برو  ،اما
نــگو من تو را فــرستادهام .گفــتم؛ منــیشود خــودتان را ببرم بــرایم
بگیرید .گـفت؛ به من منـیدهد .اگر بفهـمد تو با من رابطه داری
به تو هم منـیدهد .هرچه هم بـگویی قبول منیکـند ،خـیال میکند

۳۶

من مـیخواهم دوباره شروع کـنم .گفـتم عـجب آدمِ خوبی است؟
گــفت ایــنها هــمه خوبــند .قــلمْ در دست ِ دشمن است  .گفــتم
حاال بیخیال -شما آدرستان را بدهید.متــاسفانه طــبقِ عادتی که در آن سالها داشتیم هــیچ آدرسی را
یـــادداشت منیکــــردیم .اصوال عـــکس ،آدرس و شمارهیِ تلـــفن
نـشانهیِ رابـطه بود و از رابطه بویِ بدی به مـشام مـیرسید .بابتِ
هر اسمِ الـکی و بیخـاصیتی که تویِ جیـبت پیدامـیشد ممکـنبود
یککــشیدهیِ اضافه بــخوری ،از آن بدتر وقتی آدرسِ کــسی را
هرچـــند هیـــچکاره -به دستِ یک مامورِ بـــازرسی میدادی،احــــساسِ آدمفــــروشی و مسئولیتنشنــــاسی مــــیکردی .گــــیرم راهِ
روزانهات را مــیرفتی  ،از ایــنکه نام و نــشانِ کــسی پیــشَت بــاشد
بههـرحال -راحتنـبودی ،چه رسد به آدرسِ یک موادفروش کهواقعا میخواستی از او تریاک بخری!
چارهای نــبود -با چنــین وضعی -بــاید همهچــیز را به حافظهام
مـیسپردم .با خودم چـندبار تـکرار کردم و از آجنا بیـرونآمدم ،حاال
چی شد که سر از جای ِ دیگری درآوردم خدامیداند!

۳۷

پالک
نشانی این بود » :خیابانِ شریعتی کوچهیِ مدنی پالکِ  «۱۳من
این سه اسم را دهبار در ذهنم تکرار کردم »شریعتی« » ،مدنی« و
»سیزده« .اما نفهمــیدم چــهطور شد که سر از خیــابانِ سرباز ،
کوچهیِ مدنی و پالکِ  ۱۳درآوردم .اشتباه از من بود  ،بــعدها
خودم این را فهمیدم .آماشاهلل درست گفتهبود .دلیلش هم اینکه
یادم میآمد شریعتی را تویِ ذهنم تکرار و تعجب میکردم که چرا
آماشاهلل اسمِ جدیدِ خیابان را میگوید.
آدمیزادست دیگر ! اشتباه میکند-.غیر از گرفنتِ نشانی ،پرسیدم؛ دمِ در چه بگویم؟ گفت:
اول ایــنکه صبحْ -قــبل از ده -میروی و هــرکس در
را باز کرد مــیگویی؛ از خانهیِ بغــلی آمدهام ،شما
درخانه مُسکّن دارید؟ سرِ مادرم درد میکند.

۳۸

گفتم؛ خوب قیمت چی؟ گفت :
چار تومَنی همـــراهت بـــاشد ،وقتی که گـــفت
بفرمائــــید تو .میروی داخل و هــــمان پــــشتِ در
میایـــستی .جنـــست رامیآورَد و حـــساب میکـــند.
اگر گفت کی به تو آدرس داده؟ بگو »کَل رُبابه«.
صبحِ روز ِ بــعد من اشتباها به هــمان پالک و هــمان کوچه در
خیابانی دیـگر رفـتم که از قضا فـاصلهیِ زیادی هم ازهم داشتند.
در زدم و مردی بلند قامت و ریشو در را باز کرد.
از ترس زهرهترک شده بودم .گلویم مثلِ چوبِ کبریت خشک
شدهبود.
گفـتم؛ من همـسایه هـستم .شما مُـسکّن در مـنزل دارید؟ مادرم
سرش درد میکند.
گـــفت؛ کییی؟ و اخـــمهایش را چـــنان درهم کـــشید که با
هفتادمن عَسل هم شیرین منیشد.
گفتم؛ »کل ربابه«.
گفت؛ به به به  ،قَدَمَت بر چشم ،بفرما تو ،بفرما.
گفتم؛ چشم و رفتم داخل.
مرابغل کرد و گفت؛ پس چرا میگویی همسایه؟
گفتم؛ چه بگویم؟
گفت؛ بگو سایه  ،بگو همایِ سعادت ،بگو سایهیِ دولت.

۳۹

گفتم؛ ببخشید بیحُرمتی نباشد ،میشود اول یک دستی به آب
برسامن.
گـفت؛ البـته که مـیشود و مرا به مـستراحی در کـنجِ خانه هدایت
کرد .داخل رفـتم .در را بـستم و از شدتِ ترس و تعـجب در دلم
فـریادی کـشیدم که اگر از سینهام بـیرون مـیآمد ،دیوارِ مـستراح را
میغلتــانْد .زیــپم درست باز منــیشد ،از بــسکه دستم میلــرزید
منیتوانـستم این »دولِ المَـصَّب« را بـیرون بـیاوَرم .داشتم از فـشارِ
شاش مـیمُردم .خودم را که خالی کردم صورمت را شـستم و بـیرون
آمدم .آن مرد در انتــظارم ایــستاده بود و تــصمیم داشت مرا به
اطاقش هدایت کند .جلو رفتم و عذرخواهی کردم و گفتم گمامن
شما مرا با کسِ دیـگری اشتباه گرفتـهاید .هـنوز مـتوجه نـبودم این
مــنم که اشتباه آمدهام .دست از دل بــرداشتم و مــستقیم گفــتم؛
من یکلولْ تریاکِ خوب میخواهم.
با خوشرویی گـفت؛ آن هم بهچـشم اما اول بـگو ببینم کـلربابه
کجاست؟
دیدم عجب گرفتاری شدهام ،گفتم؛ سالم میرسانند .
گفت؛ میدانی این آتشپاره نامزدِ من بود .تو پسرش هستی؟
گفتم؛ آقا من باشما شوخی ندارم .تریاک دارید یا خیر؟
گـــفت؛ گـــفتی یک لولِ چارمثـــقالی -که میکـــند بهعـــبارتی
ششهزار و صد تومان.-

۴۰

گفتم؛ چشم ،اما من چار تومن بیشتر ندارم.
گفت؛ آن یعنی دو مثقالْ -چربتر ، -اصال پنجاه نخود ببر ،در
عوض تــریاکش خوب است و تُــرشاله قاطی ندارد .این را من از
بچـــههای کمیـــته گرفـــتم که مـــستقیم از چتربـــازها میگیـــرند.
امامْجمعه هم از همیـــنها میکـــشد ،تو منـــیری جنـــسش حرف
ندارد.
من دیدم حـریفِ این حرامزاده نیـستم ،گفـتم من باقیِ پول را هم
میآورم بقیهاش را میبرم.
تـریاک را گرفـتم و زدم بـیرون .نفـسم داشت بـند مـیآمد .صاف
رفــتم سراغِ آمــاشاهلل و هماجن ا بود که فهمــیدم چه گافی دادهام.
آمــاشاهلل اما تعــجبی نــکرد و گــفت :داداش تو که میخــواستی از
هرکـــسی بـــخری هـــمان زنگِ اول را میزدی سیزدهتا پالک هم
منیرفتی!

سُرخو

۴۲

مسجد
این اصال رسم نـبود که پـسرِ جوانی یک لـیوان ِ بزرگِ چایی برای
خودش بـریزد و تکوتنـها تویِ کوچه بنـشیند و ضمنِ نـگاهکردن
به رَهگُذران بنـوشد ،با ایـنحال مجـیدو این رسم را راهانداخت و
چیزی نگذشت که رفیقانِ ثابتی هم پیدا کرد.
هر عـصر ساعتِ  ۳/۵مـیآمد و درستْ سرِ چـهارکوچه  -رویِ
سکویِ مسجد -مینشست و یواشیواش دیگران هم -باچایی یا
بیچایی -از راه میرسیدند.
کوچه برای ِ هر کـسی نقـشی بازیمیکرد .گذرگاه بود  ،مـکانِ
کسب ،محلِ قرار و یکدنیا دیوارِ مجانی برایِ نوشنتِ شعارهایی
که شهر را پـرکرده بود .برایِ پـسرانِ جوان اما کوچه حـکمِ قلـمرو
را داشت .شیرهایی که در پــناهِ سایهای مینشــستند و هــرگونه

۴۳

حـرکتی را زیرِ نـظر میگرفتـند .شاهزادگانی که هـریک سَمتی را
در تـیولِ خود داشتند و از شکارهایِ نابی که آن اطراف زدهبودند
تعریفمیکردند و پُزمیدادند.
ساختوسازِ مسجد هم الکپُشتوار پیش میرفت و با اینکه از
مدتها -به شکلِ نیمبند -دایر بود ،همچنان داروگیرِ بناییاش
بردوام و به قولِ آخوندش مُستدام بود.
انقالب که شد در آن مـکان بـهجز چـند دیوار و سقفِ نیمهمتام
چـیزی پیدامنـیشد .حـتا شک دارم آیا زیـلویی یا مُـهرِ منازی داشت
یا نــداشت؟ قطــعه زمــینِ دونَبــشی بود که نــسبت به کوچه و
قوارههایِ آجنا بزرگ بود .از همان ابتدا هم قراربود مسجد باشد.
همــسایهها حالــشان از این مــوضوع گرفتــهبود اما چون میدیــدند
سرعتی در ساختنش نیــست دلــشان را خوش میکــردند .بــعد از
انقالب و آن اوایلِ جــنگ مدتی مــحلِ تــوزیعِ ارزاقِ کوپنی شد و
گهـگاهی هم در آن مناز میخوانـدند .هـمزمان عملـیاتِ بـنایی هم
ادامه داشت و از همه مهــمتر پلهیِ عریــضی جــلویِ درِچارلنگهیِ
ورودیاش نـصب کـردند که شیران ِ قلـمرو روی آن مینشـستند و
شاهزادگانِ آناطراف بر سریرش اجتـــماع میکـــردند .این پـــله
درست سرِ چارراه بود و با دوکوچهیِ عــمودبرهم زاویهیِ ۴۵
درجه میساخت .وقتی رویِ آن مینشستی دو نیمه از کوچهها را
تا خیلی دور م یدیدی و دو نیمهیِ مقابلشان را بهکلی من یدیدی.
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این بود که گاه پدران  ،مادران و یا برادرانِ بزرگتر از زاویهیِ کور
ناگــهان سرمــیرسیدند و گوشِ یــکی را میگرفتــند و میبــردند.
بقیه هم از فُـحش و فـضیحت بینـصیب منیمانـدند ،بلـکه به هر
بدبختی و پــوستْکُلُفتی که بود بَدوبیراه را حتــمّل میکــردند تا
مدعیان بـروند و دوباره عـرصه عـرصهیِ شیرها بـاشد و از کفتـارها
خالی شود.
مدتی بود که شیران ِ قلـمرو هر روز -در ساعتی مـقرر -انتـظارِ
غـزالی را میکـشیدند که از آن دوردستِ معـلوم ناگـهان در کوچه
میپیچــید و در حالی که کتابــهای مــدرسهاش را جــلویِ سینهاش
میگــــرفت ،مــــیآمد و در سکوتی سنگین از جــــلویِ پــــسرها
میگذشت.
دختری بود بیاندازه سفید که صورتش را انبوهی از کَکمَکهایِ
صورتیِ کــمرنگ پــوشیدهبود و بههمیــنخاطر »سرخو« خــوانده
مــیشد .همیــنکه سرخو با لــباسِ سورمهای و روسریِ گُلدار از
تــهِکوچهْ ظاهر مــیشد ،آرایشِ نشــسنت ِ بچــهها نــظم میگــرفت.
کسانی بیتابانه میگفتند:
سرخو اومَد ،
اُنِی ۳۱اومَد.
و کسانی که وقارِ بیشتری داشتند .میگفتند:
 Oney ۳۱همان است که در تهران اوناهاش میگویند
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آقایون خْفه شَن،
خْفه.
مجـیدو حـکمِ سـردسته را داشت و کـسانی جداً مطیـعش بـودند.
اَمدو هم بازویِ راستش محسوب میشد -مثال قرار بود ذهنِ توانا
و خالّقِ مجیدو را تَروفِرزی و ماهیچههایِ اَمدو پشتیبانی کند.-
همیـنکه سُرخو نـزدیک و نزدیـکتر مـیشد .رفـتارِ پـسرانْ تغیـیر
مـیکرد .مجـیدو چاییاش را سرمیکـشید و جوری تنظـیم مـیکرد
که وقتی سُرخو مـیرسد جرعهیِ آخر را پـیشِ قدمهایِ او بنـوشد و
چـند قـطرهای را پـشتِ سرش خالیکـند .اَمدو سیگاری درمیآورْد
و آتشمیکرد .حمیدو و اصغرو هم که کوچکتر بودند .یکسر
وول میخوردند و از شدتِ هیجان در پوستِ خود منیگنجیدند.
سُرخو مـیآمد و انـگار که اصالً توجه ندارد از چـند قدمیِ پـسران
میگــذشت و به نیمهای از کوچه مــیرسید که برایِ گروه ،دید
نـداشت .مـثلِ زندگی بود که با وضوح آغاز مـیشد و با ابـهام به
پــایان مــیرسید  ،درست برعــکسِ »گــوریل« یعــنی پدرِ اَمدو که
مـــثلِ مرگ بود و از ابـــهام سر درمیآورد و خودش را بـــهوضوحِ
هرچهمتامتر در چشمِ ما فرو میکرد.
با آن هیبــتش ،آهــسته ازنیمهیِ ناپــیدایِ کوچه شبیخونمیزد و
انـگار که بوی ِ سیگارِ اَمدو را شنیدهبـاشد ناگـهان با بیپرواتـرین
دشنامهایی که مـیشدداد ،دو پـسرش و دیـگران را به بادِ فُـحش و
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فضیحت میبست .اینوسط فقط احترام ِ مجیدو را نگهمیداشت
و وقتی هـمه را متـفرق مـیکرد چـند دقیقهای کـنارش مینشـست و
از خیر و صالحِ جوانان میگفت و میرفت.
غیر از اینها کارگرها هم بودند ،وقتی کارشان متام میشد ،دست
و صورتـشان را میشــستند و میآمـدند رویِ پـله -کــنارِ مجـیدو-
مینشــستند تا معــمار بیــاید و پولــشان را بــدهد .معــمار هم که
تُرکِ خلـــخالیِ قویهیـــکل و سُرخ وسفیدی بود  ،اغـــلب با
متلـــــکی ،نکتهای و دستِکم لبخـــــندِ متـــــسخرآمیزی مــــیآمد و
حـسابها را رسیدگی مـیکرد .معـمارْ اصرار داشت که کارگران
خیـــلی آجن ا معـــطل نـــشوند و کـــسی رویِ پـــله جاخوش نکـــند،
بااینحال اعتراضی به مجیدو منیکرد.
یــکبار که مجــیدو بــرایش چاییآورد ،سیگارش را روشنکرد و
کنارش نشست وگفت:
اگر کارگرا اینــجا مب ونن و حــرفی پــیش بــیاد ،مردمِ
مــحل از چــشمِ من میبیــنن .شما هم بــهتره اینــجا
نَنشینی و با التولوتا دَمخور نشی.
مجــــیدو اما گــــوشش به ایــــنجور حــــرفها بدهکار نــــبود و
دوســتداشت ساعاتِ استراحت و بــیکاریاش را سرِ چارکوچه
بگذراند .این عادت در هیچ شرایطی ترک منیشد .حتا آن روزی
که شبِ قبـلش دفتر ِ حزب ِ جمـهوری را منفـجر کـردند ،مجـیدو
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بــیخبر از پریــشانیِ اوضاع چاییاش را بــرداشت و سرِ چارکوچه
رفت .آنروز موتـــورسوارانی با باتوم و چوب ،تویِ محلـــهها
میچرخیـدند و ممـکن بود هرکـسی را به قـصدِمرگ کـتک بزنـند.
یک کوچه باالتر ،غُال مو که جــلویِ درِ خانهاش ایــستاده بود
بیدلیل -شاید به خاطرِ رنگِ بلوزش -چنان باطومی خورْد که تا
سالها خُـلشد و پرتوپال میگـفت .مجـیدو اما از چوب و چـماقِ
کــسی منیتــرسید  ،با لــیوانِ چایِ پُررنــگی آمده بود و سرِ جایش
نشـسته بود .ایـنبار -برخالفِ همیـشه  -مادرِ او سر ِ چارکوچه
آمد که:
»مجــید« نــنه بــیا تو .میــگن گُــرگا افــتادن وَرجونِ
مردم ،غُال مو ر ِ خودِ باتوم زدن ناقص کِردن ،بــیا
تو.
مجــیدو میدانــست حــریفِ مادرش نیــست ،تنــهایی هم لذتی
منیبُرد .ناچار درگاهِ مسجد را ترک کرد و به خانه رفت.
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کوچه
معــمار وانــتش را درست جــلویِ در  -چــسبیده به پــله -پارک
کــــردهبود و دو لنــــگه از درهایِ مــــسجد را پاک گــــشودهبود.
کارگـرها میآمـدند و سنگهایِ بـارشده را از دیوارهیِ کـنارِ وانت
دستــهدسته به داخلِ مــسجد میبُــردند .دختری از اهلِ مــحل با
چادرِ مـــشکی و سرتاپا پـــوشیده و رویی تَنگگرفـــته از کوچه
میگـذشت .یـکی از کارگـرها گَردنِ خودش را کـشید تا دختر را
ببیـــند .در همـــین مـــوقع برادر ِ دختر ازراه رسید و بـــیدرنگ
کــشیدهای در گوشِ کارگرِ بیــنوا زد .دخترک گــیج و کارگران
منقــلب شدهبودند .معــمار از مــسجد بــیرون آمد و بی مــکث و
تـردید پـسرِ الغـراندام ِ تـندخو را زیرِ مـشت و لـگد گـرفت .خواهرْ
به دفاع از برادرش جـلو آمد که چرا مــیزنی؟ برو اون عملــههایِ
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هیزت را آدم کن که چشمچرونی نکنند! معمار نعرهای بر سر ِ او
کشید و با لهجهیِ تُرکی گفت:
تو عنتر هم نیگاکردن داری؟ گُه خورده کارگرِ منو
میزنه .بیا یک بیل بزن ببینم بازم گُه میخوری ؟
همین موقع بود که مجیدو هم با چاییاش رسید و برایِ ختمکردنِ
ِ غائله ،چایی را به زور به معـمار داد و دستِ همـسایه را گـرفت و
با خودش بُرد .یارو تویِ مـسیر مـرتب غُر میزد و به خواهرش و
معمار فحش میداد.
وقتی که خواهر و برادر  -به هر بدبختی -رهسپار ِ خانه شدند،
مجــیدو برگــشت .معــمار داشت جُلوپال سش را جــمع مــیکرد،
چاییاش را هم نخـــوردهبود و ادامهیِ تخلیهیِ بار را برایِ فردا
گــذاشتهبود .کــمی بــعد بارِدیگر کفتــارها -خواه استاد ،خواه
عمــله -بهکــلی رفتهبــودند و عــرصه برایِ گــردآمدن ِ شیرها خالی
شده بود.
مجــیدو در وسط و افرادش دو طرف ،نشــسته بــودند .حمــیدو و
رفیـقش هم رو به جـمع ایـستاده بـودند و برایِ بار ِ دهم داستان ِ
کـتک خوردنِ یارو -پـیشِ چـشم ِ خواهرش را -مـیشنیدند .این
خبر ،همچــنان در مــرکز ِ اخــبار قرار داشت که ناگــهان سرخو از
دوردست ِ معــلوم -مــثل ِ همیــشه -در کوچه پیچــید .حمــیدو و
رفیـقش با سرعتی غیـرِعادی ،سرِ جایـشان نشـستند .اَمدو مـرتّب
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هیسهــیس مــیکرد و مجــیدو میخــواست طوری وامنودکــند که
همهچیز عادیاست.
سرخو در وقتِ راهرفنت تکانهای عجیبی میخورْد .سرش طوری
حرکتمــیکرد که انــگار با خودش حرف مــیزند .وقتی که به
نـــزدیکِ چارکوچه مـــیرسید ،بدونِ ایـــنکه ظاهراً نـــگاهش را
بهسمتی بچرخاند از کنار ِ دیوارْ فاصله میگرفت .
گویی در مقــابلِ انــبوهی از متــاشاچیان فرشِ قــرمزی برایِ سرخو
پهنکردهبودند ،خود را میانِ کوچه میکشید و صدقدمی -حاال
کـمتر یا بیـشتر -هـمان وسط را میگـرفت و کـنار منـیآمد .جوری
در قالبِ خود فرو مــیرفت که اگر مــاشینی هم با او شاخبــشاخ
مــیشد ،کارش به تــرمز و بوق و اینحــرفها میکــشید .سرخو
بــهسختی و با تأنی ممکــنبود کناربکــشد و مرد میخــواست که
چــیزی به او بگــوید .اَمدو با یــکدست از توی شیــشهیِ مــاشین
بیرونش میکشید و سکهیِ یکپولش میکرد.
اینها خیال نیست .میکرد واقعا!
اگر خدایِناخـواسته مـوتوری ،چـرخی  ،مـاشینی نـزدیک مـیشد،
اَمدو از جایِ خودش بلــند مــیشد و سیگارِ نیمهمت امش را زیرِ پا
لِهمـیکرد .در ایـنحال نـگاهش را به چـشمهایِ طرف مـیدوخت و
همهیِ بچــــــهها شاهد بــــــودند که چــــــهطور یارو سرش را
پایینمیانداخت و اجازه میداد فرشِ قرمز خالی و درخشان مباند.
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درایـــنحال سرخو با قدمهایِ مـــغروری که داشت به رفتـــنش
ادامهمیداد و همچون غزالی میگذشت.
آن روز هم سرخو -طـبقِ معـمول -نـزدیک که شد ،تابیخورْد و
خود را به وسطِ کوچه کشید .آن صدقدم -حاال کمتر یا بیشتر-
آغاز شده بود .مجیدو چایِ یخکردهیِ مانده را به دست گرفت و
اَمدو هم سیگارش را درآورد .کبریت و سیگار در یک دست و
بـادست ِ دیـگر ریـشش را -بهخـاراندن -گرفتـهبود .سرخو آمد و
درمیانِ سکوتی شبیهبه سکوتِ صحنهیِ تکرار با حرکتِ آهسته،
از جــلویِ پــسران عــبورکرد .کــمی که ردشد چــشمها بــیپروا به
طــــرفش معطــــوفشدند و منتظرمانــــدند که سرخو واردِ نیمهیِ
نامعلومِ کوچه شود .صدایِ پایش که با صدایِ ضربانِ قــلبِ
جــماعت هماهــنگ شدهبود ،ناگــهان و به شکلِ غیرِمنتــظرهای
قطعشد.
چه اتفاقی میتوانست افتادهباشد؟
مجیدو نگاهی به حمیدو انداخت و با چشمانش تو گویی جوازِ
حتقـیق را صادرکرد .حمـیدو برخـاست و همیـنکه در مـوضعِ دیدنِ
سرخو ایـــستاد .به صدایِ خفـــهشده و جنـــواگونهای فـــریاد زد:
۳۲
»واستاده«
هـمه از جایِ خود پریـدند و سرخو را دیـدند که ایـستاده و تویِ
 ۳۲ایستادهاست
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کیفش دنبالِ چیزی میگردد .حلظهای بعد قلمی را بیرون آورد و
رویِ کـاغذِ کوچکی چـیزی نـوشت و چـند قدم جـلو رفت .بچـهها
که آرام آرام دنـبالش راه افتادهبـودند ناگـهان ایــستادند .سرخو بارِ
دیگر ایستاد و در کمالِ ناباوری کاغذ را در پیشِ چشمِ همه -از
باالیِ دری -به خانهای انداخت و بـیآنکه بـرگردد و چـشمهای
گِردشدهیِ پسرها را ببیند  ،به راهِ خود ادامه داد و دیرینگذشت
که مثلِ همیشه ناپدید شد.
اَمدو گفت :داداش سرِ کاریم ها!
چه اهمـیت داشت که اَمدو چه بگـوید .تـکتکِ سلولهایِ هـمه
از جمــله خودِ اَمدو -میخــواستند بدانــند که سرخو روی ِ آنکاغذ چه نوشته است.
بدبختی اینجا بود که کسی راه به آن خانه و صاحبش نداشت.
سرخو بدترین خانهیِ آن کوچه را انتــخاب کــردهبود .خانه که
البــته طوری نــبود ،حــتا حــفاظ هم نــداشت و حمــیدو مــثلِ برق
میتوانـــــست از روی ِ درش بـــــپرد آنطرف و بـــــرگردد ،مـــــشکل
صاحبِخانهبود .مردی عــبوس  ،سیهچرده و مُــجرد مــوسوم به
مــوشِکور که خدامیدانــست کدامگوری کارمیکرد .ظهــرها به
خانه مــــیآمد و تا نــــزدیکِ نیمــــهشب میخــــواست بخــــوابد و
استراحتکند .روزی نـــبود که بچـــهها بخواهـــند بازی کنـــند و
موشِکور بیدار نشود و رسوایی راه نیاندازد .توپی که در خانهاش
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میافــتاد -هــیچ -با چاقو مــیآمد بــیرون ،خــوابآلود و افــسرده در
حالی که فــحشِ مادر میداد ،تــوپهایِ نازنین را از وسطِ بازی
میگـــرفت و جِر میداد .دیدنِ قـــیافهیِ مـــوشِکور برایِ بچـــهها
تداعیکنـندهیِ فرار و تفـرقه بود .حاال کی میخـواست برود مـثلِ
آدم درِ خانهاش را بکــوبد و بگــوید ببخــشید جــنابْ یککــاغذی
اشتباها تویِ خانهیِ شما افتادهاست .گفتیم نکند باعثِ زحمت
شود ،آمدیم که شما را از شّرِ آن خالص کنیم.
نه ایــنها چِــرتوپِرت بود  ،بــاید فــکری میکــردند مجــیدو گــفت
شما ادامهبدهید من اآلن میآیم .بهزودی با لیوان ِ چایش برگشت
و نـــظرِ دیـــگران را جویـــاشد .راههایِ زیادی را بـــررسی کـــردند
آخراالمر بر سرِ دو راه متوقف شدند .یکی اینکه مجیدو برود یک
کـــاسهیِ شُلهزرد از تویِ یخچالـــشان بـــیاورَد و ببرَد درِ خانهیِ
موشِکور و بگوید:
ببخشید صبح آمدیم تشریفنداشتید،
باید گرمش کنید.
دیروز سرِ سالِ پدربزرگم بود -مرحومِ مظفرخان.-
بعد همینکه موشِ کور برود کاسهرا خالیکند و برگردد ،مجیدو
کـاغذ را تویِ حـیاط پـیدا کـند و سریع بردارد .راهِ دوم موقـوفبود
به سرعتِ عملِ حمیدو که مثلِ فنر بپرد تویِ حیاط و تا موشِکور
بخواهد از خواب برخیزد و دمپایی بپوشد و مُچِ حمیدو را بگیرد،
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کـاغذ را بردارد و فرار کـند .قرار شد اول با احتـیاط و پاورچین از
طــریقِ پــشتِ بامِ مــسجد بــروند و کــاغذ را رویِ حــیاط ببینــند و
ایــنکار را هم به نــحوِ مطــلوبی کــردند .کــاشف بهعــمل آمد که
کـاغذ نـزدیکِ شیر و سنگِ چاهِ آب است و اگر دیر بجنبند ممـکن
است با جـریانِ هوا به دامِ سوراخِ راهْآب بیافـتد .دیـگر ایـنکه درِ
خانه قــفل نیــست و اگر کــسی واردشود -مــوقعِ فرار -به راحتی
میتـواند در را باز کـند .همهچـیز گواهی میداد که طرحِ حمـیدو
۳۳
بــهتر است .ایـنبود که هـمه آمـادهشدند .اَمدو برای پـاتاقدادن
همـــراهش رفت و چـــهارنفرِ دیـــگر دوتـــادوتا سرِ چارکوچـــههایِ
دوسویِ خانه مستقـرشدند .وقتی سرها به عال متِ شرایطِ امن
تــکانخورد ،مجــیدو -با بلــندکردنِ دستش -شروعِ عملــیات را
اعال مکرد .در یکحلــظه اَمدو پــشتبهدیوار ایــستاد و حمــیدو از
اندامِ او باالرفت و حلظهایبــعد در بــازشد و هــرکدام مــثلِ باد به
سویی فرارکـــردند .چـــیزی نگـــذشت که مـــوشِکور مـــیانِ یک
کوچهیِ خالیازرهــگُذر -با بیــژامه و زیــرپوش -ایــستاده بود و
داشت به دیـوارها و تیـرهایِ برق فـحش میداد .مجـیدو خـونْسرد
واردِ کوچه شد و با اینــکه هدفِ پــرخاشِ مــوشِکور قرارگــرفت،
منایـشی مـوفق از بـیخبری و شگفتی را به صحنهآورد و در نـهایت
گـــفت :البُدبدانـــید بچـــههای کوچه نبـــودند .غیرِممـــکن است،
 ۳۳پاتاقدادن یعنی قالبگرفنت و بدنِ خود را نردبانِ صعودِ دیگری کردن
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غیرِممکن!
چند دقیقه بعد همهیِ افراد رویِ زمینِ چمنِ شرکتِ نفت دورِهم
حلقهزدهبـــــودند ،و یــــــادداشتِ سرخو بر پـــــوستِ شُکُالتِ
صافوصــوفشدهای آن وسط رویِ زمــین بود .هــرکس برایِ بارِ
چــندم بَرَشمــیداشت و نــگاهی مــیکرد و سرِجایش میگــذاشت.
رویِ آن با خودکار نوشته بود:
انقالبیترین مردِ جهان است ،آیتاهللِ خمینی
حـــیرتْ در سکوتِ نـــامانوس و سخنگفنتهای گـــاهگاهِ پـــسران
آشکار بود .شیرانی که ناگــهان مــسخ شدهبودند و در گــوشهیِ
جنگلی به دستهیِ میمونی میمانستند که زیرِ باران ماندهباشند.
اَمدو گفت:
نگفتم سرِکاریم داداش!
باز سکوت بود و باز حمیدو گفت:
این حرومزا- ...و حــرفش را خورد و پس از مــکثی گـــفت-
یعنی حرفِ حسابش چیست؟
بعد شلوارش را باال زد و گفت:
این مادرقحبه مـوشِکور ،میـخی به دیوارش بود که خـشتکِ مارا
شخمزد  -پس درحالی که آثارِ آن را نـــشانمیداد ،کـــاغذ را
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بـــرداشت و رو به مجـــیدو پـــرسید -ها این جمـــله یعـــنی چه؟
انقالبیترین مردِ جهان است آیتاهللِ خمینی...
مجــیدو مــاندهبود که چه بگــوید .از سویی سرخو یـــکجوری
ناموسِ همهیِ آنها شده بود و از سویِ دیــگر هــیچ مفــهومی در
کارش نبود .ناچار گفت:
شاید میخواهد ببیند ما کاغذش را بهدستمیآوریم یا نه؟
همه بیدرنگ گفتند:
خوب حاال از کجا میفهمد که بهدستآوردهایم .مجیدو گفت:
حتما فردا منتظر است عکسالعملِ مارا ببیند .اَمدو گفت:
بـنازمت مجـیدُ !۳٤ماجرا تازه آغاز شده است .عجالـتا آن کـاسهیِ
شلهزرد را بـیاور که برایِ شُخمِ خـشتکِ حمـیدو و برایِ سوزِ دلِ
اَمدو دوایِ درد است.

 ۳۴مجیدو در حالتِ مخاطب و غایب دو جور تلفظ میشود در حالتِ غایب )مجیدو  (mejidüو
در حالتِ مخاطب )مجیدُ  (mejidowو این کمابیش در موردِ همهیِ اسمهایِ اشخاص صادق
است.
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پیام
روزِ بـعد -نیـمساعتی زودتر -هـمه جـمع شدند و نقـشه را دوباره
مرور کـردند .اَمدو قرار شد برود جـلویِ دیوارِ مـوشِکور بِایـستد
که به هرحال کاغذی آجنا نیفتد ،گروه هم صبر کنند وقتی سرخو
از برابـرشان گذشت -از خطی که معلومکردهبودند -دستهجمعی
و با هـــمان ریتـــمی که مـــتداول بود شعارِ »انقالبیتـــرین مردِ
جهـانَست  ،آیتاهلل ِ خمیـنی« را سردهند .ریـتم را چـندبار متـرین
کردند.
ال ال الی الی ال الی الالی الالی الی آیتاهللِ خمینی
سراجنام سرخو از انتـهایِ معـلومِ کوچه پـدیدار شد .هـمان لـباسِ
سرمهای و هــمان کــیف و راهرفتــنی که هرروز داشت .مجــیدو
چاییاش را بـــرداشت و از ایـــنکه اَمدو نـــبود احـــساسِ تنـــهایی
مـیکرد ،با ایـنحال گروه را به سکوت و هـماهنگی دعوتکرد و
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با سرعت از استقرارِ اَمدو مطمئن شد ،نیمنــگاهی او را دید که
سیگارش را روشن کردهبود و پایِ راستش را باال آورده  ،پُـشت به
دیوار ایستادهبود .از این طرف سُرخو به منطقهیِ صدمتری -حاال
بیــشتر یا کــمتر -رسیدهبود و داشت خودش را به وسطِ کوچه
میکــشید .دوباره ضربآهنگِ قدمهایش با ضربانِ قــلبِ شیرانِ
مسـخشده هماهـنگ مـیشد و دوباره خرام و وقاری که داشت ،از
نو شکلمیگرفت .همیــنکه به مرزِ معــلوم رسید ،گروهِ کُر
همــصدا آهــنگِ خود را آغاز کــردند و ناگــهان مــکثِ تــرسناکِ
سُرخو را دیــدند که چــند ثانیهای بیــشتر نپایــید .سُرخو به راهِ
خودش ادامهداد ودر مقـــابلِ چـــشمانِ خـــیرهیِ اَمدو کـــاغذی که
آمادهکردهبود را تویِ خانهیِ زهراخامن انداخت و رفت.
خاکــسترِ سیگارِ اَمدو همــچون ستونیازیخ رویِ زمــین افــتاد و
متال شی شد .دودِ نازکی از امـــتدادِ دستش صعودکرد و زیرِ
دماغش به حـــفرهای رسید -گـــشوده -بـــنامِ دهان که خـــیالِ
بستــهشدن نــداشت .بچــهها با کُــندی به سمتش میآمــدند و او
رغبتی به نگاهکردنِشان نشانمنیداد.
دستِ کم ایـنبار کـاغذ جایِ خوبی افـتادهبود .کافی بود در بزنـند
و بگویــند ببخــشید ما آن کــاغذ را مــیخواهیم .خانهیِآخرش این
بود که زهــراخامن پــیش از حت ویلدادنْ نــوشته را میخــوانْد و کــمی
پـسران را نـصیحت مـیکرد .بههـرحال آدمینـبود که روی ِ کـسی را
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زمین بزند.
کــمتر از دهدقیــقه بــعد هــمه روی ِ زمــینِ چــمن نشــسته بــودند و
احــساسمیکردند سُرخو دارد به ریشــشان میخــندد .رویِ کــاغذ
نوشتهبود:
زیر و رو میکنیم  ،سلطنتِ پهلوی.
اَمدو با آهـنگِ این شعارْ رِنـگی گرفـته بود و داشت بـادَست رویِ
توپِ فوتبال مینواخت:
الالالی الی الالی  ،الی الالالی الی الالی
یعــنی سُرخو خودش را »خمیــنی« مــیدید و مجــیدو و یارانش را
»سلطنتِ پهـلوی« میدانـست؟ غـیراز این چه چـیزی میتوانـست
بـــــــاشد؟ آیا این شُعارهایِ درظاهر بـــــــیربطْ دراصل
شاخوشانهکشیدنِ سرخو علیهِ بچههابود؟
ایــــنروزها اولــــیای مــــسجد فــــشار آوردهبــــودند و معــــمار داشت
کـــارهایش را مت ام مـــیکرد .کـــارها هـــنوز مت ام نـــشده ،کـــسانی
آمدهبـودند و مـسجد را اشغال کردهبـودند .اغـلب چـنان بلبـشویی
بـرپا بود که دیـگر کارِ اجتـماعِ شیرانِ میمونمنا به سختی و نُدرت
اتّفاقمیافتاد.
مجـــیدو هم با یکـــیدوبار سرزدن به دانـــشگاه کلهاش بوی
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قرمهسبزی گرفته ،سیاسی شدهبود .دیگراینکه خبرِ شهادتِ براد ِر
اَمدو و حمــــــیدو را از جبــــــهه آورده بــــــودند .جــــــمع داشت
ازهممیپاشید .یکروز اصغرو آمدهبود خانهیِ مجیدو تلفن بزند
میگـــــفت :سرخو را دیده که چادری شده و مـــــدرسه را
ولکـردهاست .مجـیدو هیـچوقت اعتـمادی به اصغرو نـداشت .با
خود میاندیشید:
حاال که چی؟ وقتی که طبقهی کارگر در ســراسرِ
دنــــیا دارند متــــحد مــــیشوند و حزب تــــشکیل
میدهند .وقتی که جامعه دارد در یک مـسیرِ پـویای
تکاملی رشد میکند و پوستهی خود را م یشکافد،
گــیرم اصغرو راست بگــوید ،خوب بگــوید! گــیرم
سُرخویِ دیوانه هم این وسط چادری شود و
مـدرسهرا ول کـنَد .خوب کرد که کرد! کـجایِ دنـیا
عوض مــیشود! اصال از کــجا معــلوم که عــروسش
نکردهباشند...
رو به اصغرو و گــــفت :داداش بیخــــیالِ سرخو ،این دختره
هُشیارنیست .حتما بیرونش کردهاند.
اصغرو گــفت :اآلن درِ مــسجد خلــوتست چاییات را بردار
برویم بنشینیم گپبزنیم.
مجــیدو او را راهــیکرد تا بهزودی بــههم بپیونــدند .وقتی که با

۶۱

لـیوانِ چاییِ خوشرنگش بـیرون رفت ،اَمدو و حمـیدو هم بـودند
پـدرشان هم کنـارشان نشـسته بود .مجـیدو چـیزِ عجـیبی مـیدید.
پدر و پـسر باهم سیگار میکـشیدند .سالمی گـفت و چاییاش را
تعارف کرد .گوریل برخالفِ همیشه آرام نشانمیداد .بیوقفه
زیرِ لب میگــفت؛ »بچهام را کُــشتند« .دیـگران ساکت بـودند و
فقط مجیدو گاهی پرسشی در بارهیِ جنازه و مراسم و عملیات و
این حــرفها میپــرسید .پدرِ اَمدو به کــوتاهی جواب میداد.
ناگـهان دختری از انتـهایِ معـلومِ کوچه منـایان شد .اصغرو راست
میگــفت؛ سرخو چادری شدهبود .هــنوز با چادر هم حــرکاتِ
آشنایِ راهرفـتش را مـیشد شناخت .میمـونها دوباره داشتند شیر
مـیشدند ،اما وجودِ آن گـوریلِ بزرگ آجنا مـزاحم بود .هیـچکس
جرات منــیکرد مکــنونِ دلش را بازگو کــند .مجــیدو چاییاش را
بـرداشت و اَمدو سیگارش را زیرِ پایش له کرد .به پدرش گـفت :
بابا برو خونه استراحت کن.
مجــیدو هم پُــشتش را گــرفت که راست میگــوید ،شما اینــجا
بنشینید خوب نیست.
گـــوریل اما بیخـــیالِ اینحـــرفها نشـــستهبود و قـــصدِ برخـــاسنت
نداشت .سرخو نزدیک و نزدیکتر میشد  .کم مانده بود به مرزِ
صدمتری -حاالکمتر یا بیـشتر -بـرسد .سُرخیِ کَکمَـکهایش از
زیرِ چادر منــایانتر شده بود ،ایــنبار هم مــثلِ همیــشه به وسط ِ
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کوچه کـشید و راهپیـماییِ فرشِ قـرمزش را آغازکرد ،با این تـفاوت
که بهجایِ کتابْ چادرش را محکم گرفتهبود.
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عبور
مجــیدو هــروقت خواب مــیدید ،چــیزی در حالِ گــذشنت بود.
میخــواست خوابِ خوش بــاشد ،نامفهوم بــاشد و یا حــتا کابوس
بـــاشد ،فـــصلِ مـــشترکی که داشت ،همیـــنکه چـــیزی در حالِ
گذشنت بود.
جـــوریشدهبود که غـــیر از این را -اگر هم که بود -بـــهخاطر
منــیسپرد و به یاد منیآورد .حاال میخــواست قــطار بــاشد  ،آبِ
جاری یا آدمی که راهمیرود .هـــرچه بود بـــاید میگـــذشت و
میرفت.
حاال با گـذشنت ِ سرخو حس مـیکرد خـوابهایش یــکجا دارند
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تــعبیر مــیشوند ،در مــقامِ متــاشاگر نشــسته بود و از بابتِ حــضورِ
گوریلْ خفقان هم گرفتهبود .سُرخو تقریبا پنجاه قدم از صدمتر را
حاال بیـشتر یا کـمتر -جـلو آمده بود و هنوز داشت مـیآمد .آثارِبـــــرخی تغیـــــیرات در صورتش دیدهمـــــیشد ،اما بااینهمه،
ضربآهنگِ قدمهایش همچـنان با ضربانها هماهـنگ مـاندهبود.
چادرِ مــشکی ،براق و خلَ تی که هــمچون آبــشاری روی ِ بدنش
میریخت هرگز قادر به استتارِ اینهماهنگی نبود.
ایــــــنوسط صدایِ مــــــوتوری از سمتِ نامعلومِ کوچه به
گوشمـیرسید و -هر ثانیه -بلندوبلـندتر مـیشد .سُرخو درست
وسطِ چارکوچه رسیده بود که صدایِ مــوتور دیــگر همــچون
پارازیتی آرامشِ همه را بههم میریخت.
معلوم بود سرخو طبقِ عادتی که دارد ،خودش را از سرِ راهِ موتور
کـنار منیکـشد .اَمدو نیمخیـزشدهبود  .سرخو سُـست شد .مـوتور
رسید .ویراژی داد و رد شد.
خدا لعنتش نکند -غُالمو بود،هـنوز از ضربِ باتومی که تویِ مالجش کوفتهبـودند ،خُلوچِـلی
میکرد .موتورْ بوقِ ممتدی کشید و با هیاهو گذشت.
چندثانیهبـعد همهچـیز بـهحالِ خودش برگـشتهبود .اَمدو نشـست
و سیگارِ دیگری روشنکرد .سرخو آرام به راهش ادامه داد .دیگر
کــیف و قلــمی نــداشت تا میــمونی یا شیری را سرِکار بــگذارد.
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گوریل یکبند غُر میزد:
مادِرقَوا بچه مِنه کُشنت.
اَ را مدرسه بردنش ،نعششه اُوُردن
نعششه اُوُردن
مجیدو همچنان خفقون گرفتهبود .سرخو رویِ فرشِ قرمز تا بهآخر
ماند و به زودی در عمقِ نامعلومِ کوچه ناپدید شد.

مَحکمه
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رقصِ دو نفره
فــاصلهیِ بـــینِ بــازداشتگاهِ سپاه و دادگاهِانقالب  -بــیاغراق-
صدقدم هم نبود ،بااینحال همینکه بعداز ماهها انفرادی و ترس و
حتقـــیر ،قـــراربود از درِ آن خـــرابشده بیرونبـــرویم ،کُـــلی هیـــجان
داشت .باالخره مردم را ،مـــاشینهارا و -آنباال ،روی ِدیوار-
پردهیِ اکرانِ سینماپارامونت را مــیدیدیم که چه فیلــمی دارد.
دراینمــیان هیچچــیز  -البــته -تاکــسی منــیشد ،تــصوّرِ تاکــسی
برایِ یک زندانی تـصویری از آزادی است .دستت را باال بگـیری
و هرجایی را که دلتخواست بگویی!
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اصال هـرجایی نه ،همـین چـهارراهِ بـعدی ،مـستقیم -چهمـیدامن-
میدانِ آزادی!
وقتیکه در باز مـیشد  ،حتـما تاکـسی هم مـیدیدیم .منـیشد سرِ
مـیدانِ پارامونت تاکـسی نباشد ،همیـشه یـکی دوتا پیـکانِ نارجنی
بود که منتــظر میمانــدند تا چــهار نــفر را -بــهقولِ خــودشان-
صندلیِ عقب و دونفر را صندلیِجلو سوارکنند.
عجالتا  -از صبح -بچههایِ همپرونده را دوتادوتا -چپْراست-
دستبند زده  ،پشتِ در بهصفکردهبودند .دونفر نگهبانِ مُسلّح
آمادهبـــودند که زندانیان را مـــثلِ یک ستونِ دونـــفرهیِ نـــظامی
هدایت و روانهیِدادگاهکنند.
همهچــیز خــوببود االایــنکه من و همــراهم -هردو -دستهایِ
راستمان را دادهبودیم و طــرفهم بــستهبود و رفتــهبود .نگهبــانها
کلـیدی نـداشتند و اگر داشتندهم جُرئتِ ایـنکه دستهای ما را
بازکنـــند و دوباره ببنـــدند نـــداشتند  ،درنتیجه این فـــکرْ رویِ
اعــصامب آمدهبود که همــین صدقدمْفُــرصتی هم که پــسازمدتها
پــیدا شده بــیخونِدل نخــواهدبود .اصال قدمی نــبود که ما در
زندگی بــرداریم و ضایعنــشود .همیــنطور در فکروخــیال بودم
که در را باز کردند و ما را به همان شکلیکه بودیم حرکتدادند.
بقیهیِ صف داشتند مـــثلِ آدم راهمیرفتـــند و صدایِ نفـــسهایِ
عمیـقی که میکـشیدند بـخوبی شنیدهمـیشد .قـشنگ معلـومبود
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که هیـچکدام عجلهای برایِ رسیدن ندارند و نورِ خورشیدِ کویری
را چــــنان سلــــولسلول میبلعیــــدند که نه کــــسی میتوانــــست
سخنیبگوید ونه چــشم از متــاشا بردارد .من و همــراهم اما -این
وسط -مـثلِ تولـهسگهایی که از ظـرفی مـشترک غذا میخـورند
دورِ خودمان میچرخیدیم و هی هر کدام میخواستیم پُشتْپُشتی
راه نــــــــــرویم و جلویــــــــــمان را خوب ببینیم .همیــــــــــنکه
میآمدیـــمصلحکنیم و به تـــعادلی بِـــرِسیم ،پـــریدن از جویی یا
پیچـــیدن سرِ نـــبشِ دیواری پیشمـــیآمد و دوباره چرخزدنِ ما
دورمیگرفت .گمامن ما دونفر تنها کسانی بودیم که میخواستیم
هــــرچه سریعتر بــــرسیم و از زیرِ بارِ چنــــین احــــساسِ حــــماقتی
آزادشویم.
ساختمانی که به سمتِ آن م یرفتیم تا پیش از انقالب مـوسوم به
»خانهیِ شهر« بود .اولیـنباری که من در آن رفـتم در جـریانِ یک
عروسیِ مجلل -پیش از انقالب -بود .خوب یادم هست که بچه
بودم و تا آنروز بوقلــمون نــخورده بودم  .شامِ بوقلــمونِ بــریان و
زرقوبرقِ سالنی که پذیرایی در آن صورت میگــرفت بدجوری
چــشمم را گرفتــهبود .زنان هــمه بدونِ حــجاب و رنــگووارنگ و
مردان هـمه فُکلْکـراواتی بـودند .دختران و پـسران در رقـصی که
بــرپا بود دستِ راستِ خود را به چپِ دیــگری دادهبــودند و مــثلِ
عروس و دامادهایِ کوکی -به آهنگی که پخش م یشد -دورِ هم
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میچرخیدند.
هشــتسالی از آن عــروسی نگــذشت که انقالب شد و همیــنقدر
هم از انقالب نگــذشت که امروز من دوباره در آستانهیِ هــمان
ساختمان ،مـــثلِ ژیـــروسکوب -بیآنـــکه آهنـــگی پـــخش شود-
همآهنگ با رفیقِ چرخندهام در حالِ دَوَران بودم .من که مثنوی را
چـندینبار در زندان خـواندهبودم ناگـهان این بـیتِ مـولوی به ذهـنم
خطور کرد که:
رقص و جوالن بر سر ِ میدان کنند
رقص اندر خون ِ خود مردان کنند
باز با خود گفـــتم مطمئـــنا منـــظورِ مـــولوی از مـــیدان  ،مـــیدانِ
پارامونت نــبوده و رقــصش هم نبــاید این دندهعقبرفنتهایِ ما
باشد وگرنه باقیماندهیِ بیت درست بود  :یکی اینکه »ما چیزی
از مردی کم نداشتیم!« و دوّم اینکه »آنجا جایی بود که بسیار
کسان در خونِ خویش غلتیدهبودند«.
دیــوارهایِ بیــرونیِ خانهی ِ شهر ،هــمان جــلوه و زیــباییِ پیــشین را
داشت که از کودکی دیدهبودم .حاال آنزیـبایی هم مـثلِ هزاران
زیباییِ دیگر از ورایِ پارچههایِ سیاه  ،انبوهِ عکسهایِ پُرریش
و پشم و شعارهایِ ناخوشآیند -مخفیانه -به من چشمکمیزد
و خاطرهیِ آن عروسی را زنده میکرد.
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طبقهی دوم
من همیشه گیجبودم که چگونه طبقههایِ یکساختمان را باید
شُمُرد .درکــرمان اگر ساختمانی بــیش از یکطبــقهْ رویِ زمــین
داشت  ،طبقهیِ هـــمکف را »طبقهیِ اوّل« حـــساب میکـــردیم .
ساختمانِ »خانـهیشهر« بـنابراین دوطبــقه داشت و یک زیرزمـین
که من دوتا ازاین واحدها را دیدهبودم .در طبقهیِ اولْ سالُنِ
اجتمــاعاتی بود که »عــروسی ِ بوقلــمون« را همــانجا رفتــهبودم.
زیرزمـین هم جایی که یـکشبِ پُـرماجرا را درآن گـذرانده بودم.
میمانْدْ طبقهیِ دوم که هیچ جتربهای ازآن نداشتم.
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هـــنوز آن دستْبندِ لعـــنتی را بازنکردهبـــودند و من بر آستانهیِ
نگهـبانی و ورودی ِ دادگاهِ انقالب ایــستادهبودم .حـواسم رفتـهبود
تویِ زیرزمـــین و شبی که بـــیخِ گوشِ هـــیوالیِ اعدامْ آنجا
خوابـیدهبودم .شبی که تا صبح -مـثلِ بچهخرگـوشی که ندانـسته
در آغوشِ گرگیخفـــته ،بازیگـــوشی میکـــند -از خـــوشدلی و
بیخـیالی میخنـدیدم .آنشب رفیقیهـمسّن وسالِ خودم همـراهم
بود و هر دویِ ما مت امِ روز را در انتـــظار ِ نوبتِ دادگاه معـــطل
مــاندهبودیم .عــصرْ -همیــنکه معلــومشد نوبتْ به ما منــیرسد-
مامورانْ ناگزیر مارا به زیرزمــین بــردند تا در اطاقــکهایی که آن
پایین بود تا صبح مبانیم .آنجا آخـرین شبهایِ زندانیانِ محـکوم
به مرگ سپریمــیشد .اتــاقهایی بیرخــنه با درهایی سنگین و
بسته که تنها پنجرههایِ کوچکی بهقدر ِ چشموابرویی یا گوشی و
یا دهانِ گـشودهای داشتند که از بـیرون باز و بـسته مـیشد .آنجا
بویِ مرگ میداد و ما آن بو را منـیشناختیم .وقتیکه به مامورانِ
پایین حتویـــلدادهشدیم ،چـــهارنفر ما را تا رسیدن به سلوملان
اسکورتکردند .همیـنکه سـروصداهایِ باال خوابـید و ساختمان
در سکوتی شبانه فـرورفت ناگـهان دریچهای کـوچک رویِ در باز
شد و یک سبیلِ سفید ِ بـــسیار بزرگ و زیـــبا از آن بـــیرونزد.
سبیلی پـــهن با گـــوشههای پیچـــیده که از اثر ِ دودْ کـــمی زرد
شدهبود» .سبیل« ناگــهان به حــرکت در آمد و با صدایی که
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خودش را مخفی میکرد به آهستگی گفت:
شما دوتا جوون چهکار کردین؟
ناگـهان سبیل غیـبشد و گـوشی بزرگ ظاهرگـشت که مـوهایی
سفید و پراکنده برآن روییده بود و ازشدّتِ بزرگی اللهاش گیرکرد
و با تاخیر واردشد .من و رفیقم چنان به خندهافتادهبودیم که قادر
به پـــــاسخگویی نـــــبودیم و در آن عالمِ نـــــوجوانی و آن دخمهیِ
تـــــرسناک چـــــیزی منیتوانـــــست جـــــلویِ خـــــندهیِ ما را از آن
خیمهشببازیای که میدیدیم ،بگیرد.
»گوش« ناگــهان غــیب شد و دوباره »سبیل« ظاهرگــشت و با
حرکتِ باالوپایینی که میشد -باز به آهستگی -گفت:
من ثریّا هستم ،شما سیاسی هستین؟ چه خطی؟ فدایی؟
دوباره گوشِ بزرگ -و ایندفعه آن گوشِ دیگر -بهسختی داخل
شد و اللهاش در اثرِ اصطکاکی که داشت تا حلظهای بعد همچنان
میلـرزید .من و رفیـقم داشتیم نفسْتنـگی میگـرفتیم و از دیدنِ

یکدیـگر که چـگونه رویِ زمـینِ سیمانی مـثلِ مار وول مـیخوریم
کُنترلِ رفتارِمان را بیشتر از دستمیدادیم.
»گوش« مدتی مــاند و معلومنیــست که چه شنید که ناگــهان
یکچـشمو ابرویِ بـیاندازه زیـبا ظاهر شد و در هـمان حلظهای که
بود شکوهِ درهمآمیخــنتِ تــیر و کــمان و برف و عــسل را همــچون
تابلویی به منایش گذاشت و با سرعت ناپدید شد.
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منیدامن به یکدقیقه کشید یا نه که درِ سلول با خشونت بازشد و
چــهار مامور به سروقتِ ما آمــدند .دونــفر ایــستاده ،پــاهای ما را
گرفتـند و دونـفر نشـستند و دهـانمان را بهزور گـشودندکه احیـانا
سیانور نخوردهبـاشیم .ما بههیـچوجه قادر به تـوضیح نـبودیم و از
شدّتِ خــــنده حالتی شبیه به بیهــــوشی داشتیم .ماموران
گمانمیکـردند که حاملان بـههم خورده و در حالِ مرگـیم .ما را از
جا بلند کردند و به سمتِ دستشویی بُردند .وادارمان کردند که
صورمتان را بــشوییم و هراز چــندی کــشیدهیِ محکــمی حوالهیِ
بناگـــوشمان میکـــردند .در طولِ راه یکحلـــظه آن مردِ سبیلو را
دیدیم  ،در حالیکه کتکمـــــیخوردیم و اشکمیریختیم،
چـــشممان تویِ چـــشمِ یـــکدیگر افـــتاد .دیـــگر قدرتِ خنـــدیدن
منـاندهبود رودههایـمان داشت از دماغـمان بـیرون مـیآمد .ماموران
دو تا از دستـــشوییها را باز کـــردند و هـــریک از ما را در یـــکی
انداختــند و در را بــستند .من سرِ چاه نشــستم و گــوشم را رویِ
دیوار گــــذاشتم و صدایِ سرِ رفیــــقم را مــــیشنیدم که مــــثلِ
توپیسرگردان به دیوارهایِ مستراح برخورد میکرد.
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دادگاه
باالخره طبقهیِ دوم را هم دیدم .سالن ِ بـزرگی داشت و اتـاقهایِ
دربـــستهای و کـــسانی که گـــهگاه میآمـــدند و میرفتـــند .من را
پُــشتِ یــکی از همــین درها بهانتــظار نــشاندهبودند و چه صفایی
داشت که بــــعداز مدتها -مــــثلِ آدم -رویِ یک صندلی
مینشستم!
امکـــاناتِ سلول -در هفـــتماه انـــفرادی -بـــهجز یک موکتِ
نازک  ،یک ال مپِ همیــشه روشن و یک پــتویِ سربازی ،چــیزِ
دیگری نبود .آجنا صندلی که هیچ ،چارپایهای یا صندوقِ میوهای
هم پیدامنـــیشدکه رویِ آن بـــتوان نشـــست .زندانیان بـــاید رویِ
زمـین میخوابیـدند ،رویِ زمـین مینشـستند و رویِ زمـین چـیزی
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میخوردند .اتاقِ بازجویی هم که میرفتیم  ،چشممان بستهبود
و هیچمنیفهمیدیم کجا نشستهایم.
حاالاما پشتِ درِ بستهیِ دادگاه ،رویِ صندلیِ انتظار نشستهبودم
و داشتم از خـــوشبختی بـــالبالمیزدم .هی دستهایم را زیرِ
رانهایم مـیبُردم و بدمن را بهجلو هُلمیدادم که نـشیمنِ صندلی را
خوب احـــساس کـــنم ،دوباره پُـــشتمرا بهپُشتیمیچـــسباندم و
پــایِراستمرا رویِپایِچپم میگــرداندم و پــسازمُدتی پایِچپمرا
رویِپایِراستم میآوردم .نشستهبودم و چشمبندی هم بهچشمم
نــبود .اگر کــسی منیدانــست فکرمــیکرد تویِ هــایدپارکِ لــندن
نشستهام و دارم به کبوترها غذا میدهم.
واقـعا صندلیِ خوبـیبود ،از این ارجهای فـلزی که چهارتاچهـارتا
بههمجوشدادهبـــــــــودند و دســــــــتِراستِمرا به کـــــــــنارهیِ آن
دستبندزدهبودند .ایـــنها منیدانـــستند که اگر دستبند هم
منـیزدند و تازه پول هم مـیدادند -که از رویِ صندلی بلنـدشو-
من حـاضر به بلنـدشدن نـبودم .پُـشتم دُرُستْ در گِردیِ پُـشتیاش
نشـستهبود و نوکِ انگـشتانِ پایم گاه به دورِ پایـهها میچرخـید و
گاه آزادمیشد.
سراجنام نوبتِ مـحاکمه به من رسید .ماموری آمد و دستبندم را
بازکرد و دری را گــــشود و مرا به درونْ هدایتکرد  .مامورْ
برگشت و در را پُشتِ سرش بست.
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اتاقی بود بزرگ و دراز که -در انتـها -سکّویی بهارتـفاعِ یک پـله
داشت .پایینِ سکو دو کاناپه روبهرویِ هم گذاشتهبودند .رویِ
یکی از آنها مردِ ژولیدهای درلباسی غیرِ متعارف لمدادهبود.
آن روزها اشرارِ مُــــــسلّحی که در نواحیِ بلوچــــــستان و
کوهــستانهایِ کــرمان دستگیر میکــردند چنــین هــیأَتی داشتند.
لمدادنش هم مثلِ محکومانی بود که میدانند کارشان متام است.
همچنین ماموری کنارش نشستهبود و اینطوربهنظرمیرسید که از
او نگهــبانی میکــند .کــاناپهیِ دوم خالیبود و مــیزی هم آنوسط
دیدهمــیشد .همهچــیز چــنان جمــعوجور و خــودمانی! بود که به
راحتی مـیشد از کِـنارش گـذشت و به سکّو رسید .آنباال مـیز و
صندلی و مــاشینِ تایپ و دفتــرودستکی بود و یکنــفر ریــشویِ
کــوتوشلواری بر مــسندی مُعــتبر نشــستهبود و ازدور نــشانهیِ
»مُـــهرِ من از« رویِ پیـــشانیَش دیدهمـــیشد .من که بههیچعـــنوان
منیخــواستم خودم را قاطیِ اشرار کــنم ،مــستقیم سراغِ مــیزِ باالیِ
سکّو رفـــتم و رویِ صندلیای که آجن ا بود -پـــشت به اشرار ِ
مُسلّح -نشستم.
در این مــوقع ،دیدم که مردِ کــوتوشلواری چــشم و ابــرویَش را
تــکان مــیدهد و درحالیکه چــیزی مینویــسد و حــواسش پــیشِ
نـوشتنش است ،درعیـنِحال میخـواهد چـیزی را هم به من حالی
کُـنَد .حـسکردم بـاید بـرگردم و آن فردِ لمدادهرا دوباره نـگاهکنم.
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تـسبیح را که تویِ دستش دیدم تازه فهمـیدم »قـاضی« اوست و
احیـــانا آن نگهـــبانِ مـــفروض هم مُـــحافظِ حـــاجآقا است .بـــعدا
عـمامهیِ به آن بـزرگی را هم رویِ مـیز ِ وسطِ اطاق دیدم و عـبایی
که به جالبــاسی آویزان بود و چــندین شاهدِ دیــگر که از چــشمم
افتاده بود.
با احـساسِ حـماقتی از جنسِ هـمانکه هنـگامِ چرخزدنْ در مـیدان
داشتم ،برخـــاستم و به اشارهیِ انگـــشتِ حـــاجآقا رویِ کـــاناپه
نشـــستم .اسمم را گـــفت و -چون تایـــید کردم -پـــروندهام را
برداشت و شروع به ورقزدنکرد.
گفت  :کافری یا منافق؟
گفتم  :کافر
گــفت :برو خدا را صدهزار مرتــبه شُکر کن که کافری! وگــرنه
کارت متامبود.
گفتم :فرمودهاند که درِ توبه همیشهباز است.
گفت :توبهی منافق عینِ نفاق است.
گفتم :پناه بر خدا
چـــند دقیقهای به چِرتوپِـــرتهایی مـــثلِ این گـــذشت و حـــاجآقا
همیـــنطور پـــروندهیِ من را ورق میزد .آخرِ سر هم گـــفت:
توبهمیکنی؟ گفــتم :کردهام حــاجآقا .گــفت  :من از مــیخوانی:
گفــتم برایِ خودم که صــددرصد اما برای مــرحوم ِ پدرم قدری
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بدهکارم!
گفت :تعهد مینویسی  :گفتم :بله مینویسم.
قـاضی هـمانطور که لـمدادهبود زیرِ لب این حـرفها را میزد و من
در دلم داشتم برایِ همهیِ حماقـتهای عالم که یـکجا جـمع
شدهبود ،میگریستم.
آن مـحاکمه در حالی اجنام م یشد که من کوچکترین اطالعی از
محــتوایِ پــروندهام نــداشتم .فــقط میدانــستم که پــروندهای دارم و
ازقرارِمعلوم کُلُفتَش را هم دارم.
ایــنکه چهچــیزی ممــکن است در آن نوشتهبــاشند ظاهرا به من
مــــربوط نــــبود .بعــــضی وقــــتها واقــــعا کُنجــــکاو مــــیشدم که
دستِکم -بدامن؛ آیا فهـرستی  ،عکـسی ،دستخطی از خودمو یا از نزدیکامن در آن هست یا نه؟
در آن اتاق کــسی ذرّهای حق -تا به آنحَدّ ْ ناچیز حــتا -بــرایم
قائل نـبود که از من بخـواهد به پـرسشهایِ قـاضی جوابِ درست
بدهم! یعـنی هـرچه من میگفـتم یا منیگفـتم برایِ آن قـاضیای که
آجنا لمدادهبود فرقیمنیکرد ،اگر در پاسخ به پرسشی اندکی درنگ
مــــــیکردم ،پــــــرسشِ دیــــــگری -بههــــــمان اندازه احمــــــقانه-
پرسیدهمـیشد و به خوبی معـلوم بود که پـاسخ به اینپـرسش نـیز
کوچکترین اهمیتی برایِ کسی ندارد.
آن مردِ کوتوشلواری همینطور چیزهایی مینوشت و همهیِ این
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ماجراها رویِهمرفته به ربُعْساعت نرسید.
باایــنحال همیــنکه کارِ من سراجنام گــرفت و قرار نــبود دوباره
شبرا در زیرزمـین بـخوامب خـوشحالبودم .بـهیاد میآوردم فردایِ
آن شبِ پُرخــنده را که -آنپایین -ماموران آمــدند و همهرا برایِ
من ازِ صبح بــیدار کــردند .در آن صبحِ زودِ لعــنتی یکنــفر داشت
وصیتش را برای ِ اعدام مینــوشت .ناگــهان قــشقرقی برپــاشد و
سر و صدایِ ضرب و شتم به هوا رفت .من و رفیـقم بارِ دیـگر در
دستشویی حبسشدهبودیم و احساسِ ناامنی دملان را خالیمیکرد.
دقایقی بعد سکوت بود و صدایِ شلیکِ گلوله و بازهم سکوت.
وقتی که مارا به اتاقــمان منتــقل کــردند ،مهــمان داشتیم .آنجا
چــشمانی خــیره درمــیانِ صورتی چروکــیده و سیاه میدرخــشید!
مردی سرِپا نشستهبود و زانوهایش را در سینه فشردهبود و سخت
میلــرزید .تازهواردْ چــیزی منیگــفت و صداهایی که از دهان و
دماغش شنیدهمیشد ،مفهوم نبود.
پرسیدم  :آقایِ ثُریا -همان مردی که سبیلهایِ بزرگ و سفیدی
داشت -تیـرباران شد؟ انـگار چـیزی منـیشنید ،خـیره مـانده بود ،
گویی از سینهاش صدایِ گلوله میآمد.

بویِ خوشِ قهوه
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متاس
وقتِ بدی نـبود اما همیـنکه تلـفن زنگ زد احـساسِ بدی در دلم
شروع به جنــبش و زنــدهشدن کرد .رادیویِ مــاشین قــطع شد و
صدایِ زنگِ مــبایلم در فــضایِ داخلِ اتومبــیل ،قطعهیِ ترکــمنِ
حــسینِ علــیزاده را اجرا کرد .دکمهیِ رویِ فــرمان را فــشار دادم و
برایِ اولینبار صدایِ او را شنیدم:
یییلو
–
آقایِ عزیزاهلل سیسبافِ نارتیجی؟
بله خودم هستم.
–
مدتها بود کـسی اسمم را ایـنطور کـامل و صحیح ادا نکـردهبود.
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هــمه مرا »عــزیز« میخوانــدند ،مخصــوصا اینــجا -در کــانادا -که
کوتاهی و سادگیِ اسمها امتیاز است.
گذشته از آن تلفظِ »عزیز« در انگلیسی یعنی »همین که هست«
و اصطالحی است که در مــعامالت بــکار میرود .این طــنز هم
باعث میشود که همهجا خودم را »  « as isمعرفی کنم .فقط
زنِ سابقم» ،نـــبات« بود که روزهایِ خـــوشی» ،عـــزیزم« و روزِ
ناخـوشی »سیـسو« صدایممیزد .من از شنیدنِ »سیـسو« هم به
اندازهیِ »عـزیزم« و » «as isلذتمیبُردم ،چون در لهجهیِ ما
»سیـسو« به معـنایِ »سمج« است و از »سیس« مـیآید که نوعی
طنابِ فوقالعاده محکم از الیافِ خرماست .چیزی که من حتمّلِ
شنیدنش را نــداشتم وقتی بود که نــبات عــصبانی مــیشد و مرا
»نارتیجی« میخـوانْد .البـته اهلِ »نارتـیج« بودن بهخـودیِخود نه
ننــگی دارد و نه افتــخاری ،اما مقــصودِ او »داشنتِ دُم« بود که از
دیــرباز روستائیانِ رقــیب به مردمِ روستایِ ما بــستهبودند و این
صفت همچـنان در آن نواحی شهرت دارد .من البـته در منتـهاالیهِ
ستونِ فقرامت همیشه دردی را حس میکنم.
نبات گاهی به شوخی میگفت :میخواهی دُم دربیاوری.
من هم به صورتِ نیمـهشوخی میگفـتم :این دُمی که من دارم
به درجات -بر آن سری که تو داری ترجیح دارد!افسوس که نبات در آن حلظه در ماشین نبود و اولین مکاملهیِ ما را
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نــــشنید .من تنــــها بودم و ساعتم کــــمی بــــعد از نیمــــهشب را
نــشانمیداد .بویِ خوشِ قــهوه پیچــیده بود و ترافــیکِ فوقالــعاده
خـلوتِ جاده ،نگـرانی از خوابْرفنت را در من دامن میزد .داشتم
از اتاوا به سمتِ تورنـتو حــرکت مـیکردم و اتـومبیلم یک یـوکانِ
ایـــکس الِ هشـــتسیلندر بود .پُرهیـــبت و مقـــتدر که نـــرمی و
راحتیاش بیشتر از حدِ عادی کشش به خواب را تقویت م یکرد.
آن متاسِ تلفـنی البـته خواب را از سرم پـرانْد و از آنبهبـعد تا همـین
امروز آرامشِ یک خوابِ شیرین را بر من حرام کرد .هنوز که فکر
میکــــنم چــــگونه بــــعد از پنــــجسال زندگیِ عــــاشقانه ،نــــبات را
ازدستدادم ،تنــها شدم و کارم به روانْپریــشی و این قــرصهایِ
لعنتی کشید ،سرم سوت میکشد.
وقتی که گفتم؛ »خودم هستم« با همان شمُردگی و دقتی که نامم
را تلفُّظکــردهبود ،گــفت :نامِ من حــواصیل و حــاملِ پــیامِ مهــمی
برایِ شما هستم .اگر ممکن است شما را در تورنتو مالقات کنم.
گفــتم چه پــیامِ مهــمی؟ گــفت اگر ممــکن است حــضوری عرض
میکـنم .گفـتم این پـیام از طرفِ کیـست؟ گـفت مـگر شما جـنابِ
سیسبافِ نارتیجی متولدِ  ۱۳۴۰خورشیدی در مبَ نیستید؟
ترس وجودم را گرفت و با تاخیر گفتم درست است.
گفت مگر سالِ گذشته در ایران اقدام به تغییرِ نام نکردید؟ گفتم
همیـــنطور است .گـــفت من در همـــین رابـــطه میخـــواستم اگر
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وقـتدارید حـضوری با شما صحبت کـنم .گفـتم وقت که ندارم
اما ...حـــرفم را قـــطع کرد و گـــفت :اگر وقت نـــدارید بـــعدا
متاسخواهمگرفت .گفتم نه ،ترجیح میدهم شما را ببینم  .کجا
برایِ شما بهتر است؟
گـفت »تیـمهورتُنِ « تـقاطعِ »کامِر« و »یـانگ« چـطوره؟ گفـتم از
قضا من هم تیمهورتن را به هر کافیشاپِ دیگری ترجیح میدهم.
بادقّتْ زمان و مـکان را دوباره مـشخص کـردیم و گفتـگو به پـایان
رسید .به سرعت فـکر و خـیال ،جایِ احـساسِ خواب را گـرفت.
به قولِ سعدی »چه خیــالها گذر کرد و گذر نــکرد خوابی«.
طاقت نــیاوردم و با وجودِ بیوقــتبودن به نــبات زنگ زدم .اما
گوشی را بر نداشت .این هم بدشانسیِ دومم بود!
در تورنتو باید یوکان را حتویل میدادم و بایک مونتکارلویِ دودرِ
قدیمی برمیگشتم.
ساعتِ نُهِ صبح  ،وقتی مــاشینِ تازه را حتــویل گرفــتم ،رهــسپارِ
تیــمهورتُن شدم .کــمی زود رسیدم .قــهوهیِ تلــخی خــریدم و در
گــوشهیِ خــلوتی مُــستقر شدم .صبحِ خــلوت و دلانگــیزی بود و
گرمایِ تابستانْ لباسها را به حدِاقل رساندهبود .احساسِ گرما در
کـانادا مُغتـنم و گـوارنده است  ،با ایـنحال داخلِ ساختمانها را
ی کنواخت و خنک نگهمیداشتند .با اینکه از پنجرههایِ بلند و
دلوازِ » تیمهُرتُن« به ورود و حرکاتِ آدمها بهخوبی توجه داشتم،
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ناگــهان  -بــهشکلِ غافلگیرکنــندهای -مردِ جوانی را کــنارِ خودم
دیدم که به من سالم میکــند .گفــتم :شما حــواصیل هــستید؟
گــــفت :بــــله نوزادِ حــــواصیل هــــستم اما هــــمه مرا حــــواصیل
صدامیکنند .دست دادیم و نشـستیم .با عذرخواهی سخنش را
آغاز کرد و من که با خودم عــهدکردهبودم تا معلــومشدنِ نــیّتِ
مالقات ،طاقتبـیاورم و سکوت کـنم ،همچـنان ساکت بودم و به
او گوش میدادم .مـوسیقیِ مالیـمی پـخش مـیشد و این حس که
»من این بـابا را کجـادیدهام؟« داشت درومن را میخلـید .مردی بود
کوتـــاهقد که با وجودِ مـــشهودبودنِ آثارِ جوانی ،مویِ زیادی
نــداشت .تازه هــمان دستههایِ تُــنُک و بلــندی که بود به شکلِ
فوقالعــادهجذّابی جوگــندمی و دورنگ بود .شاید همــین مــوها
باعث شده بود که آن قــیافه -از زمانی نامعلوم -به این شکلِ
مُبــهم در ذهنِ من مبــاند .رازی که سراجنام از البالیِ حــرفهایش
برمالشد.
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تیم هورتُن
وقتی که نشـستیم ،پیشازهرچـیز خـواستم قـهوهای مهـمانشکنم.
مُردد بودم که تا چه حد تـعارف کـنم .حـواصیل اما با اصرارهایِ
ایرانیمـآبانه ،مـیز را تـرککرد و پس از دقایقی با یک چایی برای
خودش و یک جعبهیِ کوچکِ شیرینیِ »تیمبیت« برای هردویِ ما
برگــشت .نشــست و کــلّی بهحــرفهایِ بیــهوده طفــرهرفت .من
نتوانستم مقاومت کنم .صبرم به لب رسیده بود .گفتم :تو مرا از
کـجا میشنـاسی؟ گـفت :از ایران ،از پـارسال که به شعبهیِ ۱۱۱
ثـــبتِ احوالْ در خیـــابانِ رازی آمدهبودی و تقـــاضایِ تغیـــیرِ نام
کردی .من تویِ دفترِ »امورِ سجلی« ایــستاده بودم که تو فُرمِ
»درخــــواستِ تغیــــیرِ نام« را رویِ مــــیز گــــذاشتی .ما هماجن ا
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دوسهکلمهای هم باهم صحبت کردیم.
این را که گــــفت جرقــــههایِ الزم در مــــغزم زدهشد و ناگــــهان
صحنهای که میگفت و میز و دفتر و دستکی که بود پیشِ چشمم
جانگرفت.
گفتم :بله بله دفترِ خامنِ سالمتی.
گفت :بله خدا رحمتش کُنَد مرحوم شد.
گفـتم :عـجب! پس ایـشان مُرد ،دلم سوخت -حاال بـگذریم که
کارِ مرا هم راه نیانداخت. -
گــفت :نه تقــصیرِ ایــشان نــبود .راستش تقــصیر از من بود .من
ایرادگرفتم و تایید نکردم ،حاالخودم هم دارم میمیرم.
گفتم :صبر کن -جانِ مادرت!-
یــکی یــکی بــگو! معــمایِ اوّل هــنوز حل نــشده ،معــمایِ دوم را
مطرح نکن.
اصال خواستِ شما چیست؟
گفت :میخواهم »بِحِلبودی« بطلبم.
بلـند شدم که مـیز را -بدونِ خداحافظی -ترک کـنم .راستش از
این ادا اَطـــوارها خـــوشم منـــیآید » :یارو هـــزارتا حق و ناحق را
منیبیـند یا میبیـند و نـادیده میگـیرد ،آنوقت برایِ یک مـسئلهیِ
ناچیز ژستِ احساسِ گناه به خودش میگیرد که بگوید من چقدر
آدمِ مُنزّهی هستم و از کوچکترین خطاهایِ خودم شرمندهام«.
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باز پــشیمان شدم و چــیزی نگفــتم .شاید طرف برایِ مداوا به
روحیه احتــــیاج دارد .شاید با این کــــارها دارد رویِ خودش
کارمیکــند .با خودم گفــتم »حاال که راهت را کج و وقــتت را
تلفکردی ،بنشین و اَجرت را ضایع نکن«.
الــکی به دستــشویی رفــتم و دوباره برگــشتم .همیــنکه نشــستم
گفتم :خوب داشتی میگفتی» .بِحِلبودی!« از چه گناهی؟
گفت :تو آمده بودی که اسمت را تغییردهی و من گمانمیکردم
از چــهارجزءِ این نام و نــامِخانوادگی که تو داری  ،کدام یک را
مـیخواهی عوضکنی؟ گـمامن بر »سیسباف« یا »نارتیجی« بود و
تصوّرمنیکردم -از آنبین -بخواهی »اهلل« را بهکلّی حذفکنی و
هـرسه جزءِ دیـگر را عیـنا نگهداری .وقتی که فُرم را خـواندم ،باورم
نـــشد! گفـــتم این غیرِممـــکن است .با تو مت اسگرفتیم و تو بر
تـصمیمت پافـشاریکردی .من هم به »شورایِ عالی« رفـتم و این
را مصداقِ توهین به مقدسات خواندم و از اجنامِ آن جلوگرفتم.
گفتم  :دلت خنکشد؟
گـفت :راستش را بـخواهی  ،بـله خنـکشد اما از هـماندم تاکنون
حسِ مخالفش هم دردلم پیداشدهبود .مدام خودم را میخوردم که
چرا چنین کردم؟
گفــتم :مــگر تو حــرصخوردنت برایِ دفاع از مقــدسات نــبود؟
باالخره منفعتِ شخصی که نداشتی؟ داشتی؟
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گفت :نه چه منفعتی؟
گفتم  :پس آن حسِ مخالفش دیگر بهکجا بندبود؟ کسی با رفتارِ
خودش احساسِ مخالفت دارد که یا منفعتش را خدشهدار میبیند
و یا آن رفتار را غیرِاخالقی میداند و عذابِ وجدان میگیرد؟
گـــفت :اگر حقِ مطـــلب را بـــخواهی ،هر دویِ این حرمـــانها
عملمیکرد ولی توضیحش مفصل است.
گفــتم :راستش من مــشتاقمبدامن اما عجــله هم دارم .بــاید یک
مونــتکارلویِ سفیدِ قدیمی را عــصری قــبل از پــنجِ عــصر در اُتاوا
حتویل بدهم و دیشب هم درست نخوابیدهام.
گفت :همسفر میخواهی؟
گفتم :خودت را میگویی؟ مگر کار و زندگی نداری؟
گفت :ندارم و بقیهاش را در راه برایت تعریف میکنم.
آن روز نخستین سفرِ ما در کنارِهم شکلگرفت.
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همراه
هنوز چای و قهوه متام نشده بود که سوار شدیم .استارت که زدم
رادیو هم روشـنشد .خاموشکردم و گفـتم :تو که گـفتی منفـعتی
نداشتی ،پس چرا میگویی منفعتم را خدشه دار میدیدم؟ گفت:
آخر اولـین بـرداشت از منفـعت معـموال »فایـدهایست که هر کس
مــــــستقیم برایِ خودش میخــــــواهد« .ایــــــنکه یــــــکدست
کـوتوشلوارش دودست ،یا نانوپنیرش تـبدیل به چلوکـباب شود.
اما یــکنوع منفــعتِ دیــگر هم داریم که فــایدهاش به مجــموعهیِ
بــزرگتری از شخص مــیرسد .من از آن منفــعتِ اولی نــداشتم اما
اعترافمیکنم که از دومی داشتم.
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گفتم چه فایدهای و به نفعِ کدام مجموعه؟
گفت مجموعهیِ دیندارها!
میدانی آدم وقتی که مؤمن به یک دینی شد وجودش به دو بخش
تقسیممــیشود .بخــشی مالِ خودش و بخــشی مالِ همکیــشانش.
اتفـاقا آن بـخشِ مالِ خودش را ممـکن است ضایع و حرام کـند ،اما
برایِ بـخشِ دوم هـیچ کاری غـیر از مراقـبت و مـحافظت از دستش
ساخته نیـست .بـاید بههـرشکلی از آییـنها دفاع کـند تا هـمواره آن
بـخشِ دوم تقویـتشود .اگر انتـقادی هم دارد ،اگر تـرسیهم بر او
مــوستولی است ،مالِ خودش است  .میتــواند از خودش یا از
کــسیکه در صفِ او قرار دارد هــرگونه انتــقادی بکــند ،اما هــنوز
نباید اجازهی فضولی به این و آن را بدهد.
ایــنکه گفــتم »بــخشِ مالِ خودش را ممــکن است ضایع کــند«
منــظورم قطــعا قــربانی کردن بر پایِ بــخشِ دوم نیــست -که اگر
چنـین بود نه اسمش ضایعکردن بود و نه دوبخـشی بودن معـنایی
داشت -درایـــنحالت شما مـــنافعِ شخـــصیات را بـــهپایِ گروه
ریختـهبودی و این نـشانِ احتادِ تو با همهیِ مومنین بود و یکـیشدن
و تنِواحد بودن و ازینجور حرفها.
گفـتم پس منـظورت چ هنوع ضایع کردن یاست؟ گفت :شاید بـهتر
بود میگفـتم بـرباددادن ،یعـنی خرج کردن در راهی غـیر از مـنافعِ
گروه و حتّا در مقابل ِ آن!

۹۵

گفتم مثال چهگونه؟
گــفت مثال »شیخِ صنعان« بــشوی و آبــرویت را فدایِ عــشق به
دخترِ ترسا بکنی .و به همکیشانت اعتنا نکنی.
گفـتم من هم این داستان را خـواندهام و حـرفت را میفهـمم اما این
مـــثالِ خوبی نیـــست .آخرِ داستان را ببین .همهیِ به قولِ تو
»همکیــشان« قانع مــیشوند که حکــمتی معــنوی در این عــشق
وجود داشته که از آنـها پـوشیده بوده است .یعـنی آخرش میبینـیم
که فـایدهیِ فداکردنِ بـخشِ اول یا هـمان متـنای ِ شخـصی به بـخشِ
دوم که حیصیتِ گروهی باشد ،میرسد.
گـفت خـوشحالم که حـرفم را فهمـیدی اما این مـثالی که زدم هم
ایرادی ندارد .آنچه تو از فـایدهیِ نهایی م یگویی موقوف به زمان
است .بــله در نــهایت مــریدان خواهــند فهمــید که هــرکارِ شیخ
خــضروار -مـصلحتی و حکــمتی داشته است ،اما چه شبها وروزها که با جریحــهدارشدنِ احسـاساتِ دیــنی بر آنها گــذشت و
دمبرنیـاوردند .بـیا فرض کن که آخرِ داستان چنـین منـیشد .و شیخِ
صنعان حالجوار بر سرِ دار مـیرفت و دختر هم مـسیحی میمـاند.
در آن صورت که مــثالِ من ایرادی نــداشت .به چنــین وضعیتی
مــیگویم بــرباددادنِ بــخشِ اول و اصال غــرضم این است که -اگر
خستهنشدی -همین را روشن کنم.
گفـتم مانعی ندارد هـنوز به »آشاوا« نـرسیدهایم و تا »اُتاوا« پـنج
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ساعتی راه داریم .من که از خدا میخواهم تو باطری متام نکنی.
گـــفت بـــله وقتی که تو آمدی و خـــواستی »اهلل « را از اسمت
خطبــــزنی ،فــــکر کردم که این اسم را چه کــــسی رویِ تو
گذاشتهاست .من خانوادهیِ تو را منیشناختم اما دیدم اسمِ پدرت
غالمعـلی است .خیـلی زورم گرفتـهبود .ایـنها را به کـسی نگفـتم
اما در جلـسهیِ شورایِ عالی هـرچه کردم نتوانـستم به پدرت فـکر
نکنم .همکیش که میگویم یعنی همین ،یعنی اینکه تو کسی را
از خودت بدانی و من منیتوانــستم نــسبت به تــصمیمِ غالمعــلی
بیتفاوت باشم.
اینـجا بود که ازکورهدررفتم؛ که مردِ حـسابی این هم شد دلـیل؟
پدرِ من اصال دو ماه قبل از بهدنیا آمدنِ من از کوه پرتشد و مُرد و
هـیچ نقـشی در نـامگذاریِ من نـداشت .دوم اینـکه گـویا خُل و چِل
بوده و اصال به خاطرِ پریـشانیاش اسمش را به »غـلومعلی« تغیـیر
میدهند  -که مثال شفا پیدا کند .-دیگر ای نکه نامِ مرا پدرِمادرم
گذاشتهبود که عمری طوالنی داشت و همین چندسالِ پیش مُرد و
اسمِ خودش اسفندارمَذ بود و از فرطِ مسافرت به مشهد و شایعهیِ
داشنتِ زنی در آنجا همه » اسفندارمَش« صدایش میکردند.
حــــرفم را قــــطع کرد و گــــفت :ببین عزیزاهلل من اینــــجا برایِ
»بحلبودی« آمدهام  .قصدِ اثباتِ خودم را ندارم .میپرسی چرا با
تغییرِ نامم مخالفتکردی .دارم داستانش را برایت تعریف میکنم.
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تازه تعبیرم بهگونهای است که تو گمان میکنی همهچیز با فکر و
تدبیر صورت گرفتهاست ،حالآنکه اگر منصفباشی میفهمی که
چنین نیـــست .من در واقع دارم ضمیرِ ناخـــودآگاهم را بـــرایت
ترجمهمیکـنم .منـیدامن چـهقدر در این ترجمـهکردن اصلِ روایت را
مــیدامن و به آن وفادارم .آدمی که احســاسِگناهمیکند ،وقتی که
درونش را بیرونمــیریزد ،در بــحران قرار میگــیرد .از طــرفی بــاید
جوری بگـوید که گـناهی که کرده آشکار شود و از سویِ دیـگر
حدودی را نگهدارد که سوءِتفاهم پیدا نشود.
گفـتم :گـمامن به زبانِ دیـگری داریمـیگویی» :شنونده بـاید عـاقل
بـاشد« .بـسیار خوب من عاقلم اما منیفهـمم کـجایِ این کاری که
کردی گـــناه داشت؟ تو که برایِ حـــفظِ حـــریمِ مومنین اجن امِ
وظیفهمیکردی! خوب این چه ارتباطی با احساسِ گناه دارد.
گــفت همــین پُــرویی و از خـودراضیگری که دارد ،همیــنکه تو را
هم آتـشیمیکند .با خودم فـکر میکـنم اگر من بـندهیِ خدایم تو
هم هــستی .مــیدانی چهچــیزی وجدانِ مرا عذاب میداد؟ ایــنکه
مدتهاپیش برایِ مــهاجرت به کــانادا اقدام کــردهبودم .وقتی به
مدارکِ تو نگاهکردم ،فهمیدم ساکنِ تورنتویِ کانادا هستی .بعد
سعیکردم با تو مت اس بگــیرم .خودم به تلــفنِ متــاست زنگزدم.
میخـواستم اشتباهِ احتـمالیِ تو را بـهانه قـراردهم و سرِ صحبت را
باز کــنم ،اما بــرخوردِ تو چــنان قاطع بود و نــسبت به احســاساتِ
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مذهبی بیتفاوت و حتا توهینآمیز که منصرف شدم.
گفتم یادت هست چی گفتم؟
گفت  :با حلنِ بدی گفتی:
من این قـسمتِ عربیاش را میـخواهم حذف
کــنم .گفــتم »عــزیز« هم که عــربی است .
گفتی آن حداقل عزیز است.
من هم تویِ دلم گفتم حیفِ نامِ »اهلل« که بهدنبالِ اسامیِ امثالِ تو
بگــذارند .بــعد هم رفــتم به شورایِ عالی و رایِ خودم را دادم.
عذابی که دامــنم را گرفــته مـربوط به آن نــفعِ شخــصی است .اگر
برایِ مهاجرت اقدام نکرده بودم هرگز به تو زنگ منیزدم.

۹۹

راه
پلیــسها جاده را قُرُق کردهبــودند .کــسی بیــشتر از صدوبیــست
کیلومتردرساعت منیرفت .این مونتکارلویِ المَصَّب هم که عینِ
کـشتی است! اصال منیفهـمی باچه سرعتی میروی .فـکرِ آدم که
مـشغولِ گفتـگو بـاشد حـواسش پرت مـیشود .نـاچار سرعتم را با
»کروزکـــــنترل« ثابتکردم و پایم را ازرویِ پدال بـــــرداشتم.
ایــنجوری بــهتر میتوانــستم به حــواصیل گوشکنم .راستش سرم
ازکارش درمنیآمد .به نحوِ آزاردهندهای ی کجور حسِ شکاکیت
در دلم شروع به پــرسهزدن مــیکرد ،وســواسی که گاه مرا رها

۱۰۰

م یکرد و گاه دامامن را میگرفت .با خودم میگفتم این یارو دیگر
کیست!
حاال من بِـحِل بکـنم یا نکـنم ،مـگر در آنـچه که گـذشته تـفاوتی
حـــاصل مـــیشود .نامـــردها آجن ا نشـــستهاند و در خصـــوصیترین
تصمیماتِ زندگیِ مردم به انحایِ مختلف دخالت میکنند .بعد
هم پول و پِلهای جورمیکنـند و میزنـند بـیرون .اینوَر که میآیـند
یکدفـعه اخالقی و بـاوجدان مـیشوند .نامـردیها و حقکُـشیهایِ
اصلیِ خــودشان را فــراموش میکنــند وبرایِ یــکامرِ پیــشِپاافتاده
مظلومانه عذرخواهیمیکنند.
این افـکارْ در خـلوتِ دستـشوییِ متـیز و بزرگِ شعبهیِ »آن روت«
از ذهـــنم میگـــذشت .ایـــستگاههایِ مـــسافرتیِ جـــدیدی که بـــینِ
تورنـتو و اُتاوا تـاسیس کـردهاند ،جایی که دیوارها هـمه سنگِ مـرمر
و زمـــین از جـــنسِ گرانـــیت است .صابون  ،دستمال  ،حوله و
شیرهایِ اتوماتــیک ،فوقالــعاده مرتــباند .بویِ خــوشی در هوا
پیچیده است .صدایِ موسیقیِ مالیمی گوشِ آدم را مینوازد.
در چنـین فـضایی منیخـواستم دستـشویی را ترک کـنم .با ایـنحال
خارجشدم و حواصیل را دیدم که از کافیشاپِ »اِستارباکس« دوتا
چایِ سبز گرفــته و به هــمراهِ بــستههایِ کــوچکِ عــسل رویِ مــیز
گذاشتــهاست .آنوسطْ در مــرکزِ »ال بیِ آن روت« بهتنــهایی رویِ
مُبـــلی نشـــستهبود و سقفِ بلـــندِ باالیِ سرش را بـــررسیمیکرد.

۱۰۱

بیمـقدمه گفـتم :حاال اگر من کودکی داشتم و میخـواستم اس ِم
ناروایی رویِ او بـــگذارم ،قـــبول! شورایِ -چهمـــیدامن -عالی را
تــشکیلمیدادید و ممُانعتمیکــردید .اما یک آدمِ بالغ که وصی
منیخـواهد .دوستدارد اسمش را بـگذارد »چُغُـندر« به کـسی چه
مربوط است؟
گــفت یعـنی اگر کــسی آمد و در نامش فـحشِ رکــیک به شخصِ
شما بود  ،مانعی ندارد؟ گفتم البته که مانع دارد اما به من مربوط
است نه به شما.
خوب من هم میروم شکایت میکنم.
شما جلوجلو چه حقی دارید مداخلهکنید؟
گـفت پس مدعیالعموم چـهکاره است .باالخره شورایِ عالی هم
خودش را منایندهیِ عموم میداند ،یعنی همان مردمی که نباید به
شئوناتــشان توهیــنشود .مثال شما در آمریــکا میتوانــید نامــتان را
عیــسایِ -استغفراهلل -کافر بگــذارید؟ بـــروید قوانین را ببینـــید.
گمانمنیکنم اجازه بدهند.
گفـــتم برادرِ من مثـــالهایی که شما مـــیزنی هـــمه ایجابـــیاند،
یــکنوع تــهاجم در عیــسایِ کافر هــست که ممــکن است حمــله و
خــــشونت علــــیهِ گــــروهی از مردم تلقــــیشود یا به قولِ شما
توهینبـاشد .اما عـملِ من سلبی بـودهاست .من میخـواستم یک
نامی را از اسمم بردارم .این نه خــشونت ،نه توهین و نه چــیزِ

۱۰۲

دیـگری است که کـسی دخالت کـند و آزادیِ مرا سلب کـند .من
به دلیلِ کاری که دارم و ای نکه دایم در تردُّدَم خیلیوق تها باید از
مرزِ آمریــکا عــبورکنم .هــربار که پــاسپورمت را به گیــشهیِ مــرزبانی
مـیدهم دستودلم مـیلرزد که ممکـناست طرف آزارداشته بـاشد و
مرا اذیتکـــــند ،کلمهی »اهلل « ایـــــجادِ حســـــاسیت میکـــــند.
فکرمـیکردم اگر از شرّش خال صشوم راحت خواهـمشد .حاال این
توهین به کدام مقدسات است منیدامن؟
گـفت :تـشخیصِ این قانـونها و تعیـینِ مـصداقها که این توهین
است یا نیـــست و مثال سلبی توهین نیـــست و ایـــجابی توهین
هست ،اگر قرار بود با یک مالکِ جهانی معلومشود که تقدسّی
در عالم منیمـانْد .نــاچار »توهین به مقـدسات« هم فـاقدِ هـرگونه
معـنایی بود .شما -راهِ دوری نرو -داخلِ یـکدین و یککـشور و
یــــکزبان اگر دوتا شهر جابهجــــاشوی معیــــارهایِ تــــقدّس
فرقمیکند .یکجا قرآن را مثلِ بقیهیِ کتابها عمودی در تاقچه
منیگـذارند  ،جایِ دیـگر میگـذارند ،یک جا گمانمیکنـند اگر
رویِ قرآن چــیزی بگــذارند توهین به کالماهلل است جایِ دیــگر
چنــین گــمانی منیکنــند .استاندارد ِ ایزو  ۲۰۰۹نداریم که شما
بحثِ سلب و ایجاب میکنی!
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تغییر
با این نحوِ جوابدادنِ حواصیل دو چیز داشت عذامب میداد .یکی
مدعیالاهلل شدن و اسمش را مدعیالعموم گـــذاشنت و دیـــگر
تغییـرهایی که با گـذشنت از مـرزهایِ جغرافـیایی ،ایـنگونه در رفـتار
و گفــتارِ آدمها مـــیدیدم و سرعتِ اینهــمه تغیــیر را برمنـــیتافتم.
حدِاقل بعـضی از آنها هـرگز بـرایم قـابلِ قـبول نـبوده و نیـستند .این
غیرِممکــناست که یک آدم ِ غیرِمنطــقی یــکشبه منطقــیشود .از
آنجا که منطقـیبودن مرحلهیِ باالتری است ،اگر کـسی یـکشبه
منطقــیشد میتــوانحدس زد که او پــیش ازاین هم همهچــیز را
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میفهمـیده و فـقط خودش را به خـریّت میزده است .گـیرم چنـین
هم نبــــاشد ،هــــنوز زوایایِ مــــسایلِ اخال قی آنقدْر بــــاریک و
پیچیـدهاند که پـریدن از یک باورِ اخالقی به باوری متـضاد کُـلّی
ذهنِ انــسان را به خود مــشغول میکــند .مثال »نــگاه به مرگ«
من ونهیِ خوبـــیاست .کـــسی که در ایران دارد میمـــیرد بـــاید به
هرقیــمتی از طرفِ پــزشکان و دوستانش نــیرویِ مــاندن بگــیرد و بر
احـساسِ مرگ غلبهکـند .این معـنا تا حدی پـیش میرود که اگر
حسکنـند بیـمار متـایل به مردندارد به او دروغ میگویـند و نتـایج ِ
آزمایش را با الفاظی دوپهلو چنان میپیچانند که به توهّم بیفتد و
پــیروزی بر مرض را در دوقدمیِ خود احــساسکند .ایــنکه چه
سرنــوشتِ دردناکی در انتــظارِ بیــمار است ،حت تِ هــیچ شرایطی
چـــــیزی را عوض منیکـــــند .ایـــــنکه محتـــــمل است پـــــیش از
»ازدسترفنتِ قوایِ مغزی« هزار نکتهیِ گفتنی فروگذار شود هم
تاثیــریندارد .بــاید مــریض را وادارکرد که به بهــبودِ خود ایــمان
بـیاورَد .در حالی که در بعـضی کـشورها به بیـمار اجازهمیدهـند
مرگِ خودش را تقاضا کُنَد و در صورتِ پافشاری و ناامیدی او را
آزادمیگذارند که بهمرگ تندهد .انسانیتِ ایستاده در ورایِ این
هردو نگرش ،قابل ِ دفاع است .اما پریدن از یک طرزِ فـکر به طرزِ
فــکرِ دیــگر یــکشبه امــکان ندارد .تغییرِمــنش در انــسانها یک
رویدادِ زمانگیری است که نقیــضش خــارخارِ تــردید را در آدمی
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دامن مــیزند .به همــین دلــیل پــرسیدم :چی شد؟ تو تا دیروز
ایننکــته را منیفهمــیدی که »آدمها حق دارند نامــشان را عوض
کنــند«  .یک دفــعه متــحول شدی؟ صراحتا گفــتم :من چنــین
تغییرِ سریعی را قبول منیکنم .از نظرِ من دو حالت بیش ندارد؛ یا
تو آدمِ بیاخالقِ فرصتطلبی بودهای که برایِ یکلقمه نان ،ریش
و پـشمی گـذاشتی و تن به رفتـارهایِ خالفِ اخالق در یک نـظامِ
عقبافـتاده دادی! یعـنی -برایِ خـوشخدمتی -تـسبیح و سجادهیِ
دینداری به آب کشیدی .در این حالت؛ برو و از خودت و عمری
که گذراندی عذرخواهی کن .یا به رفتارَت ایمان داشتهای و حاال
تغییـرکردهای که چنـین تغیـیری مَبـنایی میخـواهد و یـکشبه پـیدا
منیشود.
صندلیاش را کـمی خوابـاند و شانههایش را در سینهاش جمـعکرد
و گفت:
من تغییــرکردهام اما نه یــکشبه .درست است که
عـــوضشدنْ آنی اتـــفاق منیافـــتد اما در روندِ تغیـــیر
حلظههای یاست که در خاطر میمانند و سایهیِ خود
را برســراسرِ آن روند میگــسترند ،جوریمــیشود که
دیگر روند را منیبینی و هر بار همان حلظه را میبینی
و از آن سخن میگویی.
گــمان منیکــنم تو این مــثال را بیدلــیل زدهبــاشی،
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مــیدانی که من امــیدی به زندگیِ طوالنی ندارم و
مـیدانی که به مـرگم و کـارهایی که بـاید در رابـطه با
بیماریام بکنم اندیشهمیکنم.
گفـتم- :بـگو ببینم -تلـفنِ مرا از کـجا پـیداکردی؟ گـفت مقالـهها
و نـوشتههایت را خـواندم و اعترافمیکنم که باعـثشد نـسبت به
تــصمیمِ عذرخواهی مــصممتر شوم .بُــگذار اعترافِ دیــگری هم
ی من بود که با
بکــــنم؛ این هم دومــــین منفــــعتِ شخــــص ِ
عذرخواهیکردن و »بحـــلبودی« خـــواسنت با تو آشنـــاشوم و از
نزدیک صحبتکنم.
با این حرف رقّت و نازکی وجودم را انبـــاشته کرد .گفـــتم
بیماریات چیست؟ چرا اینقدر نا امیدی؟
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بیمارستان
ایـنبار نـبات بود که صدایِ قطعهیِ ترکـمن ِ علـیزاده را -پـاسی از
نیمـــهشب گـــذشته در خـــلوتِ جاده و اتـــومبیلی که مـــیراندم-
منتــشر کرد .یک میــنی وَنِ گُلــداستارِ قدیمی را از همیلــتون به
سمتِ تورنتو م یراندم که مبایلم به صدادرآمد .ماشین ،مجهز به
سیـــستمِ »هَـــندزفری« نـــبود .نـــاچار مجبـــورشدم مـــبایلم را رویِ
»اسپیکر« بگذارم و با نبات صحبت کنم.
گفت :گمامن رفیقت رفته بیمارستان .گفتم :دوباره؟
گفت :البُد!
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گفـتم :تو از کـجا فهمـیدی؟ گـفت :شمارهای رویِ »دیس پِـلِی«
افــتادهبود ،گرفـــتم ،دیدم بیمــارستان جواب داد .خیـــلی نــگران
شدم! اینبود که به تو زنگزدم ،خدا را شکر خوبی.
گـــمامن هـــمان رفیـــقت بوده که تعریـــفش را مـــیکردی .حاال
مواظـــبباش تـــصادف نکـــنی ،کـــجا هـــستی؟گفـــتم اگر هـــمان
بیمــارستانِ قبــلی بــاشد یــکساعت با آن فــاصله دارم .گــفت :به
هرحال مواظبِ خودت باش ،من را هم بیخبر نگذار.
میدانـستم این بار دیگر متام است .سه بیماریِ مُهلک ه مزمان به
بدنش و روح و روحیهاش هجوم آوردهبود .یکی از مهاجمان یعنی
زخمِ معده -اگرچه مهمترین نبود -اما امکانِ جتویزِ رقیقکنندهیِ
خون را از پــزشکان میگــرفت .دیــگر فــقدانِ پال کِتْ که امــکانِ
انعـقادِ خون را در حدِ صفر ضعیف مـیکرد و سوم بروزِ سکتهیِ
مـغزی که برایِ کاهشِ احتـمالِ آن نـیاز به کاهشِ غلـظتِ خونْ ،
مبرم میمنود .از سـهسال پـیش که حـواصیل جتربهیِ یک سکتهیِ
مـــغزی را پـــشتِ سر گـــذاشتهبود ،هفتهای نـــبود که نـــشانههایِ
مشابهی حلظههایش را تلخ و حُزنآور نکند .به قولِ خودش:
همیــــنکه آدم مرگ را در کمــــینِ خود احــــساس
میکـــند .طوری با حوادثِ پیـــرامونش بیارتـــباط
م یشود که بهخاطرسپردن را تعطـیل و بـهخاطرآوردن
را تقویتمیکـــند .بههمـــین دلـــیل ایـــمانش قویتر
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مــیشود .دینِ هـرکس از حافظهیِ ازلیِ او مـیآید و
کافـــیاست که بهدلیـــلی آن را بـــهتر بـــهخاطر آوَرَد.
درمقــــــابلْ بیدیــــــنی و دینگــــــریزی از مــــــشاهدهیِ
واقعیــتها و پاککردنِ پیشفــرضها پــیدا مــیشود و
به همیندلیل با بهخاطرسپردن آمیختهاست.
وقتی که من به بیمـــارستان رسیدم ،نیـــمساعتی بود که از
هـوشیاری و سخنگفتنش میگـذشت .لولهیِ باریکی از بازویش
داخل و به قلـبش رسیدهبود و لولهیِ کلفـتتری هم از طریق ِ بینی
به سمتِ ششها رهسپار شدهبود .درآن حلظه سراپا ساکن بود و
تنـها چـشم و ابرویِ راستش تـکانکی مـیخورد .هـنوز گفتـگویی
بــــینِ ما نگــــذشتهبود که دکتری مرا صدا کرد و گــــفت:
خـوشبختانه بیـمار تکـلم دارد اما به زبانی سخنمیگوید که برایِ
ما مفهوم نیست .آیا شما با او همزبان هستید؟
هــمه چــیز دال لت بر آن داشت که من بــاید شب را باالیِ سر ِ
حــواصیل میمــاندم .نــبات را مطــلع کردم و با مــبایلم عکــسی از
بیـمار گرفـتم تا بـعدا به او نـشاندهم .حـسی در وجودم میگـفت
که این آخــرین فــرصت است و اگر این عــکس را نگــیرم شاید
هیچوقت نبات حواصیل را نبیند.
آن روزها نــبات از دست ِ به قول ِ خودش »این رفیــقم« یعــنی
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همـــین حـــواصیل دل ِ خـــوشی نـــداشت و در هر گفتـــگویی -با
متلـــــکهایِ معنیدار -او را رقـــــیب ِ خود میخـــــواند و از من
میخواست وابستگیام را به او کم کنم.
پــزشکان در گفتــگویی -که واسطهیِ آن من بودم -کــوشیدند
بیمار را قانعکنندکه باید لول هها به بدنش وصل باشد اما حواصیل
راضی نـــــبود و رسما از ایـــــشان خـــــواست؛ »ساپورتها« را
قطعکنــند .ایــشان پس از اطمیــنان از سالمتِ عقالنیِ مــریض به
خواستهاش عمل کردند و تنها با افزایشِ داروهایِ مُسکّن مراقبتِ
خود را ادامــهدادند .این کار به معــنایِ پذیرشِ رفــنتِ گامبــهگام
بــــهسویِ مرگ بود .مــــریض هــــیچ دارو  ،آب و موادِ غذایی
دریافتمنیکرد و تنـها مُـسکّن بود که هـرازگاهی تـوسط ِ پـرستارها
بصورت ِ جِلدی اِعمالمیشد.
اتاق ،تـــخت ِ دیـــگری هم داشت اما خالیبود و در خـــلوت و
خوابآلودگی ِ طلوع ِ خورشید امکانی میآفرید که من و حواصیل
با خیالی راحت گفتگوکنیم.
مــیدانی عزیزاهلل همهیِ سرمایهگذاری ِ دین برایِ
این حلظه است .اینکه حس میکنی داری به مالقاتِ
کسی میروی و به جایی که تو را انتظار میکشند.
واقـعا من منیفهـمم کـسی مـثل ِ تو چـهطور میخـواهد
این دم ِ آخر را سپری کند؟
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گفتم :سرمایهای را که از حق ِ خودت اندوخته باشی اگر روزی
به دادتبـرسد  ،زوری به کـسی منـیآید اما حس ِ من ایـناست که
»دین« این سرمایه را از دیــگران میگــیرد و به مومن مــیدهد و
اینقسمتش البته زوردارد.
اصال در ذات ِ ایــــنکه؛ »کــــسانی به نیــــکی انتــــظار ِ کــــسی را
میکشند«
خواهناخواه این نکته نهفت هاست که؛ »کسانی به بدی انتظارِ کسِ
دیگری را میکشند«.
حس ِ »رستگاری« هـــــمزادِ »برگـــــزیدگی« است و بدون ِ
گنــاهکاریِ دیــگران ممــکن منــیشود .منیبیــنی عــارفانی که گــناه را
نفیکردهاند ،ناچار رستگاری را هم نفیکردهاند .وقتی که مولوی
میگوید :
»موسیای با موسیای در جنگ شد«
به همــــاناندازه که گــــناه را از گردن ِ فــــرعون برمیدارد ،به
هماناندازه ثواب را هم از موسا زایلمیکند .در دنیایِ بیرنگیِ
موالنا همـگان مـوسایند و گـناه و ثوابی وجود ندارد .تا ایـنکه این
دنــیا اسیرِ رنگ مــیشود .در این جــهانِ رنگگرفــته یــکی از آن
مــوساها بــاید قربانــیشود و ازین به بــعد فــرعون بــاشد .این یعــنی
رستگاریِ مــوسا به قیــمتِ قربانــیشدنِ فــرعون .اگر همهیِ آدمها
مــــوسا میمانــــدند و یــــکرستاخیز مــــیداشتند ،فــــرقی در کــــفر و
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ایمانـشان نـبود .کاری که دین میکُـند ایـناست که رستاخیز ِ مرا
میدزدد تا به تو بـدهد .در نتیجه من فـرعون مـیشوم تا تو مـوسا
باشی.
گـمان منیکـنم با هـیچ تـرازویی بـتوان ثابت کرد که در طول ِ تـاریخ
مؤمــــنانِ هــــیچ دیــــنی از بقیهیِ دیــــندارها و بیدیــــنان بااخالقتر
بـودهاند .با ایـنوصف چرا بـاید رستاخیز ِ گـروهی بر گروه ِ دیـگر
ترجیح داشتهباشد؟ گفت:
تو من را مدعیالاهلل مــیخوانی و خودت هر بار در
جایــگاه ِ خدا مینــشینی .من دارم از انــسانی حرف
مــیزمن که در حلظهیِ مُردن به واسطهیِ اندوختهاش
آرامش دارد و تو در جواب از خدایی شکایت
میکنی که حقِ تو را گرفته و به من دادهاست.
به من چه که خدا به چه دلیـلی حلظهیِ مرا خوش
میکُند! من آن خوشی را میخواهم! همین.
تویِ دلم گفتم  :اگر این »به من چه« واقعا »به من چه« بود  ،که
من اآلن »عـزیز« بودم و » عزیزاهلل « نـبودم ،اما بهمالحظهیِ ایـنکه
به همـین دلـیل »بحـلبودی« خـواستهبود و احـساسِ گـناه مـیکرد،
چیزی نگفتم.
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استحاله
هر بار که میآمدند و مُسکنها را رویِ شقیقهاش میمالیدند کمی
التــهابش ساکن مــیشد و میــلداشت سکوت کــند .انــگار بــهقولِ
خودش» ،وقــتش خوش مــیشد« و منیخــواست آن خــوشی را با
کسی شریک شود.
دستمالی خیس به من دادهبودند که گهگاه دهانش را تر کنم و این
تنـها مایعی بود که بـادهانش متاس داشت .احـساس مـیکردم مـثلِ
خولی و شمرِذواجلـوشن مامورِ قــطعِ شریعهیِ فُرات شدهام و بـاید
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الشخوروار بنشینم و منتظرِ آخرین تکانهایِ قُربانیِ خود باشم.
نـــبات از جمـــله ایرادش این بود که چرا این جـــنابِ حـــواصیل
کـسوکاری ندارد؟ نه زنی ،نه بچهای ،نه خواهر و برادری و چرا
هیچگاه سخنی از بستگانی در میان نیست .نبات وقتی که کارِ ما
به طالق و دادگاه کشید همین حرفها را تکرار کرد.
حاال که فـــکر میکـــنم خودم هم تعـــجب میکـــنم که چـــهطور
حــواصیل کیلومتــرها پــروازکرد و خودش را از خیــابانِ رازی به من
رساند که »بحـلبودی« بخـواهد .من هم اگر جای ِ قـاضی بودم
باور منـیکردم -حاال بـگذریم که از ادارهی مـهاجرت هم استعالم
کردهبودند و پروندهای نیافتهبودند.-
به هرحال در آن اتاقِ ساکت و در آن خلوتِ عظیمِ شبانه من بودم
و حواصیلی که تازه از نشئگیِ مُسکّن به وجد آمده بود و داشت
اعتراف میکرد .میگفت:
کـــــسی باورِ مذهبی را برایِ کـــــشفِ حقیـــــقت
منیخــواهد .خــواستِ مومن دریافنتِ زیــبایی است،
خواه واقعـــیّت داشتهبـــاشد یا نداشتهبـــاشد .بـــهجز
چــندنفر گیــاهشناس ،کــسی در این دنــیا گُل را برای
دانــسنتِ رازهای ژنتیکیِ گیــاهان نگهداری منیکــند.
آدمیزاد گُل را میخـــواهد ببـــوید و نگاهکـــند ،تازه
وقتی زنبورها را میبیند که چه شهدِ گوارایی از دلِ
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آن در مــیآورند ،شیفتهتر مــیشود .احــساسمیکند
که زیـبایی چه اعماقِ ناشناختهای دارد .وجود ِ خدا
هم برایِ شخصِ مومن مـثلِ گُـلی است که جـهان را
زیــبا و عطرآگــین میکــند .اثــباتِ وجودِ خدا مــثلِ
مطالعه روی ِ رازهایِ ژنتیکی ِ گیاهان است و نقشی
در رابطهیِ خداوند و بندهیِ او بازی منیکند.
تو بــیا عمیــقا به وجودِ خدا باور داشتهباش -وقتی
میگویم عمیقا منظورم این است که بیا و مُریدانه و
مومــنانه عــبدباش -حــتا گــمانِ تــردید را هم به دل
راهمده ،بــعدازآن بــیا و عمیــقا بــیخدا باش ،باز هم
مــیگویم عمیــقا برایِ ایــنکه مــبادا یکذره التــجا به
خدا کــنی تا جایی که دشمنش هم نبــاشی -چون
دشمنِ کسی بودن به معنایِ پذیرفنتِ اوست ، -حاال
بـــیا این دودنـــیا را باهم مقایـــسهکن- ،صرفِنظر از
ایــــنکه کدام دُرست است و کدام نــــادرُست-
بیتردید خداباوری زیباتر از بیخدایی است.
در این دنــــیایِ زیبـــاشده از حــــضورِ خــــداست که
انتــــظار  ،شهادت  ،تــــشویق  ،توبــــیخ  ،امــــیدِ به
عدالت  ،توقعِ خیر  ،توفیق ،برکت ،آمرزش  ،توبه ،
بخــشش و دهها و صدها جــلوهیِ دیــگر از زندگی
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نهتنـها معنیدار مـیشود بلـکه هـریک جزئی از اجزایِ
جـــهان خواهـــدشد .در دنـــیایی بدونِ این اجزا ما
مــوجوداتی مــیشویم بــیاندازه ناچیز  ،در گردونهای
که نور ،چهمــیدامن چــند میلیــاردسال الزم دارد تا از
مــشرقِ آن به مغــربش بــرسد .درحالی که میدانــیم
یکروزی دنبالـــهدارهایی آمـــدهاند و با یک هـــجومِ
هولناک همهیِ کرهیِ خاک را به آتش کشیدهاند و
معلوم نیست که در این عظمتِ ناپیدا چنین واقعهای
هرچندسالیکبار اتفاق میافتد.
حرفزدنش را با دستمالِ خیسی که داشتم مانعشدم و گفتم:
گــمان منیکــنم دین به خَــلقِ زیــباییِ ذهــنی -ازاین
جنـسی که تو تـوصیف میکـنی -بخـواهد اکتـفا کـند
و اصال بتواند اکتفا کند.
شما بـــیا شعر بــگو و در شعرت خدایی بـــساز که
همهیِ آن زیباییها را محققکند.
این که منیشود دین!
دینداری یعـنی -بهگفتهیِ من  -مدعیالاهلل بودن و
-به گفتهیِ تو -مدعیالعموم بودن .یعــنی ایــنکه
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انـــــسانْ احـــــساسِ وظیفه کـــــند و برایِ آن وظیـــــفه
پشتوانهای از قِداست داشتهباشد.
شما باور به همهیِ زیبایــیهایِ آسمانی داشتهباش و
در و دیوارِ خانهات را با رنگِ خدا زیورکن و در
جـزءجزءِ وجودت نورِ حق را جاری منا با ایـنحال به
کـــسی که با خدا دعوا دارد و به او از سرِ عـــناد
توهینمیکــند -بهعــنوانِ بــندهای از بــندگانِ خدا-
حق بده و احترام بگذار.
من مــیگویم اگر چنــین کــنی آدمِ خوبی هــستی اما
بویی از دین نبردهای.
نه خودت در خـــلوتت و نه مومنین ِ دیـــگر تو را
دیندار منیدانـــند .دینداری یعـــنی همـــانکاری که
توکردی و به شورایِ عالی رفتی و نگـذاشتی که اهلل
از نامِ من حذفشود .خوبیابد این یعنی »دین«.
مـیدانی حواصیل چه مـیگویم ،از نـظر ِ من هر دیـنی
مــــثلِ جــــزیرهای است که در مــــیانِ دریایی واقع
شدهبــــاشد .عجالــــتا کاری به اندازهیِ آبها و
خـــشکیها و خـــشکیهایِ مـــجاور و تـــعدادِ جـــزایر و
اینحـرفها ندارم ،مـیخواهم بـگویم که هرجـزیرهای
در محاصرهیِ شالقِ امواج است و موجودیتِ خودش
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را در این محــــاصرهبودن معــــنا میکــــند .احــــساسِ
قـــداست نوعی باور به برگـــزیدهبودن و جزیـــرهبودن
است .جـزیره حریمـیاست که بـاید زیرِ شالقِ امواج
حفظ شود.
ناگــهان احــساس کردم حــواصیل دیــگر نــفس منیکــشد .دستمالِ
خــــیس را از رویِ صورتش بــــرداشتم و خوب نــــگاهش کردم.
وسـواسی در دلم افـتادهبود و رجنم میداد .فکرمـیکردم همیـنکه به
قطــعکردنِ ساپورتهایِ غذایی تندادم ،در قتــلش شریکم .ازآن
بدتر این وسواس که با دستمالی که رویِ لــبهایش گــذاشتم،
آخـرین نفـسهایِ ناتوانش را از آمـدوشُد انداختم و دستـیدستی او
را به سویِ مُردن هُلدادم.
در آن بیگاهِ شب ،قاتلی را میدیدم که در سکوتی بیانتها بر سر ِ
قربانیِ خود نشسته بود.
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قبرستان
هفــــتماه گــــذشت .برفِ سنگینی میبــــارید  .ایــــنک من در
یـــــکقدمیِ قبر ایـــــستادهبودم .میلـــــرزیدم و سرما داشت در
استخوانهایم نـفوذ مـیکرد .نـبات ،پـشت ِ خط بود و با فـریادزدن
و گریهکردن مرا مجبور میکرد حرفهایش را قبول کنم:
چرا من حـتا یـکبار هم این آدم را نـدیدم؟ کجـاست
آن بیمــارستانی که بــستری بود؟ کو آن عکــسی که
گــرفتی؟ اصال همــین اآلن بــرفها را کــنار بزن و از
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سنگِ قبرش برایم عکس بگیر.
رویِ زانـــــوهایم نشـــــستم  .با دست بـــــرفهایِ از وزش ِ باد
سفــتشده را به سختی کــنار زدم .سنگِ حــواصیل آشکار شد.
شعری که با کـــمک ِ نـــبات انتـــخاب کـــردهبودم باالیِ اسمش
دیدهمـــیشد .خوب بـــرفها را کـــنار زدم و از سنگش عـــکس
گرفـتم .صدایِ نـبات همینـطور الینقـطع از گـوشی شنیده مـیشد.
انگـشتامن حس نـداشتند .مــاشینم روشن بود  .بـاید یک نیــسان ِ
اینفینـــیتی را از تورنـــتو به اتاوا مــیبُردم .تویِ مـــاشین گـــرمایِ
مطــــبوعی انتــــظارم را میکــــشید .بویِ قــــهوه از پــــشتِ شیــــشه
شنیدهمـــــیشد .از هـــــمان تیـــــمهورتُنی گرفتـــــهبودم که برایِ
نخـــستینبار با حـــواصیل دیدار کردم .قدْکوتاه بود و مـــوهایِ
جوگــــندمیاش حس ِ پــــیری را الــــقا منــــیکرد .نــــبات همیــــنطور
دادمیزد و گریهمیکرد:
تو مریـضی عـزیز .عکـسی وجود ندارد ،بـاید بـرویم
دکتر .اگر قـــبول نکـــنی به جان ِ خودت تـــرکت
میکنم.
رفتم تویِ اینفینیتی نشستم .گرم بود .دستهایم را رویِ بخاری
پهن کردم و فریادزدم:
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خودش را که ندیدی
ندیدی
بیا
عکسِ قبرش را برایت میآورم.
حاال عکس هیچ ،
قبرش که هست.
بیایید خودتان نگاه کنید.
....

