پشتِ جلد  :نگار ِ شکوری

داستانِ

شهرِ هورقَلیا
مهران ِ راد

تقدیم به علی ِ بقایی
و همهی ذهنهایی که هرگز اسیرِ واقعیت نشدند.

۶

سپلش
دل و رودهی کولر بـیرون ریخته و الشهی عظیماجلثهاش بدجوری
غیرِمنتــــظره بود ،پخشوپال به حدی که انــــگار درآن حــــیاطِ
درَنـدشت جامنـیشد .شناور و مـوتور و لولـههای ازهم گسـسته ،
پـــوشالهای ولـــوشده  ،برزنـــتهای پـــوسیده و تـــوریهایِ فـــلزی
هرکدام جایی افتاده بودند .ده دقیق هیی بود که مرید به تـراشیدنِ
گــچهای کفِ کولر مــشغول بود ،خــیالمیکردی تنــها ایرادِ آن
ساردبسنت مخزن است!
دو بـلوکِ سیمانی به جایِ صندلی نـزدیکِ کولر گـذاشتهبودند.

۷
پری خ مشدهبود و داشت سینیِ چای را رویِ دومی میگذاشت.
مـرید آماده بود سینی را بالفـاصله بردارد و بـلوک را برایِ نشـسنتِ
پری خالی کـند .سپهر نیـمساعتی بود  -مجـهز به کـفش و لـباسِ
ورزشی -دورِ حــیاط مــیدوید و جوجهاردکی بیوقــفه تعقیــبش
مــیکرد .مــرید هر چــنددقیقهیکبار فــریاد میزد » :خــرسِگُنده،
این زبونبــسته میمــیره ،بذارِش تویِ تَــشت« و چــندبار همــین
جمـــــله را زیرِ لب آهـــــسته و آهـــــستهتر تـــــکرار مـــــیکرد تا
خاموشمیشد.
پری هـــنوز ننشـــستهبود که در زدند .حلظهای بـــعد در بـــازشد.
محـــمود همـــکار و رفـــیقِ جُـــنگِ مـــرید ،خودش -با روشی که
میدانـست -در را چـارتاق بازکرد و یک ماهیِ غولپیکرِ شیر را
از پــشتِ وانتی که عقبعــقب آورده بود کــشید و رویِ زمــین
انداخت.
پری گفت :خدا مرگم بده.
سپهر متـوقف شد و ناگـهان مـثلِ ایـنکه متامِ مجـراهایِ عـروقش باز
شوند غرق در عَرَق شد.
جوجهاردک مثلِ اینکه حالش خیلی خوب نبود.
مــرید -خــطاب به ســروصدایِ بــازشدنِ در-گــفت :ای زهرِ مار،
زَهرهام ترکید!
محــمود پایین پــرید و درِ پــشتِ وانت را بــست و همیــنجور که

۸
غُرمیزد دُمِ آن هــــیوال را گــــرفت و کــــشید و کــــشید تا ایــــنکه
بـــهسختی رویِ شلنگی که مـــثلِ حـــلزون زیرِ درختِ نـــسترن
حلقهشده بود ولو کرد.
چــشمانِ پری داشت از حدقه بیرونمــیآمد .محــمود سیگاری
آتشزد و گفت :
داشسپهر حالـــشو ببر ،شیالت حـــراجکرده بود.
غلغله بود ،غلغله! حاال اگه بری قورباغه هم گیرت
منیآد.
محــمود که آن وضعیت را دید بیــشتر درنگنــکرد ،پــرید پــشتِ
مــاشین و فــریاد زد »درو ببــند ورزشکار« .سپهر بیاعتــنا رفت
تویِ ساختمان و در را محــکم پــشتِ سرِ خود بــست .جوجه
اردک قلـبش از شدتِ فـعالیت از کار ایـستاد و بارفنتِ سپهر رویِ
فرشِ موزاییک ولوشد و دیگر حرکتی نکرد.
پری پرسید :مُرده؟
مرید گفت :نه پس رفته پهلویِ شلنگ ،آب بخوره!
پری گفت :مرغابی را میگم.
مــرید تازه فهمــیده بود که جوجهی زبانبــسته حــرکت منیکــند.
گفت :فکرکردم ماهی را میگی.
پری خیزبــرداشت ،در را ببــندد که از خانهی همــسایه آشِ بلــغورِ
گــندم آوردند .خامنِ رفــعتی معلــومبود که میخــواهد کــاسه را

۹
رویِ کولر بـگذارد ،پری جلویش را گـرفت .مـرید از ای نکه جـلو ِ
ی
مردم با بیــژامه بــاشد احــساسِ خوبی نــداشت .با ایــنوجود سالمِ
کـوتاهی کرد و خود را در پـناهِ کولر قرارداد و شروع به تـراشیدنِ
دیوارههای داخلی کرد.
پری به بـهانهی »سر و صدا« خامنِ رفـعتی را از آستانهی در به زیرِ
درختِ نارون ،تویِ کوچه کــــشید و بــــهسرعت صحبتــــشان
گُــلانداخت .چایــیها یــخکرده ،پــشهکورهای تویِ یــکی از آنــها
افتاده بود .چند تا مورچه به تازگی محلِ قندها را شناسایی کرده
بـودند و از هیجانـشان و سرعتی که میآمـدند و میرفتـند پـیدابود
میخواهـــند گروه را خبر کنـــند .مـــرید حلظهای ساکت شد و
بخــشی از سخنانِ خامنِ رفــعتی را شنید .خیــلی گــنگ و مبــهم
میفهمـید که در بارهی سـوسکهای ساقهخوار و افـتادنِ سپیدارها
رویِ رهـگذران حرف میزنـند .با خودش گـفت کاش پری در را
میبـست تا من برخـیزم و الاقل ماهی را ازاین وسط جـمع کـنم.
دوسهتا مورچه همچــنان با شتاب رویِ قــندها در حالِ دویدن
بودند .با تکانهای نامحسوسِ پشهکوره هر چند ثانیهای یکبار
موجی تقریبا نامرئی رویِ سطحِ چایی ایجادمیشد .مرید با حالتی
عــصبی یــکجایِ نامربوطِ داخلِ کولر را بــهحدی سائیدهبود که
غـیراز رنـگهایِ پوستـهشده و ساردها و جِـرمها ،لکـههای معـمولِ
ورقهایِ گالوانیزه نیز محوشدهبود.

۱۰
بیـنیِ مـرید داشت بویِ ماهی را مـیشنید و منیگـذاشت فـکرش را
از آن خالصکــند .نــاچار برخــاست و با عجــله یک تــکّه بــرزنتِ
کولر را  -مـــثلِ پیـــشبندِ آهنـــگران  -جـــلویِ بـــیژامهاش بـــست و
صورتش را عـــمدا کـــمی لـــکه کرد و در حالیکه کهنهای رویِ
دوشش انداختهبود و آچاری در دست داشت ،رفت که در را
ببندد.
میخــواست خم شود و کِــشابِ لنگهی ِ سمتِ راستِ در را از
زمین آزاد کند که احمدآقا -بپایِ محله -با موتور ایستاد و فریاد
زد» :مــریدخان این حــرفهایِ خامنِ رفــعتی را جدیبگیر  ،پــسرِ
جوون داری شَّر نشه خدانکرده!«
و بیآنـــکه صبرکند -مـــثلِ همیـــشه -گازش را گـــرفت و رفت.
ایــنجا بود که طاقتِ مــرید طاق شد و در را نبــسته جــلورفت تا
ببیـند خامن ها چه میگویـند واین داستانِ سـوسکهای ساقهخوار
چیـست .خامنِ رفـعتی انـگار نه انـگار که هـمه چـیز را قبال به پری
گفـته ،رو به مـرید کرد که سفیدارها دارند میافتـند یکـیشان هم
مالِ شماست و ...
دیروز یــکی از سفیدارهایِ کوچهیِ پایینی رویِ مــاشینِ مردم
افــتادهبود .خامنِ رفــعتی میگــفت »برایِ شما که کاری ندارد،
درخت را بینـدازید  ،بکـشید داخلِ مـنزل تکهتکهاش کنـید برای
هیزم بدردمیخورد«.

۱۱
مرید خواست درخت را امتحان کند ،خود به خود شکسته بود و
تابِ مـــقاومت نـــداشت .زنها جیقکـــشیدند و به داخلِ خانه
فرارکــردند .مــرید با عجــله رفت و طــناب آورد تا جــلویِ افــتادنِ
درخت رویِ دیوارِ حـــیاط را بگـــیرد .زنها را مامور کرد راه را
ببنـدند و خودش لـندرورش را آورد و درخت را به سمتِ مـخالف
آنقدر کـشید که با صدایِ هولـناکی فروافـتاد .طـناب را از پـشتِ
مـاشین باز کرد و بی هـرگونه تـوضیحی سـوارشد و رفت .چـیزی
نگـذشت که با سهقالب یخِ بزرک و یک دستگاه ارهی زجنـیریِ
برقی برگشت.
راهِ کوچه بکلّی مسدود شدهبود.

۱۲

تابستان
نیمـههای خرداد بود و در اثـنای روز ،آفـتابْ سنگین و حتملنـاپذیر
مـیشد .مـرید پـیش از هرچـیز قالـبهایِ سنگینِ یخ را بی ابزار و
دستکش یکییـکی بغـلکرد و بـهزیرِ نـسترن آورد .ضمنِ ایـنکه
زیرِ لب به محــمود و خامنِ رفــعتی فحشمیداد ،ماهی را در مــیانِ
کوهی از یــخهای خــوردشده پنــهان کرد و رویِ آن را با پــوشال و
بــرزنت پــوشید .پری داشت قطــعاتِ کولر را از دَور و بَر جــمع
مـیکرد و کـنارِ دیوار میچـید .سطحِ قـندها از مورچـههایی که در
کـمالِ آرامش مـشغولِ استخراجِ مـعدنِ شکر بـودند سیاه شدهبود.

۱۳
پـشهکوره انـگار دیـگر موجی -هرچـند نامرئی -بر سطحِ استکان
ایــجاد منــیکرد .صدایِ ارهی زجنــیری به هوا رفتــهبود ،درحالیکه
درخت -مــثلِ قالبِ کَرهای که چاقویی داغ رویِ آن قراربگــیرد-
بیهرگونه مقاومتی تکهتکه میشد.
مدتی بود که تلــفن زنگمیزد  .سپهر که تازه از حــمام بــیرون
آمدهبود گــوشی را بــرداشت ،عــمویِ مــرید بود با تقــاضایی که
هی چکس آمادگیِ آن را نـداشت .پنـجتا ماشین ،پُر از سرنشین ،در
حالِ آمدن به خانهیِ آنها بودند.
مهمان! آنهم اینقدر زیاد! آنهم در چنین آشوبی! شدنی نبود.
سپهر همیــنطور که حرف میزد گــوشی را به مادرش رساند.
مـرید با جارویِ بـزرگی که از شاخههایِ پـربرگِ سپیدار ساختهبود
داشت کفِ اسفالتِ کوچه را جارو مـیکرد .کُـندهها را رویِ هم
چـــیده و خـــشک و تَرَش را از هم سوا کـــردهبود .ســـرشاخهها را
دستــهدسته مــثلِ بارِ کاه با طــناب بــسته ،خیــلی مــرتب رویِهم
چیدهبود و حاالداشت از متیزکاریهایِ آخرِکار لذَّتمیبُرد.
مــرید از سپهر خــواست کُــندههایِ خــوردشده را به داخلِ خانه
منتـقل کـند و همیـنکه داستان را فهمـید خـطاب به پری گـفت:
تویِ ساختمانْ بدونِ کولر جهــنم است ،کــسی شب خوابش
منیبَرَد.
پری گفت :من گفتم اما عمو گفت اینها دارند از بندر میآیند

۱۴
و به گرمایِ بدتراز این عادت دارند.
مرید گفت  :جِدّاً سی نفر آدم؟
پری  :عمو اینجوری گفت.
مرید :تو چی گفتی؟
پری :گفتم ما اینقدر تشک و بالش و روپوش نداریم.
مرید :خوب؟
پری :هیچی ،گفت خودشون دارن.
مرید :اینها کی هسنت؟
پری :عمو گفت اهلِ »هورقلیا« هستند اما برایِ تفریح رفتهبودند
بندر  ،دارند برمیگردند .هتل گیرشان نیامده.
مـــرید گـــفت :ایـــنوقتِ سال بـــندر؟ اینهـــمه آدم کار و کـــاسبی
نـــدارند؟ اآلن که وقتِ مـــسافرتِ تفریـــحی نیـــست! قـــاچاقچی
نباشند؟
ترس وجودِ پری را گرفت! گفت یعنی چی؟ چه قاچاقی؟
مــرید :چهمــیدامن همیــنجوری گفــتم .هــرچه بــاشند مهمانــند.
حاال کی میرسند؟
پری :غروب راه میافتند و احتماال صبحِ زود میرسند.
مرید :جداّ سی نفر؟
پری :ای بـابا من که دعوتـشان نـکردم .بـیا خودت به عـمو زنگ
بزن .بــیا  ،بــساست ،خــسته شدی  ،من حــمام را بــرایت آماده

۱۵
میکنم .بیا دلم داره شورمیزنه ،زود بیا...
زیـباییِ هیـزمهایِ پرچیـنشده ،چـشمهایِ رنگِ خـستگی گرفته را
به خود خیرهمیکرد .بویِ چوب در هوا پیچیدهبود و رشتهی ِسیمِ
رابط داشت دورِ دستوبازویِ مـرید حلـقه مـیشد .بـاید ماهی را
باخودش تویِ حـمام مـیبُرد و هماجنا تکهتکه مـیکرد .فردا خـیال
داشتند برایِ نــهار رویِ همــین هیــزمها »ماهیپلوتُــرشی« درست
کنند.

۱۶

اقلیم ِ هشتم
وقتی مهمـــانها رسیدند ،عـــمو حـــضور نـــداشت .تازه اولـــین
پرتــوهایِ خــورشید در آسمان ظاهر شده بود .مهمــانها هم به
اندازهی میزبـانها مَـنگ و شگفتزده شدهبودند .عـمو به آنها
وامنودکـردهبود که در یک مُـتِل مـستقر خواهنـدشد .گفتـهبود که
امورِ مالی را هم نگران نباشند.
صحنهیِ ورودِ مهمـانها حـکایت از سردرگمی و گیـجی داشت.
جوری که پری و مرید تعارف میکردند هیچ شباهتی به مُتلداری
پــیدامنیکرد .هــیچ عال متی هم وجودِ یک مهمــانسرا را تایــید

۱۷
منیکرد.جمعیتِ خوابآلود با لباسهای چروکیده -خودبهخود-
به پشتِ درختِ نسترن راندهشدهبودند .مرید به سختی ماشینها
را از کــنارِ جــنازهی کولر به زیرِ سایبانی که از ورقهایِ موجدارِ
آزبست برپاشدهبود هدایت میکرد.
هوا کــمی سرد و مطــبوع بود .کُــندههایِ سپیدار مــثلِ حلقهیِ
گستردهای از صندلیها بر گردِ آت شخانهای چیدهشدهبود و رویِ
آتـشخانه کـماژدونِ بـزرگی قرار داشت که تا نـصفه تویِ آن آب
ریخته بودند .دستهی هیزم جوری مرت ببود که به راحتی بتوان
شعلهها را تغذیه کرد .هنوز آتشی در کارنبود و مهمانها دست
در بغلکرده میلرزیدند و با حرکاتی که داشتند ،گرممیشدند.
بهزودی هـمه در سالنِ بـزرگی نشـستهبودند و پری داشت برایـشان
چای میریــــخت .اتــــاقها و رختِخــــوابها معــــلوم شدهبود.
مهمـانها بچهیِ کـوچک نـداشتند ،چهـارتا زوج بـودند و کثیری
نـوجوان -کـمابیش همسـنوسالِ سپهر -که معـلوم نـبود کـیباکی
خواهربرادر و کی بچهیِ کیست .یک پدربزرگ هم بود که همه
احترامش میکـردند ،همانکـسیکه هماهنگـیها با عـمو از زیرِ
سرِ او برمیخاست.
سپهر ناگــهان خودش را در مــیانِ گروهِ بــزرگی از همســنوسالها
مـیدید که مودب و جذاب بـودند به ویژه آتـیه دخترِ خـوشکل و
خندهرویی که توجّهِ پری و مرید را هم جلب کردهبود.

۱۸
اولــین قُلُــپهایِ چای داشت از گــلویِ مهمــانها پایین مــیرفت،
پدربزرگ با حلــنی صمیمانه تقــصیرِ زحمــتها را بــرگردنِ عــمو
انداخت و گفت:
ما حقیقـتاً چنین انتـظاری نـداشتیم .البـته از عـمو که
کـرامت بعـید نـبود اما شما هم گـناهی نـداشتید که
ای نطور توی زحمت بیفتید .اگر شما اجازه بدهید
ما یکامـــشب پـــیشِ شما مـــیخوابیم و صبحِ زود
حرکت خواهیم کرد.
پری و مـرید هـمزمان شروع به تـعارفِ متقـابل کـردند و هیـچکدام
عرصه را برایِ دیگری خالی منیکرد.
مـرید سپس با حلـنی بامنک گـفت  :حاال که شما عجـله دارید تا
نرفتید بگویید ببینیم این »هورقلیا« دقیقا کجاست؟
یک دفــعه انــگار یخِ جمعــیت بــازشود ،همــهباهم خندیــدند و به
شکلِ گیجکنــندهای تویِ حرفِ یکدیــگر دویــدند ،هــریک به
گمانِ خودش راهِ رسیدن و موقعیتِ هورقلیا را تشریح میکرد.
باالخره پدربزرگ ثابتقدم ماند و دیگران ساکت شدند:
هورقلــیا مــرکزِ اقلــیمِ هــشتم است و بیــشترِ مــسیرش
هم برایِ شما سرباالیــــیست .مــــاشینِ خوب
میخـواهد که سینهکـشی را بتـواند باال بیـاید .شما
فـکر کن دمـاوند را گرفتهای و از ضلعِ جـنوبی داری
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صعود میکــنی .اول زیرِ ال ستیکت ریگ است ،
یـواشیواش سنگالخ مـیشود ،درخـتها هم عوض
مــیشوند .از ابــرها که بـگذری اقلــیمِ هــشتم شروع
مــیشود دیـگر از آن به بــعد راه را گُم نــخواهیکرد.
دنبالِ بویِ گوگرد را که بگیری بهسر میرسی .شما
بخواهی بیایی بعد از اینکه ابرها را رد کنی روستایِ
جابُلقا است ،همانجامیآییم دنبالت.
پری تـشکر کرد و گـفت ایـنطور که شما تـوصیف میکنـید حتـما
میآییم و پرسید :آن باال مردم چه کار میکنند؟
پدربزرگ گفت:
کارهای اصلی همه آنجاست و خارج از آن »اصل«
وجود ندارد .میدانـید پـرندهای اگر در اقلـیمِ هـشتم
بپرد ،هفتتا سایه دارد که هریک رویِ یک اقلیمی
میافـــتد .در هراقلیـــمی مردم سایهای از سایهها را
میبینند که بنابر زاویهای که با اقلیمِ هشتم داشته،
شکلِ دیگری دارد .بیشترِ افراد چون چیزی از اقلیمِ
هـشتم منیدانـند گـمان میکنـند آنچه میبینـند اصل
است.
مــرید احــساس مــیکرد سواالتِ زیادی دارد که راجع به هورقلــیا
بپــرسد و پری هم دوســتداشت آن مهمـانها را بیــشتر بشنــاسد و
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راهش این بود که اتاقها و حیاط را به آنها نشان دهد و در بارهیِ
عکسهایی که رویِ در و دیوار است صحبت کند.
مــیزِ غذا کــوچک بود ،نــاچار هر کس از صبحانهای که فــراهم
شدهبود سهمی برمــیداشت و روانهی گــوشهای مــیشد .بهزودی
مـرید و پدربزرگ و سهمردِ دیـگر رهسپارِ حـیاط شدند تا به مـحلِ
استقرارِ کماژدون برسند .همینطور که قدم میزدند پدربزرگ از
نسبتِ اقلیمِ هشتم با هفتاقلیمِ دیگر میگفت:
در اقلـیمِ هـشتم دو روستا و یک شهر بیـشتر وجود
ندارد؛ روستاهایِ جابلــقا و جابــرسا و شهرِ هورقلــیا
که ما از آنجا میآییم.
مهمترین تولیدِ هورقلیا »علم« است .علم از جنسِ
نور است و نور اگر در آینه نشکند به هدر میرود و
در دلِ تاریکی گُم مــــــیشود .هورقلــــــیا آیینهی
انـــــوارست و بـــــرجهایی دارد که مـــــثلِ دکـــــلهایِ
مـــخابراتی نـــورها را جذب میکنـــند و آنرا پس از
شکـــــــسنت به سمتِ اقلیـــــــمهایِ هفـــــــتگانه
بازتابمیدهـند .در هفتاقلیم این نـورها به فـراخورِ
نــیاز تــبدیل به گــرما و به خدمت گرفتهمــیشوند.
اقلیمِ هشتم بر بدنِ اقالیم مثلِ سر است و برجهایش
مـــثلِ گوش و چـــشم و بینـــیاند که بهتـــوسطِ آنها
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اطال عات را دریافتمیکـــــند و بـــــازتابِ آنرا به
اقلیــمهایِ هفــتگانهی بدن میفــرستد تا تــبدیل به
انرژی منوده مصرفکنند.

ماهی
یواش یواش پــسران و دخترانِ جوان هم آمــدند و به جــمعِ مردان
پیـوستند .عشقِ به آتش اقلیم منیشناسد ،ای نبود که دست ب هکار
شدند تا آتش را برپاکنـند .آتـیه و سپهر به شکلِ مـشهودی بـههم
نــزدیک شدهبودند و از یکدیــگر پــشتیبانی میکــردند .همیــنکه
مــرید به سپهر فــرمانی میداد ،آتــیه گوشبــهتَوار ۱بود که همـراهی
 ۱کـمابیش مـعادلِ »گوش به زنگ« است  .با این تـفاوت که »گوش به زنگ« کسـیست خارج از
ماجرایی که اکـنون نـگرانِ آن است و گوش به توار در دلِ ماجرا قرار دارد .مثالً یک مادر گوش به
زنگِ آمدنِ شوهر است که از خارج از خانه م یآید و هـمزمان گوش به توار ِ گریهی نوزاد است که
گـوشهی اتاق خوابـیده است» .توار« واژهی محـلیِ کـرمانی است به معـنایِ صدا و هـرگونه جنبـشی
که منــجر به صدا شود .یک شکارچی که کمـین کرده بـاشد گوش بــهزنگِ جانوری است که
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کـند .ماموریـتهای ارتـباط با پری و خامن ها و هرچـیزی که خارج
از جمع بود مثلِ گرفنتِ کبریت و نفت و مقدماتِ آشپزی به آن دو
محول میشد.
نوجــوانان مــشتاقانه میخــواستند مــشارکت کنــند .صبحِ تعطــیلِ
دلکــــشی بود با هرنــــسیمِ مالیــــمی ،بــــوهایِ خــــوشی در هوا
منتشرمـیشد .آنقـسمت از فـضایِ خانه که پـشتِ درختِ نـسترن
قرار داشت  ،به شکلِ غــیرِ قــابلِ وصفی جوانپــسند و دخلــواسته
بود .به زودی سفرهای رویِ زمـین پـهن کـردند که بچـهها دورِ آن
بنـشینند و بـرن پاککنـند .آتش داشت گُرّان مـیشد .دو نـفر از
آقــایان یک دستهی گــشنیز را در سبدی پاکمیکــردند .سپهر و
آتـیه در رفت و آمد بـودند و به همـهجا سر مـیزدند .همهمهای از
گفتگـــوها شنیدهمـــیشد که به مـــحضِ سخنگفنتِ پدربزرگ
خودبهخود به آرامش میکشید.
در اقلــیمِ هــشتم روح و جــسم جایــشان باهم عوض
مــیشود .جــسم روحانی و روح جــسمانی مــیشود.
جابلــقا دروازهی این تغیــیر است .مــسافرانی که از
اقلیمِ هشتم به اقالیمِ هف تگانه در رفت و آمدند در
این روستا وارونه مـــیشوند .ایـــناست که مـــسافر
بــهقولِ امــروزیها »جِــتلَگ« میگــیرد و تا مدتی
هرحلـظه ممـکن است پـیدا شود یا گوشبـهتوارِ دشت است که از هر گـوشهاش چه صدایی به گوش
میرسد» .ت« در توار مثلِ تَدیگ )با حذفِ »ه« ( تلفظ میشود.

۲۳
حالش سرِ جایِ خودش نیست.
اینجا بود که آتیه گفت  :وارونگی همچین چیزِ بدی هم نیست
و هــمه خندیـــدند .مــرید نـــگاهی به سپهر کرد و از سکوتِ او
خــوشش آمد .رو به پدربزرگ پــرسید :یعنــیچه جــسم روحانی
میشود؟ پدربزرگ اشاره به کماژدون کرد و گفت:
مــثلِ این آبها که میخواهــند بجــوشند .جنــبش
دارند و جنــبش یعــنی جــانیافنت و میخواهــند روان
شوند و روانشدن یعـــنی روح یافنت .روح یعـــنی
آگاهی و آگاهی عینِ سلوکاست ،یعنی رفنت .گاه
مـیشود که این آگاهی به سلولها سرایت میکـند.
در چنـین حالی مـغز در سـراسرِ بدن جاری مـیشود.
گاه این مغز کوچک و ناتوان است و چنین جریانی
در حدِ حتمـلش نیـست .مـثلِ جوجهاردکی که سپهر
را مادرِ خود میپـندارد و آنـقدر تعقیـبش میکـند که
قلــبش از کار میافــتد .در این مرحــله کِــششْ عــاملِ
جــریانِ مــغز در بدن مــیشود .کــشش هــمان غــریزه
است ،میلی که فاقدِ آگاهی است .پختهترین حالتی
که غریزه میتواند داشته باشد عشق نام دارد .عشق
یعــــنی روحانــــیشدنِ جــــسمی که هــــنوز از غــــریزه
آکنــــدهاست .به همــــین دلــــیل عــــشق با جوانی
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همسایهی دیوار به دیوارست.
آتیه گفت یعنی شما عشق را حدِ اعالیِ آگاهی منیدانید؟
پدربزرگ گفت:
نه که منـیدامن .زیـبایی و هـنرِ عـشق در این است که
اجازهمـیدهد جـسمِ ما روحانی شود بیآنـکه هـنوز
از آگاهی سرشارباشد .تکیهی عشق بر کششیست
که از غـــریزه برخـــاسته و خود حقیقـــتا عـــینِ غـــریزه
است.
آتــیه گــفت و از کــجا معــلوم که سرنــوشتِ عــاشق مانــند جوجهی
سپهر نشود؟ راستی کجا خاکش کردید؟
سپهر با دست آتشْــخانهی زیرِ کــماژدون را نــشان داد و زیرِ لب
غُمغُمی کرد .پدربزرگ گفت:
معــلوم نیــست .هــیچ معــلوم نیــست .ممــکن است
بشود و از جوجهی سپهر هم بدتر شود.
در همــین مــوقع خامن ها هم آمــدند و هــرکس با خود چــیزی آورده
بود .ماهــیتابهی بــزرگی را رویِ آتـشْخانه -کــنارِ کـماژدون -جا
دادند .تکههای ریز شدهی ماهی را در تابه ریختند و ترشیِ لیته و
روغن را به آن افــزودند تا سُرخ شود .فلــفل قــرمز و گــشنیزهای
خورد شده را هم افـزودند و پدربزرگِ باحــوصله را گمـاشتند تا
همیــنطور که حرف مــیزند ،مخــلوط را همبــزند .بویِ سرکهی

۲۵
تــرشیها همه جا پیچــیده بود و پیــشاپیش احــساسِ گــرسنگی را
دامن میزد.
مـرید گـفت :خوب داشتید راجع به جریـانیافنتِ آگاهی در جـسم
میگفتید .مگر جسمِ ما قابلیتِ درکِ آگاهی را دارد؟
پدربزرگ گفت:
اگر منــظورِ شما از جــسم صِرفِ دست و پــاست،
خــــیر ندارد .شما راهِ دوری نرو در سرِ آدم که
نزدیکتـرین جا به مـغز است هـرماه آنـقدر مویِ زائد
رشد میکـــــند که همهی ما را به سلمانیها
میکـشد .این مـوها از قـضا جزوِ موادِ مـقاومِ طبیعت
هم هــستند و از خیلیچیــزها بیــشتر عــمر میکنــند.
ماهینیــست که شما مــیزانِ زیادی از ایــنها را دور
نریزی .خوب البد منظورِ تو از »جسم« این موهایِ
دور ریخته و گیرم دورنریخته که نیست؟
مــرید گــفت :من منــیدامن منــظورم چیــست! مــهم هم نیــست که
منـــظورم چیـــست! شما بگویـــید منظـــورتان از جـــسم و آن هم
جسمی که آگاهی در آن جاری میشود چیست؟
پدربزرگ گفت:
جسمی که آگاهی در آن جاری شود ،یعنی جسمی
که مت ایلش سرکوب شده است .مثال جــسمی که

۲۶
متــایل به خواب دارد اما از بهزور بیدارمــاندن لذت
مــــــیبرد! جــــــسمی که متــــــایل به ایــــــستادن و
خــستگیدرکردن دارد اما مانــند جوجهاردکِ سپهر
از دویدن تــاسرحدِمرگ لذت مــیبرد! یا متــایل به
دویدن دارد اما از ایـــستادن و زخـــمخوردن لذت
مـیبرد! این »لذت« که مـیگویم خیـلی مـهم است
چون جـــسمانیت را نـــشان مـــیدهد و برآن تاکـــید
میکــند .آن »سرکوبِ متــایل« هم مــهم است چون
آگاهی را نـشان مـیدهد .وقتی که آگاهی در جـسم
جاری شد جـــسم روحانی مـــیشود .در ایـــنحال
اجزایِ جـسم از هم خـشنود مـیشوند ،چـشم وقتی
به دست نــگاه میکــند احــساسِ رفاقت میکـــند،
دست وقتی که شکم را مل س میکــند هردو لذت
میبــرند .کار به جایی مــیرسد که فرد با دستش
میبیـند و با پایش مـیشنود .همیـنطور این یـگانگی
و رفاقت به دیگران هم سرایت میکند ،یعنی دستِ
دیگری دستِ تو بلکه چشمِ تو میشود.

۲۷

روح
پری گــفت :من وقتی حامله بودم یک همچــین حــسی داشتم.
فـکر مـیکردم دستی در من است که دستِ من نیـست و پایی که
پایِ من نیـست اما از پایِ خودم به قلـبم نزدیکتـرست .بـعد که
سپهر تویِ شکمم بزرگتر شد و محک متر لگد میزد دیگر فرقی
بــینِ دست و پایِ خودم و آن دست و پــاها احــساس منــیکردم.
راستش هنوز هم احساس منیکنم.
پدربزرگ گفت:
شما عـینِ جابلقایــیها هــستید .آنها گویی بـهطور

۲۸
طبیعی جـسمِ روحانی دارند درحالیکه جابـرسائیان
روحِ جــسمانی و هورقلیائــیان هردو را دارند .این
مـیرزایِ ما -پدرِ آتـیه -که میبینـید جابرسایـیست ،
خامنش تابندهخامن جابلقایی است .یادم میآید وقتی
جوان بودند آرزو میکردم دلشان به هم مهربان شود
و با هم ازدواج کنند چون گمان داشتم که بچهشان
هورقلیایی میشود تا اینکه آتیه بهدنیا آمد .حاال من
به شوخی میگویم تو سیدِ طباطبایی هستی.
بویِ ماهــیها دیــگر درآمده بود .پری معتــقد بود که بــاید سیاه
شوند و روغنـشان درآید .بـرن را هم آبکـشکرده بـودند و آقامیرزا
جابرسایی داشت با شلنگ منکِ آنهارا شستشو میداد.
بچــهها رفتهبــودند از تویِ مــاشین گیــتار آوردهبــودند که بزنــند و
بخوانند .گویا دختر خالهی آتیه خوشصداست .برادرش هم ساز
مـیزند این خانواده جابـرساییِ اصیلاند و به قولِ پدربزرگ روحِ
جسمانی دارند.
مـرید گـفت حاال جـسمی که روحانی شود یک چـیزی! اما روح
چه منفــعتی دارد جــسمانی شود؟ ایــنکه تقلــیل و تــنزّل است،
نیست؟
پدربزرگ گفت:
نه این اصال درست نیــست .هــیچ تنــزّلی نیــست،

۲۹
روح که جـــسمانی مـــیشود تازه کـــمال هم پـــیدا
میکــــند .این جــــسمانیّت یعــــنی تــــشبیه  ،یعــــنی
شکلگرفنتِ امری که از شکلپذیری فرار میکــند.
مـــثلِ اسبِ سرکـــشی که یکحلـــظه رام مـــیشود و
سکون میگــیرد .اگر روحِ آدمها جــسمانی منــیشد
شاعری معنایی پیدا من یکرد .شعر یعنی تـشبیهکردنِ
خــیال و آگاهی به اشیاء  ،جتــسیدِ روح چــیزی جز
تـــشبیهکردنِ خود نیـــست .حاال »تـــشبیهِ حـــسی،
عقلی یا وهمی« هرچه میخواهی اسمش را بگذار.
وقتی که شاعر میگـوید من سیبم ،من کوزهام ،من
موجم در واقع روحش را جــسمانی کــردهاست .تو
خـیال میکـنی حاال طرف یکحـرفی زده اما خودش
مــیداند که روحش جــسمانی شده است .موجی
شده که اگر آرام بگــــیرد عدم مــــیشود .مــــگر
جـسمانیت چــیزی جز یک توریِ متخلـخل است.
آخرش که ریزبــین و ریزبیــنتر مــیشوی یک مــشت
ذرهی بی جسم میبینی و چندتا بُردار و فرمولهایی
که میکوشند اینها را معنی کنند .این روحِ ماست
که قسمتی از عالم را بیشتر و متمایز از بقیه میبیند
و اسمِ آن را موج مــیگذارد .همــین روح میتــواند

۳۰
خودش را به هیئتِ موج درآورد و البــته این کار را
میکند.
روحانـیشدنِ جـسم آگـاهشدنِ جـسم بهگونهایـست
که بر خودآگاهی تقدُّم داشتهباشد و جسمانی شدنِ
روح تصویرِ روح در آیینهی خودآگاهی است.
مـوسیقی دانها و نویـسندگان و هنرپیـشههای تئـاتر
و سینما در اقلـــیمِ هـــشتم بیـــشتر جابـــرساییاند بر
خالفِ نقــــاشها و مجسمــــهسازها و معمــــارها که
اغلب جابلقاییاند .شما فکر کن وقتی که میکلآنژ
مجـــسمهی داوود را مـــیساخت ،داشت به سنگ
روح میبخشید و این روحانیکردن جسم است ،در
مقـــابل وقتی که آنـــتونی کوین نـــقشِ کوژپُـــشتِ
نـــورتدام را بازی مـــیکرد ،داشت روحِ خودش را
قالبی تازه میبخــشید و این عـــینِ جــسمانیکردنِ
روح است .تـفاوت اینجـاست که مادهی شکلپذیرِ
یـــکی سنگی است که روح نـــیازدارد و دیـــگری
روحیست که قالبی مطلبد تا در آن حلول کند.
آتـــیه پـــرسید :شاعران چی؟ پدربزرگ گـــفت :آنها همـــهجا
پراکندهاند و جانمایهی همهی این هنرمندان شعر است.
سپهر پرسید آقای ِ پدربزرگ شما بیشتر اهلِ کدامیکی هستید.

۳۱
پدربزرگ گفت:
راستش قــضاوت کردن در موردِ خود کارِ سادهای
نیـست .گاهی ایـنوَریترم گاهی آنوَریتر .در سنِ
تو که بودم دائم از خودم میپــرسیدم و به دیــگران
میگفـتم :من ایــنم یا آمن  ،حاال بیــشتر مــیگویم:
من ایننیستم و آن نیستم و نبودم.
پری گـــفت :بـــیربط است اما کنجـــکاوم بدامن حسِ و حالِ
وارونــهبودن چیــست؟ چهفــرقی بــینِ اهلِ هفتاقلــیم و اهلِ اقلــیمِ
هـــشتم وجود دارد؟ مثال آیا شما از »خوردن« هـــمان لذتی را
میبـرید که ما میبـریم؟ ما که مـیخوریم باالخره هرلقمهای قوتِ
جـسمانیِ مـاست ،میرود در مـجاری و مراحـلی که بـاید برود .آن
مجاری هم جسمانیاند ،یعنی در و تخته جورند ،اما شما چی؟
پدر بزرگ گـفت بـهتر است اول بـخوریم که بـهتر بـتوان قـضاوت
کرد .همه خندیدند و شور و شوقی برپا شد .هرکس دنبالِ کاری
رفت ،پری هــمه را هدایت مــیکرد .قرار شد مــیزی از داخل
بیــاورند و وسایل را رویِ آن بچینــند .وقتی که درِ کــماژدون را
بــرداشتند و دمکُــنیِ بــزرگش را کــناری نهــادند ،عــطرِ دال ویزی از
برن ها در هوا پراکــنده شد .پلــوها زردِ متمــایل به پــستهای بود و
حبـابهایِ قـرمزِ فلـفل در آن چـشمک میزد .ماهـیها و مخلـفاتِ
ســـرخشده بـــرسطحِ آن به سفیدِ آمیخـــته با سبزِ پـــررنگ میزد.

۳۲
همیــنکه بــشقابِ کــسی را پر میکــردند قدری پــیازداغ رویِ آن
میپاشیدند و حتویلش میدادند.
پری گـفت :ماهی روزیِ خـودتان بود .دیروز صبح ناگـهان از راه
رسید.
تابــنده خامن گــفت :اما زحمــتش هم روزیِ شما بود .ما هم
ناگــهان از راه رسیدیم .اگر راست میگویــید تــشریف بیــاورید
هورقلیا تا جبران کنیم.

۳۳

دگرگونی
پدر بزرگ که کـمخور بود ،به اعترافِ خودش جایی برای نـفَس
نگـــذاشتهبود ،چه رسد به جـــوانها و پُرخـــورها .حاال مـــیشد
چُرتیزد یا چایینـــوشید و یا از خانهبیرونرفت و قدمی زد.
جــوانها شُل شدهبودند و صداهایِ دلنــشین اما پراکــندهیِ اولــین
تلنگـرها بر سیمهایِ گیـتار به گوش مـیرسید .همیـنکه ابـتدایِ
یک مــلودی میرفتکـهشکلبگیرد هــمه ساکت مـیشدند و به
تــشویق در صورتِ نــوازنده تبــسمی میکــردند و ابرو و چــشمی
تابمــیدادند .بارِ دیــگر رشته پاره مــیشد و ضربههای دیــگری
بهگوش م یرسید .معلوم بود که نوازنده »همراه« میجوید .یک

۳۴
نـفر بـاید بخـواند .نگـاهها به سویِ آتـیه جـلب شده بود .ناگـهان
دهانِ او گـشوده شد و سپهر برایِ نخـستین بار از نـزدیک صدایی
را میشنید که رشتههایِ جانش را به ارتعاش درمیآورد .وقتی که
رگها و اعصابِ سپهر همراهِ ساز به جنـبش در آمد روحانـیشدنِ
جسمش را احساس م یکرد .این رشتهها آنقدر نازک شدهبودند
که دیگر جسمانیتی در خود منیدیدند.
پدربزرگ بیـشتر مـایل به قدمزدن بود اما تـکاندادنِ آن جمعـیتِ
سنگی نشده که آرامآرام داشت با نغمههایِ جوانان به شور میآمد
کارِ آسانی نـبود .کتریهم دیـگر کـنارِ آتـشها به جوش آمده بود.
مُــرید با سینیِ بــزرگی که پُر از استکانهایِ قدو نیــمْقد بود به
جــــمع پیــــوست .آفــــتاب به سایههایِ ناپــــایدار مــــجالی منیداد.
باریکهی درازی چـسبیده به دیوار و حوالیِ درختِ نـسترن هـنوز
سایهداشت .ک مکم گرما داشت آزار دهنده م یشد .هوایِ اتاقها
اما بدونِ کولر خفهکنــندهتر از آن بود که کــسی حــیاط را ترک
کــند .صاحبخانهها و ازهمهبیــشتر سپهر از این بابت احــساسِ
خـــجالت میکـــردند .جمعـــیت به درازایِ دیوارْ رویِ فرشِ زیرِ
درختِ نسترن و کُندهها و چارپایهها نشستهبودند.
پری بارِ دیگر پرسید .خیلی کنجکاوم بدامن وقتی یک نـفر وارونه
میشود چه اتفاقی میافتد و چه حسیدارد؟
پدر بزرگ گفت:

۳۵
این وارونـگی اصالً برایِ او قـابلِ تـشخیص نیـست.
این مـثلِ آناست که کـسانی به طولِ موجی بگویـند
»آبی« و به طولِ موجِ دیـگری بگویـند »سبز« حاال
فــکر کن کــسانِ دیــگری برعــکس فــکر کنــند .چه
اتــفاقی میافــتد .یکنـــفر از دستهی اول روزی به
آسمانِ غروب نگاه میکند و در یک زمینهی روشن
و خالی از ستاره ،هاللِ نازکی را میبیــــــند و
میگوید:
بر آبیِ بیکرانِ دریای ِ فلک  ،زورقِ ماه از دوردست
منایان است.
یکنـــفر از دستهی دوم هم همـــین را میگـــوید اال
اینکه جایِ آبی را با سبز عوضمیکند:
بر سبزِ بیکرانِ دریای ِ فلک  ،زورقِ ماه از دوردست
منایان است.
شما فـکر کن مرزی وجود داشتهبـاشد مـثلِ جابلـقا
که هــــرکدام از این دو وقتی از آن عبورکــــند به
آندیـگری تـبدیل شود .درایـنحال کـسی اصال بروزِ
تغییر را نخواهد فهمید.
مشکل آجناست که یکنفر پیداشودو بگوید:
مزرعِ سبزِ فـــلک دیدم و داسِ مهِ نو و از شدتِ

۳۶
شباهت یادم از کشتهی خویش آمد و هنگامِ درو.
اینجـاست که ما شک میکنـیم که اتـفاقِ عجـیبی
افــتاده است و آن اتــفاق دوحالت بیــشتر ندارد .یا
گوینده به رن گهای »آسمان و مزرعه« یک کلمه
را اتالق میکـند مثال به هردو میگـوید »سبز« و یا
دو نــفر از دو دنــیا در وجود یکنــفر جــمع شدهاند.
یـــکی با معـــیارِ خودش آسمان را سبز میبیـــند و
آندیــگری با معــیارِ خودش مــزرعه را سبز میبیــند و
»شعر« از آشتی و تال قیِ این دوآدم در یک وجود
ظـــهور میکـــند .همیـــشه در دلِ یک شاعر کـــسی
هــست که دارد با دیــگری سروکله مــیزند و گاه
اتفاق میافتد که این دوکس از دو اقلیم آمدهباشند.
یواش یواش سایهیِ کــنارِ دیوار دیگرگنــجایشِ آنهــمه مهــمان را
نـداشت ،درعوض سمتِ دیـگرِ خانه داشت کـمکم خـنک مـیشد
و خورشید مدتی بود از حوالیِ مرکزِ آسمان چرخیدهبود .جوانها
سماجت میکـردند و به گفتگـوها و ورقبـازیها و ساز و آوازشان
ادامهم یدادند .آن وسط سپهر را م یشددید که بندبندش شیفته و
سرگرم بود .بزرگتــرها اما برخــاستهبودند و برایِ ییال قی که در
سرداشتند مقدمهمیچیدند .نخست باید فرشِ موزاییکها را آب
پاشی میکردند.

۳۷
جـوانان هم از دیدنِ این تقالّ خجالتکـشیدند و جُلو پالسـشان
را جــــمع کــــردند .جمعــــیت متــــفرق شدهبود .پری مُــــرید را
کناریکشید و گفت:
فکری برایِ شام کردهای؟
مرید گفت :عمو گفته غروب کشکوبادمجان میآورم ،ظرف و
لـیوان و مخلّـفات هم میآورم .گفـته به پری بـگو دست به سیاه و
سفید نزند .اینها زیاد اهلِ غذاهایِ گوشتی نیستند.
تویِ ساختمان رفتو آمدی بود که نـگو .تنـها دستـشوییِ خانه ،
حــمام و اتــاقها در اشغالِ کــسانی بود که تا همــین دیروز کــسی
آنها را منـیشناخت .سپهر و آتـیه در خـلوتی که هر از چـندگاهی
شکستهمـیشد ،نـزدیکِ هم نشـستهبودند و آلبـومهایِ خانوادگی
را متاشا میکردند .سپهر هرکدام از عکسها را که معرفی میکرد
کُـلّی حرف و حدیث پـیش مـیآمد .آتـیه مـشتاق بود که بـشنود،
این نخـستینباری بود که از اقلـیمِ هـشتم خارج مـیشد .همهی
سنتها و رفتـارهایِ -بـهقولِ خـودشان -اهلِ اقالیم بـرایش جذاب
بود .اینها به اقلیمِ هفتمیها میگفتند» :اهلِ اقالیم«.

۳۸

دانشکده

عمو رفیقِ شش دُنگِ پدربزرگ بود .عصر که آمد تنگْ یکدیگر
را در آغوش کــشیدند .همهی مهمــانها او را مــیشناختند .یــکی
عکسش را دیدهبود آنیکی وصفش را شنیدهبود .مرید گفت چه
حکمتی است که شما همه عمو را میشناسید .پدربزرگ گفت
از بس بیمعــــرفت است و نامی از ما نبرده ،شماها ما را
منیشناسید ،وگرنه در منزلِ ما همیشه ذکرِ خیرش بوده و هست.
عــمو گــفت خــیر جــناب » صیتِ گوشهنــشینان ز قاف تا قاف
است« شما اقلــیمِ هــشتمیها مــثلِ روغنِ بلِــسان همیــنکه آفــتاب
بخــورید از کوهِ قاف هم که شده رد مــیشوید .مــثلِ ما گــوشه

۳۹
نـــشین اگر بـــودید آوازهتان میپیچـــید! این را که گـــفت هـــمه
خندیـــــدند ،انـــــگار چـــــیزی را میفهمیـــــدند که مــــرید و پری
منیفهمیــدند .مــرید البــته الــکی خنــدید تا خودش را از تــکوتا
نیــاندازد .پری در دلش گــذشت بپــرسد که روغنِ بلــسان دیــگر
چیـست ،کوهِ قاف کجـاست و این حـرفها یعنـیچه؟ باز تـردید
کرد و با خودش گفت شب از مُرید میپرسم .عجالتاً منیخواست
مزاحِمِ خوشوبشهایِ رفقایِ قدیمی شود.
کشکوبادمجان که رسید همه آمدهبودند تویِ ساختمان .همهی
درها و دریچــهها باز بود و با توری مــحافظت مــیشد .عــمو و
پدربزرگ تختهبازیمیکـــردند و بیـــشتر از بازی حواســـشان به
حرفها و سکناتِ یکدیگر بود.
مرید و پری تازه فهمیدهبودند که پدربزرگ هرگز ازدواج نکرده و
هـیچ فـرزندی نـداشته و ندارد .به قولِ خودش »گذرگاهِ عافیت
که تـــنگ بـــاشد دیـــگر تکلـــیفِ گذرگاهِ خـــطر معـــلوم است«.
میگــفت آنــقدر تــنگ بوده و هــست که با هــمراه و هــمقدم از آن
منیتوان گذشت.
ایــنها تخته بازیمیکــردند و داستانهایِ خــودشان را میگفتــند.
یکباره طاقتِ پری طاق شد و گفت:
صبرکنید ببینم! تابــنده خامن شما لطــفاً هــمه را یــکبارِ دیــگر
معـرفی کنـید ،صبح که داشتیدمیگفتید من حـواسَم جـمع نـبود.

۴۰
حاال که فهمــــیدم »پدربزرگ اصالً بــــچه نــــدارند« کامالً
گیجشدهام.
تابنده خامن گفت:
نه تقـصیرِ شما نیـست  ،شما سهنفرید و ما در متامِ
طولِ راه حرفِ شما را مـــیزدیم .در حالیکه ما
بیــست و هــشتنفر آدمــیم و بــهقولِ پدربزرگ مــثلِ
»جُرادِ مُنتـــشر« رویِ سرتان خـــرابشدیم ،معـــلوم
است که باید بخوبی خودمان را معرفی کنیم.
پری نــگاهِ تــرسناکی به مُــرید انداخت اما حــسکرد که او طــبقِ
معمول موضوع را نگرفت! آخر چهطور ممکن است اینها تویِ راه
حرفِ ما را زدهبـاشند ،حالآنکه گمانمیکـردند به مُتـلی هدایت
میشوند .از این بدتر اینکه آنها بیستوهفتنفر بیشتر نیستند
پس آن نـــفرِ بیـــستو هـــشتم کیـــست؟ این جُرادِ منتـــشری که
پدربزرگ گفـته -حاال هر معـنایی بخواهدبـدهد -معـلوم میکـند
»آنها میدانستهاند رویِ سرِ ما خراب میشوند«!
پری تویِ افـکارِ خودش بود که تابـنده خامن شروع به معـرفیِ افراد
کرد:
خوب من و شوهرم میرزا  ،دخترم آتیه و دوتا پسرم
بهـمن که گیـتار میزد و آبان که از هـمه کوچکتر
است .برادرم آصف و خامنش گوهر که دوتا دختر

۴۱
دارند...
پری چـــیزی منـــیشنید و اگر مـــیشنید در خاطرش منیمــانْد.
معرفیکــــردنها که مت ام شد پــــرسید؟ پس پدربزرگ چی؟
تابندهخامن گفت  :این را دیگر از عمو بپرسید .پدربزرگ گفت:
من هم مــثلِ آن شش جوانی که ذکــرشان رفت از
دوستانِ این خانوادهام .چـهار زوج و دوازده فـرزند و
هفت دوست که من هم یکی از آن هفتتا هستم.
عمو گفت :طفره نرو پدربزرگ! اصلِ مطلب را بگو .میخواهد
علتِ عنوانِ »پدربزرگ« را بداند .بعد رو به پریکرد و گفت:
ما رفیــقانِ دورانِ دانـشگاهیم از هـمان مـوقع به من
میگفتـــــند عـــــمو و به جـــــناب هم میگفتـــــند
پدربزرگ .جناب کمی سنش از بقیه بیـشتر بود اما
این دلــیلِ نامــگذاری نــبود ،نکــته ایــنبود که جــناب
کـارشناسِ پـیداکردنِ دوستدختر بود و بچـهها هم
برایِ تورکردن و به دامانداخنتِ شکار با او مـشورت
میکــردند .هــنوز هم همــاناست که بود .همــین
مـــــیرزا که میبیـــــنی از دستپرودههایِ اوست.
شنیدهام تابــــندهخامن به هر هــــوسی دُم به تــــله
منیدادهاند.
پری گفت  :مگر پدربزرگ اهل ِ اقلیمِ هشتم نبودند .پدربزرگ

۴۲
گفت:
خــیر نــبودم .بــعد از دانــشگاه رفــتم .همــین عــمویِ
بُل بُلِ شما مرا تا مرزِ ابرها رساند و خودش برگشت.
سـیسالِ پـیش بود و ما ازآنبهبعد دیـگر بـهجز با تلـفن
و نامه متــاسی نــداشتیم  .من منــیدامن این اطال عاتِ
دستِ اول را از قوطیِ کدامِ عطاری آوردهاست.
عـمو گـفت تـاسَت را بـریز  ،مـیدامن رغـبت به ریخـنت نداری! حق
داری -بــــهخدا -حقداری ،من هم جایِ تو بودم فِــسفِس
میکردم.اصالً بده من جفت شیش بازی کن!
پری گفت :عجب مگر اتوبوس نبود؟
پدربزرگ گفت:
در آن سالها رفـنت به اقلـیمِ هـشتم ممـنوع بود .ممـنوع
به معنایِ رسمی نه  ،اما عمالً نه کسی میرفت و نه
اگر مـــیرفت حـــرفش را میزد .ما در دانـــشکدهی
جامعهشنــاسی استادی داشتیم که رفتــهبود و مدتی
آنوَر زندگی کــردهبود -عجــیب ایــنکه کــسی هم
کاری به کارش نـداشت -ایــنوسط با من و عــمو و
جـمعِ کوچکی از دانـشجویان -خصـوصی -محفـلی
داشت و خاطراتش را تعــریف مــیکرد .جوری شد
که من شیفتهی رفـنت شدم .شبانه با عـمو راهافـتادیم

۴۳
و صبحِ زود در خنـکایِ کوهـستان نـزدیکِ مرزِ ابـرها
از مــاشینِ او پیــادهشدم .صبحِ فرحبخــشی بود عــمو
هم گــمامن دوســتداشت بیــاید اما منــیدامن به چه
حـــسابی منیتوانـــست .چیـــزیهم به ما منیگـــفت.
ساکِ من را به دستم داد و ...
عـمو ناگـهان بیمـقدمه و بـیآنکه آثاری از پـیش منـایان بـاشد ،بلـند
بلند آغاز به گریه کرد و با دستمالی صورتش را گرفت.
بُــهت و سکوت بر همــگان مــستولی شد .جــوانان که صدا را
شنیدند به سمتِ جـمع شتافتند و هـرکس در گـوشهای ایــستاد.
مـرید لـیوانِ آبی به عـمو داد و پری به چـشمانِ پـرسشگرِ سپهر و
دیگران نگریست.
پدربزرگ گـفت :چـیزی نیـست  ،بـروید بـازیتان را بکنـید .عـمو
هر وقت دستش عقب باشد یادِ مظلومیتِ امام حسین میافتد.
هیـچکس نخنـدید سخنی هم نگـفت .اال ایـنکه وقتِ شام بود.
عــمو رفت بــیرون سیگاری بکــشد و هوایی بــخورد .هیــچکس تا
آنروز گریهی او را بهخاطر نداشت.

۴۴

پری
شام تقریـبا در سکوت خــوردهشد .حسِ تــرسی که پری داشت،
یـواشکی به مـرید هم منتـقل شدهبود .مـرید ظاهرا بهرویِ خودش
منیآورد.
درگــــوشی به پری گــــفت :ایــــنها خــــیاالت است ،باز تو
کاراگــــــاهبازی درآوردی؟ ایــــــنها یکیدوروز بیــــــشتر پــــــیشِ ما
نخواهندبود...
پری اما در متامِ طولِ شامخوردن چشمش به شکمهایِ خامن ها بود
که شاید نـفرِ بیـستو هـشتم تویِ یـکی از آنها بـاشد! آیا کـسی
بـینِ راه پیـادهشده یا قرار است به جـمع ملـحق شود؟ شکِ دیـگرِ

۴۵
پری »عـمو« بود .عـمو از هفتهیِ پـیش ناگـهان غیـبش زدهبود تا
ایــنکه با تلــفن خبرِ مهمــانها را به پری داد و تا همــین امــشب
کسی از محلِ اقامتش خبری نداشت!
باز به خودش میگـفت :مُـرید راست میگـوید ،اصال به من چه!
حاال بیــــست و هفتنــــفر یا هزارنــــفر ،وظیفهی ما پذیرایی از
مهمانهایِ عمو بوده که تا بهحال بهخیر گذشتهاست!
سرِ سُفره ،پری -با همهی این افــکار -باز هم طاقتنــیآورد و
خـطاب به عـمو گـفت :منتـظرِ کسِ دیـگری که نیـستیم؟ بفرمایـید
لطفا تعارف نکنید.
عـمو گـفت :منتـظرِ کی مثال؟ پری گـفت :چهمـیدامن تابـندهخامن
گفتـند بیـستو هـشت نفـریم گفـتم شاید کسِ دیـگری قرار است
بیاید.
یک دفــعه هــمه خندیــدند ،حــتا بچــهها و از قــضا بیــشتر بچــهها
بودند که خندیدند .آتیه رو به سپهر کرد که حاال برایت توضیح
میدهم.
تابندهخامن اما به او مهلتنداد و گفت:
در هورقلــیا رسم است که آدمها خــودشان را یــکی
بیـشتر مـیشمارند .شاید پدربزرگ بـهتر دلیـلش را
تشریحکند .من در متامِ طولِ سفر حواسم بود که در
هتـــلها و رستورانها به رسمِ »اقالیم« گروه را

۴۶
همانتـعداد که آنها مـیشمارند ،بـشمارم اما از بس
خانوادهی شما خــودمانی بــودند ،گــمانکردم اقلــیمِ
هـــشتمی هـــستید .میدانـــید گاهی خـــندهدار هم
مــیشود مثال مــیگوییم :ما سهنفر هر یک رویِ
یـــکی از این دو صندلی مینـــشینیم .و کـــسیهم
احساسِ تناقض منیکند.
پری گفت پس باید بیشتر با این اقلیمِ هشتم آشنا شویم .مرید اما
با این حرف ترسش بیشترشد اما بازهم به رویِ خودش نیاورد.
حاال دیــگر بــساطِ شام را جــمع کردهبــودند و سپهر که از انقالبِ
عمو ذهنش آزاد من یشد ،خطاب به پدربزرگ گفت :خوب شما
هم حاال بــشوید استادِ جامعهشنــاسیِ ما ،بگویــید ببینیم بــعد از
برگشنتِ عمو چهاتفاقی افتاد؟
پدربزرگ گفت:
خوب من بر طــبقِ گفتــههای استادمان میدانــستم
جابلـــــقا خیـــــلی نـــــزدیک است و اوصافِ آن را
شنیدهبودم .وقتیکه به آنجا رسیدم روستایی دیدم
آباد و متــیز که بقایــایایِ شهربندی مــستحکم آن را
احاطه کرده بود .معلوم م یشد که این آبادی زمانی
برایِ خودش شَهریّتی داشتـــهاست .حـــضورِ زنان
چـــشمگیر بود و مردان به نـــسبت کـــمتر دیده

۴۷
مـــیشدند .نیمهیِ سمتِ راستِ بدنِ خیلـــیها از
نیمهی چپـــشان کوچکتر میمن ود و این از سُنّتی
مـیآمد که قـرنها زنان پـستانِ سمتِ راستِ خود را
میبریـــدند تا در کـــشیدنِ کـــمان مـــزاحم نبـــاشد.
همچـنان آثارِ چابکی و سلحـشوری در مردان و زنانِ
جابلـــقا دیده مـــیشد .آبِ گردنکلـــفتی از وسطِ
روستا میگــذشت که از غُــلغُل کـــردنش و مــسیرِ
سنگالخی که داشت ،خودبـهخود احـساسِ سردی
و تازگی مـــــیکردم .اغـــــلبِ کوچـــــهها سایـــــهسارِ
درخـــــتانی بود که از دیـــــوارها سرککـــــشیده و
چتــرانداخته بــودند .آجن ا پر ازیــکنوع سوزنیبرگِ
خاص بود که به آن طــوبا میگفتــند و گــویا جز در
اقلــــیمِ هــــشتم در جایِ دیــــگری بهعملمنــــیآید.
پـرندههایِ زیادی در این درخـتان زندگیمیکـردند و
از انواعِ گــــوناگونِ میــــوههایی که یک درخت
بهتنهایی میداد روزی میخوردند .دنبالِ نشانی که
استاد دادهبود گـشتم و مهـمانِ دوستی از دوستانِ او
شدم .به زودی دریافتم که مردمِ جابلــقا مت ایلی به
تربـیتِ کـودکان نـدارند .وقتی کودکی آنجا بهدنـیا
مـــیآمد ،اگر دختر بود بیـــشتر نگهمـــیداشتند و

۴۸
بزرگ میکــردند و اگر پــسر بود اغــلب بــیرون از
شهربند رهامیمنــودند تا خودش روزی بــرگردد .در
نتیجه هر سال کـلی پـسر و تـعدادی دختر ِ نوزاد از
روستا اخراج میشدند که معلوم نبود چه سراجنامی
پیداخواهــــندکرد .عدهای در کنــــامهایِ پــــرندگان
بزرگ مــیشدند و احیــانا باهم ازدواج میکــردند و
ممکن بود با بچهیِ خود به روستا بازگردند و عدهای
رهـسپارِ هورقلـیا مـیشدند و تا آخر آنجا میمانـدند
و شاید مــــثلِ تابــــندهخامن تــــشکیلِ خانواده هم
میدادند.
سپهر گفت :چند روز آنجا ماندید؟
پدربزرگ خــطاب به جــمع گــفت :این جوان تــرسیده که ما
چهقدر ممکن است اینجا مبانیم!
پری -در میانِ خندهی ِ حُضار -آمد تعارف کند که سپهر گفت:
نه تــرسم از رفــنتِ شمــاست و باز خــندهی حُــضار در فــضایِ اتاق
طنینانداز شد.
پدر بزرگ ادامهداد:
من میدانـستم که به زودی بـاید راهـیشوم سرباالییِ
رسیدن به هورقلیا بسیار تند بود اما اگر بر گردِ کوه
میچرخــیدم و آرامآرام ارتــفاع میگرفــتم ،میتوانــستم

۴۹
از جابــرسا هم در بــینِ راه دیدنکنم .صبحِ روزِ سوم
راهافـتادم و همیـنطور که از روستا فـاصله میگرفـتم ،
درخــــتانِ اجنــــیر را مــــیدیدم و آلونــــکهای پــــادارها و
کـودکانی را که در کنـامهایِ پـرندگان نشـستهبودند و
با جوجــهها بازیمیکــردند .بــعد از گــذشنت از یک
طـــوبایِ غولپیکر که وُسعتی را زیرِ سایهی خود
داشت تازه کـمی به شیب عادتکردم و پس از طیِ
صدوهـــشتاد درجه  ،ناتوانِ و درمـــانده به جابـــرسا
رسیدم که بر سرِ دیوارهای صخرهای بنــاشده بود و
جز از باال و جوانب بدان راه نبود .جابرسا شهربندی
نــــداشت و مــــردانش بیــــشتر از زنان بروز و ظــــهور
داشتند .درختِ بـزرگی بـهجز بوتـههایِ صخرهای به
چـــــــشم منـــــــیخورد .آدمها تنـــــــها و بیحـــــــوصله
بهنظرمـیرسیدند .بهزودی فهمـیدم که جابـرسا هـیچ
در و بـندی ندارد .کـمبودِ بـچه کامال مشهـوداست.
برخالفِ جابلــقا ،اگر کــسی بچهدار شود دودستی
نــگاهشمیدارد و تا بتــواند از خــروجش جــلوگیری
میکـند .در نـگاهِ اول مردان و زنانِ جابـرسا را اغـلب
بیحترُّک و کم جنبو جوش یافتم.
تابــــندهخامن گــــفت  :پدربزرگ دست رویِ دلم نــــگذار که

۵۰
خونست.
مـیرزا سری تـکانداد و پدربزرگ  ،بـیآنکه سخنش را قـطع کـند
قدری به تــوصیفِ نگارگــریها و حفــاریهای جابــرسائیان در دلِ
سنگها پرداخت.

۵۱

هورقلیا
پدربزرگ باالخره رفت سراغِ هورقلــیا .سپهر و آتــیه ششدانگِ
حواســشان پــیشِ عــمو بود که آیا عکسالعمــلی نــشان مــیدهد یا
خــیر؟ عــمو گــفت :مــگر شما فردا صبحِ زود مــسافر نیــستید؟
هستید یا نیستید؟ اگر نیستید که ما تا صبح هم بنشینیم ایرادی
ندارد .اگر هستید باید بخوابید .تکلیفِ ما را معلوم کنید.
با این حرف همهمهای در گـرفت .آتـشیترین کـسی که بر مـاندنِ
مهمـانها اصرار مـیکرد سپهر بود .آشکارا چانهیِ آتـیه را میزد.
میگــفت ما تازه دوست شدهایم ،تازه پدربزرگ استادِ کُــرسیِ
جامعهشنـاسی شدهاند .اصال شماها هـمه هـیچ! همـین عـمو هم
اگر بــروید میرود و دیــگر سری به ما منــیزند  .من که تا دلــیلِ

۵۲
گریهاش را نفهمم ،ولکن نیستم ....
باالخره پس از کِشوقــوسهایِ زیاد تــصویب شد که شب را تا
صبح بنـشینند و حـکایت بگویـند .رختِخـوابها پـهن و خـنک
شده بود و هـرکس میخـواست میتوانـست بخـوابد .پدربزرگ و
عمو تویِ هال رویِ مبلهایِ قالی نشستهبودند و گروهی دورشان
جمع بودند.
پدربزرگ جوری از ترکِ جابرسا حرفمیزد که انگار آنمردم را
درکمنیکند:
بــعد از کُــلی راهنــماییِ ضدونقیض -هنــگامِ ظــهر-
یالِ کوه را گرفــتم و از شیبِ مالیــمی که داشت
باالرفتم .صبحِ خیــــلی زود ،وقتیکه آتــــشم را
خاموشکردم و چایم را نــــوشیدم راهِ چــــندانی تا
دروازههای هورقلـــیا منـــاندهبود .به زودی در پـــیشِ
چــــــــــشمانِ حــــــــــیرتزدهام شکوهِ ابــــــــــرشهری
»کراندرآسمانکــــشیده« ظاهــــرشد که هــــرگز در
تـصورم منیگنجـید .شیبِ تـندِ کوهـستان  ،دمِ بـخارِ
گوگرد  ،کالهِ قاقُمِ برف و گُلِ آفـــــتابگردانِ
خـورشید که از گُـلدانِ این شهر رویـیده بود تـصویرِ
هورقلیا را بسی رویاییمیکرد.
بعد از گذشنت از شهربندهای باستانی که به دفعات

۵۳
تــــــکرار شدهبود ،ناگــــــهان در مــــــسیر خیــــــابانِ
اسفالــتشدهای قرار گرفــتم با خطکــشیهای زرد و
سفید که مسیرهایی موقتی -با رنگِ نارجنی  -بر آن
افـــزودهشده بود .خیـــابان پر بود از کالهبوقـــیهایِ
شبرنگ دار که وسط راه گـذاشتهبودند .احدی در
خیــابان نــبود .چــراغهای سبز و قــرمز بــهکارِ خویش
ادامه مـیدادند .مـاشینآالتِ خاکبرداری و حـفّاری
در قــــــسمتهایِ مســــــدودشده رهــــــاشده بود و
توریهای پیشساخته  ،مثلِ قفسهای باغِوحش این
اژدهــاهایِ سرد و خاموش را احاطهکردهبود .چراغِ
مغـازههای بـسته از پـشتِ تـوریها و خاکوخُـلها و
مــاشینآالتِ پــارکشده گاه به مت امی روشنبود و
گاه چـشمکمیزد .آرام آرام صدایِ دندهعقبرفنتِ
مــــاشینهای سنگین از جــــاهایِ نامعلوم بــــهگوش
مـیرسید .من در مـسیرهایِ پـیادهرو قرار داشتم که
هر از گاهی عـــــکسِ یک دوچـــــرخه را رویِ آن
کـشیدهبودند .زمـینِ زیرِ پایم گاه سبزمـیشد و گاه
بهرنگِ اسفالت درمیآمد .چارراهها پُر بود از عالئم
که نامِ خیابان کوچکترین و ناپیداترینِ آنها بود.
هورقلـــــــیا داشت از خواب بــــــیدار مـــــــیشد.

۵۴
ساختمانهای بلــندِ دوسویِ خیــابان خمــیازهی این
بیداری را منایش میدادند.
عـمو با هر جملهای که پدربزرگ میگـفت ،سرش تـکانمیخورد
و چــشمو ابــرویش جابــهجا مــیشد .انــگار از کشدادنِ تــوصیفها
بهستوهآمدهبـــاشد ناگـــهان از کورهدر رفت و پـــرسید؟ کـــشنده،
مستقیمرفتی خانهی رودابه؟
پری گفت :حاال فهمیدم  ،رودابه  ،همکالسِ عمو .پساینطور!
پدربزرگ گــفت :همکالسِ هردویِ ما بود .خودم برایِ عــمو
تورش کردهبودم.
عـمو گـفت  :تو گه خوردی ...و چـنانگفت که خـنده اتاق را
بــرداشت  .جَوّ ناگــهان عوض شد  .کــسانی یــادشان افــتاد که
ساعتها ادرارشان را نگـــهداشتهاند و کـــسانیهم بدجور هوسِ
چایی کردند.
سپهر رفت و یک ظرفْ آلــبالویِ یخزده آورد و کُــلّی توجــهها را
برانگیـخت به ویژه آتـیه که هم خیـلی دوسـتداشت و هم مدتها
بود نخوردهبود.
بهزودی دوباره همهحاضر بودند و پدربزرگ ادامهداد:
من تــوسطِ رودابه راهم به دانــشگاهِ هورقلــیا باز
شد .یــکسالی دستیارِ یــکی از اساتید بودم و با
توصیهنامهای که از استادمان داشتم بهعنوانِ لِکْچِرِر

۵۵
در دانـــشکدهی فلـــسفه استخدام شدم و دوالیـــسمِ
دیالکتیکی درس میدادم.
مـــرید گـــفت :ال بد این دوستان را هم همـــانجا پـــیدا کـــردید؟
پدربزرگ گفت:
هم بـله هم نه » ،بـله« بـخاطرِ ایـنکه دانـشگاه است
و آدمها را از اطراف به خود جمعمیکــند و »نه«
بــــهخاطرِ ایــــنکه دوستیِ ما محــــصولِ آن درس و
فحــصها نیــست .میدانــید هورقلــیا یک بُنبــست
است .شما جایی قرار داری که بامِ جــهان است.
باالیِ سرت تارِ عنکـبوتی تنـیده منـیشود .خوب از
خودت میپُـرسی؛ مـیخواهم کـجا بروم؟ یـکجوری
رسیدهای به آخرِ خط .اصال یــــکی از دال یلِ
روحانــــیشدنِ جــــسم همــــین است .من گفــــتم
شاعرانگی  ،گفــــتم جتــــسُّدِ تــــشبیهگونه ،گفــــتم
هرچیزی اما رویِ دیگرِ سکه این است که روح جایِ
دیــــگری ندارد برود و مجــــبور است بــــرگردد و
جسدانی شود.
تو فــکر میکــنی رودابه چرا عــاشقِ عــمو شدهبود؟
بـهقولِ ایرج مـیرزا ؛ »کَـند ز تن کـسوتِ افالکـیان /
کرد به سر مقنعهی خاکیان« ،میخواست از افالکِ

۵۶
هورقلــیا فــرودآید و خاکــیشود .من این را مت ثیلی از
جسمانیشدنِ روح میدامن.
برایِ ما روحانیشدنِ جسم یک مسیرِ فتحِ قله بود ،
»یـکجور صعود« به همیندلـیل آهـستگی و تأَنی
به آن حتمــیل مــیشد ،اما جسمانــیشدنِ روح مــثلِ
هبوط به آسانی میتوانست شتاببگیرد و تبدیل به
سقوط شود.
من جابـــرسائیان را خوب درک منـــیکردم چون
سکویِ این هـبوط بـودند .آنجا روستایی بود که
اغــلبِ ساکنانش بازنشــستههایِ هورقلــیایی بــودند.
آنهایی که از دمِ گوگرد بهتـــنگ آمده بـــودند و
میخــواستند در یک جایِ خــلوت زندگی کنــند.
جابـرسا روستای خردمـندانی بود که قادر به کـاشنتِ
درختِ طـــوبایی نبـــودند .ایـــنکه کودکی در کـــنامِ
مُــرغی بــزرگشود آزارشان میداد اما خــودشان هم
قادر به بچهآوردن نبــودند .دروازههــاشان به رویِ
همگان گشوده بود و آغوششان به رویِ کودکان ،با
ایـنحال درختی نـبود که سیمرغی بر آن نـشیمی بـنا
کند.

۵۷

تقدیر
مرید یواشیواش داشتنگران میشد .از جمع عذرخواهی کرد که
صبحِ زود باید سری به کارگاهش بزند .وقتی به خوابگاهش رفت
بچــهها همچــنان نشــستهبودند و تازه عــمو میخــواست ماجرایِ
رودابه را بازگو کـند .هـنوز بـیدار بود که پری هم به او پیـوست.
رختِخوابــشان را در انــباری پــهن کردهبــودندو صدایِ یخچــالها
یک حلــظه قــطع منــیشد .لــبهایِ هــریک تــاجایی که مــیشد به
گوشِ دیـــگری نـــزدیک بود .پریگـــفت :خوابـــیدی؟ چهعـــجب
دلکندی! چرا مناندی؟
مـــرید گـــفت :فردا بـــاید سری به کـــارگاه بـــزمن .زود برمــیگردم

۵۸
صبحانههم میخرم ،منظورم نانِ تازه  ،سبزی  ،پنیر  ...مثال.
خوشبختانه لندرور بیرون است وگرنه گیر میکردم.
پری گفت :دهانت بویِ ترس میدهد!
مرید گفت :راستی دهامن بو میدهد؟
پری گـفت :نه بویِ بد نه  ،بویِ ترس ،من میفهـمم ،بویِ ترس.
راستی مسواک زدی؟
مرید گفت:
ترس را تو در دلم انداختی .من این داستانِ یــکی
اضافه شُمُردن را باور منیکــنم .ایــنها اصال چــهطور
شد مانــدند؟ ما که اصراری نکــردیم .این سپهرِ
پـدرسگ که گـفت من بـاید از رازِ عـمو سردربیاورم،
من گفـتم آن را من خودم بـرایت خواهم گـفت .چرا
به این حرفِ من توجه نکــردند .ببین پری من از
ایـــــــنها خـــــــوشم آمده  ،اصوال از مهـــــــمانهم
خوشممیآید اما...
پری گفت :فکر میکنی میخواهند پسرت را با خودشان ببـرند؟
یعنی نفرِ بیستو هشتم سپهرُکِ من است؟
مُـرید بدنِ پری را سخت در آغوشِ خود فـشُرد جوری که صدای
تِرِقِّ مِفـصلی بـهگوش رسید اما معـلوم نـشد از دستِ مـرید بود یا
پُشتِ پری.

۵۹
پری گفت :دُرُست همانجا را بخاران...
روزِ بــعد وقتی مــرید با کُــلّی سنگکِ تازه برگــشت ،همهچــیز
سرِجای خودش بود مــگر مــاشینِ عــمو که نه وقتِ رفــنت و نه
برگشنت سرِ جایش نبود .حاال مرید داشت حیاط را برای صبحانه
آماده مـیکرد .کتری رویِ آتـشها میجـوشید .آتـیه و سپهر معـلوم
نــبود بهچهحــسابی بــیدار بــودند و به او کمکمــیدادند .بهزودی
همهچــــیز آماده بود و مهمــــانها هم دستو رو شــــسته از راه
مـــیرسیدند .عـــمو و پدربزرگ گـــویا پس از نیمـــهشب خانهرا
ترککردهبودند و کسی منیدانست کجا رفتهاند.
سرِ صبحانه مـــرید از تابـــنده خامن پـــرسید :نگفتـــید چرا اقلـــیمِ
هشتمیها آدمها را یکی بیشتر میشمارند؟
تابندهخامن گفت:
اتفـاقا از خوب کـسی پـرسیدید چون من جابلـقایی
هــستم و ما آن نــفرِ اصافهرا به شکلِ گوزنِ نری
میبینـــیم که به آن »غُرم« مــیگوییم .این گوزن
هــمواره با گروه هــست و با جابــهجا شدنِ گروه
جابـــهجا مـــیشود .ما آن را خوشیُمن میدانـــیم و
باورداریم که در هر حلظه باتوجه به صیرورتی که در
افرادِ گروه هست ،او هم درحالِ صیرورت است.
سپهر گفت :وقتی تنها میشوید چه؟ تابندهخامن گفت:

۶۰
در اینحالت مثلِ اهلِاقالیم تعدادمان همان »یک«
است .اصال همهی تــفاوتِ نــگاهِ ما در همــین دو
حالتِ تنهابودن و تنهانبودن است .از طرفی تنهایی
را یک حالتِ خـاصی از گروه میدانـیم ،مـثلِ دایره
که یک حالتِ خـــاصی از بیـــضی است اما از
طرفِدیـگر باور داریم که این »خاص« بودنش او را
متفاوت و مهم میکند .خاص بودن دراینجا یعنی
ساده بودن ،گــوشهپوزه نــداشنت و بههمــین دلــیل
محـــکم بودن ،جوریکه چـــیزی را به آسانی از
دست نــدهد .تنــهاییِ آدمها هم همــین است .هم
سادگی دارد و هم درنوعِ خود استحکام دارد ،در
نتیجه یک واحدِ استواری را مــیسازد که چــیزی
جزخودش را منیتواند از دست بدهد .تنهایی ممکن
است فرد را آسیبپذیر کــند اما این آسیبپذیری
معــطوف به وجودِ اوست نه تنــهاییِ او ،یعــنی اگر
آسیبی بیـاید و به او لطـمه بـزند هـنوز تنـهاییاش سرِ
جایِ خودش است .در حالیکه وقتی در گروه
قرارمیگـیرد آسیب از وجودِ او میچـرخد و به گروه
معـطوف مـیشود .آدمِ اهلِ گروه با هر آسیبی ممـکن
است گروه را از دست بـدهد به همین دلـیل »غُرم«

۶۱
دائم با گروه حــــرکت و از آن صیانت میکــــند.
ممـکن است بعـضی آن را ببینـند یا نبینـند یا بعـضی
گـمان کنـند که او به شخصِ خـاصی در گروه تعـلق
دارد یا هر فــکرِ دیــگری اما در ریــاضیاتی که ما در
هورقلـیا درس میدهـیم مجـموعهی اعداد انـسانی را
از مجـــموعهی اعدادِ طبیعی جدا میکنـــیم و به
صورتِ :
} یک  ،سه  ،چـــهار  ،پـــنج  ...تا اِن { نـــشان
میدهیم.
که شکلِ عامترش میشود :
){ 1 , a , a+n , (a+n)+ n1 , (a+n+n1
+n2 , (a+n+ n1+n2) + n3 , (a+n+
} n1+n2+ n3) + n4 , ....
که در آن  aمخالفِ  ۲است و  nیک عددِ طبیعی
است که میتـــواند یک  ،دو  ،سه و هر عددِ
بــــــــزرگتری بــــــــاشد و  n1و  n2و  n3و ...
هریک یک عددِ طبیعیِ جدید یا تکراریاند.
سپهر پـــرسید :ببینم این ریـــاضیات جایی هم کاربرد دارد؟
تابندهخامن گفت:
گویا در مطالعه رویِ کندوی زنبورها کاربرد دارد.

۶۲
مثال شما اگر نــسبتِ وزنِ عــسل به تــعدادِ زنــبور را
بخواهــید ،برایِ یک زنــبور صفر است و برایِ دو
زنبور هم صفر است و برای سه زنبور هم صفر است
تااینکه برایِ  nزنـــبور الف است و برای n+1
زنبور الف  +ب و برای  n+2زنبور الف  +ب  +ت
و همی نطور تا یک تعدادِ مع یّن .یعنی ۲زنبور عینِ
۱زنـبور همی نطور ۳زنبور عینِ ۱زنـبور است و تازه
از  nبه بعد رشد میکند.
همچنین در مکانیک هم کاربرد دارد مثال وقتی که
شما یک جـسمِ غـیرِ متـحرک را با یک فـشارِ رو به
افــزایش مواجه کنــید از یک زمانی به بــعد حــرکت
میکـــند و با شتابِ ثابتی سرعت میگـــیرد .در
تـوضیحِ این پـدیده مـیتوان از این ریـاضیات استفاده
کرد .یعــنی آن زمانی که طول میکــشد تا جــسم
حــرکت کــند هــمان فــاصلهی خالی در مجــموعهی
انسانی است.
از ایــنها گــذشته اصال هر مجــموعهیی از توالیِ به
ظاهر مــرتبی که ما بنویــسیم قــابلِ تقلـــیل به این
مجـــــــموعه است .مثال در اعدادِ } ،۲ ، ۱ ، ۰
 {...، ۳بــینِ صفر تا یک ما بینــهایت بار افــزایش

۶۳
داریم در حالی که از آن به بـعد هر بار تنـها یک بار
افـــزایش داریم .یا وقتی مینویـــسیم } ، ۳ ،۲ ، ۱
 {...، ۴مــیتوانیم ایــنطور فــکر کنــیم که صرفِ
عددِ ۱خودبـخود یک دانـسته است و دانـستهی دوم
»فــاصلهی یک واحدی« است و دانــستهی سوم ۲
است و چهارم  ۳و ال یآخر .دراینحال دانستهی دوم
که حدِفــاصلِ همهی اعــضا را معــلوم میکــند عــضوِ
دوم است که چون از جــنسِ بقــیه نیــست جایش را
خالی میگذاریم و عضوِ بعدی سومین عضو خواهد
بود لذا باز داریم }  . {...، ۴ ، ۳ ، ۱بــنابراین
فــــــرقی است بـــــــینِ »مجـــــــموعهی سیبها« و
»مجموعهی اعداد« چون سیبها با هم هیچ نسبتی
نــدارند اما اعداد با هم نــسبت دارند .چرا چنــین
است؟ چون عدد از عالمِ انــسانی مــیآید و رنــگی
انسانی به خود گرفتهاست.
پری پـرسید :ایـنها قـبول اما شما خـودتان این جایِ خالی یا هـمان
»غُرم« را میبینید؟ یعنی یک گوزنی که شاخ و گوش و دستوپا
دارد را میبینید؟تابـندهخامن گـفت :البـته اشکال ندارد  ،اما عادتا
در هورقلیا کسی این سوال را منیپرسد .پری گفت :ببخشید من
قصدنداشتم ...تابندهخامن گفت:

۶۴
نه اصال ...اصال اشکال ندارد من جابلــقائیام و
ازقـضا آنجا مردم احتـیاط منیکنـند و میپـرسند ولی
برایِ اطالعتان بگویم -در هورقلیا این پرسش مثلِآن است که کـسی در اقالیم از پولِ کـسی بپـرسد و
هیچ بعـید نیـست به افراد بربخورد .به هرحال پاسخِ
من این است :بله من میبینم.
پری با لرز گفت :کجاست؟میرزا مداخلهکرد که حاال اینها چه
حــرفهایی است که میزنــید  ،برگــردیم سرِ پــرسشِ اصلیِ آقا
مُرید.
مــرید گــفت :من پــاسخم را گرفــتم .فــقط نفهمــیدم اگر کــسی
جابرسایی باشد »غُرم« را به چه شکلی میبیند.
میرزا گفت :ما به آن »فرّ« میگوییم نه »غُرم« اما همان ریاضیات
را حتـصیل و تدریس میکنـیم که تابـنده تـوضیحداد .مـرید گـفت
شما فرّ را میتوانید ببینید؟میرزا گفت:
نه ،فرّی که ما مـیگوییم اصال دیدنی نیـست .من
منـــیدامن تابـــنده چه میبیـــند و چـــهجوری میبیـــند.
راستش به او حـــسودی میکـــنم  .شما فکـــرکن
همیشه یکی همراهِ تو باشد و هرگز خودش را نشان
نـــدهد .من واقـــعا دلم میخـــواست جای ِ تابـــنده
بـــاشم .جابلقایـــیها اغـــلب معـــلمِ تاریـــخاند اما او

۶۵
ریـــاضی درس مـــیدهد و ترکـــیبی که از ازدواجِ ما
پیـشآمده البـته خیـلی نادر است .بـهقولِ ابنِ سینا:
»آنچه را که من میدامن او میبیند«.

۶۶

رفنت
همیــــنطور که حرفمــــیزدیم مهمــــانها وسایلــــشان را جــــمع
میکـــــــردند .مـــــــاشینها را ردیــــــــفکرده و درهایِ آنها را
گـشودهبودند .هـرکس مـسئولِ وسایلِ شخـصیِ خودش بود .پری
و مُـــــرید در تدارکِ تنقُّالتِ سفر ،فال سکها را آبِ جوش
میکـــردند .گـــرما بـــیداد مـــیکرد و رفت و آمد عرقِ هـــمه را
درآوردهبود .مُــــرید دائم از بابتِ گــــرما عُذر میخــــواست .از
پدربزرگ و عـمو هـیچ خبری نـبود .مـیرزا میگـفت قـبل از یازده
هرجا باشند برمیگردند.

۶۷
تابــندهخامن آدرسها و تلفــنها ی دوطرف را مینــوشت .نقــشهی
اقالیم را رویِ مـیز پهـنکرده ،رانـندهها مـثلِ اتاقِ فرمـاندهی دورِ آن
جـمع شده بـودند .هیـچکس حـواسش به سپهر و آتـیه نـبود .ایـنها
رفتهبـودند بـیرون و تویِ لـندرور گفتـگو میکـردند .در اثـنایِ این
گفتـگو ،از تهِ کوچه سر و کلّهی پدربزرگ و عـمو هم پـیدا شد.
پیاده و عصازنان میآمدند .سپهر روشن کرد و به طرفشان حرکت
من ود .دودقیــقه بــعد پدربزرگ تویِ حــیاط مــستقر شده و چایی
خبرکردهبود .شاید این آخــرین حلقهای بود که آن جــمعِ خاص
برگِردِ او میزد.
مـرید گـفت خیـلی خوشگـذشت اما ما باالخره نفهمـیدیم که این
»غُرم« یا »فرّ« یا »جــایِخالی« یا هرچــیزی که شما میگویــید
خاصیتش چیست؟
پدر بزرگ گفت :میبینم در غیابِ ما کلّی گفتگو کردهاید.
تابندهخامن گفت :اما اصلش و قسمتِ مشکلش ماند برایِ شما.
پدربزرگ گفت:
این قــسمت از اندیــشهی هورقلیائــیان واقــعا سخت
است ،اما من فردِ منـاسبی برایِ پـاسخ هـستم ،چون
هورقلیائیِ مادرزاد نیستم .آدمهایی که دوتا سیستمِ
فـــکری را عمیـــقا جتـــربه کردهبـــاشند یـــکنوع فـــهمِ
مقایسهای پیدا میکنند که قدرتِ تولیدِ منتِ خالص

۶۸
را در ایشان تقلیل م یدهد اما زبانشان را برایِ حتلیلْ
فصیحترمیکند.
عمو گفت :حاال جواب میدهی یا نه؟پدربزرگ گفت:
خـاصیتِ حلاظکردنِ »غُرم« صرفِ نـظر از ایـنکه ما
آن را مـیشِ ماده یا گوزنِ نری ببینیم یا اصال نبینیم
ایــناست که تاثیر و تأَثُر بــینِ اشیاءِ عالم بیفــاصله
مــیشود .فــاصلهی بــینِ دوچــیز درواقع چــیزِ سومی
خـــــواهدبود که روحِ ما تا کـــــنون از آن خبر
نداشتهاست.
اکـــــنون که ما مـــــثلِ جابـــــرسائیان آن فـــــاصله را
میشنـاسیم یا مـثلِ جابلقائـیان میبینـیم ،انـگار اقـبال
را مُسخّر خود کردهایم.
سپهر گفت  :من که چیزی نفهمیدم اما اگر چنین است چرا شما
جابرسائیان را درک منیکردید؟ پدربزرگ گفت:
راستش من آن روزها خیــلی با آنها حال نــکردم.
تازه واردِ اقلــیمِ هــشتم شدهبودم و سرم پر از شورِ
دانسنت بود .جابلقائیان جذاب بودند و سرزمینشان
پر از عجایب بود ،اما جابرسائیان مایوس و منزوی به
نظر م یرسیدند .حاال درست یا غلط این غیرِ ممـکن
هم نیــست و تناقــضی با حرفِ قبــلی ندارد .مثال
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همــین عــمو را ببین ؛ همیــشه تخــته از من مــیبَرَد.
این یعـنی ایـنکه از یک بـرتریِ نـسبی در محـاسبه و
حسابِ احتماالت برخوردار است.
عمو گفت :برتریِ مطلق!پدربزرگ گفت:
اما معـــلوم نیـــست که همیـــشه از پیـــروزیهایِ
خودش به یکنــسبت خــوشنود بــاشد .تــصور کن
یک پدری یکعــمر با پــسرش شطرن بازی کــند و
هیچوقت نبازد اکنون در بستر مرگ از پسر تقاضایِ
بازی کرده و هر دو از حدِاکثرِ قوایِ ذهـــــنی
برخـوردارند .در این حال مـشکل بـتوان آرزویِ پدر
را پیروزی دانست.
عــمو گــفت :در بــسترِ مرگ هم نابودت میکــنم .پدر بزرگ
گفت:
ایـنکه جابـرسائیان اقـبال را مـسخرِ خود کردهبـاشند
از همـین جـنس است .تـسخیرِ اقـبال یعـنی »قدرتِ
تـــشخیصِ قدمِ بـــعدی« و این یعـــنی هـــنرِ شطرن
بازیکردن ،اما هـــنوز معـــلوم نیـــست که پـــیروزی
آرزویِ همیشگیِ آنهاست.
ممـکن است شما وقتی یک پازل را مـرتب کردی و
هر قطـعه را سرِ جایش قراردادی تازه بفهـمی که از
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تـصویرِ ایـجاد شده خـوشت منـیآید .ایـنکه ربـطی به
راهِ حلِ پازل ندارد ،دارد؟
سپهر گـفت :با اینحـساب شما میگویـید ،جابـرسائیان از »غُرم«
یا به قولِ خــودشان »فرّ« دلِ خــوشی نــدارند .یعــنی با وجودِ او
احساسِ خوشبختی منیکنند .پدر بزرگ گفت:
من حــــرفی از احــــساسِ خــــوشبختی نزدم  ،من
مــیگویم :داستانِ »غُرم« دو بــعد دارد .از سویی
عقالنــیت یا هــمان نوری است که قرار است بر
تاریکی بتــابد و از این جنــبه آنطور که من گفــتم
»الـزاما احـساسِ پـیروزی« و یا به قولِ تو »احـساسِ
خوشبـختی« منیآورد .از سویِ دیـگر تنـها منـبعِ قـابلِ
تکــیه و امــیدبخش است که نــبودش قطــعا احــساسِ
بدبختی بهبار خواهدآورد.
انسانِ اقلیمِ هشتم در چاهِ بیژن گرفتار است ،منیژه
روزنی کـــوچک بر سرش باز کرده و روزیاش را
همراه با نوری اندک از همین روزن تامین میکند.
این نور هم تاریکخانهی زندانِ او را روشن میمناید
که ربـــــطی به خوشبـــــختی ندارد -و همتاریـــکخانهی دلِ او را کهتـــاحدِّزیادی به احـــساسِ
خوشبختی مربوط است .ای نجا بسته به اینکه شما
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کدام جنبهی این نور و روزن را ببینی بـــحث در
بارهی احــــساسِ خـــوشبختی معنیدار یا بیمعــــنی
خواهدشد.
شما فـکر کن چـراغی در دستِ داری که به هر سو
میگـــیری روشن میکـــند »غُرم« کارِ آن چراغ را
میکـــند اما آنچهرا که میبیـــنی ارتـــباطی به چراغ
ندارد.
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سپهر

صبحِ زود در غــیابِ مُــرید .سپهر به رخــتِخوابِ مادرش خـزیده
بود و بیوقفه با او چانهمیزد .میخواست همراهِ مهمانها برود و
خودش بعدا برگردد.
پری هر چه سعی کرد منــصرفش کــند ،سپهر حرفِ خودش را
میزد.
نــیم ساعتی بود که پری و مــرید رفتهبــودند تویِ اتاق و باهم
جرّوبـحث میکـردند .مـرید گـفـت:اگر برود مـثلِ پدربزرگ ،سی
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سالِ دیـگر برمـیگردد .پری گـفت  :حاال نرود پـسفردا یـواشکی
میرود و دیـگر برمنـیگردد .مـرید گـفت :یعـنی دستـیدستی بچهرا
بدهیم ببـــرند .پری گـــفت :ببین من هم مـــوافق نیـــستم فـــقط
میخواهم عاقالنه فکرکنم .میگویم با تو حرفبزند.
مــرید گــفت :نه من از تو بدترم  ،بــگو پدرت حــرفی نــداشت،
خوشحال هم شد! منتها گفت با عمو مشورت کنیم ببینیم نظرِ
او چیست؟
یـکساعت بـعد مهمـانها رفتهبـودند و سپهر خودش را تویِ اتاقِ
آتیه حبسکردهبود.
پری و مـــرید هم مـــثلِ سپهر از فـــکرِ حوادثِ دوروزِ گـــذشته
خالصمنیشدند .مرید گفت :دقیقا بگو عمو چی گفت.
پری گــفت :یککلــمه گــفت »اآلن نه!« .ایــنها بــرسند ما راه
مــیافتیم .من به یک رانــندهی خوبِ مــحرمِ اسرار احتــیاج دارم.
بعد هم صدبار اصرار کرد که بینِ خودمان مباند.
مرید گفت :سپهر چی گفت؟
پری گفت :هیچی  ،بُق کرد و هیچی نگفت.
مرید گفت :محرمِ چه اسراری؟
پری گفت :گمامن سرِپیری از طرفِ رودابه پیغامی رسیده باشد!
هفـته هـنوز به پـایان نـرسیده پـسرها آمادهی حـرکت بـودند .هر دو
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عاشق و بیقرار و پرچانه .ماشینِ خوب و آجیلِ بودادهی خانگی و
یک راهِ دراز درپــیش .صبحِ زود عــمو با پژویِ سفیدِ بینقــصش
مـثلِ همیـشه سَرِ وقت جـلویِ خانه ایـستادهبود .نیـمساعت بـعد از
شهر که خارج شدند  ،هـمان اوّلِ بـسماهلل طـوفانِ شن دیـدشان را
کامال بــست .نخــست رنگینکــمانی از غــبار در آسمان تــشکیل
شد و در چــشمبههمزدنی کــشتی و کــشتیبان را در خود بلعــید.
سپهر به دستورِ عـــمو کامال کنارکـــشید و تویِ شانهیِ جاده
توقفکرد .عـــمقِ دید بـــهسختی به دومتر مـــیرسید .ناگـــهان
نورافکنی چـشمانِ هر دو را کورکرد و چـند ثانیه بـعد دیوارِ شنی
که پــــیشِ چشمــــشان ایــــستادهبود فروریــــخت .غــــبار کــــمکم
فروکــشکرد و هوا بارِ دیــگر روشــنشد .یــکساعت بــعد آنقدر
صاف بود که میپنـــداشتی خـــورشید را مـــثلِ سیبی از آسمان
میتوانچید .عمو گفت میدانی رودابه پیغام داده؟ سپهر گفت:
بـله مادرم حدس زد  ،یعـنی او اینهـمه سال برایِ شما صبر کرده؟
عــمو گــفت :صبر برایِ یک اقلــیمِ هــشتمی معــنایی ندارد! یک
واژهی تـوخالی و پوچ است .ایـنها میگویـند اگر کـسی خالفِ
تـنش عـمل کـند بیـمارِ تن است ،اگر خالفِ روحش عـمل کـند
بیــمارِ روح است .صبر وقتی است که تو بیــماریِ یــکی را برایِ
سالمتیِ دیـــگری انتـــخاب میکـــنی .برایِ اقلـــیمِ هـــشتمیها که
روحشان در تنشان و تنشان در روحشان جاریست ،این انتخاب
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معنایی ندارد.
ایــنها میگویــند صبرِ ما صابری نیــست ،مُصابــریست .یعــنی
پایداری بر موقعیتی که داریم.
سپهر گفت :این همان صبوری نیست؟
عمو گفت :نه ابدا نیست» ،صبوری« در نظرِ اینها از »صابری«
حقیرتــرست .میگویــند »صبوری« یعــنی عادت به صبر  ،یعــنی
ایــنکه هر اتــفاقی بیفــتد شما بــتوانی صبر کــنی .اما »مُــصابری«
یعنی »صبرِ بر صبر« یعنی »در راه ماندن و از راه مناندن«.
سپهر گــــــفت :پس این کاری که ما اآلن میکنــــــیم
مُصابریست.عمو گفت:
دقیــقا همــین است .نــسبتِ »مُــصابر با صبر« مــثل
نـسبتِ مـسافر است با سفر ،در هر دو »گذرِزمان،
حرکت و فاعلیت« داریم و همانطور که هرحرکتی
مبتــنی بر نفیِنــفی است و هر مرحلهای در آنِواحد
خود و مرحلهی پی شازخود را نفیمیکند» ،صبرِ بر
صبر« هم مصداقِ »نفیِ نقی« و مبتنی بر گذرِزمان
است .همـــین است که از مُــصابری »بــیصبری«
برمیخــیزد که به آن »شوق« میگویــند .انــسانها
همیـــشه در سفر این توالی را جتـــربه کـــردهاند .از
سویی »ضرورتِ صبرِ بر صبر« و از سویی »شوقِ
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بیصبری« که کودک و پیر منیشناسد.
به هر حال مُـصابری برایِ ما اهلِ اقالیم صبرِ بر صبر
است و برایِ ایـشان هـمانطور که گفـتم -و تو حـرفم
را قطع کردی -ماندن در وضعیتی که دارند.
سپهر گفت :پس رودابه هنوز همان حالی را که داشته ،دارد!
عــمو گــفت :بــله و این هــمان پیغامــیست که تــوسطِ پدربزرگ
فرستـادهاست ،گفـته بگویـید »حُقهی مِـهر بدان مُـهر و نـشان است
که بود«.
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اقالیم
این کلمهی »اقالیم« که اقلــیمِ هــشتمیها میگفتــند ،برایِ عــمو
آزاردهنده بود .گاهی که از زبانِ خودش هم میپرید ،میگفت:
اقالیم اقالیــــماست! حاال چه هفــــتتا و چه
هشتتا!
غیر از این است؟
غیر از این است که همه اهلِ اقالیمیم؟
آنها جوری میگفتند که انگار اقلیمشان تافتهی جدابافته و غیر
از اقلیـمهایِ هفـتگانه است .پژویِ عـمو به مـیانهی اقلـیمِ چـهارم
رسیده و تا مرزِ ابـرها یک روزِ دیـگر راه باقی بود .اقلـیمِ چـهارم
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یعنی مرکزِ جهان و آن جایی است که چشمهیِ خورشید بیشترین
عـــمق را دارد .سپهر گـــفت  :اقلـــیمِ هـــشتمیها چه غذاهایی
میخورند؟ عمو گفت:
آجن ا گـــوشت کمترینمـــصرف را دارد .جابلقایـــیها
اصالً منیخــــورند ،جابــــرساییها بگیرنگیــــردارند و
هورقلیایــیها میخــورند اما ترجیحــشان بر نــخوردن
است.
سپهر گـفت :من فـکر مـیکردم مـردمی که در کوهـستان زندگی
میکنند گوشتخوارترند .عمو گفت:
شاید! اما وقتی از مرزِ ابـــرها بـــگذری داستان
عوضمـیشود .ایـنها یک اصلِ مهـمی دارند که به
آن »کمآزاری« میگویـند .بر اساسِ این اصل ،فرد
هـمواره بـاید »به کـمترین آزاری که میتـواند بـرساند
فــکر کــند« .در نــگاهِ جابلقائــیان »کمآزاری« عــینِ
»بیآزاری« است .میگویــــند »آزار« کم و زیاد
ندارد ،بهتـــراست همدیـــگر را اصالً آزار ندهیم.
درمقــابل ،هورقلیائــیان میگویــند همیــنکه مردم در
کــــــنارِ هم زندگیبکنــــــند ،خــــــواهناخواه »آزار«
اجتنابنـاپذیر است .رن و راحت باهم آمیختـهاند و
از هم جدا منـیشوند ،نـاچار بـاید »کمآزار« بود و از
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آن مهـمتر بـاید در امـکانِ کمتـرین آزار اندیـشه کرد.
از نــظرِ ایــنها قــصابِخوب بهکــلّی ازجــهان مــعدوم
نیـــست ،بلـــکه هـــست و در اطوارِ مذبوح اندیـــشه
میکند ،به راهی میاندیشد که قربانی کمترین آزار
را ببیند.
سپهر گــفت :چه خوب! اما کمآزاری ممـــکن است منــجر به
دروغگفــنت یا کتــمانِ حقیــقت هم بــشود! عــمو گــفت  :ممــکن
است اما گزینهی بهتری وجود ندارد .به هر حال باید عددِ آزار را
در ضرایبِ زیادی ضربکرد و در نـــهایت کوچکترین رقم را
انتـخاب من ود .سپهر گـفت :باالخره نگفتـیـد»غذایِ محبوبـشان
چیـست«؟ عـمو گـفت :رودابه میگـفت »مُتَنْجِـنه«  ،حتـما برای
ما درستمیکنند.
سپهر گفت :شما و رودابه چه شد از هم جداشدید؟عمو گفت:
مــیدانی رودابه جابُــرسایی است .خیــلی هم اصیل
است .از این هورقلیایــیهایی نبــودهاند که بــعد ا ز
بازنشـــستگی به جابُـــرسا مـــیروند .تا آنجا که
خانوادهاش را مــــــــیشناخت نــــــــسلِ در نــــــــسل
جابُرساییاند.
سپهر گفت  :خوب این چه ربطی دارد؟
عمو گفت :دعوا که نداری؟ داری؟

۸۰
سپهر گـفت :آخر شما یک چـیزِ بیربـطی گفتـید! ببخـشید ها !
اما یکقدری از پدربزرگ یاد بگیرید که چهقدر »دقیق و مربوط«
جواب میداد!عمو گفت:
ما درسمان مت ام شدهبود .بــهقولِ بچــههایِ سیــاسیِ
دانــشگاه »چــند ماهی هم ملیکــشی کــردهبودیم«
یعــــــنی خوابــــــگاه را حتــــــویل ندادهبودیم و آجن ا
میخوابـیدیم .من میخـواستم با رودابه ازدواج کـنم
اما برایِ هیــچکداممان در صخرههایِ جابــرسا کاری
پیدا منیشد .حاال ربطش را فهمیدی؟
سپهر گــفت :خوب حاال چی؟ مــگر چــیزی عوض شده؟عــمو
گفت:
از نــظرِ او ال بد نه ،چــیزی عوض نــشده! رودابه از
هــمان قدیم باور داشت که من یکروزی عوض
میشوم و باالخره به جابُرسا خواهمرفت.
سپهر گفت :حاال شما عوض شدهاید؟عمو گفت:
چـیزی که عـوضشده البـته سنّ است .جابـرسا جای
تــــوقفِ پــــیران و میدانــــیست که در آن خاکــــیان و
افالکــیان به تــساوی مــیرسند و هردو با احــساسِ
باخت از زمـــین خارج مـــیشوند .آنجا جایـــگاهِ
تسویهحسابِ عقل با اسطوره است....

۸۱
سپهر گــفت :همیــنجا وادارید! چی شد؟ من نفهمــیدم.عــمو
گفت:
صبر کن تـوضیح مـیدهم؛ تو قـبول داری که جـسمْ
روحانی و روحْ جـسمانی مـیشود .این البـته مـربوط
به همهی اقلـــیمِ هـــشتم است ،آنچه به جابُـــرسا
اختـصاص دارد کـمالِ خـودآگاهی از این روند است
که برخالفِانتــظار ،ناامــیدی و تــخدیرِ عــقل بــهبار
میآورد .همان نسبتی را که مورفین با بدنِ ما دارد،
خودآگاهی با تفکرِ جابُرساییها میسازد.
در هورقلــیا هم ایــنماجرا هــست اما کــمال ندارد.
هورقلـیا را بـاید مـدرسهی ایـننوع آگاهی نامـید .غـیر
از این مردم اغـلب آنجا گرفتـارند و مـجالِ گـشنت در
بایگانیهایِ ذهنِ خود را ندارند.
سپهر گـفت :این را فهمـیدم اما هـنوز جوامب را نـگرفتهام؛ »رودابه
که عوض نشده ،جابُرسا هم که همان جابُرساست ،آخرش هم که
میگویـــید تـــخدیرِ عـــقل است ! خوب پس شما کـــجا دارید
میروید«؟عمو گفت:
زن در جابـرسا کم است  ،حاال خودت حـسابکن
رودابه در مــیانِ ایــشان چه قیــمتی دارد! فــکر کن
چـــهقدر طالب داشته و فـــکرش مـــشغولِ چـــندنفر
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بوده! وقتی که من میبینم به قولِ تو »پایِ من صبر
کرده« خیلی احساساتی میشوم.
من که گفتم این سنّ است که تغییر کرده .در پیری
آدم به جایی برمـیگردد که در جوانی از آن گریخـته
است .فــکر کن آنجایی که تو در جوانی به آن
پــشتکردی خودش به تو پیامبفــرستد که بــیا من
منتــظرت بوده و هــستم .گــمان منیکــنم هــیچ پــیری
هرچـند مـثلِ من خـرفت هم شده بـاشد -بتـواند درمقابلِ چنین دعوتی مقاومت کند.
سپهر گـــفت :وای به حالِ من که به دعوتِ خودم میروم.
میفهمـید عمـوجان ،هیـچکس مرا فرانخوانـدهاست! میتـرسم شما
هم مرا دودَرکنـید و رفـیقِ نیمهراه ....عـمو که اصال به حرفِ او
گوشمنیداد ،گفت:
مـیدانی در هفتاقلـیم هم چیـزهایی پیدامـیشود که
جتربهی آنها شبیه به »جتربهیِ روحانـیشدنِ جـسم و
جسمانــــیشدنِ روح« است .یــــکی از آن چیــــزها
عاشقیست .سّنِ تو ایجاب میکند که دل به عشق
بـــــسپاری .در این حال روحت به اندامهایِ
جــسمانیات حــلول میکــند و جــسمت به مــقامی
روحانی مـــیرسد که تا حدی شبیه به جت ربهی
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هورقلیائیان است.
سپهر گفت :خوب؟ عمو گفت:
خوب به جــــمالت! وقتیکه یکنــــفر بیجتــــربه،
جوانبـاشد و اهلِ اقالیم بـاشد و روحش بخـواهد به
جسمش حلول کند چه اتفاقی خواهدافتاد؟
سپهر گفت :چه اتفاقی؟عمو گفت:
راهِ خودش را گُم میکــند .مــیزند به بــیراهه .از
جـــسمش جدا مـــیشود ،میرود بـــیرون ،گُـــموگور
مـــــیشود و از دور جـــــسمش را به سویِ خود
فرامیخــواند .مثالً روحش میرود هورقلــیا و جــسم
را بی دعوت و ناخـوانده و تنهامـانده به سویِ خود
میکشد.
سپهر گـفت :عـمو تو هم ما را سرِکار گـذاشتی ها! فهمـیدی که
ما حالیمون نیست ....
عمو گفت :نه داغِ خودت شوخی منیکنم ،ابداً شوخی منیکنم.

۸۴

وارونگی
سپهر مدتها رانـندگی مـیکرد و هر دو خاموش بـودند .نه چـیزی
میگفتـــند و نه پرســـشی در ذهنـــشان شکل میگـــرفت .سپهر
چندبار تصنُعی خواستهبود چیزی بپرسد و خودش را عالقهمند به
شنیدنِ پــاسخی وامنودکــند اما باز از ایــنکار صرفِنظر کــردهبود.
حاال واقـعاً یکافـکاری داشت تویِ ذهـنش دورمیزد .کلـمات را
باالوپایین میکرد تا راهِ گشودنِ معنا را بیابد .معلوم نشد چگونه
عمو خود بر سرِ موضوع رفت و گفت:
در اقلـــیمِ هـــشتم وقتی روح و جـــسم میخواهـــند
جابــــــهجا شوند ،پــــــیری و جوانی و احتــــــمالِ
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سردرگمی عملمنیکــــند .آنجا ارواح و اجــــسام
بــــهطورِ طبیعی کارِ خــــودشان را بلــــدند .البــــته
تفــــــاوتهایی هــــــست مثالً جابُلقایــــــیها از ابــــــتدا
وارونــهاند! یعــنی هــرگز هــیچ خاطرهای از نخــستین
جابــــــجاییِ جــــــسم و روح در ذهنــــــشان نیــــــست.
درمقــــــابلْ ،جابُــــــرسائیان خاطرهی جابــــــجایی را
»واقعهی وارونـــگی« مینامـــند و آن را مـــثلِ بـــلوغ ،
قـابلِ شنـاسایی و ارزیابی میانگـارند .یـکجایی بـینِ
این دو تلـقّی ،هورقلیائـیان قـراردارند ،آنها وارونـگی
را برخالفِ جابلقائــیان ذاتی منیدانــند و بر خالفِ
جابـــرسائیان واقعهی وارونـــگی را یـــکی از برهـــههایِ
ناگزیر زندگی منیشنـاسند ،معتقـدند که اگر فرد را
روانکاوی کنـــیم ممـــکن است به اولـــین خاطرهی
جابجایی دستیابد و آن حلظه را چه بهخاطر بیاورد
و چه نــیاورد بــسیار مــهم میدانــند .این تفــاوتها
هـست اما اشتراکـشان هـمانطور که گفـتم »طبیعی
بودن و ناگزیری« ست.
بر خالفِ این ،در اقالیم پــدیدهی جابــهجایی امری
طبیعی  ،ذاتی و مــاندگار نیــست .ما در ایــنجا از
رویِ شواهد و قرائن به چنین چیزی پیمیبریم یعنی
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اتفاقی میافتد که جتربهیِ مشابهی را به ذهنِ ما القا
میکند.
اگر در حـینِ چنـین جت ربهای تـصادفا کـسی از اقلـیمِ
هـــشتم در کـــنارِ ما حـــضور داشتهبـــاشد بـــهشدّت
حتـــتِتاثیر قرارخـــواهدگرفت .هـــمانطور که بر دلِ
رودابه از سویِ من وبر دلِ آتــیه ازسویِ تو چنــین
تاثیری فــرودآمد .ایــنها عــشق را از همــین رهــگذر
تعــریف میکنــند .از طــرفی کــسی مــثلِ من و تو را
میبینــند که روحــمان خــواسته جــسمانی شود و راهِ
خودش را گم کرده و از جـسم خارج شده و تـشبُه
به وارونگی میکند و این را مقامِ عاشقی میدانند و
متنا و طلب مینامند .از سویِ دیگرخودشان را مثلِ
دریایی میبینند ساکن ،تشنهی امواجی که بیاید و
جنبــــشی در دلــــشان ایــــجاد کــــند و این را مــــقامِ
معشوقی میدانند و استغنا مینامند.
این جملــهها را عــمو با حرص میگــفت و در آن خــودخواهی و
خــــودشیفتگی مــــیدید .درست هــــمانطور که از »اهــــلِاقالیم
خواندنِ ما« حرص میخورد و آنرا خودشیفتگی میپنداشت.
سپهر گفت :یعنی رودابه عاشقِ شما نیست؟
عمو گفت :از خودش بپُرسی میگوید هستم.
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سپهر گفت :از شما میپرسم؟ عمو گفت:
من هم مــــیگویم هــــست اما فرق دارد .این
داستانهایی که در بارهی عـشقِ بچـههای شاه وگدا
میگویــند و هر بار نامکرّر است بیعــلتی نیــست.
بعـضیها اصرار دارند که عـشق عـشق است و فـرقی
ندارد .درمقــابل ،بعــضیدیگر معتقــدند که جــنسِ
عــاشقی در حالتِ نــیاز و بینــیازی تغیــیر میکــند و
رنگ خــاصی به خودش میگــیرد .داستانِ ما هم
چیزی شبیه به عـشقِ دخترِ شاه و پـسرِ آبـکش است.
هر دو طرف میگویـند ما عـاشقیم اما خیـلی معـلوم
نیــست که این دوعــشق مــثلِ هم بــاشد .مــیدانی
»عــشق برایِ ذهن« مــثلِ »رنگ برایِ چــشم« مــثلِ
»طنـین برایِ گوش« و مـثلِ هر پـدیدهی فیزیولـوژیکِ
دیــــگری ست .شما یک رنــــگی را به کــــسی
نـــشانمیدهی و مـــیگویی »سبز«  ،یک دستی را
رویِ سنباده مـــیگذاری و مـــیگویی »زبر« و برایِ
دیگری هم عینا همین رفتار را تلقینمیکنی ،اینها
هردو آن رنگ را و آن سطح را خواهنـــدشناخت و
بـــرسرِ مـــصداقِ آن هم اختالفمنیکنـــند اما معـــلوم
نیست که اگر چشمهایشان و دستهایشان را با هم
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عوض کنیم باز هم مثلِ قبل فکر کنند.
این حـرفهای عـمو بارِ دیـگر خواب را از چـشمِ سپهر ربود ،سرِ
حال شدهبود و مـیل به گفتـگو ،دوباره در سرش جان میگـرفت.
دورشدن از مرکزِ اقلیمِ چهارم هم البته مؤثر بود .آنجا آفتاب حدِ
اکثرِ عـمق را داشت و سنگینیِ نور رویِ ذهنِ آدم فـشار میآورْد و
چشم را ناخودآگاه به سمتِ بستهشدن سوقمیداد.
حاال که اثرِ عــمقِ آفــتاب کم شدهبود ناگــهان سپهر بــیتوجه به
حــــرصی که عــــمو مــــیخورْد پــــرسید :حاال آتــــیه جابلــــقایی
حسابمـــیشود یا جابـــرسایی؟ عـــمو گـــفت :به چـــشم ِ من
جابـرسایی مـیآید ولی تو بـاید بـهتر بدانی ،مـگر اینهـمه که باهم
حــرفزدید معــلومت نــشد! سپهر گــفت :اگر جابــرسایی بــاشد و
مــــثلِ آنها فــــکر کــــند بــــاید »واقعهی وارونگیاش« را بــــخاطر
داشتهباشد! عمو گفت :
رودابه به خاطـــــرداشت و هـــــربار که منـــــاسبتی
پیشمـیآمد -مـثلِ یک رازِ هیـجانانگیز -با من در
مـیان میگـذاشت .خال صهی داستانش این بود که
یک روز یک مردِ غریــبه با حالی پریــشان و سر و
وضع ِ دیوانــگان از او میپـــرسد .من اسم بچهام را
چی بـگذارم؟ میگـوید از مادرش بپـرسید .میگـوید
مادرش سرِ زا رفت! رودابه خیلی ناراحت میشود و
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میپـــرسد پـــسر است یا دختر؟ میگـــوید منـــیدامن
بچــــههم رفت! رودابه از سرِ نــــاچاری میگــــوید
رودابه ! بگــذارید رودابه .مردِ پریــشان میگــوید
»دور از جونِ شما«!
سپهر گـــفت :خوب طرف همیـــنجوری میخـــواسته تـــشکری
بکــند .یعــنی رودابه گــمان مــیکرد آن مرد نامِ او را میدانــست؟
تازه میدانست هم دلیل بر چیزی نبود .خیلیها نامِ ما را میدانند
که ما گمان منیکنیم بدانند.عمو گفت:
نه رودابه که معتـــقد به خَـــرْقِعادت نیــست .به
ماوراءالطبیعه هم اعتــقادی ندارد  -مـثلِ خــودمان-
دنیایــیست فــقط یکــهخورده و یکحلــظه خودش را
جایِ جنینِ بدنیا نیامدهی آن زن دیدهبود.
سپهر گـفت  :من فـکر مـیکردم »واقعهی وارونـگی« بـاید رویدادِ
بـــسیار مهـــمی بـــاشد و از حادثهی شگفتانگیزی سرچـــشمه
بگیرد.عمو گفت:
یک خوابِ عجیب  ،مالقاتِ غیرِ منتظره ،فهمیدنِ
ناگـهانیِ چـیزی ،عـاشقی ،ارتـباط با دنـیایِ جانوران،
قرارگرفـــنت بـــهجای این و آن و هر ریز و درشتی
میتواند »واقعهی وارونگی« را کلیدبزند.
تا حاال از این اسباببازیهای کوکی داشتهای که

۹۰
به مـحضِ بـرخورد با چـیزی سمتِ حرکتـشان عوض
میشود؟

۹۱

ابرها
مرزِ 
سپهر گــفت :چــهطور ممــکن است من و شما دنــیایی بــاشیم و
اینهـــمه راه -حرفـــمان راجع به »جابـــجاییِ روح و جـــسم« و»گــمشدنِ روح در خارج از جــسم« و ایــنجور حــرفها بــاشد.
عمو گفت:
»دنـیایی بودن« که ذهنِ کـسی را تعطـیل منیکـند.
همیــنکه ذهن شروع به تفــکر کرد دنــیایِ دیـگری
رویِ این دنـیا ساخته مـیشود ،همیـنکه تخیُّل کرد
دنیای سوم پیدا میشود و همینکه توهُّم کرد دنیایِ
چــهارم و همیــنجور برو و دنــیا بــعداز دنــیا را متــاشا

۹۲
کن  .ایــنها از طــرفی مــثلِ دومینــوهای چیــدهشده
هریک میتواند بقیه را خراب کند و از طرفِ دیگر
مــثلِ سلولهای زنده میتــواند تقسیــمشود و مانــندِ
خودش را بازتولید مناید.
یـکزمانی مردم فـکر میکـردند هورقلـیا شهـریاست
در آسمان ،حاال من و تو سـوارشدهایم داریم به آن
سفر میکنیم ،غیر از این است؟
سپهر گـفت :پس ایـنها هم فـرقی با ما نـدارند! و این را طوری
گــــفت که عــــمو با او هــــمدلی کــــند و دوباره حــــرصش را از
خــودشیفتگیِ اقلیمهــشتمیها نــشاندهد ،اما عــمو از درِ دیــگری
درآمد و گفت:
منـــیتوانیم بـــگوییم فرقنـــدارند ،این بـــستگی به
فـــاصلهی ناظر دارد .از راهِ دور همهی درخـــتهای
یک کوهستان شبیه به ه ماند ،فرقها از زمانی آغاز
میشود که فرد به قدرِ کافی نزدیک شدهباشد.
انــگار عــمو هم درباطن به متــفاوتبودنِ ایــشان بــاورداشت .از
طرفی حرص میخورد که آنها خودشان را جدا از بقیه میگرفتند
و از طرفِ دیـگر این جدایی را تایـید مـیکرد .موقعیّتِ آنها برای
عـمو مـثلِ رابطهی همهی ما با نیاکامنان دوپهلـوست .از طـرفی از
دستشان حرص میخوریم و از طرفی آنها را به بزرگی میپذیریم،

۹۳
به ویژه وقتی کسی بخواهد به حریمشان جتاوزکند.
سپهر دیگر داشت از خستگی بیطاقتم یشد ،چشم دوختهبود
به جاده تا بـهانهی خوبی برایِ تـوقف پیداکـند .ناگـهان موقعیتِ
غروبِ خـــورشید به شکلِ تاثیـــرگذاری نـــشاطآور شد .قرصِ
درخــشانِ آتش مـثلِ کودکِ بازیگـوشی از پــشتِ کوه و کمـرها
پـــیدا و پنـــهان مـــیشد و فرشِ بیـــابان را نورانی مـــیکرد .سایهیِ
بوتــههایِ عــلف به بلــندایِ قامتِ انــسان در آمده بود و سایهی
ماشین که بر بیابانِ سمتِ راستِ جاده افتادهبود همچون غولی از
پست و بلندِ تپهها میگذشت.
مــسافران کــمکم داشتند به دامنــههایِ دمــاوند مــیرسیدند و بــاید
خود را در جادهای باستانی میانداختند که بعضی قسمتهایِ آن
از زمانِ شاهانِ پیشدادی باقیماندهبود .به همین دلیل آن جادّه را
مـحورِ پیـشدادیان میخوانـدند .رانـندهها پـیش از آغاز ِ سرباالیی
میایــستادند و بارِ دیــگر همــهجای ِ مــاشین را وارسی میکــردند.
اگر در آن مسیرِ صعبالعبور و آن شیبهای خطرناک خطایی از
کــــسی سرمیزد  ،معــــلوم نــــبود چه سرنــــوشتی در انتــــظارش
خـواهدبود .مـاشینِ عـمو به خوبی از عـهدهی شیبها برمـیآمد.
هوا هنوز کامالً تاریک نشده مسافران از مرزِ ابرها گذشتهبودند.
عـــمو در سکوتی معنیدار کِز کـــردهبود و عـــبور از مرز را متـــاشا
مــیکرد .بهزودی درخــتهایِ سربــهآسمان کــشیدهی طــوبا آشکار

۹۴
شدند که تـکتک در دامنـهها خودمنایی میکـردند .پس از عـبور
از مرزْ هوا کـمی روشنتر شده بود و هـنوز مـیشد نـشیمِ سیمرغ
را بر فرازِ بعـضی از درخـتانِ طـوبا تـشخیصداد .در دامنهی دشتی
که از پیـوسنتِ دو دامـنه ایجـادشده بود ناگـهان بـرجی سر به فـلک
میکشید که درختانِ طوبا پیشِ او درختچه به حساب میآمدند.
خـــورشید انـــگار داشت بر بلـــندایِ برج غروب مـــیکرد و مـــثلِ
جـیوهای که در ستونِ حـرارتسنج گذاشتهبـاشند به سمتِ سرما
مــیسُرید .سایهی برج همهی سایهها را در خود بلعــیده بود و
چـشم را برایِ دیدنِ چـراغهای روستایِ جابلـقا آمُختـهتر مـیکرد.
کــمکم زنانی آشکار شدند که کــنارِ جاده به سمتِ روستا قدم
مـیزدند .به شکلِ نامحسـوسی شانهی راستـشان افـتادهتر بود و با
چیـزهایی که در دست داشتند پـیدابود که از شکار برمیگـردند.
صدایِ غُــلغُلِ آبِ جاری بــهگوش مــیرسید و سردی و تراوتِ آن
خواهناخواه احساس میشد .قیافهی زنان به شکلِ عجیبی شبیه به
تابــــندهخامن بود و به همــــین دلــــیل حسِ آشنایی را در سپهر
زندهمیکرد .ماشینْ پیشِ پایِ زنی ترمز کرد و عمو از او پرسید:
تا جابلقا چهقدر راه مانده؟ زن گفت:
شما بـهتر است تا تـاریک نـشده پـیشِ سیمرغ اتراق
کنید .زن جوری حرف میزد که انگار زبانِ دیگری
دارد اما طنـینِ جملهاش به گوشِ سپهر آشنا مـیآمد.

۹۵
زن گــفت :سیمرغ مادرِ مردان است و طــوبا ماد ِر
درخــتانِ اجنــیر و خودش هم هــرگونه مــیوهای دارد.
البالی اجنیــرستان کلبــههایی است که پــادارها در آن
میخوابـند .این چراغـهایِ تک و توکی که میبینـید
چراغِ کلبهی پادارهـــاست که از هر تـــلی ســـوسو
مــیزند .تا چــشمتان میبیــند ،بــروید و تویِ یک
کلبهای جاگیر شوید .پادارها بچههایِ سیمرغند که
از اجنیـرها مراقـبت میکنند .تو خودت هم که بهنظر
مـیرسد از همـانها بـاشی! نیـستی؟ تو بچـگی پادار
نبودی؟
سپهر گیج شدهبود اما عمو آرام و با همان حلنی که داشت گفت:
حاال که از پا افــتادهام! اما اگر دو روز ایــنجا مب امن
پـسرخاله /دختـرخاله مـیشویم! برو به سالمت .ما
جایِ خودمان را پیدا میکنیم.
زن به راهِ خودش ادامه داد و سپهر در حالی که از پشتِسر رفتنش
را متـاشا مـیکرد با نـگاهی سـراسر پـرسش به سمت عـمو برگـشت
که »چی گـفت؟« شما پادار بودهای ؟ البد این عـصایِ مـبارک
هم چُماقِ پاداری بوده!؟ یعنی جنابِ عمو علیهالسالم ! تویِ کوه
و کمرها از درخـتانِ دیِم مواظبت مـیکرده اند و ما خبر نـداشتیم؟
عمو گفت :

۹۶
حاال چی شد که حرفِ زنانِ جابلــقایی یکدفــعه
برای تو حُـجّت شد؟ عجالـتاَ که حتویلت نگـرفت.
برویم تا دیر نشده سرپناهی پیدا کنیم.

۹۷

سیمرغ
آن شب در کلبهیِ محــقّرِ پاداری گــذشت .پادار که مردِ بلــند
قامتِ جوانی بود جایِ خودش را به مهمــانهای ناخــوانده داد و
شبانه با چراغِ بادی رفت و بهزودی در سیاهی ناپـدید شد .صبح
وقتیکه مهمــــانها بیــــدارشدند بــــیرونِ کلــــبه نشــــسته و آتــــشی
افروختـهبود .چـیزی نگـذشت که سپهر و عـمو هم پـیشِ شعلهها
بـــودند و درحالیکه گرممـــیشدند ،پـــرسشهایِ خود را از پادار
میپرسیدند .پادار میگفت:
فــرزندانِ سیمرغ هــمه پــسرند و عمــرشان مــثلِ آتش

۹۸
کـوتاه است .این پـسران برای جنگـیدن باهم تربـیت
شدهاند و مــــثلِ آتش خود را هالکمیکنــــند و
بالوپرمیگیرند .زنانِ جابلـقا وقتی ما را میزایند به
سیمرغ مـیسپارند که مادرِ حقیـقیِ مـاست .سیمرغ
مارا به نـشیمِ خود مـیبَرَد و پـارههایِ گـوشتی را که
شکارکرده در دهامن ان مـــیگذارد تا بـــهجایِ شیر
مبکــیم و نیرومــند شویم .به ما رسمِ آتشافروخــنت
مــیآموزد تا پرواز را از آتش بــیاموزیم و خودرا از
جنسِ خورشید بدانیم و به سویِ او عروجکنیم.
سپهر گفت شما که بجایِ شیر از نوزادی گوشتِشکار میمکید
چرا گوشت منیخورید؟ پادار گفت:
گوشت میخوریم ،کسی که گوشتنخورد جنگی
منـیشود .زنانِ جابلـقا اما با ایـنکه شکارچیانِ قابلی
هــستند ،گــوشت منیخــورند .همــهجور از اعــضایِ
شکار استفاده میکنـند اال خوردن ،ما هم وقتی که
مهمانِشان باشیم منیخوریم.
عـمو گـفت :شما وقتی مهـمانِ ایـشان مـیشوید  ...رنگِ سپهر
داشت از خـجالت سرخ مـیشد  ...و با ایـشان میخوابـید از کـجا
میدانـید مـادرتان کدام است؟ پادار گـفت مادرِ ما سیمرغ است و
آنکس که ما را زایـیده با دیـگران فـرقی ندارد .سپهر گـفت :شما

۹۹
پسرانِ سیمرغ چرا با یکدیگر میجنگید .پادار گفت:
میجنگـــیم تا آنکـــسیکه از هـــمه نیرومندتـــرست
معلوم شود ،تا پادشاهِ سرزمینِ پسران گردد و حدودِ
هرکــسی را معــلوم کــند .اینــطور که بــاشد هم زنانِ
جابلـــقا و هم سیمرغ راضیترند .زنان راضیاند
چون قویترین مردان بر گِردِ ایـــــــشان
پراکندهخواهـــندبود و سیمرغ راضی است چون
درختچـــههای اجنـــیر بـــیصاحب منیمانـــند و درختِ
طــــوبا که نــــشیمِ سیمرغ درآن قراردارد بیبــــچه
منـیشود .جابلـقا کـندویِ آکـنده از شهدی است که
زنانش ملکــــهاند و مــــردانش کارگــــرند و گلــــهایِ
پیـرامونش درختچـههای اجنیـرند و نگهـبانش سیمرغ
است .همینکه روزِ جفتگیری برسد نرها بر ملکه
مینـشینند و هـرکس به وصال بـرسد چون شعلههای
آتش به خورشید خواهد پیوست.
سپهر احـساس مـیکرد جایـگاهِ واقـعیِ او همـین جابلقـاست .کاش
همانجا میماندند و هرگز ترازِ مرزِ ابرها را ترکمنیکردند .کاش
آتـیه و رودابهای در این دنـیا نبـودند .انـگار آن ریـاضیاتی که تابـنده
خامن میگـفت به مـحضِ پاگـذاشنت در اقلـیمِ هـشتم مـصداق پـیدا
مـــیکرد .بر طـــبقِ تعـــریفِ »مجـــموعهی انـــسان« بـــعد از عـــضوِ

۱۰۰
نخـست یک فـضایِ خالی داریم که به مـثابهی عـضوِ دوم است و
پس از آن  ۳و  ۴و  ۵و تا بینـهایت به دنـبالِ آن خواهـدآمد .حاال
سپهر مــیدید که جابلــقا و مرزِ ابــرها عــضوِ یــکم از مجــموعهیِ
هـستی است و پس از آن فـضایی قراردارد از جـنسِ خالء که هم
بقیهیِ مجــموعه را از آن دور میکــند و هم نــسبتِ اعــضا را با آن
رازآلود نگهمیدارد و شوق را به کــشفِ آن چون آتش مــشتعل
میمناید .با این حال هم سپهر و هم عمو احساس میکردند تاب
و توانِ مـاندن نـدارند و بـهتر است به راهِ خود ادامهدهـند .عـمو با
همهی پـیری و عـصایی که میکـشید مایلبود باقیمـاندهیِ سفر را
پیاده برود .هنوز زیاد از روستا فـاصله نگرفتهبودند که پژو را زیرِ
برجِ بلندی که آنجا بود پارککردند .سپهر بار و بُنهی هردو نفر
را در کولهپـشتی ریـخت و چوبی بـدست گـرفت و با هـمان ژستِ
پاداری که سخت ذهـــــنش را مـــــشغول کـــــردهبود خود را
پیــشانداخت .عــمو هم دستِکمی از او نــداشت انگارنهانــگار
بـیش از سهبرابرِ او سن دارد! پُـشتِ سرِ سپهر از یـالهای کوه باال
مــــــیرفت و کممنیآورد .کــــــوهنوردان مــــــستقیم راهِ هورقلــــــیا را
پیشگرفتهبـودند .رسیدن به جابـرسا از طـریقِ هورقلـیا صعبتر اما
سریعتر بود .همیـنکه زودتر بـرسند هـرگونه سنگ و صخرهای را
زیرِ پایـشان پرنـیان مـیکرد .شب در جنـجالِ رفت و آمدها و بویِ
دود و غـــبارِ گوگرد به اَـــبَر شهرِ هورقلـــیا رسیدندبا آن شکوهِ

۱۰۱
شهربندِ کهنه ومحله و کوچه و خیابانهایی که داشت.
شگفتی در چـــشمِ سپهر مـــجالی به خـــستگی منیداد .انـــگار
وارونــگی داشت در او اثر مــیکرد .در نــظرِ او حــکایتِ آمدنش
چندانکه پی شازین میپنداشت -داستانِ بلندی نـبود که ناگزیرجزئـیاتی داشتهبـاشد .این طرحِ داستان نیـست که ریـزریزِ حوادث
را پیش میآورد.

۱۰۲

هوشربا

دژ ِ
عــمو کــمی مــضطرب بهنــظر مــیرسید ،حالی که اصال به عــمو
منـــیآمد! میخـــواست جایی بنـــشیند و قدری استراحت کـــند.
باالخره سکویی پیدا کردند و نشستند .عمو گفت من از بچگی
هــمواره از این قــصههایی که »یــکطرف برای طرفِدیــگر معــمّا
طرح میکــند و آن دیــگری بــاید معــمّا را حل کــند تا به وصال
نائـلشود« بدم مـیآید .سپهر گـفت حاال چه ربـطی به ما دارد؟
عمو انگارنهانگار که پرسشی را شنیدهباشد گفت:
مثال توی هفتپیکرِ نظامی در داستانِ اقلیمِ چهارم دختری است

۱۰۳
که برای آزمودنِ خــواستگارش معمــاهایِ صدمنیکغاز وضع
میکند:
دو تا مــروارید میفــرستد و یارو بــاید بفهــمد که
ای نها یعنی »فالن« و آن یکی سهتا جواهر روی سرِ
اینها میگذارد که یعنی »بهمان«.
عـمو داشت ادامه میداد که سپهر پـرسید :یعـنی اقلـیمِ هـشتمیها
اینتیپیاند؟
حاال دیـگر سپهر هم مـضطرب شده بود .نشـستهبود کـنارِ عـمو و
به حرفهایش گوشمیداد:
مــیدانی سپهر ،من مــیگویم آدم بــاید واضح حــرفش را
بزند .با رمز و اسطوره نباید یک حریمِ غیرِ قابلِ نفوذی
ساخت که کـــسی نتـــوانَد نزدیک شود .حاال من
مطمئـنم -وقتی ما بـرسیم -ایـنها کـلّی محـبت میکنـند
اما دست از پا درازتر برمیگــردیم .آنقدْر رمز و راز
میگویند که از حرفزدمنان پشیمانمیشویم!
سپهر گــفت »یعنی دمِ شما گرم!« آقا ما اینهــمه کوبــیدهایم،
سواره و پـیاده گیربُـکس و مِفـصل برایـمان منـانده! شما تازه یـادتان
افـتاده که بـاید کنکـوربدهیم! چرا سازِ »ناامـیدی« میزنـید .حاال
از کجامعلوم رفوزه میشویم؟ عمو گفت:
کیگـــــفت رفوزهمـــــیشویم؟ مـــــسئلهی من که

۱۰۴
حـــلکردنِ معــــما نیــــست ،لذتبردن یا نبردن از
معمّاست.
سپهر گـفت شما که خورهی معـما بـودید ،شبی نـبود که ما را با
معمایی سرگرم منیکردید .عمو گفت:
وقتی »جــسم و روح« سرِ جایِ خــودشان بــودند
روح معـــما را حلّ مـــیکرد و جـــسم از فـــایدهی آن
برخوردارمیشد .مثال روح به رازِ دریاها پیمیبرد تا
جسم همچون صیّادی از صدفها مروارید بردارد یا
از آب ماهیبگیرد .این بود که من از معــما لذت
مـیبُردم ،اما وقتی که وارونـگی اتفاقافـتاد دیـگر این
جسـماست که معـما را مـیشکافد تا روح ازلذتِ آن
برخـوردارشود .در این حال تن رازِ دریا را درمییـابد
و روح تا ابد در آن غوطهمیخورد.
سپهر بـهخوبی عـمو را مـیشناخت ،میدانـست که اضطرابِ او از
تــزلزل است .عــمو را مــیدید که در یــکقدمیِ مقــصد از رسیدن
بیمدارد .از هورقلـیا تا جابـرسا راهی منـاندهبود .اگر تلـفن مـیزدند
شبانه دنبالـــشانمیآمدند و کار به فردا منیکـــشید .عـــمو اما
دوســتداشت شب را همــانجا مبــاند و خــستگیدرکند .هورقلــیا
با وجودِ سازوکاری که خیابــانهایش را امروزی نــشانمیداد ،پُر
بود از پیچوخ مها و خانههایی که حریمِ خیابانها را تنگ میکرد.

۱۰۵
مغــازههایی که بــهقولِ عــمو »مــغاره« بــودند و گاه به حفــرههایِ
چـندین هـزارساله بیـشتر میمانـستند .باوجودِ سایهی شب که بر
نورِ چـــراغها غلبـــهداشت .هـــیاهوی رفتو آمد پیـــچازپسِ پـــیچ
قطعمنـیشد .باایـنحال مردم گویی پیِ چـیزی بـودند ،انـگار شبِ
عید باشد ،هیچکس بیهدف پرسهمنیزد.
سپهر و عـمو هم قاطیِ بقـیه شدهبودند ،داشتند بیگفتـگو دنـبالِ
جایِ اقامت میگـــشتند .روزِ بـــعد قرار بود راهبیفتـــند .سپهر
بههرقیــمتی میخــواست به جابــرسا برود .خیــلی از دستِ عــمو
حرصمـیخورد .اصال هـمان روزِ اول میخـواست هـمراهِ مهمـانها
حرکتکــند ،همــین عــمو نگــذاشت ،حاال -اگر رفــیقِ نیمهراه
میشد -بیدعوت و تنها کجا میتوانستبرود؟
اگـرچه فـکرِ تنـهایی و رودرواسی لذّتِ متـاشایِ هورقلـیا را از سپهر
گرفت هبود و مهِ غلیظِ گوگرد افقِ دید را محدود میکرد .همینکه
پردهای کـــنار مـــیرفت و حـــجرهای گشودهمـــیشد -انـــگار رازی
سربـسته آشکار شدهبـاشد -موجی فرومینشـست تا موجِ دیـگری
برخـیزد .شهر -مـثلِ کـندوی زنـبورِ عـسل -پُر بود از شبکهها و
شفیرهها و شهدها که گاه میدانَکی ،گاه درختی و گاه سنگی را
در مـــــرکزِ نـــــگاهِ بینــــنده مینـــــهاد .آدمها مـــــثلِ ایــــنکه هـــــمه
پـــسرخاله/دختـــرخاله بـــاشند در نگـــاهشان نـــسبت بـــههم غُـــربتی
احـساس منـیشد .رفتـارشان گویی عالمتی بود که به هم مـیدادند

۱۰۶
و مــثلِ کــسانیکه از ضمیرِ هم باخبــرند -میتوانــستند نپــرسیده
دیگری را راهنمایی کنند .شاید این حرفهای پدربزرگ بود که
هماکــنون داشت در ذهنِ سپهر ترجمهمــیشد .در هــمان دو روزِ
خاطرهانگیزی که آنهمه گفتگوکردهبودند پدربزرگ میگفت:
مبـنایِ زندگی در هورقلـیا بر آشنایـیست .هورقلیائـیان
غریبــهها را هم آشنا میپنــدارند .آشنایی از نــظرِ آنها
یعــنی »تــسلّط« و گــسترشِ آشنایی راهــیست برای
رسیدن به پـادشاهی .خـلق از نـظرِ ایـشان مـثلِ دریا موج
مـیزند و آشنایی یعـنی شناخنتِ دریا و تـسلط بر امواج.
»دوستی« در هورقلیا شبکهای است که خود را میتند
و بزرگ میکُـــند و آنقدر وسعتمیگیرد که دیـــگر
هیچکس قدرت فرار از آن را ندارد.
حاال سپهر داشت در این شبکه میافــتاد و عــمو خیــالداشت
خودش را در آخرین حلظهها بیرونبکشد و یکبارِ دیگر فرارکند.
روزِ بـعد عــمو هماجن ا مــاند و سپهر به سمتِ جابـرسا روانه شد.
مـسیر اکثرا شیبِ مالیـمی به سمتِ پایین داشت که راهرفـنت را
دلانگـیز مـیکرد .معـلوم نـبود که عـمو میخـواهد در هورقلـیا مبـاند
تا رودابه خودش بـهسراغِ او برود یا ایـنبار هم مـثلِ دهها بارِ دیـگر
که خودش تعریفکـــردهبود در غیـــبتِ سپهر از خود و دیـــگران
پنهانشود .سپهر پر بود از این افکار و جلوجلو خودش را مجسّم

۱۰۷
میکرد که دارد با آتیه همین حرفها را دردِ دل میکند.
هـنوز هوا کامال روشن بود که به جابـرسا رسید ،چـیزی نگـذشت
که جمعِ منزلِ آتیه را با ورودش پریشان کرد .همه به اتفاق عازمِ
هورقلـیا شدند تا عـمو را پـیش از هر تـصمیمی پـیدا کنـند .آتـیه و
سپهر در خـلوتی دخلـواسته باقیماندهبـودند تا از هردری برای هم
هزارسخن بازگوکنند.

