»خواب زد« یعـنی کـسی که نـیاز به خواب دارد اما خوابش منـیبرد .در کـرمان این
اصطالح را بیشتر در بارهی کودکان بهکار میبرند اما در اینجا نامِ کتابی است که
سه داستان دارد .به عقـیدهی من داستانِ مـیانی به مـنزلهی یک بـیداری در مـیانِ دو
خواب قرار گرفـته است .دوستِ یـگانه طراح جـلد هم کـوشید -این فـضا را -با
عبورِ ماهیها از فاصلهی دو دنیا به تصویر بکشد.
داستانها به قرارِ زیرند:
 -۱تب صفحهی ۵
 -۲حفظِ توپ صفحهی ۵۳
 -۳تناسخ صفحهی ۹۳

در آستانهی نوروزِ ۱۳۹۲
واترلو-کانادا

این کتاب را به همهی ایرانیهای مهربانِ واترلو تقدیم میکنم

تب

۶

اجازه
این روزها دکتر دیــگر سرزده مــیآمد ،در هم منیزد .هِن هِــنی هم منــیکرد.
کفــشهایش را میکَــند و از هال میگــذشت و به اتاقِ بیــمار مــیرسید .حــضورِ
ناگـهانیِ او کـسی را متعـجب منـیکرد .کـسی چـیزی منیگـفت .هـمه با نگاهـشان
حرف مـیزدند .با سر و گردن ،با دست ،با حرکاتـشان حرف مـیزدند .همینـکه
صندلی را کــنارِ تــختِ مــریض میگــذاشتی خــوشآمدی بود به دکتر .گاهی چــند
کلــمه هم به آرامی و با حلــنی عجــیب که به نــظر مــصنوعی مــیرسید رد و بدل
میشد:
تغیری؟
–
غالم تریاک را که گفته بودید آورد.
–
مبالید .مبالید.
–

٧۷

پیشانی فرموده بودید؟
–
بله .به قدرِ یک اثرِ انگشت.
–
انــگار کــسی اعتــقادی به درمان نــداشت .انــگار این عظــمتِ درد بود که به دارو
ریـشخند میزد .این ذهنِ بـسته و مـحدودِ پـزشک بود که رنِ خود را به آمدنها و
دیدنها و نبضگرفنت ها تــسکین میداد .آجن ا روی تــخت ،کــرمانه با گــداصفتیِ
خـاصی لب به سخن میگـشود .درست مـثلِ گداها ،یا امـساک مـیکرد و یا آنـقدر
میگــفت که با مُــسکنّی آرامش کنــند .با سکوتش میخــواست بگــوید بدهکارِ
کـسی نیـست .با سخنش از این هم باالتر مـیرفت و یکـباره طلبـکارِ عالم مـیشد.
افــکارش مــثلِ شعله از پــوستش زبانه میکــشید و تــنش همــچون خاکــستر ،گرم و
خشک بود.
مادر میگفت :
کاش عرق میکرد ،کاش شکمش کار میکرد.
–
این همه سُرُم کجا میروند؟
هـمه چـیز در خانه به تـختی خـتم مـیشد که کـرمانه بر آن مـیسوخت .سه روز بود
که پریــشان میگــفت .حســاسیّتش بــهگونهای بود که آثارِ افــکارش بر پــوست و
شریانها دیده مـیشد .جملهای را میگـرفت و پـشتِ هم تـکرار مـیکرد .گاه از آن
جمله ،ترجیعبندی میساخت و در فواصلِ کالمش مثلِ ناقوسی مینواخت:
شما بد پرسیدید ،آقام بد پرسیدند ،خودم باید بپرسم ،اجازهی من
دستِ کیست؟ از من پرسیدید که بپرسید؟ شما بد پرسیدید.
پدر -هر بار که بر بالین میآمد -میگفت:
خوب که شدی خودت برو ،بـپرس .برو خدمتِ آقا حـرفت را بزن.
عـرضت را بـگو ،بـگو من دانـشگاهِ زاهدان قــبول شدهام ،ببین چه
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میفرمایند .اصالً من چیزی نپرسیدم ،تو هر کار خواستی بکن.
پس مادر دستش را روی بینیاش میگذاشت و هـمه را به سکوت دعوت مـیکرد.
پای کـرمانه را میشُـست ،سُرُم را میپایـید ،در نعلبـکیِ کوچکی حَبِ تـریاکی را به
خوبی در آبِ جوش محلول میکرد.
حسن برو ،غصه نخور ،خوب میشه.
خوب میشه.
با رفــنتِ پدر دو باره کــرمانه تنــها قــطبِ خانه مــیشد ،قــطبی داغ که کــشفِ آن
غیرِممکن بود .اینجا تلویزیون ،بیوقفه خاموش بود .آشپزی به جز آنچه برای مریض
میپختند متوقف بود .کسی بلند حرف منیزد .درِ خانه در متامِ طولِ روز باز بود.
دکتر ،گاه تنها و گاه با کسی -سرِ راهش  -به کرمانه سرمیزد .خانه بر گردِ اتاقِ
او میگشت و اتاق ،در پیرامونِ تختش با اندک وسایلی که داشت پراکنده بود.
کــسانی میآمــدند و میرفتــند .دکتر قدغن کرده بود که مال قات در اتاقِ کــرمانه
مـگر برای اهلِ خانه  -ممـنوع بـاشد .غـیر از مادر ،رابـعه تنـها کـسی بود که خانه راترک منـیکرد .پدر ،روزی او را از دِه آورده بود .زنی نکـته سنج و بذلهگو که این
روزها -به زبان -چــیزی منیگــفت اما با چــشمهایش که دو سگِ وحــشی آجن ا
خوابیده بودند بیوقفه حرف میزد.
رابـعه اصوالً حـرفی برای گفـنت نـداشت ،کـمتر خودبـهخود سخنی را آغاز مـیکرد و
حتا در گفتگوی دیگران هم داخل منیشد ،اما اگر روزهی سکوتش را میشکست
به نـغزی میشکـست .درسخنگفنت ،قافیـهاندیش و مـحزون بود .وزنی نامکـشوف
در کالمش موج میزد .سخنش بوی خـیال میداد و رنگِ استعاره داشت .از روزِ
ورودش به خانه ،برای هر کاری آزاد بود و کاری نـبود که نکـند .مادر میگـفت
چند سالی از من بزرگتر است ،اما رابعه شناسنامهای نداشت و کسی چیزی از او
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منیدانست.
غــیر از ساکنانِ خانه ،کیمــیا -دخترِ خاله لیال -هم هر روز سر و کلهاش پــیدا
مــیشد .در آن یــکساعتی که میمــاند ،مادرْ حالتش عــصبی بود .با هــمه دعوا
میکرد .مخصوصاً به من غُر میزد .پیدا بود که توانِ حتملِ خواهرزاده را ندارد.
شوهرِ کیمـیا ،پـیر و ثرومتـند بود ،آنقدر ثروت داشت که کـسی او را منـیدید .مثلِ
دریایی از اسکناس پشتِ هیکلِ چاقِ کیمیا پنهان شده بود .مادر میگفت:
این دلش برای کرمانه نسوخته ،میآید تو را ببیند.
من دوستش داشتم ،مـثلِ یک هـمبازی ،مـثلِ تنـها دختر خالهام که خودش بود .نه
پولش به من مــیرسید نه آغــوشش ،فــقط گــرمای گفتــگوی دو ناهمجنس که
جتربههای خود را به هم میگفتیم.
کــرمانه باز دارد هــزیان میگــوید .صدایش همــچون مــوتورِ چاه که نیمــهشب در
سکوتِ کوهـستان میپیـچـد،گرهدار و متـناوب است و مـثلِ قـطاری که دور مـیشود
به مرگ میگراید:
اجازهی من دستِ خودمه ،شما بد پــرسیدید ،کی گــفت شما
بپرسید؟ دلم درد میکنه ،دلم.

١۱٠۰

زیرزمین
رابـعه تنـها زنی بود که هر وقت میخـواست به زیر زمـین راه داشت .آجنا دو در به
خارج داشت .یکی دهلیزی که با پله به خلوتِ پشتِ آشپزخانه وصل م یشد و مم رِ
رابــعه و پدر بود .دیــگری راهی به کوچهای دیــگر ،درست روبروی مــسجدی
قدیمیکه صدای اذانش و غلغلهی اهـلش قـطع منـیشد و دیـگران از آن وارد و خارج
مـیشدند .پدر وقتی که بود هر شب آجنا بـساط داشت و محفـلی که اعـضای آن
ثابت و دائمیبـودند .غالم اصلیترین عـضوِ گروه بود ،که همـهجور آشنایی داشت
و هرچـیزی در بـساطش پـیدا مـیشد .عـیاض کـمحرف و تودار بود با سوءِ پیـشینهای
که کمتر از آن سخن میگفت .حبیب با لکنتی در زبان و دریایی در دل و سراجنام
مـالک تنـها فردِ گروه بود که چـندی در دستگاهِ حاکم ،عـهده دارِ سمتی شده ،به
قولِ پدر »از توبرهی آخوندها خورده بود« .بی تردید همهی افراد بر گردِ شخصیتِ
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پدر میگــشتند که آن پایین هــمه -حــتا رابــعه -او را حــسن صدا میکــردند .آجن ا
دنـیای دیـگری بود .محفـلی همیـشه گرم و منقـلی همیـشه پُـرآتش که هـمه چـیز دورِ
آن میگــذشت .تــریاک ،دود و عود و تار و پــودشان بود و از تــریاک مــرغوبتر
نکتهگفـنت که آسمان و زمـین و کـفر و دینـشان را مـیساخت .مادر نه خودش پایین
مـیرفت و نه به ما اجازهی این کار را داده بود .حـتا وقتی کـسی آجنا نـبود ،رفـنت و
نـگاه کردن به اطراف ،خالی از احـساسِ گـناه نـبود .فـکر مـیکردی داری دزدکی به
خانــهوزندگیِ مردم نــگاه میکــنی .مــثلِ چــمدانی پر از لــباسِ زیر و یــاداشتهای
محـرمانه که کـسی مـجوزِ گـشودنِ آن را صادر منـیکرد .گاهی اوقات رابـعه آن پایین
میخـواست چـیزی را جابـجا کـند .گاه مـیشد که تنـهایی زورش منـیرسید .نـاچار
مرا صدا میکرد .وقتی در فضای زیرزمین قرارمیگرفتم به کسی میمانستم که او
را با نردبان به خانهی همسایهای فرستادهاند .باید چشمهایم را درویش م یکردم.
آجنا کسی نبود اما سایهها بودند .سایههایی که گاهی اثرگذارتر ازآدمها هـستند.
آدمها هرچند متفاوت باشند ،حلظههایی دارند که در آن حلظه با تو یکی میشوند.
سایه اما آنــقدر رمــزآلود است که هیــچوقت نه با دیــگران و نه با صاحبش یــکی
منـیشود .سایه یعـنی فـقدانِ نور و فـقدانِ نور یعـنی فـقدانِ فهمـیدن ،همـین که فـهم
منقـــطع مـــیشود ،خـــیال جای آن را پر میکـــند .سایه جانی دارد که ما به او
بخشیدهایم .جانی که آدمیبه سایهها میبخشد ،تکراری نیست.
از هـمان حلظهی اول ،وقتیکه از مم رِ مخـصوصِ رابـعه و پدر پایین میرفـتم ردِ پای
حـسن را بر پلـهها مـیدیدم .بوی نفـسهای رابـعه را مـیشنیدم .فرشِ پُـرگُلِ کهنهای
آجنا پهن بود که عکسِ سایهها روی زمینهی الکیِ آن احساس میشد .سایهی پدر و
همــراهانش در آن زیرزمــین ،چــشمهای دزد و حــریصِ مرا میپاییــدند .با این حال
چـشمم و ذهنِ کنجـکاوم هـمه چـیز را میبلعـید .مـثلِ آهـنربای نیرومـندی بودم که
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از میانِ بُرادههای آهن میگذشتم .در این حال ،اشیاء شروع به حرکت میکردند و
من مــثلِ گربهای شکارچی به سمتـشان خــیره مـیشدم .بطـریهای شراب ،منــقلِ
خاکــستر ،کتــابهای گــشوده ،اسبابِ خوشنویــسی ،ژتــونهای پوکر  ،مُهــرههای
شطرن ،عـکسِ کــرمانه ،دارِ قالی ،حوضِ مــرمر ،زیـرسیگاری ،جامن از و هر چــیزِ
دیگری را که بود م یدیدم و باسرعت -هـمانگونه که خواسته بـودند -از کنارِ آنها
میگــــذشتم .بوی دود همــــهجا پیچــــیده بود و صدای چکــــیدنی سکوت را
میشکست .با این حال اینجا بدونِ افرادش آنقدر هم غریب که میمنودند ،نبود.
این آدمها بودند که به اشیاء رازگونگی میدادند .آدمها مهماند .صراحی شیشهای
و تخــته نرد چوبی بــیش نیــست .آدمها خونِ گــناه را در رگهای جــماد جاری
میکنـــند .بـــاید زیرزمـــین را وقتی دیدکه حـــسن و مـــریدانش آجن ا دورِ هم جـــمع
میشوند .درست مثلِ آن روزی که من و کیمیا توی انباری گیرافتاده بودیم.
کــرمانه را تازه از بیمــارستان به خانه منتــقل کرده بــودند .کُــلی آدم در خانه جــمع
شده بود .من تنها مردِ جمع بودم .دلم میخواست آجنا نباشم .فضولیِ کیمیا گُل
کرده بود .میخــواست زیرزمــین را ببیــند .پایین کــسی نــبود .دوتایی یــواشکی به
زیرزمـین آمدیم .تازه حرفـمان گُل انداخته بود که سر و صدایی بلـند شد .پدر از
باال و دیــگران از راهِ خــودشان ســررسیدند .ما حــبس شدیم .تــرسیده بودیم .به
انباری پناه بردیم .کیمیا خودش را در آغوشِ من میفشرد و جیکش در منیآمد .اگر
کیمیا نبود راحت میشدم .سینهای صاف میکردم و برمیگشتم.گیرم پدر غیظی
مــــیکرد و چــــشمغُرهای مــــیرفت .حاال بــــاید جَورِ کیمــــیا را هم میکــــشیدم.
همینجوری پشتِ سرِمان حرف بود .مادر اگر میفهمید -برای اینکه پای کیمیا را
از این خانه بـبُرد -صاف مـیرفت پـیشِ شوهرِ مـرموزش چـغولی مـیکرد .جوری که
این مرد ،روحِ شوهر خاله را تـسخیر کرده بود ،کار به مـعرکهی بدی میکـشید.
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مخصوصاً با این دلِ نازکی که کیمیا داشت.
بدنش نـــرمتر از چـــیزی بود که میمن ود .صدای باز و بـــسته شدنِ غـــیرِ عادیِ
شُشها ،گوشهایـمان را آزار مـیداد.گونه هایـمان بـسختی در هم فرورفـته بود تا از
روزنهای بــاریک ،محفــلی را ببینیم که در حالِ شکلگرفنت بود  .هــمه پدر را
احترام میکــردند .رابــعه زغــالها را باد میزد و همــزمان خــواندنِ نــقشِ قالی را
همـچون ذکری زیرِ لب تـکرار مـیکرد .عـیاض ،مغـموم به نـظر مـیرسید ،کنـجی
نشـسته بود و رفت و آمدِ دیـگران را میپایـید .حبیب ،لـولهای بـاریکِ تـریاک را
که به رنگِ زعــــفران بود ،با قیــــچی -نــــخود نــــخود -میچــــید و در ظــــرفی
میریــخت .مــالک ،حــصیری روی فرش پهـنکرده بود تا منــقل و سینی را مــستقر
کنـند .عَرَق ،سطحِ صورمت را -که با پـوستِ کیمـیا متاس داشت -غلغـلک میداد،
با این حال دلم منـیآمد سرم را کـنار بکـشم  ،یا آن هـمه متـرکُزی را -که در گـوشم
جمع شده بود  -پراکنده کنم.

١۱۴

عیاض
از سکون و سکوتِ عیاض معلوم بود که میخواهد چیزی بگوید .سراجنام هم لب
به سخن گـشود .آتش که آماده شد ،این »سخن« بود که -پـیش از هر چـیز -بر
گرمای آن جوشیدن گرفت:
دزد بودم .کارم طرّاری بود و نـشامن کس منیدانـست .مـیدزدیدم،
سهمِ یاران را میدادم و سهم خویش مـیبُردم .در شهرها به هیئتِ
مـسافری یا تاجری ظاهر مـیشدم .سخن چـنان میگفـتم که گویی
طمـعی به مالِ کـسی ندارم .این که میتوانـستم خود را به گونهای
دیــگر بنــمایم از سفرهای بــسیار یافته بودم .پدرم سقَطفــروشی
بــیمایه -زیرِ بازارِ قلعهی کــرمان -بود .تــریاک هم میفــروخت.
دهاتــیها میآمــدند و جنــسهای خود را عــرضه میکــردند .پدر،

١۱۵

مـــیسنجید و سرِ قیـــمت چانه میزد .کـــمکم کـــشتِ تـــریاک و
مخصـوصاً بـرداشتِ آن مـشکل شد .مامورانِ ژاندارمری میآمـدند،
نـظارت میکـردند و محـصول را برمـیداشتند .لـولهای چار مثـقالیِ
دولتی مـــرسوم شد .فروشِ آن را به داروخانـــهها سپردند .برای
معــتادین سهمیه و برگهی معــتادی مــقرر کــردند .تــریاک را -تا
میتوانــستند -از دستوبالِ مردم جــمع کــردند .جــنسِ خوب
گران شده بود .پدرْ مرا -که نــوجوانی نیرومــند بودم -رهــسپارِ
مــــاهان و روستاهای آن اطراف کرد تا تــــریاکِ خوب بــــخرم.
روزبهروز ،برای خـــریدنِ اجـــناسِ ارزانتر ،دور و دورتر میرفـــتم،
تااینکه سر از مرزِ افغانـــستان و آن سوی مرز درآوردم .خـــریدنْ
همیـشه آسان بود ،اما رفتهرفـته رساندنِ آن به کـرمان چـنان دشوار
شد ،که بی رفیـقانی چاالک و از جان گـذشته ممـکن نـبود .آنـقدر
رفتم و آمدم که دوستانی یک دل یافتم .ایشان مرا به راههایی بردند
که تا آن روز منیدانستم .از این رهگذر مالِ فراوانی گِرد کردم .در
آن بیانـــانها گـــریوهای نـــبود که آتـــشی در آن نـــسوختهبودم .پدرم
سخت رجنور شد ،ناچار مغازه را به من واگذاشت .وقتی به چشمِ
کسبوکار در آن ویرانهی محقّر نگریستم ،اندرخوردِ خود نیافتم .
باغی در دامنـههای جـوپار خـریدم و مخفـیگاهِ گروه کردم .جنـسها
را آجنا میبردیم و برای گسیل به مشهد و شیراز تقسیم میکردیم.
کارِ دیگــرمان راهــزنی بود .بــیش از هر چــیزی اسلحه و مــاشین
میخـــواستیم .مـــاشین مخصـــوصا ،هر چه مـــیدزدیدیم کـــفایت
منـیکرد .اسلحه نـیز به ما نــیرو میداد .در آن بیابـانها تقریــباً برای

١۱۶

هـیچ چـیزی پول منـیدادیم ،گویی همـهجا مِـلکِ طِلقـمان شده بود.
آرام آرام دزدی کردن ،چیزهایی به من میآموخت که هیچ استادی
منیتوانـست .یادگرفتم که رفیـقامن را حـمایت کـنم» .دزدانِ خوب،
مال را به عدل قــسمت میکنــند« و در عالمِ دزدی »عدل« عــینِ
تــساوی است .دزد ،بــاید خویشِ خود را با خود یــکی بــداند.
دزدجماعت ،دزدی از خویش را برمنیتابد .این سرشتِ دزدی بود
که به من معـنای »خویش و بیـگانه« را مـیآموخت .دزدانِ راهزن،
درندگانِ اقلیمــند و مــثلِ یوز و شیر حــریمِ خویش را از حیطهی
بیــگانه میشنــاسند .دزدِ راستین ،چــنان بــاید هــوشیار بــاشــد،که
بـیدار بایـستد و بـیدار بنـشیند و بـیدار بخـوابد و بـیدار مبـیرد ،گویی
هر دم بیــگانهای از پــستویی به او مینــگرد .دزد بــاید هــرکس که
خویش نیست را بیگانه بداند ،هر صدای پایی و هَسهَسِ نفسی را
که از یارانِ خود نباشد بشنود و بشناسد.
نَـفَس ،ناگـهان در سینهی من و کیمـیا حـبس شد .با این جملهای که عـیاض با آن
حل نِ فاخر و کالمِ فــصیح به زبان آورد ،صدای دمــیدنْ در گلــوگاه و تپــیدنْ در
شریانهای ما مدتی باز ایـستاد .بویِ بدنِ کیمـیا از امـتدادِ قامتش برمیخـاست و
تراوتِ عرق به سردی میگرایید .عیاض همچنان به شعری که میسرود ،ادامه داد:
راهزن ،خانهی خود را غارت منیکـند .خویش ،هـرگز خویش را
منیچاپد.
من که از دکانِ مـخروبهای برخـاسته بودم ،خویـشم پدری خـسته و
خانهام دکّانی کوچک بیش نبود .با یافنتِ یارانِ همدل ،هر روز این
خویش ،پرشمارتر میشد و با تسخیرِ دامن هها و دشتها ،خانه پهنا

١۱٧۷

میگرفت .دیگر ،چشم از افقهایدور بر منیداشتم که »دوردست«
همچون مغناطیسی نگاهِ مرا با خود میبُرد.
عـشق  ،سرنـوشتِ انـسانی است که بر افـقهای ناپـیدا خـیره مبـاند.
دیــگران شاید از چــنبرِ عــشق خالص شوند اما برای کــسی که به
افـقهای دور مینـگرد ،خال صی میـسّر نیـست .نطفهی عـشق وقتی
بسته میشود که نطفهی مرغ ،پوستهی تخم را میشکافد و پرِ خود
را از حیطهی کوچکِ خویش بدر میکند.
اینــجا بود که رابــعه با سینیایپر از زغالهــایگداخته -در حالی که به آرامی بر
آتـشها میدمـید -به مـیانِ جـمع آمد .مـالک ،منـقلِ مکـعبی را که »خانهی خدا«
مینامـید روی حصیر ،مـستقر کرد و خاکـسترهای سرد را با کفچهایگـشود .رابعه
در حالی که روی زانـوهایش مینشـست ،با انبرِ رایـنیِ خوش دستی به دقت ،دانه
دانه زغــالها را بر مــیداشت و برای آخــرین بار در هر یک میدمــید و در حــفرهی
خاکـستر که مـالک ساخته بود جا میداد .خانهی خدا داشت آرام آرام نور و گـرما
میگرفت.
حلظهای بــعد ،هــمه بر گِردِ آن ،همــچون »آتش پــرستان« نشــستنه بــودند و دل و
چـــشم به دستانِ رابـــعه داشتند که آرام آرام خاکـــستر را بر زغـــالهایافروخته
میکشید ،تا الیهای بر آن بنشیند.

١۱٨۸

رابعه
آجن ا -مــیانِ مردان -تنــها زن رابــعه بود .هر کس در نــگاهش به او مــهری چــنان
درخـشان داشت که از فاصلهی دور و شکافِ دیواری که ما را پنهان م یکرد ،دیده
مـیشد .برای من اما او یک انـسانِ معـمولی نـبود .روحی بود که پریوار در خانه
حـرکت مـیکرد .گویی رویای خودش بود .آدمـیکه بـاید بـاشد و اگر نبـاشد هـمه
چیز به هم م یریزد .شاید این خیالها به خاطرِ آن بود که رابعه کمتر حرف میزد،
کـمتر ابرازِ وجود مـیکرد ،اما رفـتاری داشت که معـلوم بود ،دردِ تو را مـیداند .با
حضورش ظهورِ معجزه قطعی به نظر میرسید .بلند قد و الغراندام بود ،با موهایی
که از پــیش و پس -به شیوهی روستائیان -از زیرِ سربندِ چارقدمانــندی بــیرون
میزد .تورِ سفیدی از امـتدادِ سربند  -بلـند و بـاریک -با مـوهای بافته و سیاه به
هم میپیچید و فرو میریخت.

١۱٩۹

رابعه با حوصله ،گرهی ازگوشهی سربندش گشود و چند دانهی اسفند بیرون آورد
و روی خاکــسترها ریــخت و با نــگاهی عــیاض را به ادامهی گفــتار دعوت کرد.
چـشمهای عـیاض -که از رطوبتِ نامحـسوسِ اشک برق میزد -بیـشتر از پـیش در
حرکــتهای رابــعه خــیره مــانده بود .در این حال هر جنبــشی در اعــضای رابــعه
سماعی بود که در بسترِ موسیقیِ کالمِ عیاض شکل میگرفت.
از این سو ،کیمـیا یک باره در آغوشِ من ذوب مـیشد .بدنش چـنان گـرمایِ مرا
میبلعـید که نوری از خود ساتع مـیکرد .اشیاءِ مـوجود در اتاق که به چـند گونیِ
زغال و تعدادی میلهی فلزی و دو مَفشوی آویخته خالصه میشد ،ازپرتوِ آن نور به
خوبی دیده میشدند.
رابعه ایستاده بود و قوریِ چینیِ قهوهای رنگی را ،نزدیکِ سینهی خویش در دست
داشت .دودِ اسفند از پیشِ صورتِ عیاض بر میخاست .پس  -با صدایی لرزان -
به گفتارِ خود ادامه داد:
)عشق ،دنیای مرا به هم ریخت(.
رابعه جعبهی کوچکِ چای را گشود تا پیمانهای در قوری کند.
)من که روزی رئیسِ دزدان بودم ،اکنون دزدی -چراغ به دست
و خون سرد -در انـبارم پـرسه میزد .او را مـیدیدم و زَهرهی آن
نداشتم که صدایی از خود برآورم(.
رابعه بارِ دیگر در پیشگاهِ خانهی خدا زانو زد .قوری را در پیشِ آتشها و بر بستری
از خاکستر جای داد.
)عـشق دانه دانه خویـشانِ مرا بیـگانه کرد .بیـگانه در نـظرم دیـگر
چــندان دور و دشمن منــیآمد .راهِ هــیچ بیــگانه را دیــگر بــهیاریِ
هیچ خویشی منیتوانستم ببندم(.

٢۲٠۰

البد هـمه منتـظر بـودند که پدر پـیش دستی کـند ،چـیزی بگـوید یا کامی از تـریاک
برگــیرد ،اما گــویا حــسن به رابــعه از هــمه مــشغولتر بود .در سِحْر و سکونی که
صحنهی من ایشِ عــیاض و رابــعه ساختهبود ،حــسن هم در جایـگاهِ متــاشاچیان و بر
پـوستِ برهی مخصـوصش ملـیده بود .زیرِ دستش دو متـکای منـگولهدارِ دهاتی با
پارچهی سفیدی -در قــــسمتِ مــــیانی -بود که رابــــعه به آن »رُوارِ سفید«
میگفت .این دو مُتکا ،بزرگترین اشیائی بودند که رابعه با خود به خانهی ما آورده
بود .رخت و پَختش همه در دو بوقچهی کوچک خالصه میشد و چیزهایی که بر
اندامِ سرو مانندش حمایل بود .کسی منیدانست از کجا آمده است .همین قدر بر
ما معلوم بود که روزی پدر با رابـعه به خانه آمد و به مادرم گفت :ایـشان از امروز
کـمکِ شما میکنـند .اطاقی برایـشان معـلوم کنـید .پدر بـعدها گفـته بود ،رابـعه
شأنی بزرگ و طبـعی بلـند دارد .بـاید هـمه در خانه با او در کـمالِ احترام صحبت
کنند.
مادر ،پـزشک بود .گاه مـیشد که حـتا شبها هم در خانه نـبود .روزی از پدر،
زنی خواست که در خانه با بچهها مباند .پدر بعدها به همین دلیل میگفت :مادر
پـرستارِ جانهـاست و رابــعه پـرستارِ دلها .رابــعه را منـیدامن اما مادر حقیقــتا پـرستارِ
جان بود .دقیق و منظم بود .هر مقاله و گزارشی که میتوانست زندگی را سالمتر
و منطقــــیتر کــــند میخــــواند و دنــــبال مــــیکرد .موادِ غذایی را به چــــشمِ دارو
مینگریست و لباس پوشیدنش مُدرن و شاد بود .برای هر کاری ضابطهای داشت.
کتاب را پشتِ میزِ مطالعه و روزنامه را پشتِ میزِ صبحانه میخواند .پدر میگفت
اگر دکتر منــیشد ،آمــوزگار مــیشد ،اما خودش آرزو داشت روزنامهنــگار شود.
خطش خوب بود و در نگارش تنها پدر را باالتر از خود میدانست.
این روزها اما پُــکَش سوخته بود .کــرمانه خانهنــشینش کرده بود .خوب هم

٢۲١۱

منـیشد .دانـشگاهِ زاهدان قـبول شده بود ،آقا فـرموده بـودند بـهتر است صرفِ نـظر
کند .دق کرده بود .حالش خیلی بد بود .تبش قطع منیشد .تختش درست باالی
همین سقف بود .درست پشتِ همین دیواری که من و کیمیا از شکافش مجاورانِ
خانهی خدا را مـیدیدیم .یک طبـقه باالتر اما بـینِ ما و آنـها بود .حاال که خوب
گوش میدادم صدای قدمهای مادر را مـیشنیدم که از اطاقِ کـرمانه خارج مـیشد.
شاید دنبالِ ما میگشت.
دستم ناخــودآگاه دورِ کــمرِ کیمــیا چرخــیده بود .سرانگــشتم چینخوردگــیهای
پهلوی او را همچون مضرابی بر سیمی ملس میکرد .باسنش را مثلِ کاسهی تار در
حیطهی خود احـــــساس مـــــیکردم و صدای ضربانش را همـــــچون آکوردی
مـیشنیدم که نفـسهای زنگ دارم را همــراهی مـیکرد .سرد بـود،گویی خونی در
رگهایش جاری نیــست .سرما ی منــناکی در جانِ هر دویِ ما دویده بود .دیــگر
صدای گفتـــگوی مـــجاوران را منـــیشنیدم .دودِ ابر مانـــندی زیرِ سقف حـــرکت
میکرد .صدای چکیدن میآمد .گرسنه بودم .غُرّشِ رعد از فاصلهی بسیار دوری
به گوش میرسید .سقفی که بینِ ما و مجاوران بود مثلِ سقفِ حمامهای ُمنره ،زرد
شده بود.
چـند قـطره آب از سقف چکـید ،باز هم چکـید .قطـرهها از وسطِ سقف به طرفِ
دیــوارها میرفتــند و پــیش از رسیدن به گــوشههای سقف فرومیچکیــدند .بارشِ
قطرهها هرحلظه تندتر و تندتر میشد.
از طبقهی باال ،صدای شادی میآمد .مادر بلندبلند حرف میزد :
خوب شد .چه عرقی کرده!
تبش افتاده .بدنش مقاومتِ ویروسهارا شکسته.
خوب شد.
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میلـرزیدم .کیمـیا همـچون گـلولهی بـرفی که در حالِ ذوب شدن بـاشد ،خود را به
من میفــشُرْد .باران درست زیرِ تــختِ کــرمانه میبــارید .سرمای آن بارش اما با
آبهایی که جاری بـودند ،به ما مـیرسید .خاکـسترِ زغالِ چوب ،روی آب سوار
شده بود .دودِ منتشر در هوا مثلِ مِه از اثرِ باران مـحو و ناپدید م یشد .مجاوران با
عجــله بــساطِ خــودشان را جــمع میکــردند .گُلهــایقالی داشتند جان میگرفتــند.
پدر ،سراسیمه رهسپارِ باال شد .یاران پراکنده شدند و ما فرصت یافتیم فرار کنیم.
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کرمانه
کیمـیا رفت اما من و خنـکای مطـبوعِ بدنش به خانه آمدیم .مادر خـوشحال بود.
خوشحالی وقتی به صورتِ مادر برمیگشت ،همه چیز آرام میشد .در این خانه دو
حالت بیش نبود ،یا مادر خوش بود یا ناخوش و این شبها و روزهای افالکِ خانه
را م یساخت .بدترین اتفاقها تا مادر را رجنور من یکرد حتم لپذیر بود .اتفاقِ خوب
هم با لبخندِ او معنی پیدا میکرد .این روزها کرمانه هم داشت کُپیِ مادر میشد.
پنجـرهها را باز کرده بـودند .پدر توی اتاقِ کـرمانه رویِ تنـها صندلی نشـسته بود.
رابـعه داشت دودِ اسفند را در هوا پراکـنده مـیکرد .میخـواستند کـرمانه را بـعد از
یک هفــته تب و خوابــیدن در رخــتِخواب حــمام کنــند .مادر معتــقد بود ،دودِ
اسفند آنتیبیوتـیک دارد .داشتند مـسیر را آماده میکـردند .کـرمانه مُـضطرب بود.
کفِ جامهکنِ حــمام را با حوله فرش کرده بــودند .توی حــمام را هم صندلی
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گذاشتهبودند .کرمانه در حالی که به کمکِ مادر و رابعه هدایت مـیشد از اتاقش
خارج شد .نگاهِ عجیبی به من انداخت و از جلوی من عبور کرد .یادِ حرفهایش
میافــتادم ،یادِ عقــایدش که مــثلِ تیــشه قامتِ آدم را میتــراشیدند .دوسالی از من
کوچکتر بود .روحی پُــرتوان و جــسمی ناتوان داشت .خَــرخونِ کالســشان بود.
میگفت:
دختــرها اگر درس نخوانـــند هیچــند .خوب مــیشوند اما کنـــیزِ
خوب.
به من حسودی میکرد .میگفت :
تو آنچه را که نیستی باید ثابت کنی و من آن چه را که هستم.
تو درس منیخوانی و باید ثابت کنی که هنوز هزار تا کار از دستت
ساخته است .من درس مــیخوامن و بــاید ثابت کــنم لــیاقتِ درس
خواندن را دارم.
تو از دست منیروی و من به دست منیآیم.
تو هــرکار بکــنی و هــرکار نکــنی هــنوز فــرصت داری و من در هر
حلظه یک فرصت را از دست میدهم.
تو امکـانها را از دست مـیدهی و فـرصتها را ذخـیره میکـنی .من
امکانِ آن را منییامب که فرصتی را از دست بدهم.
شطرن را دوست داشت و از تختهنرد مُتنفر بود .میگفت :
تخـته نرد مــثلِ زندگی است که دائم زیر و رو مـیشود .سرنـوشتِ
آدم به شمارهای بـند است مـثلِ رتبهی کنـکور .چـشمت به گردشِ
تاس است که هر چه دلش خواست بیاید.
حاال بــعد از مدتها میتوانــست راه برود .رابــعه و مادر از دو سو زیرِ بغــلش را
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گرفتهبودند .پدر چیزی منیگفت .چند دقیقه بعد ،از جامه کَنِ حمام صدای دعوا
بلند شد .رابعه بیرون آمد .پدر آمده بود و پیشِ من روی مُبل نشسته بود.
رابعه گفت:
منیگذارد لباسش را در آوریم.
حلظهای بــعد مادر هم آمد .برافروخــته بود .کــسی جز کــرمانه زورش به سرِ او
منیرسید .گفت:
یک دنده است .لج باز است.
رو به من کرد و بارِ دیگر گفت:
پاک خُل شده .میگوید تو باید بروی کمکش کنی.
گفتم :من ! چرا من ؟
منیدامن برو ببین چه میگوید .تو هم برادری .غریبه که نیستی.
بلــند شدم تا مادرم جایم را بگــیرد .توی جامهکَن مُنتــظرم نشــسته بود .داشت
میلرزید .گفت :
پُشتِ کتفهایم را نگاه کن.
به طرفِ پایین خم شد .بــلوزش را باال کــشید .ال غر بود .به حدی ال غر که
استخوانهای دندههایش را میشد به وضوح دید .پوستش سبزهی سیر ،متمایل به
قـهوهایکه مخـملِ ابریـشمی از مـوهای رنگ باخته ،سطحِ آن را پـوشانده بود .دوتا
کتفِ تیغه مانند از پشتش بیرون زده بود که با خم شدن از برجستگیِ آنها کاسته
مــیشد .خوب که به سویِ من دوال شد دو التــهابِ پیــنه مانــند ،چــسبیده به هر
دوکتفش آشکار شد .من با چشمهایدریده آن زخمها را نگاه میکردم .پرسیدم:
به مادر نشان دادی؟
–
مبادا چیزی بگویی .مبادا!
–
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اینهازخمِ بستر است؟
–
نه خواب دیده ام دارم بال در میآورم.
–
هورماهور نگو .باید به مادر بگوییم.
–
اگر بگویی به سرِ آقا قسم ،تا آخرِ عمرم با تو حرف نخواهم زد.
–
این سوگندی بود که کـسی در خانهی ما منـیخورد مـگر این که به قیـمتِ سرش به
آن وفادار میمـاند .این را همهی مردمِ شهر میدانـستند .شوخی بردار نـبود .استثنا
هم نــداشت .کــرمانه هم به خوبی این قانونِ نانــوشته را میدانــست و میخــواست
دهانِ مرا ببـندد .حاال من بـاید چه کار مـیکردم .میدانـستم -در هر حالت -تنـها
خواهرم را از دست مـیدهم .نشـستم پینـههایمتورم را با سرِ انگـشتامن ملس کردم.
گفـتم درد داری؟گـفت ندارم .گفـتم از من چه مـیخواهی؟گـفت مـیخواهم فـقط
بدانی ،دستِ کم یک نفر بداند.
برگــشتم پــیشِ پدر و مادر .ســرشان توی گوشوگردنِ یــکدیگر بود .پچ پچ
میکـردند .پـرسیدند چی شد؟ گفـتم ناراحت نبـاشید حالش خوب است .مادر به
سخنش ادامه داد .سرش را دوباره به پدر نزدیک کرد و گفت:
مُرددم حــسن .میفهــمی .مُرددم .بــچه دارد آب مــیشود .تقــصیرِ
مـاست .بـچه را با یک دنـیا آرزو بار مـیآوریم .رویـاهای خودش را
که پر و بال میدهــیم هــیچ ،رویــاهای خــودمان را هم در وجودش
خالی میکنــیم .آخرِ سر مــیگوییم دانــشگاه نرو .من که وقتی
همسنِ کرمانه بودم کسی جلودارم نبود.
پدر هر وقت وسطِ حرفهایمادر فرصتی مییافت حرفی میزد :
من اینــها را عرض کردم .فرمــودند :زاهدان به صالحش نیــست.
نفرمـودند اصال دانـشگاه نرود .حاال فـرمایشِ ایـشان امرِ به صالح
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است .شاید کسی بخواهد مخالفِ صالحش عمل کند.
بارِ دیگر مادر گفت :
یعــنی چه؟ مــیگویی بــچه برود دانــشگاه و به جای شور و شوقِ
کــشف و کــرامت در هــمان قدمِ اول ،احــساسِ گــناه کــند.دائم با
خودش بگوید من به پدرم پـشت کردم .این چه مـرضی است که ما
داریم؟
اینهابا هم حرف میزدند و من دیگر منیشنیدم .حواسم جای دیگری بود .کرمانه
داشت بال در میآورد .کـجا میخـواست بـپرد .رویـاهایش را در خواب مـیدید که
گنگ و مبهم بـودند .زندگیِ کیمیا با آن شوهرِ میلـیاردرش را م یدید که دلش با
او نبود .سر درگم میشد .دوست داشت اوجی بگیرد و از فاصلهای دور این جهانِ
تَـکوپو را ببیـند .البد این اقتـضای سنِ مـاست .حالی که به »خـریّت« هم مـعروف
است .حالی که هـمه باالخره یک روزی مینـشینند و به آن میخنـدند .حالی که
وقتی آدمها صاحبِ آن حال را میبینـند فـرسنگها از او میگریـزند و وقتی صاحبِ
آن حال منیشوند ،حسرتش را میخورند.

٢۲٨۸

مالک
فـکرِ بال درآوردنِ کـرمانه مـثلِ سوهانی به جامن افـتادهبود .پـیدا کردنِ خـلوتی به نامِ
انـــباری .با گونـــیهای زغالش و مَفـــشوهای آویخـــته اش و خاطرهی پر اضطرابِ
چـسبیدن به کیمـیا ،وسـوسه ام مـیکرد که بارِ دیـگر به حـریمِ زیرزمـین جتاوز کـنم.
چـیزی نگـذشت که آن اتـاقکِ رنگ و رو باخته با در و بـندِ شکـستهای که داشت،
پاتوقِ پـرسهگردیهای افـکارم شد .کیمـیا هم از این نهانـخانه باخبر بود و هر باری
که کسی منیفهمید ،با من میآمد.
از آن روزی که باران بـارید ،گُـلهای قالی زندهتر شده بـودند .وقتی که از شکافِ
دیوار سرک میکشیدیم روح و حرکت را در آنها میدیدیم .گُلهای زبان بسته به
سمتِ نوری که از جانبِ مجاوران میآمد خم شده ،گویی مثلِ من و کیمیا گوش
ایستاده بودند.
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ت -این شیرین ترین شیرینیها -زبان
آجنا هر بار کسی عهده دارِ سخن بود .حکای ْ
به زبان از تکرار میگریخت .مالک میگفت :
»حکایتِ هر کس ،بزرگترین گناهِ اوست« .این است که هر کسی
باید خودش حکایتِ خودش را بگوید.
مـالک برای داستانش ،مقدمه و مؤخرهای من یشناخت .هر بار غباری از افسردگی
بر چــهره اش مینشــست و صدایش بــعد از عــبور از حنــجرهی بُغــضآلود ،مــستقیم
سراغِ نابخشودنی ترین بخشِ گناه میرفت.
امروز هم که پس از مدتها،کیمـیا در نهانـخانه پـیشِ من بود .مـالک داشت
حـــکایتش را میگـــفت .از بـــیرون صدای اذان به گوش مـــیرسید .حسِ گـــناه و
خُسران در کالمش موج میزد.
دخترک را به من سپردند تا حَدَش را جاری کـنم» .سی ضربهی
تعــزیری« ،عادت کرده بودم .قــبایم را کــندم و آستینِ پیراهــنم را
باالزدم .شالق توی قفـسه ،مـثلِ ماری خفـته بود .گفـتم او را دمَر
بخوابانــــند .گــــریه و التمــــاسی منــــیکرد .پــــاسدارها -روی زمــــینِ
موزایـــــیک -به زور و فـــــشار پخـــــشش کـــــردند .شعار میداد و
افکارِحزبیِ خودش را تکرار میکرد .ضربههارا که میزدم صدایش
در هنـگامِ شعاردادن میلـرزید .ضربه به ضربه دل و دستم سختتر
مــیشد .ال غر بود .بــرامدگیهایکتفش را از زیرِ لــباس مــیدیدم.
منـیدامن چـندتا زدم که پـاسداری دستم را گـرفت .مـثلِ دوندهایکه
تازه عرق کرده باشد ،گرم شده بودم و ضربانِ قلبم با حرکتِ دستم
یک نواخت شده بود .صدایی و شعاری از دخترک بلـند منـیشد.
او را کـشیدند و به سلولش بـردند .خون از پـشتِ تار و پودِ لـباسِ
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سیاهش برق میزد.
پدر خاموش و مغــموم بود .رابــعه نشــسته بود و چــشمهایش به آتــشهایی که
همـچون خون ،از زیرِ خاکستر برق میزد ،خـیره شده بود .حبیب ،سیگاری آتش
زده بود و به دستِ مـالک میداد .گُـلهای قالی بارِ دیـگر بر سطحِ فرش ،نشـسته
بـودند .کیمیا چـیزی منیگـفت و من به کتـفهای بـرآمدهی کرمانه فکر مـیکردم که
زخمهایی بر کشالهی آن روییده بود.
صدای مالک بی هیچ لرزشی از پلشتیِ خود میگفت:
میدانــستم نامن در روغن خــواهد بود .در روستا که بودم ،دیده
بودم که چــگونه مال و ناموسِ مردم در دستِ آخــوندی بــیسواد
همـچون سرنـوشتِ دوزخیان رقم م یخورْد و این همان آخوندی بود
که وقتی به شهر مــیآمد ،قــطرهای ناچیز مــیشد که جز احــساسِ
حقارتْ ارمغانی نداشت .گاوی در بغداد بود که از آن هـمه جتـمل،
تنـــها پـــوست خـــربوزهای به او مـــیرسید .امروز اما دور دورِ ما
بچهآخوندها بود.
ما که کاری نداشتیم .حرفهای منیدانستیم ،ناگهان خود را مصدرِ
اموری مـیدیدیم که خوابش را هم منـیشد دید .دیـگران گـنج را از
زیرِ خاک بـیرون میکـشیدند و به ما مـیسپردند .ما هم نوشِ جان
میکردیم .تازه پول هم میگرفتیم .طلب کار هم بودیم.
یک شبه مـدرسهی علمیهای که سالها متروک ،بلـکه دیوانـهخانه
شده بود ،مــحلِ بــسیجِ نیــروهای مــسلح به کوچه و خیــابان شد.
مـسجدی که تا همـین پـریروز بـیمِ نامتام مـاندنش مـیرفت ،مـسجدی
که دلـــهدزدها میآمـــدند آجـــرهایش را میدزدیـــدند ،ناگـــهان مــحلِ
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توزیعِ کاالهای ضروریِ مردم شد .هر چیزی که کمیاب میشد ،از
سیگار گرفته تا روغن و تیغِ صورت تراشی در صحنِ مسجد پخش
میشد .آدم هایی که از پا گذاشنت در درگاهِ مسجد کراهت داشتند
مجـبور بـودند به خاطرِ یک قالبِ کره ،زیلـوهای منازگزاران را جارو
کنند .در چنین هنگامهای من که تازه از روستا آمده بودم ،دنیایی
میدیدم پر از فرصتهایی که خودشان همچون رودخانهای به سویم
روان بـودند .پدرم در کوهـستانهای دَلـفارد مـتولیِ امامزادهای بود
که در مـــیانِ قلـــههای برفگرفـــته و صنوبرهای پر ســـروصدای آن
نواحی ،ضریحی چوبی داشت و فرش و بساطی که کودکیِ من روی
آنها گـذشته بود .قرآن را پـیشِ پدرم خـواندم .همـین که نـوجوان
شدم و سروگـوشم دنـبالِ زنان و دخترانِ زائر به جنـبش آمد ،پدرم
مرا با خود به مــشهد بُرد و به آخــوندی سپرد که حتــصیلِ خود را
تکمیل کنم .دو سال بعد ،برگشت و مرا با خود به روستا بُرد .در
جوارِ ضریحِ امامزاده به دستِ خودش بر سرم عــمامه گــذاشت و
لباسی که آماده کرده بود بر تنم کرد.
مـالک به سخنهایخود ادامه میداد اما فـکرِ من از دختری که شالق مـیخورد و
شعارهای حـزبیِ خودش را میداد خالص منـیشد .کت فهای بـرآمده و زخـمهایی که
بر کــشالهی آن ،خون را مــثلِ آتشِ زیرِ خاکــستر ،از ورای تار و پودِ پارچه نــشان
میداد از پیشِ چشمم کنار منیرفت.
پس از روزی که کرمانه حـمام م یکرد دو بارِ دیـگر ،زخم هایش را دیدم .دو بیـضیِ
ورم کرده ،درست مـساوی و قریـنه با هم ،پهـلویِ هر دوکتـفش ایـجاد شده بود که
روزبهروز پوستـشان نازکتر و شفافتر مـیشد .زیر آن پـوستهای حـباب مانـند،
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عضوی شبیه به بالهای جوج ههایی که تازه از تخم درآمدهاند ،در حالِ رشدکردن
بود .کرمانه واقعا داشت بال در میآورد.
بدنِ کیمـیا انـگار دیـگر با من نـبود .وصل بود اما بویِ وصال منیداد .هـوشش در
گـوشش متـرکز یافته بود .صدای مـالک مـثلِ ویولـونسِلی -که در کرانهی ارکـستر
مینوازد -حجمِ صحنه را پر کرده بود.
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مادر
چـیزی که ناگـهان هـمه را به جنـبش آورد ،صدای قدمهای شتابانِ مادر بود که از
سقف به گوش میرسید .مالک خاموش شد .رابعه پیش از همه برخاست و عرضِ
زیرزمــین را به قــصدِ رسیدن به راه پــله طــیکرد .تنِ کیمــیا در آغوشِ من جان
گرفت .ترس از صدای پای مادر در ناخودآگاهترین حلظههای کیمیا حضور داشت.
ترس ،حلظهای اتــفاق میافــتد که دریچهای بــینِ خــوداگاه و ناخــوداگاه گــشوده
مــیشود .در ضمیرِ ناپــیدا و بیــکرانِ ما هیوال های غولپیکری از عــصرِ داینــاسورها
زندگی میکنند که صدایشان به گوشِ کسی منیرسد .همین که دریچهایگشوده
مــیشود صدای این غــولهای بــیشاخ و دُم به گوش مــیرسد .وگر نه مادر به
خودیِخود ترسی نداشت .کیمیا در واقع از غولِ درونش میترسید که صدای پای

٣۳۴

مادرْ آن غول را بـیدار مـیکرد .مادری که همیـشه در پسِ صدای پایی که مـیآمد
آشکار میشد.
با باال رفنتِ رابعه صدای پا ،بیشتر و سریعتر شد .درهای اتاقها یکی پس از دیگری
باز و بــسته مــیشد .کیمــیا داشت میلــرزید .مــالک با انبر ،زغالی گداخته را بر
سطحِ کـاسهی بافور میکـشید تا هــمه چـیز را متـیز کـند .بـساط با سرعت درحالِ
جـمع شدن بود .در اثرِ باز و بـسته شدنِ درها جریانِ نه چـندان محسـوسی از هوای
سرد در حالِ وزیدن بود .گُلهــایقالی در اثرِ باد تــکان میخــوردند .رابــعه پایین
آمد .باد ،تــند تر شد .کیمــیا داشت گــریه مــیکرد ،پدر به سوی رابــعه دوید،
مـجاوران ،آتش را با خاکـستر پـوشانده بـودند ،داشتند خانه را از مـسیرِ خود ترک
میکردند .خبر ترسناک بود:
»کرمانه غیبش زده!«
پدر و رابـعه از راه پـله باال رفتـند .من و کیمـیا -کـفش به دست -از درِ مخـصوصِ
مـجاوران خارج شدیم .کیمـیا ،راهِ خودش را گـرفت و من هم کوچه را دور زدم تا
از درِ اصلی واردِ خانه شوم .اضطراب داشتم .بیرون هم مثلِ درون باد میآمد .بادِ
کوچه اما گرمتر بود .درهوا ذرّاتِ شن ،و روی سطحِ زمین کیسههای پالستیکی و
تکههایکاغذ در حرکت بود .واردِ خانه شدم .مادر پرسید:
کرمانه را ندیدی؟
با تعجب گفتم :
مگر کرمانه تختش را ترک میکند؟
گفتند :
معلوم نیست کجا رفته .معلوم نیست.
مادر از این اتاق به آن اتاق مـیرفت و خوب هـمه جا را نـگاه مـیکرد .مـرتب تـکرار

٣۳۵

میکرد »این غیرِ ممکن است« .در زندگیِ او دائم یک سری غیرِ ممکن اتفاق افتاده
بود .در چشمش »حادثه« غیرِ ممکنی بود که ممکن میشد.
حاال یک حادثه ،یک غـیرِ ممکنِ دیگر -کرمانه انگار بال در آورده بـاشد -پریده و
رفـته بود .قـیافهی پدر عـینِ عکـسهای مردانِ »خانواده دوست«  ،ساکن و خـیره به
خانواده اش نـگاه مـیکرد .چارچوبِ پنـجره ،مـثلِ فِـریم ِتابلویی پـشتِ سرش قرار
داشت .متـــثالِ پدر در آن چارچوب از سه طرف محـــصور و از پایین همـــچون
شاهزادگانِ قاجاری به صندلی و زمین وصل بود .اگر باد موهای جو-گندمیاش را
تـکان منیداد فـکر مـیکردی عـکس است .مادر و رابـعه دست از گـشنتِ هـزاربارهی
اتــاقهابر منــیداشتند .من ،سراغِ حــمام رفــتم .روی زمــین که دقت کردم ،ذراتِ
پوستِ انسان را سوارِ باقیماندهی آبی یافتم که از شستـشو ،روی زمـین مانده بود.
آب ،متیز و زالل بود .بوی کرمانه همه جا پیچیده بود .جامِ نقرهی  -ریش تراشیِ
 پدر را برداشتم ،گوشهی شمایلِ حضرتِ علی را که رابعه توی جامهکن به دیوارزده بود ،پاره کردم و با دقتْ باقی ماندهی آب را از کفِ حمام برداشتم.
آب را کـناری گـذاشتم تا شیـشهای بـیاورم و به اتاقم منتـقل کـنم .بـیرونِ حـمام باد
همچنان قطع منیشد .همیشه وقتی که مادر حرکت میکرد نسیمی ،هوای اتاق را
جریان میداد .امروز اما باد از این حرفها تندتر بود .مادر شالوکاله کرده بود که
برود .میگــفت» :جای دوری نرفــته« .رابــعه میخــواست همــراهش برود .مادر
گــفت» :تو مواظبِ حــسن باش« .پدر همچــنان بی حــرکت در چارچوبِ خود
نشــسته بود .حــتا مــوهایش هم دیــگر تــکان منــیخورد .باد قــطع شده بود .من به
چــشمانِ پدر خــیره شدم .خودم را -همــچون عــکسِ ساقی در جام -مــیدیدم.
پـلک منیزد .تـصویرِ من در چـشمِ او اندک تکـانهایی داشت .با همـین تکـانهای
مختصر ،پدر به وضوح به من حالی کرد که مادر نباید تنها باشد.
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مادر که میدانـست من به او خواهم پیـوست -پـشتِ در  -خودش را معـطل کرده
بود .بـیرون هم باد قـطع شده بود .میخـواست از تک تکِ دوستانِ کـرمانه سراغ
بگـیرد .ما پـیاده بودیم .یک وانت از کنـارمان گـذشت .چـند نـفر شکارچیِ پـرنده
در آن سوار بودند .ترس وجودم را برداشت .بعد از انقالب ،به ویژه وقتی که جنگ
بود ،از آجن ا که گــوشت کمــیاب شد ،شکارچیهازیاد شده بــودند .میتــرسیدم
کرمانه را شکار کرده باشند اما چیزی به مادر نگفتم.
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کیمیا
گشنتهایما مدتهاادامه داشت .همزمان مادر برای خودش م طّبی زد و دوباره سرِ
کارش برگـشت .گاهی بیمـارستان هم مـیرفت اما شبها بیـشتر خانه بود .آثارِ
کــرمانه بــاسرعت از گــوشهپوزههای خانه ناپــدید مــیشد .در کــنجِ تاقچهی من اما
همچنان شیشهی آبهایکفِ حمام باقی بود .به مادر و رابعه گفته بودم که تُربت
است .گفـته بودم از برادرانِ دیـنی گرفتهام .گفـته بودم تـربتِ امام حـسین است که
در آبِ زمزم محـلول کـردهاند .همچـنان مـیدیدم که ذراتِ ریزِ پـوست در آن شناور
بود .تنــها کیمــیا از رازش خبر داشت .بــعد از ناپــدید شدنِ کــرمانه رفــتارِ مادر با
کیمیا بهتر شده بود .بیشتر از قبل به خانهی ما میآمد و در گشنتهای مادرم او را
همراهی میکرد.
میگفتــند پدرِ کیمــیا در روستایی که بود ،روزی مهــمان داشت ،پــیش از ظــهر
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ریشش را بست که نان بپزد .مهمان را به »چانه پَهن کردن« گماشت ،خودش هم
خـشخاش و سیاهدانه میپـاشید و به تـنور میزد .ناگـهان مهـمان ،دانهی گـندمیدر
چانهای دید .گـندم را خارج کرد و گـفت» :گـندمیکه از زیرِ سنگِ آسیا سالم
خارج شد ،در آتش منیرود« .همـین جمـله ،میـزبان را چـنان شیفتهی مهـمان کرد
که دخترخوانده اش را به او داد .شبِ عروسی ،پدر به دختر گفت :تو را به کسی
دادم که مال و منالش در دنیا و آخرت متام منیشود.
کیمــیا اما از این یارو خــوشش منــیآمد .راستش اصال ارتــباتی با هم نــداشتند که
خوشش بیاید یا نیاید .دو روز در هفته از غروب تا سرِ شب همدیگر را میدیدند.
نه جایی با هم میرفتند نه کسی را مهمان میکردند.
مردی بود با اراده ،بلـند قد و تنـها .معتـقد بود »مرد بـاید با طـلوعِ خـورشید بـیدار
شود و با غروبِ خـورشید بخـوابد« .میگـفت» :خـورشید پـرست کـسی است که
پــیش از طــلوع برخــیزد و -استقبال را -چــشم به آسمان بدوزد و پــیش از غروب
بخــوابد و افولِ خــورشید را نبیــند« خودش را مال مت مــیکرد که »اگر ارادمت به
خورشید کامل بود ،تا سرِ شب بیدار منیماندم«.
کیمـیا بـچه دار منـیشد .بـخشِ قـابلِ مالحظهایاز ثروتِ شوهرش ،در اختـیارش بود
که عمال استفادهای از آن منـیکرد .حـسّاس و عـاشق پیـشه بود .احـساسِ معشوقیت
نـداشت .خودش را وسط منـیانداخت که دیـگران دوستش داشته بـاشند .به مادر
حسودی میکرد.
پدر ِ اصلیِ کیمــیا مرده بود .پدرِ اندرش اما دوستش داشت .مردی ساده و
کمخواه ،روستایی و پاکنهاد بود.
من هـــمه چـــیز را -در بارهی کـــرمانه  -برای کیمـــیا تعـــریف کرده بودم .اما
حــرفهای مرا باور منــیکرد .مادر را قانع کرده بود که به زاهدان بــروند ،و از
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دانشگاه حتقیق کنند .داشتند اسبابِ سفرشان را فراهم میکردند .میخواستند اگر
هفتـههاهم طول کـشید مبانـند تا خیالـشان راحت شود .میخـواستند بـروند و از هر
کـسی سراغِ او را بگیـرند .کیمـیا داستانِ دمـلهایکتفِ کـرمانه را میدانـست .با
این حال قـبول کرده بود در این سفر ،مادر را همـراهی کـند .شاید میخـواست به
مادر آرامـشی بـدهد .شاید میخـواست غولِ درونش را ساکت کـند» .تنـهایی« این
داینــاسورِ مــست و مریــضی که در اعــماقِ ناخــوداگاهِ کیمــیا خانه داشت گهــگاه
صیحهای میزد و صدایش بــعد از کیلومتــرها سیمِ ارتــباطی به صورتِ پارازیتِ
مُزمنی در همهی مکاملههایکیمیا ظهور میکرد.
غیبتِ کیمیا برای من دو محفل و دو مخفیگاه میساخت .انباری و گوش دادن به
حـکایتِ مـجاورانِ خانهی خدا سرِ جای خود  ،حاال کلـیدِ مـنزلِ کیمـیا هم اضافه
شده بود.
خانهی کیمــیا غرق در سادگی و ثروت بود .فــرشهای نفــیس روی هم پــهن شده
بـودند .وسعتِ خانه و پـستوهای متـعددش پس از گـذشنت از آن کوچـههای باریکی
که به آجن ا منتـهی مـیشد بـسی غـیر منتـظره بود .در خانه ،جـاهایی بود که خـیال
میکردی راستهی مسگران یا انبارِ عتیقهفروشان است .وظیفهی من در آن خانه این
بود که به ماهیها غذا و به گُلها آب بدهم .باید در و بندها را کُلُک میکردم .از
سرِ فــضولی به اتاقی رفــتم که قــرارگاهِ اصلیِ کیمــیا بود .عــکسِ کــرمانه -درست
هـمانکه لنگهاش در زیرزمـینِ ما هم بود -درونِ طاقِ رَف ،به دیوار نـصب بود .هر
چه نـگاه کردم عکـسی از شوهرِ کیمـیا نـدیدم .چقدر ناپـیدا بود این آدم! هـیچ کس
به درستی منیدانـست شغلش چیـست .حـجره اش در بازار اغـلب بـسته بود .مردم
میگفتند جاسوسِ اسرائیل است .سخنش به شکلِ مرموزی تاثیرگذار بود .روزی
میگـفت» :مرد همیـشه کودک میمـاند و زن اسباب بازیِ اوست .عـشق ،بازیِ

۴٠۰

کــودکان است .عــشق ،کودک و اسباب بازیاش را از این عالم جدا میکــند«.
حاال اسباب بازیِ او اسباب بازیِ من هم شده بود .میدانستم که جنگی کودکانه
بینِ ما در خواهد گرفت.

۴١۱

حبیب
در غــیابِ کــرمانه و مادر و کیمــیا هــمه چــیز عوض شد .رابــعه و پدر دیــگر باال
منیآمدند ،ناچار من را هم با خود به زیرزمین بردند .مجاوران هم از طواف خسته
منــیشدند .نانــشان چای و قــند بود و آبــشان دود .بوی زغال و تــریاک هــمه جا
پیچـیده بود .اگر هر از چـندگاهی صدای اذان بلـند منـیشد هـیچ ارتـباطی با دنـیای
بـــیرون بـــرقرار نـــبود .حبیب ،با لکـــنتی که در زبان داشت به شیرینی سخن
میگفت .از پدر چیزهایی میگفت که برای من تازگی داشت:
من به کککلوپ سِیّدی میرفتم .آجنا سه دددسته جمع بودند.
تـودهایها ،زرتـشتیها و ججـجوان ها .برای اولـین بار بود که
مــیدیدم زززنها با مــردها میرقــصیدند .آهنگهایخخخــاصی
پـــخش مـــیشد .مردم لبـــاسهای مهـــمانی میپـــوشیدند ،اغـــلب

۴٢۲

ایستاده بودند و گگگروه گروه با هم صحبت میکردند .حسن
هم یکی از جوان هایی بود که میآمد.
آجن ا برایِ هــــمه جذذذاب بود .تــــودهایها افــــکارِ حــــزبیِ
خودششـشان را منتـشر میکـردند ،زرتـشتیهادر کـنارِ دیییـگران
خودی نــشان مــیدادند و جــوانها با هم آشنا میششــشدند و
کتابهای ممنوعه میخواندند .کککودتای  ۲۸مرداد که شد،
آن کـــلوپ از هم پـــاشید .هـــمه فررراری شدند .حـــسن که
زززیادی شناخته شده بود .دربهدر آواره بود .اینــجا بود که
دوستیِ ما ششــشکل گــرفت .شش ماه در خانهی ما مخــفی
بود.
ایـنها حـرفهای تازهای بود که مـیشنیدم .خودم شده بودم از مـجاوران .نـزدیکِ
خانهی خدا مینشستم و با انبر به آتشها ورمیرفتم .زغالها تا به هم جمع بودند
در دلـشان آتـشی سرخ  ،فروزان بود ،همینـکه متـفرق مـیشدند با سرعت غـباری از
خاکــستر بر صورتــشان مینشــست و همــرنگِ بــستری مــیشدند که بر آن خفــته
بــــودند .از اینــــجا میفهمــــیدم که مــــجاوران -چون زغالهایپراکــــنده  -در آن
زیرزمــیــن،گردِ هم میآمــدند تا آتـشی در میانـشان مــشتعل شود .دلم میخــواست
بیــشتر در بارهی پدرم بدامن» .کــسی که امروز آب بدونِ اجازهی آقا منــیخورَد،
چـطور ممـکن است تودهای بوده بـاشد« .آدم در هـمه چـیز شک مـیکرد .البد مادر
را هم توی همان کلوپ دیده بود .رابطهی من با پدر ،مثلِ رابطهی پدر بود با آقا.
حریـمها و حرمـتها مـثلِ قوانینِ صُلبِ نانـوشتهای مانع مـیشد که خویـشتنم را با او
در مــیان بــگذارم .بــینِ من و پدرم آتــشی مــیسوخت که هر دوی ما در کــنارِ آن
دستهایخود را گرم میکـردیم و از قدم نـهادن در مـیانِ شعله هایش میتـرسیدیم.

۴٣۳

این بود که سخنان حبیب برایم گرمای رفنت در دل ِ آتش را داشت :
در آن شش ماهی ککـــکه در خانهی ما پنـــهان بود به من
کککتاب خـواندن آموخت .جدِّ من زرتـشتی بود ،مالش چـنان
فراوان شد که دیــگر از غغــغارتِ مــسلمانان میتــرسید .نــاچار
مـسلمان شد .از آن مـسلمانی ،ااایـمانی به ما نـرسید اما پپـپولِ
فــراوانی رسید .پدرم پولش را به دست گرفــته ،هر کککــجا
مــیصرفید ،سرمایه میگــذاشت .کارِ من از ججــجوانی جــمع
کردنِ سود هایی بود که پدرم از پول هایش مــیساخت .بــاید
دددر به در و حجره به حـجره میرفتم و مطالبهی بهره م یکردم،
کککاری که در آن هم زبامن میگرفت و هم دلم .نه میخواستم
و نه میتوانستم .زبامن زبان ِگنگِ خواب دیده بود و دلم دلِ
شاعری کککه در عنفوان ِ عشق و جوانی به وووصفِ اسب و
شمـشیرِ سلطانش گمـاشته بـودند .آشنایی با کـلوپِ سسـسیّدی
مرا از این ششــشغلِ رن آور جن ات میداد .پولی نــداشت اما
نکبتِ پپپول هم نداشت.
اشکالِ پول این است که وقققتی سراغت میآید ،هم دل بسنت
به آن و هم دددل کـندن از آن ناگوار است .وقتی از پولت دل
میکَـــنی ،پول هم با سرعت از تو دور مـــیشود» .دلِ پول
بدجوری نازک است ،همچچـــچون آهویی مـــیرمد و قـــهر
میکند«.
همـین که مدددارِ پول درآوردن از دستت خارج شد اااحـساسِ
بیعرضگی میکنی .اصال پول با بیعرضگی رابطهی غغغریبی

۴۴

دارد .وقتی داری و خرج میکـنی فففـکر میکـنی بیعـرضهای،
وقتی داری و خرج منیکــنی فففــکر میکــنی بیعــرضهای ،وقتی
که نداری باز هم فففکر میکنی بیعرضهای.
همـین طور که حبیب حرف میزد ،صداهای عجـیبی از باال به گوش مـیرسید.
گویی دری کهـنه بر پـاشنهی خود مـیساید یا باد ساختمانِ مـخروبهای را به جنـبش
درآورده است .رابـــعه که گویی حـــرفهایحبیب را دهها بار شنیده بود برای
سرکشی رفت و قرار شد که در برگشت قدری زغال با خودش بیاورد.

۴۵

غالم
وقتی رابعه جایی میرفت ،ناگهان چهرهی غالم در هم فشرده میشد .رابعه که این
را میدانـست ،گاه قـبل از رفـنت خـطاب به او برگـشنتِ خود را وعده میداد .ایـنبار
هم که رابـعه رفت ،نخـست رو به غالم کرد و گـفت :من زود برمـیگردم .غالم که
همیـشه دوزانو مینشـست و سرش را به شکلِ مُفـرطّی پایین مـیانداخت صاف شد
و با چشمهای همیشه نگرانش رابعه را دنبال کرد.
غالم خودبــهخود چــیزی منیگــفت .مــثلِ رایو احتــیاج به روشن و خاموش کردن
داشت .درست عـینِ رادیو ،از وسطِ جمـله هم که خامـوشش مـیکردی ،ساکت
مـیشد و جمـله را به آخر منـیبُرد .این روزهاکه مـجاوران یکـسره در زیرزمـین بـودند
گاه مختـصر خوراکـیهایی درست میکـردند .کارِ آمادهکردنِ خوراک را از اول تا
آخر او اجن ام میداد .اگر کــسی مــجاوران را منــیشناخت گــمان مــیکرد غالمْ نوکرِ

۴۶

گروه است .در حینِ خوردن از همه عقبتر بود و بعد از اینکه همه میخوردند،
همهچـیز را جـمع مـیکرد .در این رفت و آمدها هـربار با رابعه چهرهبهچهره م یشد،
مثلِ بچهها ذوق میکرد.
چـیزی نگـذشت که رابـعه از باال برگـشت .میگـفت این صدای ریـشهی درخـتان
است .میگـفت پیچـکها دارند ساختمان را خُرد میکنـند .درختـها ،موزاییـکها
را شکــسته و از زمــین خارج شده اند .میگــفت گــلدانها شکافته و گیاهانــشان
روی فرشها منتشر شده اند .پدر که گویی همه چیز را میدانست سری تکان داد
و از النهی پرندگان پرسید .رابعه گفت :النه کردهاند اما تخمی در النهها نیست.
چند تا النهی خالی -بدونِ مرغ و جوجه  -البالی پرتقالها هست.
آجنا رویِ حـیات سیتا درختِ پرتقال و همـین حدود پـستهی پـیر بود که هیچکدام
مـیوهی قـابلِ مالحظهای نـداشتند اما پذیرای انـبوهی از گنجـشکها بـودند .شبها
مــیشد با چــراغقوه -از دلِ شاخههای فــشردهی پرتقــالها -گنجـــشک گــرفت.
پستهها اما گِل و گُشادتر بودن .نیمکرههایی که ساقههاشان پیچ و تاب میخورد و
بـهترین چوب را برای زغال به دست میداد .کـرمانه خیـلی مواظب بود که هـرسال
گنجشکها برای بچهدارشدن به پرتقالها برگردند.
با آمدنِ رابعه -به اشارهی حسن -غالم ،بر سرِ داستانِ خود رفت :
پدرم یک قالـــیبافِ ورشکـــسته بود که زنش را سرِ زایـــمان
ازدستداد .مرا از کودکی به نوکری فـــرستاد که خـــرجم را از
عُهدهی خود بردارد .پدرم کاری به من نداشت و سالی یک بار هم
اگر به دیدمن مـیآمد ،تـوقع داشت از آشپزخانه بـرایش غذا ببرم .زنِ
ارباب او را از ورود به خانه مــنع کرده بود .میگــفت در کال هش
شپش دیده است .با این حال من این زن را دوست داشتم.

۴٧۷

میرفتم یک پشت و پناهی قایم میشدم و نگاهش میکردم .اولین
باری که در حـمام مرد شدم ،به عـشقِ او بود .در آن خانه و زیر بارِ
حقـارتهایی که میکشیدم .رویای رسیدن به آغوشِ او بود که مرا
نـــگه مـــیداشت .بچـــههای او با من فـــاصلهی زیادی داشتند.
کوچکترین دخترش یک سال از من بـزرگتر بود .در چـشمِ من
هیچـکس دلربایـیهای او را نـداشت .همهی کـارهای سنگینِ خانه
با من بود ،از روفــنتِ برفِ پــشتِ بام تا خــریدنِ نــفت ،تا حــملِ
گونیهای آرد به آشپزخانه.
خامن ،خودش غذا درست مـیکرد و من که تنـها نوکرِ خانه بودم
معموال غذایم را توی آشپزخانه میخوردم .کمتر اتفاق میافتاد که
واردِ اتاقها شوم .آن سوی حیاط برای خودم اتاقی داشتم که حمام
و دستـشوییِ مـستقلی داشت .از صبح تا ظــهر توی باغچـهها کار
مـیکردم و در آن خانهی بی در و پیـکر ،آدمها بـرایم حـکمِ غریـبه را
داشتند .میآمــدند و میرفتــند .هــیچ دوست و مهــمانی نــداشتم.
پدرم را هم فـقط دمِ در مالقات مـیکردم .لباس هایم کهنـههای اهلِ
خانه بود و مـدرسهای هم منیرفـتم .خامن ،تنـها دخلـوشی و نخـستین
عشقِ من در زندگی بود.
صدای ریـشه دوانـیدنِ درخـتان همچـنان به گوش مـیرسید .فـکر مـیکردم تاکنون
بـاید هـمه جا را گرفـته بـاشند .نـگرانِ شیـشهی تـربتِ امام حـسینم بودم  ،اما دلم
منیآمد داستانِ غالم را ترک کنم.
ناگـهان خامن مـریض شد .صورتش ورم کرده بود  .چـشم هایش از
شدت بادکردگی کـــوچک شدند .معـــلوم شد کلـــیه اش کار

۴٨۸

منیکـند .پدرم راضی شد کلـیه اش را اهدا کـند .آزمایش کـردند،
سازگار بود .پدرم شرط کرد که اگر آن خامن زنده ماند ،غالم را به
فـرزندی بردارد و همـچون دیـگرِ بچـههایش به مـدرسه بفـرستد .این
بود که عـشقم تـبدیل به مادرم شد .اتاقم ،تـخت و پـوستی پـیدا
کرد .خــرجم را دادند تا مــدرسه را مت ام کردم و واردِ دانــشگاه
شدم .دانـشجو بودم که هم پدرم و هم مادرِ اندرم مـردند .گداییِ
من تازه از این زمان آغاز شد .منیدانـستم این روزگارْ مرا برای چه
خــواسته بود؟ چــیزی نگــذشت که پــزشکی خدمتگزار شدم.
خدمت مـیکردم ،اما راضی نـبودم .سـرشتم بود که نوکریِ دیـرینِ
خودش را اجنام میداد .آدم یکه تن به بندگی داد هرگز از حقارتِ
آن خالص منــیشود .در چــشمِ دیــگران بزرگ مــیشود اما از چــشمِ
خودش میافتد .آقا میشود اما آقایی را دوست ندارد.
صدا هایی که از باال مــیآمد بــزرگتر و بــزرگتر مــیشد انــگار تانکی نــظامی بر
خرابـــههای شهری در حـــرکت بـــاشد .ذراتِ شورهایکه از بـــارندگی در سقفِ
زیرزمـین ایـجاد شده بود ،آرام آرام فرو میریـخت .عنکبـوتهایی که الیِ گچبـریها
خانه داشتند از کال شخانهها فرار کرده بــودند و با وحــشت به ایــنسو و آنسو
میدویــدند .مــجاوران تازه قدری زغال به خانهی خدا افزوده و روی آن را با
خاکـستر پـوشیده بـودند .بـاید کـسی انبر را پـیش مـیراند تا آتشِ گداخته منـایان
شود.

۴٩۹

حسن
صدا داشت اعـصابِ مرا خورد م یکرد .لرزش هم به آن اضافه شده بود .نگرانی از
تربـتهای امام حـسین هم بود .باید میرفتم و سر وگوشی آب میدادم .مثلِ اینکه
شوخـیشوخی کـسانی آمده بـودند خانه را خراب کنـند .عـجب! مـگر این مملـکت
صاحب ندارد .اینـجا مـلکِ شخـصی است! اینـجا اساسِ مردم پـهن است! شما به
اجازهی کی واردِ خانه شده اید؟ شما کی هستید؟
این را به مامورِ ریـشویی گفـتم که روی حـیاط ایـستاده بود .خیـلی مـودبانه گـفت
ببخــشید آقا ،مارا از طرفِ مــسجد فــرستادهاند .من ازگزاران شکایت کــردهاند که
دیـوارهای این خانه دارد مـیریزد .هرحلـظه ممـکن است روی سرِ مردم خراب شود.
مردمِ مـــحل گفتـــهاند شبها از داخلِ آن صدای گُرگ مــیآید ،من که داخل
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میشدم خودم یک بچه روباه دیدم .من تا بهحال شما را در مسجد ندیده ام وگرنه
تذکر میدادم .بـاید فـکری به حالِ خانه کرد .دیوارش را که تخـریب کنـیم مـیشود
پارکینگِ مسجد .چهارتا منازگذار ماشینشان را پارک میکنند.
گفتم :پس اهلِ خانه چه؟
گفت:کدام اهلِ خانه؟ کرمانه که پرواز کرد و رفت .ببینید دیگر حتا گنجشکها
هم اینــجا را ترککــردهاند .خامنِ دکتر هم که خــودشان را آوارهی شهرها کــردند.
گویا از زاهدان رفتهاند مشهد دنبالِ کرمانه بگردند .منیدامن خبر داشتید یا نه؟
گفتم :خیر منیدانستم .مدتی است که متاس نداشتیم.
در همین حین شانه ام را گرفت و کنار کشید تا ماشینِ تخریب عبور کند.
پرسیدم :پس ما چی؟ یعنی ما حقی نداریم؟
گـفت :ما به شما که کاری نداریم .بـحثِ ما در بارهی طبقهی هـمکف است شما
در زیر زمین هر کار میخواهید بکنید.
من برگـشتم و سرِ راه ،تُـربت را بـرداشتم .درش را که باز کردم بوی گُالب هـمه جا
پیچـید .قـطرهای به خودم عـطر زدم .سـراسیمه رهـسپارِ زیر زمـین شدم .پدر داشت
داستانش را برای همه باز گو میکرد:
هر کسی در زندگی تغییر میکند .میچرخد .به عکسِ خود بدل
مـیشود ،اما من از نخـست شیرِ پاک خورده بودم .گـویا مادرم که
مرا زایـــید ،خـــورشیدْ روی زمـــین بود .گاه او از مادرِ من شیر
مــیخورد و گاه من از مادرِ او شیر مــیخوردم .چون به چــشمِ
کسان ،زیبا آمدم نامم حسن گذاشتند .پدرم به شوخی میگفت:
»رویِ تو جـــلوهی حُـــسن گـــرفت چون از مادرِ خـــورشید ،شیر
خوردی« .مادرم در جواب میگـفت» :خـورشید ،پـرتوِ مـهر گـرفت
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چون از من شیر خورد« .این حرفها شنیدههای من بود وگر نه
از روزی که من جـــهان را -از دریچهی چـــشمم -درخاطر دارم،
خورشید در آسمان بود و بر خالفِ شوخیِ پدر یا پاسخِ مادر ،هیچ
عـلتی بر کارِ آن متــصور نــبود .تا امروز که من در این زیرزمـین با
شما نشسته ام -چون خوب نگاه میکنم  -هرگز چیزی را نیافتم
که عــلتِ آن را بدامن و هــرگز ادعایی را نــشنیدم که بر آن شایبهی
کذب نبـــاشد .یادم منیرود در زندان از رفیـــقی که مـــجروح از
شکنجه آمده بود شنیدم که به نـقل از کـتابی میگـفت» :مـسکین
فــرزندِ آدم ،راضی شده به سرایی که حاللِ آن را حــساب است و
حرامِ آن را عذاب«.
پدر ،غمـنامهی خویش را میخـواند که من بر خـاستم و جایی کـنارِ عـکسِ کـرمانه
برای تربـــتها پـــیدا کردم .غالم با کفچهای خاکـــسترِ خانهی خدا را تخـــته
مـیکرد .مـالک و عـیاض و حبیب به آتـشها خـیره شده بـودند .رابـعه با فـاصلهی
اندکی که از مجاوران داشت پشتِ دارِ کوچکی که برای قالی بافی علم کرده بود،
نـخهای رنـگی را با ظـرافت به رشتههای موازی و کـشیدهی »گورت« گره میزد.
کـمتر از یـکچارمِ قالیچه را بافته بود .کِـلوزارَش را محـکم بر پُـرزها مـیکوفت و
صدای ارتعاشِ بسیار ضعیفی از چله چون آوازِ تیری در هوا رها میکرد .گُل ها،
زیرِ پُــرزهای کورکی که بر پــوستِ قالی نشــسته بود ،پنــهان شده بــودند .رابــعه
خنــیاگرانه نقــشی را از حافظهی خود میخــواند .گُــلها در کرانهی ناپــیدای خود
موج مـــیزدند .مـــوسیقیِ کالمِ رابـــعه بر تأثیرِ فـــضایی که پدر از گفـــتارِ خود
میساخت ،میافزود:
سرزمینِ من سرنوشتم بود که این خاک را از بهرِ آزمایش پهن کرده
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بــودند .خُــردکی میکــاشتند تا روزی در دشتی فراخ ،بارِ دیــگر
بکارند.
انــسان در این جــهان دو بار زندگی میکــند .یک بار عــروسکی
است آدم منا که در جهانِ آرزوها پا میگذارد تا نخستین دوره از
زندگیِ دوزیــستیِ خود را جتــربه کُــند .همینــکه خوب کــشاکشِ
حـــیات را متـــاشا کرد ،آدمِ دیـــگری مـــیشود که او را در جـــهانی
دروغـین -برگرفـته از تـصویرِ جـهانِ آرزوها -روانه میکنـند .ایـنبار
زندگیِ فلسفی و کسالت بارِ آدمیآغاز میشود.
ایــنگونه بود که من زندگیِ شاعرانهی خود را در دنــیای آزمونِ
عــروسکها آغاز کردم تا برای نیمهی دومِ خود جــهانی دروغــین
بــسازم .گــندمی بودم پر از ذوقِ رویش که در آستانهی بــهار ،در
آوندی از بـلور و بـستری از پنبه ،رویـیدم و جهامن سـرشار از حقیـقتِ
نوروز و آرزو بود .روزِ سیزده که شد بر سنگِ جویبار ،کَلهی مرگ
نـــهادم و چون بر خـــاستم گـــندمیبودم راستین در جـــهانی که از
حقیقت بهرهاینداشت.
پدر از مـدرسه و دانـشگاه و زندان و ازدواجش میگـفت اما من منـیشنیدم دیدنِ
عکسِ کرمانه و شنیدن آوازِ رابعه مرا سخت به خود مشغول کرده بود .دلم هوای
مادر را میکرد .اگر برمیگشت خانه اینگونه بر سرمان خراب منیشد.

حفظِ توپ
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صبح
تعطیلِ آخرِ هفته مساوی با خوابِ صبحگاهی است .اگر این جیشِ المَسَب امان
بدهد!
جنگـیدن با فـشارِ مـثانه کارِ سختی است .از آن طرف ،ترک کردنِ رخـتِخواب
هم کارِ سختی است .حوالیِ نُهِ صبح که پـاها از زیرِ حلاف درآمـدهاند و بر سطحِ
خُنکِ تُشک میسایند ،با هر جابجایی حسی از لذت به سلولهای پوست ،منتقل
مـیشود .در این حال یک دفـعه میفهمی زنت کـنارت نیـست .از بـیرون صدایی
منــیآید .صدای جــوشیدنِ آب ،جِــلزّ و ولزِّ نیــمرو یا تِــلِک و تِلِــکی هم در کار
نیست .پس ملکه کجا رفته؟ دیشب که اینجا بود!
فهمـیدم ؛ البد دوباره دیـشب خُر خُر مـیکردم .وقتی اعـصابش خُرد مـیشود یـکی
دو بار زیرِ سرم را درست میکـند ،بـعد ول میکـند میرود ،روی کاناپه میخـوابد.
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واقـعاً چه خوب گفـته آن شاعرِ ژاپـنی که» :چه وسیع است بـسترِ بی هم بـستر«.
مخصــوصاً صبحها این وسعت خوب احــساس مــیشود .چارهای نیــست ،بــاید
برخیزم.
تا دوشم را بگـــیرم ساعت از ده هم مـــیگذرد .حاال ملـــکه در حالِ جا دادنِ
ظـرفهای شبانه توی مـاشینِ ظرفـشویی است .با گـوشپاک کن افـتادهام به جانِ
گـوشم و یک حسِ خوبی از نـشاطِ صبح گاهی را جتـربه میکـنم .ملـکه غُر مـیزند
که چرا سرِ راهِ حـمام ،کتری را روی گاز نگذاشتی .حاال البـته کتری جوش آمده و
از من میخـواهد »ال اقل« چایی دم کـنم .این کلمهی »الاقل« را با غلـظتِ خـاصی
میگوید و با این طرزِ گفنت روی اعصامب میرود.
میگویم :چرا الاقل؟
میگوید :از بس مـیخوری شبها منـیتوانی بـخوابی .حلاف را جوری دورِ خودت
لوله میکـنی که فـیل هم منیتـواند تـکانت دهد .صبحانه هم که منـیدهی .تا من
بلـند نـشوم حـتا آب را هم روی آتش منـیگذاری .به این دلـیل است که مـیگویم
»الاقل«.
م یگویم :همچـین جـلوی سینک را گرفتهای که منـیتوامن غوری را بـشویم »الاقل«
غوری را یک آبی میزدی که من بـتوامن چایی بـریزم .اصالً من از کـجا بدامن تو کی
بلـند مـیشوی که کتری را روی آتش بـگذارم .اگر بی سر و صدا راهیِ حـمام شوم
این را م یگویی ،اگر سر و صدا کنم م یگویی »نه شب گذاشتی بخوامب نه اآلن«،
آخر من چه خاکی توی سرم بکنم.
میگـوید :از کـجا بدانی؟ واقـعاً که ! بـعد از ده سال زندگی با من ،هـنوز از کـجا
بدانی؟ من که همیشه سرِ ساعتِ مشخصی بلند میشوم .مثلِ تو که نیستم ؛ یک
روز تا یازده بـخوامب یک روز ششِ صبح بلـند شوم و تو این را منـیدانی! الاقل صد
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بار تا حاال راجع به آن صحبت کردهایم .هنوز از کجا بدانی؟
میگویم :ببین ملکه من از بحث کردن خوشم میآید .از پیدا کردنِ یک استدال ِل
محـکم که قــاضی را سرِ جایش میخـکوب کــند لذت مـیبرم .اآلن هم جوابت را
دارم .دلم هم میخواهد بگویم ،فقط منیدامن تو حالِ بحث کردن داری یا فقط غُر
میزنی.
میگوید :ببین اصالً طاقتِ دو کلـمه غُر شنیدن را نداری .حتـماً بـاید یک جوابی
بدهی؟
خوب فکر میکنی ،فکر میکنی ،فکر میکنی تا یک چیزی بگویی .بیشترِ اوقات
البته فکر هم الزم نداری .خدا را شکر از بس وارد شدهای ،هشت حـرکتِ اول را
بدونِ فـکر بازی میکـنی .یک بار شد با خودت بـگویی» :بـگذار غَُرَش را بـزند،
حالَش را ببرد .من بهتر است چیزی نگویم«.
مـیگویم :خدا وکیــلی اگر سکوت کــنم بدتر نیــست؟ جونِ مادرت ،عــصبیتر
منــیشوی؟ اگر ساکت بــاشم آنــقدر ادامه مــیدهی تا جوابت را بدهم .از یک
مرحلهای هم که رد شد ،اگر جواب ندادن را ادامه دهم ،کُلِّ روزم را ضایع
میکنی.
قــبول دارم هــشت حــرکتِ اول را حفــظم ،اما از آن به بــعد چــندان دقــیق و با فــکر
بازی میکنم که همه چیز به خیر و صالح متام شود.
میگوید :معنای نبوغ را هم فهمـیدیم .اآلن که من چـیزی نگفتم .شب از دستِ
خُر و پُــفت آال خون باالخون شدم .حاال دارم دوکلــمه عُــقده ام را خالی میکــنم.
مـیدونی! تو عادت کردی تعـریف و متجـید بـشنوی ،خودت هم این را صد بار تا
حاال گفتهای» .بــاشه عــزیزم دستت درد نکــنه که دوش گــرفتی ،دیــگه بوی گــند
منیدی .مـرسی که مَـنو بـیدار نـکردی .چـقدر خوب و مهـربونی« .خوب شد؟ حاال
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بگو ببینم استداللت چیست؟ قاضی سراپا گوش است.
مـیگویم :من که به قولِ »شاکیِ مُـحترم« ده سال است هر وقت دلم خـواسته از
خواب بـیدار شدهام ،چرا بـاید حـساس بـاشم که تو ساعتِ چـند بـیدار مـیشوی؟
مــیگویی صد بار صحبتش را کردهای ،قــبول .ولی من چرا بــاید به این صحبت
اهمیت دهم؟ خدا میداند زن و شوهر از صبح تا شب راجع به چند موضوع حرف
میزنـند.کـسی که هـمه را ثـبت منیکـند .چـیزی که در حافظه میمـاند ،بـستگی به
ذهنِ شنونده دارد .تو که خودت استادِ هوشِ مـصنوعی هـستی ،مـیدانی ،ما یک
سری فـایل در مغـزمان داریم که هر بار پس از آنـکه صدایـشان میکنـیم به بایـگانی
برمیگردند .اینها از بایگانی خارج منیشوند مگر اینکه متقاضی بارِ دیگر یکی از
آنها را در خـواست کـند .کـسی که »زمانِ برخـاسنت« بـرایش مـهم نبـاشد ،هـرگونه
اطال عاتی در این باره را یا دریافت منیکــند و یا بالفــاصله به بایــگانی مــیسپارد.
برعـکس برای کـسی مـثلِ تو که زمانِ برخـاسنتِ صبحگاهی مـهم است ،این فـایل
عمالً آنقدر از بایگانی خارج شده که میشود گفت؛ هیچ وقت در بایگانی نیست
و همیــشه جــریان دارد ،به همــین دلــیل در بارهی آن غــلو هم میکــنی و مــیگویی:
»تا کنون بیش از صد بار راجع به آن حرف زده ایم«.
میگـوید :حاال که بـحث را ایـنقدر جدی میکـنی این را هم بـشنو که در پـایانِ هر
محاکمهای ،افتخاری برای متهم متصور نیست .گیرم از اتهامِ خود تبرئه میشود.
تازه شده است مـثلِ یک آدمِ معـمولی .اما شاکی ،داستانش فرق میکـند .شاکی
دارد حـقی را که به زعمِ او بر باد رفـته ،مـطالبه میکـند و این ممـکن است نتیجهی
افتخار آمیزی داشته باشد.
خال صهی حرفِ تو این است که چون عادتی از عاداتِ من با عال یقِ تو سازگار
نــبوده آن را هــرگز نــدیده و به خاطر نــسپردهای .خوب حاال این بــیتوجهی چه

۵٨۸

افتخاری دارد.
مــیگویم :چه افتــخاری؟ هیــچی .کــسی که دعویِ افتــخار نــکرد .من مــیگویم
سروصدا نکردم تا تو بیدار نشوی .کتری را هم نگذاشتم چون پُر کردنش از میانِ
این هـمه ظرفـهای تلنـبار شده ،سر و صدا مـیکرد .همـین افتـخار برای من بس که
حواسم به خوابـیدنِ تو بود .اینکه تو عادتا کی بیدار م یشوی قص هایاست که من
افتخارِ دانستنش را ندارم.
میگـوید :ببین من صبح ،وقتی که تو از اتاق خارج شدی بـیدار بودم .خوابـیده
بودم اما هــمه چــیز را هم مــیشنیدم و هم با هــشیاری در ذهــنم مجــسم مــیکردم.
تـصویری که تو به دست مـیدهی هـیچ ارتـباطی با واقعـیت ندارد .تو حولهات را
انداختی و نشــستی پــشتِ لــپتاپت .درش را باز و صدایش را به هوا کردی .با
خودم گفتم چه چیزی را میخواهد چک کند که بر دستشوییِ صبحگاهی ترجیح
دارد؟ من داشتم چشمهایم را به هم میفشردم که بلکه چند دقیقهی دیگر بخوامب.
آنــقدر معــطل کردی که وقتی پــاشُدی به سمتِ حــمام مــیدویدی .حــتا فــرصت
نـــکردی درِ حـــمام را با آرامش ببـــندی .چـــطور ممـــکن است در چنـــین حالی به
ظرفهای تلنبار شده و سروصدای کتری فکر کنی؟
مـیگویم :به همــین سادگی که مــیگویم .فــکر کردن که طول و عرض ندارد.
بدبختانه از این ذهن به آن ذهن »لود« هم منیشود ،سریعتر از سرعتِ نور میآید و
میرود .اصالً آدمــیکه خُــرخُرش تو را عــصبی کرده و حاال پــشتِ پلــکهای »با
سماجت بـــستهی« تو ،توی اتاق حـــرکت میکـــند ،چه تـــصویری در ذهـــنت
م یسازد؟ معلوم است که هر قدمش ضربهی پُتکی است و هیچ خیر و صالحی در
رفتارش متصور نیست .اگر این جر و بحثها بخواهد خاصیتی داشته باشد ،تنها
این خـواهد بود که همـین گونه سوءِ ظـنها را بـرطرف کـند .حاال بـگذار من هم
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صادقانه سوءِ ظـنم را اعتراف کـنم» :تو از بد خوابـیدنِ دیـشب دخلوری مـیخواهی
مرا وادار کنی که احساسِ گناه کنم تا کمیدلت خنک شود«.
میگوید :روغنِ ریخته را نذرِ ابوالفضل نکن .این را که من از اولِ صبح دارم فریاد
م یزمن من که گفتم طاقتِ دو کلمه غُر شنیدن را نداری .این را از اول گفتم برای
اینـجا بود که تو تـکرار نکـنی .این هـمه بـحث میکـنی که حرفِ خودم را به خودم
ثابت کنی؟

۶٠۰

پیش از ظهر
هــنوز بــساطِ صبحانه جــمع نــشده است .پــشتِ پنــجره منــظرهی تــرسناکی از یک
بورانِ قطبی دیده میشود .هنوز لیوانهای چایی خالی نشدهاند.
ملـکه میگـوید :بـیا به اتـفاقْ به ایران زنگ بزنـیم .اآلن وقتِ خوبی است .هر دو
خانهایم .مــیتوانیم دو سه جا مت اس بگیــریم و قــشنگ صحبت کنــیم .کاری که
نداری؟
میگویم :کار که زیاد دارم ولی این هم واجب است .شماره را بگیر.
میگوید :نه تو بگیر صحبت کن بعد من هم حرف میزمن.
میگویم :ببین خودت پیشنهاد دادی ،خودت هم باید زنگ بزنی.
میگـوید :نـگاه کن چـقدر بچهای؟ آخه این حرف یعـنی چه؟ مثالً تو اگر یادت
افـتاده بود و پیـشنهاد میدادی که این کـارِ-به قولِ خودت -واجب را اجنام دهـیم،

۶١۱

فرقی با اآلن داشت؟
میگویم :ببین...
میگـوید :الزم نیـست زور بـزنی یک جوابی پـیدا کـنی .مثالً بـگویی »اصوالً وقتی
کـسی پیـشنهادِ کاری رو میده یه معنـیش ایـنه که توی حس و حالیه که اون کارو
بــهتر اجن ام میده «.یا بــگویی »تو چرا رئــیسْ بازی درمیآری و پیــشنهاد میدی و
تـوقع داری دیـگران به پیـشنهاداتت عـمل کـنن« .زور نزن این هـشت حـرکتِ اول را
من هم حفظم.
م یگویم :ب هبه بازیت خوب شده .کیش هم بده ،مات هم بکن ،اصالً برو سیگار
هم بکش!
میگوید :لوس نشو ،زنگ میزنی یا نه؟
تلــفن را بر میدارم و با حالتی منایــشی ،گــردمن را کج میکــنم و با حل نِ خــاصی
میگویم :به کجا زنگ بزمن؟....
پس از سه دقیقه حرف زدن با برادرم گوشی را به ملکه م یسپارم .اکنون روی مُبل
به شکلِ »از زیر در رفتهای« نشـستهام و بـیش از نـیم ساعت است که از بلـندگوی
تلـــفن به مـــکاملهی همهی اعـــضای خانوادهی برادرم از طـــرفی و ملـــکه از طرفِ
دیگر،گوش میدهم .دارند با دقتِ زیادی گزارشِ هفته میدهند .خدا پدرِ ملکه را
بیامرزد ،اگر روی این امر وقت منیگذاشت رشتهها از هم گسیخته میشد .مبایلم
زنگ میزند .گوشی را بر میدارم بچهها سه نفرند دنبالِ نفرِ چارم میگردند .پای
شِلِم لـنگ است .مالحظهی من را هم میکنـند که :وقـتش را تو معـلوم کن .حاال
بـاید این قـصه را با ملـکه در مـیان بـگذارم .به بچـهها گفتهام زنگ مـیزمن .با خودم
میگویم شاید ملکه هم بیاید ،برویم کافیشاپی ،جایی .هم ما به بازی برسیم ،هم
او روی پروژهاش کار کند.

۶٢۲

یک اس ام اس میگیرم که :
»استاد شما فـقط مـکان و زمان را مـشخص بفرمایـید ،مـریدان و بـندگانِ کفـنپوش
حـاضر خواهـند شد« ایـنها البـته مـقدمهی کُری خـواندنهای بـعدی است .عجالـتاً
بـاید جوابی بدهم .ملـکه هم که خداحافظی منیکـند .دستش را در هوا به عالمتِ
سؤال تکان میدهد که کی بود؟
روی کاغذی مینویسم:
»میخواهم قرارِ میتینگ بگذارم ،چه ساعتی خوبه؟«
مینویسد» :با کی و در بارهی چی؟«
صدایِ شوخی کردنِ برادرم در اتاق پیچــیده که از آرتروزِ پیــشرفتهاش شکایت
میکــند و از به قولِ خودش »هــیپِ مــبارکش« میگــوید که از شدتِ درد جز بر
نرمتــرین چیــزهای عالم قــابلِ تکــیه نیــست .ربع ساعت است مــشعولِ گفتــگو در
بارهی کمــبودِ دارو در ایران هــستند .حل نِ برادرم فوقالــعاده طنــزآلود و حل نِ ملــکه
دلـسوزانه و چاره جـویانه است .هـیچ نـشانهای از پـایان یافنتِ قریب الـوقوعِ گفتگـوها
دیده منیشود.
مینویسم» :ورق بازی ،هیئتِ شلم بازانِ بی بیِ دل«
قـــلم از دستش میافـــتد .چـــشمهایش پر از معنـــیهای رنگ و وارنگ مـــیشود.
همزمان در اینترنت مشغولِ گوگل کردنِ نامِ یک دارو است .میخواهد خواصِ آن
را آنالین برای برادرم بخواند و در صورتِ لزوم سفارش بدهد .از من میخواهد که
کیـفش را بـیاورم تا »کـردیت کارت« دمِ دستش بـاشد .شاید الزم شد پولِ دارو را
هماجنا بپردازد.
کیــفش را کــنارِ دستش مــیگذارم و قــلم را هم به دستش مــیدهم که جوامب را
بنویسد .بچههای هیئت منتظرند.

۶٣۳

مینویــسد» :خــیال مـــیکردم امروز با هم مــیرویم کافــیشاپ مینـــشینیم کار
میکنیم«
مینویسم» :خوب است ،میگویم بچهها هم بیایند هماجنا«
مینویسد» :هر غلطی میخواهی بکن«
زنگ مــیزمن به رفــقا و کــلی تــعارف تــکه پاره میکنــیم .اگر کــسی نــداند گــمان
میکند صحبتِ میلیونها دالر در میان است.
الو عرضِ بندگی و حقارت دارم.
–
به سگِ درگاه التفات فرمودید.
–
ما اصالً در وجود نیستیم .هر چه هست شمایید.
–
نفرمایید ،قربان ،غرض این بود ببینم ساعتِ دو چطوره؟
–
فقط بفرمایید کجا و بالفاصله متاس را قطع کنید.
–
ویلیامزِ نورت فیلد
–
تلـفنِ من بدونِ هـرگونه درود و بدرودی -مـحضِ بامزگی -قـطع مـیشود ،اما ملـکه
همچـــنان روی خط است .صدای پرهیـــجانِ زنبرادرم در اتاق پیچـــیده و روی
صفحهی لپتاپ ،عکس و مشخصاتِ یک کپسول به منایش در آمده است.

۶۴

ظهر
نـیم ساعتی روی پخ نتِ غذا وقت گذاشتهام .چند دقیقهی دیگر آماده مـیشود .چه
کردم؟! همه رو دیوونه کردم!
کـرفس و براکـلی و مارچوبه و قارچ را حـسابی خُرد کردم و در روغنِ نارگـیل تـفت
دادم .زردچوبه و خُـردههای بادومهـندی را به هـمراهِ منک و فلـفلِ سفید به آن اضافه
کردم و گـذاشتم روی حرارتِ مالیم خوب سرخ شود .کفِ یک قابلمهی رویی،
بـچه اسفناج را که پخـته بودم ،پـهن کردم .کمـیتره و رزماریِ خـشک و پنـیرِ چِدارِ
رنده شده را روی آن پـاشیدم .سبزیجاتِ سرخ شده را روی اسفناجها پـهن کردم و
شش تـخمِ مرغِ هم زده را روی آن ریخـتم و درش را بـستم .حاال دیـگر بـاید آمادهی
خوردن بــاشد .تا یخِ نان آب شود ،مــیز را میچیــنم .ملــکه هر از چــند گاهی
نگاهی میکند و سرش را به عالمتِ »شکر و شکایت« تکان میدهد.
حـرکامت به گونهای است که انـگار سالها در هاوایی رستوران داشتهام .اغـلب روی
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سطحِ پال ستیکیِ آشپزخانه با سُرخوردن تغــیرِ مـکان مــیدهم .ال اقل پنــجاه درصدِ
حواسِ ملـکه پـیشِ من است .بقیهی حـواسش معـطوفِ حل و فـصلِ بدهکاریها و
پرداختِ آنالینِ صورت حساب هاست .گفتگوهای ما -که احتیاج به جـمع بودنِ
حواسِ خاصی ندارد -همچنان به پیش میرود.
میگوید :همین که قرارِ بازی گذاشتی ،دیگر غمینداری؟
میگویم :تو خوشحال نیستی که من غمی ندارم؟
میگوید :چرا خوشحالم .فقط میترسم.
میگویم :از چی؟
میگـوید :از اینـکه آدمها دو دسته اند .دستهای که غمـیدارند -یعـنی آرمانی که
غم و غـصهی این و آن را بخـورند -و دستهای که بـاید غمـشان را خورد .میتـرسم
حاال که تو غمینداری ،کسی غمت را نخورد.
میگویم :بابا من پیر شدم و تا پیر شدم یک میلیون بار گفتم؛ »دستت درد نکند
که مرا آدمِ خـاصی فرض میکـنی« ولی نـکن .من یک آدمِ معـمولیام با حـرصها و
تـرسها ،با دخلـوشیها و دلتنگـیهای معـمولی .همـین که تبـعاتِ عُـقدههای دورهی
نــوجوانی و درد و داغِ فــرصتهای سوخته ام را حتــمل میکــنم از بــزرگی و پهــلوانی
برای من کافی است .گــناهی که نــکردم »عــاشق شدم« با این حال چه کار
میبایست میکردم که نکردم؟
میگوید :صبر کن  .همینجا نگهدار...
این ادعایِ همیشگیِ تو نیـست! یادت هـست آمده بـودند خواستگاریِ خاله .مادرِ
داماد پُزِ پــسرش را میداد که »حــتا لب به سیگار هم منــیزند« .یادت هــست
میگــفتی کــرامت که سلبی منــیشود! استخدام که منــیخواهیم بکنــیم! عدمِ سوءِ
پیـشینه را بگـذارید برای استخدام .حاال چـطور شد خرَت که از جو پـرید دعویِ
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کراماتِ سلبی میکنی .تازه اعتراف به سوءِ پیشینه هم داری! خودت میگفتی که
»عـشق عـینِ گـناه است« .کـسی که مُرتـکب شد بـاید بگـوید حاال چه کـنم تا عـفو
کنـید .منـیشود کـسی گـناه کـند بـعد بگـوید» :این بود گـناهِ من ،عـفو بکنـید یا
نکنیدکاری منیکنم«.
میگویم :تو هم صبر کن» .بهقولِ خودت نگهدار«...
درست است که بـاید کاری کرد ،اما کار آن است که پـیش از اجنام ،شده بـاشد.
یعــنی ارادهی اجن امِ آن در تو بــاشد .بــردگان هم کار میکــردند از هــمه هم بیــشتر
میکـردند اما نسبتـشان با کـارشان مـثلِ نـسبتِ بیـشترِ روسپیان با شغلی است که
دارند .چنـین ایـجابی از هر صورتِ صلبی که تـصور کـنی با عـشق بیـگانهتر است.
اگر گناهی بر عاشق متصور باشد -که هست -از خودکامیِ اوست .باید بخواهد
آنـچه را که میکـند .همـین که تو کاری از من بـخواهی مرا از جادهی عـشق بـیرون
میآوری .البته این بد نیست -که هیچ -خیلی هم خوب است .باالخره همزیستی
داشنت با هرکـــسی ،تـــفاهم و کارِ مـــشترک میخـــواهد .آدمها چیـــزهایی از هم
میخواهـند و برای هم اجنام میدهـند .این از خوب هم خوبتر است اما ربـطی به
عـشق ندارد .تو ممـکن است آدمِ فوقالـعاده مهـربانی بـاشی که هر کاری که کـسی
خـواست بـرایش اجنام دهی ،حـتا پیـشاپیش حدس بـزنی که او چه میخـواهد و اجنام
دهی .فرض کن هیـچگونه چـشم داشتی هم نـداشته بـاشی .البته چنـین فـرشتهای در
این دنـیا کمـیاب است ،اما هـنوز دلیـلی نداریم که او را الـزاماً عـاشق بـنامیم .عـاشق
بـیانیهای دارد که زیرِ آن را امـضا کرده ،برای حتـققِ بـیانیه اش ممـکن است دست به
نامهـــربانی هم بـــزند .تو حق داری از من مهـــربانی بـــخواهی ،اما عـــشق مطلـــقاً
خودکامانه است و تقاضای آن از کسی امکان ندارد.
میگوید :خودکامانه باشد -حرفی نیست -اما بینشانه که نیست .باالخره ما هر
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چــیزی را به نــشانههای آن میشنــاسیم .گاهی آدم چــیزی را دارد اما دوست دارد
نشانهی آن دارایی از پیشِ چشمش کنار نرود.
دوستی داشتم که وقتی در تاکسی مینشست با وسواسِ بیمارگونهای دهها بار -تا
رسیدن به مقصد -با دست ،برجستگیِ کیفِ پولش را از روی لباس ،ملس و حس
مــــیکرد ،تا از وجودِ پول در جیــــبش مطمئن شود .او در آن حلــــظه کــــیف را
منیخــواست چون کــیف و محــتوایش مالِ خودش بود .با این کار او نـــشانهای
میجست که گُم نشدنِ داراییاش را گواهی کند.
آدمهای گـرسنه بوی غذا را آرزو میکنـند ،چون فرضـشان بر این است که غذا به
کلی از عالم معدوم نیست.
من از تو عـشق منـیخواهم چون وجودِ آن را فرض کردهام آنـچه برای من مـهم است
نــشانههای این داراییِ مــشترک است .اصالً بــحثِ من بــحث از قــصهی خودم
نیــست .فرض کن ملــکه هم مال را دارد ،هم نــشانهی مال را دارد و هم وسواسِ
بیمارگونهای ندارد که هر حلظه امری بر ذهنش مشتبه شود.
دارم به طورِ کــلی حرف مــیزمن .خودم و تو را هم مــصداق منیگــیرم .مــیخواهم
بپرسم :وقتی نشانهها کمیاب میشوند نشانهی چیست؟
همیـنطورکه ملـکه حرف مـیزند من به خوردن مـشغولم .تعـریف از خود نبـاشد
واقعاً خوشمزه شدهاند .هنوز کمیکمتر از نصف و مقداری نان داریم ،ظرفِ غذا
را به سوی ملکه هُل میدهم و نان را مجدداً برایش گرم میکنم.

۶٨۸

بعد از ظهر
ملــکه با حــوصله باقیمــاندهی غذا را -برای نــهارِ فردا -بــستهبندی میکــند و در
یخچال جا میدهد .ظرفهایکثیف را هم میشوید و خشک میکند و هر چیز را
با نظمِ خوبی سرِ جایش م یگذارد .بیست دقیقهی دیگر باید راه بیفتیم .ملکه به
دهها دلـیل ،وقـتش از من کـمتر است .یـکی این که »لـباس هایش روی صندلیِ مـیزِ
توالت ولو نیــست« .دوم این که »باور دارد هر لبــاسی برای هر مــکانی منــاسب
نیــست« .سوم این که »با هــمان تــیشِرتی که دیــشب خوابــیده ،از خانه خارج
منـیشود« .چارم این که »وسایلی که بـاید هـمراهِ خود بـیاورد به یک دست پـاسور
خالصه منـیشود« .پنـجم این که »قـبل از خروج از خانه بـاید چـراغها را خاموش و
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گاز را چک کند« .ششم این که »با ماشینی که گرم نشدهباشد و برفهای روی
آن متـیز نشدهبـاشد حـرکت منیکـند« .هفـتم این که »قـبل از انتـقالِ وسایل به خانه
که از دیروز در ماشین جامانده -راه منیافتد« .و این رشته سرِ دراز دارد .با اصراراو را به عجـله دعوت میکـنم ،تا بقیهی گفتگـوها در مـاشین صورت بگـیرد .برف
هـمه جا را گرفـته و ترافـیک را کُـند کرده است .مِهِ سنگینی ،ذراتِ ژالتیـنیِ آب را
به شیشهی جلوی ماشین میکوبد و دید را محدود میکند.
میگویم :داشتی میگفتی.
میگـوید :از قــضا من روی این مــوضوع که میگفــتم ،زیاد فــکر میکــنم و هر بار
ناخـوداگاه مادرم و مادرت را مجـسم میکـنم و از تفـاوتهایی که داشتند سرمـشق
میگیرم.
میگویم :یعنی برای طرحِ مسأله سرمشق میگیری؟
میگوید :بله دقیقاً .برای این که یک تصویرِ مأنوسی از آنچه میخواهم بگویم به
دست دهم ،شخــصیتِ این دو نــفر را با قدری مــبالغه بــازسازی میکــنم .مادرِ تو
هـمان فـرشتهی مهـربان و کمـیابی است که منتـظر است ببیـند چه کار برای دیـگران
میتـواند اجنام دهد .هر کس با او انس بگـیرد بـیدرنگ به این مهـربانی پیمـیبرد و
کمتر کسی است که به او دلبسته نشود.
حاال تو مـیگویی که مهـربانی الـزاماً عـشق نیـست .من هم قـبول میکـنم اما اگر
نوعی عـشقِ عـمومی را تعـریف کنـیم ،بی تـردید مهـربانی مهـمترین جزءِ آن است.
اینـکه آدم دلش بخـواهد مـثلِ شمع بـسوزد و جمـعی را از روشناییِ خود بـرخوردار
کند -صرفِ نظر از این که عنصری به نامِ معشوق در آن غایب است -هم رنگی از
عشق دارد و هم سرشار از مهربانی است.
میگویم :این با عشقی که من میگویم زمین تا آسمان فرق دارد...
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میگوید :میدامن .میدامن .بگذار حرفم را متام کنم .عشقی که تو م یگویی عشقِ
شمع نیست ،عشقِ پروانه هم نیست ،عشقِ بُلبُل است که به گُلی رسیده و شیفته
شدهاست .اجازه بده به آن هم میرسم.
میگویم :درست میگویی همین است .همین است .خوب ادامه بده.
میگوید :حاال بیا به مادرِ من فکر کن .ببین چقدر به اطرافش و مخصوصاً آدمهای
اطــرافش توجه دارد .لبــاسهایی که میپــوشند ،عــادتهایی که دارند ،تولــدشان،
عقایـدشان ،احسـاسی که نـسبت به هم دارند و هر چـیزی که ممـکن است توجهِ آدم
را جــلب کــند .غــیرِ ممــکن است کــسی عال متی به او بــدهد و او نــادیده بگــیرد و
نسبت به آن عکسالعمل نشان ندهد.
حاال اگر به عــرصهی عــشقِ عــمومی برگــردیم این خصــوصیت هم میتــواند جزءِ
بـسیار بـزرگی از دریافت و استنباط ما را بـسازد .از قـضا اگر خوب به اطرافِ خود
نــگاه کنــیم چــنانکه فــرشتهی نخــست را کمــیاب ببینیم این دومیحقیقــتاً نــایاب
است .گاه ممـکن است مهـربانی کردن به دیـگران از مـوضعِ تـرحم و کـوچک یافنتِ
سوژهها بــاشد ،حالآنکه عــنایت و دیدنِ نــشانهها از مــوضعِ به رسمیت شناخنتِ
دیگران و مهم انگاشنتِ ایشان است .دومین امتیازِ عنایت بر محبت این است که،
معــشوق در آن هویتِ بیــشتری دارد و رابــطهْ دوطــرفه است .مــثالِ خوبش همــین
رانــندگی در خیــابان است .نــگاه کن وقتی مــاشینها در یک جادهی یکطــرفه
حـرکت میکنـند چه موجِ نیرومـندتری از سرعت و حـجمِ حرکـتهای بیمـزاحم را
میتوانــند ایــجاد کنــند ،اما در یک خیــابانِ دوطــرفه بخــشی از نــیروی رانــنده بــاید
صرفِ توجه به کسانی باشد که از روبرو چراغ میدهند.
تو فرزندِ آن مادری و عشق را در گفتمانِ مهربانی میفهمی .اگر چه جنسِ آن را با
مهــربانی یــکی منیگــیری اما درکِ تو از عــشق در سنجش با مَحــبت شکل گرفــته
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است .متــقابال من فــرزندِ این مادرم و فــهمِ من از عـشق در گفتــمانِ عـنایت معـنی
گرفته است .اینقدر درکِ خودت را از این پدیدهی مُبهم بر من حتمیل مکن.
مــیگویم :ملــکه جان من دارم شاخ درمیآورم .چــگونه ممــکن است کــسی که
عــشقش را از کفِ خیــابانِ یــکطرفهای به نامِ »محــبت« جــمع کرده است ،اصالً
بتـواند نـگاهش و مـوضعش را بر دیـگران حتمـیل کـند .اتفـاقاً برعـکس حتمیل زمانی
است که فرد به نشانهها عکسالعمل نشان میدهد .از آجنا که نشانه ذاتاً خود را بر
چــشمان و حواسِ آدمها حتمــیل میکــند رفــتارِ متقــابل و عکسالعــملِ کــسی که به
نشانه حساس باشد بیشتر قابلیتِ حتمیل کردن دارد .باید بگویم؛ آن تقسیمبندیِ
متینی که از اختالفِ دریافـتها )یعـنی هـمان بـحثِ عـنایت و محـبت( کردی ،با
این نتیجهگیریِ پایانی سازگاری ندارد و عالوه بر آن غیرِمنصفانه است.
میگوید :عجالتاً رسیدیم .حـرفت یادت نرود تا بـعد .دوست ندارم جـلوی بچـهها
فکرم مشغول باشد.
ماشین را پارک میکنم و به اتفاق ،واردِ کافیشاپ میشویم .فضای بزرگ ،شلوغ
و جذابی است .پـشتِ میــزها آدمهای تنــها ،دونــفره ،سهنفره و بیــشتر نشــستهاند.
اغلب مشغولِ کار با لپتاپها و گفتگو هستند .صفِ کوچکی جلوی پیشخوان
کشیده شده است .اغلب قهوه و تک و توکی چایی میگیرند .شیرینی ،ساندویچ
و خوردنیهای دیگری هم هست.
دوستان هم حــاضرند .کَلّهام هــنوز از گفتگــوها پُر است .سالم و احوالپــرسیها
نـسبتاً غلیظـند .ملـکه با سرعت از ما جدا مـیشود .بـاید گـوشهای را پـیدا کـند که
هم خـلوتتر و هم پـریزِ برق داشته بـاشد .به سرعت مـیزِ ما هم معـلوم و ورقها
توزیع میشود.
اینـجا گفتگـوها از جـنسِ دیـگری است .صحبتهای بازی از یک طرف و بـحثِ
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خـریدِ سهام و سرمایهگذاری از طرفِ دیـگر به حـرفها حـرارتی حمـاسی مـیدهد.
صدای خـنده و قیلوقاملان گاه ناخـواسته حـاضران را متعـجب میکـند و هر بار که
چـشمانِ من از راهِ دور در چـشمانِ ملـکه میافـتد با انگـشت و بیـنی مرا به سکوت
فرامیخواند.
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عصر
مدتی است که ملـــکه باالی سرِ ما ایـــستاده ،چـــیزی منیگـــوید .گاهی کـــاغذِ
نتیجهی بازی را نگاه میکند و گاه با دقت ،خالهای بازی شده را میپاید و احیاناً
در ذهنِ خود حتلیل میکند .معلوم است که کارش متام شده و منتظرِ رفنت است.
میگویم :متامی؟ یا آنتراک دادی؟
میگوید :متام نیستم اما خسته شدم .امروز بیش از این کشش ندارم.
میگویم :کی باید حتویل بدهی؟
میگوید :بحثِ حتویل نیست .کنفرانس است .باید مطلبی را ارائه کنم.
میگویم :خوب ،کی ؟
میگوید :هنوز یک هفته وقت دارم.
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میگویم :میخواهی برویم خانه؟
میگــوید :اگر تو نشــستهای من خودم مــیتوامن بــرگردم .تو بهیــکی از بچــهها
زحمتبده.
دوستان همگی به شکلِ همزمان و همزبانی اعالمِ آمادگی میکنند.
میگویم :نه این دستِ آخر است .تا وسایلت را جمع کنی متام میشود.
برفِ زیادی در همــین فـــاصله روی مــاشین نشــسته است .با پاروی مخـــصوص
همهی اطرافِ آن را متــیز میکــنم .در این مدت بــخاریِ مــاشین .کار کرده ،دمای
داخلی تا حدی مُعتدل شده است .همینکه مینشینیم،
میگوید :واقعاً میخواستی متامش کنی؟
میگویم :آجنا که بودم واقعاً میخواستم اما یکدفعه پشیمان شدم.
میگوید :خوب برگرد هنوز که همه هستند.
راه میافتم و میگویم :نه ولش کن .این کار هم مثلِ آن کار ،هر کاری که میکنم
پــشیمان مــیشوم .هر کاری ،واقــعاً هر کاری؛ مــیخورم ،از خوردمن پــشیمامن.
مهـمانی میروم ،از رفتنم پشیمامن .دیر م یخوامب ،روزِ بعد پشیمامن .زود م یخوامب،
شبِ بــعد پــشیمامن .این هم از هــمان جــنس است .یک نوع پــشیمانیِ نــاشی از
بــیهدفی و بیــهودگی .راستش از گفــنتِ همــین حــرفها هم پــشیمامن .ایــنگونه
حـرفها  -مـثلِ ژست گرفـنت -مُبـتذل و تـکراری شدهاند .همیـنکه به غروبِ یک
روزِ تعطـیل نـزدیک مـیشویم شاید نـصفِ مردمـیکه این تعطیـلی را جتـربه میکنـند
مــشغول به گفــنتِ چنــین سخنانی هــستند .احــساس میکــنم »کــسالت« یــکی از
جتمـلهای زندگی شده است .ببین در کـسالت چـقدر احـساسِ رفاه نهفـته است.
اینـکه وقت داری ،اینـکه پول داری ،اینـکه ازخـواندنِ کـتاب و دیدنِ تلویـزیون اغـنا
منیشوی ،اینکه حسِ روشنفکری میکنی .اینها همه با کسالت آمیخته اند.
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میگوید :خوش به حالت .مثلِ اینکه تو پیر منیشوی .اگر در آینه نگاه میکردی و
مـوهای سفیدت را مـیدیدی ،یا به هر شکلِ دیـگری گذرِ زمان را حس مـیکردی،
شاید اینـطور احـساسِ کـسالت منـیکردی .اتفـاقاً یـکی از فوائدِ آن نـگاهِ محـبتی که
من ونهی خوبش را در مادرت مــیدامن -در مقــابلِ نــگاهِ عــنایتی که در مادرِ خودم
مـیجویم -همـین است که آدم احـساسِ پـیری منیکـند .بر عـکس ،در نـگاهِ عـنایتی
نه تنــها گُلِ همیــشهبهار نداریم  ،بلــکه شواهد ،آنــقدر خــودشان را در چــشم ما
بزرگ میکنــند که بُروزِ خزان و عـــوارضی که دارد حلظهبهحلــظه قطعــیت پــیدا
میکند.
میگویم :راستی داشتی میگفتی .حرفت قطع شد.
میگوید :نه تو میگفتی.
میگویم :چه میگفتم؟
میگــوید :میگــفتی وقتی آدم به جزئــیاتِ اطــرافش توجه نــداشته بــاشد .کــمتر
احتمال دارد خودش را بر دیگران حتمیل کند.
م یگویم :زنده باد .دستم را دراز میکـنم و روی پایش مـیگذارم و ادامه مـیدهم:
زنده باد .همــین را میگفــتم .تو میگـــفتی عقــیدهات را به من حتمــیل نــکن.
منیگفتی؟
میگـوید :میگفــتم .به خاطرِ اینــکه یک نوع حتمــیل وجود دارد که بدجوری
خودش را پــشتِ صورتمــسئله پنــهان میکــند .داستانِ آن دو همــسفر را شنیدهای
کهیـــکی همـــیانی زر داشت و خوابش منـــیبُرد .دیـــگری مالی نـــداشت و خوب
میخوابــید .یک بار دومی از اولی پــرسید »تو چرا منــیخوابی؟« .گــفت از ترسِ
دزد .گــفت زرت را به من بده .آنــگاه زر را گــرفت و در چاه انداخت و گــفت؛
اکنون آسوده بخواب.
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مـــیخواهم بــگویم ،آن همــسفری که راحت میخـــفت چــیزی را بر دومیحتمــیل
منـــیکرد اما این خواب به قیـــمتِ دور ریخـــنتِ زرها بود که فـــقر و دربدری را
خـواهناخواه بر آدمیحتمـیل میکـند .این هـمان حتمیـلی است که در صورتمـسئله
دیده منیشود.
مـیگویم :اینـجا اختالف بر سرِ تعـریفِ زَر هم هـست .من قـبول میکـنم که هر دو
بـاید بـیدار مبانـند و از زرشان -به شرطِ مالکیتِ مـشترک -مـحافظت کنـند و نبـاید
آن را در چاه بیانـدازند و بخوابـند .آنـچه من قـبول ندارم استنباطِ مـساوی از چـیزی
است که در زندگیِ مشترک زر تلقی میشود .به راستی منظور از زَر چیست؟ در
خانهی کـــسی که برای ابـــتداییترین مایحـــتاجش میجنـــگد و خیـــلی دستش از
حداقلها کوتاه است ،البته فهمیدنِ آنچه زَر تلقی میشود خیلی سخت نیست.
اما برای کـسی که کـسالتِ غـروبهای تعطـیل را جتـربه میکـند ،مفـهومِ زَری که تو
میگویی گنگ است.
میگـوید :از قـضا زیاد هم گـنگ نیـست .همـیانِ زر هر چـیزی است که داراییِ
مشترک باشد ،یعنی تردد در همان خیابانِ دوطرفه.
مواظب باش ،هی ،هی ،مواظب باش
مــیگویم :عــجب هــمه جا یخ زده ! بــاید ال ستیک هایــمان را عوض میکــردیم.
میتـرسم آخرش تـصادف کنـیم و چـند بـرابرِ چـهار حلـقه الستیک خـسارت بدهیم.
خوب داشتی میگفتی.
میگوید :یعنی اینکه بدانی آنکه همیانِ زَر را حمل میکند و خواب از چشمش
رفـته ،اسیرِ یک احـساسِ مـسئولیتی است که مـشترک است .چـیزی که مردان در
زندگیِ زناشویی منیفهمند ،مگر در یک موردِ استثناء!
مـیگویم :در آنــچه مــیگویی حرف دارم اما پــیش از آن کنجــکاوم بدامن؛ آن موردِ
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استثناء چیست؟
میگوید :آن وقتی است که شکمِ زنان باال مـیآید .در این حال است که مَحـبتِ
مــردانه به عــنایتی که تاکنون مفــقود بوده عوض مــیشود و ناگــهان نگهــدارندهی
همیانِ زر اهمیت پیدا میکند .مردان این را منیدانند که زنان از روزِ تولد تا مرگ
آبسنتاند و آبسنت باقی میمانند ،حتا اگر هیچ وقت شکمدار نشوند .آبستنی یعنی
»عـنایت« ،اینـکه تو به پیـامهای بـیرون حـساس بـاشی و این پیـامها و این »بـیرون« را
به درونِ خود بیاوری و جذب کنی ،بهگونهای که »بیرون« پارهای از »درون« شود.
همچون کودکی که در شکم داری ،در رگهایش خونِ تو جاری شود واز هر تکانِ
آن تــیری در ستونِ فقــراتت احــساس کــنی که خواب را همــچون همــیانِ زری از
چشمانِ تو میگیرد.
میگویم :تو این بحث را به گونهای زنانهمردانه کردی که مسیرِ هر استداللی را بر
من میبــندد .اگر من بــخواهم قــبول کــنم که درکی مــردانه دارم و این درک فــاق ِد
بعـــضی ظرفیتهـــاست ،دیـــگر حـــرفی برای گفـــنت باقی منیمــاند .من مردَم و به
واسطهی مرد بودمن خِرَد و قـضاومت تابعِ بیـولوژیِ مردانهام رنگ گرفـته است .خوب
حاال کـجای این مـعادله ایراد دارد؟ چرا بـاید چـیزی تغیـیر کـند؟ چرا بـاید کدورت و
سردی در میان باشد؟
گـمانِ من بر این است که در رابطهی زن و مرد یک پدرکـشتگی وجود دارد که
صلح را دور از دسترس میکـند .آنـچه تو در بارهی آبـستنیِ همیـشگیِ زنان گـفتی
برای من تازگی داشت اما این امتیاز ،چیزی از من کم منیکند .منیدامن چرا مَحبتِ
مـردانه در مـوضعِ معـارضه و مناقـشه میایـستد .اگر پدرکُـشتگی نبـاشد این احـساسِ
خُسران هم نخواهد بود .اتفاقاً رفتارِ آن همسفری که همیانِ زر را در چاه انداخت
میتواند -نه اوجِ احساسِ مسئولیت -دستِکم از موضعِ همدلی تلقی شود .یارو
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با خودش گفته؛ »من که من یتوامن کیسه را حـمل کنم ،این طفلکی هم که خواب
از چـشمش رفـته ،بـهتر است خالصش کـنم ،دستِ کم بتـواند بخـوابد« .مـیدانی
چه چــیزی مانع از چنــین بــرداشتی مــیشود .هــمان پدرکــشتگی که گفــتم .مــثالِ
خوبش هم خواهر و برادری است که سهمِ ارثشان به شکلِ شرمآوری نابرابر تعیـین
شده است .این دو نــفر تا آخرِ عــمر منیتوانــند در رابــطه با تعهــدشان -به مــیراثِ
خانوادگی -به تـوافقِ کـامل بـرسند .هرچـند تـظاهر میکنـند که عـشق به خانواده بر
پول و ارث میچربد و چنین بیعدالتیهایی در اصلِ پیوندها تأثیری ندارد اما در هر
مناقـشهای آثارِ حتقـیر و کدرورتِ این حتقـیر از زیرِ الیـههای تـظاهراتِ فـوقانی آشکار
میشود.
میگـوید :این ناخـودآگاهِ نـهادینه شدهای که تو تـرسیم میکـنی به فرضِ صحت
عـینِ هـمان متابولیـسمِ زنانهای است که من گفـتم و تو برنـتافتی .تو مـیگویی عَـلَم
کردنِ طـبایعِ زنانه و مـردانه در چنـین بـحثی نـارواست چون به سادگی قـابلِ تغیـیر به
نــظر منــیرسد .من انتــقادت را قــبول میکــنم .اما بالفــاصله خودت به دنــیایی وارد
مــیشوی که تغیــیرش از طبیعتِ بیولــوژیک هم سختتر است .بــیا فرض کن در
اعماقِ ضمیرِ ناخودآگاهِ زنان ،احساسِ اجحاف نهادینه شده باشد .حاال تو گمان
میکنی کشف و طردِ آن با تذکرِ داهیانهی یک شوهرِ دموکرات میسر است؟ واقعاً
اینطور فکر میکنی؟
میگویم :نه حق با توست .این دوتا با هم فرقی ندارند.
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سر ِ شب
به خانه برمیگــردیم .هــنوز نیــامده زیرِ کتری روشن است .گــویا هر دو طرف
تشنهاند که به گفتگو ادامه دهند .این افکار در سراسرِ ساعاتِ ورقبازی یک حلظه
از سرم رخت نبــست .ملــکه هم اگر فــکرش مــشغول نــبود ،حتــماً کارش را مت ام
مــیکرد .اگر کــسی به این حــرفها گوش میداد ال بد فــکر مــیکرد ما دو تا خُل
شدهایم.
میگویم :فکر منیکنی با این گفتگوها روزِ تعطیلمان را ضایع میکنیم.
میگـوید :ال بد تــوقع نداری که در این کوالکِ منــهای چــهارده درجه به پارک
برویم و قدم بزنیم .تو که میگفتی از بحث خوشت م یآید .دوست داشتی قاضی
را با استداللهای تازه غافلگیر کنی.
مـیگویم :دوست که دارم هـیچ ،تازه به ورقبازی و دیدارِ رفیـقامن هم رسیدهام.
درواقع نگرانِ تو بودم .که دیشب بد خوابیدی.
میگـوید :هـنوز گـردمن درد میکـند .البـته به هر حال درد مـیکرد .گاهی مـیآیم
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روی کـاناپه که دردهایم ساکن شود .پنــجشش دقیقهی اول خومب ،دوباره بدقِلقی
شروع میشود .اگر در این مدت خوامب نبَرَد ،مُصیبتی است که نپرس.
م یگویم :حاال ببین که در چنـین وضعیتی صدای خُـرناسِ من که در سکوتِ شب
به آسمان رفــته ،چــقدر حــرصت را در میآورد .من هم بودم به »همــیانِ زر« فــکر
میکردم! بگذریم ،داشتی غُرت را میزدی.
میگوید :غُر نه....
مـیگویم :مزاح کردم بانو! داشتی میگـفتی .راستش من این تفکـیکِ عـنایت از
مَحبت را که میگویی قبول منیکنم .از نظرِ من عشق -فارغ از ارزشگذاری روی
آن -بیچشــمداشت است .گــیرم مــصداقی نــداشته بــاشد ولی مفــهومِ ذهــنیِ آن
پـشتوانهی بـاورها و عملکـردهای مـاست .مفهومـیاست از جـنسِ مفـهومِ »خدا« که
صرفِنظر از بود و نــبودش بر نــگاهِ ما اثر مــیگذارد .از نــگاهِ من ،عــشقی که
مطالبهای ندارد ،ناچار گذشت و فداکاری هم ندارد .نه م یدهد و نه میگیرد .نه
میخواهد کسی حتویلش بگیرد و نه چالهی کسی را پُر میکند .آن خودکامگی که
میگفتم همین است .یک رؤیای مجرد است .هر چیزی که غیر از این بینِ عاشق
ومعـشوق بـاشد -در بـهترین حالت -نوعی همزیـستی است که رنگِ عـشق به خود
گرفته است.
میگـوید :من با همــین نــگاه مــشکل دارم .این نــگاهی است که از یک دنــیایِ
یکطرفه میآید.
میگویم :خیابانِ یکطرفه را قبالً گفتی...
میگــوید :گفــتم ولی فهــمش آسان نیــست .دنــیای یکطــرفه ،دنــیای تفکــیک
جنسهـاست .دنـیای عدمِ حـضورِ معـشوق در حیطهی عـاشق است .دنـیای خـداوند
کـشنت و نـشناخنت ،یک بـولدوزرِ سنگینِ ذهـنی راهانداخنت و هـمه چـیز را زیرِ چرخِ
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آن خُردکردن است .به تاریخِ تکجنسیِ پر از جنایتمان نگاه کن ،کار به زن و مرد
بودنش ندارم ،بحــثم تکجنــسی بودن و تفکــیکِ دنیاهــاست ،نــگاه کن چــگونه
شاهان ،الیقترین فرزندانشان را یا کُشتند ،یا بر باد دادند .اگر جنسِ دومیحضور
داشت آن خودکامیِ ویرانگر لگام میخورد.
میگویم :این چه ربطی به عشق دارد؟
میگـوید :عـشق هم درونی شدنِ همـین صورتِ بیــرونی است .این است که تو
خودت را میبیـــنی و مت ایلی را در وجودِ خودت میبیـــنی ،که از یک عـــط ِ
ش
سیریناپذیر حکایت دارد .بی درنگ سرابی از معشوق میسازی و تراوتِ آن سراب
را با هـیچ کوثری منـیسنجی و بـرابر منیکـنی .در این دنـیای یکطـرفه که یک ذهن بر
آن فــرمان مــیراند و یک نــگاه مــسیر را مــیسنجد و یک دهان سخن میگــوید،
معشوق دیرگاهی است که ندانسته زیرِ پا له شده است.
مـیگویم :ملــکه سخت بر لبِ پرتــگاه میچــمی .بــیمِ آن دارم که ناگــهان پایت
بلغزد و فرمان نبرد.
میگـوید :اگر چایی بـگذاری من لبـاسم را عوض میکـنم و بر مـیگردم .همیـنجا
نگهدار ،که اآلن میآیم.
من به سوی کتری میروم که در دلش غَلَـیانی است و جز فـریاد چـیزی برای گفـنت
ندارد .غوری را با دقتِ زیادی مـیشویم و پیـمانهای چای در آن مـیریزم .هـمه در
فکرِ سخنی هستم که میخواهم بگویم و زیر و باالی آن را م یسنجم .باید پیش از
آن روشن کنم که آگاهی و رسیدن به درد و رنِ دیگران و برداشنتِ فشار از دوشِ هر
کـسی که دستت مـیرسد ،فریـضهای است که برای من جای تــردید ندارد .بـاید
روشن کـنم که مـوضعِ من توجیهِ بیتوجهـیها نیـست .این چـیزی که وسط افـتاده،
بـسیار ناجوامنردانه مرا منکوب میکـند .اگر حـرفم را به کـرسی بنـشامن تازه خودم را
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به »بیاعتـنایی به اطـرافم« متــهم کردهام .با این حال تــصمیم میگــیرم بیهــرگونه
تـصریحی حـرفم را ادامه دهم .ملـکه آدمینیـست که بخـواهد از بحـثکردن امتـیاز
بگیرد.
چای را مـیریزم و ملـکه هم مـیرسد .از توی فـریزر دوتا کُلُمـپه که از ایران رسیده
است ،بیرون میآورم و در ماکروویو ،سی ثانیه گرم میکنم .یکدقیقهای منیگذرد
که همه چیز آماده است.
میگویم :فرض کن ثابت کردی »آنچه من میگویم برخاسته از دنیایی یکطرفه و
بر آمده از ذهـنی تنـها و تـکصدایی است« .فرض کن که این معنا را هم به کـرسی
نشاندی که در این مـیان معـشوق زیرِ پا له مـیشود ،هـنوز معـلوم نکردهای که عـشق
چـیزِ دیـگری به غـیر از این است و یا میتـواند بـاشد .از قـضا من اصرار دارم که با
ارزشگُذاریهای پیـشینی نبـاید پـدیدهها را محـکوم به تعریـفهایی کنـیم که در آن
منیگنجـند .عشق همین است که هست ،حاال هر چیز را میخواهد زیر پا له کند
یا نکـند .این عـشق است که بر ارزشی که ما مـیخواهیم بر آن بـگذاریم پیـشی
دارد .عشق ماهیتی پیشینی دارد ،یعنی پیش از آنکه ما آن را بپسندیم وجود داشته
است .از آجن اکه انـــــسان هم بُـــــعدِ فردی و هم بُـــــعدِ اجتـــــماعی داشته،
میبایـست که راهی یکطـرفه بـین این دو بُـعد تـاسیس کـند .یعـنی وجهِ فردیِ انـسان
بدونِ اندیــشیدن به هــرگونه عکسالعمــلی -نــسبت به گروه شیفتگی داشتهباشد.
اگر چنـین نـبود به مـحضِ بـرخورد با نخـستین بـیعدالتیها و حرمـانهایی که او را
تهـدید مـیکرد ،عـطایِ گروه را به لـقایش میبخـشید .درواقع انتـخابِ طبیعی ،آن
دسته از انـسانهایی را برگُـزید که برای شیفتگیِ یکطـرفه و بیچشـمداشت آمادگیِ
بـهتری داشتند .نخـستین گـروههای بـشری البد با چنـین الـگویی متـشکل شدند.
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این گروهها میبایست دورههایی از حیاتِ خود را پشتِ سر بگذارند تا تازه بشر به
فکرِ وضعِ قوانینِ نانوشتهای بیفتد و هر کس حقوقِ دیگری را در خیابانی دوطرفه
پاسداری کند .بر این اساس آن عشقی که من میگویم چه خوب و چه بد پیشینی
است و در مقــابل ،هم آن ارزشی که تو روی آن مــیگذاری و هم عــنایتی که
میخواهی بینِ افراد شکل بگیرد ،جنبهی پسینی دارد.
میگـوید :تو هم بــیا فرض کن که ماجرا همیــنگونه شروع شده بــاشد که تو
مــیگویی .چــطور به ضرسِ قاطع مــیتوان فهمــید که از چه زمانی در این روند
مفـهومِ عـشق پـیدا شده است .عـشق که هویتِ خارجی ندارد ،پس نـاچار از زمانی
موجودیت مییابد که مفهومِ آن در بینِ اذهان پیدا شده است .اینکه نیروهایی بینِ
فرد و اجتماع وجود داشته باشد به جای خود اما مفهومِ پیچیدهی عشق خیلی پس
از این دورههاکه تو در بارهی آن بـحث میکـنی ،در زندگیِ بـشر پـیدا شده است.
تازه اگر قبول کنیم که مفهومِ عشق از همان اول معلوم بوده ،هنوز تکاملِ آن هم
منتــفی نیــست .من مــیتوامن بــپذیرم که اگر آن انــسانِ اولــیه در بارهی عــشق فــکر
میکرد احتماالً آن را با هر اسم و تعریف و جادو و جنبلی که باور داشت بر اساسِ
یک چنــین ذهنــیتی که تو تــرسیم کردی میفهمــید .حــتا مــیتوامن بــپذیرم که
انـسانهای تکامـلیافتهی بـعدی هم که اولـین کـوششها را در فـهم و تـوضیحِ عـشق
کـردند ،شاید هـنوز چنـین تـصویری داشتند ،اما منـیتوامن بـپذیرم که انـسانِ مدرنِ
امروز که انواعِ تفاوتها را به رسمیت میشناسد همچـنان هـمان شناخت و همان
درک را از عشق داشته باشد.
مـیگویم :همــین انــسانِ مدرن هم درکی غــیر از این ندارد .همــین امروز هم ما
مــیگوییم »اگر مرا دوست داشتی به فالن خــواستم توجه مــیکردی« یعــنی باور
داریم که برای هرعـــنایتی پیـــشاپیش دوســـتداشتنی الزم است .همـــین انـــسانِ
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پُــستمدرن را شما منیتوانــید با نــسخهی توجه به دیــگران تــبدیل به یک عــاشق
کنید .اتفاقاً اگر ا به توجه کردن امرکنید نتیجهی عکس م یدهد .خودت و خودم
تا کـنون چـقدر جتـربه کـردهایم؟ توجهِ هر کـسی را به هر کـسی که معـطوف کـردیم،
یـکی از شانسهای عـاشقی کم شد .آدمها با توجه به این و آن عـاشق منـیشوند.
عشق از یک مَحبتِ نهادینه شده به همنوع میآید که در همه کمابیش هست ولی
همـگان شانسِ آن را نـدارند که در زمان و مـکانِ درستی آن را به نتیجه بـرسانند.
عشق -از این نظر -مثلِ آتش است که هیزمِ آن تنِ ماست و شعلهی آن جانِ ماست
اما نسیمی بسیار مالیم میخواهد و کُنجی امن و...
میگوید :و نگهبانی که از آن پاسبانی کند و هیمه بیافزاید.
مـیگویم :خیـلی خوب ،نگهـبان هم میخـواهد ،اما این ربـطی به دنـیای کـهن یا
مدرن ندارد .به هر حال آتشی باید باشد تا نگهبانی ظهور کند.
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شب
مدتی است که دو طرف حـرفی نزده ایم .اما سکوتها هم پر از حرف و حدیث
است .از نگـاهای خـیره و جملـههای کـوتاه و حـرکتی که در اعـضای صورت هـست
مـیتوان به خوبی فهمـید که هر دو نـفر مـشغولِ سخن گفـنت با خویـشتنند .ملـکه
خودش را به پخـنتِ شام مـشغول کرده و من هم کوهی از لبـاسهای شُـسته را جـلوی
خود ریخـته ام و مـشغولِ تا کردن و تفکـیکِ انواعِ مختلـفم .در عالمِ خـیال گاهی
خودم را به جای ملـکه مـیگذارم و گاه از مـوضعِ خود ،سـرسختانه پـاسخ مـیدهم.
تلویــزیون خاموش است اما هیــچیک رغــبتی به روشن کــردنش نداریم .دوستانِ
زیادی هـستند که در سرکـشی به آنها احـساسِ وظیـفه میکنـیم .برای سرکـشی به
دوستان ،پـــایانِ یک روزِ تعطـــیل چه فـــرصتِ مُغتنمیمیتـــواند بـــاشد .ایـــنها
فکرهایـیست که در البالی بحـثهای ذهـنی ،سراغم میآیـند و اشراقاً مـیدامن که به
اندازهی یـکدهمِ افـکارِ جـسته و گریختهی ملـکه هم منـیشوند .سکوتِ عاملانهای
بر خانه حکمفرماست .گاهی دانشِ ما در آن است که چیزی نگوییم.
این نکتهی آخری که ملــکه در بارهی نگهـــبانی از آتش گـــفت ،ذهــنم را رها
منیکـــند .همیـــشه برای من یک توهـــماتِ نیرومـــندی از انـــسانهای اولـــیه موج
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مــیزند .در این گمانهزنــیها اندیــشه و جت ربهی عــاشقی به عــنوانِ یک مــوضوعِ
تفکیـکشده از عنـاصرِ دیـگر هـمواره معـمای جذابی است ،که از فکـرکردن به آن
لذت مـیبرم .همیـشه فـکر مـیکردم که کـشفِ آتش و جمـعشدنِ اولـین افرادِ بـشر به
دورِ آن بــاید مرحلهی مهمیدر پــیدایشِ مفــهومِ عــشق بوده بــاشد اما هــیچ وقت به
نگهـبانی از آن فـکر نـکرده بودم .حاال این حرفِ او مرا به فـکر وامـیداشت و به تَـبَعِ
آن پیشینی بودن مفهومِ »عنایت« را میتوانستم ببینم.
بویِ تلـخون و لیـموترش در هوا پیچـیده است و من با حـوصله لبـاسها را تا مـیزمن.
حسـاسیتم البته روی لبـاسهای ملـکه بیـشتر است .گاهی یـواشکی زیرپـوشهایش را
بو میکـــشم و همـــچون روزگارِ نـــوجوانی از عـــطری که دارد احـــساسِ سرمـــستی
میکـنم .لبـاسها هر چه زیـرتر و زیـرتر م یشوند ملـکه را به من نزدیـکتر میکنند.
ایــنروزها که زنان با شورتهای بــندی در کــنارِ دریــاها و پــارکهای آبی ظاهر
مـیشوند ،دیـگر دیدنِ تـصادفیِ یک شورتِ زنانه آنـقدرها هم هیـجانی ندارد ،اما
لبــاسهای ملــکه برای من حــکم دروازههای قلعهای را دارند که به مــحضِ دیدنِ
پهلوانی که میآید گشوده میشوند .همین پارچ ههای رنگ و رو رفتهای که بارها
شسته شدهاند ،اسنادِ مالکیتی هستند که کهنگیِ آنها بر اصالتشان میافزاید.
دستهای لباس که روی هم انباشته میشود ،برمیخیزم و آن را در جایی که باید قرار
مـیدهم .بویِ غذا ،هـمه جا پیچـیده و مخلـفاتِ سفره -با سلیقه -روی مـیز چـیده
شده است .گاهی کلـماتی بـین ما رد و بدل مـیشود .هـیچ یک ،دیگر حوصلهی
بحث کردن نداریم .یک حالتِ تعریف از خودی در مواضعمان وجود دارد که بعد
از ساعتی گفتــگو خودش را کامالً ظاهر میکــند و به شدت آزاردهــنده مــیشود.
اینکه »من به در و دیوار آویزان شوم تا بگویم عاشقم و عشقِ واقعی همان است که
من دارم و ملـکه هم به زمـین و آسمان بـزند که یکتـنه از آتـشها نگـهداری کرده«
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شده است ماحصلِ ساعتها بحثی که ما میکنیم .راستش حوصلهی غذا خوردن
هم ندارم .تلــفن زنگ مــیزند .ملــکه همــزمان مــشغولِ صحبت با دو نــفر از
دوستانش است .دارند برای دیدار و گفتـــگو قرار میگـــذارند .ملـــکه از آنها
میخــواهد کمی صبر کنــند .از من میپــرسد .بچــهها میخواهــند بــروند سینِما،
همین فیلمِ تازهی...
میگویم :خامنها هستند یا قاطیست.
میگوید :خامنها.
خوشحال میشوم ،نه حالِ سینِما داشتم ،نه رویِ آنکه جوابِ منفی بدهم.
میگویم :حتماً برو ،یککم حالت جا میآید .من هم شاید زدم بیرون.
میگوید :کجا؟
میگویم :منیدامن ببینم پایهای پیدا میکنم ،برویم آبجویی بخوریم.
ملـکه با دوستانش قرار مـیگذارد اما مُردد است .همـین که با بیمیـلی شروع به
خوردن میکنیم ،من بیشتر به او دل میدهم؛ »خوب کردی ،فیلمِ خوبی است من
نقدی بر آن خوانده ام«.
میگوید :تو زنگ بزن با یکی قرار بگذار ،من خیالم راحت باشه.
میگویم :برو ،نگران نباش ،جایی هم نروم هزار تا کار دارم .برو عزیزم .من بعد از
شام به بچهها زنگ میزمن.
تلـفن زنگ مـیزند .ملـکه که حـاضربهیراق نشـسته ،خانه را ترک میکـند .من هم
گـوشی را بر میدارم تا پایهی میـخانهی خودم را ردیف کـنم .چـیزی منـیگذرد که
خودم را توی راه میبیــنم .بادی نیــست اما برف همچــنان مــیبارد یک کافهی
»آیــریش« همــین نزدیکــیها هــست که همیــشه بــازیهای مــهمِ فوتــبال را پــخش
میکند .همان جا قرار گذاشتهایم .فردا باید سرِ کار بروم و نباید زیاده روی کنم.

٨۸٨۸

تازه موقعِ برگشنت کسی نیست رانندگی کند.
کافه بدجوری شلوغ است .صدا به صدا من یرسد .یک پارچِ آبـجو میگـیرم و یک
جای خالی پــیدا میکــنم .روی صفحهی مــبایلم پــیامی از رفیــقم میگــیرم که با
شرمندگی -از آمدن -اعالمِ انـصراف میکـند .نگـرانش مـیشوم .میپـرسم مـشکلی
پــیش آمده بـگو؟ جواب مــیدهد» :آره ولی حَــلّه ،فردا برات تــوضیح میدم ،بازم
معذرت«.
حاال دیــگر با یک پارچِ آبــجو که برای دو نــفر گرفتهام تنــهای تنــهایم .ناگــهان
میفهــمم بیــشترِ مــشتریانِ بار ،زنان و دخترانِ جوانــند .فوتــبالی که از صفحهی
بـزرگی پخش مـیشود بـینِ زنانِ کانادا و چـین جریان دارد .هیجانِ زیادی بر محـیطِ
بار حاکم است .یک دخترِ التینتـبار از من میپـرسد :آیا صندلیِ کـنارِ من خالی
است؟ من هم آجنا را به او تعارف میکنم .نتیجهی بازی را از او میپرسم و داستانِ
آبــجو خـــریدمن را تعـــریف میکــنم .نامِ خود -والــنتینو -را به من میگـــوید و با
خوشحالی در آبجو شریک میشود .دخترِ جوان و زیبایی است ،با صدایی دورگه
)که اگر فارسی بلد بود ،برای خواندنِ غزلیاتِ مولوی جون میداد(.
حاال بـینِ دو نیمهی بازی است و او چه پُـرحرارت نیمهی نخـست را بـرایم گزارش
میکــند .از اینــکه هیچــکدام از ستارگانِ زمــین را منیشنــاسم احــساسِ شرمندگی
میکــنم .میپــرسم تو کــجایی هــستی و اینــجا چه میکــنی؟ معــلوم مــیشود که
ملغمهای از نژادهـاست و از بـرزیل آمده و اینـجا درس میخـواند .باز معـلوم مـیشود
دوساعت پــیش با دوستپــسرش به هم زده و سخت آزرده است .دوست دارد
بیوقـفه حرف بـزند و الجـرعه آبـجو بنـوشد .آرام آرام از تأثیرِ الـکل ساکت و مغـموم
مـیشود و میخـواهد که کمـکش کـنم تا به خانه بـرگردد .توی مـاشین ،میگـوید
-به تو بر نخورد -مردها همینجوری بچه اند ،مالِ من از نظرِ سنی هم کوچکتر
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بود .بامزه بود ،شاد و ورزشکار بود ،با هم خوش بودیم ،هنوز یک سال هم نشده
بود که بیمـقدمه توی چـشمایم نـگاه کرد و گـفت :من دیـگر عـاشقِ تو نیـستم.
یعنی عشق به همین سادگی متام میشود؟
من بیشتر گوش میکنم .دیگر برف من یآید مسیرم را حرکتِ دستِ والنتینو تعیین
میکــند  .مــیگویم :خوب باز هم خدا پدرش را بــیامرزد که صادقانه راستش را
گــفت .شاید از اول هم مردِ عـشقِ تو نــبوده است ،باالخره او هم حق داشته که
ببیند و بسنجد ....میگوید :نه ،عاشق بود ،یعنی چه که عاشق نبود؟ تو اصالً
میدانی عشق یعنی چه؟ ساکت میشوم و دیگر چیزی منیگویم.
میگوید عشق یعنی پیروزی .یعنی اینکه گُل میزنی و جلو م یافتی و برتریِ خود
را حـفظ میکـنی .عـاشقی یعـنی حـفظِ توپ ،میفهـمی .وگر نه روزِ اول که هـمه
عاشقند!
به جـلوی آپارمتانش مـیرسیم .میپرسم :خوبی؟ میگـوید خومب .تشکر میکـند و
میرود .من همچـنان نشـستهام و به بـرفهای پولکمانـندی نـگاه میکـنم که روی
شاخهها برقمیزنند .به ملکه اساماس م یزمن که جلوی سینِما منتظرت هستم .به
طرف سینِما میروم و در محلی که ملکه میداند پارک میکنم .داخلِ ماشین مثلِ
حمام گرم است.
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بعد از نصفِ شب
میگویم :چیزی نگو میخواهم تو را به جای قشنگی ببرم.
میگوید :اگر مستی من رانندگی کنم.
میگویم :جونِ مادرت گیر نده.
میگوید :حاال کجا میخواهی بروی؟
میگویم :یک خیابانِ پر از پولک.
میگوید :اگر جونِ مادرت گیر منیدهی ،چایی هم میچسبد.
میگویم :کارت نباشد .فیلم چطور بود؟
سرگرمِ تعــریف کردنِ فیــلم مــیشود .دیــگر چایی هم خــریده ایم و خیابــانها هم
خلوتـند .به قـسمتِ قدیمیِ شهر میروم که هـیچ مـغازهای آجنا نیـست .مـاشینی،
پـــیادهای ،سنجابی و کال غی حـــتا دیده منـــیشود .هـــنوز مـــاشینهای برفروبِ
شهرداری کارِ خود را آغاز نکـردهاند .بـرفهایی که از دو ساعت پـیش نشـستهاند،
حاال خیــلی بــکر و متــاشاییاند .صدای فــشرده شدنِ برف زیرِ ال ستیکها شنیده
مـیشود .خانـهها همـچون شهرهای سینمای وسترن به سوارانِ غریبهای که وسطِ
خیـابان در حرکتـند ،نـگاه میکنـند .نـورها از کثرتِ انعـکاس ،همـچون حـجمِ واحد
و عظیمیدر آمده اند.
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میگویم :چطوره؟
میگوید :اینجا را از کجا پیدا کردی؟
مــیگویم :آدم بـــاید عـــنایت داشته بـــاشد .به پیـــامهای اطـــرافش توجه کـــند.
فـرستندهی نیرومـند داشنت کافی نیـست ،بـاید گیـرندههای حسـاسی هم داشت .ما
اینیم دیگه.
میگـوید :تو وقتی من را دسگیر مـیکردی بـاید میگـفتی که هر حـرفی بـزمن ممـکن
است بر علیهم در دادگاه استفاده شود .تو این را نگفتی و حاال داری از حرفهایم
بر علیهم استفاده میکنی.
میگویم :حالِ قدم زدن داری؟
میگوید :ساعت از یک گذشته.
میگویم :تو که تازه داری چایی میخوری.
پارک میکـــنم ،هر دو پـــیاده مـــیشویم و نخـــستین جاپــــاها را در برف بـــهجا
میگذاریم.

تناسخ
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وداع
آنچـنان پر شتاب به سیلِ خـروشانِ اتومبی لهای بزرگراه وارد شد ،تو گویی عـمداً
میخواست فضای رُعب ایجاد کند .هرگز نتوانسته بود خشمش را به رفتارهایش
سرایت نــدهد .خــشمیکه گاه مــثلِ بازیگرانِ تأتر به ارادهی هنرپیــشه تــشدید
مــیشد ،و گاه چــنان اسیرش مــیکرد که با وجودِ احــساسِ خُــسران ،نــاچار به
ادامهدادن و غرق شدن در آن بود و امان از »جَدَل« که دیـرگاهی مونسِ نـاشکیبای
او شده بود ،و حلظههای زندگی را به کامش استادانه تلخ میکرد!
در آن غروبِ جدایی ،در آن هیــجانِ سرعت ،در آن مــعرکهی جدلهای زنــاشویی،
اتومبــیل حلظهبهحلــظه به ترمیــنالِ پــروازهای خارجیِ پیــرسون در حومهی شهرِ
غولپیکرِ تورنــتو نزدیــکتر مـیشد .در ردیفِ صندلیهای وسط ،دو کودک ،با
حداکثرِ فــاصله به دو شیـــشهی کــناری چــسبیده بــودند و ظاهراً بــیرون را متــاشا
میکردند .کودکان خوب میدانستند که اینبار منظورِ پدر از باال بردنِ صدایش،
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تنـها یافنتِ مأیـوسانهی چارهای بود که مادر را به خانه بازآورد و دلِ او را باز مـثلِ
ِهمیـشه نرم کــند .مادر اما راهِ برگــشتی نــداشت .بــاید معــجزهای مــیشد .و اگر
شدنی بود در این یک ماهِ اخـیر -در یـکی از آن جر و بحـثها و غُر زدنها -شده
بود.
زروان :مـیدونی! من پـیشِ تو اونـقدر بیکِرِدیـتم که خودبـهخود از گفـنتِ هر
حرفی مُنصرف میشم.
حــیات :من چی؟ اگر تو بیکِــردیتی ،من هیــچم .هر وقت هر حــرفی را
مــیخوام بــگَم ،یادم مــیاد که صد بار گفــتم و صد بار گرفــتارِ مارپــیچِ
جَّروبحـثها شدم .مـنو ول کن زروان ،بِذار برم .بذار تنـها بـاشم و با خودم
فکر کنم.
قطرههای اشک بر گونههای حیات جاری شد .زروان در سکوتی عمیق فرورفت.
یکـــسره به قــــضاوتِ بچــــهها میاندیــــشیدکه همـــسفرانِ مــــادرشان بـــودند ،و او
میبایست همهی این راه را به تنهایی برگردد.
چـگونه میتوانـست یـکبارِ دیـگر خودش را به آن جـمعِ کـوچکِ خانوادگی ثابت
کــند؟ به کدام سوگندی مــیشد آن هــمه حــقانیتی را که در دل سراغ داشت
بباوراند؟ زروان از ابتدا مخالفِ این سفر بود .احساس میکرد زنش و بچه هایش
دیگر باز منیگردند.
تابلوهای کنارِ بزرگراه ،نزدیک شدن به فرودگاه را هشدار میداد .وقتْ تنگ و
سرعت زیاد بود .همگان روی صندلیهای خود چسبیده بودند و کسی به سمتِ
دیـگری منینگریـست .شش چـمدانِ بزرگ -پـشتِ سرِ مـسافران -آینهی وسط را
کور کرده بود .ساکهایی که کـــسی جز زروان قدرتِ حـــملِ آن را نـــداشت.
میپنـداشت چون مـسیح بـاید صلیبِ خود را به دوش بکـشد ،آن هم نه یـکبار و

٩۹۶

بهمت امی ،بلــکه خُــردخُرد و پــارهپاره ،چرا که هر چــمدان ،تا گیــشهی حتــویلِ بار
چـندین بار میبایـست به دست و به چرخ ،کـشیده مـیشد .با کـودکانِ غم زده
به شادی و شوخی -وداع مـیکرد و دلش بر آنـچه مینـهاد و چـشم میپـوشید،میسوخت.
هـــرچه بود گـــذشت و زروان با دردی در دستها که تا چـــشمخانههایش تـــیر
میکـشید بـازآمد .در هـمان پارکیـنگِ فـرودگاه ،حلظهای در آن وَنِ بزرگ و خالی
درنگ کرد .بچـهها خوردهریــزههایی را جا گــذاشته بــودند .به جایِ خالیِ پـشتِ
صندلیها خـیره شد- ،ساعتی پـیش -پر از ساک و چـمدان بود و به جایِ خالیِ
حیاتِ از کف رفته نگاه کرد که در آخرین ثانیههای جدایی زبانش به جملهای باز
شد :مواظبِ خودت باش ،عزیزم و به جای خالیِ بچهها نگاه کرد که متامِ مسیرِ
سالن فرودگاه را آویزان او بودند.
آینهی وسطِ ماشین را تنظیم کرد و به راه افتاد.
در بزرگراه تو گویی دهها پردهی سینما پـیش روی او کـشیده بـاشند .هـرکدام را
که پاره مـیکرد بی درنگ تـصویرِ دیـگری در پردهای دیـگر به حـرکت در مـیآمد.
اتومبـیل را روی سرعتِ مُـجاز قــفل کرد و ســراسرِ راه ،غرق در متـاشای صحنههای
زندگیِ خود شد .صحنهایکه بیش از همه تکرار میشد همین یک ساعت پیش
در فـرودگاه بود ،با اجنامیتـلخ ،از وداعی ناگزیر ،که دل کـندن چون زهری است
ناغافل که از شهدی برآید:
باالخره رفتی؟باالخره موندی؟نشـسنت ِزروان به بـوسیدنِ کـودکان و سراجنام بـوسیدنِ حـیات و مهـربانی کردن با او
که دوستت دارم.
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خرابات
دیری نگـذشت که زروان به خانه رسید .هـمه چـیز مـرتب بود .با فـشارِ دکمهای
سایهی سکوتی که بر خانه افـتاده بود به صدای پـیامگزاران میشکـست .پس از
آنهـمه نوری که در جاده -همـچون پیـکان -از حفـرههای چـشمش گـذشته ،در
جمجمهاش فرو نشــسته بود ،افــتادن روی تــخت و غرق شدن در فکــرهای دور و
دراز وسوسهی مقاومت ناپذیری بود.
صدای زنگِ تلــفن قـطع منـیشد .زروان به دنـبالِ گـوشی از این اطاق به آن اطاق
مـــیدوید .سرگیجهی از خواب پـــریدن ،پریـــشانش کرده بود .به اطاقخواب
برگشت .درست هماجنا ،روی همان تختی که خوابیده بود ،گوشی را میدید که
هوار میکشد.
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 خواب بودی؟ اشکال نداره. بابا تازه یازده و نیمه ،واقعاً خوابیده بودی؟ باید پا میشدم. میای بریم »بچلرپارتی«؟ بچلر پارتی دیگه چیه؟ بیا واسَت میگم ،اصال ً خودم میام دنبالت. فعال ً.و او میدانـست که بچلـرپارتی چیـست .عـمدا ً خودش را به نفهمیمیزد .جـشنی
در آخرین شبِ مجردی که داماد را برای خداحافظی کردن با عیاشیها به کلوپِ
سکسی میبرند.
از خود میپـرسید :کـجا میروی مرد؟ هـنوز زن و بـچه ات به مقـصد نـرسیدهاند!
میدانست که حیات از فرودگاهِ بینِ راه زنگ خواهد زد .مبایلش را برداشت و از
خانه بیرون رفت.
صدای همهمه و فریادزدنهای مکرر همهجا پیچیده بود .دود و بخارِ مصنوعی که
در فضا ایجاد کرده بودند ،نورهای رنگی ،آبجوها و ویسکیها و دخترانِ خلُتی که
مــشغولِ پذیرایی بــودند ،با شورتهای بــندی و کُــرستهای مثــلثیِ فُــسفردار جــلبِ
توجه میکـردند .آن وسط جایـگاهِ من ایش بود ،با دخترانی سر تا پا عـریان که در
نـشان دادنِ اندامهای جنـسیِ خود امـساک نـداشتند و از سوی دیـگر دخترانی در
رفت و آمد بـودندکه متـاشاچیانِ حـریص را به منایـشهای خصـوصی در گـوشه و کـنار
دعوت میکردند.
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زروان کاپــشنش را جــلوی درِ ورودی حتــویل داد ،در حالیکه پس از هر سه مرتــبه
دموبازدم مجبور بود با احساسِ بدی آبِ دهانش را فرو دهد .شرم همیشه برای او
یک احــساسِ انــسانی بود که در چنــین فــضایی جریــحه دار مــیشد .میپنــداشت
بدونِ شرم لذتی در کار نیست.
دوستش او را پــیشِ داماد بُرد .مــشتی سخنانِ بــیپایه توأم با شوخی ،بــینِ آنها
ردوبدل شد .حــرفهایی که همـگان دربارهی آخــرین شبِ »آزادی« میگویــند و
هیچ کس هم باور ندارد.
رفــقای داماد مرتــبا ً به دخترانِ پــرسهگرد پول مــیدادند تا برای جــنابِ داماد
بـرنامهی اختصـاصی اجرا کنـند .دختران ،روی مـیزِ او میآمـدند و با آهنـگی که در
حالِ پــخش شدن بود میرقــصیدند .همــراهان با بــطری آبــجویی که در دست
داشتند فـریاد مـیزدند .حلقهای از رفـقای مـجردِ داماد ،مـیز و صندلیِ او را احاطه
کرده بـودند و زروان چـندی در میانِـشان بود و بـیش از هــمه با تنــها رفـیقِ هـمزبانِ
خودش صحبت مـیکرد .رفیـقش بی آنـکه منتـظرِ پـاسخی بـاشد پـرسید :راستی تو
شبِ پیش از عروسی چه کار میکردی؟
زوران ب هیاد آورد آن همه التهابِ توأم با نگرانی و دوندگی را که در هفتههای آخ ِر
مُـــجردی داشت .سُنّتهایی که با دست و پای شکـــسته ،خود را همـــپای
روشنفکریِ چپگرایِ زروان و حیات میکشیدند.
آخـرین شبِ مُـجردی برای زروان طَبلهای بود که در آن بـسا چیـزها ریخـته بـودند؛
بـیپولی ،آبروداری ،مخفـیکاری ،سنـتستیزی ،عـشق ،امـید ،خـستگی و احـساسِ
ترس و گُمگشتگی و دهها احساسِ دیگر آجنا انبار شده بود.
رفیــقش بارِ دیــگر به طعــنه گــفت :ببینم گـفتی شبِ قـبل از عـروسی ،برات
بچلرپارتی گرفنت یا نه؟

١۱٠۰٠۰

زروان به یاد آورد آن شبی را که همهی فامیل جمع بودند و بحث و برنامهریزی بود
و آخرِ شب نواری گـذاشتند که جوانتـرها برقـصند و مادرِ زروان را بهزور به مـیانه
کـشیدند و آن مادرِ پـیر با آن عیـنکِ کلـفت و هیـکلِ نابهفـرمان الینقـطع میگـفت:
خدا مـرگم بده .دست از سرِ من بـردارید .برادرانِ زروان دستهای او را گرفـته
بـــودند و بهزور با او میرقـــصیدند .زروان آرام سرش را در گوشِ رفیـــقش کرد و
گفت:
 بله گرفنت!بچلرپارتی هم گرفنت!
این را گــفت و خود را از حلقهی آن جــمع بــیرون کــشید .بــیدرنگ ،حلقــههای
دودی نـظرش را جـلب کرد که بر فرازِ مـیزی از سیگارِ برگِ پیرمردی تنـها تـشکیل
میشد .عجیب بود آن سیگارکشیدن در فضای بسته و آن تنهاییِ فکورانه و آنکه
دخترانِ بدنمنای دورهگَرد ،گِردِ او منیگــشتند و صاحبِ کــلوپ هم گویی به
اِشغالشدنِ آن میز پروایی نداشت.

١۱٠۰١۱

پیر
عجیـبت تر از هـمه ،قـیافهی آن مرد بود با صورتی استخوانی و مـوهای سفیدِ بلـند
که بر شانههایش ریخــته بود ،چانهی پهــنی که بر دستش تکــیه داشت و بارانیِ
بلــندی که -برخالفِ دیــگران -در وقتِ ورود ،حتــویل ندادهبود .آن نشــسنت و
هیئت ،زروان را از استریپکلوپ به یک منیــکتِ شبنم گرفــته مــیبُرد که در اوجِ
برگ ریزانِ پاییز در مـیانِ انـبوهِ درخـتانِ افرا مـستقر بـاشد و پیـرمرد با آن بارانی و آن
سیگار ،گویی مـشغولِ متـاشای دریاچهای است که از زاللِ آبش ،آتش بر جانِ
برگهای سرخ افتاده است.
زروان خواه ناخواه به او نــزدیک شد و بی اجازه پهــلویش نشــست .پیــرمرد در
چــشمهای زروان خــیره شد .چــیزی منیگــفت .زروان بُــهت زده در آن دو چــشمِ
جادویی مینگریــست که در مــیانِ آنهــمه مویِ سفید و در آن صورتِ چروکــیده

١۱٠۰٢۲

همـــچون آیـــنه بود .وقتی نـــورهای زرد و قـــرمز -به تواتر -روشن و خاموش
میشدند ،انعکاسِ آن در چشمِ او ،چیزی بدهکارِ پاییزِ افرا نبود.
آن هیاهو ناگهان در گوشِ زروان خاموش شد .دیگر دخترهای کلوپ هم سراغش
منیآمدند .پیرمرد پرسید:
 سیگار میخواهی؟ اینجا نه چه کار میتومن برات بکنم؟ تنهام ،دیدم تو هم تنهایی ،حس کردم شبیهِ خودمی. بیا بریم بیرون سیگاری دود کنیم.به اتــفاق در حالی که از پارکیــنگِ کــلوپ خارج مــیشدند صدای خورد شد ِن
برگهای پاییزی زیرِ پایشان شنیده میشد .در امتدادِ یک خطِ طوالنی از درختان
قرار گرفتند .پیرمرد پرسید:
 چرا تنهایی؟ ) و بار دیگر سیگاری به او تعارف کرد( خانواده ام را امروز راهیِ »آن سوی دریاها« کردم.فــضای خیــابان  ،مــثلِ دودِ سیگاری که در هوای مه گرفــته مــحو مــیشد سرتــاسر
خاکستری بود .پس پیرمرد مثلِ اینکه فرزندی ،مریدی یا رفیقی را یافته باشد ،با
حلنِ ادیبانهای به سخن در آمد:
 در گذرِ زمان ،جدایی حلظهای بـیش نیـست .اما در این حلـظه جـهان در همفـشرده مـیشود .زندگی از آن پس به دو بـخش تقـسیم خواهـدشد .روزی در
تدارکِ هـیزم که سرما در پـیش است و شبی در حلـقه زدن بـرگردِ آتش که
خورشید از میانه برخاسته است.

١۱٠۰٣۳

زروان باقی مـاندهی سیگارش را زیرِ پا له کرد و دستها را در جیـبهای شلوارش
چپانـید .گویی مـصمم شدهبود ،آن مرد را بشنـاسد ،همـپایش قدم برمـیداشت و
تعــجب مــیکرد که »چه نوری زکــجا میبیــند« ،پیــرمردی از زاویهی یک کــلوپِ
سکــسی چنــین سخنان عــارفانهای میگــفت! حالت او بــگونهای بود که گویی
مخاطبِ خویش را میشناخت .طاقتِ زروان دیگر به سر رسیده بود .پرسید:
 تو کی هستی و از من چی میخوای؟ من چی م یخوام؟ تو آمدی و بی آنکه از من بپرسی ،با من همنشین شدی.گـمان مـیکردم خـمارِ یک نخِ سیگاری ،اما میبیـنم بـیش از این مـیخوای.
خواستِ تو چیست؟
زروان در یک حلــظه پنــداشت ،پیــرمرد موادِ مُــخدر میفــروشد و ال بد عــاملِ تــوزیعِ
کوکائین است .ترس وجودش را گرفت و با تردید پرسید:
 تو چی داری؟پیرمرد بیمقدمه گفت:
 من نیروی شگرفی دارم که به مردم ارزانی میکنم.من میتوامن افراد را به گذشته برگردامن ،به زمانی که آنها میخواهند.
با این کلمات ،ترسِ زروان کاهش نیافت .با خود میگفت :یا مواد فروش است
یا دیوانه .اما هـرچه بود در نـگاه و کالمِ او صداقتی جنیـبانه موج میزد که زروان را
به خود میکشید .پرسید مثال ً میتونی منو به کجا ببری؟
 نـیرویِ من مـحدوده .مـیتومن تو را بهیـکی از سالهای عُـمرت برگـردومن تادوباره زندگیِ خودتو ببینی.
 -گـمون کـنم تو مرا هالو گـیر آوردی! این کاریه که خودم روزی چـندبار

١۱٠۰۴

میکـنم .فـرصتی نیـست که بـتومن در گـذشته غرق شَم و کـوتاهی کـنم .مت امِ
صحنهها را آنــطور که بودن بــازسازی میکــنم و باز سرِ جای خود قرار
میگــیرم .انــسان وقتی به گــذشته میرِه بی غــصه بر منــیگَردِه .کــاشکی
م یشد چیزی از زمانِ حال را به گذشته ببره .حدِ اقل ای نکه کاش میتونست
جت ربهی نو را با رویدادهای کهـنه جـمع کُـنه و گـرنه این رفنت ها و بازگـشنتها
حاصلی نداره.
 با تو گفـتم که قدرت من بینـهایت نیـست .تازگـیها یادگرفتم توانِ بعـضیتغییراتِ کوچک را بدست آورم .میتومن تو را به زمانی که میخوای بفرستم و
فرصت دهم که چیزی را عوض کنی .اما این ماجرا بیعوارض نیست.
زروان تــصمیم گرفــته بود خودش را از قــضاوت رهاکــند .مــثلِ زمــانهایی که آدم
خواب میبیند و در خواب میداند که هم اکنون پدیدهها غیرِواقعی اند و هر حلظه
ممـکن است همهچـیز متام شود .گاهی شما خواب میبینـید و هـمان حلـظه میدانـید
که مـــشغولِ خـــوابدیدن هـــستید! با اینـــحال به خوابِ خود دامنمیزنـــید و
میکـوشید که رویدادها را با آرزوهایـتان هماهـنگ کنـید .چه بـسا که از خواب
میپــرید و دوباره با اصرار سر را در بالش فرو میکنــید .ایــنک حالِ زروان چنــین
بود .با باوری مؤمنانه پرسید:
 مثالً چه عوارضی؟ عـوارضی که خودم بـخوبی منیشنـاسم .آدمبهآدم فرق میکـنه .سادهترینشکـوتاه شدنِ عـمره .در زندگیِ دوباره وقتی اراده میکـنی چـیزی را تغیـیر بدی
در همون حلظه -ضربهای به خودت میزنی که نتایجِ آن نامعلومه.زروان خود را آمادهی این سفر احساس میکرد با حالتی شتابزده گفت:

١۱٠۰۵

 لطفا ً منو به زمانِ انقالبِ ایران بفرست.پیرمرد با پوزخندی حتقیر کننده گفت:
تو خیال میکنی من متامِ رویدادهای تاریخِ جهان را م یدومن! حرفت مثلِ اینهکه مستی به رانندهی تاکسی بگه »خونه لطفا ً« .آیا رانندهها آدرسِ همهی آدما
را میدانند؟
زروان در سکوتِ خلوتِ آن خیابان ،با انگشتانِ خود شروع به حسابکردن کرد.
شتابزدگی در رفتارش منایان بود ،انگار از اینکه »ناگهان از خواب بیدار شود«،
میترسید.
 مرا به قدرِ ۲۴سال جوان تر کن. یعنی  ۲۴سال و چقدر؟زروان به ساعتِ خود نـگاه کرد ،درست  ۵روز و  ۶ساعت و چـند دقیـقه از روزِ
تولدش گذشته بود .همان ارقام را به  ۲۴سال اضافه کرد .پیرمرد با خنده گفت؛
ثانیهاش را خودم به عـهده میگـیرم و عدد را با دقت تـکرار منود .آنـگاه دستش را
برای خداحافظی دراز کرد و با اطمیـنانی که در کالمِ بچـهها و دیوانـگان مـیتوان
سراغگرفت افزود ۲۴ :سال و  ۵روز و  ۶ساعت و  ۳دقیقه و  ۱۷ثانیهی دیگر
تو را همینجا خواهم دید و از زروان جدا شد .چیزی نگذشت که در مهِ غلیظ،
سیاههای هم از او باقی نــــبود و زروان با وحــــشت شروع به دویدن کرد.
شوخــیشوخی گم شده بود .هــمه چــیز در نــظرش نــاآشنا مــیآمد .چــند بار نامِ
دوستش را فریاد زد و در پیرامنش هیچچیزی به حلظههای پیشین منیمانست.

١۱٠۰۶

رویا
خوابی که چون سونشِ امل اس در چـشمهای مِهگرفـته فرو میکـنی .پلـکزدنهای
مـکرر و دیدنِ بـستری که کران ندارد ،رختِ خوابی که با خطِ خفـنتِ حـیات شیار
مــیشد در آن شب حد و مرزی نــداشت .بدنِ زروان در آن بــستر ،مــثلِ کیــسهای
سنگین بر وجودش آویزان بود و گردن او را میفشرد .ساعتبهساعت بیدار میشد
و با خاطرهی رویایی پریشان دوباره به خواب و خواب دیدنی دیگر میرسید:
دری گـشوده شد .مردی مـیانِ حجرهاینشـسته بود .زروان ازاو برای امری مـوهوم
اجازه میخــواست .آن مرد پــشت به زروان سخن میگــفت .زروان هــمانطور که
چانهمیزد کمی چرخـــید تا گـــوشهای از روی او را ببیـــند .باز هم پُـــشت بود
همچنان سخن میگفت .هرچه میچرخید پشت بود .دایرهای را بر گِردِ او شروع
به دویدن کرد .صورتی اما آشکار منیشد.

١۱٠۰٧۷

با ضربانی و وحــشتی از خواب پــرید .چــرخی زد و دوباره خود را -به زور -به
خواب زد .حالتِ تهوع داشت ،میلرزید ،عرقِ سردی روی پیشانیش نشسته بود،
مادرش بر سرِ بستر آمد و او را صدازد .زروان سرِ خود را بلند کرد .خانه ،باغچه،
دیــوارها و مادر هــمه هــمانطور بــودند که شب پــیش بود .سرش گــیج مــیرفت.
خوابش را برای مادرش باز گفت .از تخت فرود آمد .پرسید:
 تولدِ من کیه؟ فردا عجیبه فکر میکردم امشب باشه. من چند ساله میشم وارد  ۱۶میشی .انشاءاهلل مبارک باشه.زروان همیـشه در محـاسبهی زمان گـیج بود .گویی وجودش ظرفِ زمان نـداشت.
مادر همینطور که سخن میگفت مایعی را در استکان هم میزد .قدری تربت بود
که با آب ،مخلوط کرده بود .مرتب میگفت:
 عجله کن ،زود باش ،همه منتظرن.زروان همچـنان مـستِ بی خوابی و پریـشانیهای شبانه ،بیاراده لبـاسهای خود را
میپوشید و به حرفهای مادرش گوش میداد.
 هموجنا نون و پنیر هس .چایی هم که فراوونه ،فقط عجله کن.یه قاشق از این تُربت بخور.
شتاب ،چه پُر طـبل وطنـین ما را به خامـوشی میکـشاند! همانـقدر که سکوت و
سکون ظرفِ خاطـرهاند ،هـیوالی شتاب فرامـوشی مـیزاید .چون اژدهایی بر گِردِ
تو میپیچد و در سلولهای مغزت تخم میگذارد.

١۱٠۰٨۸

زروان بر دوچرخهی خود پـرید و بـیدرنگ ریـههایش را از حـجمِ بـزرگی از اکـسیژن
پر کرد .صبحِ زود بود ،چــیزی از شروعِ روشنایی منیگـــذشت .هوا سرمای
خوشایندی داشت و نشانههای مُحرّم در و دیوارِ شهر را سیاه کرده بود.
بــعد از من ازِ صبح ،کــارها شروع مــیشد؛ جاروکردن ،آب پــاشیدن و پهــنکردنِ
فــرشها ،نــظم و ترتــیب دادن به آبدارخانه و چــیدنِ قفــسههایکفش و پهــنکردنِ
پتوها و نصبِ جتیرهایی که مردان را از زنان جدا میکرد.
وقتی زروان در آن خیابــانهای خالیِ صبحگاهی با شتاب رکابمیزد ،کار و
کارکُن را پـیشِ چـشمِ خود مـیدید .آجنا بوی عـطرِ چای در هوا پیچـیده بود .اتاقِ
بزرگِ آبدارخانه روی حرارتِ سماور و منــقل و آدمهایی که مــثلِ مورچــهها در
رفـتوآمد بـودند گرم مـیشد .بـیرون ،اما مـحوطهی بـزرگی بود با مـنبری چوبی و
ستونهایی از نور که از سوراخهای خیمه به درون میتابید .رقصِ ذراتِ غبار در
ستونهای نور به جویــبارِ باریکی میمانــست که باگــذشنتِ کــسی از مــیانِ آن و
هـیاهوی حـرکتِ ذرات ،حلظهای قـطع مـیشد و سکوتِ صبحگاه را با بوی خاکِ
آبپاشیده در میآمیخت .کُماجی چرمی ،خیمه را بر سرِ دیرکِ بلندی میکشید
و متــثالی از یک شیرِ نر ،با دُمــیکه در هوا چرخ مــیخورد بر آن تکهدوزی شده
بود .جـاها حلظهبهحلـظه با آدمـهای قـابلِ پیشبیـنی پر مـیشد .مردان در صفهای
مُـرتب و زنـها در حلقـههای پراکـندهای یـواشیواش در حالِ جمـعشدن بـودند .زروان
برای کاری از آبدارخانه به مــیانِ جمعــیت رفت .نخــستین روضهخوان بر مــنبر
نشسته بود .صدای روضه در فضا میپیچید:
 نیزه دار نیزه میزد.شمشیر دار شمشیر میزد.
آنکه سالح نداشت سنگ در دامن جمع میکرد و سنگ میزد.
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ذواجلناح بیسوار باز آمد.
زینش واژگون.
جگرم بسوزد.
بلندمرتبه شاهی ز صدرِ زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
همینکه زروان به آبدارخانه برمیگشت رگبارِ صداهای بیمعنی و معنیدار جای
کالمِ روضهخوان را میگرفت .خـشخش و تقتق و صدای سخنگفنتِ آدمهایی که
اگـرچه هــمواره مؤدب نبــودند اما چـیزی از مُـنزه بودنـشان منیکـاست .هـرکس بر
سرش هالهای روحانی داشت که چون چتری در رشِ باران و سپری در زخمِ سنان به
کار مـیآمد .اطاق با تـارهای عنکـبوت و چـراغی آویخـته از گنـبدِ سقف تو گویی
بـستی بود که دزد و قـاتل را و شترِ فراری از قـصابان را ایـمن مـیکرد .و خـادمان را
البـته بر شتری مینـشاند بی لـگام و مـهار که زبانبـسته راهِ خود را بـلد بود .زروان
اما با آنچه میگذشت ،احساسِ هماهنگی نداشت .با یک حسِ جلبازیِ کهنهای
تـصور مـیکرد میتـواند گفتـهها را تغیـیر دهد .مـیشد این عزا را به عـروسی تـبدیل
کرد .آرام آرام گــوشش سنگین و سنگینتر مـیشد .مهـرههای پـشتش با احـساسِ
دردی گرم میشد .بجز ضربانِ قلبش صدایی را منیشنید .چشمانِ روضه خوان را
مجـسم مـیکرد که برق میزد .دستش در هوا چون ستونهای خیـمه میرقـصید.
زنان در پـشتِ جتیـرها با دست بر لـبهای خود میکوفتـند .بـجای طـبل و سنج و
قــرنِی دستهای با ضرب و تار و سنتور میآمــدند .بــجای زجنــیر ،دستمالها در هوا
میچرخید.
زروان ناگهان از مستیِ آن اوهام باز آمد .بارِ دیگر همهمه ،جای ضربان را گرفت.
یکی از دوستانش کنارش نشسته بود .پچپچ میکردند .منوچهر دستگیر شدهبود.
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بـاید بعـضی محـلها پاکـسازی مـیشد .کـسی به یک وانت با وسایلِ عزاداری امام
حسین شک منیکرد .کتابها واعالمیهها را میباید به جای امنی میبردند .زروان
قیافهی روستاییِ دوستش را در زندان مجسم میکرد .بی شکیب و سازش ناپذیر،
نــوجوانی که یــکبار در صورتِ قـــاضی تف کرده بود .غمِ سنگینی بر دلش
نشـست .از خیمـهگاه بیرون آمد .آفتابِ ظهر ،مانـندِ نـیزه در سرش فرو مـیرفت در
سینه و شکمش احساسِ ناگواری داشت .با آن لباسهای مشکی در آن ظهرِعاشورا
زیرِ زالِ آفتابِ کویر ،نادانسته داشت از شهر خارج میشد .میپنداشت فرجامِ کارِ
مـنوچهر را مـیداند .قـصه برای او شفاف بود .میبایـست اعدامِ پدرِ مـنوچهر بـعد
از سالها تـکرار شود .زروان حتی جزئـیاتِ پس از انتـشارِ خبر را هم پـیشِ چـشمِ
خود به وضوح مـیدید .پریـشانیِ خانواده و جـنونِ مادرِمنوچهر را و نامعلوم بودنِ
محلِ دفن را میدید .نا خودآگاه به بدخوابیهای شبِ پیش و کابوسی که دیدهبود
فکرمــیکرد .مردِ بــیصورتی که با او سخن میگــفت و پــیش از آن در تــصویری
مهگرفــته و مُبــهم ،پیــرمردی را به خاطر میآورد ،با مــوهای سفید که در امــتدادِ
خیـابانی ،سیگاری به او داد .ذهنش شده بود مثلِ شاهدِ فراموشکاری که وکیل و
قاضی و هیئتمنصفه از او میخواهند جزئیاتِ ماجرا را بخاطر آورد .گاه ذهنش را
آزاد میگذاشت تا در خاطرهی خوابهای درهموبرهمِ شبانگاهی پرسهگردی کند
و گاه ذهن را در پـستوی تاریکی که بود ،متـوقف مـیکرد تا نورِ خویش را بر آن
بتابــاند .ناگــهان دخترانِ عــریانی را به یادآورد که در خوابِ او حــضور داشتند و
پیرمردی که با او سخن میگفت .زبانِ گفتگـوها برای او مفهوم ،اما بیگانه بود.
سرش دردمـــیکرد .احـــساسِ گـــرسنگیِ شدیدی داشت .ضعف ،بر او چـــیره
شدهبود .بی آنـکه جـهت را بـداند ،خود را مـیانِ شن و سنگ و درخـتانِ تاق و گز
میدید .ماجرای زندگی زروان درست از همین ظهرِ داغ ،زیرِ همین بارشِ نیزههای
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خورشید آغاز میشد.
در آن سالها همهی مردم از تغیــیر صحبت میکــردند .کانونی که از نزدیکتــرین
دوستانِ زروان بـرگِردِ او ایـجاد شده بود .اغـلب نوجـوانان و جـوانانی بـودند که یا
مستقیما ً در یک گروهِ سیاسی فعالیت میکردند و یا به واسطهی برخی ارتباطها
از وجودِ چنـین گـروههایی مطـلع بـودند .ایـشان نهتنـها به حتول باور داشتند بلـکه
اغـلب میپنـداشتند به رمز و رازِ تغیـیراتِ دائمیدر جامعه آگاهـند .ایـشان گـمان
میکـردند اگر گـروهی متـشکل ،همدل و همقـسم در اختـیار داشته بـاشند خواهـند
توانست روندِ این تغییرات را در کنترلِ خود درآورند .زروان تصمیمش را گرفته
بود .او میبایــست یــکی از همــین افراد بــاشد .زنــهار جواهرِگرانبــهای خود را در
بازارِ خَرمُـهره فـروشان به سکهی قـلبی نفـروشد .رقمـیکه در چکِ او ثـبت شدهبود
در مغــازههای سرِ کوچــهها نــقد منــیشد .این رقم آنــقدر باال بود که مــیشد به
خاطرش تن به توفانها سپرد و دل به دریاها زد .کالهِ دلکشی که این بار به ترکِ
سر مــیارزید! در این بــین مــنوچهر کــبوتری بود در دامِ صیاد که همچــنان دانه
برمیچــید تا روزی خود را برهــاند .کــبوتری که میتوانــست در این دام نبــاشد.
بیدانه اما آزاد باشد .برخیزد و اوج بگیرد تا کجا دانهای بیابد بی دام.
زروان در خود مـــچاله مـــیشد راهِ مـــنوچهر را راهِ خود میپنـــداشت .میدانـــست
اعدامش میکنــند اما کاری منیتوانــست بکــند .میدانــست که نه آن کــبوتر و نه
کالغِ قصه به النه من یرسند .این کالغِ آواره قرنهاست که سرگردان است .پـایانِ
قصه چه خوب و چه بد هیچ وقت به النهی خود منیرسد.
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زندان
زندگیِ زروان همـانسان که بود ،هـمانطور که پیرمردِکـلوپِ خلُتـیها گفــته بود،
هـــمانطور که زروان در آن کابوسِ شبِ عـــاشورا دیده بود ،بی هـــیچ تغیـــیری
میگذشت .وسوسههایکوچک برای او محلی نداشتند ،نه لباس و فُکُل ،نه پولی
که بشود با آن چیزی خرید ،هیچکدام باعث منیشد زروان بخواهد چیزی را تغییر
دهد .در مقابلِ وسوسههای بزرگ اما باید دلش طاقت میآورد .چه باید میکرد؟
خردش خـسته مـیشد اما خاموش منـیشد .همچـنان سـوسو میزد و راه را در انـبوهِ
سایههای متحرک نشان میداد.
زروان میدانـست یــکی از همــین روزها دستگیر مـیشود .شکنجهها و زندانها را
مـــیدید عذابِ فـــقدانهای جانـــکاه -هر دو سوی میلـــهها -روحش را میآزُرد.
همینـجا مـیشد ،ده سال حـبس را خـرید و این طاقتی بود که میبایـست دلش در
مقـــابلِ وســـوسههایبزرگ میآورد .مـــیشد جـــلوی سفید شدنِ شقیقهها را در
سلولهای انفرادی گرفت .میشد در کُریدورهای زندان -وقتی که درهای سنگینِ
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میلهمیـله ،دُـرست بـیخِ گـوشش باز و بـسته مـیشد -جـلوی پژواکِ صدا را که تا
ابد در جمجمهی زندانی میپیـچد گـرفت .واقــعاً مـیشد جـلوی ایــنهارا گــرفت.
شاید جــلوگیری از یک فاجعهی مــلی در توانِ زروان نــبود ،اما با هــمان نــیروی
کوچکی که داشت میتوانـــست زندان رفـــنتِ خودش را بـــخرد .زروان اما
منیتوانـــست آن جمـــعی را که دوستـــشان داشت ترک کـــند .زندگیِ رویایی،
رابطهی رویایی و دخترِ رؤیـاهای او مـثلِ اکـسیژن در هوایی شناور بود که او را به
سوی زندان میکــشید .حــتا در یک سلولِ انــفرادی هم مــیشد این اکــسیژن را
تنفس کرد.
صبحِ زود خیلی زودتر از روزِ قبل ،درِ سلولِ انفرادی را گشودند .ساعتِ اعدام
بود .نه فــقط آنکه سلولش باز مــیشد میتــرسید .هــمه وحــشت زده در کــنجِ
اطاقــکهای خود بــیدار بــودند .صدای نــفس از کــسی منــیآمد .قلــبها از ضربان
ایــستاده بود .گــوشها بر شقیقهها ذوب مــیشد ،از چانــهها میچکــید و بر سطحِ
سیمانیِ سلول روان میشد .بشنو! کدام در را چنین کشاب میکشند؟ و چشمها
پـروانه مـیشد و میپـرید و از بـتونِ مـسلح میگـذشت تا ببیـند آنـکه بر در ایـستاده
کیـست؟ این زروان بود که لـباس و کـفش پـوشیده ،آمادهی گـشودنِ در بود پس با
مأمور روان شد .او را به متـاشای اعدام میبـردند .در آن صبحگاه ،چـهار نـفر را به
آتشِ سربِ داغ مـیسوختند .زروان محـکوم بود ،متـاشاچی بـاشد .چه میتوانـست
بکــند؟ چه چــیزی را بــاید تغیــیر میداد .تغیــیر متــنای چه کــسانی بود؟ قاتلین یا
مقتولین؟
نـزدیکِ ده سال گـذشت .زروان را گاه به انـفرادی و گاه به عمومیمیبـردند .در
این مدت پدر و مادرش و کسانِ دور و نزدیکی از او مردند .بچ ههای فامیل بزرگ
شدند .جنگِ ایران و عراق متام شد.گروههای سیاسی یکی بعد از دیگری متالشی
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شدند و زروان همچـــنان کاری نـــکرده بود .در تنهایـــیهای عمـــیقِ خودش به
»حیات« فکر م یکرد .قبل از دستگیری وداعی با او نکرده بود .حیات در زندانِ
بــزرگتری همچــنان به پای او صبر مــیکرد .وقتی زروان را میگرفتــند چــیزی از
نامزدیش منیگــذشت .حــیات ،زروان را خوب مــیشناخت .در جــریانِ کــارهای
سیاسی او را یافته و با یک قرارِ ساده به او دل دادهبود .تنها شرط اینکه؛ »هرگز
به هم دروغ نگویــند و دیـگر هر عمـلی آزاد است« .پس از عــقدِ این قرارداد ،در
یک روزِ گرمِ تابستان در زیرِ سایهی نارونی تنومند حیات از زروان پرسید:
 قرار قبول؟ قبول. حاال راستش را بگو مرا دوست داری؟ دارم.قدری دورتَرَک بچـهها در پارک مـشغولِ بازی بـودند .صدای عـبورِ اتومبیـلها در
خیــابان شنیده مــیشد .کودکی افــغانی ،با پای برهــنه از راه رسید ،یــخدانی
کــوچک را با خود حـمل مـیکرد .جـلوی نیمـکت ،روی زمـین نشـست .یـخدان
یونولـیتیِ دود گرفـته و لب پـریدهی خود را گـشود .اسکیمو داشت ،زرد و قـرمز و
آبی .رو به زروان کرد و گفت:
 اسکیمو بخرزروان از حیات پرسید:
 دوست داری شیرینیِ نامزدیِ ما چه رنگی باشه؟حیات گفت:
 سرخپسرک دست کرد و دو اسکیموی سرخ برآورد.
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همـین حـیات با همـین شیرینیِ سرخی که خورده بود در پـایانِ این ده سال منتـظرِ
زروان ایـستاده بود .زروان میتـرسید که کوچـکترین تغیـیری ،حالوتِ آن آغوش را
از او بگـیرد .زروان منیتوانست به حـیات دروغ بگوید و حـیات حق داشت هر کار
دلش خـواست بکـند .عـجب کاله گـشادی سرش رفـته بود .کاش متعـهد منـیشد!
گاه فکر میکرد اگر قرار وارونه بود بهتر بود:
دروغ آزاد ،اما برای هر کاری باید اجازه گرفت.
و این جتربهای بود که قبال ً با مادرش داشت و در عوالمِ کودکی در آن استاد شده
بود .زروان وقتی زیرِ آزارِ مستقیم قرار میگرفت به وخامت و عظمتِ قراری که با
حــیات داشت میاندیــشید .فــشارِ هر اتــفاقی که در کــشور میافــتاد ممــکن بود بر
گُردهی زندانی وارد شود .میشد به دالیلِ مختلفی از او بخواهند که در تلویزیون
حاضر شود یا پای سندی را امضا کند .هیچ که از این حرفها نبود به بهانهی یک
شطرن بازی کردن یا سرود خـواندن و یا هر چـیزِ سادهی دیـگری مـیشد زندانی را
چـند هفتهای به انـفرادی بُرد و مفـصل کـتک زد .گاه صدای فـریادِ او اسیرانِ قـفس
را به جنگـلها و بیـشهها مـیبُرد که زوزهی گـرگها و خُـرناسِ پلنـگها در آن قـطع
منــیشد .در آستانهی یک چنــین شبهایی زروان میتوانــست به التــماس بیفــتد.
میتوانـست چـیزی را که خـواسته بـودند امـضاء کـند .در قراردادِ او اجنام هر عمـلی
آزاد بود اما اگر حـیات از او میپـرسید چه مـیشد؟ زروان کـسی نـبود که منتـظرِ
پـرسیدنِ حـیات مبـاند ،که پـاسخ را نه برای گوشِ او که برای دلِ خویش پیـشاپیش
میداد .زروان هر هفـته برای حـیات نامه مینـوشت .نامه هایی بـیواسطهی قـلم و
کــاغذ ،تنــها با مل س کردنِ دیوار .سالم مــیکرد و مینــوشت .زروان روحِ خود را
میدید که همچون جوهر در رگِ انگشتِ او روان میشد و به اشارهی انگشتش
بر دیوار مینشست.
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چـگونه میتوانـست دروغ بگـوید که سندِ مکـتوبِ هر خـیانت را خود به دس ِ
ت
خویش ثـبت کرده بود و دیـوارها بر کردار او شهادت مـیدادند .و مـیان او و حـیات
غیر از دیوار احدی در میان نبود.
دیوار اما -چـنانکه زروان میدانـست -روزی بـرداشته شد .بچـههای فامـیل که از
قهـرمان حکایـتها شنیدهبودند ،امروز به استقبالِ کـسی میرفتـند که با حـرکاتِ
عصبی ،پای لنگ و قامتی تکیده -بهزور -لبخندی میزد و حتا بهزور هم منیشد
از دهان او سخنی شنید .مأیوس و سرخورده عــمر و آرزوی خود را باخته بود و
ایـنک میبایـست چـشمِ امـید و چراغِ خانهی از همگـسیختهی خود بـاشد .جامعه
همچون قطاری سنگین و پرخروش در حرکت بود و زروان احساس میکرد ده سال
پیش ،از تنها ایستگاهِ آن جا مانده است.
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خویشنت
زروان -مـثلِ آدمِ بیـماری که بـاید مـیزانِ قـند و چـربیِ خونِ خود را تغیـیر دهد -به
این نتیجهی قطعی رسیده بود که اگر تغییری باید ،در جهانِ پیرامون نیست ،آنچه
بـاید تغیـیر کـند در درونِ اوست .این دنـیای فراخ با این ابـعادِ نـاشناخته آنـقدر در
نظرگاهِ زروان از جلوه افتاده بود ،که به تغییر منیارزید .گروههای سیاسی با حتملِ
خـسارتهای طاقتفـرسا یـکی پس از دیـگری خاموش شدهبودند .رفیـقانِ زروان یا
از کـشور گریخـته بـودند و یا در حـاشیهی بازار ،کـسبوکاری برای خود دستوپا
کرده بودند .حیات پزشک شدهبود ،مطبِ محقری در خرابآباد -آجنا که گدایانِ
شهر خانــههای بیمــجوز مــیسازند -بر پا کرده بود .زروان خانوادهی ثرومتــندی
داشت که با سرعت میتوانستند دست او را به هر جایی بند کنند .از این گذشته
محـبوب و مهـربان بود با قدی بلـند و چـشمانی نـافذ ،چـنان بی ادعا که ناخـواسته
افراد را به یاریِ خویش جذب میکرد .اما زروان سودای دیگری داشت ،در زندان
انگلیـسی را به خوبی آموخته بود ،میخـواست پول جـمع کـند و از کـشور خارج
شود .خانــوادهها با مت امِ قوا مــخالفت میکــردند .اگر زروان میخــواست کاری
راهبیـاندازد خانهای بود که بفـروشند اما برای این کار کـسی پولی منیداد .زروان
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میبایـست به تنـهایی و بی اتـکاء بر مـیراثِ پدری کار را شروع مـیکرد .حـیات هم
پولی نـداشت .هر وقت کـشیک بیمـارستان متام مـیشد به مـطب مـیرفت .اغـلب
عصرها کاسبیاش شروع میشد .چند ساعتی وقت داشت که بر سرِ پیرمردها فریاد
بـــزند و مادران را با تهــدید بتــرساند .کــودکان را اما با آبنـــبات و برگهی آلو
میفریـفت و چه فریبـنده بود حـیات با مـوهای بلـند و گونـههایی که هـرگز رنـگی به
جز خونِ خویش نـدیده بـودند .نـگاهش امتـسفر را مـیشکافت و چون پـرتوِ نوری
گرم بر جان افسردگان مینشست.
ایــنک پیــکاری دیــگر در شُرُفِ پــیدایش بود ،جنــگی بــزرگتر .زروان و حــیات
میبایــست مــبارزهی مــعاشِ خویش را آغاز میکــردند .نه دیــگر حــیات را بــهانهی
انتــظاری باقی مــانده بود و نه زروان را آب و دانه به دستِ ادارهی امورِ زندانها
مـقرر مـیشد .گـوسفندی شده بود که قـصابش در مـیانِ بیـشه رها کرده بود .نه
علــفی و نه پـوستِ هــندوانهای در کار بود که ریــزهریزه کنـند و پیــشش بگــذارند.
ایـــنک -در بیــــشه -گــــرگها خفـــته بـــودند .زروان گرگ بودن منیدانــــست و
منیخـواست که بـداند اما پولِ زیادی الزم داشت که گـوسفند را مـقدر نـبود .به
مسافر کشی افتاد .مدتی رانندهی کامیون شد و در عینِ حال به ترجمهی شعر رو
آورد .تدریس زبان مـیکرد و سکهی طال میخـرید .عاقبت کارش در یک شرکت
کامپیوتری باال گـرفت و خودش مـستقل شد .حـیات به تنـهایی عادت کرده بود و
به کم و بــیشِ پولِ زروان وابــسته نــبود .شبها وقتی سر بر بالین مینــهاد کارِ
روزانهاش را مت ام شده میدانــست .کارِ زروان اما هیــچوقت مت ام منــیشد .زندگی
بـرایش بَدَل به یک پُـستِ نگهـبانی شدهبود که سربازش از حلظهی بدنیا آمدن تا
هنگامِ مرگ باید در آن کشیک بکشد .باید اسم شب بداند و گرنه دوست را از
دشمن باز منیشنــاسد .چه دشمنانِ دوستمنایی که به این کیــوسک نــزدیک
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منیشوند.
گــذشت آن زمان که رفیــقانِ یــکدل دستهای هم را میفــشردند و جان و دل
فدای آرمـانهای واالیی میکـردند که هـیچ نـفعِ عاجلی در آن مُتـصور نـبود .امروز
روزِ بدگمانیها بود ،چـراکه نگهـبانِ بـیسوءِظن ،همـچون خمـیرِ بـیمایه است و از
این فطیر ،نانی دستگیرِ کسی منیشود.
کار زروان روز به روز بیـشتر باال میگـرفت .سرمایه گذاریهای بـزرگتر ،خانه،
اتومبیل ،مبایل و کیفِ بزرگی که دائما ً حمل میکرد.
در این مـیان فـاصلهی زن و شوهر بیـشتر مـیشد .حـیات میگـفت؛ من به پای چه
کـسی صبر کرده ام؟ زروانی که شعر م یسرود و کتاب مینـوشت .آنکه روزنامه را
میبلعـید ،فلـسفه میگـفت و عـشق مـیورزید .وقتی به زندان مـیرفت خودی در
مـیان نـداشت که به نـقدِ مالی بـیرزد .بـهیاد میآورد روزی در قبـرستانی در حـاشیهی
شهر درختچـههایکویری چون هـیاکلی ناموزون از خاک رسته بـودند .زروان رو
به او کرد و گفت:
 خـانای این نواحی نامِ غلـوما و کنیـزاشون را مـرمر و مـرجان و گوهر و زمردمیذارن .یههو صداشون را بلند میکنن و مرمر و مرجانِشون را صدا میزنَن.
خـیال میکنی اآلن »دلبری موزون چون شاخِ شمـشاد فرامـیروید« .وقتی نـگا
میکـنی غالمی سیهچُرده با هیکـلی نخـراشیده پـیشِ چـشمت سبز مـیشه،
درست مثِ همـــین درختچـــههایکویری که مـــیخوام نامـــشون را -به
وارونگی» -گیاهِ عدالت« بذارم .ببین چطو سوزشِ آفتاب را با رنگای پریده و
زاویـههای شنگرفتهی خـودشون حتـمّل میکـنن .عدالتی که ریـشه در اعـماقِ
خاک داره و هروقت به ضربِ تبر از میون ورشدارن ،دوباره از شنِ داغ سبز
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میشه.
و حــیات بــهیاد میآورد که زروان برای گیــاهانِ بیابانــها میگریــست و از خــجالت
صورتِ خود را از او میگرداند.
ده سال برای چه صبر کرده بود؟ همـراهی میخـواست که با او در کوچـههای آشنا
قدمی بردارد .آنـگاه حـیات ،تـخمِ سخنی را در اندیـشهی بارورِ زروان چـنان بـکارد
که کوچه به آخر نرسیده شعری از آن متولد شود و کوچ ههایی میخواست تودرتو
و بیانتها که شعرِ بدنیا آمده را بشارت به پرسهگردیها میداد.
کو آن کوچــهها و شعرها؟ کو آن صحبتهای عــاشقانه و امــیدهای تــودرتو؟ این
روزها اختالفِ آن دو به هــمه جا سرایت مــیکرد ،به نــحوهی لــباس پــوشیدن،
انتــخابِ معــاشران و روشِ خــرجکردنِ پولــهایی که از هر دو سو به خانواده تــزریق
مـیشد و سهمِ زروان بـشکلِ قـابلِ مالحظهای بیـشتر بود .گاه این بحـثها چـنان
جدی مـیشد که هر دو در چـشمِ هم نـگاه میکـردند و پس از ساعتها جنـجال،
جز سکوت و گاه گـریه ،کاری نـداشتند .زروان در آن چـشمها چـراغی مـیدید که
بر تاریکترین زوایای زندگیش میتابــید ،به خود مینگریــست که با همهی
اِعمالِنفـوذها برای هیچـگونه شغلِ دولتی و نیمـهدولتی تأیـید نـشده بود .درهای
دانـشگاه را به روی خود بـسته مـیدید و با آنهـمه تعـهدنامهای که در هنـگامِ آزادی
امـضاء کرده بود هـنوز پس از  ۵سال میبایـست برای هر نـقل و انتـقالی به »ستادِ
خبری« مـیرفت و دفاترِ مـربوطه را امـضاء مـیکرد .همکال سهایش ،به درجـههای
عالیِ علمی رسیده بودند .زروان چه میتوانست بکند؟ خواهر و برادرانی داشت
که پول برایـشان از ریگِ بیـابان بـیارزشتر بود .بـاید ازاین بیـابانِ بیآبوعـلف ،از
این حصارِ وراندازها و قیاسها خارج میشد .برخالفِ حیات ،شکست را پذیرفته
بود .روزی به او گفت:
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من میخواستم فقرا مثِ من توانگر باشن و نشددوست ندارم خودم مثِ اونا فقیر باشم.
و این تلخ ترین حـرفی بود که تا آن زمان به حیات گفته بود .حـیات از خانوادهی
فـقر سر بر آورده بود .مـناعتِ طـبع لطیـفش چـنان بود که گـزندِ طعـنه تا استخوانش
فرو مــیرفت .تابِ شنیدنِ این مــنی و توی را نــیاورد .برجــست و از خانه بــیرون
رفت .زروان همینجا احساس میکرد باید چیزی را تغییر دهد .این همان حلظهای
بود که سالها به انتـظارِ آن نشـسته بود .بـاید کاری مـیکرد که حـیات دست از این
افــکار بر مــیداشت .چه کــسی بــهتر از حــیات میتوانــست رویــاهای زروان را به
حقیـقت تـبدیل کـند .زروان در خود فرو شد .اگر آینهای آجنا بود معـلوم مـیشد
چگونه خطوطِ جبینش فشرده شدهاند .دست بر چانه داشت .باد زوزه میکشید
و ذراتِ خاک در هوا منتــشر شده بود .زروان به دنــبالِ حــیات نــرفت .کــسی در
وجودش میگفت برو و کسی میگفت مبان .چه باید میکرد .چرا حیات با او لج
کرده بود.
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تقدیر
اگر روحی در کالـبدِ بوزینه و خنـزیر حـلول کـند هـنوز انـسان است .احتـماالً چنـین
روحی میپـندارد تـنش زندانی بـیش نیـست که روزی گـشوده خـواهد شد و روحِ
اسیرش به پرواز خواهد آمد .اما اگر روحِ آدمی به امیدِ پرواز روزی از تن او برآید،
اوج و آسمانی نـادیده دوباره در قالبِ افـسردهی خویش فرو خزد ،این روح را دیـگر
فرازی و امـیدی مـقدر نیـست .زروان در آیـنه نـظر مـیکرد و تنـاسخِ خود را در خود
م یدید .چقدر احمقانه بود آن تصمیم .آن کابوسِ نامتامیکه از یک شبِ عاشورا
شروع میشد .مگر آن روح و این کالبد یک بار امتحانِ خود را پس نداده بودند؟
در کویر شیارهای عمــیق و پهــناوری وجود دارد که از حــرکتِ خیــزابها پــدید
میآید .درهای خشک ،که چون اژدهایی از کمرگاهِ کوهها آغاز و در پهنهی دشت
ناپدید میشود .وقتی باران میبارد این اژدهای خفته جان میگیرد .غرشی عظیم
بر پیـکرِ کوه میافـتد .آبهایگلآلود همـچون مـوجهای دریا به هامون میریـزند.
اما بارِدیگر اژدها خـواهد خـفت ،سالها خـواهد خـفت و مـسیلِ آن از سنگها و
خاربُ نها پُر خواهد شد .اینک کالبدِ زروان به آن اژدهای خفته میمانست که او
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به دستِ خود -سیلِ گلآلودِ روحی پرخروش را در آن جاری کرده بود.زروان چگونه میتوانست حیات ،آن روحِ نیالوده ،آن قالبِ انوشهروان را به خویش
فراخـواند .دردی در او بود که سرایت مـیکرد .چـگونه راضی مـیشد که حـیات را
به دردِخویش بیاالید.
دنـبال او نـرفت .در خانه مـاند .احتـیاج به فکـرکردن داشت .بـاید حـیات را با کویر
تنـها میگـذاشت .بـگذار سراغِ درخـتهای تاق و گز برود و با خود اندیـشه کـند.
توی یخــچال بــستهی سیگاری داشت که به دردِ اینــگونه مــواقع مــیخورد .بــاید
حـــیات را به حالِ خود رها مـــیکرد .هـــیچ چـــیز در او منیبایـــست تغیـــیر کـــند.
دستکاری در حـیات میتوانـست خـسارتِ جبران نـاپذیری بـاشد مبـراتب احمـقانهتر
از دستکاری در زمان .میدانــست دیر یا زود حــیات بر مــیگردد و با او خــواهد
مـاند .کم کم متوجه شد مـشغولِ پـوشیدنِ لبـاسهایخود است .سرش را با دقت
شانه کرد .سبیلها و ابـروهای خود را صاف کرد .ادکلـنی زد و درست در هنـگامِ
خروج از خانه دید کلیدی در قفل در میچرخد .غیر از حیات کسی نبود .همان
بهتر که رفته بود و قدمیزده بود .باید کدورتها صافی میشد .دوستانِ قدیمی،
فامـیل ،خیابـانهای آشنا ،سخن گفـنت از آیـنده ،آوردنِ فـرزند که این روزها همهی
فامـیل در بارهی آن صحبت میکنـند ،این هـمه کافی نیـست که ذهنِ و زبان را به
خود مشغول کند .زروان تولدِ دو کودک را در طالعِ خود میدید .دیگر بهانهای
منـانده بود .چـیزی نگـذشت که حـیات اولـین کودک خود را باردار شد .گاه از
خاطرِ زروان میگـذشت که بچـهها را از زندگیِ خود حذف کـند بار دیـگر تـصویرِ
آیـنده را پـیشِ چـشم میکـشید که هـیچ چـیزی جای بـچه را نخـواهد گـرفت .در
وجودِ خود پیــرمردی را مــیدید در مــقامِ یک قــاضی با عــصا و عیــنک و مــوهای
سفید که کــتابِ قانون را صفحهبــهصفحه حــفظ بود .عینــکش ذرهبیــنی بود که
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همهی اشیاءِ عالم را پــیشِ چــشمهای او درشتتر و واضحتر مــیکرد .پیــرمرد اما
افــسرده بود .احــساسِ پوچی مــیکرد .سالها مــیانِ همــهکس و همهچــیز قــضاوت
کرده بود .زروان و خیلی کسانِ دیگر به صالحیت او ایمان داشتند .اما خوب که
نـگاه مـیکرد در همهی موارد میـزانش انطـباقِ نعلبهنـعلِ هـمان قانونی بود که در
خاطر داشت .خودش را نوکرِ زرخـریدِ ضابطههایی میدانـست که سرِ پـیری حالِ
تغیـیردادنِ آن را نـداشت .پیـرمرد ،تـشنه بود .جرعهای میخـواست از جویـباری که
حقِ مالکیتِ آن به قانونِ آبداری وصل نبـاشد .و اگر زروان بچهای میآورد پیـرمرد
به جرعهی خود مـیرسید .قـضاوتی نو مـیکرد بـیواسطهی ضابطهها و قانـونها و
رأی بر سلیقهی خود میداد بیآنکه گناهِ کسی را به گردن بگیرد.
بـچه برای زروان و پیـرمردِ ضمیرش چنـین مـطاعی بود ،آبِ شیرین در کویرِ شور.
باریکتر از شاهرگِ حـــیات که از فرطِ زیـــبایی از چـــشمزخمِ خـــورشید در امان
نیــست .زروان میبایــست به این تــکرار هم تن میداد .دو کودک در مدتِ دو
سال بدنیا آمـدند .سالم و مـلوس ،هـمانطور که در طالعِ خود دیده بود .اما تـکرارِ
بی خـدشهی هـمان سرنـوشتی که میدانـست ،موبـهمو ،نفسبهنـفس .این سلوکِ
مکرر با آن غایتِ معلوم مذاقِ زندگی را بر او تلخ کرده بود .در محلههای قدیمی
وقتی بارانِ تــندی مــیبارد ،کاهگــلهای دیــوارها شــسته مــیشود و از کوچــههای
خاکی ،باتالقی مـیسازد .وقتی اولیـنبار با کفـشهای سنگین و پاچـههایگِلی از
کوچه عبور میکنی ،میپنداری هر قدم را م یشود جای بهتری نهاد .اما آن جای
پاها با آن اثرِ عمیـقی که در گِلِ رُس باقی م یگذارد بارِ دیگر تک تکِ قدمهایت
را همـچون دهانی در خود میبلـعد .تو راه را با قدمهای خود مـیسازی و پـیچ و
تابـهای آن را رقم مـیزنی و بـارها خود و دیـگران از آن میگـذرید .زروان با آمدنِ
بـچه ها ،خود را بیـشتر از همیـشه در چنـین مـسیری احـساس مـیکرد .الزم بود این
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وضعیت تغیـیر مـیکرد .فـکر را تا کجـاها که منـیبُرد .چه میخـواست بکـند؟ چه
میتوانست بکند؟ و چه بر سرش میآمد؟
پرسشهایی که  ۲۰سال حلقومش را مثلِ زالو چسبیده بودند .اگر آن پیرمردِ اسرار
آمیز -که این روزها یکی دوبار مثلِ او را در خیابانها دیده بود -پیدا منیشد .اگر
آن خوابِ شبِ عــاشورا نــبود ،امروز زروان مــیراثدارِ این مردهی از گور بــازآمده
منـیشد .به راستی چه چـیزی را بـاید عوضکـند؟ زروان هیـچوقت اینچنـین عاجز
نـشده بود .در شبهای بـیستارهی زندان ،گـوشهی سلولش کِز مـیکرد اما زیرِ لب
سرود میخــواند و امــیدوار بود .با آنهــمه مــشغلهای که برای خود آفــریده بود
هیچـــکس شکایتی از او منـــیشنید اما امروز پرســـشی داشت که پـــاسخش را
منیدانـست .عاجزانه از خود میپـرسید :آیا راه دیـگری نـبود؟ ایکاش یک بارِ
دیگر آن پیرمرد را میدید .این بار با همهی باورها و ایمانها با او سخن میگفت.
چـند بار در بازار در البالی جمعـیت کـسی شبیه به او را مدتی تعقـیب کرده بود.
گاه مــیشد که در مـــیان ِهـــیاهوی مردم جملهای یا کلمهای به زبانِ انگلیـــسی
مــیشنید .ناخــودآگاه به طرفِ صاحبِ صدا مــیرفت .یــکبار مــیانِ بازار با او
رودررو شد .چشمها حلظهای در هم خیره ماندند و پیرمرد بی هرگونه سخنی از او
گـذشت .زروان تـرسیده بود ،با ایـنحال تعقیـبش کرد .پیـرمرد حـرکاتِ عجـیب و
غــریبی داشت .چــندین دفــعه ایــستاد و با این و آن به گفتــگو پــرداخت اما زروان
جرأت منــیکرد نــزدیک برود .هــمان پیــرمرد بود با مــوهای سفید و بلــند و بارانیِ
قـهوهای رنـگی که کـمرِ آن را محـکم بـسته بود .قدِ بلـند و استخوانی با اثرِ سالکی
بر چــهره ،عیــنا ً هــمان بود که دیده بود و هــرچه میگــذشت جزئــیاتِ آن شب،
بیشتر پـیشِ چشمش منایان مـیشد و هر اتفاقی که میافتاد بخوبی به یاد میآورد.
پیـرمرد ناگـهان مـیان جمعـیت از چـشم او ناپـدید شد و گفتـگویی با زروان نـکرد.
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اما همین که زروان هر از گاهی پیرمردِ آیندهی خودش را میدید ،شور و شتابی در
دلش میافـــتاد .بـــاید هر چه زودتر روندِ مـــهاجرت سراجنامی میگـــرفت .آن
خداحافظیهای رن بار ودلکــندنهای ناگوار را به هر شکلی که بود میبایــست
حتـمل کـند .زروان در آیـندهی این کـوشش ،دهـها وسـوسه ،خـطر ،دلـهره و از هـمه
بدتر جنـجال را مـیدید .از هـمه مهـمتر حـیات بود .که مـهاجرت به خارج را برای
زروان نقطهی پـــایانی میپنـــداشت .از آرمانخواهـــیهای شورانگیز جدا شدن،
پلکانی را پیش رو میآورد که آخرین پلهی آن ایستادن در صفِ سفارتخانهی کانادا
در تـهران بود .حـیات به دنـبالِ یک زندگیِ ساده و اخالقی بود که برای بـدست
آوردنش نــیازی به جابــجایی نــبود .اما زروان از مدتها پــیش این نــیاز را احــساس
میکرد .روزی به حیات گفت:
 وقتی تو را از انفرادی به عمومی م یبرن ،فـکر میکنی آزاد شدی ،راه میریو از رویـاهات حرف مـیزنی .آزادی از بـند عـمومی هم تـکرارِ همـین داستانه،
دیر یا زود در زندان بزرگتری قرار میگیری با مراقبانی به مراتب بی رح متر.
بعــضیا گــمون میکــنن که آزاد شده بــاید چارچنگولی به دنــیای این طرفِ
دیـوارها بچـسبه و از هـمانکه هـست بـهره بگـیره .اما زندانیِ آزاد شده تازه با
زندانی که کشیده ،قیاسی بدست میاره تا این دنیا را بسنجه.
 قـبول ،اما با گـذشنت از دریـاها چـیزی عوض منـیشه .هـنوز قـیاس هـمونقیاسه .هنوز دنیا همون دُنیاس.
 هـیچ چـیز عوض منـیشه اال اینـکه تو از اون دیوار فـاصله میگـیری .دیواریکه درست پشتِ اون بندِ عمومیه.
حـیات جرأت منـیکرد حرفِ دلش را بـزند .میخـواست بگـوید تو سالهـاست که
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دیگر کاری به آن انفرادی و عـمومی نداری .امروز بـندی به پای تو نیـست .زندان
را بـهانه نـکن .اما میتـرسید .میدانـست زروان او را رها نخـواهد کرد .پـرسشهای
او را مجـسم مـیکرد که پـاسخی برایـشان منـییافت .میپـرسید؛ اگر بـخاطرِ فـاصله
گرفــنت از این دیــوارها نیــست پس بــخاطر چیــست؟ و حــیات را جوابی در آستین
نــبود .با بــیم و امــیدی گــنگ به این خــواستهی زروان تن دادهبود و در پیــشبردِ
کـارهای مـهاجرت با او همـکاری مـیکرد .کالسِ زبان ،تهیهی فـرمهای مـهاجرت و
فروشِ وسایل که در تنهاییِ تلخی گاه با از دست دادنِ خاطرهها عجین میشد .و
گریههای خاموشی که از زروان پوشیده میماند و سراجنام ،پرواز تا اروپا و گذشنت
از اقیانوس.
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کانادا

در فاصلهی این پروازِطوالنی وقتی که هواپیما کامال بر فرازِ ابرها قرار میگرفت ،دو
تـصویرِ پُـررنگ با پـرسپکتیوِ عمیـقی ذهنِ مـسافران را به خود معـطوف کرده بود.
تصویری واقعی از گذشته تا همین فرودگاهِ مهرآباد ،که هرچه فاصلهی رویدادها
کمتر بود واضح تر میشد و تصویری ساختگی از آینده که برعکس هرچه فاصلهی
رویدادها بیشتر بود ،واضح تر میشد .هرگاه خیال در تصورِ حلظههاییکه میآیند
درمـاندهتر شود برای اینـکه تـصویرِ خود را واضحتر کـند گامی به پـیش برمیدارد و
دورتر و دورتر مــیشود .زروان که به مــحضِ ورود به شهرِ غول پیــکرِ تورنــتو
منیدانــست چه اتــفاقی خــواهد افــتاد ،خود را روی صندلیِ هواپیــما یــله مــیکرد و
ذهن را آزاد میگــذاشت که هــرچه میخــواهد به افــقهایدور پرواز کــند .گــمان
مــیکرد میتــواند آدرسِ آن کــلوپِ شبانه را بــخاطر آورد .آن پیــرمرد را مــیدید که
سیگار برگ میکـشید و با او در خیابانـهای پاییزی قدم میزد .توهمِ آیـندهی هر
مردی با یک پیـرمرد رقم مـیخورَد که او را به گـذشتهها برمیگـردانَد .در دورتـرین
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تصویرهای آینده که واضح ترین پردهها خواهد بود ،این پیرمرد روزی به مالقات او
خواهد آمد و بسته به اینکه چه حالی داشته باشد با او سخن خواهد گفت.
تازگیهای دنیای جدید آنقدر زیاد بود که بارِ دیگر زروان را از اندیشهی تغییر باز
مـیداشت .برای آدمـیکه از کویر به دریا مـیآمد هر غوطهایکه مـیخورد جـدید
بود .یک خانوادهی تنـــها در شهری بیدروپیـــکر که هـــجومِ دقیقهبهدقیقهی
عالمتهای رنگووارنگش نشان از یک انضباط سازمان یافته میداد.
زروان رودخانهای میدید خروشان با آبهای کفبرآورده و غضبآلود که همچون
طـوفان میگـذشت و خود را شناگری مـیدید که تازه لبـاسهایش را درآورده بود.
پاورچین و محتاط به این جریان نزدیک میشد .هیچ کس شتابی از او منیخواست
بلکه با سالم و صلوات و با کرشمههای انساندوستانه او را برای ورودِ بهتر به سیرِ
امواج داللت میکردند .دستهایی بود که تا رسیدن به آب ،به گرمی در دستِ او
جایگزین شود و تـــوصیههایی که دلـــگرم کنـــنده میمن ود و سنگهای سرد و
خزهگرفتهی ساحلی که راه رفنت را بی آن دستهای گرم مشکل میکرد.
زروان به هر شکلی که بود دل به آب سپرد و تقالی خود را آغاز کرد .اما کار برای
حـیات دشوار بود .ورود به سیـستم پـزشکیِ کـانادا برای فارغ التحـصیالنِ خارجی
نزدیک به محال است .دو کودک که بارِ سنگین عواطفِ جریحهدار شدهی خود
را در دامنِ مادرشان میریختند و جامعهای سراسر متفاوت که زبان و تفکری دیگر
داشت ،روی دوشِ او فشار میآورد .با اینحال حیات یواش یواش خوگر شده بود.
با اینکه همهی امیدش از داشنتِ مطب یا کارِ پزشکی در بیمـارستانها قطع شد با
روحیهی باالیی تــصمیم گــرفت خود را وقفِ بچههاکــند .هــمان مادرِ سنتی که
پُستِ مادری را از حلظهی فدا کردنِ خود حتویل میگیرد.
کار اما بر زروان هم دشوار بود .یک بار در زندگی ،خود را به در و دیوار زده بود
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تا کاری اندر خوردِ خویش بیـابد .گـمان مـیکرد بـارها میتـواند این جتـربه را تـکرار
کـند .اما روزی که بعـنوان انـباردار در یک فـروشگاهِ بزرگِ زجنـیرهای استخدام شد
دریافت که این کار برای دومیــنبار بــیاندازه مـشکل است .هر روز صبح زروان
کلـیدِ کامیون را از سرِ مـیخ برمـیداشت و لیـستی را که رئیـسش روی مـیز گـذاشته
بود چک میکرد .و تقریبا هر غروب در خانه بود .بازکردنِ بسته ها ،کدگذاری،
فشرده کردنِ زبال هها ،کار با لیفتراک و استفاده از وسایلِ بستهبندی و رانندگی با
مـاشینهای بزرگ را بـخوبی آموخت .سوراخ سنبههای شهر را یاد گـرفت .یک
مغــناطیسِ گــیج کنــندهای او را به جــستجوی کلوپهــایشبانه میکــشید .از کــجا
معـلوم که هماجنا پاتقِ پیـرمرد نبـاشد .شاید او را مـییافت .یـکی دو جا سر زد اما
همینـکه داخل مـیشد خـروارها غـربت بر سرش میریـخت .تا اینـکه شبی نـزدیکِ
نیـمه شب دری را گـشود که فـضای دود گرفتهی آن آشنا بود .دخترانش مهـربان و
مـلوس بـودند با بدنهای زیـبا و فریبـنده .بی نـقص ،متـنوع ،حـریص و تب آلود به
زروان نـزدیک مـیشدند .زروان تکیال سفارش داد .میـزها و آدمـها را بـرانداز کرد.
چپ و راست به دخترانِ فـسفردار لبخـند میزد که در آن تاریکی میدرخـشیدند.
مـیزِ پیـرمرد اما خالی بود .تو گویی کـسی سر جای او منینشـست .جـلو رفت و
مشروبش را روی میز گذاشت .دختری که به تازگی از منایش بدن خود فارغ شده
بود داشت برای جـلب مـشتریهای خصـوصی چانه میزد .به طرفِ زروان به راه
افــتاد .جوان و زیــبا بود .مــوهای خود را به شکلِ مــبالغهآمیزی سیاه کرده بود.
ابروها ،مژهها و مویهای بور و خلَت در زمینهی پوستهای فوق العاده سفید حالتی
دارد که اگر سیاه شود غیر منتظره خواهد بود .چند حلقه فلزی به گوش و ابروی
خود زده بود و بدنِ سفیدِ خود را با بیکیـنیِ سیاهی منـایان تر مـیکرد .جورابـهای
سفید و سیاهِ راهراهی تا زانو پـوشیده بود .کفـشهای پـاشنه بلـندش با این ترکـیب

١۱٣۳١۱

متنـاسب نـبود .زروان او را به سرِ مـیزِ خود دعوت کرد .خـیالِ او را از پول راحت
منود .دخترک آبجویی از کیسهی مشتری سفارش داد .زروان از او پرسید:
 تو کسی به نامِ گابریل میشناسی؟ نه پیرمردِ بلند قدی که اغلب سرِ این میز مینشینه. سرِ این میز خیلیها میشینن .جای کسِ خاصی نیس. موهای سفید و بلند ،اثرِ سالکی در گونه ،بارونیِ بلند..... سیگار برگ میکشه؟ درسته ،همینه که میگی .کی اومد اینجا؟ بعـضی وقـتها میآد .حـساب و کـتابی نداره .کِنِـسه .پول خرج منیکـنه.ازش خوشم منیآد.
 میخوای پولِ خوبی به تو بدم. چرا که نه اگر اومد به من تلفن بزن ،هر وقت بود  ۳۰۰دالر بهت میدم. میخوای اونو بکشی؟ نه باور کن جنایتی در کار نیس ،باور کن.زروان شمارهی مبـایلِ خود را به او داد .دیـگر خیـلی دیر شده بود .بـاید به خانه
مـــیرفت .گـــلودرد داشت .داشت مـــریض مـــیشد .سرش کمی درد مـــیکرد.
ناخوداگاه به قهوه خانهای پیچید که مُشرف به کلوپ بود .بادِ مالیمیمیوزید.
اتـومبیلش را پارک کرد .داخلِ قـهوه خانه کـسی نـبود .یک لـیوانِ بزرگِ قـهوه و
تعدادی شیرینی گرفت .میزی در گوشهی دجنی پیدا کرد .تنها بود .به سرنوشتِ
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خودش و پیـرمردِ زندگیاش فـکر مـیکرد .این چه بازیِ احمـقانهای بود که با خود
کرده بود؟ همین روزها فرصتش متام میشد .یک دورِ باطل ،یک تکرارِ بینتیجه،
مـثلِ توفـانهای صدوبیـست سالهی کویری که اژدهای آب را در بیـابانِ خـشک رها
میکـند .کویر در کـمتر از یک روز دریا مـیشود اما چـیزی که باقی میمـاند تـکرارِ
روزمرهی شنهایداغ است .شاید آن پیــرمرد فــروشندهی کــوکائین بود .شاید آن
اکـسیری که کرده بود نـشئگیِ حـشیش و هروئیـنی بود که همـچون اژدهای آب در
تنِ خـشکِ زروان دویده بود و خـمارِ سالیان را برای او به ارمـغان میآورد .سردرد
داشت .قـهوه ،حـسابی میچـسبید .برگهایخـشک میآمـدند و محـکم به پـشتِ
شیــــشههامیخوردند .برگهایخــــشک،کویرِخـــــشک ،بیانعــــطاف و الیتغــــیر،
همــچون یک عــمرِ جــامد و سنگی ،لــیوانِ قــهوه را روی مــیز گــذاشت مــثلِ رُخِ
شطرن ،استوانه و بارو مانــند بود .با دست آنرا روی مــیز سُر داد .درست مــثلِ
حــرکتِ رخ .هرکــجا که مــیرفت حس مــیکرد خــواهد خورد .رخی که بــاید
مـیخورد ،بـاید حذف مـیشد .چـنددورْ لـیوان را روی مـیزِ مـربع شکلِ کافـیشاپ
گــرداند .چارهای نــداشت .رخ رفــته بود .کاری منــیشد کرد .بــاید از حــریف
میخـواست بازیِ قبـلی را برگـرداند .شاید رخ را جن ات میداد .حـریف اما غایـبانه
بازی میکرد مثلِ فلک »فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک« و آنکه غایبانه
مـیبازد چه گـشاده دست است .اما رخ را از چـنگ او بدر بردن منـیتوان .زروان
لـیوان را بـرداشت .بـخارِ قـهوه زیر دماغش مـیخورد».پـیادهی عاج نـبود که فـرزین
شود ،پیادهی حاج بود که بادیه پیمود و بدتر از آن شد که بود« .برگهایخشک
میآمـدند و محـکم به شیـشه میخـوردند .بـادهای سرخ و زرد وزیدن گرفـته بود.
تو گویی ظــهرِ عــاشورا بــاشد .زروان از صبحِ زود دویده بود و اکــنون خــسته از
کار ،خــوشداشت سرش را بر دستش تکــیه دهد و ماجرا را از اول دوباره مرور
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کـند .تا آجن ا که به قهـوهخانهای مـشرف به کـلوپ مـیرسید .چـند روزِ دیـگر به
پروازِ حـیات بیـشتر منـانده بود .با بچـهها به ایران مـیرفت ،ناخـشنود از زندگی در
غربت ،مثلِ مرغی که قفسش را به باغی گشوده باشند ،دلتنگ بود .م یرفت که
مدتِ زیادی مبـاند .حداقل یک سال .زروان اما به خودش فـکر مـیکرد .خـواندنِ
خبرها و نقدها وقت فراغتش را پر کرده بود .دهها بار رویدادهای  ۲۴سالِ گذشته
را خوانده بود .روز به روز از انقالب بیزارتر میشد و بازگشت به انقالب را عبث
میدانست .اما مشغلههای فکریِ آن سالها ،کماکان از سرش بیرون منیرفت .حالِ
عجـیبی داشت .مـثلِ آدمی شده بود که بـتازگی از زیرِ پرتـوهای نورِ خـورشید به
سایهی دیوارِ بلــندی پناهــیده بــاشد .سایهایکه در مقــابلِ آنهــمه نور ،پهــلو به
تاریکی میزد .به سنگها ،بوتههاو ریگها مینگریست هرچه بود دو گونه بود یا
از فرط درخــشش چــشم را میزد یا در سیاهیِ سایه مــحو و ناپــدید مــیشد .اما
همیـنکه آنرا با دست برمیگـرفت پـیشِ چـشمش قـابلِ دیدن بود .دغدغههای آن
سالها دنـیا را برای او سفید و سیاه کرده بود .یا آنـقدر درخـشان که چـشم را کور
مـیکرد یا تـاریک و سیاه .آرام آرام این سفیدی و سیاهی از مـیان برخـاسته بود .تو
گویی زروان اشیاء را به دست از زمــین برگرفـــته و خردمــندانه در آن نگریــسته
بـاشد .اما همیـنکه هر چـیز را در مـنتِ خود قرار میداد ،سایه روشن بود و سیاه و
سفید .زروان احـساس کرد مـبایلش در جـیب شلوارش مـیلرزد .در این نیـمه شب
چه کسی میتوانست باشد؟ شماره را خواند .حیات نبود .هیچ کس دیگری هم
نــبود .شماره را منــیشناخت .بــاید هــمان دخترکِ سیاهموی کــاباره بــاشد .حتــما
پیـــرمرد آمده است .مبـــایل در دستش میلـــرزید .دستش میلـــرزید .وجودش
میلـرزید» .چو بـید بر سرِ ایـمان خویش میلـرزید« .سخت بیـمار بود .نفـسش در
منیآمد .چه کار با پیرمرد داشت .گورِ بابای پیرمرد
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فرودگاه
امروز روزِ آخر است .صندلیِ ردیفِ آخرِ وَن را بــرداشتهاند .زروان یــکی یــکی
چـمدانها را پـشتِ مـاشین جا داده است .آینهی وسط کور شده ،چـیزی از پـشتِ
سر معـلوم نیـست .دو کودک در ردیفِ صندلیهای وسط نشـستهاند و هـریک به
شیـشههای جانبی چـسبیدهاند .زروان هـنوز بیـمار است .از میلـنتُ تا تورنـتو بـاید
بتازد .شاهراهِ  ۴۰۱مثلِ مارِ بوآیِ بیحترکی مشغولِ هضمِ اتومبی لها است که از
هر ورودی در شکمِ او میریــزند .حــیات ،آرام و مأیوس سخنانی میگــوید که با
قطــــرههای اشکش درهم آمیختــــهاند .زروان گویی چــــیزی منــــیشنود .بچــــهها
خامـــوشند .اتومبـــیل با مـــوسیقیِ کالمِ حـــیات بُهتزده شتاب میگـــیرد تابلـــوها
نزدیک شدن به فرودگاه را گواهی میدهند .زروان چیزی منیگوید .این بار با متامِ
وجود میخواهد چیزی را تغییر دهد .آنچه برای او مانده ثمرهی دوبار عمر است.
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بــاید دو دستی به این عــمر دوباره بچــسبد .سرش درد میکــند ،سینه اش تــیر
میکــشد .کـمتر از نـیم ساعت به فــرودگاه مـانده .زن و بـچه اش خواهـند رفت و
زروان باید با قدمهای پوکِ خود به دیدارِ پیرمرد برود.
بدین سان سرگشته ،مریض ،سودازده با احساسِ حقارتی عظیم از بیتصمیمی و
جبونی که در این گذارِ پرهیاهو ،مثلِ طبلِ تو خالی داشت ،غرق در افکارِ خود از
بــزرگراه خارج شد .حــیات همچــنان سخن میگــفت .کــودکان خاموش بــودند.
هیچکس متوجه اشتباهِ زروان نبود .بزرگراه  ۴۲۷جنوب را به جای شمال گرفت
و با شتاب به پــیش رفت .هوای خــنکِ بــیرون از دریچــههای داشبورد به داخل
میآمد .آثار سالمتی پس از یک سرماخوردگی در زروان آشکار شده بود .حیات،
دیگر حرفی منیزد .اثری بر گونه هایش از یک جریانِ اشک باقی مانده بود .هیچ
تابلویی نزدیک شدن به فرودگاه را گواهی منیداد.
زروان مــثلِ کــسانی که فرار میکنــند تــند مــیرفت .دیــگر برای جبران اشتباه دیر
شدهبود .حلظهای بـعد گـمانِ اشتباه بهیقـین مـبدل شد .زروان به خود آمده بود.
بــاید کاری مــیکرد .دلــهره داشت .ساعتِ اتومبــیل از یک تاخیرِ طوالنی خبر
میداد .خروج از بــــزرگراه و چرخــــیدن بــــهسمتِ شمال نــــیم ساعتی زمان
میخــواست .یک ساعتِ بــعد ،زروان در سالنهای بی پــایانِ ترمیــنال مــیدوید.
کاری از دستِ کـسی ساخته نـبود .پـیشِ حـیات برگـشت .شرمنده بود .بـاید به
ایران زنگ بزنند .باید خبر میدادند .حیات هماجنا شماره را گرفت:
از پرواز جا مـوندیم ،در آخـرین حلظـهها داش دُرُس مـیشد اما به خاطرِ اثاثیهنشد .دو روزِ دیگه میآم .همین اآلن بلیط گرفتم .چیزِ مهمی نیس.
اتومبــیل در حالِ بازگــشت از فــرودگاه است .آینهی وسط همچــنان کور شده.
کــودکان سرِجای خود نشــسته و سکوتِ عمیــقی دارند .بارانِ مالیمیمــیبارد.
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دان ههای پرآبِ باران روی شیشه میافتد و به کنارهها نرسیده محو میشود .حیات
آرام است .تو گویی اتفاقِ خاصی نیفتاده .زروان مرتب از بچهها عُذر میخواهد.
حـیات او را آرام میکـند .تقصیر تو نـیس ،مواظبِ جاده باش .من چشمام گرم
شده .میتـرسم خواب برم .وایـسا قـهوهای بـخوریم .و حـیات صدای خود را
چـنان بلـند مـیکرد که بچـهها نـیز بـشنوند .دو روز که چـیزی را عوض منیکـنه.
ضررش هم مهم نیس .فدای سرت.
زروان به درون قهوهخانه پیچید .بوی قهوه همه جا پراکنده بود.
میتومن کمکتون کنم؟ ۲تا قهوه الرژ  ۲تا آب هلوی کوچک.
زروان با وسواس مـقدارِ شیر و شکرِ قهـوهها را تـوضیح میداد و قـهوهچی نـیز هـمه
چــیز را در کامپیوتر وارد مــیکرد .آخــرین پرتــوهای خــورشید ،بــینور و بــیرمق در
امــتدادِ افق میتابیــدند .زروان به قهــوهخانهای فــکر مــیکرد که دو شب پــیش آجن ا
بود .با برگهایی که مثلِ این پرتوهای بیرمق میآمدند و به شیشهها میخوردند.
قهوهخانهای مشرف به کلوپ شبانه .امشب باید سری به آجنا میزد .وقتی به خانه
رسیدند هوا تــاریک شده بود .در مت امِ طولِ راه زروان با حــیات چانهمیزد که
نیمــهشب با او به قهــوهخانهای برود .حــیات از این متــنا سر در منیآورد .زروان در
هـمان طولِ راه به مـراقبِ بچـهها زنگ زد .هیـجان در رفتـارهایش موج میزد .به
مـحضِ ورود به خانه به حـمام رفت .صورتش را حـسابی صفا داد .پیراهـنی را که
کادوی تــــولد گرفــــته بود پــــوشید .حـــیات را مجــــبور کرد که یکیدو ساعت
درازبکـشد .بـاید هـمه چـیز را آماده مـیکرد .مـیزِ شام را با سلیقهی بـسیار چـید.
بهموقع حیات را بیدار کرد .مراقبِ بچهها آمده بود ،روی مبل نشسته بود ،بافتنی
مــیبافت .حــیات به انگلیــسی با او خوش و بش مــیکرد و به فــارسی به زروان
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غرمیزد که این بازیها بخاطرِ چیست؟
شامِ دلچـسبی بود .بـاید هر چه زودتر از خانه خارج مـیشدند .حـیات به خواهشِ
زروان لـباسِ بـسیار زیـبایی پـوشید ،با کفـشهای پـاشنه بلـند و دامنِ قـرمز .مختـصری
آرایش کرد .زیـبا شده بود .از خانه خارج شدند .خیابـانها خـلوت بود .چـند تا
تاکـسی ،یـکی دوتا مـاشینِ پلـیس و تـعدادی اتومبـیلِ معـمولی در شهر در حـرکت
بودند .چیزی نگذشت که به قهوه خانه رسیدند .زروان میزی را انتخاب کرد که
از آن میشد کلوپ شبانه را دید .هیچ کسِ دیگری آجنا نبود .حیات نیز کمکم به
نـشاط آمده بود اما همچـنان مجـهول میمنود کـیکِ شیرهی درختِ افرا ،هـمراه با
قهوهی تـلخ حـسابی میچسبید .زروان هرچه کـوشید داستانش را با حـیات بگـوید
نتوانــست .قــهوه اش را روی مــیز گــذاشتهبود و مــثلِ مــهرهی شطرن آنرا بر سطحِ
شفافِ میز میکشید .زیر چشمی رفتوآمدِ آدمهای کلوپ را از راهِ دور میپایید.
یک ساعت بیــشتر به حلظهی مــوعود منــانده بود .حــیات همچــنان منتــظر بود که
سخنِ مهمی بـــشنود.همچـــنان نـــگاهش و لبخـــندهای گاهـــگاهش طـــعمِ سؤال
داشت .باالخره زروان به سخن درآمد.
خواستم جشن بگیرم.دستِ کم چند روزِ دیگه با شما خواهم بود.
در متامِ راه وقتی به فـرودگا میرفـتم ،تلـخیِ جدایی را با خودم مرور مـیکردم.
خـواهناخواه اشتباه کردم .در نتیجه برگـشتنم رنگِ دیـگری به خود گـرفت.
اولش خودم را مالمت کردم .تا اینکه بعد به ذهنم رسید که »حیاتِ دو روزه«
را به چشمِ فرصت نگا کنم .دو روزِ دیگه تو میری .به اون پیرمرد نگا کن.
معــلوم نــیس منتظرِکــیه .چــند دقیــقه اس که قدم مــیزنه و به ساعتش نــگا
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میکنه.
حــیات برگــشت از پنــجرهی کافی شاپ پیــرمردی را دید که مــوهای سفیدش از
فــاصلهی دور میدرخــشید و مــثلِ اینــکه منتــظر کــسی بــاشد به دور و برش نــگاه
میکرد .زروان همانطور که قطرههای اشک از گونهاش سرازیر شده بود گفت:
این پیرمرد را ببین مثلِ منه .بعد از یک عمر هنوز منتظره .از این فاصله گوشِ
من صدای خورد شدنِ برگای پاییزی را زیرِ قدماش به وضوح میشنوه.
گوش کن.

