




یاز به خواب دارد اما خوابش مـنیبرد. در کـرمان این  «خواب زد» یـعنی ـکسی که ـن
 اصطالح را بیشتر در بارهی کودکان بهکار میبرند اما در اینجا نامِ کتابی است که
 سه داستان دارد. به عـقیدهی من داستانِ ـمیانی به ـمنزلهی یک ـبیداری در ـمیانِ دو
با هم کـوشید -این ـفضا را-  طراح جـلد  گانه   دوستِ ـی است.  قرار گرفـته   خواب 

عبورِ ماهیها از فاصلهی دو دنیا به تصویر بکشد.

داستانها به قرارِ زیرند:

۵- تب صفحهی ۱
۵۳- حفظِ توپ صفحهی ۲
۹۳- تناسخ صفحهی ۳
                      

۱۳۹۲در آستانهی نوروزِ 
واترلو-کانادا



این کتاب را به همهی ایرانیهای مهربانِ واترلو تقدیم میکنم



 تب         



۶

اجازه

هم  منــیکرد. هِن هِــنی  هم  منیزد.  سرزده مــیآمد، در  دکتر دیــگر  روزها   این 
اتاقِ بیــمار مــیرسید. حــضورِ به  هال میگــذشت و   کفــشهایش را میکَــند و از 
با نگاهـشان  ناگـهانیِ او کـسی را متعـجب منـیکرد. کـسی چـیزی  منیگـفت. هـمه 
با حرکاـتشان حرف ـمیزدند. همیـنکه دست،  با سر و گردن، با   حرف ـمیزدند.  
گاهی ـچـند دکتر.  به  بود   صندلی را ـکـنارِ ـتـختِ ـمـریض میـگـذاشتی ـخـوشآمدی 
بدل ـظر مــصنوعی مــیرسید رد و  به ـن که  با حلــنی عجــیب  به آرامی و  هم   کلــمه 

میشد: 
تغیری؟–
غالم تریاک را که گفته بودید آورد.–
مبالید. مبالید. –
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پیشانی فرموده بودید؟–
بله. به قدرِ یک اثرِ انگشت.–

به دارو که  بود  این عـظـمتِ درد  درمان ـنـداشت. اـنـگار  به    اـنـگار ـکـسی اعـتـقادی 
آمدنها و به  خود را  رنِ  که  بود  ذهنِ ـبسته و مـحدودِ ـپزشک  این   رـیشخند میزد. 
با گــداصفتیِ ـخت، کــرمانه   ا روی ـت ـسکین میداد. آجن ها ـت  دیدنها و نبضگرفنت
 خـاصی لب به سخن میـگشود. درست ـمثلِ گداها، یا اـمساک ـمیکرد و یا آـنقدر
بدهکارِ سکوتش  میخــواست بگــوید  با  آرامش کـنـند.  با مُــسکنّی  که   میـگـفت 
 ـکسی نـیست.  با سخنش از این هم باالتر ـمیرفت و یکـباره طلـبکارِ عالم ـمیشد.
گرم و زبانه میـکـشید  و ـتـنش هـمـچون خاـکـستر،  شعله از ـپـوستش   اـفـکارش ـمـثلِ 

خشک بود. 
مادر میگفت : 

کاش عرق میکرد، کاش شکمش کار میکرد.–
              این همه سُرُم کجا میروند؟

 ـهمه چـیز  در خانه به ـتختی خـتم ـمیشد که کـرمانه بر آن ـمیسوخت. سه روز بود
ـوست و بر ـپ ـکارش  آثارِ اـف که  بود  ـهگونهای  ـشان میگــفت. حســاسیّتش ـب  که پرـی
گاه از آن هم ـتکرار مـیکرد.  دیده مـیشد. جملهای را میگـرفت و ـپشتِ   شریانها 

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: 

بزن. برو، ـبپرس. برو خدمتِ آقا حـرفت را   خوب که شدی خودت 
چه ببین  شدهام،  زاهدان ـقـبول  من دانـشگاهِ   عـرضت را بـگو، بـگو 
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میفرمایند. اصالً من چیزی  نپرسیدم، تو هر کار خواستی بکن. 
 پس مادر دستش را روی  بینیاش میگذاشت و ـهمه را به سکوت دعوت ـمیکرد.
ریاکی را به حَبِ ـت کوچکی  ید، در نعلـبکیِ  سُرُم را میپاـی  پای کـرمانه را میشُـست، 

خوبی در آبِ جوش محلول میکرد. 
 حسن برو،  غصه نخور، خوب میشه.

 خوب میشه.
که کــشفِ آن خانه مــیشد، قــطبی داغ  باره کــرمانه تنــها قــطبِ  پدر دو   با رفــنتِ 
 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.
اتاقِ ـکـرمانه قات در  که مال بود  کرده  قدغن  دکتر   ـکـسانی میآـمـدند و میرفـتـند. 
 -ـمگر برای اهلِ خانه - مـمنوع ـباشد. ـغیر از مادر، راـبعه تـنها ـکسی بود که خانه را
 ترک مـنیکرد. پدر، روزی او را از  دِه آورده بود. زنی نکـته سنج و بذلهگو که این
ا سگِ وحــشی آجن که دو  با چــشمهایش  اما  زبان- چــیزی  منیگــفت  -به   روزها 

خوابیده بودند بیوقفه حرف میزد.
هخود سخنی را آغاز ـمیکرد و   راـبعه اصوالً حـرفی برای گـفنت ـنداشت، کـمتر خودـب
 حتا در گفتگوی دیگران هم داخل منیشد، اما اگر روزهی سکوتش را میشکست
هاندیش و ـمحزون بود. وزنی نامکـشوف درسخنگفنت، قافـی  به ـنغزی میشکـست. 
داشت.  از روزِ استعاره  رنگِ  سخنش بوی خـیال میداد و   در کالمش موج میزد. 
مادر میگـفت که نکـند.  کاری نـبود  بود و  کاری آزاد  هر  برای  خانه،  به   ورودش  
 چند سالی از من بزرگتر است، اما رابعه شناسنامهای نداشت و کسی چیزی از او
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منیدانست.
سر و کلهاش پــیدا هر روز  هم  خاله لیال-  -دخترِ  خانه، کیمــیا  ساکنانِ   غــیر از 
دعوا با ـهـمه  بود.  حالتش ـعـصبی  مادرْ  که میـمـاند،   ـمـیشد. در آن ـیـکساعتی 
 میکرد.  مخصوصاً به من غُر میزد.  پیدا بود که  توانِ حتملِ خواهرزاده را ندارد.
 شوهرِ کیـمیا، ـپیر و ثرومـتند بود، آنقدر ثروت داشت که ـکسی او را  مـنیدید.  مثلِ

دریایی از اسکناس  پشتِ هیکلِ چاقِ کیمیا پنهان شده بود. مادر میگفت: 
این دلش برای کرمانه نسوخته،  میآید تو را ببیند.

داشتم، ـمثلِ یک هـمبازی، ـمثلِ تـنها دختر خالهام که خودش بود. نه دوستش   من 
که ناهمجنس  نه آغــوشش، فــقط گــرمای گفتــگوی  دو  من مــیرسید  به   پولش 

جتربههای خود را به هم میگفتیم.
که نیمــهشب در چاه  صدایش همــچون مــوتورِ  باز دارد هــزیان میگــوید.   کــرمانه 
است و ـمثلِ ـقطاری که دور ـمیشود  سکوتِ کوـهستان میپـیچـد،گرهدار و مـتناوب 

به مرگ میگراید: 
شما کی ـگـفت  بد ـپـرسیدید،  شما  خودمه،  دستِ  من   اجازهی 

بپرسید؟ دلم درد میکنه، دلم.
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زیرزمین

به داشت. آجنا دو در  زیر زمـین راه  به  وقت میخـواست  هر  که  بود  زنی  عه تنـها   راـب
 خارج داشت. یکی دهلیزی که با پله به خلوتِ پشتِ آشپزخانه وصل میشد و ممرِ
روبروی  مــسجدی درست  ـگر،  کوچهای دـی به  راهی  ـگری  بود. دـی پدر  ـعه و   راـب
 قدیمیکه صدای اذانش و غلغلهی اـهلش ـقطع مـنیشد و دـیگران از آن وارد و خارج
که اعـضای آن داشت و محفـلی  شب آجنا بـساط  هر  بود  که  وقتی  پدر   مـیشدند. 
 ثابت و دائمیـبودند. غالم اصلیترین ـعضوِ گروه بود، که همـهجور آشنایی داشت
یدا ـمیشد. ـعیاض ـکمحرف و تودار بود با سوءِ پـیشینهای  و هرچـیزی در ـبساطش ـپ
 که کمتر از آن سخن میگفت. حبیب با لکنتی در زبان و دریایی در دل و  سراجنام
 ـمالک  تـنها فردِ گروه بود که چـندی در دستگاهِ حاکم، ـعهده دارِ سمتی شده، به
 قولِ پدر «از توبرهی آخوندها خورده بود». بی تردید همهی افراد بر گردِ شخصیتِ
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ا صدا میـکـردند. آجن پایین ـهـمه -ـحـتا راـبـعه- او را ـحـسن  که آن   پدر میـگـشتند 
 دـنیای دـیگری بود. محـفلی همـیشه گرم و منـقلی همـیشه پُـرآتش که ـهمه چـیز دورِ
بود و از تــریاک مــرغوبتر تار و پــودشان  عود و   آن میگــذشت. تــریاک، دود و 
آسمان و زـمین و کـفر و دیـنشان را ـمیساخت. مادر نه خودش پایین  نکتهگـفنت که 
بود، رـفنت و وقتی کـسی آجنا ـن این کار را داده بود. حـتا  اجازهی  ما  نه به   مـیرفت و 
اطراف، خالی از احـساسِ گـناه ـنبود. ـفکر ـمیکردی داری دزدکی به  ـنگاه کردن به 
ـاداشتهای زیر و ـی ـباسِ  پر از ـل ـثلِ چــمدانی   ـگاه میکــنی. ـم مردم ـن ـهوزندگیِ   خاـن
 محـرمانه که ـکسی ـمجوزِ گـشودنِ آن را صادر مـنیکرد. گاهی اوقات راـبعه آن پایین
اچار که تنـهایی  زورش منـیرسید. ـن گاه مـیشد  جا کـند.   میخـواست چـیزی را جاـب
 مرا صدا میکرد. وقتی در فضای زیرزمین  قرارمیگرفتم  به کسی میمانستم که او
 را با نردبان به خانهی  همسایهای  فرستادهاند. باید چشمهایم را درویش میکردم.
 آجنا  کسی نبود اما سایهها بودند. سایههایی که  گاهی اثرگذارتر ازآدمها ـهستند.
 آدمها هرچند متفاوت باشند، حلظههایی دارند که در آن حلظه با تو یکی میشوند.
صاحبش ـیـکی با  نه  با دـیـگران و  نه  که هـیـچوقت  است  ـزآلود  اما آـنـقدر رـم  سایه 
که ـفهم نور یعـنی ـفقدانِ فهمـیدن، همـین   مـنیشود. سایه یعـنی ـفقدانِ نور و ـفقدانِ 
به او ما  که  جانی دارد  سایه  پر میـکــند.  جای آن را  ــطع ـمــیشود، خـــیال   منـق

بخشیدهایم. جانی که آدمیبه سایهها میبخشد، تکراری نیست. 
پای تم ردِ  پایین میرـف پدر  عه و  رِ مخـصوصِ راـب وقتیکه از مم    از هـمان حلظهی اول، 
هها ـمیدیدم. بوی  نـفسهای راـبعه را ـمیشنیدم. فرشِ پُـرگُلِ کهنهای  حـسن را بر پـل
 آجنا پهن بود که عکسِ سایهها روی زمینهی الکیِ آن احساس میشد. سایهی پدر و
حال این  با  مرا میپایـیـدند.   همــراهانش در آن زیرزـمـین، ـچـشمهای دزد و حــریصِ 
 چـشمم و ذهنِ کنجـکاوم ـهمه چـیز را میبلـعید. ـمثلِ  آـهنربای نیروـمندی بودم که
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 از میانِ بُرادههای آهن میگذشتم. در این حال، اشیاء شروع به حرکت میکردند و
شراب، مـنـقلِ به سمتـشان ـخـیره مـیشدم. بطـریهای  شکارچی  گربهای    من ـمـثلِ 
پوکر ، مُـهـرههای اسبابِ خوشنوـیـسی، ژـتـونهای   خاـکـستر، کـتـابهای  ـگـشوده، 
هر ـچـیزِ از و  حوضِ  ـمـرمر،  زیـرسیگاری، جامن قالی،    شطرن،  عـکسِ ـکـرمانه، دارِ 
 دیگری را که بود میدیدم و باسرعت -ـهمانگونه که خواسته ـبودند- از کنارِ آنها
سکوت را صدای چـکـــیدنی  بود و  بوی دود  هـمـــهجا پیـچـــیده   میـگـــذشتم.  
 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
جاری رگهای جــماد  خونِ گــناه را در  آدمها  ـیش نیــست.  چوبی ـب نرد   و تخــته 
هم ـجــمع ا دورِ  دیدکه ـحــسن و ـمــریدانش آجن وقتی   میکـنــند. ـبــاید زیرزـمــین را 

میشوند. درست مثلِ آن روزی که  من و کیمیا توی انباری  گیرافتاده بودیم.
خانه ـجـمع کرده ـبـودند. کُــلی آدم در  خانه منـتـقل  به  تازه از بیـمـارستان   ـکـرمانه را 
 شده بود. من تنها مردِ جمع بودم. دلم میخواست آجنا نباشم. فضولیِ کیمیا  گُل
به دوتایی ـیـواشکی  پایین ـکـسی ـنـبود.  بود. میـخـواست زیرزـمـین را ببـیـند.   کرده 
پدر از شد.  صدایی بـلند  سر و  که  انداخته بود  گُل  آمدیم. تازه حرـفمان   زیرزمـین 
به بودیم.  ـرسیده  شدیم. ـت ما حــبس  ـگران از راهِ خــودشان ســررسیدند.   باال و دـی
 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
هم میـکـــشیدم. جَورِ کیـمـــیا را  حاال ـبـــاید   ـمـــیکرد و ـچـــشمغُرهای ـمـــیرفت. 
 همینجوری پشتِ سرِمان حرف بود. مادر اگر میفهمید -برای اینکه پای کیمیا را
بُرد- صاف ـمیرفت ـپیشِ شوهرِ ـمرموزش چـغولی ـمیکرد. جوری که  از این خانه  ـب
بدی میکـشید. به  مـعرکهی  کار  بود،  کرده  خاله را تـسخیر  شوهر  مرد، روحِ   این 
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مخصوصاً با این دلِ نازکی که کیمیا داشت. 
عادیِ شدنِ ـغــیرِ  باز و ـبــسته  صدای  ود.  که میمن بود  ــرمتر از ـچــیزی   بدنش ـن
تا از ته بود  هم فرورـف  شُشها، گوشهاـیمان را آزار ـمیداد.گونه هاـیمان ـبسختی در 
پدر را بود . هــمه  شکلگرفنت  حالِ  که در   ببینیم  ـاریک، محفــلی  را   روزنهای ـب
قالی را باد میزد و همــزمان خــواندنِ نــقشِ   احترام  میکــردند. رابــعه زغــالها را 
به نـظر مـیرسید، کنـجی لب تـکرار مـیکرد. عـیاض، مغـموم   زیرِ  ذکری    همـچون 
ریاک را اریکِ ـت ولهای ـب حبیب،  ـل ید.  گران را میپاـی آمدِ دـی رفت و  بود و   نشـسته 
با قـیـــچی -ـنـــخود ـنـــخود-  میـچـــید و در ـظـــرفی بود،  رنگِ زـعـــفران  به   که 
سینی را ـمـستقر تا مـنـقل و  بود  فرش  پهـنکرده   میرـیـخت. ـمـالک، ـحـصیری روی 
 کـنند. عَرَق، سطحِ  صورمت را -که با ـپوستِ کیمـیا متاس داشت- غلـغلک میداد،
 با این حال دلم مـنیآمد سرم را  ـکنار بکـشم ، یا آن ـهمه مـترکُزی را  -که در گـوشم

جمع شده بود -  پراکنده کنم.
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عیاض

 از سکون و سکوتِ عیاض معلوم بود که میخواهد چیزی بگوید. سراجنام هم لب
که  -ـپیش از هر چـیز- بر این  «سخن» بود  شد،  که آماده  سخن گـشود. آتش   به 

گرمای آن جوشیدن گرفت: 
  دزد بودم.  کارم طرّاری بود و ـنشامن کس منیداـنست. ـمیدزدیدم،
 سهمِ یاران را میدادم و سهم خویش  ـمیبُردم.  در شهرها به هیئتِ
گویی که  سخن چـنان میگفـتم  ظاهر مـیشدم.  تاجری  یا   مـسافری 
به گونهای خود را  که میتواـنستم  این  ندارم.  به مالِ کـسی   طمـعی 
پدرم سقَطفــروشی بودم.   یافته  سفرهای بــسیار   دیــگر بنــمایم از 
ـروخت. هم میـف ـریاک  بود. ـت بازارِ قلعهی کــرمان-  -زیرِ  ـیمایه   ـب
پدر، خود را  عــرضه میکــردند.   دهاتــیها میآمــدند و جنــسهای 
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ــریاک و چانه میزد. ـکــمکم  کـــشتِ ـت ــمت  سرِ قـی ــیسنجید و   ـم
ژاندارمری میآمـدند، مامورانِ  شد.  رداشتِ آن مـشکل   مخصـوصاً ـب
چار مثـقالیِ ولهای  ظارت میکـردند و محـصول را برمـیداشتند. ـل  ـن
برای سپردند.  به داروخاـنــهها  فروشِ آن را  شد.   دولتی  ـمــرسوم 
-تا برگهی معــتادی مــقرر کــردند. تــریاک را  سهمیه و   معــتادین 
خوب مردم جــمع کــردند.  جــنسِ  دستوبالِ    میتوانــستند-  از 
بودم- رـهـسپارِ -که ـنـوجوانی نیروـمـند  مرا   پدرْ  بود.  شده   گران 
خوب ـبـــخرم. تا ـتـــریاکِ  کرد  اطراف  روستاهای آن   ـمـــاهان و 
دورتر میرـفــتم، ارزانتر، دور  و  برای ـخــریدنِ اـجــناسِ   روزبهروز، 
مرز درآوردم. خـــریدنْ سوی  ــستان و آن  مرزِ افغاـن سر از   تااینکه 
دشوار به کـرمان چـنان  رساندنِ آن  اما رفتهرفـته  بود،  آسان   همیـشه  
قدر بود. آـن جان گـذشته ممـکن ـن چاالک و از  بی رفیـقانی  که   شد، 
 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
پدرم که آـتــشی در آن ـنــسوختهبودم.  ــبود  ــانها ـگــریوهای ـن  آن بیاـن
 سخت رجنور شد، ناچار مغازه را به من واگذاشت. وقتی به چشمِ
 کسبوکار در آن ویرانهی محقّر نگریستم، اندرخوردِ خود نیافتم .
گروه کردم. جـنسها ههای جـوپار خـریدم و مخفـیگاهِ   باغی در دامـن
را آجنا میبردیم و برای گسیل به مشهد و شیراز تقسیم میکردیم. 
اسلحه و مــاشین هر چــیزی  بود. بــیش از  کارِ دیگــرمان راهــزنی    
چه مـــیدزدیدیم کـــفایت هر   میخـــواستیم. مـــاشین مخصـــوصا، 
برای ما ـنـیرو میداد.  در آن بیابـانها تقرـیـباً  به  اسلحه نـیز   منـیکرد. 
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پول مـنیدادیم، گویی همـهجا مِـلکِ طِلقـمان شده بود.  هـیچ چـیزی 
 آرام آرام  دزدی کردن،  چیزهایی به من میآموخت که هیچ استادی
 منیتواـنست. یادگرفتم که رفـیقامن را حـمایت کـنم. «دزدانِ خوب،
«عدل»  ـعـینِ عالمِ دزدی  عدل ـقـسمت میکـنـند» و در  به   مال را 
ـکی بــداند. خود  ـی با  خود را  خویشِ  است. دزد، بــاید   تــساوی 
 دزدجماعت،  دزدی از خویش را برمنیتابد. این سرشتِ دزدی بود
راهزن، من معـنای «خویش و بیـگانه» را مـیآموخت. دزدانِ  به   که 
خویش را از حیطهی شیر  حــریمِ  یوز و   درندگانِ اقلیمــند و مــثلِ  
ـاشــد،که ـاید  ـهـوشیار ـب راستین، چــنان ـب  بـیـگانه  میشـنـاسند. دزدِ 
گویی یدار مبـیرد،  یدار بخـوابد و ـب یدار بنـشیند و ـب ستد و ـب یدار باـی  ـب
که ـاید ـهـرکس  ـگرد. دزد ـب به او میـن ـستویی  ـگانهای از ـپ  هر دم  بـی
 خویش نیست را بیگانه بداند، هر صدای پایی و  هَسهَسِ نفسی را

که از یارانِ خود نباشد بشنود و بشناسد. 
با آن که عـیاض  این جملهای  با  شد.  من و کیمـیا حـبس   نَـفَس، ناگـهان در سینهی 
ـیدنْ در صدای  دـمـیدنْ در گـلـوگاه و تـپ زبان آورد،  به  فاخر و کالمِ  ـفـصیح   نِ   حل
قامتش برمیخـاست و بدنِ کیمـیا از امـتدادِ  بویِ  باز ایـستاد.  مدتی  ما   شریانهای 
 تراوتِ عرق به سردی میگرایید. عیاض همچنان به شعری که میسرود، ادامه داد:

خویش را خویش،  هـرگز  غارت منیکـند.  خود را  خانهی  راهزن،    
منیچاپد. 

 من که از دکانِ  ـمخروبهای برخـاسته بودم، خوـیشم پدری خـسته  و
 خانهام دکّانی کوچک بیش نبود. با یافنتِ یارانِ همدل، هر روز این
 خویش، پرشمارتر میشد و با تسخیرِ دامنهها و دشتها، خانه پهنا
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 میگرفت. دیگر، چشم از افقهایدور بر منیداشتم که «دوردست»
همچون مغناطیسی  نگاهِ مرا با خود  میبُرد. 

بر افـقهای ناپـیدا خـیره مبـاند. که  است    عـشق ، سرنـوشتِ انـسانی 
به که  برای ـکـسی  اما  شوند  شاید از چــنبرِ ـعـشق خالص   دـیـگران 
وقتی  افـقهای دور مینـگرد، خالصی میـسّر نیـست. نطفهی عـشق 
 بسته میشود که نطفهی مرغ، پوستهی تخم را میشکافد و پرِ خود

را از حیطهی کوچکِ خویش بدر میکند.
بر به آرامی  که  حالی  سینیایپر از زغالـهـایگداخته  -در  با  که راـبـعه  بود   ایـنـجا 
خدا» «خانهی  که  آمد. مـالک، منـقلِ مکـعبی را  به مـیانِ جـمع   آتـشها میدمـید- 
 میناـمید روی حصیر، ـمستقر کرد و خاـکسترهای سرد را  با کفچهایـگشود. رابعه
دانه دقت،  به  دستی  خوش  انبرِ رایـنیِ  با  که روی زانـوهایش مینشـست،  حالی   در 
یک  میدـمـید و در ـحـفرهی هر  بار در  برای آـخـرین  بر ـمـیداشت و   دانه زـغـالها را 
نور و گـرما داشت آرام آرام  خدا  خانهی  جا میداد.  بود  ساخته  که مـالک   خاکـستر 

میگرفت. 
ـودند و  دل و ـرستان» نشــستنه ـب «آتش ـپ گِردِ آن، همــچون  بر  ـعد، ـهـمه   حلظهای ـب
بر زـغــالهایافروخته که  آرام آرام خاـکــستر را  داشتند  ــعه  دستانِ راـب به   چـــشم  

میکشید، تا الیهای بر آن بنشیند.
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رابعه

به او مــهری چــنان ـگاهش  کس در ـن هر  بود.  ـعه  مردان- تنــها زن راـب ا -مــیانِ   آجن
 درخـشان داشت که از فاصلهی دور و شکافِ دیواری که ما را پنهان میکرد، دیده
خانه پریوار در  که  بود  روحی  سانِ معـمولی نـبود.  یک اـن اما او  من  برای   مـیشد. 
اگر نبـاشد هـمه اشد و  اید ـب بود.  آدمـیکه ـب خودش  رویای  گویی   حـرکت مـیکرد. 
 چیز به هم میریزد. شاید این خیالها به خاطرِ آن بود که رابعه کمتر حرف میزد،
با داشت که مـعلوم بود، دردِ تو را ـمیداند.  وجود ـمیکرد، اما  رـفتاری   کـمتر ابرازِ 
 حضورش  ظهورِ معجزه قطعی به نظر میرسید. بلند قد و الغراندام بود، با موهایی
ـیرون ـندی  ـب سربندِِ چارقدماـن زیرِ  روستائیان- از  شیوهی  -به  پس  ـیش و   که از ـپ
سیاه به بافته و  با مـوهای  اریک-   سربند - بـلند و ـب سفیدی از امـتدادِ  تورِ   میزد.  

هم میپیچید و فرو میریخت. 
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 رابعه با حوصله، گرهی ازگوشهی سربندش گشود و چند دانهی اسفند بیرون آورد
کرد. دعوت  به ادامهی گفــتار  ـگاهی عــیاض را  با ـن  و روی خاکــسترها رـیـخت  و  
 چـشمهای ـعیاض  -که از رطوبتِ  نامحـسوسِ اشک برق میزد- بـیشتر از ـپیش در
هر جنبــشی در اعــضای رابــعه حال  این  بود. در   حرکــتهای رابــعه خــیره مــانده 

سماعی  بود که در بسترِ موسیقیِ کالمِ عیاض شکل میگرفت. 
مرا بدنش چـنان گـرمایِ  من ذوب مـیشد.   آغوشِ  باره در  یک  سو، کیمـیا  این   از 
گونیِ به چـند  که  اتاق  اشیاءِ مـوجود در  ساتع مـیکرد.  خود  نوری از  که   میبلعـید 
 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
زَهرهی آن سرد-  در انـبارم  پـرسه میزد.  او را مـیدیدم و    خون   و 

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. 
کرد.  بیـگانه در نـظرم دیـگر مرا  بیـگانه  دانه خویـشانِ  دانه   (عـشق 
ـهیاریِ ـگر ـب دشمن   منــیآمد.  راهِ  هــیچ بیــگانه را دـی  چــندان دور و 

هیچ خویشی منیتوانستم ببندم.)
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دستی کـند، چـیزی بگـوید یا کامی از ـتریاک ودند که پدر ـپیش   البد ـهمه منـتظر ـب
که سکونی   سِحْر و  بود. در  به راـبـعه از ـهـمه ـمـشغولتر  اما ـگـویا ـحـسن   برـگـیرد، 
بر هم در جایـگاهِ  مـتـاشاچیان و  ساختهبود، ـحـسن  ایشِ  ـعـیاض و راـبـعه   صحنهی من
با دهاتی   دستش دو مـتکای مـنگولهدارِ  زیرِ   ـپوستِ برهی  مخصـوصش  مـلیده  بود. 
سفید» به آن  «رُوارِ  که راـبـــعه  بود  سفیدی  -در ـقـــسمتِ ـمـــیانی-   پارچهی 
 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 راـبعه به خانه آمد و به مادرم گفت:  اـیشان از امروز
عه بود،  راـب عدها  گفـته  پدر ـب اطاقی براـیشان معـلوم کنـید.  شما میکنـند.   کـمکِ 
صحبت احترام  با او در کـمالِ  خانه   اید هـمه در  بزرگ و طبـعی بـلند دارد. ـب  شأنی 

کنند.
پدر، بود. روزی از  خانه ـن هم  در  شبها  که حـتا  گاه مـیشد  بود.  مادر، ـپزشک    
 زنی خواست که در خانه با بچهها مباند. پدر بعدها به همین دلیل میگفت:  مادر
مادر حقیـقـتا پـرستارِ اما  دلها. راـبـعه را منـیدامن   پـرستارِ جانهـاست و راـبـعه پـرستارِ 
 جان بود. دقیق و منظم بود. هر مقاله و گزارشی که میتوانست زندگی را سالمتر
به ـچـــشمِ دارو غذایی را  موادِ   و منطـقـــیتر ـکـــند میـخـــواند و دـنـــبال ـمـــیکرد. 
 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
شود. داشت روزنامهـنـگار  خودش آرزو  اما  دکتر مـنـیشد، آـمـوزگار  ـمـیشد،   اگر 

خطش خوب بود و در نگارش تنها پدر را باالتر از خود میدانست. 
هم خوب  بود.  کرده  بود. کــرمانه خانهنــشینش  سوخته  اما  پُــکَش  روزها   این 
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ظر صرفِ ـن است  هتر  ودند ـب آقا فـرموده ـب بود،  شده  زاهدان قـبول   منـیشد. داـنشگاهِ 
 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
خوب که  حاال  بود.  ما و آنـها  ینِ  اما ـب باالتر   یک طبـقه  خدا را مـیدیدیم.   خانهی 
اطاقِ کـرمانه خارج ـمیشد. صدای قدمهای مادر را ـمیشنیدم که از   گوش میدادم 

شاید دنبالِ ما میگشت. 
بود. سرانگــشتم چینخوردگــیهای  دستم ناخــودآگاه دورِ کــمرِ کیمــیا چرخــیده 
 پهلوی  او را  همچون مضرابی بر سیمی ملس میکرد. باسنش را مثلِ کاسهی تار در
آکوردی ضربانش را همـــــچون  صدای  خود احـــــساس مـــــیکردم و   حیطهی 
خونی در بـود،گویی  سرد  زنگ دارم  را هـمـراهی مـیکرد.  که نفـسهای   مـیشنیدم 
بود. دـیـگر دویده  ما  هر دویِ  جانِ  سرما ی مـنـناکی در  جاری نـیـست.   رگهایش 
سقف حـــرکت زیرِ  ــندی  ابر ماـن ــیشنیدم. دودِ   صدای گفـتــگوی ـمــجاوران را مـن
 میکرد. صدای چکیدن میآمد. گرسنه بودم.  غُرّشِ رعد از فاصلهی بسیار دوری
 به گوش میرسید. سقفی که بینِ ما و مجاوران بود  مثلِ سقفِ حمامهایُ منره، زرد

شده بود. 
طرفِ به  سقف  وسطِ  هم چکـید. قطـرهها از  باز  سقف چکـید،   چـند قـطره آب از 
بارشِ سقف فرومیچکـیـدند.   به ـگـوشههای  رسیدن   دـیـوارها میرفـتـند و ـپـیش از 

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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  میـلرزیدم. کیمـیا همـچون ـگلولهی ـبرفی که در حالِ ذوب شدن ـباشد، خود را به
با اما  بارش  سرمای آن  ـارید.  زیرِ ـتـختِ ـکـرمانه میـب درست  باران   من میـفـشُرْد. 
سوار چوب، روی آب  زغالِ  ما مـیرسید. خاکـسترِ  به  جاری بـودند،  که   آبهایی 
 شده بود. دودِ منتشر در هوا مثلِ مِه از اثرِ باران ـمحو و ناپدید میشد. مجاوران با
جان میگرفـتـند. داشتند   عـجـله ـبـساطِ ـخـودشان را ـجـمع میـکـردند. گُلـهـایقالی 
 پدر، سراسیمه رهسپارِ باال شد. یاران پراکنده شدند و ما فرصت یافتیم فرار کنیم.



٢۲٣۳

کرمانه

بود. مادر خـوشحال  آمدیم.  خانه  به  بدنش  من و خنـکای مطـبوعِ  اما  رفت   کیمـیا 
 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 میساخت. بدترین اتفاقها تا مادر را رجنور منیکرد حتملپذیر بود. اتفاقِ خوب
 هم با لبخندِ او معنی پیدا میکرد. این روزها کرمانه هم داشت کُپیِ مادر میشد.
بود. صندلی نشـسته  اتاقِ کـرمانه رویِ تنـها  توی  پدر  ودند.  کرده ـب باز   پنجـرهها را 
هوا پراکـنده مـیکرد. میخـواستند کـرمانه را بـعد از اسفند را در  داشت دودِ   رابـعه 
بود، دودِ ـقد  مادر معـت ـند.  ـیدن در رخــتِخواب حــمام کـن تب و خواـب  یک هفــته 
 اسفند آنتیبیوـتیک دارد. داشتند ـمسیر را آماده  میـکردند. ـکرمانه مُـضطرب بود.
صندلی هم  توی حــمام را  کرده بــودند.  فرش  حوله  با  جامهکنِ حــمام را   کفِ 
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 گذاشتهبودند. کرمانه در حالی که به کمکِ مادر و رابعه هدایت ـمیشد از اتاقش
 خارج شد. نگاهِ عجیبی به من انداخت و از جلوی من عبور کرد. یادِ حرفهایش
من دوسالی از  قامتِ آدم را میـتـراشیدند.   که ـمـثلِ تـیـشه  یادِ عـقـایدش   میاـفـتادم، 
بود. داشت. خَــرخونِ کالـسـشان  ناتوان  روحی پُــرتوان و ـجـسمی  بود.   کوچکتر 

میگفت: 
اما کـنــیزِ خوب مــیشوند  اگر درس نخواـنــند هیچــند.     دختــرها 

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
ـیاقتِ درس ثابت کــنم ـل ـاید  ـیخوامن و ـب من درس ـم است.   ساخته 

خواندن را دارم. 
 تو از دست منیروی و من به دست منیآیم.

هر من در  تو ـهـرکار بکــنی و ـهـرکار نکــنی ـهـنوز ـفـرصت داری و    
حلظه یک فرصت را از دست میدهم. 

من دست مـیدهی و ـفرصتها را ذخـیره میکـنی.   تو امکـانها را از 
امکانِ آن را منییامب که فرصتی را از دست بدهم. 

شطرن را دوست داشت و از تختهنرد مُتنفر بود. میگفت : 
زیر و رو مـیشود. سرنـوشتِ که دائم  است  زندگی  نرد ـمـثلِ   تخـته 
گردشِ است مـثلِ رتبهی کـنکور. چـشمت به  شمارهای ـبند  به   آدم  

تاس است که هر چه دلش خواست بیاید.
زیرِ بغــلش را سو  مادر از دو  برود. رابــعه  و  مدتها میتوانــست راه   حاال بــعد از 
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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.

سرِ او به  جز کــرمانه زورش  بود. کــسی  آمد. برافروخــته  هم  مادر  ـعد    حلظهای ـب
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.
داشت بود.  جامهکَن مُنـتـظرم نشــسته  توی  جایم را بگــیرد.  مادرم  تا  شدم   بـلـند 

میلرزید. گفت : 
 پُشتِ کتفهایم را نگاه کن. 

که غر  حدی ال به  بود.  غر   باال کــشید. ال ـلوزش را  شد. ـب خم  پایین  طرفِ   به 
 استخوانهای دندههایش را میشد به وضوح دید.  پوستش سبزهی سیر، متمایل به
دوتا بود.  وشانده  سطحِ آن را ـپ باخته،  رنگ  هوهایکه مخـملِ ابرـیشمی از مـوهای   ـق
 کتفِ تیغه مانند از پشتش بیرون زده بود که با خم شدن از برجستگیِ آنها کاسته
هر به  شد دو الـتـهابِ پـیـنه ماـنـند، ـچـسبیده  من دوال  سویِ  به  که  خوب   ـمـیشد. 
دوکتفش آشکار شد. من با چشمهایدریده آن زخمها را نگاه میکردم. پرسیدم: 

 به مادر نشان دادی؟ –
 مبادا چیزی بگویی. مبادا!–



٢۲۶

 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 ـکسی در خانهی ما مـنیخورد ـمگر این که به قـیمتِ سرش به
 آن وفادار میـماند. این را همهی مردمِ شهر میداـنستند. شوخی بردار ـنبود. استثنا
قانونِ ناـنـوشته را میداـنـست و میـخـواست این  خوبی  به  هم   هم ـنـداشت. ـکـرمانه 
ها حالت- تـن هر  کار ـمیکردم. میداـنستم -در  چه  اید  من ـب حاال  ندد.  مرا بـب  دهانِ 
کردم. سرِ انگـشتامن ملس  با  دست مـیدهم. نشـستم پینـههایمتورم را   خواهرم را از 
چه مـیخواهی؟گـفت مـیخواهم فـقط من  ندارم. گفـتم از   گفـتم درد داری؟گـفت 

بدانی، دستِ کم یک نفر بداند.  
پچ پچ  بود.  گوشوگردنِ  یــکدیگر  توی  مادر. ســرشان  پدر و   برگــشتم  پــیشِ 
 میکـردند. ـپرسیدند چی شد؟ گـفتم ناراحت نـباشید حالش خوب است. مادر به

سخنش ادامه داد. سرش را دوباره به پدر نزدیک کرد و گفت: 
ـچه دارد آب مــیشود. تقــصیرِ مُرددم. ـب  مُرددم حــسن. میفهــمی. 
خودش را بار مـیآوریم. رویـاهای  یک دنـیا آرزو  با   مـاست. بـچه را 
وجودش هم در  ـاهای خــودمان را  بال میدهــیم هــیچ، روـی پر و   که 
وقتی که  من  نرو.  ـشگاه  سر مــیگوییم داـن آخرِ   خالی میکنــیم. 

همسنِ کرمانه بودم کسی جلودارم  نبود. 
پدر هر وقت وسطِ حرفهایمادر فرصتی مییافت حرفی میزد : 

صالحش نـیـست. به  زاهدان  کردم. فرـمـودند:   عرض   من ایـنـها را 
صالح به  امرِ  حاال فـرمایشِ ایـشان   نرود.  اصال دانـشگاه   نفرمـودند 



٢۲٧۷

است. شاید کسی بخواهد مخالفِ صالحش عمل کند.
بارِ دیگر مادر گفت : 

شوقِ شور و  جای  به  ـشگاه و  برود داـن ـچه  چه؟ مــیگویی ـب  یعــنی 
با قدمِ اول، احــساسِ گــناه کــند.دائم   کــشف و کــرامت در هــمان 
 خودش بگوید من به پدرم ـپشت کردم. این چه ـمرضی است که ما

داریم؟
 اینهابا هم حرف میزدند و من دیگر منیشنیدم. حواسم جای دیگری بود. کرمانه
که خواب مـیدید  اهایش را در  پرد.  روـی بال در میآورد. کـجا میخـواست ـب  داشت 
 گنگ و مبهم ـبودند. زندگیِ کیمیا  با آن شوهرِ میـلیاردرش را  میدید که دلش با
 او نبود. سر درگم میشد. دوست داشت اوجی بگیرد و از فاصلهای دور این جهانِ
 تَـکوپو را ببـیند. البد این اقـتضای سنِ ـماست. حالی که به «خـریّت» هم ـمعروف
 است. حالی که هـمه  باالخره یک روزی میـنشینند و به آن میخـندند. حالی که
صاحبِ وقتی  زند و  صاحبِ آن حال را میبیـنند ـفرسنگها از او میگرـی  وقتی آدمها 

آن حال منیشوند، حسرتش را میخورند. 
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مالک

یدا کردنِ خـلوتی به نامِ تادهبود.  ـپ  ـفکرِ بال درآوردنِ کـرمانه ـمثلِ سوهانی به جامن اـف
اضطرابِ پر  خاطرهی  زغالش و مَـفــشوهای آویـخــته اش و  با گوـنــیهای   اـنــباری. 
به حـریمِ زیرزمـین جتاوز کـنم. گر  بارِ دـی که  به کیمـیا، وسـوسه ام مـیکرد   چـسبیدن 
داشت، ندِ شکـستهای که   چـیزی نگـذشت که آن اـتاقکِ رنگ و رو باخته با در و ـب
این نهاـنخانه باخبر بود و هر باری هم از  رسهگردیهای اـفکارم شد. کیمـیا   پاتوقِ ـپ

که کسی منیفهمید، با من میآمد. 
که از شکافِ وقتی  ودند.  شده ـب قالی زندهتر  ارید، گُـلهای  باران ـب که   از آن روزی 
 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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 آجنا هر بار کسی عهده دارِ سخن بود. حکایتْ  -این شیرین ترین شیرینیها- زبان
به زبان از تکرار میگریخت. مالک میگفت : 

  «حکایتِ هر کس، بزرگترین گناهِ اوست». این است که هر کسی
باید خودش حکایتِ خودش را  بگوید. 

 ـمالک  برای داستانش، مقدمه و مؤخرهای منیشناخت. هر بار  غباری از افسردگی
صدایش ـبـعد از ـعـبور از حـنـجرهی بُـغـضآلود، ـمـستقیم  بر ـچـهره اش مینشــست و 

سراغِ نابخشودنی ترین بخشِ گناه میرفت. 
داشت بود.  مـالک  من  مدتها،کیمـیا  در نهانـخانه  پـیشِ  پس از  که  هم  امروز     

گوش ـمــیرسید.  به  صدای اذان   حسِ ـگــناه وـحــکایتش را میـگــفت. از ـبــیرون 
خُسران در کالمش موج میزد. 

ضربهی «سی  جاری کـنم.  حَدَش را  تا  سپردند  من  به   دخترک را 
آستینِ پیراهــنم را بودم. قــبایم را کــندم و  کرده  عادت   تعــزیری»، 
 باالزدم. شالق توی قـفسه، ـمثلِ ماری  خـفته بود. گـفتم  او را دمَر
ـــینِ ـــاسدارها -روی زـم ـــند. گــــریه و التمــــاسی منــــیکرد. ـپ  بخواباـن
شعار میداد و به زور و ـفــــشار پـخــــشش ـکــــردند.   موزاـیــــیک- 
 افکارِحزبیِ خودش را تکرار میکرد.   ضربههارا که میزدم صدایش
دستم سختتر رزید. ضربه به ضربه دل و   در هـنگامِ شعاردادن میـل
ـباس مــیدیدم. زیرِ ـل ـرامدگیهایکتفش را از  بود. ـب غر   مــیشد. ال
دوندهایکه دستم را گـرفت. مـثلِ  که پـاسداری   منـیدامن چـندتا زدم 
 تازه عرق کرده باشد، گرم شده بودم و ضربانِ قلبم با حرکتِ دستم
 یک نواخت شده بود. صدایی و شعاری از دخترک بـلند مـنیشد.
پودِ لـباسِ تار و  خون از پـشتِ  سلولش بـردند.  به   او را کـشیدند و 
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سیاهش برق میزد.
که ـشهایی  به آـت بود و  چــشمهایش   ـعه نشــسته  بود. راـب خاموش و مغــموم   پدر 
 هـمچون خون، از زیرِ خاکستر برق میزد، خـیره شده بود. حبیب،  سیگاری آتش
فرش، نشـسته سطحِ  بر  بارِ دیـگر  قالی  دستِ مـالک میداد. گُـلهای  به  بود و   زده 
 ـبودند. کیمیا چـیزی منیگـفت و من به کـتفهای ـبرآمدهی کرمانه فکر ـمیکردم که

زخمهایی بر کشالهی آن روییده بود. 
صدای مالک بی هیچ لرزشی از پلشتیِ خود میگفت: 

دیده بودم،  که  روستا  بود. در  روغن خــواهد  نامن در     میداـنـستم 
ـیسواد دستِ آخــوندی ـب مردم در  ناموسِ  مال و  که چــگونه   بودم 
 هـمچون سرـنوشتِ دوزخیان رقم میخورْد و این همان آخوندی بود
جز احــساسِ که  ناچیز ـمـیشد  شهر ـمـیآمد، ـقـطرهای  به  وقتی   که 
 حقارتْ ارمغانی نداشت. گاوی در بغداد بود که از آن ـهمه جـتمل،
ما اما دور دورِ  امروز  به او مـــیرسید.   تنـــها پـــوست خـــربوزهای 

بچهآخوندها بود.
  ما که کاری نداشتیم. حرفهای منیدانستیم، ناگهان خود را مصدرِ
گران گـنج را از دید. دـی هم منـیشد  خوابش را  که   اموری مـیدیدیم 
جان نوشِ  هم  ما  ما مـیسپردند.  به  یرون میکـشیدند و  خاک ـب  زیرِ 

میکردیم. تازه پول هم میگرفتیم. طلب کار هم بودیم. 
متروک، بلـکه دیوانـهخانه سالها  که  شبه مـدرسهی علمیهای   یک 
شد. ـابان  کوچه و خـی به  ـروهای ـمـسلح  ـسیجِ نـی بود، ـمـحلِ ـب  شده 
یمِ نامتام ـماندنش ـمیرفت، ـمسجدی ریروز ـب  ـمسجدی که تا همـین ـپ
 که دـلــهدزدها میآـمــدند آـجــرهایش را میدزدـیــدند، ناـگــهان 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 ـبودند به خاطرِ یک قالبِ کره، زیـلوهای 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 ـبودند. پدرم در کوـهستانهای  دَـلفارد  ـمتولیِ  امامزادهای بود
پر ســـروصدای  آن صنوبرهای  ــته و  ــههای برفگرـف ــیانِ قـل  که در ـم
 نواحی، ضریحی چوبی داشت و فرش و بساطی که کودکیِ من روی
که نـوجوان پدرم خـواندم. همـین  قرآن را پـیشِ  بود.    آنها گـذشته 
پدرم آمد،  به جنـبش   دخترانِ زائر  زنان و  بالِ   شدم  و سروگـوشم دـن
خود را که حـتـصیلِ  سپرد  به آـخـوندی  بُرد و  به ـمـشهد  خود  با   مرا 
 تکمیل کنم. دو سال بعد، برگشت و مرا با خود به روستا بُرد. در
سرم ـعـمامه ـگـذاشت و بر  خودش  دستِ  به  امامزاده  ضریحِ   جوارِ 

لباسی که آماده کرده بود بر تنم کرد. 
شالق مـیخورد و که  دختری  من از  اما فـکرِ  ادامه میداد  سخنهایخود  به   مـالک 
 شعارهای حـزبیِ خودش را میداد خالص مـنیشد. کتفهای ـبرآمده و زخـمهایی که
پارچه  ـنـشان پودِ  تار و  زیرِ خاـکـستر، از ورای  آتشِ  خون را ـمـثلِ   بر ـکـشالهی آن، 

میداد از پیشِ چشمم کنار منیرفت. 
 پس از روزی که کرمانه حـمام میکرد دو بارِ دـیگر، زخم هایش را دیدم. دو بـیضیِ
شده بود که هم، پهـلویِ هر دوکـتفش اـیجاد  با  نه  درست ـمساوی  و قرـی  ورم کرده، 
زیر آن پـوستهای حـباب مانـند، شفافتر مـیشد.  نازکتر و   روزبهروز پوستـشان 



٣۳٢۲

رشدکردن  عضوی شبیه به بالهای جوجههایی که تازه از تخم درآمدهاند، در حالِ 
بود. کرمانه واقعا داشت بال در میآورد.

    بدنِ کیمـیا اـنگار دـیگر با من ـنبود. وصل بود اما بویِ وصال منیداد. ـهوشش در
کرانهی ارکـستر صدای مـالک مـثلِ ویولـونسِلی -که در  بود.  یافته   گـوشش متـرکز 

مینوازد-  حجمِ صحنه را پر کرده بود. 
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مادر
 

که از بود  مادر  شتابانِ  قدمهای  صدای  به جنـبش آورد،  که ناگـهان هـمه را   چـیزی 
 سقف به گوش میرسید. مالک خاموش شد. رابعه پیش از همه برخاست و عرضِ
جان من  آغوشِ   تنِ کیمــیا در  ـله طــیکرد.  به راه ـپ رسیدن  ـصدِ  به ـق  زیرزمــین را 
 گرفت. ترس از صدای پای مادر در ناخودآگاهترین حلظههای کیمیا حضور داشت.
ـینِ  خــوداگاه  و ناخــوداگاه  گــشوده که دریچهای ـب ـفاق میافــتد   ترس، حلظهای اـت
ـاسورها غولپیکری از ـعـصرِ دایـن های  ما هیوال ـکرانِ  ـیدا و بـی ضمیرِ ناـپ ـیشود. در   ـم
 زندگی میکنند که صدایشان به گوشِ کسی منیرسد.  همین که دریچهایگشوده
به مادر  نه  وگر  ـیرسد.  گوش ـم به  ـیشاخ و دُم   این غــولهای ـب صدای  ـیشود   ـم
 خودیِخود ترسی نداشت. کیمیا در واقع از غولِ درونش  میترسید که صدای پای
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که مـیآمد پایی  صدای  پسِ  که همیـشه در  مادری  غول را بـیدار مـیکرد.   مادرْ آن 
آشکار میشد. 

 با باال رفنتِ رابعه صدای پا، بیشتر و سریعتر شد. درهای اتاقها یکی پس از دیگری
بر گداخته را  زغالی  انبر،  با  داشت میـلـرزید. ـمـالک   باز و ـبـسته ـمـیشد. کیـمـیا 
درحالِ سرعت  با  تا ـهـمه چـیز را متـیز کـند. بـساط  بافور میکـشید   سطحِ کـاسهی 
 جـمع شدن بود. در اثرِ باز و ـبسته شدنِ درها جریانِ نه چـندان محسـوسی از هوای
پایین باد ـتـکان میـخـوردند. راـبـعه  اثرِ  بود. گُلـهـایقالی در  وزیدن  حالِ   سرد در 
دوید، سوی راـبـعه  به  پدر  داشت گــریه ـمـیکرد،  شد. کیـمـیا  تر  باد، ـتـند   آمد. 
ترک خود  خانه را از مـسیرِ  داشتند  ودند،  وشانده ـب با خاکـستر ـپ آتش را   مـجاوران، 

میکردند. خبر ترسناک بود: 
«کرمانه غیبش زده!»

دست-  از درِ مخـصوصِِ به  من و کیمـیا -کـفش  باال رفـتند.  له   پدر و راـبعه از راه ـپ
تا هم کوچه را دور زدم  من  خودش را گـرفت و  شدیم. کیمـیا، راهِ  خارج   مـجاوران 
 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 ـمیرفت و خوب ـهمه جا را ـنگاه ـمیکرد. ـمرتب ـتکرار
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 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 ـغیرِ ممکنِ دیگر -کرمانه انگار بال در آورده ـباشد-  پریده و
 رـفته بود. ـقیافهی پدر ـعینِ عکـسهای مردانِ «خانواده دوست»  ، ساکن و خـیره به
قرار سرش   ِتابلویی ـپشتِ  چارچوبِ پنـجره، مـثلِ  فِـریم  گاه مـیکرد.    خانواده اش ـن
پایین هـمــچون طرف مـحــصور  و از  سه  چارچوب از  پدر در آن   داشت.  مـتــثالِ 
 شاهزادگانِ قاجاری به صندلی و زمین وصل بود. اگر باد موهای جو-گندمیاش را
دست از گـشنتِ هـزاربارهی مادر و رابـعه  است.   تـکان منیداد فـکر مـیکردی عـکس 
کردم، ذراتِ دقت  که  ـتم. روی زـمـین  سراغِ حــمام رـف من،  ـیداشتند.  ـاقهابر مـن  اـت
 پوستِ انسان را سوارِ باقیماندهی آبی یافتم که از شسـتشو، روی زـمین 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 دیوار

زده بود، پاره کردم و با دقتْ باقی ماندهی آب را از کفِ حمام برداشتم. 
باد اتاقم منتـقل کـنم. بـیرونِ حـمام  به  تا شیـشهای بـیاورم و   آب را کـناری گـذاشتم 
 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
مادر برود.  ـعه میخــواست همــراهش  «جای دوری نرفــته». راـب  برود. میگــفت: 
خود چارچوبِ  بی ـحـرکت در  پدر همچــنان  باش».  مواظبِ ـحـسن  «تو   ـگـفت: 
به من  بود.  شده  باد ـقـطع  هم دـیـگر ـتـکان مـنـیخورد.  بود. ـحـتا ـمـوهایش   نـشـسته 
ـیدیدم. جام-  ـم ساقی در  خودم را -همــچون ـعـکسِ  شدم.  پدر خــیره   چــشمانِ 
با همـین تکـانهای داشت.  اندک تکـانهایی  من در چـشمِ او   ـپلک منیزد. ـتصویرِ 

مختصر، پدر به وضوح به من حالی کرد که مادر نباید تنها باشد. 



٣۳۶

کرده خودش را معـطل  خواهم پیـوست -ـپشتِ در -  به او  من  که میداـنست   مادر 
سراغ دوستانِ کـرمانه  تکِ  تک  بود.  میخـواست از  شده  باد ـقطع  هم  یرون   بود. ـب
رنده فر شکارچیِ ـپ ارمان گـذشت. چـند ـن وانت از کـن یک  یاده بودیم.  ما ـپ  بگـیرد. 
 در آن سوار بودند. ترس وجودم را برداشت. بعد از انقالب، به ویژه وقتی که جنگ
شده ـبـودند.  میـتـرسیدم شکارچیهازیاد  شد،  که ـگـوشت کـمـیاب  ا   بود، از آجن

کرمانه را شکار کرده باشند اما چیزی به مادر نگفتم.
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کیمیا
 

 گشنتهایما مدتهاادامه داشت. همزمان مادر برای خودش مطّبی زد و دوباره سرِ
آثارِ بود.  خانه  شبها بیـشتر  اما  هم مـیرفت  گاهی بیمـارستان   کارش برگـشت. 
اما من  تاقچهی  خانه ناـپـدید ـمـیشد. در ـکـنجِ   ـکـرمانه ـبـاسرعت از ـگـوشهپوزههای 
 همچنان شیشهی آبهایکفِ حمام باقی  بود. به مادر و رابعه گفته بودم که تُربت
است که  است. گـفته بودم از برادرانِ دـینی گرفتهام. گـفته بودم ـتربتِ امام حـسین 
شناور وست در آن  ریزِ ـپ که ذراتِ  زمزم محـلول کـردهاند. همچـنان مـیدیدم   در آبِ 
با مادر  شدنِ ـکـرمانه رـفـتارِ  داشت. ـبـعد از ناـپـدید  خبر   بود. تـنـها کیـمـیا از رازش 
 کیمیا بهتر شده بود. بیشتر از قبل به خانهی ما میآمد و در گشنتهای مادرم او را

همراهی میکرد. 
ـیش از ظــهر داشت، ـپ بود، روزی مهــمان  که  روستایی  پدرِ کیمــیا در   میگفتــند 
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 ریشش را بست که نان بپزد. مهمان را به «چانه  پَهن کردن» گماشت، خودش هم
نور میزد. ناگـهان مهـمان، دانهی گـندمیدر اشید و به ـت سیاهدانه میـپ  خـشخاش و 
سالم آسیا  سنگِ  زیرِ  کرد و گـفت:  «گـندمیکه از  خارج   دید. گـندم را   چانهای 
کرد شیفتهی مهـمان  آتش منیرود». همـین جمـله، میـزبان را چـنان  شد، در   خارج 
 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. 
که هم ـنـداشتند  با  اصال ارـتـباتی  راستش  یارو ـخـوشش مـنـیآمد.  این  اما از   کیـمـیا 
 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. 
یدار با طـلوعِ خـورشید ـب اید  بود «مرد ـب ها. معـتقد  قد و تـن با اراده، بـلند  بود   مردی 
که است  غروبِ خـورشید بخـوابد». میگـفت: «خـورشید ـپرست  کـسی  با   شود و 
غروب بدوزد و ـپـیش از  آسمان  به  -استقبال را- چــشم   ـپـیش از طــلوع برخــیزد و 
به ارادمت  «اگر  که  خودش را مالمت ـمـیکرد  افولِ خــورشید را نبـیـند»    بخــوابد و 

خورشید کامل بود، تا سرِ شب بیدار منیماندم». 
بود شوهرش، در اخـتیارش  ثروتِ  ابلِ مالحظهایاز    کیمـیا ـبچه دار مـنیشد. ـبخشِ ـق
 که عمال استفادهای از آن مـنیکرد. حـسّاس و ـعاشق پـیشه بود.  احـساسِ معشوقیت
مادر به  داشته بـاشند.  دوستش  که دیـگران  وسط منـیانداخت  خودش را   نـداشت. 

حسودی میکرد. 
ساده و مردی  داشت.   دوستش  اما  اندرش  پدرِ  بود.  مرده  اصلیِ کیـمـیا  پدر ِ       

کمخواه، روستایی و پاکنهاد بود. 
اما بودم.  کرده  برای کیمـــیا تعـــریف  بارهی کـــرمانه -   من هـــمه چـــیز را -در 
زاهدان بــروند، و از به  که  بود  کرده  قانع  مادر را  باور منــیکرد.  مرا   حــرفهای 
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 دانشگاه حتقیق کنند. داشتند اسبابِ سفرشان را فراهم میکردند. میخواستند اگر
هر روند و از  شود. میخـواستند ـب راحت  تا خیاـلشان  ند  طول کـشید مباـن ههاهم   هفـت
با داستانِ دمـلهایکتفِ  کـرمانه را میدانـست.  سراغِ او را بگیـرند.  کیمـیا   کـسی 
به شاید میخـواست  مادر را همـراهی کـند.  سفر،  این  بود در  کرده  حال قـبول   این 
 مادر آراـمشی ـبدهد. شاید میخـواست غولِ درونش را ساکت ـکند. «تـنهایی» این
داشت گهــگاه خانه  که در اعــماقِ ناخــوداگاهِ کیمــیا  ـضی  ـاسورِ مــست و مرـی  دایـن
پارازیتِ صورتِ  به  ـباطی  سیمِ ارـت ـرها  ـعد  از کیلومـت صدایش ـب  صیحهای میزد و 

مُزمنی در همهی مکاملههایکیمیا ظهور میکرد. 
 غیبتِ کیمیا برای من دو محفل و دو مخفیگاه میساخت. انباری و گوش دادن به
اضافه هم  حاال کلـیدِ مـنزلِ کیمـیا  خود ،  جای  سرِ  خدا  خانهی   حـکایتِ مـجاورانِ 

شده بود. 
شده هم ـپـهن  بود. ـفـرشهای نـفـیس روی  ثروت  سادگی و  غرق در   خانهی کیـمـیا 
وسعتِ خانه و ـپستوهای مـتعددش پس از گـذشنت از آن کوچـههای باریکی  ـبودند. 
که خـیال بود  خانه، جـاهایی  بود. در  ا منتـهی مـیشد بـسی غـیر منتـظره  به آجن  که 
 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
-درست بود. ـعـکسِ ـکـرمانه  اصلیِ کیـمـیا  که ـقـرارگاهِ  اتاقی رـفـتم  به   سرِ ـفـضولی 
هر دیوار ـنصب بود.  طاقِ رَف، به  هم بود -درونِ  ما  ینِ   هـمانکه لنگهاش در زیرزـم
 چه ـنگاه کردم عکـسی از شوهرِ کیـمیا ـندیدم. چقدر ناـپیدا بود این آدم! ـهیچ کس
مردم بود.  سته  بازار اغـلب ـب شغلش چیـست. حـجره اش در  درستی منیداـنست   به 
 میگفتند جاسوسِ اسرائیل است. سخنش به شکلِ مرموزی تاثیرگذار بود. روزی
بازیِ اوست. عـشق،  بازیِ  اسباب  کودک میمـاند و زن  «مرد همیـشه   میگـفت: 



۴٠۰

جدا میـکـند». عالم  این  بازیاش را از  اسباب  کودک و  است. ـعـشق،   ـکـودکان 
 حاال اسباب بازیِ او اسباب بازیِ من هم شده بود. میدانستم که جنگی کودکانه

بینِ ما در خواهد گرفت.  



۴١۱

                   حبیب
 

باال ـگر  پدر دـی ـعه و  شد. راـب عوض  مادر و کیمــیا هــمه چــیز   در غــیابِ کــرمانه و 
 منیآمدند، ناچار من را هم با خود به زیرزمین بردند. مجاوران هم از طواف خسته
جا ـریاک هــمه  زغال و ـت بوی  بود و آـبـشان دود.  ـند  چای و ـق ـیشدند. ناـنـشان   مـن
یای با دـن باطی  صدای اذان بـلند منـیشد هـیچ ارـت هر از چـندگاهی  اگر  بود.   پیچـیده 
سخن شیرینی  به  داشت  زبان  که در  با لکـــنتی  حبیب،  ــبود.  ــیرون ـبــرقرار ـن  ـب

میگفت. از پدر چیزهایی میگفت که برای من تازگی داشت: 
 من به کککلوپ سِیّدی میرفتم. آجنا سه دددسته جمع بودند.
که بود  بار  برای اولـین  ها.   تـودهایها،  زرتـشتیها و ججـجوان 
با ـمـردها میرـقـصیدند. آهنگهایخخـخـاصی زززنها   ـمـیدیدم 
مردم لـبــاسهای مـهــمانی میـپــوشیدند، اـغــلب  ـپــخش ـمــیشد. 
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 ایستاده بودند و گگگروه گروه با هم صحبت میکردند. حسن
هم یکی از جوان هایی بود که میآمد. 

بود. تــــودهایها افــــکارِ حــــزبیِ جذذذاب   برایِ هــــمه  ا   آجن
 خودششـشان را منتـشر میکـردند، زرتـشتیهادر کـنارِ دیییـگران
آشنا میششــشدند و هم  با  ـیدادند و جــوانها  ـشان ـم  خودی ـن

  مرداد که شد،۲۸کتابهای ممنوعه  میخواندند.  کککودتای 
که شدند. حـــسن  فررراری  ــاشید. هـــمه  هم ـپ  آن کـــلوپ از 
که بود  بود. اینــجا  بود. دربهدر آواره  شده  شناخته   زززیادی 
ما مخــفی خانهی  ماه در  شش  ما ششــشکل گــرفت.    دوستیِ 

بود.
زدیکِ بودم از مـجاوران. ـن شده  خودم  که مـیشنیدم.  بود  تازهای   ایـنها حـرفهای 
 خانهی خدا مینشستم و با انبر به آتشها ورمیرفتم. زغالها تا به هم جمع بودند
 در دـلشان آـتشی سرخ ، فروزان بود، همیـنکه مـتفرق ـمیشدند با سرعت ـغباری از
ـته بر آن خـف که   ـیشدند  ـستری ـم بر صورـتـشان مینشــست و همــرنگِ ـب  خاکــستر 
-چون زغالهایپراـکـــنده - در آن که ـمـــجاوران   ـــودند. از ایـنـــجا میفهـمـــیدم   ـب
دلم میـخـواست شود.  تا آتـشی در میانـشان ـمـشتعل  هم میآـمـدند   زیرزـمــیـن،گردِ 
آقا  مـنـیخورَد، اجازهی  بدونِ  امروز آب   که  بدامن. «ـکـسی  پدرم  بارهی   بـیـشتر در 
 چـطور مـمکن است تودهای بوده ـباشد». آدم در ـهمه چـیز شک  ـمیکرد. البد مادر
 را هم توی همان کلوپ دیده بود. رابطهی من با پدر، مثلِ رابطهی پدر بود با آقا.
 حرـیمها و حرـمتها ـمثلِ قوانینِ صُلبِ ناـنوشتهای مانع ـمیشد که خوـیشتنم را با او
ما در کــنارِ آن هر دوی  که  ـشی مــیسوخت  پدرم آـت من و  ـینِ  ـگذارم. ـب  در مــیان ـب
شعله هایش میـترسیدیم.  دستهایخود را گرم میکـردیم و از قدم ـنهادن در ـمیانِ 
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این بود که سخنان حبیب برایم گرمای رفنت در دل ِ آتش را داشت : 
من به  بود  ــهان  ما پـن خانهی  ماهی ککـــکه در  شش    در آن 
 کککتاب خـواندن آموخت. جدِّ من زرـتشتی بود، مالش چـنان
ـاچار که دـیـگر از غـغـغارتِ ـمـسلمانان میـتـرسید. ـن شد   فراوان 
اما پپـپولِ ما نـرسید  به  شد. از آن مـسلمانی، ااایـمانی   مـسلمان 
هر کککــجا ـته،  دست گرـف به  پولش را  پدرم  رسید.   ـراوانی   ـف
من از ججــجوانی جــمع کارِ  سرمایه میگــذاشت.  ـیصرفید،   ـم
هایش ـمـیساخت. ـبـاید پول  پدرم از  که  بود  هایی  سود   کردنِ 
 دددر به در و حجره به حـجره میرفتم و مطالبهی بهره میکردم،
 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
ودند. آشنایی با کـلوپِ سسـسیّدی  شمـشیرِ سلطانش گمـاشته ـب
اما پولی نــداشت  ات میداد.  رن آور جن این ششــشغلِ   مرا از 

نکبتِ پپپول هم نداشت.
  اشکالِ پول این است که وقققتی سراغت میآید، هم دل بسنت
پولت دل وقتی از  است.  ناگوار  هم دددل کـندن از آن   به آن  و 
پول ــیشود. «دلِ  تو دور ـم سرعت از  با  هم  پول   میکَـــنی، 
ــهر آهویی مـــیرمد و ـق است، همچچـــچون  نازک   بدجوری 

میکند.» 
دستت  خارج شد اااحـساسِ   همـین که مدددارِ پول درآوردن از 
 بیعرضگی میکنی. اصال پول با بیعرضگی  رابطهی غغغریبی
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وقتی داری و خرج میکـنی ففـفکر  میکـنی بیعـرضهای،  دارد.  
وقتی خرج منیـکـنی ففـفـکر میـکـنی بیـعـرضهای،   وقتی داری و 

که نداری باز هم  فففکر میکنی بیعرضهای. 

گوش مـیرسید. به  باال  صداهای عجـیبی از  حرف میزد،  حبیب  که  طور   همـین 
ساختمانِ ـمخروبهای را به جـنبش باد  خود مـیساید یا  اشنهی   گویی دری کهـنه بر ـپ
برای بود  شنیده  بار  دهها  گویی ـحــرفهایحبیب را  که  است. راـبــعه   درآورده 

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
نبار وعده میداد. اـی خود را  به او برگـشنتِ  گاه قـبل از رفـنت خـطاب   را میداـنست، 
 هم که راـبعه رفت، نخـست رو به غالم کرد و گـفت: من زود برـمیگردم. غالم که
 همـیشه دوزانو مینشـست و سرش را به شکلِ مُـفرطّی پایین ـمیانداخت صاف شد

و با چشمهای همیشه نگرانش رابعه را دنبال کرد.
کردن خاموش  روشن و  به  رایو احـتـیاج  ـثلِ  ـهخود چــیزی منیگــفت. ـم   غالم خودـب
ساکت که خامـوشش مـیکردی،  هم  وسطِ جمـله  رادیو،  از  درست عـینِ   داشت. 
 ـمیشد و جمـله  را به آخر مـنیبُرد. این روزهاکه ـمجاوران یکـسره در زیرزـمین ـبودند
تا خوراک را از اول  آمادهکردنِ  کارِ  درست میکـردند.   گاه مختـصر خوراکـیهایی 
نوکرِ اگر ـکـسی ـمـجاوران را مـنـیشناخت گــمان ـمـیکرد غالمْ  ام میداد.   آخر او اجن
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 گروه است. در حینِ خوردن از همه عقبتر بود  و بعد از اینکه همه میخوردند،
 همهچـیز را جـمع ـمیکرد. در این رفت و آمدها ـهربار با رابعه چهرهبهچهره میشد،

مثلِ بچهها ذوق میکرد.  
صدای ریـشهی درخـتان این  باال برگـشت. میگـفت  که رابـعه از   چـیزی نگـذشت 
 است. میگـفت پیچـکها دارند ساختمان را خُرد میکـنند. درخـتها، موزایـیکها
شکافته و گیاهاـنـشان اند. میـگـفت ـگـلدانها  شده  خارج   را شـکـسته  و از زـمـین 
 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 هـمین حدود ـپستهی ـپیر بود که هیچکدام
شبها ودند.  پذیرای اـنبوهی از گنجـشکها ـب اما  داشتند  ابلِ مالحظهای ـن  مـیوهی ـق
شاخههای فــشردهی پرتقــالها- گنـجــشک گــرفت. با چــراغقوه  -از دلِ   مــیشد 
 پستهها اما گِل و گُشادتر بودن. نیمکرههایی که ساقههاشان  پیچ و تاب میخورد و
که هـرسال مواظب بود  دست میداد. کـرمانه خـیلی  به  زغال  برای  چوب را  هترین   ـب

گنجشکها برای بچهدارشدن به پرتقالها برگردند.
با آمدنِ رابعه -به اشارهی حسن- غالم،  بر سرِ داستانِ خود رفت : 

ــمان سرِ زاـی زنش را  که  بود  ــیبافِ  ورشکـــسته  یک قاـل  پدرم 
که ـخــرجم را از نوکری  ـفــرستاد  به  کودکی  مرا از   ازدستداد. 
 عُهدهی خود بردارد. پدرم کاری به من نداشت و سالی یک بار هم
 اگر به دیدمن ـمیآمد، ـتوقع داشت از آشپزخانه ـبرایش غذا ببرم. زنِ
بود. میـگـفت در کالهش کرده  خانه ـمـنع  به   ارباب او را از ورود 
داشتم. دوست  این زن را  من  حال  این  با  است.  دیده   شپش 
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 میرفتم یک پشت و پناهی قایم میشدم و نگاهش میکردم. اولین
 باری که در حـمام مرد شدم، به ـعشقِ او بود. در آن خانه و زیر بارِ
 حـقارتهایی که میکشیدم. رویای رسیدن به آغوشِ او بود که مرا
داشتند. زیادی  من فـــاصلهی  با   نـــگه مـــیداشت. بچـــههای او 
من بود. در چـشمِ  من بـزرگتر  سال از  یک  دخترش   کوچکترین 
خانه سنگینِ   هیچـکس دلربایـیهای او را نـداشت. همهی کـارهای 
تا حــملِ ـفت،  تا خــریدنِ ـن بام  برفِ ـپـشتِ  ـنتِ  بود، از روـف من   با 

گونیهای آرد به آشپزخانه. 
بودم خانه  نوکرِ  که تنـها  من  درست مـیکرد و  غذا  خودش   خامن، 
 معموال غذایم را توی آشپزخانه میخوردم. کمتر اتفاق میافتاد که
 واردِ اتاقها شوم. آن سوی حیاط برای خودم اتاقی داشتم که حمام
کار توی باغچـهها  تا ـظـهر  صبح  داشت. از   و دستـشوییِ مـستقلی 
آدمها بـرایم حـکمِ غریـبه را بی در و پیـکر،  خانهی   مـیکردم و در آن 
دوست و مـهـمانی ـنـداشتم.  داشتند. میآـمـدند و میرفـتـند. ـهـیچ 
 پدرم را هم ـفقط دمِ در مالقات ـمیکردم. لباس هایم کهـنههای اهلِ
 خانه بود و ـمدرسهای هم منیرـفتم. خامن، تـنها دخلـوشی و نخـستین

عشقِ من در زندگی بود. 
تاکنون گوش مـیرسید. فـکر مـیکردم  به  شه دوانـیدنِ درخـتان همچـنان   صدای رـی
دلم اما  بودم ،  امام حـسینم  جا را گرفـته بـاشند. نـگرانِ شیـشهی تـربتِ   بـاید هـمه 

منیآمد داستانِ غالم را ترک کنم. 
هایش از بود . چـشم  کرده  صورتش ورم  شد.  خامن مـریض   ناگـهان 
کار ــیه اش  شد کـل شدند. معـــلوم  بادکردگی کـــوچک   شدت 
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آزمایش کـردند، اهدا کـند.  شد کلـیه اش را  راضی  پدرم   منیکـند. 
 سازگار بود. پدرم شرط کرد که اگر آن خامن زنده ماند، غالم را به
این رزندی بردارد و همـچون دـیگرِ بچـههایش به ـمدرسه بـفرستد.   ـف
اتاقم، تـخت و پـوستی پـیدا شد.   مادرم  به  که عـشقم تـبدیل   بود 
کردم  و  واردِ دانــشگاه ام  تا مــدرسه را مت دادند   کرد. خــرجم را 
ردند. گداییِ اندرم ـم مادرِ  هم  پدرم و  هم  که  بودم   شدم. داـنشجو 
 من تازه از این زمان آغاز شد. منیداـنستم این روزگارْ مرا برای چه
شدم. خدمتگزار  که پــزشکی  بود؟ چــیزی نگــذشت   خــواسته 
نوکریِ دیـرینِ که  بود  راضی نـبودم. سـرشتم  اما   خدمت مـیکردم، 
 خودش را اجنام میداد. آدمیکه تن به بندگی داد هرگز از  حقارتِ
اما از ـچـشمِ بزرگ ـمـیشود   آن خالص مـنـیشود. در ـچـشمِ دـیـگران 

خودش میافتد. آقا میشود اما آقایی را دوست ندارد.
بر تانکی ـنـظامی  باال ـمـیآمد ـبـزرگتر و ـبـزرگتر ـمـیشد اـنـگار  که از  هایی   صدا 
سقفِ شورهایکه از بـــارندگی در  شهری در حـــرکت بـــاشد. ذراتِ   خرابـــههای 
 زیرزـمین اـیجاد شده بود، آرام آرام فرو میرـیخت. عنکـبوتهایی که الیِ گچـبریها
آنسو به ایــنسو و  با وحــشت  کرده بــودند و  فرار  شخانهها  داشتند از کال  خانه 
با افزوده و روی آن را  خدا   خانهی  به  زغال  قدری  تازه   میدویــدند. مــجاوران 
گداخته  منـایان آتشِ  تا  انبر را پـیش مـیراند   خاکـستر  پـوشیده بـودند. بـاید کـسی 

شود. 
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                حسن
 

 صدا داشت اـعصابِ مرا خورد میکرد. لرزش هم به آن اضافه شده بود. نگرانی از
 ترـبتهای امام حـسین هم بود. باید میرفتم و سر وگوشی آب میدادم. مثلِ اینکه
این مملـکت خراب کنـند. عـجب! مـگر  خانه را  آمده بـودند   شوخـیشوخی کـسانی 
به شما  است!  مردم ـپهن  اساسِ  است! ایـنجا  ندارد. اینـجا مـلکِ شخـصی   صاحب 

اجازهی کی واردِ خانه شده اید؟ شما کی هستید؟
بود. خیـلی مـودبانه گـفت که روی حـیاط ایـستاده  مامورِ ریـشویی گفـتم  به   این را 
که شکایت ـکـردهاند  ازگزاران  طرفِ ـمـسجد ـفـرستادهاند. من مارا از  آقا،   ببخــشید 
شود. خراب  مردم  سرِ  است روی  خانه دارد مـیریزد. هرحلـظه ممـکن  این  وارهای   دـی
داخل که  من  گُرگ مــیآید،  صدای  داخلِ آن  شبها از   مردمِ ـمــحل گفـتــهاند 
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 میشدم خودم یک بچه روباه دیدم. من تا بهحال شما را در مسجد ندیده ام وگرنه
اید ـفکری به حالِ خانه کرد. دیوارش را که تخـریب کـنیم ـمیشود  تذکر میدادم. ـب

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
شهرها ـکـردند. که ـخـودشان را آوارهی  هم  دکتر  خامنِ   هم ایـنـجا را ترکـکـردهاند. 
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. ـبحثِ ما در بارهی طبقهی ـهمکف است شما

در زیر زمین هر کار میخواهید بکنید.
 من برـگشتم و سرِ راه، تُـربت را ـبرداشتم. درش را که باز کردم بوی گُالب ـهمه جا
داشت  پیچـید. ـقطرهای به خودم عـطر زدم. سـراسیمه رـهسپارِ زیر زـمین شدم. پدر 

داستانش را برای همه باز گو میکرد: 
 هر کسی در زندگی تغییر میکند. میچرخد. به عکسِ خود بدل
 ـمیشود، اما من از نخـست شیرِ پاک خورده بودم. گـویا مادرم که
شیر من  مادرِ  گاه او از  بود.   مرا زاـیــید، ـخــورشیدْ  روی زـمــین 
به چــشمِ چون  شیر مــیخوردم.   مادرِ او  من از  گاه   مــیخورد و 
 کسان، زیبا  آمدم نامم حسن گذاشتند.  پدرم به شوخی میگفت:
شیر مادرِ خـــورشید،  چون از  تو جـــلوهی حُـــسن گـــرفت   «رویِ 
 خوردی». مادرم در جواب میگـفت: «خـورشید، ـپرتوِ ـمهر گـرفت
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 چون از من شیر  خورد».  این  حرفها شنیدههای من بود وگر نه
درخاطر دارم، من جـــهان را -از دریچهی چـــشمم-  که   از روزی 
 خورشید در آسمان بود و بر خالفِ شوخیِ پدر یا پاسخِ مادر، هیچ
با این زیرزمـین  من در  که  امروز  تا  کارِ آن مـتـصور ـنـبود.  بر   عـلتی 
 شما نشسته ام  -چون خوب نگاه میکنم - هرگز  چیزی را نیافتم
شایبهی بر آن   که  ادعایی را ـنـشنیدم  بدامن و ـهـرگز   که ـعـلتِ آن را 

که مـــجروح ازکذب نبـــاشد. زندان از رفیـــقی  یادم منیرود در    
آمده بود شنیدم که به ـنقل از کـتابی میگـفت: «ـمسکین  شکنجه 
است و که حاللِ آن را حــساب  سرایی  به  شده  راضی   ـفـرزندِ آدم، 

حرامِ آن را عذاب».
جایی کـنارِ عـکسِ کـرمانه بر خـاستم و  من  که  خویش را میخـواند   پدر، غمـنامهی 
خدا  را تخـــته خانهی  با کفچهای خاکـــسترِ  کردم. غالم   برای تربـــتها پـــیدا 
با فـاصلهی شده بـودند. رابـعه  به آتـشها خـیره  حبیب   مـیکرد.  مـالک و عـیاض و 
 اندکی که از مجاوران داشت پشتِ دارِ کوچکی که برای قالی بافی علم کرده بود،
گره میزد. موازی و کـشیدهی «گورت»  رشتههای  به  با ظـرافت  خهای رـنگی را   ـن
بر پُـرزها  مـیکوفت و بود. کِـلوزارَش را محـکم  بافته  قالیچه را   کـمتر از یـکچارمِ 
 صدای ارتعاشِ بسیار ضعیفی از چله چون آوازِ تیری در هوا رها  میکرد. گُل ها،
شده ـبـودند. راـبـعه بود،  پـنـهان  قالی نـشـسته  بر ـپـوستِ  که  کورکی    زیرِ پُــرزهای 
خود کرانهی ناـپـیدای  خود میـخـواند. گُــلها در  حافظهی   خـنـیاگرانه نـقـشی را از 
خود پدر از گـفــتارِ  که  تأثیرِ ـفــضایی  بر   موج ـمــیزدند. ـمــوسیقیِ کالمِ راـبــعه 

میساخت، میافزود: 
 سرزمینِ من سرنوشتم بود که این خاک را از بهرِ آزمایش پهن کرده



۵٢۲

بارِ دیــگر فراخ،  دشتی  تا روزی در   بــودند. خُــردکی میکــاشتند 
بکارند.

بار ـعـروسکی یک  زندگی میـکـند.  بار  این جــهان دو    اـنـسان در 
 است  آدم منا که  در جهانِ آرزوها  پا میگذارد تا نخستین  دوره از
خوب کــشاکشِ خود را جتــربه کُــند.  همیـنـکه  ـستیِ   زندگیِ دوزـی
که  او را  در جـــهانی ــیشود  ــگری ـم کرد، آدمِ دـی ــاشا   حـــیات را مـت
نبار روانه میکنـند. اـی آرزوها-   دروغـین -برگرفـته از تـصویرِ جـهانِ 

زندگیِ فلسفی و کسالت بارِ آدمیآغاز میشود.
آزمونِ خود را در دـنـیای  شاعرانهی  زندگیِ  من  که  بود  ـنگونه    اـی
خود جــهانی دروغــین برای نیمهی دومِ  تا  کردم  آغاز   عــروسکها 
ـهار، در آستانهی ـب که در  رویش  پر از ذوقِ  بودم  ـسازم. گــندمی   ـب
 آوندی از ـبلور و ـبستری از پنبه، روـییدم و جهامن ـسرشار از حقـیقتِ
 نوروز و آرزو بود. روزِ سیزده که شد بر سنگِ جویبار، کَلهی مرگ
که از راستین در ـجــهانی  بر ـخــاستم ـگــندمیبودم  چون   ـنــهادم و 

حقیقت بهرهاینداشت.
دیدنِ من منـیشنیدم  اما  ازدواجش میگـفت  زندان و   پدر از مـدرسه و دانـشگاه و 
 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!

کردنِ رخـتِخواب ترک  طرف،  است. از آن  سختی  کارِ  با فـشارِ مـثانه    جنگـیدن 
سطحِ بر  زیرِ حلاف درآمـدهاند و  اها از  که ـپ صبح  نُهِ  حوالیِ  است.  سختی  کارِ   هم 
 خُنکِ تُشک میسایند، با هر جابجایی حسی از لذت به سلولهای پوست، منتقل
صدایی زنت کـنارت نیـست. از بـیرون  یک دفـعه میفهمی  حال   این   مـیشود. در 
کار هم  در  یا تِــلِک و تِلِــکی  ولزِّ نیــمرو  صدای جــوشیدنِ آب، جِــلزّ و   منــیآید. 

نیست. پس ملکه کجا رفته؟ دیشب که اینجا بود!  
وقتی اعـصابش خُرد ـمیشود ـیکی  فهمـیدم ؛  البد دوباره دـیشب خُر خُر ـمیکردم. 
 دو بار زیرِ سرم را درست میـکند، ـبعد  ول میـکند میرود، روی کاناپه میخـوابد.
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ستر». هم ـب بی  است بـسترِ  وسیع  که: «چه  شاعرِ ژاپـنی  خوب گفـته آن  چه   واقـعاً 
چارهای نیــست، بــاید خوب احــساس مــیشود.  وسعت  این  صبحها   مخصــوصاً 

برخیزم. 
جا دادنِ حالِ  حاال مـلــکه  در   هم ـمــیگذرد.  ساعت از ده  دوشم را بـگــیرم   تا 
جانِ به  کن افـتادهام  با گـوشپاک  است.  توی مـاشینِ ظرفـشویی  شبانه   ظـرفهای 
گاهی را جتـربه میکـنم. مـلکه غُر ـمیزند صبح  خوبی از ـنشاطِ  حسِ   گـوشم و یک 
 که چرا سرِ راهِ حـمام، کتری را روی گاز نگذاشتی. حاال الـبته کتری جوش آمده و
من میخـواهد «ال اقل» چایی دم کـنم. این کلمهی «الاقل» را با غـلظتِ خـاصی  از 

میگوید و با این طرزِ گفنت روی اعصامب میرود. 
 چرا الاقل؟میگویم: 

 از بس ـمیخوری شبها مـنیتوانی ـبخوابی. حلاف را جوری دورِ خودت میگوید: 
من تا  که منـیدهی.  هم  صبحانه  دهد.  هم منیتـواند تـکانت  که فـیل   لوله میکـنی 
که  مـیگویم است  این دلـیل  به  آتش منـیگذاری.  هم روی   بلـند نـشوم حـتا آب را 

«الاقل». 
 : همچـین جـلوی سینک را گرفتهای که مـنیتوامن غوری را ـبشویم «الاقل»میگویم

بدامن تو کی ریزم. اصالً من از ـکجا   غوری را یک آبی میزدی که من ـبتوامن چایی ـب
راهیِ حـمام شوم صدا  سر و  بی  اگر   بـلند ـمیشوی که کتری را روی آتش ـبگذارم. 
 این را میگویی، اگر سر و صدا کنم  میگویی «نه شب گذاشتی بخوامب نه اآلن»،

آخر من چه خاکی توی سرم بکنم. 
من، هـنوز از کـجامیـگوید با  زندگی  سال  که ! بـعد از ده  بدانی؟ واقـعاً   : از کـجا 

 بدانی؟ من که همیشه سرِ ساعتِ مشخصی بلند میشوم. مثلِ تو که نیستم ؛ یک
صد این را منـیدانی! الاقل  تو  شوم و  صبح بـلند  ششِ  یک روز  یازده ـبخوامب  تا   روز 
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بار تا حاال راجع به آن صحبت کردهایم. هنوز از کجا بدانی؟
 : ببین ملکه من از بحث کردن خوشم میآید. از پیدا کردنِ یک استداللِمیگویم

جوابت را هم  لذت مـیبرم. اآلن  جایش میخـکوب ـکـند   سرِ  که ـقـاضی را   محـکم 
 دارم. دلم هم میخواهد بگویم، فقط منیدامن تو حالِ بحث کردن  داری یا فقط غُر

میزنی.
اید یک جوابیمیگوید  : ببین اصالً طاقتِ دو کـلمه غُر شنیدن را نداری. حـتماً ـب
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
غَُرَش را بـزند، خودت بـگویی: «بـگذار  با  شد  بار  یک  بازی میکـنی.   بدونِ فـکر 

حالَش را ببرد. من بهتر است چیزی نگویم».
مادرت، ـعـصبیتر مـیگویم جونِ  بدتر نـیـست؟  سکوت ـکـنم  اگر  خدا وکـیـلی    : 

یک بدهم. از  جوابت را  تا  ادامه مــیدهی  ساکت بــاشم آنــقدر  اگر   منــیشوی؟ 
ضایع کُلِّ روزم را  دهم،  ادامه  ندادن را  جواب  اگر  شد،  که رد  هم   مرحلهای 

میکنی.
با ـفـکر به ـبـعد ـچـندان دـقـیق و  اما از آن    ـقـبول دارم ـهـشت ـحـرکتِ اول را حـفـظم، 

بازی میکنم که همه چیز به خیر و صالح متام شود.
 :  معنای نبوغ را هم فهـمیدیم. اآلن که من چـیزی نگفتم. شب از دستِمیگوید

خالی میـکـنم. حاال دارم دوکـلـمه عُــقده ام را  شدم.  باالخون   خُر و پُــفت آالخون 
تا بار  صد  این را  هم  خودت  شنوی،  کردی تعـریف و متجـید ـب عادت  تو   مـیدونی! 
بوی ـگـند که دوش ـگـرفتی، دـیـگه  دستت درد نکــنه   حاال گفتهای. «ـبـاشه ـعـزیزم 
 منیدی. ـمرسی که مَـنو ـبیدار ـنکردی. چـقدر خوب و مهـربونی». خوب شد؟ حاال



۵٧۷

بگو ببینم استداللت چیست؟  قاضی سراپا گوش است.
یگویم:  دلم خـواسته ازـم وقت  هر  است  سال  «شاکیِ مُـحترم» ده  قولِ  به  که   من 

ساعتِ چـند بـیدار مـیشوی؟ تو  که  چرا بـاید حـساس بـاشم  شدهام،  خواب بـیدار 
صحبت این  به  چرا ـبـاید  من  ولی  کردهای، ـقـبول.  صحبتش را  بار  صد   ـمـیگویی 
 اهمیت دهم؟ خدا میداند زن و شوهر از صبح تا شب راجع به چند موضوع حرف
 میزـنند.کـسی که ـهمه را ـثبت منیکـند. چـیزی که در حافظه میـماند، ـبستگی به
 ذهنِ  شنونده دارد. تو که خودت استادِ هوشِ ـمصنوعی ـهستی، ـمیدانی، ما یک
گانی به باـی که صدایـشان میکنـیم  پس از آـن بار  هر  که  داریم   سری فـایل در مغـزمان 
 برمیگردند. اینها از بایگانی خارج منیشوند مگر اینکه متقاضی بارِ دیگر  یکی از
 آنها را در خـواست کـند.  کـسی که «زمانِ برخـاسنت» ـبرایش ـمهم نـباشد، ـهرگونه
به باـیـگانی ـمـیسپارد. یا بالـفـاصله  دریافت منیـکـند و  یا  باره را  این  عاتی در   اطال
این فـایل است،  صبحگاهی  مـهم  زمانِ برخـاسنتِ  که  تو  برای کـسی مـثلِ   برعـکس 
 عمالً آنقدر از بایگانی خارج شده که میشود گفت؛ هیچ وقت در بایگانی نیست
هم میـکـنی و ـمـیگویی: بارهی آن ـغـلو  به هـمـین دـلـیل در   و همـیـشه ـجـریان دارد، 

«تا کنون بیش از صد بار راجع به آن حرف زده ایم».
ایانِ هرمیـگوید هم ـبشنو که در ـپ  : حاال که ـبحث را اـینقدر جدی میکـنی این را 

 محاکمهای، افتخاری برای متهم متصور نیست. گیرم از اتهامِ خود تبرئه میشود.
شاکی فرق میکـند.  داستانش  شاکی،  اما  یک آدمِ معـمولی.  است مـثلِ  شده   تازه 
نتیجهی است  این ممـکن  باد رفـته، مـطالبه میکـند و  بر  زعمِ او  به  که   دارد حـقی را 

افتخار آمیزی داشته باشد. 
سازگار تو  با عالیقِ  من  عاداتِ  عادتی از  چون  که  است  این  تو  حرفِ   خالصهی 
چه ـیتوجهی  این ـب حاال  خوب  ـسپردهای.  خاطر ـن به  ـدیده و  ـبوده آن را هــرگز ـن  ـن
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افتخاری دارد.
من ـمـیگویمـمـیگویم ـکرد.  دعویِ افـتـخار ـن که  چه افـتـخاری؟ هـیـچی. ـکـسی   : 

 سروصدا نکردم تا تو بیدار نشوی. کتری را هم نگذاشتم چون  پُر کردنش از میانِ
که بس  من  برای  صدا مـیکرد. همـین افتـخار  سر و  شده،   این هـمه ظرـفهای تلنـبار 
 حواسم به خواـبیدنِ تو بود. اینکه تو عادتا کی بیدار میشوی قصهایاست که من

افتخارِ دانستنش را ندارم.
یدهمیـگوید بودم. خواـب شدی بـیدار  خارج  اتاق  تو از  که  وقتی  صبح،  من  ببین   : 

با ـهـشیاری در ذـهـنم مـجـسم ـمـیکردم. هم  هم ـمـیشنیدم و  اما ـهـمه ـچـیز را   بودم 
حولهات را تو  ندارد.  با واقعـیت  دست مـیدهی هـیچ ارتـباطی  به  تو  که   تـصویری 
با کردی.  هوا  به  صدایش را  باز و    انداختی و نـشـستی ـپـشتِ ـلـپتاپت. درش را  
 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.
سمتِ حــمام ـمـیدویدی. حــتا ـفـرصت به  ـاشُدی  وقتی ـپ که  کردی  ـقدر مـعـطل   آـن
به حالی  است در چـنــین  آرامش بـبــندی. ـچــطور مـمــکن  با   ـنــکردی درِ ـحــمام را 

ظرفهای تلنبار شده و سروصدای کتری فکر کنی؟  
ندارد.مـیگویم:  عرض  طول و  که  کردن  که ـمـیگویم. ـفـکر  سادگی   به هـمـین 

 بدبختانه از این ذهن به آن ذهن  «لود» هم منیشود، سریعتر از سرعتِ نور میآید و
«با حاال ـپـشتِ پـلـکهای  کرده و  تو را ـعـصبی  اصالً آدـمـیکه  خُــرخُرش   میرود. 
ــصویری در ذـهــنت چه ـت اتاق حـــرکت میکـــند،  توی  تو،  ــستهی»   سماجت ـب
 میسازد؟  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
هم من  حاال بـگذار  سوءِ ظـنها را بـرطرف کـند.  گونه  که همـین  بود   این خـواهد 
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یدنِ دـیشب دخلوری مـیخواهی بد خواـب اعتراف کـنم: «تو از  سوءِ ظـنم را   صادقانه 
مرا وادار کنی که احساسِ گناه کنم تا کمیدلت خنک شود».

 : روغنِ ریخته را نذرِ ابوالفضل نکن. این را که من از اولِ صبح دارم فریادمیگوید
 میزمن من که گفتم طاقتِ دو کلمه غُر  شنیدن را نداری. این را از اول گفتم برای
 ایـنجا بود که تو ـتکرار نکـنی. این هـمه ـبحث میکـنی که حرفِ خودم را به خودم

ثابت کنی؟ 
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پیش از ظهر

یک است. ـپـشتِ پـنـجره مـنـظرهی ـتـرسناکی از  صبحانه ـجـمع ـنـشده   ـهـنوز ـبـساطِ 
بورانِ قطبی دیده میشود. هنوز لیوانهای چایی خالی نشدهاند.

است. هر دو خوبی  وقتِ  یم. اآلن  زنگ بزـن ایران  به  فاقْ  به اـت یا    مـلکه میگـوید:  ـب
که کاری  صحبت کـنـیم.  اس بگـیـریم و ـقـشنگ  جا مت سه   خانهایم. ـمـیتوانیم دو 

نداری؟
: کار که زیاد دارم ولی این هم واجب است. شماره را بگیر.میگویم
: نه تو بگیر صحبت کن بعد من هم حرف میزمن.میگوید
: ببین خودت پیشنهاد دادی، خودت هم باید زنگ بزنی.میگویم
وید یادت میـگ اگر  تو  چه؟ مثالً  حرف یعـنی  این  آخه  کن چـقدر بچهای؟   : نـگاه 

واجب را اجنام دهـیم، خودت-  قولِ  -به  کـارِ این  که  بود و پـیشنهاد میدادی  تاده   اـف
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فرقی با اآلن داشت؟
ببین...میگویم: 
وقتیمیـگوید یدا کـنی. مثالً ـبگویی «اصوالً  جوابی ـپ یک  زنی   : الزم نـیست زور ـب

کارو که اون  حس و حالیه  توی  که  نه   کـسی پـیشنهادِ کاری رو  میده یه معـنیش اـی
بازی درمیآری و پـیـشنهاد میدی و چرا رـئـیسْ  «تو  یا  ـبـگویی  ام میده.»   ـبـهتر اجن
این هـشت حـرکتِ اول را نزن  به پـیشنهاداتت عـمل کـنن». زور  وقع داری دـیگران   ـت

من هم حفظم.
 : بهبه بازیت خوب شده. کیش هم بده، مات هم بکن، اصالً برو سیگارمیگویم

هم بکش!
: لوس نشو، زنگ میزنی یا نه؟میگوید

نِ خــاصی با حل کج میکــنم و  حالتی منایــشی، گــردمن را  با  بر میدارم و   تلــفن را 
: به کجا زنگ بزمن؟....میگویم

 پس از سه دقیقه حرف زدن با برادرم گوشی را به ملکه میسپارم. اکنون روی مُبل
است که از بـلندگوی  به شکلِ «از زیر در رفتهای» نشـستهام و ـبیش از  ـنیم ساعت 
طرفِ ــکه از  برادرم از طـــرفی و مـل خانوادهی  ــکاملهی همهی اعـــضای  به ـم ــفن   تـل
 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
کن. حاال تو مـعلوم  که: وـقتش را  هم میکـنند  من را  است. مالحظهی   شِلِم ـلنگ 
زنگ ـمیزمن. با خودم اید این ـقصه را با مـلکه در ـمیان ـبگذارم. به بچـهها گفتهام   ـب
 میگویم شاید ملکه هم بیاید، برویم کافیشاپی، جایی. هم ما به بازی برسیم، هم

او روی پروژهاش کار کند.
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یک اس ام اس میگیرم که : 
زمان را مـشخص بفرمایـید، مـریدان و بـندگانِ کفـنپوش شما فـقط مـکان و   «استاد 
است. عجالـتاً کُری خـواندنهای بـعدی  شد» ایـنها البـته مـقدمهی   حـاضر خواهـند 
دستش را در هوا به عالمتِ اید جوابی بدهم. مـلکه هم که خداحافظی منیکـند.   ـب

سؤال تکان میدهد که کی بود؟
: مینویسمروی کاغذی 

«میخواهم قرارِ میتینگ بگذارم، چه ساعتی خوبه؟»
: «با کی و در بارهی چی؟»مینویسد

شکایت ـشرفتهاش  آرتروزِ پـی که از  اتاق پیچــیده  برادرم در  کردنِ  شوخی   صدایِ 
بر جز  شدتِ درد  که از  خودش «ـهـیپِ ـمـبارکش» میـگـوید  قولِ  به   میـکـند و از 
است ـمـشعولِ گفـتـگو در ساعت  ربع  عالم ـقـابلِ تـکـیه نـیـست.   نرمـتـرین چـیـزهای 
نِ مـلـکه برادرم فوقاـلـعاده طـنـزآلود و حل نِ  ایران ـهـستند. حل  بارهی کـمـبودِ دارو در 
ایان یافنتِ قریب اـلوقوعِ گفتگـوها  دـلسوزانه و چاره جـویانه است. ـهیچ ـنشانهای از ـپ

دیده منیشود.
: «ورق بازی، هیئتِ شلم بازانِ بی بیِ دل» مینویسم

وارنگ ـمــیشود. رنگ و  پر از معـنــیهای  دستش میاـفــتد. ـچــشمهایش   ـقــلم از 
 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
دستش ـباشد. شاید الزم شد  پولِ دارو  را  کـیفش را ـبیاورم تا «ـکردیت کارت» دمِ 

هماجنا بپردازد. 
جوامب را که  دستش مــیدهم  به  هم  دستش مــیگذارم و قــلم را   کیــفش را کــنارِ 

بنویسد. بچههای هیئت منتظرند.
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کارمینوـیـسد هم مــیرویم کافــیشاپ میـنــشینیم  با  امروز   :  «خــیال ـمــیکردم 
میکنیم»
:  «خوب است، میگویم بچهها هم بیایند هماجنا»مینویسم
:   «هر غلطی میخواهی بکن» مینویسد

اگر ـکـسی ـنـداند ـگـمان پاره میکـنـیم.  به رـفـقا و ـکـلی ـتـعارف ـتـکه   زنگ ـمـیزمن 
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–

 تـلفنِ من بدونِ ـهرگونه درود و بدرودی -ـمحضِ بامزگی- ـقطع ـمیشود، اما مـلکه
اتاق پیچـــیده و روی زنبرادرم در  صدای پرهـیــجانِ   است.  خط   همچـــنان روی 

صفحهی لپتاپ، عکس و مشخصاتِ یک کپسول به منایش در آمده است.
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 ظهر

 ـنیم ساعتی روی پخنتِ غذا وقت گذاشتهام. چند دقیقهی دیگر آماده ـمیشود. چه
کردم؟! همه رو دیوونه کردم!

روغنِ نارگـیل تـفت کردم و در  خُرد  قارچ را حـسابی  مارچوبه و   کـرفس و براکـلی و 
سفید به آن اضافه  دادم. زردچوبه و خُـردههای بادومـهندی را به ـهمراهِ منک و فـلفلِ 
رویی، قابلمهی  یک  کفِ  شود.  سرخ  خوب  حرارتِ مالیم   کردم و گـذاشتم روی 
یرِ چِدارِ  ـبچه اسفناج را که پخـته بودم، ـپهن کردم. کمـیتره و رزماریِ خـشک و پـن
 رنده شده را روی آن ـپاشیدم.  سبزیجاتِ سرخ شده را روی اسفناجها ـپهن کردم و
 شش ـتخمِ مرغِ هم زده را روی آن ریخـتم و درش را ـبستم. حاال دـیگر ـباید  آمادهی
گاهی هر از چــند  شود، ـمـیز را  میچـیـنم. مـلـکه  نان  آب  یخِ  تا  ـاشد.   خوردن ـب

نگاهی میکند و سرش را به عالمتِ «شکر و شکایت» تکان  میدهد. 
داشتهام. اغـلب روی رستوران  هاوایی  سالها در  گار  که اـن است  گونهای  به   حـرکامت 



۶۵

درصدِ اقل پـنـجاه  سُرخوردن تـغـیرِ مـکان ـمـیدهم. ال با  آشپزخانه   سطحِ پالستیکیِ 
است. بقیهی حـواسش معـطوفِ حل و ـفصلِ  بدهکاریها و من  یشِ   حواسِ مـلکه ـپ
 پرداختِ آنالینِ صورت حساب هاست. گفتگوهای ما -که احتیاج به جـمع بودنِ

حواسِ خاصی ندارد- همچنان به پیش میرود.
:  همین که قرارِ بازی گذاشتی، دیگر غمینداری؟    میگوید
: تو خوشحال نیستی که من غمی ندارم؟میگویم
:  چرا خوشحالم. فقط میترسم.میگوید

از چی؟میگویم: 
کهمیـگوید آرمانی  که غمـیدارند -یعـنی  دستهای  اند.  دسته  آدمها دو   :  از ایـنکه 

اید غمـشان را خورد. میـترسم دستهای که ـب این و آن را بخـورند-  و   غم و غـصهی 
حاال که تو غمینداری، کسی غمت را نخورد.

 : بابا من پیر شدم و تا پیر شدم یک میلیون بار گفتم؛  «دستت درد نکندمیگویم
با حـرصها و یک آدمِ معـمولیام  من  ولی ـنکن.  فرض میکـنی»  مرا آدمِ خـاصی   که 
که تبـعاتِ عُـقدههای دورهی با دخلـوشیها و دلتنگـیهای معـمولی. همـین  رسها،   ـت
سوخته ام را حـتـمل میـکـنم از ـبـزرگی و پـهـلوانی  ـنـوجوانی  و درد و داغِ ـفـرصتهای 
کار چه  حال  این  با  شدم»  که نــکردم «عــاشق  است. گــناهی  کافی  من   برای 

میبایست میکردم که نکردم؟ 
: صبر کن . همینجا نگهدار...میگوید

خاله. مادرِ  این ادعایِ همیشگیِ تو نـیست! یادت ـهست آمده ـبودند خواستگاریِ 
یادت هــست هم منــیزند».  سیگار  به  لب  که «حــتا  ـسرش را میداد  پُزِ ـپ  داماد 
سوءِ عدمِ  که مـنـیخواهیم بکـنـیم!  استخدام  سلبی مـنـیشود!  که   میـگـفتی ـکـرامت 
دعویِ جو پـرید  که از  خرَت  شد  حاال چـطور  استخدام.  برای   پیـشینه را بگـذارید 
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 کراماتِ سلبی میکنی. تازه اعتراف به سوءِ پیشینه هم داری! خودت میگفتی که
 «ـعشق ـعینِ گـناه است». ـکسی که مُرـتکب شد ـباید بگـوید حاال چه ـکنم تا ـعفو
یا من، عـفو بکنـید  بود گـناهِ  «این   کنـید. منـیشود کـسی گـناه کـند بـعد بگـوید: 

نکنیدکاری منیکنم». 
: تو هم صبر کن. «بهقولِ خودت نگهدار...»میگویم

اشد. شده ـب که ـپیش از اجنام،  است  کار آن  اما  کرد،  کاری  اید  که ـب است   درست 
هم بـیـشتر کار میـکـردند از ـهـمه  هم  تو ـبـاشد. ـبـردگان  امِ آن در   یـعـنی ارادهی اجن
که است  شغلی  با  روسپیان  با کـارشان مـثلِ نـسبتِ بیـشترِ  اما نسبتـشان   میکـردند 
است. با عـشق بـیگانهتر  صلبی که ـتصور کـنی   دارند. چـنین اـیجابی از هر صورتِ 
اوست. باید بخواهد  اگر گناهی بر عاشق متصور باشد -که هست- از خودکامیِ 
یرون جادهی عـشق ـب مرا از  من ـبخواهی  کاری از  تو  که  که میکـند. همـین   آـنچه را 
 میآوری. البته این بد نیست -که هیچ- خیلی هم خوب است. باالخره همزیستی
هم آدمها چـیــزهایی از  کارِ ـمــشترک میـخــواهد.  با هرـکــسی،  ـتــفاهم و   داشنت 
به اما رـبطی  است  خوبتر  هم  خوب  این از  هم اجنام میدهـند.  برای   میخواهـند و 
که کـسی کاری  هر  که  است آدمِ فوقالـعاده مهـربانی بـاشی  تو ممـکن  ندارد.   عـشق 
چه میخـواهد و اجنام که او  زنی  حدس ـب دهی، حـتا پیـشاپیش  رایش اجنام   خـواست ـب
 دهی. فرض کن هـیچگونه چـشم داشتی هم ـنداشته ـباشی. البته چـنین ـفرشتهای در
نامیم. عـاشق زاماً عـاشق ـب که او را اـل نداریم  اما هـنوز دلـیلی  است،  یا کمـیاب   این دـن
به دست  است  برای حتـققِ بـیانیه اش ممـکن  کرده،  زیرِ آن را امـضا  که   بـیانیهای دارد 
اما ـعــشق مطـلــقاً من مـهــربانی ـبــخواهی،  حق داری از  تو  هم ـبــزند.   نامـهــربانی 

خودکامانه است و تقاضای آن از کسی امکان ندارد.
 : خودکامانه باشد -حرفی نیست- اما بینشانه که نیست. باالخره ما هرمیگوید
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دوست دارد اما  گاهی آدم چــیزی را دارد  ـاسیم.  ـشانههای آن میشـن به ـن  چــیزی را 
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
شود. او در آن حلــــظه کــــیف را ـــبش مطمئن  پول در جـی وجودِ  تا از  ـــیکرد،   ـم
کار او ـنــشانهای این  با  بود.  خودش  مالِ  چون کــیف و محــتوایش   منیخــواست 

میجست که گُم نشدنِ داراییاش را گواهی کند. 
به غذا  که  است  این  بر  چون فرضـشان  غذا را آرزو میکنـند،  بوی   آدمهای  گـرسنه 

کلی از عالم معدوم نیست.
است من مـهم  برای  وجودِ آن را فرض کردهام آـنچه  چون   من از تو عـشق منـیخواهم 
خودم ـصهی  ـحث از ـق من ـب ـحثِ  اصالً  ـب است.  داراییِ مــشترک  این  ـشانههای   ـن
وسواسِ هم  مال را دارد و  هم ـنـشانهی  مال را دارد،  هم  کن مـلـکه  فرض   نـیـست. 

بیمارگونهای ندارد که هر حلظه امری بر ذهنش مشتبه شود.
هم ـمـصداق منیـگـیرم. ـمـیخواهم تو را  خودم و  حرف ـمـیزمن.  طورِ ـکـلی  به    دارم 

بپرسم:  وقتی نشانهها کمیاب میشوند نشانهی چیست؟
خود نبـاشد خوردن مـشغولم. تعـریف از  به  من  حرف مـیزند   همیـنطورکه ملـکه 
 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.
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بعد از ظهر

فردا- ـبـستهبندی میـکـند و در ـهارِ  -برای ـن غذا را  ـاندهی  با حــوصله باقیـم  مـلـکه 
 یخچال جا میدهد. ظرفهایکثیف را هم میشوید و خشک میکند و هر چیز را
 با نظمِ خوبی سرِ جایش میگذارد.  بیست دقیقهی دیگر باید راه بیفتیم. ملکه به
 دهها دـلیل، وـقتش از من ـکمتر است. ـیکی این که «ـلباس هایش روی  صندلیِ ـمیزِ
هر ـمـکانی مـنـاسب برای  هر لـبـاسی  «باور دارد  که  این  ولو نـیـست». دوم   توالت 
خارج خانه  که دـیـشب خواـبـیده، از  «با ـهـمان ـتـیشِرتی  که  این  سوم    نـیـست». 
اسور دست ـپ یک  یاورد به  خود ـب اید هـمراهِ  که ـب که «وسایلی  این  چارم   منـیشود». 
خاموش و اید چـراغها را  خانه ـب خروج از  که «قـبل از  این   خالصه منـیشود». پنـجم 
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 گاز را چک کند». ششم این که  «با ماشینی که گرم نشدهباشد و برفهای روی
 آن مـتیز نشدهـباشد حـرکت منیـکند». هـفتم این که «ـقبل از انـتقالِ  وسایل  به خانه
 -که از دیروز در ماشین جامانده- راه منیافتد». و این رشته سرِ دراز دارد. با اصرار
تا بقیهی گفتگـوها در ـماشین صورت بگـیرد. برف دعوت میکـنم،   او را  به عجـله 
 ـهمه جا را گرـفته و تراـفیک را کُـند کرده است. مِهِ سنگینی، ذراتِ ژالتـینیِ آب را

به شیشهی جلوی ماشین میکوبد و دید را محدود میکند. 
:  داشتی میگفتی.میگویم
بارمیگـوید هر  زیاد ـفـکر میـکـنم و  که میگـفـتم،  این ـمـوضوع  من روی   : از ـقـضا 

داشتند سرمـشق که  مادرت را مجـسم میکـنم و از تفـاوتهایی  مادرم و   ناخـوداگاه 
میگیرم.
: یعنی برای طرحِ مسأله سرمشق میگیری؟میگویم
 : بله دقیقاً. برای این که یک تصویرِ مأنوسی از آنچه میخواهم بگویم بهمیگوید

تو مادرِ  قدری ـمـبالغه ـبـازسازی میـکـنم.  با  این دو ـنـفر را  دهم، شـخـصیتِ   دست 
برای دـیگران است ببـیند چه کار  که منـتظر  است   هـمان ـفرشتهی مهـربان و کمـیابی 
این مهـربانی پیـمیبرد و به  انس بگـیرد ـبیدرنگ  با او  کس  هر  دهد.  واند اجنام   میـت

کمتر کسی است که به او دلبسته نشود. 
اگر اما  هم قـبول میکـنم  من  که مهـربانی الـزاماً  عـشق نیـست.  تو مـیگویی   حاال 
است. جزءِ آن  بی تـردید مهـربانی مهـمترین   نوعی عـشقِ عـمومی را تعـریف کنـیم، 
خود بـرخوردار روشناییِ  شمع بـسوزد و جمـعی را از  دلش بخـواهد مـثلِ   اینـکه آدم 
 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.
این با عشقی که من میگویم زمین تا آسمان فرق دارد...میگویم: 
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 : میدامن. میدامن. بگذار حرفم را متام کنم. عشقی که تو میگویی عشقِمیگوید
 شمع نیست، عشقِ پروانه هم نیست، عشقِ بُلبُل است که به گُلی رسیده و شیفته

شدهاست. اجازه بده به آن هم میرسم.
درست میگویی همین است. همین است.  خوب ادامه بده.میگویم: 
 : حاال بیا به مادرِ من فکر کن. ببین چقدر به اطرافش و مخصوصاً آدمهایمیگوید

دارند، توـلـدشان، که  که میـپـوشند، ـعـادتهایی  توجه دارد. لـبـاسهایی   اـطـرافش 
 عقاـیدشان، احسـاسی که ـنسبت به هم دارند و هر چـیزی که مـمکن است توجهِ آدم
ـادیده بگــیرد و ـدهد و او ـن به او ـب متی  است کــسی عال  را جــلب کــند. غــیرِ ممــکن 

نسبت به آن عکسالعمل نشان ندهد. 
جزءِ هم میـتـواند  این خصــوصیت  به ـعـرصهی  ـعـشقِ ـعـمومی برـگـردیم  اگر   حاال 
خود اطرافِ  به  اگر خوب  استنباط ما را ـبسازد. از ـقضا   ـبسیار ـبزرگی از دریافت و 
ـایاب این دومیحقیقــتاً ـن ببینیم  ـرشتهی نخــست را کمــیاب  ـگاه کنــیم چــنانکه ـف  ـن
یافنتِ گران از مـوضعِ تـرحم و کـوچک  به دـی کردن  است مهـربانی  گاه ممـکن   است. 
شناخنتِ رسمیت  به  دیدنِ ـنـشانهها از ـمـوضعِ  حالآنکه ـعـنایت و  ـاشد،   سوژهها ـب
 دیگران و مهم انگاشنتِ ایشان است. دومین امتیازِ عنایت بر محبت این است که،
خوبش همــین است. مــثالِ  ـطهْ دوطــرفه  هویتِ بیــشتری دارد و راـب  معــشوق در آن 
جادهی یکطــرفه یک  وقتی مــاشینها در  کن  ـگاه  است. ـن ـندگی در خیــابان   راـن
سرعت و حـجمِ حرکـتهای بیمـزاحم را موجِ نیرومـندتری از  چه   حـرکت میکنـند 
ـاید ـابانِ دوـطـرفه بخــشی از ـنـیروی راـنـنده ـب یک خـی اما در   میتواـنـند اـیـجاد کـنـند، 

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
شکل گرـفـته با مَـحـبت  سنجش  تو از ـعـشق در  اما درکِ   مـهـربانی ـیـکی منیـگـیری 
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من از عـشق در گفـتـمانِ عـنایت معـنی مادرم و ـفـهمِ  این  من ـفـرزندِ   است. مـتـقابال 
گرفته است. اینقدر درکِ خودت را از این پدیدهی مُبهم بر من حتمیل مکن.

کهـمـیگویم است کــسی  شاخ درمیآورم. چــگونه ممــکن  من دارم  جان   : ملــکه 
اصالً است،  کرده  نامِ «مـحـبت» ـجـمع  به  کفِ خـیـابانِ ـیـکطرفهای   ـعـشقش را از 
زمانی بر دـیگران حتمـیل کـند. اتفـاقاً برعـکس  حتمیل  واند ـنگاهش و مـوضعش را   بـت
 است که فرد به نشانهها عکسالعمل نشان میدهد. از آجنا که نشانه ذاتاً خود را بر
به که  آدمها حتـمـیل میـکـند رـفـتارِ متـقـابل و عکسالـعـملِ ـکـسی  حواسِ   ـچـشمان و 
 نشانه حساس باشد بیشتر قابلیتِ حتمیل کردن دارد. باید بگویم؛   آن تقسیمبندیِ
با که از اختالفِ دریاـفتها  (یـعنی هـمان ـبحثِ عـنایت و محـبت)  کردی،   متینی 

این نتیجهگیریِ پایانی سازگاری ندارد و عالوه بر آن غیرِمنصفانه است. 
 : عجالتاً رسیدیم. حـرفت یادت نرود تا ـبعد. دوست ندارم جـلوی بچـههامیگوید

فکرم مشغول باشد. 
 ماشین را پارک میکنم و به اتفاق، واردِ کافیشاپ میشویم. فضای بزرگ، شلوغ
سهنفره و بـیـشتر نـشـستهاند. آدمهای تـنـها، دوـنـفره،  است. پـشتِ مـیـزها  جذابی   و 
 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. 
ـرسیها سالم و احوالـپ است.  پُر  هم حــاضرند. کَلّهام ـهـنوز از گفتگــوها   دوستان 
که یدا کـند  اید گـوشهای را ـپ جدا ـمیشود. ـب ما  با سرعت از   ـنسبتاً غلیظـند. مـلکه 
ورقها هم معـلوم  و  ما  سرعت مـیزِ  به  داشته بـاشد.   برق  هم پـریزِ   هم خـلوتتر و 

توزیع میشود. 
طرف و بـحثِ یک  بازی از  صحبتهای  است.   اینـجا گفتگـوها از جـنسِ دیـگری 
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به حـرفها حـرارتی حمـاسی مـیدهد. طرفِ دیـگر  سرمایهگذاری از  سهام و   خـریدِ 
که بار  هر  گاه ناخـواسته حـاضران را متعـجب میکـند و  ان   صدای خـنده و قیلوقامل
سکوت به  مرا  با انگـشت و بـینی  من از راهِ دور در چـشمانِ مـلکه میاـفتد   چـشمانِ 

فرامیخواند.     
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عصر

گاهی ـکــاغذِ ما اـیــستاده، ـچــیزی منیـگــوید.  سرِ  باالی  که مـلــکه  است   مدتی 
 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.
: متامی؟ یا آنتراک دادی؟میگویم
: متام نیستم اما خسته شدم. امروز بیش از این کشش ندارم.میگوید

کی باید حتویل بدهی؟میگویم: 
بحثِ حتویل نیست. کنفرانس است. باید مطلبی را ارائه کنم.میگوید: 
خوب، کی ؟میگویم: 
: هنوز یک هفته وقت دارم.میگوید
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: میخواهی برویم خانه؟میگویم
تو بهیــکی از بچــههامیـگـوید خودم مــیتوامن بــرگردم.  من  تو نشــستهای  اگر   : 

زحمتبده.
دوستان همگی به شکلِ همزمان و همزبانی اعالمِ آمادگی میکنند.

: نه این دستِ آخر است. تا وسایلت را جمع کنی متام میشود.میگویم
پاروی مـخــصوص با  است.  زیادی در همــین ـفــاصله روی مــاشین نشــسته   برفِ 
دمای کرده،  .کار  مدت ـبـخاریِ ـمـاشین  این  اطرافِ آن را مـتـیز میـکـنم. در   همهی 

داخلی تا حدی مُعتدل شده است. همینکه مینشینیم،
:  واقعاً میخواستی متامش کنی؟ میگوید
:  آجنا که بودم واقعاً میخواستم اما یکدفعه پشیمان شدم.میگویم

خوب برگرد هنوز که همه هستند.میگوید: 
 : نه ولش کن. این کار هم مثلِ  آن کار، هر کاری که میکنممیگویمراه میافتم و 

خوردمن پــشیمامن. کاری؛  مــیخورم، از  هر  کاری، واقــعاً  هر   پــشیمان مــیشوم. 
 مـهمانی میروم، از رفتنم پشیمامن. دیر میخوامب، روزِ بعد پشیمامن. زود میخوامب،
ـاشی از نوع ـپـشیمانیِ ـن یک  است.  هم از ـهـمان جــنس  این   شبِ ـبـعد ـپـشیمامن. 
هم پــشیمامن. ایــنگونه راستش از گفــنتِ همــین حــرفها   بــیهدفی و بیــهودگی. 
غروبِ یک به  شدهاند. همـینکه  ژست گرـفنت- مُـبتذل و ـتکراری   حـرفها - مـثلِ 
این تعطیـلی را جتـربه میکنـند شاید نـصفِ مردمـیکه   روزِ تعطـیل نـزدیک مـیشویم 
ـکی از سخنانی هــستند. احــساس میکــنم «کــسالت» ـی ـین  به گفــنتِ چـن  مــشغول 
است. رفاه نهفـته  ببین در کـسالت چـقدر احـساسِ  است.  شده  زندگی   جتمـلهای 
دیدنِ تلویـزیون اغـنا پول داری، اینـکه ازخـواندنِ کـتاب و  وقت داری، اینـکه   اینـکه 

منیشوی، اینکه حسِ روشنفکری میکنی. اینها همه با کسالت آمیخته اند.



٧۷۵

 : خوش به حالت. مثلِ اینکه تو پیر منیشوی. اگر در آینه نگاه میکردی ومیگوید
زمان را حس ـمیکردی،  ـموهای سفیدت را ـمیدیدی، یا به هر شکلِ دـیگری گذرِ 
که فوائدِ آن نـگاهِ محـبتی   شاید اینـطور احـساسِ کـسالت منـیکردی. اتفـاقاً یـکی از 
خودم مادرِ  که در  ـگاهِ ـعـنایتی  ـابلِ  ـن مادرت ـمـیدامن -در مـق خوبش را در  ونهی   من
گاهِ عـنایتی بر عـکس،  در ـن یری منیکـند.  که آدم احـساسِ ـپ است   مـیجویم- همـین 
ما شواهد، آـنـقدر ـخـودشان را در ـچـشم  نداریم ،  بـلـکه  گُلِ همـیـشهبهار   نه تـنـها 
که دارد حلظهبهحلــظه  قطعــیت پــیدا خزان و ـعــوارضی  بُروزِ  که   بزرگ میکنــند 

میکند.
: راستی داشتی میگفتی. حرفت قطع شد. میگویم
: نه تو میگفتی.میگوید
: چه میگفتم؟میگویم
توجه نــداشته بــاشد. کــمترمیـگـوید به جزئــیاتِ اطــرافش  وقتی آدم   : میگــفتی 

احتمال دارد خودش را بر دیگران حتمیل کند.
دستم را دراز میـکنم و روی پایش ـمیگذارم و ادامه ـمیدهم:میگویم  : زنده باد. 

من حتمــیل نــکن. به  تو میـگــفتی عقــیدهات را  باد. همــین را میگفــتم.   زنده 
منیگفتی؟
بدجوریمیگـوید که  وجود دارد  نوع حتـمـیل  یک  خاطرِ ایـنـکه   به   : میگـفـتم. 

شنیدهای داستانِ آن دو هـمـسفر را   خودش را ـپـشتِ صورتـمـسئله پـنـهان میـکـند. 
خوب ــداشت و  مالی ـن ــگری  ــیبُرد. دـی خوابش مـن داشت و  ــکی همـــیانی زر   کهـی
ترسِ چرا مـنـیخوابی؟». ـگـفت از  «تو  اولی ـپـرسید  بار دومی از  یک   میخواـبـید. 
انداخت و ـگـفت؛ چاه  بده. آـنـگاه زر را ـگـرفت و در  من  به   دزد. ـگـفت زرت را 

اکنون آسوده بخواب. 
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بر دومیحتمــیل راحت میـخــفت چــیزی را  که   ـمــیخواهم بــگویم، آن همــسفری 
دربدری را که ـفــقر و  بود  زرها  به قـیــمتِ دور ریخـــنتِ  خواب  این  اما   مـنــیکرد 
که در صورتمـسئله است  این هـمان حتمیـلی  بر آدمیحتمـیل میکـند.   خـواهناخواه 

دیده منیشود.
که هر دوـمیگویم من ـقبول میکـنم  هم هـست.  بر سرِ تعـریفِ زَر   : ایـنجا اختالف 

اید ـبیدار مباـنند و از زرشان -به شرطِ مالکیتِ ـمشترک- ـمحافظت کـنند و نـباید  ـب
استنباطِ ـمساوی از چـیزی  آن را در چاه بیاـندازند و بخواـبند. آـنچه  من ـقبول ندارم 
 است که در زندگیِ مشترک زر تلقی میشود. به راستی منظور از زَر چیست؟ در
دستش از برای اـبــتداییترین مایحـــتاجش میجـنــگد و خـیــلی  که   خانهی ـکــسی 
 حداقلها کوتاه است،  البته  فهمیدنِ آنچه زَر تلقی میشود خیلی سخت نیست.
تو که  که کـسالتِ غـروبهای تعطـیل را جتـربه میکـند، مفـهومِ زَری  برای کـسی   اما 

میگویی گنگ است.
داراییِمیـگوید که  است  هر چـیزی   هم گـنگ   نـیست. همـیانِ زر   زیاد   : از ـقضا 

مشترک باشد،  یعنی تردد در همان خیابانِ دوطرفه.
مواظب باش، هی، هی، مواظب باش

عوض میکــردیم.ـمـیگویم:  ـمان را  ستیک هاـی ـاید ال یخ زده ! ـب جا   عــجب هــمه 
بدهیم. رابرِ چـهار حـلقه الستیک خـسارت  آخرش ـتصادف کـنیم و چـند ـب  میـترسم 

خوب داشتی میگفتی.
 :  یعنی اینکه بدانی آنکه همیانِ زَر را حمل میکند و خواب از چشمشمیگوید

مردان در که  است. چـیزی  که مـشترک  است  یک احـساسِ مـسئولیتی  اسیرِ   رفـته، 
زندگیِ زناشویی منیفهمند، مگر در یک موردِ استثناء!

موردِمـیگویم بدامن؛ آن  اما ـپـیش از آن کنـجـکاوم  حرف دارم   : در آـنـچه ـمـیگویی 
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استثناء چیست؟
 :  آن وقتی است که شکمِ زنان باال ـمیآید. در این حال است که مَحـبتِمیگوید

عوض ـمـیشود و ناـگـهان نگـهـدارندهی بوده  تاکنون مـفـقود  که  به ـعـنایتی   ـمـردانه 
 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
 «ـعنایت»، ایـنکه تو به پـیامهای ـبیرون حـساس ـباشی و این پـیامها  و این «ـبیرون» 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
خواب را همــچون همــیانِ زری از که  ستونِ فقــراتت احــساس کــنی   آن تــیری در 

چشمانِ تو میگیرد.
 :  تو این بحث را به گونهای زنانهمردانه کردی که مسیرِ هر استداللی را برمیگویم

این درک ـفـاقدِ درکی ـمـردانه دارم و  که  من ـبـخواهم ـقـبول ـکـنم  اگر   من میـبـندد. 
به مردَم و  من  باقی منیمــاند.  برای گـفــنت   بـعــضی ظرفیتـهــاست، دـیــگر ـحــرفی 
است. خوب رنگ گرـفته  خِرَد و ـقضاومت تابعِ بـیولوژیِ مردانهام  بودمن   واسطهی مرد 
 حاال ـکجای این ـمعادله ایراد دارد؟ چرا ـباید چـیزی تغـییر ـکند؟ چرا ـباید کدورت و

سردی در میان باشد؟ 
که وجود دارد  یک پدرکـشتگی  مرد  که در رابطهی زن و  است  این  بر  من   گـمانِ 
زنان گـفتی دسترس میکـند. آـنچه تو در بارهی آـبستنیِ  همـیشگیِ   صلح را دور از 
 برای من تازگی داشت اما این امتیاز، چیزی از من کم منیکند.  منیدامن چرا مَحبتِ
 ـمردانه در ـموضعِ مـعارضه و مناـقشه میاـیستد. اگر پدرکُـشتگی نـباشد 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 منیتوامن کیسه را حـمل کنم، این طفلکی هم که خواب
واند بخـوابد».  مـیدانی کم بـت دستِ  است خالصش کـنم،  هتر   از چـشمش رفـته، ـب
که گـفـتم.  ـمـثالِ مانع از چـنـین ـبـرداشتی ـمـیشود. ـهـمان پدرـکـشتگی   چه ـچـیزی 
 خوبش هم خواهر و برادری است که سهمِ ارثشان به شکلِ شرمآوری نابرابر تعـیین
-به ـمـیراثِ با تعـهـدشان   آخرِ ـعـمر منیتواـنـند در راـبـطه  تا  این دو ـنـفر  است.   شده 
 خانوادگی- به ـتوافقِ ـکامل ـبرسند. هرچـند ـتظاهر میکـنند که ـعشق به خانواده بر
 پول و ارث میچربد و چنین بیعدالتیهایی در اصلِ پیوندها تأثیری ندارد اما در هر
آشکار وقانی  ههای ـتظاهراتِ ـف زیرِ الـی این حتقـیر از  کدرورتِ  آثارِ حتقـیر و  شهای   مناـق

میشود. 
صحتمیگـوید فرضِ  به  تو تـرسیم میکـنی  که  شدهای  این ناخـودآگاهِ نـهادینه    : 

تافتی. تو ـمیگویی عَـلَم است که من گفـتم و تو برـن زنانهای   ـعینِ هـمان متابولـیسمِ 
ارواست چون به سادگی ـقابلِ تغـییر به  کردنِ طـبایعِ زنانه و ـمردانه در چـنین ـبحثی ـن
به دـنـیایی وارد خودت  اما بالـفـاصله  من انـتـقادت را ـقـبول میـکـنم.   ـنـظر مـنـیرسد. 
کن در فرض  است. ـبـیا  سختتر  هم  طبیعتِ بیوـلـوژیک  که تغـیـیرش از   ـمـیشوی 
 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؟
: نه حق با توست. این دوتا با هم فرقی ندارند.میگویم
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سر ِ شب

طرف هر دو  است. گــویا  روشن  کتری  زیرِ  خانه برمیگــردیم. هــنوز نیــامده   به 
 تشنهاند که به گفتگو ادامه دهند. این افکار در سراسرِ ساعاتِ ورقبازی یک حلظه
ام کارش را مت اگر ـفـکرش ـمـشغول  ـنـبود،  حـتـماً  هم  رخت نـبـست. مـلـکه  سرم   از 
خُل تا  ما دو  بد ـفـکر ـمـیکرد  گوش میداد ال این ـحـرفها  به  اگر ـکـسی   ـمـیکرد. 

شدهایم.
:  فکر منیکنی با این گفتگوها روزِ تعطیلمان را ضایع میکنیم. میگویم
پارکمیگـوید به  درجه  کوالکِ مـنـهای ـچـهارده  این  که در  نداری  بد ـتـوقع   :  ال

 برویم و قدم بزنیم. تو که میگفتی از بحث خوشت میآید. دوست داشتی قاضی
را با استداللهای تازه غافلگیر کنی.

یگویم رسیدهام.ـم هم  دیدارِ رفیـقامن  ورقبازی و  به  تازه  که دارم هـیچ،  دوست    : 
درواقع نگرانِ تو بودم. که دیشب  بد خوابیدی.

گاهی مـیآیممیگـوید حال درد مـیکرد.  هر  به   :  هـنوز گـردمن درد میکـند. البـته 
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بدقِلقی دوباره  خومب،  شود. پـنـجشش دقیقهی اول  ساکن  دردهایم  که   روی کـاناپه 
شروع میشود. اگر در این مدت خوامب نبَرَد، مُصیبتی است که نپرس.

 : حاال ببین که در چـنین وضعیتی صدای خُـرناسِ من که در سکوتِ شبمیگویم
به «هـمـیانِ زر» ـفـکر بودم  هم  من  آسمان رـفـته، ـچـقدر ـحـرصت را در میآورد.   به 

میکردم!  بگذریم، داشتی غُرت را میزدی.
: غُر نه....میگوید
یگویم این تفکـیکِ عـنایت ازـم من  راستش  داشتی میگـفتی.  بانو!  کردم  مزاح   : 

 مَحبت را  که میگویی  قبول منیکنم. از نظرِ من عشق -فارغ از ارزشگذاری روی
ولی مفــهومِ ذهــنیِ آن است. گــیرم  مــصداقی نــداشته بــاشد   آن- بیچشــمداشت 
اورها و عملکـردهای ـماست. مفهوـمیاست از جـنسِ مفـهومِ «خدا» که  ـپشتوانهی ـب
که من، عــشقی  ـگاهِ  اثر مــیگذارد. از ـن ما  بر نــگاهِ  بود و نــبودش   صرفِنظر از 
 مطالبهای ندارد، ناچار گذشت و فداکاری هم ندارد. نه میدهد 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
 ومـعشوق ـباشد -در ـبهترین حالت- نوعی همزـیستی است که رنگِ ـعشق به خود

گرفته است.
یک دـنـیایِمیگـوید که از  است  این ـنـگاهی  با هـمـین ـنـگاه ـمـشکل دارم.  من    : 

یکطرفه میآید.
: خیابانِ یکطرفه را قبالً گفتی...میگویم
آسان نیــست. دنــیای یکطــرفه، دنــیای تفکــیکمیـگـوید ولی فهــمش   :  گفــتم 

است. دـنیای خـداوند  جنسـهاست. دـنیای عدمِ حـضورِ مـعشوق در حیطهی ـعاشق 
راهانداخنت و ـهمه چـیز را زیرِ چرخِ  ـکشنت و ـنشناخنت، یک ـبولدوزرِ سنگینِ ذـهنی 
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 آن خُردکردن است. به تاریخِ تکجنسیِ پر از جنایتمان نگاه کن، کار به زن و مرد
کن ـچـگونه بودن و تفـکـیکِ دنیاـهـاست، ـنـگاه  ندارم، بحــثم تکجـنـسی   بودنش 
 شاهان، الیقترین فرزندانشان را یا کُشتند، یا بر باد دادند. اگر جنسِ دومیحضور

داشت آن خودکامیِ ویرانگر لگام میخورد.  
:  این چه ربطی به عشق دارد؟میگویم
تومیگـوید که  است  این  است.  صورتِ بـیـرونی  شدنِ همـین  درونی  هم   : عـشق 

یک عـــطشِ که از  خودت میبیـــنی،  وجودِ  ایلی را در   خودت را میبیـــنی و مت
 سیریناپذیر حکایت دارد. بی درنگ سرابی از معشوق میسازی و تراوتِ آن سراب
رابر منیـکنی. در این دـنیای یکطـرفه که یک ذهن بر  را با ـهیچ کوثری مـنیسنجی و ـب
سخن میگــوید، دهان  یک  ـسیر را مــیسنجد و  ـگاه ـم یک ـن ـرمان مــیراند و   آن ـف

معشوق دیرگاهی است که ندانسته زیرِ پا له شده است.
پایتمـیگویم که ناـگـهان  لبِ پرـتـگاه  میـچـمی. ـبـیمِ آن دارم  بر  سخت   :  مـلـکه 

بلغزد و فرمان نبرد.
بر مـیگردم. همیـنجامیـگوید عوض میکـنم و  من لبـاسم را  چایی ـبگذاری  اگر   : 

نگهدار، که اآلن میآیم.
برای گفـنت جز فـریاد چـیزی  است و  دلش غَلَـیانی  که در  کتری میروم  سوی  به   من 
چای در آن مـیریزم. هـمه در زیادی مـیشویم و پیـمانهای  دقتِ  با  غوری را   ندارد. 
 فکرِ سخنی هستم که میخواهم بگویم و زیر و باالی آن را میسنجم. باید پیش از
 آن روشن کنم که آگاهی و رسیدن به درد و رنِ دیگران و برداشنتِ فشار از  دوشِ هر
ندارد. بـاید جای ـتـردید  من  برای  که  است  دستت مـیرسد، فریـضهای  که   کـسی 
وسط اـفتاده، من توجیهِ بیتوجهـیها نـیست. این چـیزی که   روشن کـنم که ـموضعِ 
 ـبسیار ناجوامنردانه مرا منکوب میـکند. اگر حـرفم را به ـکرسی بـنشامن تازه خودم را
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حال ـتـصمیم میـگـیرم بیـهـرگونه این  با  کردهام.  به اطـرافم» مـتـهم   به «بیاعتـنایی 
که بخـواهد از بحـثکردن امتـیاز دهم. ملـکه آدمینیـست  ادامه   تـصریحی حـرفم را 

بگیرد.  
رسیده ایران  که از  دوتا کُلُمـپه  ریزر  توی ـف هم مـیرسد. از   چای را مـیریزم و ملـکه 
 است، بیرون میآورم و در ماکروویو، سی ثانیه گرم میکنم. یکدقیقهای منیگذرد

که همه چیز آماده است.
 :  فرض کن ثابت کردی  «آنچه من میگویم برخاسته از دنیایی یکطرفه ومیگویم

 بر آمده از ذـهنی تـنها و ـتکصدایی است». فرض کن که این معنا را هم به ـکرسی
 نشاندی که در این ـمیان مـعشوق زیرِ پا له ـمیشود، ـهنوز مـعلوم نکردهای که ـعشق
با که  اصرار دارم  من  یا میتـواند بـاشد. از قـضا  است و  این  به غـیر از   چـیزِ دیـگری 
که در آن به تعرـیفهایی کنـیم  دیدهها را محـکوم   ارزشگُذاریهای پـیشینی نبـاید ـپ
 منیگنجـند. عشق همین است که هست، حاال هر چیز را میخواهد زیر پا له کند
بر آن بـگذاریم  پیـشی ما مـیخواهیم  که  ارزشی  بر  که  است  این عـشق   یا نکـند. 
 دارد. عشق ماهیتی پیشینی دارد، یعنی پیش از آنکه ما آن را بپسندیم وجود داشته
داشته، ــــماعی  هم بُـــــعدِ اجـت فردی و  هم  بُـــــعدِ  ــــسان  اکه اـن  است. از آجن
 میباـیست که راهی یکطـرفه ـبین این دو بُـعد ـتاسیس ـکند. یـعنی وجهِ فردیِ اـنسان
داشته شیفتگی  گروه   به  به ـهـرگونه عکسالعـمـلی-  ـنـسبت   -بدونِ اندـیـشیدن 

باشد. 
که او را با نخـستین بـیعدالتیها و حرمـانهایی  به مـحضِ بـرخورد   اگر چنـین نـبود 
 تهـدید ـمیکرد، ـعطایِ گروه را  به ـلقایش میبخـشید. درواقع  انـتخابِ طبیعی، آن
 دسته از اـنسانهایی را  برگُـزید که برای شیفتگیِ یکـطرفه و بیچشـمداشت آمادگیِ
شدند. با چنـین الـگویی متـشکل  داشتند. نخـستین گـروههای بـشری البد   بـهتری 



٨۸٣۳

 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
که هم عــنایتی  تو روی آن  مــیگذاری  و  که  ارزشی  هم آن   است و در مقــابل، 

میخواهی بینِ افراد شکل بگیرد، جنبهی پسینی دارد.
تومیگـوید که  شده ـبـاشد  شروع  ماجرا همـیـنگونه  که  کن  فرض  ـیا  هم ـب تو    : 

روند این  زمانی در  چه  که از  قاطع ـمـیتوان فهـمـید  ضرسِ  به   ـمـیگویی. چــطور  
یدا شده است. ـعشق که هویتِ خارجی ندارد، پس ـناچار از زمانی  مـفهومِ ـعشق ـپ
 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
است. شده  یدا  زندگیِ ـبشر ـپ بارهی آن ـبحث میکـنی، در  تو در  دورههاکه  این   از 
 تازه اگر قبول کنیم که مفهومِ عشق از همان اول معلوم بوده،  هنوز تکاملِ آن هم
بارهی ـعـشق ـفـکر ـیه در  اگر آن اـنـسانِ اوـل که  ـپذیرم  من ـمـیتوامن ـب  منـتـفی نـیـست. 
 میکرد احتماالً  آن را با هر اسم و تعریف و جادو و جنبلی که باور داشت بر اساسِ
که کردی میفهمــید. حــتا مــیتوامن بــپذیرم  تو تــرسیم  که   یک چنــین ذهنــیتی 
ین کـوششها را در فـهم و تـوضیحِ عـشق که اوـل هم  سانهای تکامـلیافتهی بـعدی   اـن
مدرنِ که انـسانِ  اما منـیتوامن بـپذیرم  داشتند،  شاید هـنوز  چنـین تـصویری   کـردند، 
 امروز که انواعِ  تفاوتها را به رسمیت میشناسد همچـنان ـهمان شناخت و همان

درک را از عشق داشته باشد.
مامـیگویم هم  امروز  ندارد. هـمـین  این  درکی ـغـیر از  هم  مدرن   : هـمـین اـنـسانِ 

باور توجه ـمـیکردی» یـعـنی  به فالن ـخـواستم  داشتی  دوست  مرا  «اگر   ـمـیگوییم 
ــسانِ است. همـــین اـن ــشاپیش دوســـتداشتنی الزم  ــنایتی پـی برای هرـع که   داریم 
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یک ـعـاشق به  دـیـگران ـتـبدیل به  توجه  با ـنـسخهی  شما منیتواـنـید   پُــستمدرن را 
 کنید. اتفاقاً اگر ا به توجه کردن امرکنید نتیجهی عکس میدهد. خودت و خودم
 تا کـنون چـقدر جتـربه کـردهایم؟ توجهِ هر ـکسی را به هر کـسی که معـطوف کـردیم،
این و آن عـاشق منـیشوند. به  توجه  با  آدمها  شد.  کم  شانسهای عـاشقی   یـکی از 
 عشق از یک مَحبتِ نهادینه شده به همنوع میآید که در همه کمابیش هست ولی
نتیجه بـرسانند. به  درستی آن را  زمان و مـکانِ  که در  شانسِ آن را نـدارند   همـگان 
 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...
: و نگهبانی که از آن پاسبانی کند و هیمه بیافزاید.میگوید
یگویم یاـم به دنـیای کـهن  این ربـطی  اما  هم میخـواهد،  خوب، نگهـبان   : خیـلی 

مدرن ندارد. به هر حال آتشی باید باشد تا نگهبانی ظهور کند.
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 شب

حدیث حرف و  پر از  هم  سکوتها  اما  ایم.  نزده  طرف حـرفی  که دو  است   مدتی 
 است. از نگـاهای خـیره و جمـلههای ـکوتاه و حـرکتی که در اـعضای صورت ـهست
شتنند. ملـکه با خوـی سخن گفـنت  هر دو نـفر مـشغولِ  که  خوبی فهمـید  به   مـیتوان 
اسهای شُـسته را جـلوی کوهی از لـب هم  من  کرده و  به پخـنتِ شام ـمشغول   خودش را 
گاهی عالمِ خـیال  انواعِ مختلـفم. در  کردن و تفکـیکِ  تا   خود ریخـته ام و مـشغولِ 
اسخ مـیدهم. خود، سـرسختانه ـپ گاه از مـوضعِ  جای ملـکه مـیگذارم و  به   خودم را 
دوستانِ نداریم.  روشن ـکـردنش  به  اما هـیـچیک رـغـبتی  است  خاموش  ـزیون   تلوـی
به برای سرکـشی  یم.  آنها احـساسِ وظیـفه میکـن به  که در سرکـشی   زیادی هـستند 
چه فـــرصتِ مُغتنمیمیتـــواند بـــاشد. ایـــنها یک روزِ تعطـــیل   دوستان، پـــایانِ 
 فکرهاـییست که در البالی بحـثهای ذـهنی، سراغم میآـیند و اشراقاً ـمیدامن که به
هم مـنیشوند. سکوتِ عاملانهای  اندازهی  ـیکدهمِ اـفکارِ جـسته و گریختهی مـلکه 

بر خانه حکمفرماست. گاهی  دانشِ ما در آن است که چیزی نگوییم.
رها آتش ـگــفت، ذهــنم را  بارهی نگـهــبانی از  که ملــکه در  آخری  این نکتهی     
موج یک توـهــماتِ نیروـمــندی از اـنــسانهای اوـلــیه  من  برای   منیـکــند. همـیــشه 
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یک مــوضوعِ به عــنوانِ  ربهی عــاشقی  ـشه  و جت ـیها اندـی این گمانهزـن  مــیزند. در 
به آن که از فکـرکردن  است،  جذابی   تفکیـکشده از عنـاصرِ دیـگر هـمواره معـمای 
 لذت ـمیبرم. همـیشه ـفکر ـمیکردم که ـکشفِ آتش و جمـعشدنِ اوـلین افرادِ ـبشر به
به وقت  اما ـهـیچ  بوده ـبـاشد  مرحلهی مهمیدر ـپـیدایشِ مـفـهومِ ـعـشق   دورِ آن ـبـاید 
 نگهـبانی از آن ـفکر ـنکرده بودم. حاال این حرفِ او مرا به ـفکر واـمیداشت و به تَـبَعِ

آن پیشینی بودن مفهومِ «عنایت» را  میتوانستم ببینم.
 بویِ تـلخون و لـیموترش در هوا پیچـیده است و من با حـوصله لـباسها را تا ـمیزمن.
 حسـاسیتم البته روی لـباسهای مـلکه بـیشتر است. گاهی ـیواشکی زیرـپوشهایش را
که دارد اـحــساسِ سرـمــستی روزگارِ ـنــوجوانی از ـعــطری   بو میـکــشم و هـمــچون 
 میـکنم.  لـباسها هر چه زـیرتر و زـیرتر میشوند مـلکه را به من نزدـیکتر میکنند.
ظاهر آبی  ـارکهای  ـاها و ـپ ـندی در کــنارِ درـی شورتهای ـب با  زنان  که  ـنروزها   اـی
اما ندارد،  هم هیـجانی  زنانه آنـقدرها  شورتِ  یک  دیدنِ تـصادفیِ  گر   مـیشوند، دـی
دیدنِ به  ـمـحضِ  که  دارند  دروازههای قلعهای را  من ـحـکم  برای   لـبـاسهای مـلـکه 
 پهلوانی که میآید گشوده میشوند. همین  پارچههای 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
 ـمیدهم. بویِ  غذا، ـهمه جا پیچـیده و مخـلفاتِ سفره -با سلیقه- روی ـمیز چـیده
 شده است. گاهی کـلماتی ـبین ما رد و بدل ـمیشود. ـهیچ یک، دیگر   حوصلهی
 بحث کردن نداریم. یک حالتِ تعریف از خودی در مواضعمان وجود دارد که بعد
شدت آزاردـهـنده ـمـیشود. به  ظاهر میـکـند و  کامالً  خودش را  ساعتی گفـتـگو   از 
 اینکه «من به در و دیوار آویزان شوم تا بگویم عاشقم و عشقِ واقعی همان است که
کرده» نه از آـتشها نگـهداری  زند که یکـت آسمان ـب به زمـین و  هم   من دارم و مـلکه 
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 شده است ماحصلِ ساعتها بحثی که ما میکنیم. راستش حوصلهی غذا خوردن
با  دو نــفر از صحبت  زنگ مــیزند. ملــکه همــزمان مــشغولِ  ندارم. تلــفن   هم 
آنها قرار میـگــذارند. مـلــکه از  دیدار و گفـتــگو  برای  دارند  است.   دوستانش 
سینِما، ـروند  ـرسد. بچــهها میخواهــند ـب من میـپ ـند. از  صبر کـن  میخــواهد کمی 

همین فیلمِ تازهی...
:  خامنها هستند یا قاطیست.میگویم
:  خامنها.میگوید

خوشحال میشوم، نه حالِ سینِما داشتم، نه رویِ آنکه جوابِ منفی بدهم.
:  حتماً برو، یککم حالت جا میآید. من هم شاید زدم بیرون.میگویم
: کجا؟میگوید

منیدامن ببینم پایهای پیدا میکنم، برویم آبجویی بخوریم.میگویم: 
به شروع  با بیمیـلی  که  است. همـین  مُردد  اما  قرار مـیگذارد  دوستانش  با   ملـکه 
 خوردن میکنیم، من بیشتر به او دل میدهم؛ «خوب کردی، فیلمِ خوبی است من

نقدی بر آن خوانده ام». 
:  تو  زنگ بزن با یکی قرار بگذار، من خیالم راحت باشه. میگوید

 برو، نگران نباش، جایی هم نروم هزار تا کار دارم. برو عزیزم. من بعد ازمیگویم: 
شام به بچهها زنگ میزمن.

 تـلفن زنگ ـمیزند. مـلکه که حـاضربهیراق نشـسته، خانه را ترک میـکند. من هم
که ردیف کـنم. چـیزی منـیگذرد  خودم را  پایهی میـخانهی  تا  بر میدارم   گـوشی را 
کافهی یک  ـیبارد  برف همچــنان ـم اما  بادی نـیـست  ـنم.  توی راه میبـی  خودم را 
که همیــشه بــازیهای مــهمِ فوتــبال را پــخش  «آیــریش» همــین نزدیکــیها هــست 
 میکند. همان جا قرار گذاشتهایم. فردا باید سرِ کار بروم و نباید زیاده روی کنم.
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تازه موقعِ برگشنت کسی نیست رانندگی کند.
 کافه بدجوری شلوغ است. صدا به صدا منیرسد. یک پارچِ آـبجو میـگیرم و یک
با که  ـیامی از رفیــقم میگــیرم  صفحهی مــبایلم ـپ ـیدا میکــنم. روی  خالی ـپ  جای 
 شرمندگی -از آمدن- اعالمِ اـنصراف میـکند. نگـرانش ـمیشوم. میـپرسم ـمشکلی
بازم برات ـتـوضیح میدم،  فردا  ولی حَــلّه،  جواب ـمـیدهد:  «آره  آمده بـگو؟   ـپـیش 

معذرت».  
ـهایم. ناگــهان ـهای تـن گرفتهام تـن ـفر  برای دو ـن که  ـجو  پارچِ آـب یک  با  ـگر   حاال دـی
صفحهی که از   ـبالی  ـند. فوـت دخترانِ جواـن زنان و  بار،   میفهــمم بـیـشترِ ـمـشتریانِ 
زیادی بر  محـیطِ  ـبزرگی پخش ـمیشود ـبینِ زنانِ کانادا و چـین جریان دارد. هیجانِ 
خالی من  آیا صندلیِ کـنارِ  من میـپرسد:   بار از  دخترِ التینـت یک  است.  حاکم   بار 
 است؟ من هم آجنا را به او تعارف میکنم. نتیجهی بازی را از او میپرسم و داستانِ
با من میـگــوید و  به  خود -والــنتینو- را  نامِ   آبــجو ـخــریدمن را تـعــریف میکــنم. 
 خوشحالی در آبجو  شریک میشود. دخترِ جوان و زیبایی است، با صدایی دورگه

(که اگر فارسی بلد بود، برای خواندنِ غزلیاتِ مولوی جون میداد).
گزارش رایم  چه پُـرحرارت نیمهی نخـست را ـب است و او   ینِ دو نیمهی بازی  حاال ـب   
شرمندگی ستارگانِ زـمـین را منیشـنـاسم احــساسِ   میکــند. از ایـنـکه هیچــکدام از 
که چه میکــنی؟  معــلوم مــیشود  تو کــجایی هــستی و اینــجا  ـرسم   میکــنم. میـپ
باز معـلوم مـیشود آمده و ایـنجا درس میخـواند.  رزیل   ملغمهای از نژادهـاست و از ـب
دوست دارد است.  سخت آزرده  هم زده و  به  ـسرش  با دوستـپ  دوساعت پــیش 
زند و الجـرعه آـبجو بـنوشد. آرام آرام از تأثیرِ اـلکل ساکت و مغـموم  بیوـقفه حرف ـب
توی مـاشین، میگـوید رگردد.  خانه ـب به  تا  که کمـکش کـنم   مـیشود و  میخـواهد 
 -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
تو نیـستم. من دیـگر  عـاشقِ  کرد و گـفت:  توی چـشمایم نـگاه  که بیمـقدمه   بود 

یعنی عشق به همین سادگی متام میشود؟
 من بیشتر گوش میکنم. دیگر برف منیآید مسیرم را حرکتِ دستِ والنتینو تعیین
راستش را صادقانه  که  پدرش را ـبـیامرزد  خدا  هم  باز  خوب   میـکـند . ـمـیگویم: 
که داشته  حق  هم  باالخره او  است،  تو ـنـبوده  مردِ عـشقِ  هم  شاید از اول   ـگـفت. 
 ببیند و بسنجد.... میگوید:  نه، عاشق بود، یعنی چه که عاشق نبود؟ تو اصالً

میدانی عشق یعنی چه؟ ساکت میشوم و دیگر چیزی منیگویم. 
خود  میگوید عشق یعنی پیروزی. یعنی اینکه گُل میزنی و جلو میافتی و برتریِ 
که هـمه نه  روزِ اول  وگر  توپ، میفهـمی.   را حـفظ میکـنی. عـاشقی یعـنی حـفظِ 

عاشقند!
   به جـلوی آپارمتانش ـمیرسیم. میپرسم: خوبی؟ میگـوید خومب. تشکر میـکند و
که روی گاه میکـنم  ندی ـن به بـرفهای پولکماـن من همچـنان نشـستهام و   میرود. 
 شاخهها برقمیزنند. به ملکه اساماس میزمن 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

: چیزی نگو میخواهم تو را به جای قشنگی ببرم.میگویم
:  اگر مستی من رانندگی کنم.میگوید
:  جونِ مادرت گیر نده.میگویم
:  حاال کجا میخواهی بروی؟میگوید
:  یک خیابانِ پر از پولک.میگویم
:  اگر جونِ مادرت گیر منیدهی، چایی هم میچسبد.میگوید

کارت نباشد. فیلم چطور بود؟میگویم: 
هم ایم و خیاـبـانها  هم خــریده  چایی  کردنِ فـیـلم ـمـیشود. دـیـگر   سرگرمِ تـعـریف 
که هـیچ مـغازهای آجنا نیـست. مـاشینی، شهر میروم  قدیمیِ  به قـسمتِ   خلوتـند.  
برفروبِ ــیشود. هـــنوز مـــاشینهای  دیده مـن غی حـــتا  سنجابی و کال ــیادهای،   ـپ
ساعت ـپیش نشـستهاند، آغاز نکـردهاند. ـبرفهایی که از دو  خود را   شهرداری کارِ 
شنیده ستیکها  زیرِ ال برف  شدنِ  صدای ـفـشرده   حاال خـیـلی ـبـکر و مـتـاشاییاند. 
وسطِ که  غریبهای  سوارانِ  به  وسترن  سینمای  شهرهای   مـیشود. خانـهها همـچون 
ابان در حرکـتند، ـنگاه میکـنند. ـنورها از کثرتِ انـعکاس، همـچون حـجمِ واحد  خـی

و عظیمیدر آمده اند. 
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چطوره؟میگویم: 
:  اینجا را از کجا پیدا کردی؟میگوید
توجه کـــند.مــیگویم به پیـــامهای اطـــرافش  ــاشد.  داشته ـب ــاید عـــنایت   :  آدم ـب

ما داشت.  هم  رندههای حسـاسی  اید گـی کافی نـیست، ـب داشنت  رستندهی نیرومـند   ـف
اینیم دیگه.
اید میگـفتی که هر حـرفی ـبزمن مـمکنمیـگوید دسگیر ـمیکردی ـب وقتی من را   :  تو 

 است بر علیهم در دادگاه استفاده شود. تو این را نگفتی و حاال داری از حرفهایم
بر علیهم استفاده میکنی.

: حالِ قدم زدن داری؟ میگویم
:  ساعت از یک گذشته.میگوید
:  تو که تازه داری چایی میخوری.میگویم

برف بـــهجا هر دو پـــیاده مـــیشویم و   نخـــستین جاـپـــاها را در   پارک میکـــنم، 
میگذاریم.





 تناسخ         
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وداع

 آنچـنان پر شتاب به سیلِ خـروشانِ اتومبیلهای بزرگراه وارد شد، تو گویی ـعمداً
 میخواست فضای رُعب ایجاد کند. هرگز نتوانسته بود خشمش  را به رفتارهایش
ـشدید ـشه ـت به  ارادهی هنرپـی تأتر  بازیگرانِ  گاه مــثلِ  ـدهد. خــشمیکه   سرایت ـن
به ـاچار  وجودِ احــساسِ خُــسران،  ـن با  که  اسیرش ـمـیکرد  گاه چــنان  ـیشد،  و   ـم
 ادامهدادن و غرق شدن در آن بود و امان از «جَدَل» که دـیرگاهی مونسِ ـناشکیبای

او شده بود، و حلظههای زندگی را به کامش استادانه تلخ میکرد!
جدلهای زـنـاشویی، سرعت، در آن ـمـعرکهی  جدایی، در آن هـیـجانِ  غروبِ   در آن 
شهرِ حومهی  خارجیِ  پیــرسون در  به ترمیــنالِ پــروازهای   اتومبــیل  حلظهبهحلــظه  
با کودک،  وسط، دو  صندلیهای  ردیفِ   غولپیکرِ تورـنـتو نزدـیـکتر مـیشد. در 
ظاهراً بــیرون را متــاشا به دو شـیــشهی کــناری چــسبیده بــودند و   حداکثرِ فــاصله 
 میکردند.  کودکان خوب میدانستند که اینبار منظورِ  پدر از باال بردنِ صدایش،
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باز مـثلِ بازآورد و دلِ او را  خانه  به  مادر را  که  بود  چارهای  یافنتِ مأیـوسانهی   تنـها 
اگر اما  راهِ برـگـشتی ـنـداشت. ـبـاید مـعـجزهای ـمـیشد. و  مادر  نرم ـکـند.   ِهمیـشه 
شده زدنها-  غُر  جر و بحـثها و  یک ماهِ اخـیر -در ـیکی از آن  این   شدنی بود در 

بود.
هر هخود از گـفنتِ  که خودـب تم  قدر بیکِرِدـی تو اوـن من  ـپیشِ  یدونی!   زروان:  ـم

حرفی مُنصرف میشم.
هر ـحـرفی را وقت  هر  من هـیـچم.   تو بیکِــردیتی،  اگر  چی؟  من   ـحـیات: 
ـیچِ ـتارِ  مارـپ بار   گرـف صد  بار  گـفـتم  و  صد  که  ـیاد  یادم ـم ـگَم،  ـیخوام ـب  ـم
خودم با  اشم و  بذار تـنها ـب برم.  بِذار  کن  زروان،   شدم.  ـمنو ول   جَّروبـحثها 

فکر کنم. 
  قطرههای اشک بر گونههای حیات جاری شد. زروان در سکوتی عمیق فرورفت.
به ـقـــضاوتِ بـچـــهها میاندـیـــشیدکه همـــسفرانِ ـمـــادرشان بـــودند،  و او  یکـــسره 

میبایست همهی این راه را به تنهایی برگردد.
 چـگونه میتواـنست ـیکبارِ  دـیگر خودش را به آن جـمعِ کـوچکِ خانوادگی ثابت
داشت سراغ  که در دل  سوگندی مــیشد آن هــمه حــقانیتی را  کدام  به   کــند؟ 
 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
وسط  را سرِ ـمسافران-  آینهی  بزرگ -ـپشتِ  شش چـمدانِ   دـیگری منینگرـیست. 
قدرتِ ـحــملِ آن را ـنــداشت. جز زروان  که ـکــسی  ساکهایی  بود.   کرده   کور 
هم نه ـیکبار و به دوش بکـشد، آن  خود را  صلیبِ  چون مـسیح بـاید   میپنـداشت 
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بار تا گـیـشهی حتــویلِ  هر چــمدان،  که  چرا  ـارهپاره،  امی، بـلـکه خُــردخُرد و ـپ  بهمت
غم زده با  کـودکانِ  چرخ، کـشیده مـیشد.   به  دست و  به  بار میباـیست   چـندین 
وشید، هاد و چـشم میـپ بر آـنچه میـن دلش   شوخی- وداع  مـیکرد  و  شادی و   -به 

میسوخت. 
ــیر تا چـــشمخانههایش ـت که  دستها  با دردی در  بود ـگــذشت و زروان   ـهــرچه 

خالی میکـشید بـازآمد. در هـمان پارکیـنگِ فـرودگاه، حلظهای  بزرگ و   در آن وَنِ 
خالیِ پـشتِ جایِ  به  جا ـگـذاشته ـبـودند.  کرد. بچـهها خوردهرـیـزههایی را   درنگ 
خالیِ جایِ  به  بود و  ساک و چـمدان  پر از  شد، -ساعتی پـیش-   صندلیها خـیره 
 حیاتِ  از کف رفته نگاه کرد که در آخرین ثانیههای جدایی زبانش به جملهای باز

 و به جای خالیِ بچهها نگاه کرد که متامِ مسیرِ مواظبِ خودت باش، عزیزمشد:  
سالن فرودگاه را آویزان او بودند.

آینهی وسطِ ماشین را تنظیم کرد و به راه افتاد.
اشند. هـرکدام را سینما ـپیش روی او کـشیده ـب پردهی  دهها  گویی  تو  بزرگراه   در 
به حـرکت در مـیآمد. گر  پردهای دـی درنگ تـصویرِ دـیگری در  بی  پاره مـیکرد   که 
صحنههای غرق در متـاشای  کرد و ـسـراسرِ راه،  سرعتِ مُـجاز ـقـفل   اتومبـیل را روی 
 زندگیِ خود شد. صحنهایکه بیش از همه تکرار میشد همین یک ساعت پیش
است زهری  که دل کـندن چون  ناگزیر،  وداعی  با اجنامیـتلخ، از  رودگاه بود،    در ـف

ناغافل که از شهدی برآید: 
باالخره رفتی؟ -
باالخره موندی؟ -

با او  نشـسنت ِزروان به ـبوسیدنِ کـودکان و سراجنام ـبوسیدنِ حـیات و مهـربانی کردن 
که دوستت دارم.
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خرابات

بود رسید. هـمه چـیز مـرتب  خانه  به  که زروان  با ـفشارِ دکمهای. دیری نگـذشت    
پس از یامگزاران میشکـست.   صدای ـپ به  بود  خانه افـتاده  بر  که  سکوتی   سایهی 
جاده -همـچون پیـکان-  از حفـرههای چـشمش  گـذشته، در که در  نوری   آنهـمه 
شدن در فـکـرهای دور و غرق  بود، اـفـتادن روی ـتـخت  و  فرو نـشـسته   جمجمهاش 

دراز وسوسهی مقاومت ناپذیری بود.
اطاق به آن  اطاق  این  به دنـبالِ گـوشی از  زنگِ تـلـفن قـطع منـیشد. زروان   صدای 
اطاقخواب به  بود.  کرده  ــشانش  ــریدن، پرـی خواب ـپ سرگیجهی از  ــیدوید.   ـم
 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 میداـنست که بچـلرپارتی چـیست. ـعمدا ً خودش را به نفهمیمیزد. جـشنی
 در آخرین شبِ مجردی  که داماد را برای خداحافظی کردن  با عیاشیها به کلوپِ

سکسی میبرند.
رسیدهاند! به مقـصد ـن مرد؟  هـنوز زن و ـبچه ات  رسید:  کـجا میروی  خود میـپ  از 
 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
شورتهای ـبـندی و کُــرستهای مـثـلثیِ فُــسفردار ـجـلبِ با  پذیرایی ـبـودند،   ـمـشغولِ 
که در پا عـریان  تا  سر  دخترانی  با  بود،  ایش  وسط جایـگاهِ من  توجه میکـردند. آن 
دخترانی در سوی دـیگر  داشتند و  از  خود امـساک ـن اندامهای جنـسیِ   ـنشان دادنِ 
 رفت و آمد ـبودندکه مـتاشاچیانِ حـریص را به مناـیشهای خصـوصی در گـوشه و ـکنار

دعوت میکردند.
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ـبه سه مرـت هر  پس از  حالیکه   زروان کاـپـشنش را جــلوی درِ ورودی حتــویل داد، در 
 دموبازدم مجبور بود با احساسِ بدی آبِ  دهانش را فرو دهد. شرم همیشه برای او
که در چـنـین ـفـضایی جرـیـحه دار ـمـیشد. میپـنـداشت بود   یک اـحـساسِ اـنـسانی 

بدونِ شرم لذتی در کار نیست.
آنها ـینِ  شوخی، ـب با  توأم  ـیپایه  سخنانِ ـب بُرد. ـمـشتی  داماد   دوستش او را ـپـیشِ 
شبِ «آزادی» میگوـیـند و دربارهی آـخـرین  که همـگان  شد. ـحـرفهایی   ردوبدل 

هیچ کس هم باور ندارد.
داماد برای جــنابِ  تا  پول مــیدادند  ـرسهگرد   دخترانِ  ـپ به  داماد مرتــبا ً   رفــقای 
که در با آهـنگی  دختران، روی مـیزِ او میآمـدند و  اجرا کـنند.  رنامهی اختصـاصی   ـب
دست که در  ـجویی  ـطری آـب با ـب بود میرقــصیدند. همــراهان   شدن   حالِ ـپـخش 
احاطه صندلیِ او را  داماد، مـیز و   داشتند فـریاد مـیزدند. حلقهای از رفـقای مـجردِ 
با تـنـها رفـیقِ هـمزبانِ بود و بـیش از ـهـمه   کرده بـودند و زروان چـندی در میانِـشان 

  راستی توخودش صحبت ـمیکرد. رفـیقش بی آـنکه منـتظرِ ـپاسخی ـباشد ـپرسید: 
شبِ پیش از عروسی چه کار میکردی؟

  زوران بهیاد آورد آن همه التهابِ توأم با نگرانی و دوندگی را که در هفتههای آخرِ
خود را همـــپای پای شکـــسته،  دست و  با  که  سُنّتهایی  داشت.   مُـــجردی 

روشنفکریِ  چپگرایِ  زروان و حیات میکشیدند.
که در آن بـسا چیـزها ریخـته بـودند؛ بود  برای زروان طَبلهای  شبِ مُـجردی    آخـرین 
آبروداری، مخفـیکاری، سـنتستیزی، عـشق، اـمید، خـستگی و احـساسِ یپولی،   ـب

ترس و گُمگشتگی و دهها احساسِ دیگر آجنا انبار شده بود. 
به طـعـنه گــفت:   بارِ دـیـگر  براترفـیـقش  شبِ قـبل از عـروسی،    ببینم گـفتی 

بچلرپارتی گرفنت یا نه؟
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 زروان به یاد آورد آن شبی را که همهی فامیل جمع بودند و بحث و برنامهریزی بود
به مـیانه مادرِ زروان را بهزور  رها برـقصند و  که جوانـت نواری گـذاشتند  شب  آخرِ   و 
رمان الینقـطع میگـفت: با آن عـینکِ کـلفت و هـیکلِ نابهـف یر  مادرِ ـپ  کـشیدند و آن 

ردارید. من ـب سرِ  دست از  بده.  رگم  دستهای او را گرفـتهخدا ـم برادرانِ زروان     
کرد و گوشِ رفـیــقش  سرش را در  با او میرـقــصیدند. زروان آرام   ـبــودند و بهزور 

گفت: 
                        - بله گرفنت!  

بچلرپارتی  هم گرفنت!
ـیدرنگ، حلقــههای ـیرون کــشید. ـب خود را از حلقهی آن جــمع ـب  این را گــفت و 
 دودی ـنظرش را جـلب کرد که بر فرازِ ـمیزی از سیگارِ برگِ  پیرمردی تـنها ـتشکیل
 میشد. عجیب بود آن سیگارکشیدن در فضای بسته و آن تنهاییِ فکورانه و آنکه
به گویی  هم  صاحبِ کــلوپ  گِردِ او منیگــشتند و  دورهگَرد،  بدنمنای   دخترانِ 

اِشغالشدنِ آن میز  پروایی نداشت.
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پیر

استخوانی و ـموهای سفیدِ بـلند با صورتی  یافهی آن مرد بود   عجـیبت تر از هـمه، ـق
بارانیِ داشت و  دستش تـکـیه  بر  که  چانهی پـهـنی  بود،  شانههایش  ریـخـته  بر   که 
ندادهبود. آن نشــسنت و وقتِ ورود، حتــویل  ـگران- در  -برخالفِ دـی که    بلــندی 
که در اوجِ شبنم گرـفـته ـمـیبُرد  یک منـیـکتِ  استریپکلوپ به   هیئت، زروان را از 
بارانی و آن با آن  رمرد  افرا ـمستقر ـباشد و پـی بوهِ درخـتانِ  یانِ اـن ریزانِ پاییز در ـم  برگ 
جانِ بر  آتش  آبش،   که از  زاللِ  است  دریاچهای  گویی مـشغولِ متـاشای   سیگار،  

برگهای سرخ افتاده است. 
ـرمرد در اجازه پهــلویش نشــست. پـی بی  شد و  ـزدیک  به او ـن ناخواه  خواه    زروان 
شد. چــیزی منیگــفت. زروان بُــهت زده در آن دو چــشمِ  چــشمهای زروان خــیره 
صورتِ چروکــیده سفید و در آن  مویِ  ـیانِ آنهــمه  که در ـم  جادویی مینگرـیـست 
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خاموش روشن و  تواتر-  -به  ــرمز  ــورهای زرد و ـق وقتی  ـن بود.  ــنه   همـــچون آـی
.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.   
شدنِ خورد  صدای  خارج ـمـیشدند  که از پارکـیـنگِ ـکـلوپ  حالی  ـفاق در   به اـت
 برگهای پاییزی زیرِ پایشان شنیده میشد. در امتدادِ یک خطِ طوالنی از درختان

قرار گرفتند. پیرمرد پرسید: 
 ( و بار دیگر سیگاری به او تعارف کرد)- چرا تنهایی؟

- خانواده ام را امروز راهیِ  «آن سوی دریاها» کردم.
مه گرـفـته ـمـحو ـمـیشد سرـتـاسر هوای  که در  سیگاری   ـفـضای خـیـابان ، ـمـثلِ دودِ 
 خاکستری بود. پس پیرمرد مثلِ  اینکه فرزندی، مریدی یا رفیقی را یافته باشد، با

حلنِ ادیبانهای به سخن در آمد: 
هم-  این حلـظه جـهان  در  اما در  یش نـیست.  جدایی حلظهای ـب زمان،  گذرِ   در 

شرده مـیشود خش تقـسیم خواهـدشد. روزی در.ـف به دو ـب پس  زندگی  از آن     
که آتش  شبی در حلـقه زدن بـرگردِ   است و  یش  سرما در ـپ که   تدارکِ هـیزم 

خورشید از میانه برخاسته است.
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شلوارش دستها را در جـیبهای  کرد و  له  پا  زیرِ  سیگارش را  اندهی  باقی ـم  زروان 
قدم برمـیداشت و مرد را بشنـاسد، همـپایش  شدهبود،  آن  گویی مـصمم  ید.   چپاـن
یک ـکـلوپِ نوری زـکـجا میبـیـند»، پـیـرمردی از زاویهی  «چه  که   تـعـجب ـمـیکرد 
گویی که  بود  ـگونهای  حالت او ـب سخنان عــارفانهای میگــفت!   سکــسی چنــین 

مخاطبِ خویش را میشناخت. طاقتِ  زروان دیگر  به سر رسیده بود. پرسید: 
 تو کی هستی و از من چی میخوای؟-

 - من چی میخوام؟  تو آمدی و بی آنکه از من بپرسی، با من همنشین شدی.
این مـیخوای. گـمان مـیکردم اما میبیـنم بـیش از  سیگاری،  نخِ  یک   خـمارِ 

   خواستِ تو چیست؟
بد ـعـاملِ ـتـوزیعِ موادِ مُــخدر میـفـروشد و ال یک حـلـظه پـنـداشت، پـیـرمرد   زروان در 

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 ـهرچه بود در ـنگاه و کالمِ او صداقتی جنـیبانه موج میزد که زروان را

مثال ً میتونی منو به کجا ببری؟به خود میکشید. پرسید 
یرویِ- تا  ـن سالهای عُـمرت برگـردومن  کی از  تو را بهـی یتومن   حدوده. ـم  من ـم

دوباره زندگیِ خودتو ببینی.
خودم روزی چـندبار-  که  کاریه  این  هالو گـیر آوردی!  مرا  تو   گـمون کـنم 
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امِ شَم و کـوتاهی کـنم. مت غرق  تومن در گـذشته   که ـب رصتی نـیست   میکـنم. ـف
قرار خود  جای  سرِ  باز  ـنم و  ـازسازی میـک بودن  ـب که  ـطور   صحنهها را آـن
بر منــیگَردِه. کــاشکی بی غــصه  به گــذشته میرِه  وقتی  ـسان   میگــیرم. اـن
اقل اینکه کاش میتونست  میشد چیزی از زمانِ حال را به گذشته ببره. حدِ 
ها و بازگـشنتها این رفنت نه جـمع کُـنه و گـرنه  رویدادهای کـه با  نو را   جتربهی 

حاصلی نداره.
توانِ بـعضی-  یادگرفتم  من بیـنهایت نـیست. تازـگیها  قدرت  تو گـفتم که   با 

 تغییراتِ 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. 

که آدم خودش را از ـقـضاوت رهاـکـند. ـمـثلِ زـمـانهایی  بود  ـته   زروان ـتـصمیم گرـف
 خواب میبیند و در خواب میداند که هم اکنون پدیدهها غیرِواقعی اند و هر حلظه
 مـمکن است همهچـیز متام شود. گاهی شما خواب میبیـنید و ـهمان حلـظه میداـنید
ــید و خود دامنمیزـن خوابِ  به  ــحال  با ایـن  که مـــشغولِ خـــوابدیدن هـــستید! 
خواب که از  چه بـسا  با آرزوهایـتان  هماهـنگ کنـید.  رویدادها را  که   میکـوشید 

فرو میکـنـید.  بالش  سر را در  اصرار  با  دوباره   حالِ زروان چـنـیناـیـنک میـپـرید و 
بود. با باوری مؤمنانه پرسید: 

- مثالً چه عوارضی؟
سادهترینش فرق میکـنه.  خوبی منیشنـاسم. آدمبهآدم  خودم ـب که   - عـوارضی 
بدی یر  وقتی اراده میـکنی ـچیزی را تغـی دوباره  زندگیِ  شدنِ ـعمره. در   ـکوتاه 

 -در همون حلظه-  ضربهای به خودت میزنی که نتایجِ آن نامعلومه.
زروان خود را آمادهی این سفر احساس میکرد با حالتی شتابزده گفت: 
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- لطفا ً منو به زمانِ انقالبِ ایران بفرست.
پیرمرد با پوزخندی حتقیر کننده گفت:  

 -تو خیال میکنی من متامِ رویدادهای تاریخِ جهان را میدومن! حرفت مثلِ اینه
». آیا رانندهها آدرسِ همهی آدما  که مستی به رانندهی تاکسی بگه «خونه لطفا ً

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. 
 سال جوان تر کن.۲۴- مرا به قدرِ

 سال و چقدر؟۲۴یعنی - 
درست   کرد،  گاه  خود ـن ساعتِ  به  ساعت و چـند دقیـقه از روز۶ِ روز و ۵زروان    

 پیرمرد با خنده گفت؛ سال اضافه کرد. ۲۴تولدش گذشته بود. همان ارقام را به 
کرار منود دقت ـت با  عدد را  به عـهده میگـیرم و  خودم  گاه ثانیهاش را   دستش را. آـن

که در کالمِ  بچـهها و دیوانـگان مـیتوان با اطمیـنانی  کرد و  خداحافظی دراز   برای 
  ثانیهی دیگر۱۷ دقیقه و ۳ ساعت و ۶ روز و ۵ سال و ۲۴سراغگرفت افزود:  

  و از زروان جدا شد. چیزی نگذشت که در مهِ غلیظ،تو را همینجا خواهم دید
کرد. دویدن  به  شروع  با وـحـــشت  ـــبود و زروان  باقی ـن هم از او   سیاههای 
نامِ بار  ـاآشنا ـمـیآمد. چــند  بود. ـهـمه چــیز در ـنـظرش ـن شده  گم   شوخــیشوخی 

دوستش را فریاد زد و در پیرامنش هیچچیزی به حلظههای پیشین منیمانست. 
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رویا
                                                

فرو میکـنی. پلـکزدنهای اس در چـشمهای مِهگرفـته  سونشِ امل چون  که   خوابی 
 ـمکرر و دیدنِ ـبستری که کران ندارد، رختِ خوابی که با خطِ خـفنتِ حـیات شیار
بدنِ زروان در آن ـبـستر، ـمـثلِ کـیـسهای مرزی ـنـداشت.  حد و  شب   ـمـیشد در آن 
 سنگین بر وجودش آویزان بود و گردن او را میفشرد. ساعتبهساعت بیدار میشد

دیدنی دیگر میرسید:  و با خاطرهی رویایی پریشان دوباره به خواب و خواب
شد بود. دری گـشوده  امری. مردی مـیانِ حجرهاینشـسته  برای   مـوهوم زروان ازاو 

که اجازه سخن میـگـفت. زروان ـهـمانطور  به زروان  مرد ـپـشت   میـخـواست. آن 
تا بودای ـگــوشه چانهمیزد کمی چرخـــید  هم پُـــشت  باز  ــند.   از روی او را ببـی

 او شروع همچنان سخن میگفت. هرچه میچرخید پشت بود. دایرهای را بر گِردِ
به دویدن کرد. صورتی اما آشکار منیشد.
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به -به زور-  خود را  دوباره  ـرید. چــرخی زد و  خواب ـپ ضربانی و وحــشتی از   با 
 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،
سرش ـگـیج ـمـیرفت. بود.  شب ـپـیش  که  مادر ـهـمه ـهـمانطور ـبـودند   دـیـوارها و 

: خوابش را برای مادرش باز گفت. از تخت فرود آمد. پرسید
- تولدِ من کیه؟

- فردا
- عجیبه فکر میکردم امشب باشه.

من چند ساله میشم- 
 میشی. انشاءاهلل مبارک باشه.۱۶- وارد 

زمان ـنداشت. ظرفِ  وجودش  گویی  بود.  زمان گـیج   زروان همـیشه در محـاسبهی 
 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

خود را شبانه، بیاراده لبـاسهای  خوابی و پریـشانیهای  بی   زروان همچـنان مـستِ 
میپوشید و به حرفهای مادرش گوش میداد.

- هموجنا نون و پنیر هس. چایی هم که فراوونه، فقط عجله کن.
.قاشق از این تُربت بخور      یه  

که سکوت و به خامـوشی میکـشاند! هماـنقدر  ما را  پُر طـبل وطـنین  چه  شتاب،     
گِردِ بر  اژدهایی  چون  شتاب فرامـوشی مـیزاید.  ظرفِ خاطـرهاند، هـیوالی   سکون 

تو میپیچد و در سلولهای مغزت تخم میگذارد.
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ههایش را از حـجمِ ـبزرگی از اکـسیژن رید و ـبیدرنگ رـی خود ـپ دوچرخهی  بر   زروان 
سرمای هوا  روشنایی منیـگــذشت.  شروعِ  بود،  چــیزی از  صبحِ  زود  کرد.   پر 

خوشایندی داشت و نشانههای مُحرّم در و دیوارِ شهر را سیاه کرده بود.
جاروکردن،  آب پــاشیدن و پهــنکردنِ شروع مــیشد؛  صبح، کــارها  ازِ   بــعد از من
آبدارخانه و چــیدنِ قفــسههایکفش و پهــنکردنِ به  ـظم و ترتــیب دادن   فــرشها، ـن

پتوها و نصبِ جتیرهایی که مردان را از زنان جدا میکرد.
کار و رکابمیزد،  شتاب  با  صبحگاهی  خالیِ   وقتی زروان در آن خیابــانهای 

 چـشمِ خود ـمیدید.  آجنا بوی ـعطرِ چای در هوا پیچـیده بود. اتاقِِ کارکُن را ـپیش
که مــثلِ مورچــهها در آدمهایی  سماور و منــقل و  حرارتِ  آبدارخانه روی   بزرگِ 
چوبی و با مـنبری  بود  اما مـحوطهی بـزرگی  یرون،  گرم مـیشد. ـب ودند   رفـتوآمد ـب
 ستونهایی از نور که از سوراخهای خیمه به درون میتابید. رقصِ  ذراتِ  غبار در
ـیانِ آن و که باگــذشنتِ ـکـسی از ـم باریکی  میماـنـست  ـبارِ  به جوـی نور   ستونهای 
با بوی خاکِ  ـهیاهوی حـرکتِ  ذرات، حلظهای ـقطع ـمیشد و سکوتِ صبحگاه را 
 آبپاشیده در میآمیخت. کُماجی چرمی، خیمه را بر سرِ دیرکِ بلندی میکشید
شده بر آن تکهدوزی  چرخ ـمـیخورد  هوا  با  دُـمـیکه در  نر،  شیرِ  یک   و مـتـثالی از 
صفهای مردان در  پر مـیشد.  ابلِ  پیشبـینی  با آدمـهای  ـق  بود. جـاها حلظهبهحلـظه 
 مُـرتب و زـنها در حلـقههای پراـکندهای ـیواشیواش در حالِ جـمعشدن ـبودند. زروان
ـنبر بر ـم روضهخوان  رفت. نخــستین  ـیانِ جمـعـیت  به ـم آبدارخانه  کاری از   برای 

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
بر اما چـیزی از مُـنزه بودنـشان منیکـاست. هـرکس  مؤدب نـبـودند   اگـرچه  ـهـمواره 
 سرش هالهای روحانی داشت که چون چتری در رشِ باران و سپری در زخمِ سنان به
گویی تو  سقف  ارهای عنکـبوت و چـراغی آویخـته از گنـبدِ  با ـت اطاق   کار مـیآمد. 
فراری از ـقصابان را اـیمن مـیکرد. و خـادمان را شترِ  اتل را و  که دزد و ـق بود   ـبستی 
بود. زروان لد  خود را ـب که زبانـبسته راهِ  بی ـلگام و مـهار  شتری میـنشاند  بر  ته   الـب
 اما با آنچه میگذشت،  احساسِ هماهنگی نداشت. با یک حسِ جلبازیِ کهنهای
عزا را به عـروسی ـتبدیل هها را تغـییر دهد. ـمیشد این  واند گفـت  ـتصور ـمیکرد میـت
با احـساسِ سنگینتر مـیشد. مهـرههای پـشتش  سنگین و   کرد. آرام آرام ـگـوشش 
 دردی گرم میشد. بجز ضربانِ قلبش صدایی را منیشنید. چشمانِ روضه خوان را
ستونهای خیـمه میرقـصید. چون  هوا  دستش در  برق میزد.  که   مجـسم مـیکرد 
سنج و خود میکوفتـند. بـجای طـبل و  بر لـبهای  دست  با   زنان در پـشتِ جتیـرها 
هوا دستمالها در  سنتور میآـمـدند. ـبـجای زجـنـیر،  تار و  ضرب و  با  دستهای   ـقـرنِی 

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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عزاداری امام وسایلِ  با  وانت  اید بعـضی محـلها پاکـسازی ـمیشد. کـسی به یک   ـب
 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،
دلش بر  سنگینی  غمِ  بود.  کرده  تف  صورتِ ـقــاضی   نــوجوانی که یــکبار در 
 نشـست. از خیـمهگاه بیرون آمد. آفتابِ ظهر، ماـنندِ ـنیزه در سرش فرو ـمیرفت در

 احساسِ ناگواری داشت. با آن لباسهای مشکی در آن ظهرِعاشورا سینه و شکمش
 زیرِ زالِ آفتابِ کویر، نادانسته داشت از شهر خارج میشد. میپنداشت فرجامِ کارِ
 ـمنوچهر را ـمیداند. ـقصه برای او شفاف بود. میباـیست اعدامِ  پدرِ ـمنوچهر  ـبعد
هم پـیشِ چـشمِ خبر را  پس از انتـشارِ  حتی جزئـیاتِ  شود. زروان  سالها  تـکرار   از 
بودنِ نامعلوم  مادرِمنوچهر را و  خانواده و جـنونِ  شانیِ  وضوح مـیدید. پرـی به   خود 
 محلِ دفن را میدید. نا خودآگاه به بدخوابیهای شبِ پیش و کابوسی که دیدهبود
ـصویری ـیش از آن در ـت سخن میگــفت و ـپ با او  که  ـیصورتی  مردِ ـب  فکرمــیکرد. 
که در اـمـتدادِ سفید  با ـمـوهای  خاطر میآورد،  به  ـته و مُـبـهم،  پـیـرمردی را   مهگرـف
 خـیابانی، 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
بر آن خویش را  نورِ  تا  بود، متـوقف مـیکرد  که  تاریکی  ذهن را در پـستوی  گاه   و 
داشتند و خوابِ او حــضور  که در  یادآورد  ـریانی را به  دخترانِ ـع ـاند. ناگــهان   بتاـب
 پیرمردی که با او سخن میگفت. زبانِ گفتگـوها برای او مفهوم،  اما بیگانه بود.
بر او چـــیره ضعف،  داشت.  شدیدی   سرش  دردـمــیکرد. احـــساسِ گـــرسنگیِ 
یانِ شن و سنگ و درخـتانِ تاق و گز  شدهبود. بی آـنکه جـهت را ـبداند، خود را ـم
 میدید. ماجرای زندگی زروان درست از همین ظهرِ داغ، زیرِ همین بارشِ نیزههای
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خورشید آغاز میشد.  
که از نزدیکـتـرین کانونی  صحبت میـکـردند.  مردم از تغـیـیر  سالها همهی   در آن 
یا بود. اغـلب نوجـوانان و جـوانانی بـودند که  شده   دوستانِ زروان بـرگِردِ او ایـجاد 
 مستقیما ً در یک گروهِ سیاسی فعالیت میکردند و یا به واسطهی  برخی ارتباطها
داشتند بـلکه ودند. اـیشان نهتـنها به حتول باور  وجودِ چـنین گـروههایی  مطـلع  ـب  از 
جامعه آگاهـند. ایـشان گـمان رمز و رازِ  تغیـیراتِ دائمیدر  به   اغـلب میپنـداشتند 
اشند خواهـند داشته ـب یار  اگر گـروهی مـتشکل، همدل و همـقسم در اخـت  میکـردند 
 توانست روندِ این تغییرات را در کنترلِ خود درآورند. زروان تصمیمش  را گرفته
خود را در افراد ـبـاشد. زـنـهار جواهرِگرانـبـهای   بود. او میباـیـست ـیـکی از هـمـین 
 بازارِ خَرمُـهره ـفروشان به سکهی ـقلبی نـفروشد. رقـمیکه در چکِ او ـثبت شدهبود
به ـیشد  که ـم بود  باال  ـقدر  رقم آـن این  ـیشد.  ـقد مـن سرِ کوچــهها ـن  در مغــازههای 
 خاطرش تن به توفانها سپرد و دل به دریاها زد. کالهِ دلکشی که این بار  به ترکِ
دانه که همچــنان  صیاد  بود در دامِ  ـنوچهر  کــبوتری  ـین ـم این ـب ـیارزید! در   سر ـم
این دام نـبـاشد. که میتواـنـست در  ـاند. کــبوتری  خود را برـه تا روزی   برمیچــید 

بیدانه اما آزاد باشد. برخیزد و اوج بگیرد تا کجا دانهای بیابد بی دام.
خود میپـنــداشت. میداـنــست خود ـمــچاله ـمــیشد راهِ ـمــنوچهر را راهِ   زروان در 
نه نه آن ـکـبوتر و  که  کاری منیتواـنـست بـکـند. میداـنـست  اما   اعدامش میکـنـند 

ایانِکالغِ قصه به النه  منیرسند.    این کالغِ آواره قرنهاست که سرگردان است. ـپ
قصه چه خوب و چه بد هیچ وقت به النهی خود منیرسد.
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زندان
                                               

بود، که پیرمردِکـلوپِ خلُتـیها گـفـته  بود، هـمانطور  که   زندگیِ زروان همـانسان 
بی ـهــیچ تغـیــیری بود،  دیده  شبِ ـعــاشورا  کابوسِ  که زروان در آن   ـهــمانطور 
 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؟
بوهِ خاموش منـیشد. همچـنان سـوسو میزد و راه را در اـن اما   خردش خـسته مـیشد 

سایههای متحرک نشان میداد.
زندانها را شکنجهها و  دستگیر مـیشود.  روزها   زروان میدانـست ـیـکی از هـمـین 
روحش را میآزُرد. سوی میـلــهها-  -هر دو  عذابِ ـفــقدانهای جاـنــکاه   ـمــیدید 
دلش در که میبایـست  بود  طاقتی  این  سال حـبس را خـرید و   همینـجا مـیشد، ده 
شقیقهها را در شدنِ  سفید  ــیشد جـــلوی   مقـــابلِ وســـوسههایبزرگ میآورد. ـم
 سلولهای انفرادی گرفت. میشد در کُریدورهای زندان -وقتی که درهای سنگینِ
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تا که  صدا را  پژواکِ   یخِ گـوشش باز و ـبسته ـمیشد- جـلوی   له، دُـرست ـب  میلهمـی
زندانی میپیـچد گـرفت. واـقـعاً مـیشد جـلوی اـیـنهارا ـگـرفت.  ابد در جمجمهی 
با ـهـمان ـنـیروی اما  توانِ زروان ـنـبود،  فاجعهی ـمـلی  در  یک   شاید ـجـلوگیری از 
اما ــخرد.  زروان  خودش را ـب زندان رفـــنتِ  ــست   داشت  میتواـن که   کوچکی 
رویایی، زندگیِ  ترک ـکــند.  داشت  که دوسـتــشان   منیتواـنــست آن جـمــعی را 
به که او را  بود  شناور  هوایی  دخترِ رؤیـاهای او مـثلِ اکـسیژن در  رویایی و   رابطهی 
این اـکـسیژن را هم  ـمـیشد  سلولِ اـنـفرادی  یک  زندان میـکـشید. ـحـتا در   سوی 

تنفس کرد. 
اعدام  صبحِ  زود خیلی زودتر  از  روزِ قبل، درِ سلولِ انفرادی را گشودند. ساعتِ 
ـرسید. هــمه وحــشت زده در کــنجِ ـیشد میـت باز ـم سلولش  آنکه  ـقط  نه  ـف  بود. 
ضربان صدای ـنـفس از ـکـسی مـنـیآمد. قـلـبها از  خود ـبـیدار ـبـودند.   اطاـقـکهای 
سطحِ بر  شقیقهها ذوب ـمـیشد، از چاـنـهها میچـکـید و  بر  بود. ـگـوشها   اـیـستاده 
 سیمانیِ سلول روان میشد. بشنو! کدام در را چنین کشاب میکشند؟ و چشمها
بر در ایـستاده تا ببیـند آنـکه   پـروانه مـیشد و میپـرید و از بـتونِ مـسلح میگـذشت 
 کـیست؟ این زروان بود که ـلباس و کـفش ـپوشیده، آمادهی گـشودنِ در بود پس با
به فر را  صبحگاه، چـهار ـن ردند. در آن  اعدام میـب به متـاشای  شد. او را   مأمور روان 
چه میتواـنست  آتشِ سربِ داغ ـمیسوختند. زروان محـکوم بود، متـاشاچی ـباشد. 
یا قاتلین  بود؟  چه ـکـسانی  چه ـچـیزی را ـبـاید تغـیـیر میداد. تغـیـیر مـتـنای   بـکـند؟ 

مقتولین؟
به عمومیمیبـردند. در گاه  به انـفرادی و  گاه  سال گـذشت. زروان را   نـزدیکِ ده 
 این مدت پدر و مادرش و کسانِ دور و نزدیکی از او مردند. بچههای فامیل بزرگ
 شدند. جنگِ ایران و عراق متام شد.گروههای سیاسی یکی بعد از دیگری متالشی
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به خودش  ــیهای عـمــیقِ  بود. در تنهاـی ــکرده  کاری ـن  شدند و زروان همچـــنان 
 «حیات» فکر میکرد. قبل از دستگیری وداعی با او نکرده بود. حیات  در زندانِ
وقتی زروان را میگرفتــند چــیزی از صبر مــیکرد.  پای او  به  ـزرگتری همچــنان   ـب
خوب مــیشناخت. در جــریانِ کــارهای  نامزدیش  منیگــذشت. حــیات، زروان را 
 سیاسی او را یافته و با یک قرارِ ساده  به او دل دادهبود. تنها شرط اینکه؛  «هرگز
قرارداد، در این  پس از ـعـقدِ  است».  هر عمـلی آزاد  هم دروغ نگوـیـند و دیـگر   به 

یک روزِ گرمِ  تابستان در زیرِ سایهی نارونی تنومند حیات از زروان پرسید: 
- قرار قبول؟

- قبول.
- حاال راستش را بگو مرا دوست داری؟

- دارم.
صدای عـبورِ اتومبـیلها در ودند.  دورتَرَک بچـهها در پارک ـمشغولِ بازی ـب  قدری 
رسید،  یــخدانی پای برهــنه از راه  با  کودکی  افــغانی،  شنیده مــیشد.   خیــابان 
خود حـمل مـیکرد. جـلوی نیمـکت، روی زمـین نشـست. یـخدان با   ـکـوچک را 
داشت، زرد و قـرمز و اسکیمو  خود را گـشود.  ریدهی  لب ـپ ته و  یتیِ دود گرـف  یونوـل

آبی. رو به زروان کرد و گفت: 
- اسکیمو بخر

زروان از حیات پرسید: 
- دوست داری شیرینیِ نامزدیِ ما چه رنگی باشه؟

حیات گفت: 
- سرخ

پسرک دست کرد و دو اسکیموی سرخ برآورد.
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سال منتـظرِ این ده  بود در پـایانِ  خورده  که  سرخی  شیرینیِ  با همـین   همـین حـیات 
آغوش را یری، حالوتِ آن  که کوچـکترین تغـی رسید  بود. زروان میـت  زروان اـیستاده 
 از او بگـیرد. زروان منیتوانست به حـیات دروغ بگوید و حـیات حق داشت هر کار
کاش متعـهد مـنیشد! بود.  ته  سرش رـف  دلش خـواست بکـند. عـجب کاله گـشادی 

گاه فکر میکرد اگر قرار وارونه بود بهتر بود: 
  دروغ آزاد، اما برای هر کاری باید اجازه گرفت.

شده استاد  کودکی در آن  عوالمِ  داشت و در  مادرش  با  که قبال ً  بود  این جتربهای   و 
 بود. زروان وقتی زیرِ آزارِ  مستقیم قرار میگرفت به وخامت و عظمتِ قراری که با
بر بود  که در ـکـشور میاـفـتاد مـمـکن  هر اـتـفاقی  داشت میاندـیـشید. ـفـشارِ   ـحـیات 
 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  دـیگری ـمیشد زندانی را
اسیرانِ ـقفس ریادِ او   چـند هفتهای به اـنفرادی بُرد و مفـصل کـتک زد. گاه صدای ـف
که زوزهی گـرگها و خُـرناسِ  پلـنگها در آن ـقطع یبُرد  به جنگـلها و بـیشهها ـم  را 
به الـتـماس بیـفـتد. شبهایی زروان میتواـنـست  یک چـنـین  آستانهی   مـنـیشد. در 
هر عمـلی قراردادِ او اجنام  ودند امـضاء کـند. در  که خـواسته ـب  میتواـنست چـیزی را 
که منتـظرِ چه مـیشد؟   زروان کـسی نـبود  اگر حـیات از او میپـرسید  اما  بود   آزاد 
گوشِ او که  برای دلِ خویش پـیشاپیش برای  نه  اسخ را  که ـپ رسیدنِ حـیات مـباند،   ـپ
هایی بـیواسطهی قـلم و نامه  نامه مینـوشت.  برای حـیات  هر هفـته   میداد. زروان 
خود را سالم ـمـیکرد و میـنـوشت. زروان روحِ  دیوار.  کردنِ  با ملس   ـکـاغذ، تـنـها 
 میدید که همچون جوهر  در رگِ انگشتِ  او روان میشد و به اشارهی انگشتش

.بر دیوار مینشست
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دستِ به  خود  هر خـیانت را  سندِ مکـتوبِ  که    چـگونه میتوانـست دروغ بگـوید 
 خویش ـثبت کرده بود و دـیوارها بر کردار او شهادت ـمیدادند. و ـمیان او و حـیات

غیر از دیوار احدی در میان نبود.
که از شد. بچـههای فامـیل  رداشته  اما -چـنانکه زروان میداـنست- روزی ـب دیوار    
با حـرکاتِ که  استقبالِ کـسی میرفتـند  به  امروز  شنیدهبودند،   قهـرمان حکایـتها 
 عصبی، پای لنگ و قامتی تکیده -بهزور- لبخندی میزد و حتا بهزور هم منیشد
بود و باخته  خود را  سرخورده ـعـمر و آرزوی  مأیوس و  شنید.  سخنی  دهان او   از 
 اـینک میباـیست چـشمِ اـمید و چراغِ خانهی  از همگـسیختهی خود ـباشد. 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
                                               

به دهد-  یر  خود را تغـی خونِ  اید مـیزانِ ـقند و چـربیِ  که ـب   زروان -مـثلِ آدمِ بـیماری 
 این نتیجهی قطعی رسیده بود که اگر تغییری باید، در جهانِ پیرامون نیست، آنچه
قدر در اشناخته آـن عادِ ـن این اـب با  فراخ  یای  این دـن اوست.   اید تغیـیر کـند در درونِ   ـب
 نظرگاهِ زروان از جلوه افتاده بود، که به تغییر منیارزید. گروههای سیاسی با حتملِ
 خـسارتهای طاقتـفرسا ـیکی پس از دـیگری خاموش شدهبودند. رفـیقانِ زروان یا
دستوپا خود  برای  یا در حـاشیهی بازار، کـسبوکاری  ودند و   از کـشور گریخـته ـب
 کرده بودند. حیات پزشک شدهبود، مطبِ محقری در خرابآباد -آجنا که گدایانِ
خانوادهی ثرومـتـندی بود. زروان  کرده  پا  بر  ـههای بیـمـجوز ـمـیسازند-   شهر خاـن
 داشت که با سرعت میتوانستند دست او را به هر جایی بند کنند. از این گذشته
که ناخـواسته ادعا  بی  افذ، چـنان  قدی بلـند و چـشمانی ـن با  بود   محـبوب و مهـربان 
 افراد را به یاریِ خویش جذب میکرد. اما زروان سودای دیگری داشت، در زندان
خارج پول جـمع کـند و از کـشور  بود، میخـواست  آموخته  خوبی  به   انگلیـسی را 
کاری اگر زروان میخــواست  قوا مــخالفت میکــردند.  امِ  با مت ـوادهها   شود. خاـن
پولی منیداد. زروان کار کـسی  این  برای  اما  که بفـروشند  بود  خانهای   راهبیـاندازد 
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 میباـیست به تـنهایی و بی اـتکاء بر ـمیراثِ پدری کار را شروع ـمیکرد. حـیات هم
به مـطب مـیرفت. اغـلب وقت کـشیک بیمـارستان متام مـیشد  هر   پولی ـنداشت. 
 عصرها کاسبیاش شروع میشد. چند ساعتی وقت داشت که بر سرِ پیرمردها فریاد
آلو برگهی  با آبـنــبات و  اما  با تهــدید بتــرساند. کــودکان را  مادران را   ـبــزند و 
ههایی که ـهرگز رـنگی به  میفرـیفت و چه فریـبنده بود حـیات با ـموهای بـلند و گوـن
نوری چون پـرتوِ  خویش نـدیده بـودند. نـگاهش امتـسفر را مـیشکافت و  خونِ   جز 

گرم بر جان افسردگان مینشست.
ـزرگتر. زروان و حــیات بود، جنــگی ـب ـیدایش  شُرُفِ  ـپ ـگر در  ـکاری دـی ـنک پـی  اـی
نه دـیـگر ـحـیات را ـبـهانهی آغاز میـکـردند.  خویش را   میباـیـست ـمـبارزهی ـمـعاشِ 
زندانها امورِ  دستِ  ادارهی  به  دانه  نه زروان را آب و  بود و  باقی ـمـانده   انـتـظاری 
نه بود.  کرده  رها  که قـصابش در مـیانِ بیـشه  بود  شده   مـقرر مـیشد. گـوسفندی 
که رـیـزهریزه کنـند و پـیـشش بـگـذارند. بود  کار  نه پـوستِ ـهـندوانهای در   عـلـفی و 
بودن منیداـنـــست و گرگ   ایـــنک -در بـیـــشه- ـگـــرگها خفـــته بـــودند. زروان 
به که گـوسفند را مـقدر نـبود.  داشت  زیادی الزم  پولِ  اما  که بـداند   منیخـواست 
 مسافر کشی افتاد. مدتی رانندهی کامیون شد و در عینِ حال به ترجمهی شعر رو
 آورد. تدریس زبان ـمیکرد و سکهی طال میخـرید. عاقبت کارش در یک شرکت
 کامپیوتری باال گـرفت و خودش ـمستقل شد. حـیات به تـنهایی عادت کرده بود و
کارِ بالین میـنـهاد   بر  سر  وقتی  شبها  پولِ زروان واـبـسته ـنـبود.  کم و ـبـیشِ   به 
زندگی ام مـنـیشد.  اما هـیـچوقت مت کارِ زروان  شده میداـنـست.  ام   روزانهاش را مت
تا آمدن  بدنیا  سربازش  از حلظهی  که  شدهبود  یک پُـستِ نگهـبانی  بَدَل به  رایش   ـب
 هنگامِ مرگ باید در آن کشیک بکشد. باید اسم شب بداند و گرنه دوست را از
ـزدیک این کـیـوسک  ـن به  که  دوستمنایی  دشمنانِ  چه  ـاسد.  باز منیشـن  دشمن 
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منیشوند.
جان و دل هم را میـفـشردند و  دستهای   که رفـیـقانِ  ـیـکدل  زمان   ـگـذشت  آن 
امروز عاجلی در آن مُتـصور نـبود.  که هـیچ نـفعِ   فدای آرمـانهای واالیی میکـردند 
است و از  روزِ بدگمانیها بود، چـراکه نگهـبانِ ـبیسوءِظن، همـچون خمـیرِ ـبیمایه 

این فطیر، نانی دستگیرِ  کسی منیشود.
خانه، زرگتر،  گذاریهای ـب سرمایه  باال  میگـرفت.  به روز بیـشتر   کار زروان روز 

اتومبیل، مبایل و کیفِ بزرگی که دائما ً حمل میکرد. 
من به پای چه این ـمیان ـفاصلهی زن و شوهر بـیشتر ـمیشد. حـیات میگـفت؛    در 
 ـکسی صبر کرده ام؟ زروانی که شعر میسرود و کتاب میـنوشت. آنکه روزنامه را
خودی در زندان مـیرفت  به  وقتی   میبلعـید، فلـسفه میگـفت و عـشق مـیورزید. 
هیاد میآورد روزی در قـبرستانی در حـاشیهی  ـمیان ـنداشت که به ـنقدِ مالی ـبیرزد. ـب
ودند. زروان رو رسته ـب خاک  ناموزون از  چون هـیاکلی   شهر  درختچـههایکویری 

به او کرد و گفت: 
گوهر و زمرد- نامِ غـلوما و کنـیزاشون را ـمرمر و ـمرجان و  نواحی  این    ـخانای 

 میذارن. یههو صداشون را بلند میکنن  و مرمر و مرجانِشون  را  صدا میزنَن.
وقتی ـنگا موزون چون  شاخِ شـمشاد فراـمیروید».   ـخیال میکنی اآلن «دلبری 
سبز مـیشه، یشِ چـشمت  با هیکـلی نخـراشیده  ـپ سیهچُرده    میکـنی  غالمی 
-به که  ـمــیخوام  ناـمــشون  را  مثِ  هـمــین درختـچــههایکویری   درست 
 وارونگی- «گیاهِ عدالت»  بذارم. ببین چطو سوزشِ آفتاب را با رنگای پریده و
که ریـشه در اعـماقِ عدالتی  شنگرفتهی خـودشون  حتـمّل میکـنن.   زاویـههای 
تبر از میون ورشدارن، دوباره  از شنِ داغ  سبز  خاک داره و هروقت به ضربِ 
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میشه.
ـها میگرـیـست و از خــجالت ـاهانِ بیاباـن برای گـی که زروان  ـهیاد میآورد   و حــیات ـب

صورتِ خود را از او میگرداند.
با او در کوچـههای آشنا  ده سال برای چه صبر کرده بود؟ همـراهی میخـواست که 
 قدمی بردارد. آـنگاه حـیات، ـتخمِ سخنی را در اندـیشهی بارورِ زروان چـنان ـبکارد
 که کوچه به آخر نرسیده شعری از آن متولد شود و کوچههایی میخواست تودرتو

و بیانتها که شعرِ بدنیا آمده را بشارت به پرسهگردیها میداد. 
این صحبتهای ـعـاشقانه و اـمـیدهای ـتـودرتو؟  کو آن  شعرها؟   کو آن کوچــهها و 
به نــحوهی لــباس پــوشیدن، سرایت مــیکرد،  جا  به هــمه   روزها اختالفِ  آن دو 
خانواده ـتـزریق به  سو  هر دو  که از   انـتـخابِ مـعـاشران و روشِ ـخـرجکردنِ  پوـلـهایی 
این  بحـثها چـنان گاه  بود.  ابلِ مالحظهای بیـشتر  سهمِ زروان ـبشکلِ  ـق  مـیشد و 
ساعتها جـنجال، پس از  هم ـنگاه میکـردند و  هر دو در چـشمِ  که   جدی ـمیشد  
 جز سکوت و گاه گـریه، کاری ـنداشتند. زروان در آن چـشمها چـراغی ـمیدید که
با همهی که  خود مینگریــست  به  زندگیش میتابــید،  زوایای  تاریکترین   بر 
درهای بود.  دولتی و نیمـهدولتی تأیـید نـشده  شغلِ  برای هیچـگونه   اِعمالِنفـوذها 
که در هـنگامِ آزادی با آنهـمه تعـهدنامهای  خود ـبسته ـمیدید و  به روی   داـنشگاه را 

پس از  بود هـنوز  کرده  «ستاد۵ِامـضاء  به  هر نـقل و انتـقالی  برای  سال میباـیست    
به درجـههای دفاترِ مـربوطه را امـضاء مـیکرد. همکالسهایش،   خبری» مـیرفت و 
 عالیِ علمی رسیده بودند.  زروان چه میتوانست بکند؟ خواهر و برادرانی داشت
ابانِ  بیآبوعـلف، از ازاین بـی اید  بود. ـب یارزشتر  ابان ـب ریگِ بـی پول براـیشان از   که 
 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 نشد
دوست ندارم خودم مثِ  اونا فقیر باشم.

 و این تلخ ترین حـرفی بود که تا آن زمان به حیات گفته بود. حـیات از خانوادهی 
 ـفقر سر بر آورده بود. ـمناعتِ ـطبع لطـیفش چـنان بود که گـزندِ طـعنه تا استخوانش
خانه ـبـیرون توی را ـنـیاورد. برـجـست و از  این ـمـنی و  شنیدنِ  تابِ   فرو ـمـیرفت. 
 رفت. زروان همینجا احساس میکرد باید چیزی را تغییر دهد. این همان حلظهای
اید کاری ـمیکرد که حـیات دست از این  بود که سالها به انـتظارِ آن نشـسته بود. ـب
به ـاهای زروان را  ـهتر از حــیات میتواـنـست روـی چه کــسی ـب ـیداشت.  بر ـم ـکار   اـف
بود  معـلوم مـیشد اگر آینهای آجنا  شد.  فرو  خود   حقیـقت تـبدیل کـند. زروان در 
 چگونه خطوطِ جبینش فشرده شدهاند. دست بر چانه داشت. باد زوزه میکشید
به دـنـبالِ ـحـیات ـنـرفت. ـکـسی در بود. زروان  شده  هوا منـتـشر  خاک در   و ذراتِ 
 وجودش میگفت برو و کسی  میگفت مبان. چه باید میکرد. چرا حیات با او لج

کرده بود. 
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تقدیر
                                               

بدِ بوزینه و خـنزیر حـلول ـکند ـهنوز اـنسان است. احـتماالً چـنین  اگر روحی در کاـل
شد و روحِ روحی میپـندارد تـنش که روزی گـشوده خـواهد   زندانی بـیش نیـست 

 اسیرش به  پرواز خواهد آمد. اما اگر روحِ آدمی به امیدِ پرواز روزی از تن او برآید،
 اوج و آسمانی ـنادیده دوباره در قالبِ اـفسردهی خویش فرو خزد، این روح را دـیگر

خود فرازی و اـمیدی مـقدر نـیست. خود را در  اسخِ  نه ـنظر ـمیکرد و تـن  زروان در آـی
 میدید. 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؟
که از حــرکتِ خیــزابها پــدید وجود دارد  شیارهای عمــیق و پهــناوری  کویر   در 
 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
زند. آبهایگلآلود  همـچون ـموجهای دریا به هامون میرـی  بر پـیکرِ کوه میاـفتد. 
سنگها و سالها خـواهد خـفت و مـسیلِ آن از  اژدها خـواهد خـفت،  بارِدیگر   اما 
 خاربُنها 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 ـمیکرد. چـگونه راضی ـمیشد که حـیات را

به دردِخویش بیاالید.
 دـنبال او ـنرفت. در خانه ـماند. احـتیاج به فکـرکردن داشت. ـباید حـیات را با کویر
 تـنها میگـذاشت. ـبگذار سراغِ درخـتهای تاق و گز برود و با خود اندـیشه ـکند.
به دردِ ایـنـگونه ـمـواقع ـمـیخورد. ـبـاید که  داشت  سیگاری   توی یـخـچال ـبـستهی 
رها ـمــیکرد. ـهــیچ ـچــیز در او منیباـیــست تغـیــیر ـکــند. خود  حالِ  به   ـحــیات را 
اپذیری ـباشد مبـراتب احمـقانهتر جبران ـن  دستکاری در حـیات میتواـنست خـسارتِ 
با او خــواهد بر ـمـیگردد و  یا زود حــیات  دیر  زمان. میداـنـست  دستکاری در   از 
 ـماند. کم کم متوجه شد ـمشغولِ  ـپوشیدنِ لـباسهایخود است. سرش را با دقت
درست در هـنگامِ کرد. ادکـلنی زد و  صاف  خود را  روهای  سبیلها و اـب کرد.   شانه 

  همانخروج از خانه دید کلیدی در قفل  در میچرخد. غیر از حیات کسی نبود.
 . باید کدورتها صافی میشد. دوستانِ قدیمی،بهتر که رفته بود و قدمیزده بود

 فاـمیل، خیاـبانهای آشنا، سخن گـفنت از آـینده، آوردنِ ـفرزند  که این روزها همهی
 فاـمیل  در بارهی آن صحبت میکـنند، این ـهمه کافی نـیست که ذهنِ و زبان را به
 خود مشغول کند. زروان تولدِ دو کودک را در طالعِ خود میدید. دیگر  بهانهای
گاه از شد.  باردار  خود را  کودک  که حـیات اولـین  بود. چـیزی نگـذشت   منـانده 
 خاطرِ زروان میگـذشت که بچـهها را از زندگیِ خود حذف ـکند بار دـیگر ـتصویرِ
جای  ـبچه  را نخـواهد گـرفت. در که هـیچ چـیزی  یشِ چـشم میکـشید  نده  را ـپ  آـی
با ـعـصا و عـیـنک و ـمـوهای یک  ـقـاضی  خود پـیـرمردی را ـمـیدید در ـمـقامِ    وجودِ 
که بود  بود. عیـنـکش ذرهبـیـنی  ـهصفحه حــفظ  قانون را صفحهـب که ـکـتابِ   سفید 
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اما واضحتر ـمـیکرد. پـیـرمرد  درشتتر و  عالم را ـپـیشِ چــشمهای او  اشیاءِ   همهی 
سالها ـمـیانِ هـمـهکس و همهـچـیز ـقـضاوت پوچی ـمـیکرد.  بود. اـحـساسِ   اـفـسرده 
 کرده بود. زروان و خیلی کسانِ دیگر به صالحیت او ایمان داشتند. اما خوب که
که در بود  قانونی  علِ  هـمان  موارد میـزانش انطـباقِ  نعلبهـن گاه مـیکرد در همهی   ـن
حالِ سرِ پـیری  که  ضابطههایی میدانـست  نوکرِ زرخـریدِ  خودش را  داشت.   خاطر 
که باری  رمرد، ـتشنه بود. جرعهای میخـواست از جوـی یردادنِ آن را ـنداشت. پـی  تغـی
رمرد اگر زروان بچهای میآورد پـی وصل نـباشد. و  آبداری  قانونِ   حقِ مالکیتِ آن به 
ضابطهها و قانـونها و نو مـیکرد بـیواسطهی  خود مـیرسید. قـضاوتی  جرعهی   به 

رأی بر سلیقهی خود میداد بیآنکه گناهِ کسی را به گردن بگیرد.
شور. کویرِ  شیرین در  بود، آبِ  ضمیرش چنـین مـطاعی  برای زروان و پیـرمردِ   بـچه 
امان فرطِ زـیــبایی از ـچــشمزخمِ ـخــورشید در  که از  شاهرگِ ـحــیات   باریکتر از 
مدتِ دو کودک در  تن میداد. دو  هم  این ـتـکرار  به   نـیـست. زروان  میباـیـست 
خود دیده بود. اما ـتکرارِ  سال بدنیا آـمدند. سالم و ـملوس، ـهمانطور که در طالعِ 
سلوکِ این  که میدانـست، موبـهمو، نفسبهنـفس.   بی خـدشهی هـمان سرنـوشتی 
 مکرر با آن غایتِ معلوم مذاقِ زندگی را بر او تلخ کرده بود. در محلههای قدیمی
ـیشود و از کوچــههای ـوارها شــسته ـم ـیبارد، کاهگــلهای دـی ـندی ـم بارانِ ـت  وقتی 
سنگین و پاچـههایگِلی از با کفـشهای  وقتی اولیـنبار  باتالقی مـیسازد.   خاکی، 
 کوچه عبور میکنی، میپنداری هر قدم را میشود جای بهتری نهاد.  اما آن جای
 پاها با آن اثرِ عمـیقی که در گِلِ رُس باقی میگذارد بارِ دیگر  تک تکِ قدمهایت
خود مـیسازی و پـیچ و قدمهای  با  تو راه را  خود میبلـعد.   دهانی در   را همـچون 
آمدنِ با  خود و دیـگران از آن میگـذرید. زروان  رقم مـیزنی و بـارها   تابـهای آن را 
 ـبچه ها، خود را بـیشتر از همـیشه در چـنین ـمسیری احـساس ـمیکرد. الزم بود این
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چه چه میخـواست بکـند؟  که منـیبُرد.  تا کجـاها   وضعیت تغیـیر مـیکرد. فـکر را 
میتوانست  بکند؟ و چه بر سرش میآمد؟

  سال حلقومش را مثلِ زالو چسبیده بودند. اگر آن پیرمردِ اسرار۲۰پرسشهایی که 
 آمیز -که این روزها یکی دوبار مثلِ او را در خیابانها دیده بود- پیدا منیشد. اگر
گور ـبـازآمده مردهی از  این  امروز زروان ـمـیراثدارِ  شبِ ـعـاشورا ـنـبود،  خوابِ   آن 
عاجز چه چـیزی را بـاید عوضکـند؟ زروان هیـچوقت اینچنـین  راستی  به   منـیشد. 
لب کِز ـمیکرد اما زیرِ  سلولش  زندان، گـوشهی   ـنشده بود. در شبهای ـبیستارهی 
بود خود آفــریده  برای  که  با آنهــمه مــشغلهای  بود.   سرود میخــواند و امــیدوار 
که پـــاسخش را داشت  امروز پرســـشی  اما  شکایتی از او منـــیشنید   هیچـــکس 

خود میپـرسید:   عاجزانه از  بود؟منیدانـست.  گری ـن بارِآیا راه دـی یک  ایکاش    
 دیگر آن پیرمرد را میدید. این بار با همهی باورها و ایمانها با او سخن میگفت.
 چـند بار در بازار در البالی جمـعیت ـکسی شبیه به او را مدتی تعـقیب کرده بود.
زبانِ انگلـیــسی به  یا کلمهای  مردم جملهای  که در ـمــیانِ ـهــیاهوی   گاه مــیشد 
با او بازار  صدا ـمـیرفت.  ـیـکبار ـمـیانِ  صاحبِ  طرفِ  به   ـمـیشنید. ناخــودآگاه 
 رودررو شد. چشمها حلظهای در هم خیره ماندند و پیرمرد بی هرگونه سخنی از او
کرد. پیـرمرد حـرکاتِ عجـیب و با ایـنحال تعقیـبش  بود،  رسیده   گـذشت. زروان ـت
اما زروان به گفـتـگو ـپـرداخت  این و آن  با  داشت. ـچـندین دـفـعه اـیـستاد و   ـغـریبی 
بارانیِ سفید و بـلـند و  با ـمـوهای  بود  برود. ـهـمان پـیـرمرد   جرأت مـنـیکرد ـنـزدیک 
 ـقهوهای رـنگی که ـکمرِ آن را محـکم ـبسته بود. قدِ بـلند و استخوانی با اثرِ سالکی
شب، بود و ـهـرچه میـگـذشت جزـئـیاتِ آن  دیده  که  بود   بر ـچـهره، عـیـنا ً ـهـمان 

 میآورد. بیشتر  ـپیشِ چشمش منایان ـمیشد و هر اتفاقی که میافتاد بخوبی به یاد
کرد. با زروان ـن شد و گفتـگویی  دید   پیـرمرد ناگـهان مـیان جمعـیت از چـشم او ناـپ
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 اما همین که زروان هر از گاهی پیرمردِ آیندهی خودش را میدید، شور و شتابی در
ــاید  ــتاد. ـب سراجنامی میگـــرفت. آندلش میاـف روندِ مـــهاجرت  زودتر  چه   هر 

بود میباـیـست که  شکلی  هر  به  ناگوار را  بار ودلـکـندنهای   خداحافظیهای رن
این کـوشش، دهـها وسـوسه، خـطر، دلـهره و از هـمه ندهی   حتـمل کـند. زروان در آـی
برای  بدتر جـنجال را ـمیدید. از هـمه مهـمتر حـیات بود. که مـهاجرت به خارج را 
شدن، جدا  شورانگیز   زروان نقطهی پـــایانی میپنـــداشت. از آرمانخواهـــیهای 
 پلکانی را پیش رو میآورد که آخرین پلهی آن ایستادن در صفِ سفارتخانهی کانادا
برای بـدست که  بود  ساده و اخالقی  زندگیِ  یک  به دنـبالِ  بود. حـیات   در تـهران 
ـیاز را احــساس این ـن مدتها ـپـیش  اما زروان از  ـبود.  به جاـبـجایی ـن ـیازی   آوردنش ـن

 میکرد. روزی به حیات گفت: 
تو را از انفرادی به عمومی میبرن، ـفکر میکنی آزاد شدی، راه میری-  وقتی 

داستانه، کرارِ همـین  هم ـت ند عـمومی  یزنی.  آزادی از ـب حرف ـم اهات   و از روـی
 دیر یا زود در زندان بزرگتری قرار میگیری با مراقبانی به مراتب بی رحمتر.
طرفِ این  به دـنـیای  چارچنگولی  شده ـبـاید  که آزاد   بـعـضیا ـگـمون میـکـنن 
با تازه  شده  زندانیِ آزاد  اما  هره بگـیره.  مانکه ـهست ـب وارها بچـسبه و از ـه  دـی

زندانی که کشیده، قیاسی بدست میاره تا این دنیا را بسنجه.
عوض منـیشه. هـنوز قـیاس هـمون قـبول، -   با گـذشنت از دریـاها چـیزی   اما 

قیاسه. هنوز دنیا همون دُنیاس.
دیواری اصله میگـیری.  دیوار ـف تو از اون  که  یشه اال ایـن عوض مـن یچ چـیز   - ـه

که درست پشتِ اون بندِ عمومیه.
که تو سالهـاست  دلش را بـزند. میخـواست بگـوید  حرفِ  جرأت منـیکرد   حـیات 
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 دیگر کاری به آن انفرادی و ـعمومی نداری. امروز ـبندی به پای تو نـیست. زندان
 را ـبهانه ـنکن. اما میـترسید. میداـنست زروان او را رها نخـواهد کرد. ـپرسشهای
اصله اگر ـبخاطرِ ـف رسید؛   اسخی براـیشان منـییافت.  میـپ که ـپ  او را مجـسم مـیکرد 
آستین جوابی در  پس ـبـخاطر چـیـست؟ و حــیات را  این دـیـوارها نـیـست   گرـفـنت از 
ـشبردِ دادهبود و در پـی تن  این خــواستهی زروان  به  ـیم و امــیدی گــنگ  با ـب ـبود.   ـن
رمهای مـهاجرت و زبان، تهیهی ـف با او همـکاری مـیکرد. کالسِ   کـارهای مـهاجرت 
 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
بود. کرده  خود معـطوف  به  ذهنِ مـسافران را  با پـرسپکتیوِ عمیـقی   تـصویرِ پُـررنگ 
 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
اندهتر شود برای ایـنکه ـتصویرِ خود را واضحتر کـند گامی به ـپیش برمیدارد و  درـم
غول پیــکرِ تورنــتو شهرِ  به  به مــحضِ ورود  که  دورتر مــیشود. زروان   دورتر و 
صندلیِ هواپـیـما ـیـله ـمـیکرد و خود را روی  چه اـتـفاقی ـخـواهد اـفـتاد،   منیداـنـست 
پرواز ـکـند. ـگـمان به اـفـقهایدور  که ـهـرچه میخــواهد   ذهن را آزاد میـگـذاشت 
که ـرمرد را مــیدید  ـخاطر آورد. آن پـی شبانه را ـب ـواند آدرسِ آن کــلوپِ  ـیکرد میـت  ـم
هر توهمِ آیـندهی  قدم میزد.  پاییزی  با او در خیابانـهای  برگ میکـشید و   سیگار 
 مردی با یک پـیرمرد رقم ـمیخورَد که او را به گـذشتهها برمیگـردانَد. در دورـترین
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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
غوطهایکه  مـیخورد جـدید هر  دریا مـیآمد  به  کویر  برای آدمـیکه از   مـیداشت. 
که هـــجومِ  دقیقهبهدقیقهی شهری بیدروپیـــکر  خانوادهی تنـــها در  یک   بود. 

عالمتهای رنگووارنگش نشان از یک انضباط سازمان یافته میداد. 
 زروان رودخانهای میدید خروشان با آبهای کفبرآورده و غضبآلود که همچون
بود تازه لبـاسهایش را درآورده  که  شناگری مـیدید  خود را   .طـوفان میگـذشت و 
 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
سرد و سنگهای  ود و  ــگرم کنـــنده میمن که دـل شود و تـــوصیههایی   جایگزین 

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
خارجی فارغ التحـصیالنِ  برای  زشکیِ کـانادا  به سیـستم ـپ بود. ورود  دشوار   حـیات 
 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 بیـمارستانها قطع شد با
که سنتی  مادرِ  وقفِ بچههاـکـند. ـهـمان  خود را  باالیی ـتـصمیم ـگـرفت   روحیهی 

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 بـیابد. گـمان ـمیکرد ـبارها میـتواند این جتـربه را ـتکرار
 ـکند. اما روزی که بـعنوان اـنباردار در یک ـفروشگاهِ بزرگِ زجنـیرهای استخدام شد
صبح زروان هر روز  است.  برای دومـیـنبار ـبـیاندازه مـشکل  کار  این  که   دریافت 
که رئیـسش روی مـیز گـذاشته سرِ مـیخ برمـیداشت و لـیستی را  کامیون را از   کلـیدِ 
 بود چک میکرد. و تقریبا هر غروب در خانه بود. بازکردنِ بسته ها، کدگذاری،
 فشرده کردنِ زبالهها، کار با لیفتراک و استفاده از وسایلِ بستهبندی و رانندگی با
یک یاد گـرفت.  شهر را  سنبههای  سوراخ  آموخت.  بزرگ را بـخوبی   مـاشینهای 
به جــستجوی کلوپهــایشبانه میکــشید. از کــجا ـندهای او را   مغــناطیسِ گــیج کـن
اما سر زد  جا  شاید او را مـییافت. ـیکی دو  پاتقِ پیـرمرد نبـاشد.  که هماجنا   معـلوم 
زدیکِ شبی ـن تا ایـنکه  سرش میرـیخت.  بر  داخل مـیشد خـروارها غـربت   همینـکه 
 نـیمه شب دری را گـشود که ـفضای دود گرفتهی آن آشنا بود. دخترانش مهـربان و
به آلود  تب  بی نـقص، متـنوع، حـریص و  بدنهای زیـبا و فریبـنده.  با   مـلوس بـودند 
کرد. رانداز  سفارش داد. میـزها و آدمـها را ـب زدیک مـیشدند. زروان تکیال   زروان ـن
راست به دخترانِ ـفسفردار لبخـند میزد که در آن تاریکی میدرخـشیدند.  چپ و 
رفت و جای او منینشـست.  جـلو  سر  گویی کـسی  تو  بود.  خالی  اما   مـیزِ پیـرمرد 
 مشروبش را روی میز گذاشت. دختری که به تازگی از منایش بدن خود  فارغ شده
به راه طرفِ زروان  به  چانه میزد.  برای جـلب مـشتریهای خصـوصی  داشت   بود 
بود. کرده  سیاه  شکلِ ـمـبالغهآمیزی  به  خود را  بود. ـمـوهای  جوان و زـیـبا   اـفـتاد. 
 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
تر مـیکرد. جوراـبهای سیاهی منـایان  نیِ  با بیکـی خود را  سفیدِ  بدنِ  بود و   خود زده 
این ترکـیب با  اشنه بـلندش  زانو ـپوشیده بود. کفـشهای ـپ تا  راهراهی   سفید و سیاهِ 
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راحت پول  کرد. خـیالِ او را از  دعوت  خود  سرِ مـیزِ  به  بود. زروان او را   متنـاسب ـن
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؟
خرج منیکـنه. پول  نداره. کِنِـسه.   - بعـضی وقـتها میآد. حـساب و کـتابی 

ازش  خوشم منیآد.
- میخوای پولِ خوبی به تو بدم.

- چرا که نه
 دالر بهت  میدم.۳۰۰- اگر اومد به من تلفن بزن، هر وقت بود 

- میخوای اونو  بکشی؟
- نه باور کن جنایتی در کار نیس، باور کن.

خانه به  بود. بـاید  شده  دیر  به او داد. دیـگر خیـلی  خود را  شمارهی مبـایلِ   زروان 
سرش کمی درد مـــیکرد. ــیشد.  داشت مـــریض ـم داشت.   مـــیرفت. گـــلودرد 
 ناخوداگاه به قهوه خانهای  پیچید که مُشرف به کلوپ بود. بادِ  مالیمیمیوزید.
بزرگِ قـهوه و یک لـیوانِ  خانه کـسی نـبود.  داخلِ قـهوه  کرد.  پارک   اتـومبیلش را 
 تعدادی شیرینی گرفت.  میزی در گوشهی دجنی پیدا کرد. تنها بود. به سرنوشتِ
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زندگیاش ـفکر ـمیکرد. این چه بازیِ احمـقانهای بود که با خود رمردِ   خودش و پـی
 کرده بود؟ همین روزها فرصتش متام میشد. یک دورِ باطل، یک تکرارِ بینتیجه،
ابانِ خـشک رها انهای صدوبـیست سالهی کویری که اژدهای آب را در بـی  ـمثلِ توـف
 میـکند. کویر در ـکمتر از یک روز دریا ـمیشود اما چـیزی که باقی میـماند ـتکرارِ
شاید آن بود.  شاید آن پـیـرمرد ـفـروشندهی ـکـوکائین  است.  شنهایداغ   روزمرهی 
 اـکسیری که کرده بود ـنشئگیِ حـشیش و هروئـینی بود که همـچون اژدهای آب در
سردرد به ارمـغان میآورد.  برای او  سالیان را  بود و خـمارِ  دویده   تنِ خـشکِ زروان 
 داشت. ـقهوه، حـسابی میچـسبید. برگهایخـشک میآـمدند و محـکم به ـپشتِ
 شیــــشههامیخوردند. برگهایخــــشک،کویرِـخــــشک، بیانعــــطاف و الیتغــــیر،
ـهوه را روی مــیز گــذاشت مــثلِ  رُخِ ـیوانِ ـق سنگی، ـل یک عــمرِ جــامد و   همــچون 
درست ـمـثلِ سُر داد.  آنرا روی ـمـیز  دست  با  بود.  بارو ماـنـند  استوانه و   شطرن، 
که بــاید رخی  خورد.  حس مــیکرد خــواهد  که مــیرفت   حــرکتِ رخ. هرکــجا 
شکلِ کافـیشاپ حذف مـیشد. چـنددورْ لـیوان را روی مـیزِ مـربع   مـیخورد، بـاید 
کرد. بــاید از حــریف کاری منــیشد  بود.  چارهای نــداشت. رخ  رفــته   گــرداند. 
اما غایـبانه شاید رخ را جنات میداد. حـریف  بازیِ قبـلی را برگـرداند.   میخـواست 
 بازی میکرد مثلِ فلک «فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک» و آنکه غایبانه
بردن منـیتوان. زروان بدر  اما رخ را از چـنگ او  است.  دست  چه گـشاده   مـیبازد 
که فـرزین بود  عاج ـن یادهی  دماغش مـیخورد.«ـپ زیر  خارِ قـهوه  رداشت. ـب یوان را ـب  ـل
 شود، پیادهی حاج بود که بادیه پیمود و بدتر از آن شد که بود». برگهایخشک
وزیدن گرـفته بود. ادهای سرخ و زرد    میآـمدند و محـکم به شـیشه میخـوردند. ـب
بود و اـکـنون ـخـسته از دویده  صبحِ  زود  گویی ـظـهرِ  ـعـاشورا ـبـاشد. زروان از   تو 
مرور دوباره  ماجرا را از اول  دهد  و  دستش تکــیه  بر  سرش را   کار، خــوشداشت 
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به به کـلوپ  مـیرسید. چـند روزِ دیـگر  به قهـوهخانهای مـشرف  که  ا  تا آجن  کـند. 
زندگی در ایران ـمیرفت، ناخـشنود از  با بچـهها به  انده بود.   پروازِ حـیات بـیشتر مـن
 غربت، مثلِ مرغی که قفسش را به باغی گشوده باشند، دلتنگ بود. میرفت که
خودش ـفکر ـمیکرد. خـواندنِ به  اما  سال. زروان  یک  حداقل  زیادی مبـاند.   مدتِ 

  سالِ گذشته۲۴خبرها و نقدها وقت فراغتش را پر کرده بود. دهها بار رویدادهای 
 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
به نورِ خـورشید  وهای  زیرِ  پرـت تازگی از  که ـب بود  شده  داشت. مـثلِ  آدمی   عجـیبی 
به نور، پهــلو  ـابلِ آنـهـمه  سایهایکه در مـق ـاشد.  ـندی پناـهـیده ـب دیوارِ  بـل  سایهی 
 تاریکی میزد. به سنگها، بوتههاو ریگها مینگریست هرچه بود دو گونه بود یا
اما ـیشد.  ـدید ـم سایه ـمـحو و ناـپ سیاهیِ  یا در  فرط درخــشش چــشم را میزد   از 
دغدغههای آن بود.  دیدن  دست برمیگـرفت پـیشِ چـشمش قـابلِ  با  آنرا   همیـنکه 
یا را برای او سفید و سیاه کرده بود. یا آـنقدر درخـشان که چـشم را کور  سالها دـن
 ـمیکرد یا ـتاریک و سیاه. آرام آرام این سفیدی و سیاهی از ـمیان برخـاسته بود. تو
دست از زمــین برگرـفــته  و خردمــندانه در آن نگریــسته به  اشیاء را   گویی زروان 
سیاه و بود و  روشن  سایه  قرار میداد،  خود  هر چـیز را در مـنتِ  اما همیـنکه  اشد.   ـب
شب این نیـمه  شلوارش مـیلرزد. در  کرد مـبایلش در جـیب   سفید. زروان احـساس 
 چه کسی میتوانست باشد؟ شماره را خواند. حیات نبود. هیچ کس دیگری هم
سیاهموی ـکـاباره ـبـاشد. حـتـما دخترکِ  شماره را مـنـیشناخت. ـبـاید ـهـمان   ـنـبود. 
وجودش ــرزید.  دستش میـل ــرزید.  دستش میـل ــایل در  است. مـب آمده  ــرمرد   پـی
رزید». سخت بـیمار بود. نـفسش در رزید. «چو ـبید بر سرِ اـیمان خویش میـل  میـل

منیآمد. چه کار با پیرمرد داشت. گورِ بابای پیرمرد
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فرودگاه
                                               

ـکی ـکی ـی ـرداشتهاند. زروان ـی آخرِ وَن را ـب ردیفِ  صندلیِ  است.  آخر   امروز روزِ 
شده، چـیزی از ـپشتِ کور  وسط  است. آینهی  جا داده   چـمدانها را ـپشتِ مـاشین 
وسط نشـستهاند و هـریک به کودک در ردیفِ صندلیهای   سر معـلوم نـیست. دو 
تا تورنـتو بـاید است. از میلـنتُ  جانبی چـسبیدهاند. زروان هـنوز بیـمار   شیـشههای 

  مثلِ مارِ بوآیِ  بیحترکی مشغولِ هضمِ اتومبیلها است که از۴۰۱بتازد. شاهراهِ  
با که  سخنانی میـگـوید  مأیوس  شکمِ او میرـیـزند. ـحـیات، آرام و   هر ورودی در 
گویی ـچـــیزی مـنـــیشنود. بـچـــهها درهم آمیخـتـــهاند. زروان  اشکش   قـطـــرههای 
شتاب میـگــیرد تابـلــوها با ـمــوسیقیِ کالمِ ـحــیات بُهتزده   خاـمــوشند. اتومـبــیل 
 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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سینه اش تــیر سرش درد میکــند،  دوباره بچــسبد.  این عــمر  به  دستی   بــاید دو 
رفت و به ـفـرودگاه مـانده. زن و بـچه اش خواهـند  ساعت   میـکـشد. کـمتر از نـیم 

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
خاموش ـبـودند. سخن میـگـفت. ـکـودکان  شد. ـحـیات همـچـنان  خارج   ـبـزرگراه 

   جنوب را به جای شمال گرفت۴۲۷هیچکس متوجه اشتباهِ زروان نبود. بزرگراه 
داخل به  داشبورد  هوای ـخـنکِ ـبـیرون از دریچــههای  رفت.  به ـپـیش  شتاب  با   و 
 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.
دیر اشتباه  جبران  برای  فرار میکـنـند ـتـند ـمـیرفت. دـیـگر  که   زروان ـمـثلِ ـکـسانی 
بود. آمده  خود  به  شد. زروان  اشتباه بهیقـین مـبدل   شدهبود. حلظهای بـعد گـمانِ 
خبر طوالنی  تاخیرِ  یک  ـیل از  ساعتِ اتومـب داشت.  ـهره  ـیکرد. دـل کاری ـم ـاید   ـب
زمان ساعتی  شمال نــــیم  خروج از بــــزرگراه و  چرخــــیدن بــــهسمتِ   میداد. 
بی ـپـایانِ ترمـیـنال ـمـیدوید. سالنهای  ساعتِ ـبـعد، زروان در  یک   میـخـواست.  
به بود. بـاید  شرمنده  ساخته نـبود. پـیشِ حـیات برگـشت.  دستِ کـسی   کاری از 

ایران زنگ بزنند.  باید خبر میدادند. حیات هماجنا شماره را گرفت: 
اثاثیه خاطرِ  به  اما  یشد  وندیم، در آخـرین حلظـهها داش دُرُس ـم جا ـم پرواز   -از 

نشد. دو روزِ دیگه میآم. همین اآلن بلیط گرفتم. چیزِ مهمی نیس.
شده. کور  وسط همـچـنان  است. آینهی  حالِ بازـگـشت از ـفـرودگاه    اتومـبـیل در 
بارانِ مالیمیـمـیبارد. دارند.  سکوتِ عمـیـقی  خود نشــسته و  سرِجای   کــودکان 
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 دانههای 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.

جاده باش. من چشمام گرم  تقصیر تو ـنیس،حـیات او را آرام میـکند.  مواظبِ 
خوریم. هوهای ـب سا  ـق برم. واـی خواب  رسم  خود راشده. میـت صدای    و حـیات 

که بچـهها نـیز بـشنوند. نه.چـنان بلـند مـیکرد  عوض منیـک که چـیزی را    دو روز 
ضررش هم مهم نیس. فدای سرت.

زروان به درون قهوهخانه پیچید. بوی قهوه همه جا پراکنده بود.
-میتومن کمکتون کنم؟

 تا آب هلوی کوچک.۲ تا قهوه الرژ ۲
شکرِ قهـوهها را تـوضیح میداد و قـهوهچی نـیز هـمه شیر و  وسواس مـقدارِ  با   زروان 
کامپیوتر وارد ـمـیکرد. آخــرین پرـتـوهای خــورشید، ـبـینور و ـبـیرمق در  ـچـیز را در 
ا شب ـپـیش آجن که دو  به قـهـوهخانهای ـفـکر ـمـیکرد  افق میتابـیـدند. زروان   اـمـتدادِ 
 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
که چانهمیزد  با ـحـیات  طولِ راه زروان  امِ  بود.  در مت شده  هوا ـتـاریک   رسیدند 
سر در منیآورد. زروان در این مـتـنا  برود. ـحـیات از  به قـهـوهخانهای  با او   نیـمـهشب 
به موج میزد.  زنگ زد.  هیـجان در رفتـارهایش  به مـراقبِ بچـهها  طولِ راه   هـمان 
که صفا داد. پیراهـنی را  صورتش را حـسابی  رفت.  به حـمام  خانه  به   مـحضِ ورود 
ساعت کرد که یکیدو  بود ـپـــوشید. حـــیات را مـجـــبور   کادوی ـتـــولد گرـفـــته 
سلیقهی بـسیار چـید. با  شام را  آماده مـیکرد. مـیزِ   درازبکـشد. بـاید هـمه چـیز را 
 بهموقع حیات را بیدار کرد. مراقبِ بچهها آمده بود، روی مبل نشسته بود، بافتنی
به زروان ـارسی  به ـف بش مــیکرد و  خوش و  با او  به انگلیــسی   مــیبافت. حــیات 
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غرمیزد که این بازیها بخاطرِ چیست؟
 شامِ دلچـسبی بود. ـباید هر چه زودتر از خانه خارج ـمیشدند. حـیات به خواهشِ
 زروان ـلباسِ ـبسیار زـیبایی ـپوشید، با کـفشهای ـپاشنه بـلند و دامنِ ـقرمز. مخـتصری
تا بود. چـند  انها خـلوت  شدند. خیاـب خارج  خانه  بود. از  شده  با  کرد. زـی  آرایش 
شهر در حـرکت دوتا مـاشینِ  پلـیس و تـعدادی اتومبـیلِ معـمولی در   تاکـسی، ـیکی 
 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
با افرا،  هـمراه  درختِ  شیرهی  اما همچـنان مجـهول میمنود کـیکِ  بود  آمده   ـنشاط 
 قهوهی ـتلخ حـسابی میچسبید. زروان هرچه ـکوشید داستانش را با حـیات بگـوید
سطحِ بر  آنرا  شطرن  ـثلِ ـمـهرهی   نتواـنـست. ـقـهوه اش را روی ـمـیز گــذاشتهبود و ـم
 شفافِ میز میکشید. زیر چشمی رفتوآمدِ آدمهای کلوپ را از راهِ دور میپایید.
که بود  بود. ـحـیات همـچـنان منـتـظر  به حلظهی ـمـوعود مـنـانده  ساعت بـیـشتر   یک 
سؤال ــگاهش و لبخـــندهای گاـهــگاهش طـــعمِ  ــشنود.همچـــنان ـن  سخنِ مهمی ـب

داشت. باالخره زروان به سخن درآمد.
-خواستم جشن بگیرم.

 دستِ کم چند روزِ دیگه با شما خواهم بود.
یکردم. مرور ـم خودم  با  جدایی را  تم، تـلخیِ  رودگا میرـف به ـف وقتی   در متامِ راه 
خود گـرفت. به  رنگِ دـیگری  نتیجه برـگشتنم  کردم. در  اشتباه   خـواهناخواه 
 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.
ساعتش ـنـگا به  قدم ـمـیزنه  و  که   مـعـلوم ـنـیس منتظرِـکـیه. ـچـند دقـیـقه اس 
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 میکنه.
سفیدش از که ـمـوهای  دید  ـرمردی را  شاپ پـی کافی   حــیات برگــشت از پـنـجرهی 
ـگاه برش ـن به دور و  ـاشد  ـکه منتــظر کــسی ـب ـاصلهی دور میدرخــشید و مــثلِ ایـن  ـف

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

صدای خورد شدنِ برگای پاییزی را  زیرِ قدماش به وضوح میشنوه. من
گوش کن.

      


