




چند کلمه «با کمالِ شرمندگی» 
زبانِ «قـصه» جـداست؟ یعـنی مثال فـردوسی زبان ِ «قـصهگو» از   آیا 
 وقتی که با دخترش حرفمیزده، چـقدر این حـرفها به سخنهای

«مهرابشاهِ کابلی و رودابه» شبیه بودهاست؟
ـشی خوش و ـب کوچه  سرِ  ـقالِ  با ـب که آن جــناب احیــانا  وقتی  آیا    
با گفـتـگوی «بـهـرامِگور و لـُنـبکِ آـبـکش» شباهتی   ـمـیکرده ، ـهـیچ 

داشته است؟ 
ـتاد و شُغاد اـف چاهِ  رستم در  که روزش  شبی را    ـتـصور میکــنم آن 
به که  وقتی  هردو مُـــردند، فـــردوسی  وفادارش  رخشِ   درکـــنارِ 
 خوابگاهش رفت و به زنش ملحق شد، چـگونه با او سخن گفت؟
به مارکز  اما میگوـیــند ـیــکشب  دروغش را ـمنــیدامن  یا   راست 
سرهنگ را  رـخـــــتِخوابش میرود و هـمـــــسرش از او میـپـــــرسد: 
 کُشتی؟ گویا همان بعدازظهر مارکز «سرهنگ ائورلیانو بوئندیا» را

به فرمانِ قلمش  کشتهبود.
خودش که قهرـمـانهای داستایـفـسکی ـمـثلِ  است  این ـتـصادفی  آیا    

هذیانی و روانپریشند؟
 این پرسشها میخواهند ما را قانع کـنند که « زبانِ قصهگو از زبانِ

قصه جدا نیست». اگر چنین است، چرا صائب میگوید:
ز بس در پردهی افسانه با او رازِ خود گفتم

گرانگشتم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته
به یا  پردهی اـفـسانه»  که «در  خود را مخــیّر ـمـیدیده  صائب   ـگـویا 
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روزمره» برای کـسی «راز» یا ـهمان  شکلِ مـتعارف و «سخن گـفنتِ 
 حرفِ دل را بازگو کند. یعنی گوینده گاهی قصهمیگوید و گاهی
زبانِ ــنده را دو  پس گوـی برمیدارد.  گام  ــصه   خارج از  طـــریقِ ـق
این داللت «سخن». و  برای  زبانی  برای «راز» و  زبانی   مجـزاست. 

میکند بر اینکه «زبان ِ قصه از زبانِ قصهگو جداست».
شاید شما اعتراض کنید که:  

اهلِ ـقـلم اگر در ـمـیانِ  هم اـیـنکه   صائب حــساب نـیـست! دلـیـلش 
مورخ  و تا  شاعر گرفـــته   خـــطی بکـــشیم و نویـــسندگان را - از 
صائب در منـتـــها درجهی خط بچیـنـــیم،  این   داسـتـــانسرا- روی 
مورد این  ظرِ اـیشان در  که ـن شده  چی  حاال  قراردارد،   داستانگریزی 

مهم شدهاست؟ بنده عرض میکنم: 
 دستِ کم از منظرِ حکمتِ عامیانه مهم است. گیرم صائب
شنوندههای او -مثال باالخره  داستان گـریز فرض کـردیم.   را 
که ســرشان از ـیتِ او را میخواـنـدهاند-   ـکـسانیکه همــین ـب
چانهی وقتی  که میدـیـدند  مردم   «داستان»  بدرـمـیآمده! 
تازهای ـبـهخود میـگـیرد! نِ  چه حل گرم ـمـیشود   داستانگو 
 همان آدمیکه تا یکساعت پیش داشت از گرانشدنِ هیزم
حاال دارد از عـبورِ  سخنمیگفت و فُـحشِ نامـوسی میداد، 
گوشِ شیر به ادهم و گرهزدنِ  کاخِ ابراهـیمِ   شُتر از پُـشتِبامِ 

دستِ شیخ احمدِ جام میگوید!  
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تازه داستاننویس!  به    البُد میخواهـید بگوـیید: ـقصهگو چـهکارش 
شلختهای فروشِ  هم نـیـست، بـلـکه ـقـصه   چنینـکـسی ـحـتا ـقـصهگو 
که خوردهرـیـزههای هدایت»   است از جــنسِ «پـیـرمردِ ـخـنزر ـپـنزریِ 
 بساطش حکایتهای این و آن است. حرفی نیست! شما هم بزنید
خود را از این کـتاب  ید، نوـیسندهی   اما هـرچه بگوـی مال!  سرِ   تویِ 
آنها را در ما،  صائب و همهی  که   ـجــنسِ ـقــصهگوهایی ـمــیداند 
پردهی که میکـــوشند رازی را در  دیدهایم. آنـــها  خود   زندگیِ 
ــنزری ــرمردِ خـــنزر ـپ ــساطی همـــچون پـی بازگو کنـــند. ـب ــسانهای   اـف
خود جمع کردهاند تا کاالی خود  گستردهاند و کودکانی را بر گردِ 

را به این طفلکان بفروشند. اینها را گفتم که ادای دین کنم:
   ـمیخواهم  این داستان را به بچههای خوبِ ـمدرسهی ـفارسی یا به
ــیاتِ زبان و ادـب کورسِ کـــردیتِ  ــشآموزانِ  رسمیتر «داـن  عـــبارتِ 
دختران و شهرِ کیچـنر-واتـرلوی کـانادا»  ـتـقدیم کـنم.   فـارسی، در 
به قـصههای فـارسی خود را  است  سال  که ـچـهارده  نازنینی   پـسرانِ 
برفِ ـکـــانادا- و متـــاشای ـبـــساطِ پُر  طوالنی و   -در زـمـــستانهای 

آموزگاری شلخته دلگرم کردهاند.
 همچـنین ادای دین میـکنم به طراحِ جـلد -مجـتبا رجبی- که خود

 آموزگارِ همین مدرسه در بخشِ بزرگی از این سالیان بوده است.
 مهران راد (دبیرِ مدرسهی فارسی)

  و گشایشِ  سالِ حتصیلی - کانادا ٢۲٠۰١۱٣۳ آستانهی پاییزِ  
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     ااََررددااوویرفف
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ددیواارر

سکویِ کالسها لب ِ  دستوپا،   تا ـفـرغون ِ  سر» و دو  «کدویِ   چـهـارتا 
صافکردن ِ زمین بود. پدرم جلویِ  چیدهبودند. بیل ِ مکانیکی در حالِ 
اگر وراندازمیکرد.  شده را  زیر و رو  لودر، ـمـیدوید و خــاکهایِ  ـیلِ   ـب
ــسئول ِ ــرغون میگـــذاشت. ـم تویِ ـف ــیداشت و  ــیدید برـم  استخوانی ـم
 آزماـیشگاه گفـتهبود، استخوانها را برای درس ِ زیستشـناسی الزم دارد.
 این استخوانها صاحبی نداشتند و ندارند. تا همین دوماه پیش که دیوارِ
 دبیرستانِ ما نشستکرد،کسی  از وجودشان خبر نداشت.  تازه  بعد از
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دیوار دارد «میتُنـبَد» یعـنی خبرداد و گـفت  به مدیرِمـدرسه  پدرم   دو روز 
ـاشید، یـعـنی ـمـراقب ـبـاشید. «هادِر و ـبـیدار» ـب ـاید  شما ـب  فرو ـمـیریزد و 
طرف ِ که آن  هم  دخترانه  با مـدرسهی   ـکـسانی آمـدند و بـررسی ـکـردند. 
پِی، برای کـندنِ   وقتی  خراب کـردند.  دیوار را  بود متاس گرفـتند و   دیوار 
 خاکبرداری میکردند، معلوم شد که  حیاطِ هر دو دبیرستان، روی یک

قبرستان ِ قدیمی قرار دارد.
خودم، زمان ِ حــیات ِ  خودم » یعــنی در  «به زات ِ  من  پدرم میگــفت    
ـنجا مادرم همـی پدر ِ  ـاشوم» یعــنی  بودم. میگــفت «ـب دیده  ـرستان را   قـب
سربازی بود، «پیرزادههای  خاک بود. میـگفت وقتیکه درحالِ خدمتِ 
شده ـاشو  عائلهیِ ـب جزوِ  تازه  با زن ِ  که ـهـمراه  ـرزندانی  ـاشو»  یـعـنی ـف  ـب

بودند، آمدند و استخوانهایِ او را از اینجا بُردند. 
 به هرحال گذشهها  گذشته بود، آن روزها علیالقاعده میبایست چیدنِ
پُر میـکـردند. پی را  شفتهیِ  داشتند  آغاز میـکـردند.  دیوار ِ جــدید را   	 
زیر ِ سیمان را  ودند. کـیسههایِ  آجر و ـماسه خالیکردهـب  کمـپرسیها کـلی 
وسایلِ اِستامبُلی و بـیل و کَمـچه و  سرند و  هم چیدهبـودند.   سقفی رویِ 
 دیگر هم آماده بود. فضایِ محصوری که با چوب و نایلون ساختهبودند،
پدرم- وقتی ـهـمه -حـتا  احاطه مـیکرد.  خوبی  به  کار را   همهیِ محـیطِ 
استخوانها مینشــستم  و -در جایی کــنار ِ  سکو،  لب ِ  من  ـند،   میرفـت
 خُنکایِ برچیدهشدنِ آفتابِ کویری-  به دنیای جدیدی فکر میکردم که
بود. آن شده  رویم ـگـشوده  به  دخترانه   با یـکـیشدنِ دو ـحـیاطِ ـپـسرانه و 
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باد برق و  که ناـغـافل  ـبـهسرعتِ  سالی  بود.  سالِ ـحتـصیلم   سالْ  آـخـرین 
رفت و خواهم  این مـدرسه  خودم فـکر مـیکردم؛ بهزودی از  با   گـذشت. 
سردرآورم، همچنـین فـکر مـیکردم؛ دیاری  شهر و  کدام   معـلوم نـیست از 
 اگر پسر ِ فراش نبودم همین اآلن رویِ این سکو و در کنارِ این استخوانها
 منی نشستم و  مثل ِ بقیهی دانشآموزانِ دختر و پسری که ازصبحْ  همهجا
 را رویِ سرشان گذاشته بودند، و مثلِ رخساره که عاشقش هستم، اینجا

نبودم .
  خانهی ما مدرسهیِ بزرگی بود که دوتا زمین ِ بسکتبال، چندین زمین ِ
اما نه،  داشت. زمــین ِ چــمن  بدمینتون و کُــلّی َدنگوفَــنگ   والیــبال و 
 دارودرخت و یک چاه ِ آب داشت که پدرم صبحهایِ جمـعه ـموتورش را
من نا»  یـعـــنی ـمـــجرای آب.  «کُت ِ   روشن ـمـــیکرد و ـفـــریاد میزد: 
است و آب را از دیوار  زیر ِ  که  سوراخی را  بروم و  ـاید  که ـب  میفهـمـیدم 
هدایت میکـند، بـازرسی کـنم. مَـبادا گـیر دخترانه  به حـیاط ِ  ما   حـیاط ِ 
پدرم نا» مـــیرسیدم ،  کُت ِ  به «  داشته بـــاشد. همیـــنکه   وگـــرفتی 
که در آن حـرکت میکـند، جویی  نره» یعـنی از  «به روت   میگـفت: آب 
زیرش که آب از  بود  هم همـین  دیوار  اصالً عـلتِ نشـست ِ   سرریز ـنشود. 
سر ـمیرفت. الـبته پدرم میگـفت زـمین ِ قـبرستان هم  گاهی   رد ـمیشد و 
سُم داره» یـعـنی «کُت و  قبرْ  که  بود  است. معـتـقد  پوک   «پیـته» یـعـنی 
 سوراخسُنبه دارد و همین سوراخسُنبهها باعث شدهبود، زمین ِ زیر ِ دیوار
 ـفروکش ـکند.  به ـهرحال درست یا ـغلط،  درخـتهای بـیچاره ـیکماهی
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 بود که آبی نخوردهبودند. در همهی مدرسه هیچکس به اندازهی پدرم به
«بـیعار» «شُنگ» یعـنی زبانگنجـشک   فـکر ِ درخـتها نـبود. میگـفت 
سایهاش شُنگها  خوبی دارد. ـیکی از همـین  سایهیِ  است و   یعـنی ـمقاوم 
پدرم مادرم و  من و  تاد.  ما میاـف خانهی  به حـیاط ِ  دیوار ِ کـوتاهی   از رویِ 
به خـیـابان و یک در  خانه،  زندگی میـکـردیم.  خانهی ـکـوچک  این   در 
مادرم مــغازهای را در مــدرسه اداره داشت.  به حــیاط ِ مــدرسه   یک در 
با دفتر میفـروخت. در ایـنکار  که کـیک و نـوشابه و خـودکار و    مـیکرد 
 خامن ِ فراشزاده که به تنهایی کارهای سرایداریِ دبیرستانِ دخترانه را اجنام
قول ِ به  ساعات ِ تعطـیلْ  بود و در  فراش  پدرم   داشت.   میداد، همـکاری 
به ساده و  ما  زندگی ِ  داشت.  مدیر، حُــکم ِ «اـفـسر ِ نگـهـبان» را   آقایِ 
 شکلِ دلپذیری روستایی بود. من که ـنوجوان بودم و قرار بود  از زندگیِ
داشتم. آرامش  بود،  که  ـضایی  بدجوری در ـف ـاشم،   روستایی گــریزان ـب
ما خانهی  بود- خـورشید در  که  ساعتی  که تعطـیل ـمیشد  -هر   ـمدرسه 
 عمال غروب میکرد. پدرم یک قابلمه آب، بارمیـگذاشت تا به موقع به
 آن قدری گوشت و پیاز و سیبزمینی اضافه کند.  مادرم همهیِ کارهایِ
کردن برای   خانه را در کـمتر از نیـمساعت اجنام میداد و دیـگر هیـچکاری 
 ـنداشت. من  ـهرگز ـندیدم که این دو با ـیکدیگر ـبحثی بکـنند یا دعوایی
 داشته باشند. هر دو میدانستند که با تعطیلی ِ مدرسه زندگی ِ آنها هم
 تعطیل میشود. سکونشان مثل ِ بُرادهی آهنی  که مغناطیسی در اطرافش
 نـباشد و سکوـتشان ـمثل ِ بازیگرانِ سینمای صامت بودکه روایت ِ ـنقش ِ
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خود را به  شعور ِ بیننده موکول میکنند.
  آفتاب ِ من  اما تازه بعد از ساعت ِ مدرسه شروع به تابیدن میکرد. دری
طول ِ روز امِ  وصل ـمــیکرد و در مت به ـحــیاطِ ـمــدرسه  ما را   که ـحــیاطِ 
یک من گــشوده مــیشد و ناگــهان  به روی ِ  بار  ـین  برای اوـل ـستهبود،   ـب
پر از همهمـهها و خـیاالت در مقـابل ِ ـچـشمم آدمها و  خالی از   ـمـدرسهی 
 ظاهر میگردید. کسی که باوجودِ معلولیت در سمت ِ راست ِ بدن - در
ـاند، اکــنون  یکــهتازِ با همــشاگردیها وامنیـم ـنای روز - از هــماوردی   اـث
ـیراثدارِ داشت، ـم ـهها را  کوچکترین خاـن آنکه  بود.  خالی  ـنهای   زمـی
هم، بر آن مُـتـصور ـنـبود. ـحـتا بچهـپـولدارها  که ـکـرانی   ـعـرصهای ـمـیشد 
داشتم، نـداشتند و نـدارند. ساعت ِ مـدرسه در اختـیار  مَن  بـعد از   آنـچه 
که میتواـنـید ـتـصورش را  بزرگـیـرین پـیـستِ اختصــاصیِ دوچرخــهسواری 
 بکنید و مهمتر از همه کتابخانهی مدرسه که ساعتهای  خُماریِ مرا به
هر زندگیِ  احوال،  این  با همهی  لذتی بـیکران تـبدیل مـیکرد.   نـشئهی 
 کسی -هرچهقدر طول و عرض داشتهباشد- میتواند ناگهان وسعتی غیرِ
 ـقابلِ پیشبـینی به خود بگـیرد.  در روزهایی که ـگذشت دـنیای تازهای به
دخترانه- ـدرسهی  با ـم ـیایم -  هم جغراـف که  شد،   رویم چــنان گــشوده 
 گسترشی هیجانانگیز  و هم تاریخم -با استخوانها- عمقی تازه یافت.
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وویرفف

که بود،  «ویر»  نام ِ  به  مردی  سخن ـگـفت  من  با  که  استخوانی   اوـلـین 
 رفقایش به دلیلِ بعضی عقاید ِ کمونیستی که در جوانی داشته، از همان

سالها او را ویرُف میخواندند. 
شُنگ نشــستهبود. سایهی  زیر ِ  پدرم  ساعتِ ـمـدرسه،  ـعد از   غروب، ـب
 سیگار میکشید و حواسش به من نبود. دیوار را تازه خراب کرده بودند
سردرآورده خاک  زیرِ  استخوانهایی از  کردن ِ زـمـین،  زیرورو  اثر ِ   و در 
اسکلت ِ یک  ـثل ِ  ولو  و بـعـضی ـم ـندهایی  بعــضی  ـودند و روی تپهماـن  ـب
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خاکبرداری دیدن ِ عملـیات ِ  به ـبـهانهی  من   کـامل درازکـشیده بـودند. 
 میخواستم وارد ِ حیاط ِ دخترها بشوم و سراغ ِ مستراحشان بروم و حتقیق
چه ـسند و  چه مینوـی ـوارها  ـیشوند روی دـی ـها ـم وقتی تـن آنها  که   کــنم 
این شاید  دلم میـلـرزید و ـفـکر ـمـیکردم  دست و   شکلهایی میـکـشند؟ 
زنان مردی نـبـاید وارد ِ ـحـریم ِ  اصوالً ـهـیچ  من مـربوط نـبـاشد و  به   ـقـضایا 
خرسِ خود بگـوید «این  با  مرا ببـیند و  ضمن میـترسیدم کـسی   شود. در 

گُنده خجالت منیکشد؟ خاک بر سرِ ذلیلش بکنند» .
به به کُـندی   بودم فـاصله میگرفـتم و  که  اخداگاه از آجنا  این هـمه،  ـن با    
مادرم با  فراش ِ آن ـمـدرسه ،  ـیشدم.  نزدیک ـم دخترانه   مرز ِ ـمـدرسهی 

مشغول ِ گفتگو بود و به این زودیها حرفهایشان متام منیشد. 
 ناگهان استخوانی گفت: 

-جوان، میتوانی پای ِ راست ِ مرا بیاوری؟
 من بیآنکه ذرّهای بترسم یا لُکنتی پیدا کنم، پرسیدم شما؟

مادرم صدا میـکـند.  طوری  من را  اما هرـکـسی  اَرداویر ـهـستم   -ـگـفت 
میگوید «ویرو» پدرم میگوید «ویر» و رفقایم «ویرُف». شما؟

-گفتم من  «اردِشیر» پسر ِ فراشم. 
- گفت نکند تو دخترزادهی عبداحلسینی؟

- گفتم بله مُنتها پسر ِ دخترزادهی ایشامن مگر شما او را میشناسید؟
آمدم من  که  وقتی  بود.  خاک  مدتها همیــنجا  بارکاهللا   - گــفت 
وقتی بود!  داشت. ـعـجب آدم ِ ـپـاکباختهای  استخوانها را   قدیمیترین 
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 پیرزادههایش آمدند جابجایش کنند استخوان ِ ترقوهاش را یادگاری به من
 داد.  در این سالها هـیچوقت آن را از خودم جدا ـنکردهام. همینجـاست

نگاهکن.
 -گفتم پاکباخته شمایید که پایِ خود را رهاکردهاید و ترقوهی رفیقتان

را نگهداشتهاید. حاال بفرمایید پای راست ِ شما کجاست؟
 این را که گـفتم ناـگهان خودمانی شد و خـیلی رفاـقتانه ـگفت: ببین رـفته

زیر ِ آن آجُر، داره خورد میشه.
 - میبینم . بفرمایید این هم پایِ شما. اینها را گفتم و استخوانی را که
حس پای دـیـگرش گـذاشتم  وقتی آن را کـنار ِ   میخـواست بـرایش آوردم. 

کردم اندازهاش فرق میکند اما چیزی بهرویِ خودم نیاوردم.
چه عجلهای داری؟ بـنـشین حاال  کرد ـگـفت:  کارم ـتـشکر  که از   خوب 

کمی گپبزنیم.
-گفتم گالب به قبرتان باید بروم دستشویی.
-گفت ناکس آجنا که مستراح ِ دختراناست!

 اینجا بود که ترسیدم. دست و پایم را گم کردم. یک لُکنتی از بچگی با
بود. جدی شـاشم گرفـته  جدی  یدا مـیشد.  نجور مـواقع ـپ که اـی بود   من 

گفتم آقا چه فرقی دارد؟ کسی که آجنا نیست.
است. که نزدـیـکتر  ا  چرا منیروی ـپـسرانه؟ آجن ندارد،   -ـگـفت اگرـفـرقی 

ببین رفیق، ناسالمتی ما داریم از آن دنیا میآییم! 
منیدانستم چه بگویم برای اینکه ساکت منامن پرسیدم کدام دنیا؟ 
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- گفت نکند تو هم شک داری؟
 من جوابی ندادم و همـینطور ـفکرم ـمشغول بود، چرا پایی که ـپیدا کرده
 بودم اینقدر با پای دیگرش فرق داشت؟ باور منیکردم این دوتاپا مالِ یک
ـنان با اطمـی ـلی  ـکرد،  خـی ـردیدی ـن ویرُف ـت ـکه  ـاشد. عجیــبتر ایـن ـفر ـب  ـن

گفت: «درست است . همین است». 
در همین افکار بودم که گفت: گفتی شک داری؟ 

گفتم: به پا؟
شک پای کــسی  به  به آن دنــیا. مــگر کــسی  پا؟  به   گــفت: یعنــیچه 

میکند؟
صدای شد. هـمـین ـمـوقع  خاموش  حالت ِ اـفـسردهای  به   این را ـگـفت و 
این فراشزاده  خامن ِ  اردشیر ـکـجایی؟ ـبـیا  ـکـمک ِ  شدکه :   مادرم بـلـند 

وسایل را ببر. 
 ـباید میرـفتم . پدرم آمده بود دـنبالم . در حالی که با هم بر میـگشتیم،
است، زیاد  موذی،  «جِک ِ جِمَـند» یـعـنی ـحـشرات ِ  دیوارْ  زیر ِ   ـگـفت: 

«میکِنِنِت» یعنی نیشَت میزنند. 
 هوا داشت تاریک میشد. در حالی که در سرم شمعی روشن شده بود.
به نـظر مـیرسد.  بـاید مـراقب رندی  ویُرف آدم ِ  آقای  این   فـکر مـیکردم، 

باشم  کسی استخوانهایش را پراکنده نکند.  
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صبحگاه را زد. همهی زنگ ِ  به هـشت  پدرم ده دقیـقه   روز ِ بـعد 
 بچهها جـمع شده بودند. صفها، رو به جایگاه و ـپشت به همان
ودند. دو هفـته ـپیش  - کرده ـب خراب  که   دیواری تـشکیل مـیشد 
حدِاکثر ِ ـفـاصله ما و در  به  هم ـپـشت  دیوار-  دخـتـرها  طرف ِ   آن 
صدای بـلــندگو و فریادهایــشان از راهِ حال  این  با   میایــستادند، 

دورشنیده میشد. 
 همینکه دیوار از وسط برداشتهشد، گروهی آمدند با پایه و نایلون
به زیادی راهِ دـسـترسی  به ـفـاصلهی  درست ـکـردند و  تا ـجتـیر   دو 
 محوطهی خاکبرداری را برای هر دو طرف بستند. وسط ِ جتیرها،
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پدرم  و مــسئول آزمایــشگاه کار میکــردند،  که   غــیر از کــسانی 
سکویِ هم ـمـربوط را رویِ  به  استخونهای  زیاد-    -باحــوصلهی 
صفْ مـثلِ تَهِ  من  هم-  میچیـدند.   بود -ـکـنار ِ  ا  که آجن  ـبـزرگی 
ـــیکردم ـــستادهبودم و گــــمان ـم آخری اـی سالِ   اغــــلبِ بچــــههای 
ندارد. ما -سالْباالییها-  به  که گفتهمـیشود، ربـطی   حـرفهایی 

صدای آقای مدیر را میشنیدم که میگفت:
  ـتصمیم ِ هیئت ِ اـمنا این است که ـبین ِ دو دبـیرستان
شود. آسانتر  که ایاب و ذهاب  یرون کـنند   کوچهای ـب
به درازا کار ِ ساخـــــتوساز   درنتیجه احتـــــماالً 
ــاید هر دو مـــدرسه ـب ــشآموزان ِ   خواهدکـــشید . داـن

اکیدا از پارتیشنها عبور نکنند. 
ـلط ـردارند، ـمـدرسه مخـت دیوار را ـب اگر  ـکر میکــردیم   ما خوشخــیاالنه ـف
 ـمیشود، ـنگو بدتر هم شد. یک زمانی چـیزهایی روی ـکاغذ میـنوشتیم
آمده، که پـیش  وضعی  با  پَرت میکـردیم،  برای دختـرها  دیوار   و از روی 
بدتر ـنهم  ـند، از اـی احداث کـن کوچه را  که  فردا   ـگر ـممـکن نـیـست.   دـی

میشود. البد باید موشک بسازیم و ارسال کنیم.
داشت، من اختــصاص  ذهنِ  به  اما آنــچه  بود  ما   ایــنها افــکار ِ همهی 
آنسویِ ـجتـیر، بودم و فکرـمـیکردم  صبحگاه اـیـستاده  سرِ  بود.   رـخـساره 
فر میدانـیم. ما دو ـن این را فـقط  من عـاشقش هـستم.  که   دختری هـست 
صحبت نـکـردهایم. باهم  تاکنون  ما ـهـرگز ـهـمدیگر را ـنـدیدهایم و   الـبـته 
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پرت این  که پــیش از  بود  ما هــمان کــاغذهایی   تنــها کــانال ِ ارتــباطی ِ 
 میکردیم. اسمش رخساره  و شک ندارم که خیلی خوشگل است. اگر
شود، هـرکاری بخـواهد میکـنم. اینـکه مـیگویم هـرکاری، یعـنی من   زنِ 
 حـاضرم از هر کوچهی بیمُـنارهای ـبگذرم. خـطش را میشـناسم و دوسهتا
زنگ زدم ، بار  یک  ته  رستاده نگـهداشتهام، الـب تاکنون ـف که   شمارهتلفنی 
زنگ مــیزمن و باالخره  کردم.  فوت   وقتی گــوشی را بــرداشتند، فــقط 
که ـمــدرسهها با او در ـمــیان ـمــیگذارم. ـعــصرها   همهـچــیز را ـبــیواسطه 
ولی هـیچوقت رخـساره را  تعطـیل ـمیشود همهی دخـترها را ـنگاه میکـنم 
 منیبـینم. ـمنیدامن چرا خودش را به من ـنشان ـمنیدهد. باالخره یک روز با

دل ِ سیر نگاهش خواهمکرد.
 به زودی صبحگاه و کالسهای تَقولَقی که داشتیم متام شد. آنروز من با
 ویرُف قرار داشتم . کمی به غروبِ کاملِ خورشید سراغش رفتم .  رویِ
بود. ـمـسئول ِ آزماـیـشگاه، استخوانها در گرـفـته   سکّو ـمـشاجرهای ـبـین ِ 
راست ِ ویرُف را دوباره از او گرفته و همراه با استخوانِ ترقُوهی باشو  پایِ 
 گُموگور کرده بود. داد و قالِ عجیبی بر سر ِ نواقص ِ استخوانها  شنیده
ویرُف داشت.  شکایت  شدن ِ ـقسمتی از بدنش  گم  هر کس از   ـمیشد. 
 «هرچه بدتر از آن نیست»  نثار ِ مسئول ِ آزمایشگاه میکرد. در این حال
استخوانها ناـگـهان شدم.   من ـجتـیر را ـکـنارزدم و وارد ِ ـمـحوطهی ـممـنوعه 
من مـعـرفی به  دوستانش را  کردم و از او ـخـواستم  سالم  شدند.    ساکت 
دارید، مـغز زبان ـن که:  کرد  استخوانها  به  با کجخُلـقی رو  ویرُف    کـند. 
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 هم ـندارید، احلـمداهللا  رگ و پِی هم ـندارید. وجدان که دارید! اسم هم
که دارید! خوب بگویید.

بر زنی از میانـشان بـناکرد  که  بود  این کلـمات از دهـنش در نیـامده   هـنوز 
اهل ِ قـبور» ـلـقب «حرامزادهی  ویرُف و او را  جان ِ  به   فُـحش و ـفـضیحت 
 داد. بعد هم رو کرد به من و خودش را باجی معرفی منود و به شکل ِ غیر
شاخ داشتم از تعــــجب  من  ـــرسید.   حالِ رخــــساره ـپ ـــظرهای از  	مُنـت 
تاکنون او را آیا  ـاسید؟  شما رخــساره را میشـن ـگر  ـتم ـم  درمیآوردم. گـف
من شوهر ِ  برادرزادهی  مادرش  که میشنـاسم  باجی گـفت بـله   دیـدهاید؟ 
که وقتی  افزود:  هم  یک نـسبت ِ دوری دارد. بـعد  هم  خودم  با   است . 
آمد یا  به دـن که  بود. از روزی  یا نیـامده  به دـن مُردم، هـنوز رخـسارهای   من 
شاهدِ خاک-  زیر ِ  که -از  اواخر  این  تا   بود،  کارش  به   حـــواسم 

کاغذپرانیهایش با تو بودم. 
رقرار کـنم؟ گـفت آن من چـهطور ـمیتوامن با او راـبطه ـب شما   گـفتم به ـنظر ِ 
اگر که  سر ِکـاریاند. هـمان بـهتر  تو داده هـمه الـکی و  به  که   تلفـنهایی 
تویِ اما  فوت ـکـنی و چــیزی ـنـگویی.  ـرداشت، ـفـقط   کــسی گــوشی را ـب
ـــخوانی، ـــوشتهها را ـب خوب همهی ـن بروی و  اگر  ـــرها  ـــستراح ِ دخـت  ـم
دستخط ِ رخـساره نکه  دستگیرت مـیشود. مخصـوصاً اـی  یکچیـزهایی 

را هم میشناسی. 
هم گـذشتم . لنگانلنـگان دریا زدم و از جتـیر ِ دوم  به  که دل  بود   ایـنجا 
 خودم را به مستراحها رساندم. همهجا شُسته و متیز بود. وارد ِ اولی شدم
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که ـپسرها سنگ  نشـستم. ـپیشِ رویم هـمان چـیزهایی را ـمیدیدم   و رویِ 
 مینویسند، واقعاً که این دخترها بیتربیتاند. وقتی مجسم میکردم که
 یک دختر این کلمات را روی دیوار نوشته است، چشمم  از خواندن ِ آن
فرق ما کـمی  شکلهای  با  اما  هم کـشیده بـودند،  شکل   کَـنده منـیشد. 
زنها ناپـدیدتر از مال ِ  بود و  پایین  به  آلتِ مـردها بـزرگتر و رو   داشت. 
دقت ـنگاه با  که همهی ـمستراحها را  وقتی  ما میکـشیدیم.  که   آنچـیزی 
زیادی دستگیرم شد. از باجی گفـته بود چـیزهای  که   کردم ،  هـمانطور 
که ـچـیزی مینوـیـسد، دـیـگران او را دـنـبال که ـنـفر ِ اول  این   ـهـمه مـهـمتر  
کردم و آـنقدر وشتهها را بـیشتر ـنگاه  که سـردستهی ـن بود   میکـنند. ایـنجا 
 وقت گذاشتم تا باالخره خط ِ رخساره را پیدا کردم. شک ندارم خودش
بود: «از پـشت ِ داشت. نـوشته  که  با هـمان الـفهای بلـند ِ کـجی   بود، 

دیوار صدای پا میآید».
 کسانی که به خیال ِ خودشان این جمله را دنبال کردهبودند، منیدانستند
صدای پایی که رخـساره ـنوشته،  که  مـنظور از دیوار کدام دـیواراست. و 

چه صدای پایی است.
بود که  ساده، ناگـهان متام ِ آن حـرفهای سکـسی  این جملهی  دیدن ِ  با    
دست ِ دختری که در حال ِ  در ـنظرم ـبیرنگ و ـبیرمق شد. دـیگر ـجتسم ِ 
 کشیدن ِ «آلتی  رسیده تا زانو» باشد، هیجانی ـنداشت. من به رخساره
با همهی که   پایی  مرا میشنـاـسـد.صدای  پای  صدای  که   فـکر ـمـیکردم 

صداهای دیگر فرق میکند.
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ررووستا

با ترک مـیکردم.   دخترانه را  فراشزاده نفهـمد، بـاید ـمـستراحِ  خامن ِ   تا 
 سرعت خودم را به استخوانها رساندم. ـهمه ساکت شده ـبودند. ویرُف
 رویش را ـگردانده، در سکوتی شبیه به مرگ فرورـفته بود. آمدم گزارش ِ
 مستراح را به باجی بدهم  که با اشاره مرا به سکوت دعوت کرد و باز به
برای ویرُف رـفتم و  سراغ ِ  اچار  دریاب. ـن ویرُف را   اشاره اـنگار میگـفت: 
 این که سر ِ حرف باز شود از داستان ِ پایش پرسیدم که چرا پای مردم را به
است. آمده  خودش  پای  سر ِ  بر  یی  چه بال اصوالً   خودش ـبــسته و 
قدرت ِ  استخوانْجماعت  در  مقــابل ِ «وســوسهی گفــنت از گــذشتهها» 
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حاال دار و ـودهاند و  زمانی کــسی ـب که  آدمهایی  ندارد. مــثل ِ   مــقاومت 
 ندارشان  از دست رفته، دائم در گذشته غرقند. به همین دلیل ویرُف با
 ناز اما  بهسرعت خواستهام را اجابت کرد  و جریان ِ از دست دادن ِ پایش
است. که  ـنـزدیک ِ رـفـسنجان  ما  روستای  ود. گــفت: در   را تـعـریف من
سرمان بر  که  هایی  بدبختیها و بال که میگــفت عــلت ِ  بود   آخــوندی 
ـکار میکـنـند، وگــرنه که  بـهـشت و جـهـنم را اـن  ـمـیآید کــسانی ـهـستند 
این حــرفها را همــهجا میگــفت و نازل کــند.  ندارد  بال   خــداوند آزار 
مدتها که  من  اهل ِ مـسجد نـبود، مـیشوراند.  بر علـیه کـسیکه   مردم را 
 پیش -از شدّتِ تنهایی و بیکسی- به قصد ِ داییام از روستا رفته بودم،
خدا و بهـشت و جهـنم کـندم. دـیگر کردم و دل از  یدا  قایی ـپ شهر، رـف  در 
 ایـنکه کمونـیست شدم و خـواستم به دِه ـبرگردم  و ـفکر ِ کمونـیسم را  در
بود. هـمانطور ما کـوچک  دهم . ده ِ  اشاعه  روستائیان   مـیان ِ دهقـانان و 
هم مــیشناختند. در من را  ـودند،  شنیده ـب  که همــگان آراء ِ آخــوند را 
خانه و رزاند و  روستا را ـل سنگینی  نه چـندان  زلزلهی   همـین حیصوـبیص 
 آغُل ِ مردم از فرط ِ بیثباتی زیر ِ آوار رفت. آخوند -که به خون ِ من تشنه
من  خالص شود. این بود که  بود- دارودستهای درست کرد که  از شّر ِ 
 نیمساعتی از زلزله نگذشته  با چوب و چماق بر سرم ریختند و قلم ِ پایم
مُرده از به عـنوان  دست کـردند و  سر ِ   را شکـستند. الشهی نیمـهجامن را 
باالی بر  بود   که  دوسهتا جـنازهی دیـگری  جدا از   روستا بـیرون بـردند و 
 تپهای گذاشتند تا خوراک ِ کالغها شوم. در غیاب ِ من  رفقای همفکرم
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مردم امداد ِ  به  دستی  هم  مرا ـپـیدا کـنـند و  هم  که  رسیده ـبـودند   از راه 
 برسانند. یواش یواش  چند جیپ ِ ارتش هم رسیده بودند و روستا کمی
دلش وسواس در  ماجرا،  شدن ِ  فاش  ترس ِ  بود. آخــوند از  شده   شلوغ 
 اـفتاده بود که مرا جاـبجا ـکند. این بار بدن ِ خـونآلودم را به غاری منـتقل
تا ـند  شربتی تــریاک  در حلــقم ریخـت  کــردند و -مــحضِ محکــمکاری- 
ضعف شدت ِ  که همهچــیز را میفهمــیدم، از  من  شود.  ـکم کــنده   کـل
اثر که تریـاکها   قدرت ِ هیـچگونه مـقابلهای نـداشتم . چـیزی نگـذشت 
کودکی و خاطرات ِ  پس از آن  یافت.  شدم و دردم ـتـسکین  گرم   کرد. 
کرد. زندگیام از پـیش ِ چـشمم عـبور  شهر و همهی ماجـراهای  به   رفتـنم 
بود پایم برهـنه  با اینـکه  کردم.  دویدن در بیابـانها  به  شروع   پس آرام آرام 
 مثل ِ آهو میدویدم و هیچ خار و خسی در پایم منیخلید. از دور  خانهای
به آن نزدیـکتر  مـیشدم. هـچون غـزالی از روی هر حلـظه  که   را مـیدیدم 
اسهایم همـچون ـپوست ِ که لـب حس مـیکردم  ریدم و  شیارها میـپ  تپـهها و 
 مار از ـتنم میلـغزند و میرـیزند. پس دری از خانه به رویم گـشوده شد و
 مغناطیسی مرا به درون ِ مکعب ِ سیاهرنگِ بزرگی کشید که به آهستگی
آشنا به ـگـوشم  که ـحلـنش  شنیدم  صدایی  خود میچرـخـید.   بر ـپـاشنهی 
 میآمد. صدا با من گفت: اینک تو را به دوزخ میفرستم تا ببینی و پند

بگیری.
 همین جا بودیم که باجی صدایش را بلند کرد که: بگو به ارواح ِ خاک ِ

دایی ،  نه، جانِ من بگو به ارواح ِ خاک ِ دایی...
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من گفتم باجی خامن دروغش کجاست؟ شما چرا بدگمانید؟
ــابا این ـب است.  پایش  ــسمت ِ شکـــسنت ِ  دروغش در هـــمان ـق  گـــفت 
 منیخواهد بگوید  از اول شل بهدنیا آمده. من با این بشر سالهاست هم
که به  ـکـماالتش   دلها  چه   قـبـرستان و هـمـسایه و ـهـمصحبتم. ـمنـیدانی 
که ا  تا آجن که مـجــسم ـنــکردم.  وقار و ـخــرامش را  مایه  چه   نـبــستم . 
 میخـواستم زنش ـباشم . ـبهخدا اردشیرخان حـرفی ـنداشتم. ما ـباید ـقبول
 کنیم که چهارتا تکهی استخوان بیشتر نیستیم . نه حترُّکی داریم و کاری
روشن ـمـیشود. زندگیمان  خانه و  به  نه ـچـراغی  بر ـمـیآید،  دستمان   از 
 دریغ از اینکه -خدای ناکرده!-  دست ِ همدیگر را بتوانیم بگیریم. تنها
سلولهای انـفرادی زندانیان ِ  داریم همـین گفتگـوست . مـثلِ  که   چـیزی 
 که مورس میزـنند و از وجود ِ ـیکدیگر احـساسِ بودن و زندگی میکـنند
 ما هم از گفتگو با هم بر تاریکی غلبه میکنیم . در یک چنین شرایطی
ـستی و که نـی گونهای  به  خود را  ودن  دهان ـبـسنت و من ـصافاً نگفــنت و   اـن
من ـبگو به  تو  چه معـنایی دارد.  که هـستی ،  گونهای  به  خود را   نـنمودن 
که اـمـکان ِ ـهـرزگی ندارد و ـچـشمی  قدرتِ ـجـنایت  که  دستی  برای   آیا 
برود، دروغ گفـنت و نارهای  کوچهی بیـم هر  به  که منیتـواند  پایی   ندارد و 

راست نگفنت آخرین حد ِ خیانت نیست؟ 
گفتم حاال ایشان چه دروغی گفتهاند؟

 ـگفت ـپسرم آـنقدر از دویدنها و سفرها و کوه و کمرها ـگفت که دلِ مرا
کرد. گریــوههایی اسیر  دندههایش  اسکلت ِ   همــچون مــرغی در قــفس ِ 
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بود از انداخته  سر  صراط لغـزانتر و ـکـوههایی ـپـشت ِ  پُل ِ  بود از   پـیـموده 
 قُلهی یوری گاگارین دستنیافتنیتر. بعد که آمدند بولدوزر انداختند و
 ما را آالخونباالخون کردند، تازه فهمیدم که آقا اصالً پا ندارد. حاال باز

دارد برای تو ...
به رـخـساره فـکر داشتم  گوش منیدادم .  من    باجی اـیـنها را میـگـفت و 
باز کـردهبودم و دستخطش-  پـرانتزی   مـیکردم. -توی مـستراح، کـنار ِ 
ا دـسـترسی به آجن من  که  (اردشیر) . میـخـواستم بفـهـمد  بودم   ـنـوشته 
که وقتی  ــرسیدم:  باجی ـپ شود. از  ــکتر  ما نزدـی دیدار ِ  شاید   دارم. 

فهمیدید آقای ویرُف پا ندارند چه حالی به شما دست داد؟               
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باجی

بود آمده  پدرم  هوا پیچــید.  صدای کــنار زدن ِ جتــیر در   ناگــهان 
 دنبالم. مثلِ همیشه مالیم اما تلخ پرسید: «خاک به کون ِ مورچا
ــتم ــلف میکـــنی. گـف ــهوده ـت ــتت را بـی چرا وـق  میکـــنی؟» یعـــنی 
 کارهای مدرسه را کردهام. گفت «بیا نون بخور» یعنی غذا حاضر
 است. به اتفاقْ به طرف ِ خانه رفتیم. سخت مشتاق بودم که باقیِ
نام ِ دیدن ِ  با  که رخـساره  داشتم  هره  ویرُف را بـشنوم. دـل  داستان ِ 
 من چه عکسالعـملی ـنشان ـمیدهد. گفـتههای باجی ـفکرم را رها
قدرت ِ که  استخوانی  برای  ــشیدم  خودم میاندـی با   منـــیکرد. 



                                        ٢۲٨۸

 جابجایی ندارد پادار و بیپا چه فرقی میکند؟ میگویند آنطور که
شدن و گرم  مال ِ   ـباس از هــمان روز ِ اول  ـند، ـل ـکر میکـن  مردم ـف
بدن ـنبوده ، بـلکه اسباب ِ جتـمل و تزـئین آدمها بوده است.  حـفظ ِ 
شدن نیـست بلـکه مال ِ جابـجا  اصل  هم در  پا  من مـیگویم   حاال 
دارندهی خرامِ  وقار و  اسبابِ  باجی:  قول ِ  به   مناـیـشی از زـیـبایی و 
چه فــرقی تا روز ِ قــیامت  باجی از آآلن  برای  است. واقــعاً   خود 
یا نرفـته که میگـوید رـفـته ـبـاشد  به آنـجـاهایی  ویرُف  که   میـکـند 
جامن افـتاده بـودند و منیگـذاشتند به  خوره  این افـکار مـثل ِ   بـاشد. 
نه چه مـــیخوردم و  خوردم فهمـــیدم   که  غذایی  نه  ــخوامب.   ـب
 حرفهای پدرم به گوشم میرفت . میخواستم باجی را ببینم واز
شاخ مـیزند؟ جان ِ او  بر  ویرُف  که کـجای حکاـیتهای  رسم   او بـپ
 همین کار را هم کردم. همینکه صدای خُرخُر ِ پدرم به هوا رفت،
زیر ِ استخوانهای او  سفیدی ِ  باجی رفـتم،  سراغ ِ   آرام برخـاستم و 
 نور ِ ستارگان برق میزد، انگار که از عریانی ِ خود شرمنده باشد،
 دست و پایش را جمع کردهبود. مرا که دید تبسمی کرد و حالتی
کردم و سالم  که  برـمـیگردم.  خود ـگـرفت، اـنـگار میداـنـست   به 
است. ویرُف ایـنقدر آزاردهـنده  خامن کـجای رفـتار ِ  باجی   گفـتم: 

گفت: 
 تو منیفـهمی، ـباید دستِ کم سی سال «خاک ـبرسر
که دروغگـفـنت ـفـقط بدانی  تا  درگِل» ـبـاشی  پای   و 
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 اـثبات ِ خود نـیست، بـلکه ـنفی ِ دـیگران هم هـست.
به آن که آدم از حُــسنش تـعـریف ـکـند و  ندارد   ـعـیب 
مانع از حُــسن ِ دـیـگران چون حُــسن ِ ـهـرکس   بـبـالد، 
به تو  درکار نیـست و  که حُــسنی  وقتی  اما   نیـست، 
ابراز ِ جُرأت ِ  درواقع ـفــرصت و   ناـبــودهها ـمــیبالی، 
 وجود را از دیگران میگیری. ببین پسرم من هم مثلِ
دلم میخـــواست از سالها  این  ویرُف در همهی   	 
که چـقدر مهـمم. در حس کـنم   خودم تعـریف کـنم. 
این ویرُف  بالی پـــیدا کـــنم.  پر و   ذهن ِ دیـــگران 
 فرصتها را از من گرفت. برعکس مرا به سمتی هُل
جایی باور ـکـنم  ـکـسی نـیـستم و  که ـیـواشیواش   داد 
 نرفتهام و چیزی ندیدهام. تبدیل شدم به اسکلتی که
 لیاقتی جز پوسیدن و محو شدن ندارد. اصالً من کار
 ندارم که غلوهای ویرُف ضرری به کَرّه و بَرّهی کسی
است. گیـریم نـداشته بـاشد، هـنوز یا نـداشته   داشته 

فکر ِ اینکه کسی مرا بَبو گیرآورده، آزارم میدهد.
ویرُف و گـفـتم: خونی دارد. رـفـتم ـپـیش ِ  باجی ـعـجب دلِ   دیدم 
 جنابِ ویرُف، حیف ِ شما نیست با اینهمه مدارج و کماالتی که
 دارید، خالیمیبندید! برگشت و گفت: بنشین تا برایت بگویم؛

اســـت.خدا نکـــند در دلِ شک  بدخُلقی  ــشهی   رـی
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مادرزاد، شَلِ  من  اصالً  شود.  جاگیر  شکی   ـکـسی 
تو فـکر میکـنی حاال  شد.  خوب  گُه!   ناقصاخللقه، 
 شک و شبهههای باجی متام میشود. تا همین پریروز
 غُر میزد که قبرت را مرتب منیکنی دایم مار و موش
سرازیر ـمـیشود. میگـفـتم من  قبر ِ  به  تو  سمتِ   از 
مار خوب   یقـین داری مُقـصر مـنم؟ از کـجا مـیدانی؟ 
این جایی میرود. ـغـیر از  به  جایی  ـگر، از   است دـی

است؟
  آن دنیا که بودند میگفتیم خانهی اینجهان ناپایدار
اصالً جــهان ِ که  داشتند  شک   است، دل نبـنـدید. 
 دیگری هست یا نیست. اینجا آمدهاند میگوییم بابا
مادرت. جانِ  کن  ولش  که دار ِ بـقا نیـست.  قبر   این 
ــیای باالخره دـن نرو.  پایینش ور  باال و  به  ــنقدر   اـی

پایداری هم در پیش است. قبول منیکند. 
 گفتم مگر شما کمونیست نبودید. چه شد که اینطور به آخرت

ایمان آوردید؟ گفت:
نه بودن  هم تناـقـضی نـدارند. کمونـیـست  با    ایـنها 
با یقـین. نه فـاصلهای  با جـهانِ پـایدار دارد و   غیـریتی 
هر دو در پـستوی شک و یقـین  اردشیرجان   مـیدانی 
وقتی  کــــسی در تنگــــنایی آدمها خفتــــهاند.   دل ِ 
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به فراخـنایی یدار ـمیشود. همـینکه  شک ـب  میاـفتد، 
دلش تــنگ باجی  این   مــیرسد، یقــین برمیخــیزد. 
به به هـمه چـیز شک میکـند. حـتا  که ایـنطور   است 

پایِ مردم هم شک میکند.
به ـنداشنت  بودن «یقـی که کمونـیـست  ـیپذیرم  من ـم حاال  ـتم   گـف
 جهان ِ - به قول ِ شما- پایدار است» اما این چه کارش به آخرت؟

گفت: 
 نَه نَه ربطی ندارد، خواستم فقط بگویم اینها دو سرِ
 طیف نیستند. باالخره شباهتهایی بینشان هست،
سؤال را این  داستامن را ـمــیشنیدی  باقی ِ  اگر   اما 

منیکردی.
داستان پس  شدید.  غار مـرحوم  شما در آن  کردم  من فـکر   گفـتم 

ادامه دارد.گفت:
تا از غاری رهاـکـردند  مرا در  بود،  آنها  این ـخـیال ِ    
کامم ریخته ـبــودند ـمبــیرم. به  که   ـتــریاک ِ مـفــصلی 
که رفـقایم رَدّم را گرفتـند و بـاسماجت  شانس آوردم 
دهامن که  درحالی  مرا در  کُنجِ آن دخـمه  تا   گـشتند 
که در مدتی  بود پـیدا کـردند. در همـین  کرده   کف 
 حالت ِ بیحـسّی ِ کـامل بودم. ـمسافرتی بزرگ کردم

که همهچیز را در من تغییر داد. 
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 باجی دوباره صدایش را بلند کرد که  بگو به ارواح ِ خاک ِ دایی ،
نه، جانِ من بگو به ارواح ِ خاک ِ دایی...
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سفر

 ویرُف ماجرای ـمشاهداتش را که در زمانِ بیـهوشی در غار دیده و
صدای گوش میکـردیم.  باجی  من و  بود تعـریف ـمیکرد و   شنیده 
بوی خــوشی از بود و  مارا آکــنده  ـتوتهی  ـضای بـی ـرکها ـف  جیرجـی
 خاکِ منناک و مصالح ِ ساختمانی به مشام میرسید. حلن ِ ویرُف

طنین ِ دلنشینی داشت: 
 وقتی که به مکعب ِ سیاهِ  دوّار واردشدم، دیگر راهی در کار نبود
این ثلِ  داشتم، ـم توقفی و ـمشاهدهای  اگر  اشد.  داشته ـب زلی   که مـن
 بود که چـشمهای ـکسی ـبسته ـباشد و هر از گاهی ـگشوده شود و
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سری حرکــتهای یک  این،  تازهای ببیــند. غــیر از   هــربار چــیز ِ 
اما تـرسناک که دردی نـداشت  درومن جتـربه مـیکردم   عجـیبی را در 
 بود. مثالً گمان میکردم سرم به راست  و شکمم به چپ کشیده
سقوط میکـند. چاهی  سنگی در  دلم مـثلِ  یا چـیزی در   مـیشود، 
 وقتی برای اولین بار چشمم را گشودم، پشتِ دیوارِ دوزخ ایستاده
 بودم و دری به درون میجُـستم. دیواری خـشتی و بـلند که سطح ِ
 کاهگِلیاش گاه ریختهبود و گاه آثار ِ زندگی ِ موریانهها بر آن دیده
به خندقمانــندی  منتــهی شیب ِ تــندی  با  دیوار  پای   مــیشد . 
گِل، همـــچون کفِ آن الیـــههای سنـــگشدهی  بر  که   مـــیشد 
که دیدم   گُدازههای آتشـفـــشانی ـبـــستهبود.  از دور هـیـــبَتی را 
دی - داشت و من تن  به  ژنده  سویم ـمـیآمد. لـبـاسی  به   چاالک 
عالی بود. ـپـرسیدم ـجـنابِ  خود پیـچـیده  پای  گِردِ   ـبـجای ـکـفش- 
آهی ندارم.  سوخنت را  که لـیاقت ِ   اهل ِ دوزخـید. گـفت افـسوس 
به راهی  تا  ـیگردم  این حــریم ـم ـرامونِ  ـتاً پـی  کــشید و گــفت عجاـل
شاید هم تقرـیـباً هـمـین ـمـشکل را دارم،  من   اندرون ـبـیامب. گـفـتم 
 جتربهی شما به دردم بخورد. گفت من بایزیدم و از بسطام آمدهام،
کاری ـتوامن  اگر ـب اما خــوشحال ـمـیشوم  است  شلوغ  سرم   کــمی 
آمدهام، من ارداویرم و از اطرافِ رـفسنجان  رایت اجنامدهم. گـفتم   ـب
شما ببینم گرـفــتاری ِ  تا  رکاب ـبــاشم   اگر افـتــخار میدـهــید در 
به چــشم دست و  به  مرا  ـتاد و  ـتم  راه اـف که گـف این را   چـیـست؟ 
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که قدمی  هر  ــتم و در ازای  سرش میرـف ــشت ِ  کرد. ـپ  اشارت 
برمیداشت دو و گاه سهقدم برمیداشتم.

اما ویرُف  حالت ِ حتقـیر کنـندهای خنـدید.  به  باجی  که  بود   اینـجا 
محلنگذاشت و  به گفتارش ادامه داد:

  بایزید دستهی کاغذی از آستینش بیرون آورد و دوزخیانی راکه از
سرگردان ـبــودند-  ـپــیدا من ـهــرطرف  رسیدهبودند -و مــثل ِ   راه 
اهکار شوند. نام ِ گـن اعزام   ـمیکرد و کـاغذ میـنوشت تا به بهـشت 
این که  افرادی  زیرش را مُــهر ـمـیکرد.   را میـپـرسید و میـنـوشت و 
طرف ِ به  بال در مـیآوردند و   کـاغذها را میگرفتـند از خـوشحالی 
 بهشت پرواز میکردند. وقتی خوب به کارش دقت کردم دیدم نام
به کـــاغذ که کـــاغذ  ــبت میکـــند  هم در برگـــهها ـث ــگری را  	 دـی 
نام ِ این   تـفاوتدارد و هیـچوقت تـکرار منـیشود. عـرضکردم قـربان 
ریدان ِ اسامیِ ـم نها  ید؟ گـفت اـی چرا مـرقوم میکـن  دـیگر چـیست و 
 خاصِ مناند که پیش از این نامنوـیسی کردهاند. اینها به صورت ِ
من اعزام مـیشوند. گفـتم  به جهـنم  دوزخی  فردِ  بانه  ـبجای   داوطـل
زمرهی خود را از  بودم  رکاب  التزام ِ  که در  ساعتی   در همـین چـند 
نامم را مــرقوم کنــید. خاص احــساس میکــنم، آرزو دارم   مــریدان ِ 
 نگاهی کرد و آثار ـقبول و ایجاب در ـنگاهش منایان بود. پس از آن
کی تـشریف مـیآورید؟ گـفت عالی  خودِ ـحـضرتِ  کردم :   عرض 
خود و نامِ  اند،  اهکاری ـمن شدند و دـیگر گـن که دوزخـیانْ متام   وقتی 
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 باقیـماندهی ـمریدان را زیرِ  آخـرین ـبرگه خواهم ـنوشت و به شما و
شعلهها خواهم پیوست. 

 همینطور که ما مشغول ِ گفتگو بودیم، گهگاه مریدان  میآمدند
به آمد  خبری   و مُـصاحفه و مُـعانقهای  میکـردند. در همـین حـین 
که گـویا فاطمـهخامنِ نیـشابوریه ، رابعـهخامنِ نونِ مـصری   ـنقل از ذواـل
زید ناگـهان مُـتوحش اسایی کـردهاست. باـی اطراف شـن این   عدویه را 
 شد و به ـمریدان دستور داد  که ـهرطور ـهست او را ـپیدا کـنید و از
 اطراف ِ حصار ِ دوزخ برمانید. من پرسیدم که ایشان کیست و چه
دیوانهای عدویه  برای دوزخ دارد؟ بایــزید گــفت رابعهی   خــطری 
 بیش نیست و از سر ِ جنون روزی قسم خورده  که از آتشی که در
تا سوخت. اـکــنون ـمــیآید  آهی دوزخ را ـخــواهد  به   سینه دارد 
رشتهایم من و مـریدان  اگر چنـین کـند آنـچه   سوگند را بـجا آورد. 

پنبه خواهد شد.
این زـنــها هـمــهشان ویرُف همیـنــجا کِـــرمَش ـگــرفت و ـگــفت :     
بار -به متـسخر- تاکنون چـند  که  باجی  حرفْ  این  هشقاند. از   کـل
آتش زبانهکـشید و هونّی کـردهبود ناگـهان بـرآشفت و مـثل ِ   هِنّ و 
دروغهایی میـگــوید! اـیــنها را چه  خدا  به  تو را  ببین   ـگــفت: 

میگوید تا برسد به بدوبیراه گفنت به من! 
 باجی اینسخنها را ظاهراً به من میگفت. پس رو به ویرُف کرد و
که بــهجای تو،  یا  من کلــهشقم  به او گــفت:   مــستقیم خــطاب 
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قبولکردن ِ یک حقیقتِ ساده، عمری داستان میگویی؟  
 بار ِ دـیگر رو به من کرد و ـگفت: این میخـواهد آـنچه را که ـعیبْ
بودن ـعــیبی شل  خدا   به  خودش دور کــند.   تـخــیل میـکــند از 
این  راههایی مردن شل ـمیشوند.  هم ـقبل از  ادارها  تازه ـپ  نـیست. 
هم است. چـاخان  ته  پاداری در عـمرش نرـف این میگـوید، هـیچ   که 
سر ِ رخـساره هم فردا ـمیخواهی همیـنطور  تو   حدی دارد. منـیدامن 
فردا است.  بس  خانه، بگـیر ـبخواب. اراجـیف  برو  شیره مبالی.   را 
 ـباید بروی مدرسه. برو ـپسرم، برای داستانهای ویرُف وقت ـبسیار

است. برو .
 برخاستم و با استخوانها خداحافظی کردم و رهسپار ِ خانه شدم.
 آیا بهتر است برای رخساره بنویسم که معلولم؟ کاشکی رخساره
زبامن الل ـکـاشکی ـفـقط - ـمـثل ِ نه  داشته ـبـاشد.  یک ـعـلتی   هم 

خیلی از دخترها- خیال کند زشت است.   
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ررخساررهه

من ویرُف فــکرم را مــشغول منــیکرد.  باجی کــمتر از   حــرفهای 
خودم و اما در  ویرُف دروغ میگــوید،  که  ـخورم   منــیتوامن قــسَم ـب
دروغی نهفـته را برای رخـساره نـوشتهبودم  که   نـوشتههای کـوتاهی 
 احـساس ـمیکردم. از آن بدتر و عمـیقتر نوشتههایی است که هنوز
اگر ـبـخواهیم ـحـساب کـنـیم «دروغ» از در و که  ا را   نـنـوشتهام. آجن
زودتر هـمدیگر را ببینیم. تا دیدار ِ اید هـرچه  باال ـمیزند. ـب  دیوار 
آدمها مـثل ِ است.  باطن غـیر ِ ممـکن  دیدار ِ  صورت نگـیرد،   ظاهر 
ساختمانها را مـثلِ خـودشان آدمها  درواقع    ساختمانها هـستند. 
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 ساختهاند. شما ـباید بگردید و از میان ِ آنهمه ساختمان، آدرسی
 را که میخواهید پیدا کنید. وقتی رسیدید باید خوب شمارهها و
 نشانیها را بررسی کنید. تازه ممکن است که داخل شوید و راه به
 اندرونیها پیدا کنید. آدمها هم تا به دیدنشان نروید، به درونشان
به مـستراح ِ دختـرها میزدم، سری  دوباره   راه پـیدا منیکنـید. بـاید 

شاید رخساره نشانهای گذاشته باشد. باید رَدَّش را بگیرم.
کارگران ِ بود و مـدرسهها نـصفهروزه بـودند.  شنبه   روز ِ بـعد پـنج 
هم فراش زاده  خامن ِ  کار ـکـشیدند.  دست از  هم زود   ساختمانی 
 مدرسهاش را به ما سپردهبود و رفـتهبود. بهترین فرصت در اختیارم
دستخطش سراغ ِ   یدا کـنم. مـستقیم  تا ـنشانی از رخـساره ـپ  بود 
ـودند. محــمود، ـگر ـنـوشته ـب اسم ِ دـی اسمم چــندین  ـتم. ـکـنار ِ   رـف
 سـاسان، ـیوسف و اسمهای دـیگر. یک ـنفر هم اسم ِ مرا ـتبدیل به
بر هم آن دور و  تازهی دـیـگری  بود. چـیـزهای  کرده  شیره»   «ارده 
 پیدا میشد، هیچکدام اما هیجان انگیزتر از نام ِ رخساره نبود که
جا ـکـنده داشت از  بود. قـلـبم  شده  وصل  من  اسم ِ  به   با فـلـشی 
ضربامن را صدای  بودم و  سنگ ِ مــستراح نشــسته   مــیشد. روی 
لرزه در میآورد. بـــاید چـــیزی به  دیوار را  که در و   ـمـــیشنیدم 
پُر  مینـوشتم. گُـلی، قـلبی، چـیزی میکـشیدم. حلظـههای عـاشقی 
به چه ـقـصدی  به  تو ـمـیدانی   است از غیرِمنتـظـرهبودن، از ایـنـکه 
هم باز  که ـخـیال میـکـنی ،  نتیجه ـهـمان ـمـیشود   ـکـجا میروی و 
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 غافلگیر میشوی و منیدانی چه خاکی توی سرت بکنی. حاال چه
 ـباید بنوـیسم. دیوار، جای زیادی برای ـنوشنت ـنداشت. کمی ـفکر
سه و نـیم ساعتِ  ببینمت ـیـکشنبه.   کردم و ـنـوشتم: ـمـیخواهم 
این را شنبه رخـساره  کردم، از کـجا معـلوم  نارون. بـعد فـکر   زیر ِ 
عوض نـکردم. ولی چـیزی را  کردم،  هم  هزار فـکر ِ دیـگر   ببیـند؟  
باجی رـفتم تا از رخـساره چـیزهایی ـبشنوم. وقتی ـجتیر  راست سراغِ 
 را ـکنار زدم. پدرم آجنا بود. گـفت ـکجا بودی؟ «اوسین» یـعنی آن
سراغم که  با ُلکــنتی  بودم .  داشتی؟ تــرسیده  کار  چه   طرف، 

میآمد، گفتم: صدایی شنیدم، رفتم ببینم چه خبر است. 
  پدرم گفت صدا؟ من هم تازگیها «کِلکِل» یعنی تِلِک و تِلِک
 ـمیشنوم. دـیشب «وَرخِـستادم» یعـنی برخـاستم ، رـفتم «لَر» یعـنی
 بیرون ، دیدم «توره یه» یعنی شُغال آمده است. ولی صدا، صدای
خودت مواظب ِ  باش» یـعـنی  خودت  «هادر ِ  توره نـبود.   کِــلکِل ِ 

باش. 
سراغ ِ رفت. رـفـتم  هم  پدرم  رفت.  شدم و لُکـنـتم   من ـکـمی آرام 
قرار است.  جواب داده  با خــوشحالی گفــتم: رخــساره   باجی ، 
من ـکـمک باجی ـگـفت  ببینمش.  نارون  درخت ِ  زیر ِ   ـگـذاشتم 
است؟ گــفت ـمـثل ِ شکلی  چه  ـیافهاش  ـرسیدم ـق ـاید. ـپ  میـکـنم بـی
 ماهی که دوتا ستاره در آن میدرخـشد. گـفتم قدش  چی؟ گـفت
است؟ گــفت جــلویش شکلی  چه  ـوشش  ـتم روـپ سرو. گـف ـثل ِ   ـم
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شما چــطور ـکـمک زانو ـمـیرسد. گـفـتم  باالی  تا   دکــمه دارد و 
اردشیر عـاشق ِ یبرم. ـمیگویم  خوابش ـم به  تو را   میکـنید؟ گـفت 
 تواست، هیچ کلکی هم در کارش نیست. میگویم با همین پای
 کج دروازهبان ِ تیم ِ هندبال است.  مثل ِ شیری دروازه را میپاید.
 با همین لُکنتی که دارد، انشاهایی میخواندکه بیا و متاشا کن! از
 ـهمه مـهمتر حـاضر است بخاطرِ تو ـهرکاری بکند. ایـنکه ـمیگویم

هرکاری  یعنی حاضر است از هر کوچهی بیمُنارهای بگذرد.
این هم  شما  کردم و ـپرسیدم  شد.  ـتشکر   من کـمی خـیالم راحت 
باش جتـیر را کـنار مواظب  له  صدا ـمیشنوید؟ گـفت ـب سر و   اطراف 
شغالها ـپـیدا ـمـیشود. میـتـرسم سر و کلهی  شد  که  شب   نـزنی، 
پاک ـبــیپای ـبــیپا ـمــیشود. هم بـبــرند.  ویرُف را  پای   آنـیــکی 
آرامش ِ سکوتی از جـنس ِ  ویرُف در   استخوانها هـمه خندیـدند و 
شکل گرفــته بــاشد، دهانهی آتشفــشانیخاموش  که در   برکهای 
سوزانی میاندـیشید که زمانی در جاـیگاهِ او  خـفته بود و به غرّش ِ 
سنگها که از تـنورهی دوزخ بـیرون میزد و  گدازههایی  بود.   بـرپا 

را ذوب میکرد.  
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ددووززخخ

        محکمکاریهای دیدار ِ رخساره که متام شد، تشنگیِ من به
به کردم.  سالم  سراغش رـفتم و  باالگرفت.  ویرُف   شنیدن ِ ـقصهی 

ادب پیشش نشستم تا ببینم چه میگوید.
 ویرُف خندهی معنیداری کرد و گفت حاال که خودت میخواهی
 دوزخ را جتربهکنی چرا من امساک کنم. تو اصالً میدانی پا درچه
به شدن. یعـنی   ورطهای مـیگذاری؟ دوزخ یعـنی عـاشقِ نـادیدهها 
آنها را که ـکـسی  ـاولهایی  کوچهی بیـمـناره رـفـنت. یـعـنی ـت  هزار 
 منیبیند و شفایی ندارد. حاال که این را شنیدی، بشنو که کارم به
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کجا کشید:
  بایزید نام ِ مرا زیر ِ کاغذی نوشت و به دستِ زنی بدکاره داد. به
به ماـلکان ـبگو هم گـفت بـفرما، در ِ دوزخ از آن طرف است.   من 
باور آنها  ـتم یعــنی  است. گـف ـرستاده  نی ـف ـجای  فال ـزید ـب  مرا باـی
به جهــنم دروغ برای رفــنت  که  مردک کــسی   میکنــند؟ گــفت 
 منیگوید! همهی دروغها برای رفنت به بهشت است. اینجا تقریباً
اشتباه نـکـند. که ـکـسی  است. ـفـقط مراـقـبت میکـنـند  باز   درش 
بروم؟ گــفت دوزخ دو ـاید  جای خــاصی ـب شدم  که  داخل   گـفـتم 
که است  شعبهای مخــصوص ِ گناهــکاران  ندارد.   شعبه بیــشتر 
 خیلی سخت نیست و دردش بهطاقت است. هر کس که از دستِ
	 ما  دررَوَد و به بهشت اعزام نشود، به آجنا میرود.  شعبهی دیگر 
 مخصوصِ ماست که خسَرالدنیا واآلخرتیم و به آن  اسفلالسافلین
است و جایــگاهِ عــاشقان و عــارفان ِ ا قــعر ِ جهــنم   میگویــند. آجن
 واقعی است.  آنگاه بایزید بغلش را گشود و مرا در آغوش گرفت.
 من به سوی دروازهی جهنم به راه افتادم و به محضِ دیدن ِ مالکان
که رـئـیس ِ مالکی  داشتم.  خودم را ـمـعروض  عرض  کردم و   سالم 
 ماـلکان بود ـپیش آمد و سخت به دیدهی حـقارت به من نگرـیست
 و گفت: امثال ِ شما از هر قحبهی مُخَنَثی بدترید. قُرُمساق، نظم ِ
خر سوار  مادرت را  بدهم  خودت حـساب منیکـنی؟   عالم را ـپشم ِ 
ماحتَتت کــردند میفـهـمی به  ـمسوز  گدازهی نـی که  وقتی  ـند؟   کـن
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جایت را با کسی عوض نکنی.
به عملـکـردمان. نه  توجه کـنـید  ما  اهداف ِ  به  شما ـبـاید    گـفـتم 
وقتی عَملـکردم را کرد و گـفت  حوالهام   درجا کـشیدهی محکـمی 
 توی چشمت کردم ، میفهمی به چه چیزی باید توجه کرد. بعد
درجا دو ـمــالکِ گردنکـلــفت  هم ـفــریاد زد: «اسفلاـلــسافلین». 
 آمدند و مرا به قعر ِ جهنم بردند. دری را باز کردند و با اردنگی به
 داخل ـپرتاب ـمنودند. ـمحوطهای بدبو و خفهکـننده بود با حـشراتی
ـداشت و ـجرهای ـن ـودند. پـن ـوارها در حــرکت ـب  که روی زـمـین و دـی
 جهتی آشکار نبود. ناگزیر قدم  برمیداشتم و به پیش میرفتم. از
بوی گوش مــیرسید. و  به  نالهی قربانــیان  صدای   فــاصلهی دور 
اشد، به پـُلشیدن ِ ـپشم آغـشته ـب که  ریان   مـشمئزکنندهی گـوشتِ ـب
 به مشام میرسید. همینکه جلوتر رفتم فضای بزرگی پیش ِ رویم
به حـــیاط ِ  سرپـــوشیدهای میمانـــست. دوزخـــیان که  شد   باز 
بر شکنجه  زخم و  آثار  ــودند و  قدمزدن ـب ــهدسته ـمــشغولِ   دسـت
به من گـروهی  بود. بـادیدن ِ  آشکار  صورت و بدنـشان   جـایجای 
صمیمیتی در ــرسیدند. چـــنان  ــشامن را ـپ نام و ـن ــدند و   سمتم آـم
 گفتارشان بود که گویی سالها مرا میشناختند. چیزی نگذشت
شکنجه سوی اطـاقهای  به  افراد  شد و  ساعتِ هـواخوری متام   که 
توان ِ که  کس  هر  شدند و  شیفتگان روان   همــچون مــشتاقان و 
بازو میگرفتــند و میبــردند. ـبود، دیــگران روی دوش و   رفتــنش ـن
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 من هم از این رـفتار دـلگرم شدم و به اطاقِ ـمربوط به خودم رـفتم و
سُربِ آتش و  شد. یـواشیواش  شروع  با کـتک  کار   از هـمان ابـتدا 
 داغ و مار و ـعقرب و دـیگر وسایلِ مـعمولِ شکنجه به ـمیان آمد که
 حتملِ گوشه و شمهای از هریک، کمرِ کوه  را میشکست و چنان
عارف، هــیچ جز دلِ  که  ـجاد مــیکرد  آدمی اـی مزاج ِ  بی در   انقال
هر روز ماـلکان بار و تالطم  را نـداشت.   دریایی گُنـجایش آنهـمه 
انواع ِ مخـتـلف میچِزاـنـدند. از ـهـمه به  اسیرانِ بال را   میآـمـدند و 
 بدتر وادارشان میکردند که به همدیگر تهاجم کنند و روح ِ خود
بدتر ما از گناهــکاران   و همــراهان را بیــازارند.  از نــظر ِ مالــکان 
کرده خود را مقـصر میدانـستند و از  که ایـشان باطـناً  چرا   بودیم، 
خود میباـلـیدیم. دـیـگر به  ان  ما در اـعـماقِ دمل اما   ـپـشیمان ـبـودند 
 اینکه ایشان صرفاً به دنبال ِ کسبِ سود و لذتِ شخصی به جهنم
که از نـظر ِ عوض کـنـیم  ما میـخـواستیم ـچـیزی را  اما   آمده بـودند 

مالکان به ما مربوط نبود.
کردم . ــفرُّج  ــسافلین ـت اطراف ِ اسفلاـل ــکقدری در  که ـی  وقتی 
 دوستانِ زیادی یافتم که هر یک به گروهی وابسته بودند و اداب و
 سکنات ِ مخصوصِ خود را داشتند گروهی خود را اهلِ «سُکر» و
هم به  گروه، خـیـلی  این دو  اهل ِ «ـبـسط» میداـنـستند.   ـگـروهی 
 ـنزدیک ـبودند و اـغلب با هم مـتحد میشدند از طرف ِ دـیگر اهل ِ
گاه «صَحو» ـیــکدیگر را ـحــمایت میـکــردند.  اهل ِ   «ـقــبض» و 
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هم جان ِ  به  گروه را  یک اختالف ِ احمـــقانه دو  که   مـــیشد 
یا مـقام» ممـکن است  حال   مـیانداخت. مثالً ایـنکه «رضا ـمصداقِ 
حال وسط  این  هم  ـکان  دشمن کــند. ماـل هم  با   بود کــسانی را 
 میکردند و همهی گروهها را به سختترین شکلی آزار میدادند.
به دستوری  که  داشت  ادامه   تـفرُّج ِ جهـنم و کـشف و کـرامت ِ آن 
بودم  بـاید ارداویر  که  من  اساسِ آن  بر  شد، و   رئـیسِ مالـکان ابالغ 
ویافتهام دورم جـمع دوستانِ ـن آماده ـمیشدم.  به بهـشت  اعزام   برای 
دعایی و درودی کس پیــغامی  و  هر  شادی میکــردند.   شدند.  
ـعه در ـزید و حالج و راـب آغوش کــشیدن ِ باـی ـین در   داشت. از آن ـب

صدر ِ خواستهها بود.  
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ررها 

من هـنوز که  شد  به بهـشت. معـلوم  اعزام  دستورِ  رسیدنِ  با         
مادی برمـیگردم. به حـیاتِ  به زودی  اناً  هطورِ کـامل منردهام و احـی  ـب
 این مرا به دو دلیل خوشحال میکرد. نخست اینکه بدجوری دلم
 میـخـواست انـتـقامم را از آن آـخـوند بـگـیرم و ـنـگذارم  راـسـتراست
ـیشدم و کــمی در این هُلُــفدونی خالص ـم ـکه از  ـگردد . دوم ایـن  ـب
 بهشت به خودم میرسیدم. با این حال از ابرازِ خوشحالی خجالت
سافلین من همـین اسفلاـل که بهـشتِ   میکـشیدم و وامنود مـیکردم 
 است. برای ایـنکه حـقانیتم را ثابت ـکنم، ـمرتب گفتهای از باـیزید
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را نقل میکردم:
با اگر بهــشت  که   «خدای را بندگانــند 
ـشان از ـند، اـی ـشان عــرضه کـن بر اـی ـتها   همهی زیـن
 بهشت همان فریاد کنند که دوزخیان از دوزخ.»

کرد. شعلهور  باجی را  ـقاد ِ  آتشِ انـت ویرُف ناگــهان  اعترافِ   این 
یا بار  برای دهـمـین  بودم. ـگـمامن  باجی در تـعـجب  من از   راستش 
 بـیشتر بود که این حکاـیتها را ـمیشنید. بازهم به آنها دل ـبسته
داستانِ نـشنیده ترجـیح بر  که قـصهی کهـنه را  کودکی   بود و مـثلِ 
ویرُف ـقفل شده بود. گاه میشد  میدهد، گوش و دلش به دهان ِ 
 که کلماتی از داستان را جلوجلو به زبان میآورد و همینکه راوی
ـیکرد. دهد، او را مـتـوقف ـم ـیر   میخــواست کــمی ـقـصهاش را تغـی
 اینبار هم گویی منتظر بود که ویرُف به این نقطه برسد. هـمچون
 شیرِ مادهای که خود را در بوتهها پنهان کردهباشد ناگهان بر سرش
 فرود آمد که ببین چه شیادی هستی . ببین ـهیچ اعتقادی به هیچ
بدبخت ما را  من و  که اـمــثال  نداری. همـیــنها ـبــودند   باوری 

کردند.
آمد. ـپـرسیدم فرود  سرم  توی  باجی -ـمـثلِ ـپـتک-   آخر ِ   جملهی 
 مگر شما ویرُف را پیش از مرگ میشناختید؟ گفت شخصِ آقا را
 خـیر . اما اـمثالِ او را چرا.گـفتم یـعنی شما هم بـعله؟ ـگفت کلهی
 من هم بوی قُرمهسبزی میداد. من کاری به دیگران ندارم ، خودم
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شیفتهی آرمـانهای کمونیـسم نه  راستش را بـخواهی   را مـیگویم. 
من عــاشقِ ـهتر مــیشد.  موقعیتم از کمونیــستبودن ـب نه   بودم و 
فرق جامعه  مُدعای  پُر  مردِ  با  که  بودم. مـردانی   مردانِ کمونیـست 
خود را حــفظ کردهبــودند. درحالیکه هــنوز مردانــگیِ   داشتند، 
 توضیحش سخت است. میدانی پسرم مردها هیچوقت خود را در
آرمانِ بزرگ،  راهِ پـهلوگرفنت زنها منیبیـنند ـمگر ایـنکه یک   کـنارِ 
آرمانگرا ـهـزارتا  در ـکـنارِ ـیـکدیگر را براـیـشان ـهـموار ـکـند. اـنـسانِ 
زنان است.  با رفـقایش بـرابر  کم  دستِ  که داشتهبـاشد  هم   عـیب 
مدتی او را در شکمِ خود و از خون ِ خود  چون زاـیندهی ـمرداَند و 
واگذارش کنـند. خود  حالِ  به  به کُـلی  ند  روردهاند هـرگز منیتواـن  ـپ
 ناچار هرطور هست حتملش میکنند، اینوسط مردی که خوب از
به مذاـقـشان میـچـسبد.  کار در ـمـیآید ـبـیش از آـنـچه ـتـصور ـکـنی 
پدرِ اـفسانهای ِ هم آدم . ـمثلِ  مرد ـباشد و   مردی میخواهـندکه هم 
 همهی ما «آدم» که بخاطر ِ زنش  بهشتِ  خدایی را ترک گفت و

به زمینِ عاشقی پناه آورد. 
به کـجا شما  پس دخلوری ِ  است.  که همهاش حُـسن   گفـتم ایـنها 
 بند است؟ گفت همین دیگر، دروغ، تاحاال هندوانهای خریدهای
 که ببُری و قرمز نباشد. به این میگویند «توزرد»، حاال تصور کن
 که این هندوانه را که سنگین و بدبار هم هست کیلومترها با خود
کن وسطِ بیـابان گـرمازده نـشوی. فـکر  سرت  که خـیرِ   حـمل کُـنی 
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 چه چیزهایی را به خاطر ِ همین هندوانه زمین گذاشتهای و باخود
 نیاوردهای. در عوض چاقو بیار، زیردستی بیار، چنگال آمادهکن ،
داشته باش . ـبعد از همهی این چِروچُسکوفنتها ـمیبُری  دستمال 
 میبینی توزرد است. چه حالی به تو دست میدهد؟ آخر ما حمل
 میکنیم، درد میکشیم، میزاییم، بیدار و خوابی میکشیم، شیر
 میدهیم، چـقدر اسباب و وسایل فراهم میکنیم. تو که منیفهمی

پسرم من چه میگویم، منیفهمی. 
به آهـستگی گـفت: باجی منـیکرد  به  ری  که  هیـچوقت تَغَیُّ  ویرُف 
ببریم. گور  به  خوش  به دلِ  این مردانـگی را  ما  خامن بـگذار   باجی 
حول و به  هم  آرمانی  مَردِ  مُردَم و آن  هم  من  مُردی،  شما  که   حاال 
شما مــیگویی ـستی؟  ولکُن نـی ـهی دارد میمــیرد. هــنوز   قوهی اـل
شادی داشتم میرـفـتم ـبـاید   ـچـهکار ـبـاید ـمـیکردم؟ مثالً از جـهـنم 
 ـمیکردم، که ـبله رـفقا شما با ـمارهای توی پاچـهتان حال کـنید که
یک چـیــزهایی هم  تو  خامن  باجی  رفتیم ـپــیش ِ ـحــوریها؟   ما 
 میگویی! اگر شما این را دروغگفنت میدانی. بدان که کمونیسم
دروغی ساخته شده است. از مارکس گرـفته تا همـین  روی چـنین 
به طبقهی که دارد بــرایت  بلبــلزبانی میکــند هیچــکُدام   ویــرُفی 
 کارگر تعلق نداشته اند. مگر  خود شما دخترِ خان نبودید. دلتان
واند بود، دـیگر منیـت با کـسی  وقتی دلِ آدم  جای دـیگری بود.   اما، 
مال و  او را برجنـاند. برعـکس همـراهی میکـند،  مـبارزه میکـند،  
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که جوری میرود  رسید،  که  هم  خداحافظی   جان ـمـیدهد، روزِ 
رجنشی مناند.            
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آآززمایشگاهه

خداحافظی و رجنش ویرُف از  شبِ مهـتابی،  که در آن  وقتی          
که مـسئوالن ِ مـدرسه ما منیدانـستیم   سخن میگـفت هیـچکدام از 
که هـمه شنبه  دارند. روزِ  سر  استخوانها در  بارهی   چه خـیالی در 
ـقالِ بارهی انـت ـشگاه  در  ـسئولِ آزماـی سرِ کــارشان برگــشتند، ـم  به 
خودش را گرـفته بود. آنها بیـعیب،  استخوانهای باجی ـتصمیم ِ 
دختری و زمانِ  وقتی از  که  با  ودند. هـمانگونه زـی سفید ـب  کـامل و 
توی دلِ آدم آب مـیشد. انتـخابِ  عـاشقیاش تعـریف مـیکرد، قـند 
 اسکلتِ یک مرد اما کارِ سختی بود. ویرُف  ـبهترین کاـندیدا بود
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هم پایین  به  ساق  راستش بکُـلی مفـقود و از  پای   ساقِ   باایـنحال  
 کج و کور بود. در عوض جمجمهاش  چنان مسئولِ آزمایشگاه را
دلش ـمنیآمد او را بهکُـلی کـنار ـبگذارد. هـمان که  بود   شیفتهکرده 
به قطــعه روی باجی را قطــعه  زیادی  دقتِ  با  ـدند و  صبح آـم  اولِ 
ا به آزمایــشگاه منتــقل کــردند. آجن چوب و کــاغذ   برانــکاری  از 
موزهی تــاریخِ زیرِ نــظارتِ کــسی از کارکــنانِ   گــروهی از بچــهها 
 طبیعی قرار بود همهچیز را به هم وصل کنند. مسئولِ آزمایشگاه
 اما مانده بود که از بقیهی استخوانها، پایی برای ویرُف دست و پا
پا یک  ـها  با تـن ـدهد او را  یا ـب ـظر کــند  صرفِ ـن یا کالً از او   کــند 

سرِهمبندی کنند. این بود که باجی را از ویرُف جدا کردند.
استخراج استخوانی  ــگر  که دـی بود  پی معـــلوم  شفتهبندیِ    از 
 نخواهدشد. پس از اینکه باجی رفت، ترس در دلم اـفتاده بود که
به نکه میداـنستم  خواهم داد؟ دـیگر اـی دست   آیا ردِّ رخـساره را از 
کار از که  دیر نـیست  آغاز ـمیشود و  وارها  باالآوردنِ دـی کارِ   زودی 
شود. بــیصبرانه منتــظرِ خارج  دست   کار بــگذرد و ســررشته از 
که غروب وقتی   غروب بودم که سری به دستخطِ رخـساره ـبزمن. 
که در آن محـــیط ویرُف  صدای آوازِ   شد و جتـــیر را کـــنار زدم. 
که سایه افکــند  سنگین  سکوتی چــنان  شد و   پیچــیدهبود قــطع 
 حـسکردم برای اوـلین بار ـمیتوامن صدای گردشِ خون را در ـعروقم
 بشنوم و گرمای آن را احساس کنم. چشمخانههای ویرُف چنان به
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پیِ ستاره در  گویی  سرش   باالی  که از   شده بـودند   آسمان خـیره 
 ستاره فرو میچکـید و ـهنوز به زـمین ـنرسیده ـبخار ـمیشد. چـیزی
ترسِ هم کـــنار زدم و از  ــکردم. جتـــیر ِ دوم را  سالمی ـن  نگـفــتم و 
رساندم. چـند به مـستراح  خود را  باد  برق و  سرعتِ  به  دهشدن   دـی
به ندارد. هیچــکدام  که گفــنت  بود و حــرفهایی  تازه  ـوشتهی   ـن
نا امــیدی ـبود. باکــمالِ  ـیدا ـن ـشانهای از او ـپ  رخــساره منــیخورد. ـن
 نوشتم بلوزم آبی است. هر چه خـواستم بنوـیسم پای راستم ـعیب
 دارد، نتوانستم. با ناامیدی سراغِ ویرُف آمدم و تنهایی و سکوتش
ند؟ چه میگوـی جدایی  شبِ  به اوـلین   را شکـستم. گـفت مـیدانی 
باجی ـمـیآید؟ سرِ  بر  چه  ـبان». گــفت ـمـیدانی  «شامِ غرـی  گـفـتم 
وصل میکنــند. گــفت هم  به  سیم  با  استخوانهایش را   گفــتم 
کار چه  اما  چرا دارد  ندارد؟ گفـتم  تو هـیچ اهمـیتی  برای   آنوقت 
 میتوامن بکنم؟ گفت چه کار؟ خوب برو کلیدهای پدرت را بدزد
 و برو به دیدنش. ـبگو ویرُف  تـبریک گـفته، سالم رسانده است.
 بگو گفته اینکار مثلِ ارتودنسی است. ناراحتی دارد اما همهچیز
شدید. به ـخـیر  عاقبت  شما  درعوض   قرار میـگـیرد.  جایش   سرِ 
 آزمایشگاهها آدمِ کامل میخواهند. بگو جایتان ـپیشِ ویرُف خالی
این را نـگو . فـقط نه  نه  دوست دارد.  شما را  ویرُف   است. بـگو 
ـگر ـکن  . ـم برو معــطل ـن برو  خارج منــیشود.  شما  ـکرِ  ـگو از ـف  ـب

خودت منیخواهی ببینی رخساره چی شد؟ 
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تا ـبــرگردم. ـچــیزی باش  راست میـگــوید. گـفــتم منـتــظر   دیدم 
 نگذشت که کلید را در قفلِ درِ آزمایشگاه میچرخاندم. در را که
 باز کردم باجی گفت آمدی مادر؟ منتظرت بودم. گفتم چه خبر .
جامن. نـاشُکر نیـستم. به  بُرس  افتـادهاند  با   گـفت فعالً مـشغولند. 
ابرازِ دلتنـگی هم  هم تبـریک گفـته و  است؟ گفـتم   ویرُف چـطور 

میکند. میدانید که خیلی شما را دوست دارد. 
 جوابی نداد. پرسیدم: از رخساره خبری دارید. گفت راستی خبرِ
که ـپـروندهاش را بگـیـرند. بود ـمـدرسه  آمده  مادرش  با  امروز   بد؛ 
شوخی دارند از ایـنجا ـمیروند. گفـتم  بود گـمامن   حرفِ جاـبجایی 
ــرایت دلم ـب ــیگویم.  راست ـم ــسم  کی ـق به  ــید؟ گـــفت   میکـن
 سوخت. برای رخساره هم سوخت طفلکی تا واردِ مدرسه شد به
ــوشتههای ــبالِ ـخــواندنِ ـن که دـن دوید. فهـمــیدم   طرفِ ـمــستراح 

توست. 
کار چه  بودم. منیداـنستم   ته  خودم فرورـف گوش منیدادم. در   دـیگر 
 باید بکنم.  پای راستم شروع به تیر کشیدن کرد. دردش تا کمرم
به یا نگفـتم.  خداحافظی گفـتم  به  یادم نیـست چـیزی   مـیرسید. 
 سختی از پلههای کُریدُرِ  مدرسه پایین میآمدم. مادرم را دیدم که
 ایستاده مرا نگاه میکند. پرسید کجا بودی؟ لکنتم دوباره سراغم
تو ـچــهکار پایم درد میـکــند. ـگــفت مـعــلوم هــست   آمد گـفــتم 
تو ـیدا منیکــند.  ـیدهایش مــیگردد، ـپ ـبالِ کـل پدرت دـن  میکــنی؟ 
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آمدم کردم  من روی زـمـین ـپـیدا  شهامت گـفـتم ـبـله  با   ـبـرداشتی؟ 
برو بده مادرم گـفت آـفرین ـپسرم  داخل نـیامده ـباشد.   ببینم کـسی 
بود. شده  رسیدم دیـگر لکنـتم  متام  پدرم  به  که  وقتی  پدرت.   به 
راین بود که وقتی ـکسی مرـتکبِ خـطایی ـمیشد - حـتا ما ـب  عادتِ 
یر دوستانه تغـی به متـسخُری  رمانه  بود- حلنِ محـت مادرم  یا  پدرم   اگر 
با حلنِ خـاصی کردم و  این مـسأله سـوءِاستفاده  هم از  من   مـیکرد. 
 گـفتم:  «مَـشتی یک دست از این کـلیدها برای من بزن، اگر گُم
هم کلـید را حتویلش من محـفوظ بـاشد». بـعد  مالِ   کردی، الاقل 
 دادم. گرفت و چیزی نگفت. حالِ رفنت به خانه را نداشتم. پدرم
تو صدایی از  سر و  که  «تَواری منــیدی؟» یعــنی کــجایی   گــفت 
 شنیدهمنیشود؟ دلم برای سادگیاش سوخت.گفتم همین اطرافم.
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شت

       راست از مدرسه زدم بیرون. قدری پول هم باخودم برداشتم.
شرابی خـواستی اگر عـرقی،  بود  تم. ـیکبار گفـته   سراغِ عـمویم رـف
خودش. گـفتم ـعمو دلم گرـفته ، پای مردُم نرو. رـفتم سراغِ   ـپیش ِ 
خوب شرابِ  چی داری؟ گـفت  یر میکـشد. دوا  تا کـمرم ـت  راستم 
هم بـخواب. گفـتم عـمو مهـمان  دارم. بـیا پـیالهای بـخور همیـنجا 
هم بـیاور، پـسر برو مهـمانت را  ببرم. گـفت   هم دارم. بـاید بـرایش 
 است یا دختر؟ گفتم -دمِ شما گرم- از خودتان هم پسرتر است.
 دید چارهای ندارد شیشهای پر کرد و داد. پولی هم نگرفت. کُلی
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هم سفارش کرد. 
ویرُف حـرکت کردم. کنارش که نشـستم  از آجنا ـمستقیم به سمتِ 
بود خوبی  جای  ستون  داشت. ـپشتِ  سکو تکـیه  ستونِ  به   ـپشتم 
شیرینی بودم. کـمی  دوتا پـیالههم آورده   که شیـشه را پنـهان کـنم. 
بودیم ، کرده  صفا  با عـمو  این  دوبار ـپیش از  داشتم.  خودم  با   هم 
ویرُف جامی در جمجمهی  جامی نـوشیدم و  بودم.    آدابش را بـلد 
چی گــفت؟  موبــهمو همهچــیز را تعــریف باجی   ریخــتم. پــرسید 
 کردم. دملان به حالِ هم سوخته بود. دو جامِ دیگر پیاپی پُر کردم و
بود. شده  حالم بـهتر  ویرُف ریخـتم. کـمی  هم  خودم و  برای   هم 
 ویرُف را که حسابی گرفته بود. گفت کمکم کن بنشینم. گفتم
دستم را که ـپــاشیدم.  هم میپــاشی. گــفت پــاشیدم   جــناب، از 

بگیر.
پاک از استخوانها  دیدم  واند بـنشیند.  که بـت تم   زیرِ بغـلش را گرـف
 هم جدا ـهستند. گـفتم بیخـیال همیـنطور خواـبیده کـِیفش بـیشتر
با زدهبود و  شراب بـیرون  نورِ   است.  از حـفرهی چـشمخانههایش 
نورِ چــشمهایش موجی در  خورد و  به او زدم تــکانی  که   دستی 
 ایجاد شد. گویی دوباره زنده شده بود. از من میخواست پشتش
ا حـــوریان پُـــشتِ مـــبارک را خان آجن ویرُف  ــخارامن. گفـــتم   را ـب
 منیخارانـدند؟ ـگـفت همـهجا را میخارانـدند، از جمـله پُــشت را.
 گفتم خوب داشتید از خبرِ اعزام به بهشت میگفتید.  گفت کو
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 حاال تا به بهشت برسیم. دل کندن از اسفلالسافلین هم آسان بود
تو که  شرابی  است مـثلِ همـین  که معـلوم  آسانش  هم مـشکل.   و 
 روی تیرکشیدنِ پا و کمرت میریزی. مشکلش هم خیلی نامعلوم
اید با دـیگران زندگی ـکند و  نـیست. باالخره آدم ـهرجا که ـباشد ـب
 چنان دیگرانی هرگز و در هیچ بهشتی به  عمل منیآید. خربوزهی
که رفـیقِ کـامل تو مـیگویم  به  من  کویر میخـواهد.  آتشِ   شیرین 
خداحافظی اید  حال ـب هر  به   ـمگر در اسفلاـلسافلین ممـکن نـیست. 
شعبهی گناـهــکاران ـتــوقف ساعت در  یک  ــند   ـمــیکردم . گفـت
 میکنی و پس از آن ترخیص میشوی. خیلی یکساعتِ بدی بود
هم ثلِ  یک روز گـذشت. آجنا ماـلکان و مقـصران ـم گویی  من  بر   و 
چه ـکـسی فرق ـنـداشت. منیفهـمـیدی  هم   ـبـودند. ـحـتا لباـسـشان 
 مالک و چه کسی مملوک است. بوی گند،  آدم را خـفه میکرد.
آتش ـنـبود ـعـفونت هـمـهجا را برـمـیداشت. در آن ـیـکساعتی  اگر 
اما نالهای نـشنیدم،  بودم داغ و درفـشی نـدیدم و آخ و  من آجنا   که 
یزار مـیکرد. ـبعد از بودن ـب آدمی را از اـنسان  که  دیدم   درد و رجنی 
تا از دژبانیِ جهـنم ـبـردند و ـکـسی را هـمـراهم فـرستادند  به  مرا   آن 
ورودیهای شوم.گـویا بهـشت  به بهـشت منتـقل   راهی مخـصوص 
به ـهــرحال از من  زیادی ـنــدارند.  فرقِ  هم  با  که   مـتــعدد دارد 
ا روی شدم و آجن هدایت  ـلوئیز  به ســرسرای هـی  دروازهی زرـتـشت 
 مبلی نشستم تاکسانی سراغم بیایند. داشتم دور و اطرافم را متاشا
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هم بگووبخــند با  که  حالی  حوری  -در  دستهای  که   مــیکردم 
که  چـنـین بود  باری  این اوـلـین   داشتند- از ـکـنارم ـعـبور ـکـردند. 
 موجوداتِ زیبایی را میدیدم. بدنشان در مجموع مثلِ بدنِ انسان
ـبایی و خوشترکــیبی غایت ِ زـی ـشان در  یک از اعضاـی هر  اما   بود 
 خودمنایی میکرد. من که خیره و متعجب به ایشان نگاه میکردم،
قرار میگرـفـتم. نـشـسته  هدفِ ـخـندهها و دستتکاندادنهاـیـشان 
ترزا خود را  دستداد و  آمد و  خامن بـسیار زیـبایی کـنارم  که   بودم 
با آشنایی  شمهای از  قرار داد و  اسمْ مـخاطب  به  مرا  کرد و   معـرفی 
رایم گـفت. بر خالفِ انـتظارم که ـتصور ـمیکردم بـهشت  بهـشت ـب
که در بـهـشت ندارد  فهمــیدم  یک طـبـقه بـیـشتر  ساحت و   یک 
به هم منــیتوانیم  برای متــاشا  من حــتا  که امــثال ِ  است   جــاهایی 
تردُد است و هـمــگان  شویم. آـنــچه ـعــمومی   حدودش ـنــزدیک 
 دارندهم هنوز طـبقه ـبندی است و حـساب و ـکتاب دارد. ـباغهایی
امی که مت امن و عــشرتی مهــیا و مُهــنّا  دجن و  ـههایی   دـلـکش و خاـن
 ندارد. بهشت پُر است از پرندگانِ زیبا و جویبارهای خوشگوار و
حولِ حال و  برای   آدمهای ـخـوشگل. ایـنـکه میگوـیـند بـهـشت را 
رفاهِ ـکـامل و هم از  ها  ا خامن درست نـیـست. آجن ساختهاند   مردان 
 لذتِ سرشاری برخوردارند. حتا پس از اعتراضشان مبنی بر اینکه
رسیدگی کاری را ـنــدارند.   غِلـمــانهای بـهــشتی عُـــرضهی ـهــیچ 
 ـکردند و غـلمان را به آـقایان اخـتصاص دادند و در عوض از ماـلکانِ
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اعزام منـودند به بهـشت  صورتِ مـنظم و سازماندهـیشده  به   جهـنم 
 که موردِ استفادهی خامنهای  بـهشتی قرار گـیرند. این مردان برای
پانزده پس از   اینـکه در بهـشت فـاسد و ازکارافـتاده نـشوند، هـربار 

روز دوباره به جهنم برمیگردند و مدتی آجنا میمانند. 
دلم دیدهبود ،  ویرُف را  بود. هُــشیاریِ  خالی  باجی  جای  که   آخ 

میخواست مستیاش را هم میدید. 
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تورریست

که بود  باغ ـنــشده  ویرُف ـهــنوز از ـســرسرای هـیــلوئیز واردِ          
که من  ـیزدند.  سر ـم به همــهجا  ـدند و  پابرهنه میدوـی  خــیاالتش 
کردم. ــوقف  بود، او را مـت ــرایم مُـــهم  ــوصیفها ـب  حلظهبهحلظهی ـت
به سـرسرا بـرگردد. گفـتم تا   جرعهای دیـگر در جمجمهاش ریخـتم 

داشتی میگفتی ترزا نشست پهلویت.... 
 ویرُف انگار نه انگار که مسیرِ سخنش تغییری کردهباشد به سرسرا
ـرایم تــشریح خوبی ـب به  موقعیتم را  خامن،   برگــشت و گــفت. آن 
به مردم  فرق دارم. در بهـشت  با عـمومِ بهـشتیان  که   کرد. داـنستم 
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صاحبانِ  سـهدسته تقـسیم مـیشوند. «نخـست مالکیـناند» ایـشان 
 اصلی و اولیهی بهشت محسوب میشوند. همهی کارهای دفتری
کاری به  افراد ـبسته  این  دستِ اـیشان است.  امور در  تقِ  رتق و ـف  و 
رازاین  که اجنام میدـهند به رضوان و غـلمان و حوری و مَـلَک و غـی
اقامتِ شَرَفِ  که  «دستهی دوم مُخَلّدـیـناند»    شناخته ـمـیشوند. 
آوردهاند و میتوانــند از نعمــتها و برکــتهای دست  به   دائم را 
به ـلی  به دالـی که  ـناند»  «سوم مُوقتـی ـاشند و  ـرخوردار ـب  بهــشت ـب
 ـعنوانِ بازدیدکـننده  پذیرفـتهشدهاند و از ـقضا چـیزهایی را میبینند
مالکین و ــلی از  است خـی که ممـــکن  ــههایی را مـــیشنوند   و نکـت
که کرد  حبیب معــرفی  به  مرا  ترزا  ـشنوند.  ـند و ـن  مخــلّدین نداـن
 مسئولِ بخشِ موقتینِ سرسرای هیلوئیز بود تا راهنماییهای الزم را
 با من درـمیان ـبگذارد. حبیب ـقرصی به من داد و گـفت شما الزم
 است که این دارو را میل بفرمایید که در اثرِ آن ادرار و مدفوعِ شما
 تغـییر کرده از حالتِ جنـاست خارج ـمیشود و آلودگـیهای خود را
وجود آلودگی  اصوالً ـبـاید بداـنـید در بـهـشت  دست ـمـیدهد.   از 
که ـمــیل هم  شرابی را  است.  پاک و مـطــهر   ندارد و همهـچــیز 
است و نـبـاید ـنـگرانِ پاک  باالیی دارد،  با ایـنـکه اـلـکلِ   میکـنـید، 
که شما ـبــاید بداـنــید  یا از این جورـحــرفها ـبــاشید.   زیادهروی 
به همـین دـلیل از به بهـشت آـمدهاید .  ازدید  برای ـب  موقـتید، یعـنی 
پس زیارت کنـید و احیـاناً  تا بهـشت را  شدهاید   جهـنم فراخـوانده 
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 ازاین مرحله، سری به برزخ هم خواهید زد. بعد از آن به زودی به
که آـنـچه دـیـدهاید داریم  خود برمیـگـردید. ـتـوقع  زندگیِ   خانه و 
 ـبیکم و کاست برای مردم و مخصـوصاً بیایـمانها تـعریف کنید تا
آسمانیِ خود اندـیشه کـنند و خـیر و صالح خود را ـهرطور  به ـپایانِ 
 که میخواـهند رقم بزـنند. توجه داشته ـباشید که در ایـنجا همهی
اصوالً است.  استفاده  ــابلِ  ــیها ـق  ـگــوشتها حالل و همهخوردـن
 کسی عبادت منیکند اما همهی عبادات ُمجاز است. برای کسانی
به که  است  شده  درست  دارند، مکــانهایی  به قـبـله  عادت   که 
برای هـمه قـابلِ دادهایم و  قرار  ادین قبـله و محـرابی در آن   صورتِ من
 استفاده است. نکتهی دیگر اینکه اینجا کسی دیوانه نیست و اگر
 شما رفتاری دیدید که توجیهی برای آن نداشتید، بدگُمان نشوید
استفاده از نعمــتها موجهی دارد.  ـیلِ  ـماً دـل ـاشید حـت  و مطمئن ـب
سرزمین ِ به  ندارد.  مرزی  حد و  است و  ــجانی  شما ـم  برای 

رستگاران خوش آمدید.
این ببینم.  تر بهـشت را  چه زود  هر  که  بالدرمیآوردم  داشتم   من 
 بود که هرچه حبیب از من خواست پرسشی نکردم و جوری وامنود
که همهـچــیز را میفـهــمم بـلــکه ـپــیش از ایـنــکه او بـخــواهد  کردم 
مرا به سمتِ دری بُرد که به باغی گـشوده  بگـوید ـمیدامن. حبیب 
باغِ سوی  به  مرا  که  حبیب هـمانطور  بود.  عَدْن  باغ  نامِ   مـیشد. 
درصدِ  بـهشتیان از این  عدْن هدایت ـمیکرد گـفت ـبیش از هـفتاد 
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بود. با  ابلِ ـتوصیفی زـی به شکلِ غـیرِ ـق باغ  داخل ـمیشوند.   دروازه 
ــرسیدم شدم و ـپ ــبایی کـــشیده  حوریِ زـی سمتِ  به   ناخـــودآگاه 
 ببخـشید ایـنجا حـمام ـپیدا ـمیشود؟ حوری خـندید و گـفت تو که
شوخی عرض میـکـنم. ـگـفت  کاری ـنـکردهای. گـفـتم کُالً   ـهـنوز 
شما ـتـازهواردها خـیـلی باـمـزهاید. گـفـتم آخه  به دل نگــیر .   کردم 
 شما قدیمیها که تودلبروترید.  اخم کرد و هیچ خـوشش نیامد.
چون ایـنـجا ـکـثافتی نداریم  ما ـحـمام  نه  با ـغـیض ـگـفت  هم   ـبـعد 
ـید استخر هــست بفرماـی برود.  که کــسی بخــواهد حــمام   نـیـست 
هدایت منود. سمتی  به  مرا  کرد و  دستش را دراز   استفاده کنـید. 
 توی دلم گفتم «موش بخوره تو رو» و راه افتادم. از استخر خوشم
 منیآمد. میدانی این پای راستم که آخوند و دارودستهاش شکسته
مردم خلت بدجوری ورم کـردهبود. خـوشم منـیآمد جـلوی   بـودند، 
بدنِ عزا در آوردم.  دلی از  خالی  جایت  حال رفـتم و  این  با   شوم، 
تا زانـوها سر  که از  بود  با مـوهای بلنـدشان پـوشیده   حـوریان فـقط 
 ادامه داشت و غذا هم جوری فراوان بود که هرچقدر  میخوردیم
آمدم، فهـمـــیدم که ـبـــیرون  ا   اثری از نـقـــصان ـمنـــیدیدم. از آجن
پای کـسی دست و  به  است. در بهـشت کـسی   حسـاسیتم ـبیخود 
 نگاه منیکند. آدم هست، شکمش رسیده زیرِ زانویش هنوز چنان
گوشِ چوله و  است. ـچـشمِ  که ـخـیال میـکـنی ـقـرقاول   میـخـرامد 
 بُریده و لبِ شِکَری همان است و بناگوشِ حوریان همان. میبینی
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 یک خامنِ زهواردررفته سهتا مالک در اختیار دارد مثلِ سامِ نریمان،
 دیگر نه او توقع دارد تو از میانِ آنهمه حوری به او نگاه کنی و نه
 خودش به پای ورمکردهی تو نگاه میکند. خالصه دیدم کسی به
شورتی ـپـوشیدم و شد.  راحت   ایرادِ ـکـسی ـنـگاه منیـکـند، ـخـیالم 

رهسپارِ کشف و کرامت شدم.               
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برززخخ

ندارد. در بـهـشت هم  ندارد،  طـبـعا ـهـمدرد  که درد  آدمی          
رسیدم چــــشمم از که  اولی  ـــست. روزِ   دردی و هــــمدردی نـی
ــــکه از بود، مخصـــــوصاً ایـن ــــانده   درخـــــششِ بـهــــشت خـــــیره ـم
اغها و واشیواش همهی ـب اما ـی بودم. پس از آن  آمده   اسفلاـلسافلین 
گذار و جتربهی شد.دیـگر حـوصلهی گـشت و   خـوشیها تـکراری 
خوراک را ـنــداشتم . رـفــتم ـپــیش ِ شراب و  خوردن ِ   ـحــوریان و 
 حبیب، تـقاضای اعزام به برزخ کردم. حبیب گفت تو هنوز چند
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 روز وقت داری! گفتم  وقت را تو بهتر میدانی اما حوصله ندارم.
 اگر ممکن است -یک تُکِ پا- برزخ را هم ببینم و برگردم. گفت
که جایی  به ایـنـجا میگوـیـند بـهـشت ، یـعـنی  است  ـماً ـممـکن   حـت
 حرامها حالل و محالها ممکن میشود،  همینجا بنشین که آمدم.
 حبیب رفت و من با خودم ـفکر ـمیکردم در جـهنم  عَذاب بود اما
بانه گـذشت. چه غرـی اما  مدتِ بهـشت  بود، این   تـنهایی و غـربت ـن
 شاید حتا یک بار هم کسی از سرِ دلسوزی با من سخنی نگفت.
 ممکن است آدم عادت کند و یاد بگیرد که دلش بر کسی نسوزد و
 توقعِ دلسوزی از این و آن نداشته باشد. به هرحال برای من سخت
 بود. حبیب آمد و من را بشارت به ترخیص داد، پس دست داد و
امهای جابُـرسا به ـن کوه،  کرد. دو  روانه   از هـمان دروازهی زرـتشت 
صحرای مـحـشر آنها  که ـبـینِ  بود. گفـتـند   و جابُـلـقا از دور منـایان 
زندگی میکـنـند. سرپناههایی  صحرا، برزـخـیان در   است و در آن 
 برزخ محصور به حصاری نیست  و بر ساکنانش نظمِ چشمگیری
با است؟ گفتـند ـخـیر   حـکومت منیکـند. گفـتم نکـند رفـسنجان 

رفسنجان یک زمین تا آسمان فرق و فاصله دارد.      
گونه هر  بی  رساندم.  صحرای محــشر  به  خودم را   راه افــتادم و 
 نشانهای  مدتی میگشتم. تا به زنی برخوردم که نشسته بود و با
کردم و سالم  قرار میداد.   انبُــرکی الروِ ســوسکی را در شیــشهای 
 گـفتم دـنبالِ برزخـیان ـمیگردم. ـگفت: هم من و هم این سـوسکِ
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 نوزادی که میبینی برزخی هستیم. پرسیدم شما چهکار میکنید؟
این است. غــیر از  کارِ برزخــیان حتقــیقِ مــیدانی   گــفت مهــمترین 
مردم در آن منعــکس که خــواستههای   طومــارهایی تهــیه میکنــیم 
تدوینِ جتربــیاتِ کارِ  به  آدمها امــضا جــمع میکنــیم و   بــاشد. از 
عات این اطال ـــیلِ  ـــسلهای گــــذشته مــــشغولیم. جتــــزیه و حتـل  ـن
 وقتگیرـترین و درـعینِ حال جذّابترین فعالـیتهای ما را ـتشکیل
 ـمیدهد. این را که گـفت مطمئن شدم که آجنا رـفسنجان نـیست،
اطرافِ به بیابــانهای  شبیه  هوایش  کوه و کــمر و آب و  نه   وگر 
 خودمان بود. مسیری از او خواستم و آبی طلب کردم و به راهِ خود
شما از بـهـشت که ـگـفت  بودم  قدم دور ـنـشده   ادامه دادم. ـچـند 
مدتی در ـله. گـفـتم الـبـته  ـید؟ خــجالت میـکـشیدم ـبـگویم ـب  میآـی
که آبی را  بودم. ـگـفت ـفـرقی منیـکـند لـطـفاً بُــطریِ   اسفلاـلـسافلین 
 دادم در محـیطِ زـیست رها نکـنید. جوری وامنود کردم که «اـینکه
حوالهاش رفاقت  به ـنـشانهی  است!». انگــشتِ شــستم را   مـعـلوم 

کردم و از آجنا دور شدم.
بودم . شرابها  من ـنــگرانِ تتمهی   ویرُف اـیــنها را میـگــفت و 
به زودی تَهـکـشید. ـفـقط جوریکه  بود،  تهِ ـبـطری ـمنـانده   چــیزی 
اگر برق میزد. گفـتم  ویُرف   تهِ جمجمهی  سرخرنگ  مایعِ   کـمی 
دهامن بردار و از  سرم را  جذب منیـکـنی برـگـردامن. ـگـفت   اـیـنها را 
شود. جمجمهاش را آشنا  لبی  با  سالها  تا ـلــبم ـبــعد از   ـبــخور 
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 برداشتم و بسیار با احتیاط شرابِ داخلش را نوشیدم. مرا لذتی از
 می دست داد که گفتنی نیست. کسی که چنین حلظهای را جتربه
هم من  ویرُف حـتا از  اشد معـنای مـستی را منـیداند. گـمامن   نکردهـب
هر دو از ساقی.  بودم و او مــستِ  من مــستِ مِی  بود.   مــستتر 
بوی ـخـوشی هـمـهجا پیـچـیدهبود و ناله میـکـردیم .  لذت،   شدتِ 

وصفِ برزخ ادامه داشت:
 رفتم تا به شهرکی رسیدم که خانههایش کوچک اما پُر از رنگ و
بود. اـغـــلبِ این و آن  به  آشنا و ـنـــشانههای تـعـــلق   لـعـــابهای 
ابان ورزش زیادی در کـنار ِ خـی آدمهای   رستورانها گـیاهی ـبودند و 

میکردند.
است، ضایع  قدری  آمدن از بـهـشت  حس ـمـیکردم  چرا    ـمنـیدامن 
ربهی خودم را اسفلاـلــسافلینی مـعــرفی ـمــیکردم و از جت  درنتیجه 
با خـورشید هم  حس  این  شد  که  شب   بهـشت چـیزی منیگفـتم. 
مدتها که ـبـعد از  حالمیکردم  شدهبودم.  راحت  کرد.   غروب 
ـداشت ، شب و روز ـن که  شب را جتــربه میکــنم. جهــنم   دوباره 
شبی. چه  داشت و  شب  برزخ  اما  شب ـنداشت ،  که  هم   بهـشت 
صبح تا  برزخ چــگونه  زندگی در  که  ـاید ـمـیبودی و ـمـیدیدی   ـب
یاد میگـیــرند ـگــذشتهها را ـفــراموش برزخ  آدمها در   ادامه دارد. 
با طـومار طولِ روز ـمقاومت میکـنند و  خاطر ِ همـین در  به   کـنند. 
این به ـخـیالِ ـخـودشان ـجـلوی  کردن و ـبـحثِ سـیـاسیکردن   ـجـمع 
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بر که ـمـیشود مقاوـمـتها از ـمـیان  شب  اما   فراـیـند را میگـیـرند. 
صبح تا  رها میکـند.  خودش را در وقـتش   میخـیزد و آدمِ بـرزخی 
به مـیدانداری برای آن مـیسازد و  که بـاشد مـیدانی   اهلِ هرچـیزی 
نوشِ تا عـیش و  شور و مـستیِ معـنوی گرفـته   مـشغول مـیشود. از 
فره و گفتگـوهای های دو ـن تا خـلوت  رقص و آواز   مادی، از هـنر و 
 بیـپایان، اینـهمه شبِ ـبرزخی را رنگـارنگ و پُر جذبه میـکند. تا
مردانِ ـخـوابآلود و ـخـسته روز را زنان و  شود و  صبح  دوباره   باز 
با من را  چون  سراجنام مـــسافری  دمدمای ظُـــهر   آغاز کنـــند و 
زیرِ فالن عریـضه را امـضا که  قانع کنـند   استداللهای دور و دراز، 
صاحبش بــرگردد و فالن به  شده  ضایع  که  تا فالن حــقی   کــنم 
درست شود. زودتر کـارشان  دهاند  صفِ انـتظار ماـن که در   گـروهی 
صحرای به ـمـیدانی در ـمـرکزِ   هر روز ـعـصر، گــروهی از ـفـرشتگان 
ساعتی ند و چـند  به آن فلکهی خـضراء میگوـی که  ند   محـشر میآـی
به اـیشان خود را  رزخی  تا گـروههای ـب چادری مـستقر مـیشوند   در 
 برسانند و هم بستههای موادِ غذایی و دیگرِ لوازم را حتویل بگیرند

و هم طومارهای خود را حتویل دهند. 
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بامداادد

با بردارم.  دست از آن  آسانی  من بـتوامن به  که  شبی نـبود  این          
 ایـنکه خوشم منیآید پدرم را جواب کنم . در اثنای گفتگـوها آمد
ـکرد و اصرار ـن زیاد  ـکردم.  ـبول ـن ببرد. ـق خانه  به  مرا   و خــواست 
«شرابی چـــــیزی زدهام».  رفت. گـــــمامن احـــــساس کـــــردهبود؛ 

منیخواست عیشم را مُنَقَض کند. 
که به بهـشت و جهـنم   سفر  گزارشِ   این هـمه  که  ویرُف گـفتم   به 
 شیرینتر از قند است چه ربطی به ماجرای از دستدادنِ پای شما
 دارد؟ ـبیخود ـنبود باجی حـرصش در میآمد. شما داشتیدماجرای
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 کتکخوردن را میگفتید. چی شد که از برزخ سر در آوردیم؟ نه
واقعاً؟

 ویرُف که برای شروع کردنِ هر سخنی آمادگیِ فوری داشت، این
ــست گـــیر ما را ـم هم  تو  کرد و گـــفت:  سکوت   بار حلظهای 
نه جـــنابِ دستم در رفـــته؟  رشته از   آوردهای؟ گـــمان میکـــنی 
 شـاهاردشیر. حـواسم جـمع است. من که میبـینی شرابِ بـهشت را

نوشیدهام. بیدی نیستم که به این بادها بلرزم. 
 گفتم آن شراب مستی هم داشت؟ گفت بارکاهللا، پس نداشت؟
سردردِ هم  خوب میـمــاند و  اثرش  هم  خوب میـگــرفت،   هم 
است. تقریـباً همهی شراب از آب فـراوانتر   خُـماری نـداشت.  آجنا 
است. آدم فـکر میکـند، حالِ غـریبی  یک   اهلِ بهـشت  مـستند. 
که گــذشته و است  این  شراب   خدایی میکــند. خــاصیتِ   دارد 
زمانْ کردن، یـعــنی  خدایی  این یـعــنی   آـیــنده را از آدم میـگــیرد. 
 ـنداشنت. ـمیدانی فرقِ ما ایراـنیها با بقیهی شرابخورها چـیست؟
 این است که نه تنها گذشته را از ما منیگیرد بلکه ما را به گذشته
شراب که  سری گـذشتههای کوتـاهمدتِ نـزدیک  یک  به    مـیبرد. 
هم که ـمـقدس  سری ـگـذشتههای بلـنـدمدتِ دور  یک  بود و   آزاد 
زبانه کـشید، شعلهی گـذشته در دلِ کـسی  نکه  به مـحضِ اـی  بود. 
امر راستش را ـبـخواهی هـمـین   در ـپـرتوِ آن آـیـنده ـپـدیدار ـمـیشود. 
به کردن و بیزمـانشدنش  خدایی  شرابِ بهـشت و   باعث مـیشد 
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اما ـنـشاطِ که میباـیـست منیـچـسبید. ـمـست ـمـیشدم  آنطور   من 
به مرا  که  شرابی را بنـوشم   مـستی نـداشتم. میخـواستم بـرگردم و 
خواهش تو مـیدانی و  این را فـقط  ببرد. البـته  آرزوها   گـذشتهها و 

میکنم بینِ خودمان هم مباند. 
ـاسایی ا شـن شد، کــسی را آجن صحبت از بـهـشت  که  حاال   گـفـتم 

کردید؟ اصالً فهمیدید که چه کسانی به بهشت میروند؟ 
 برای اولین بار دیدم که ویرُف عصبانی شد. یعنی عصبانی که نه،
کِرم داری، بـعد مـیگویی خودت  ببین  حالتی متـفاوت گـفت:   با 
اما جوابت مـنفی است. در شاخ ـمیپرد.  به آن  شاخ  این   ویرُف از 
پدرش را ند حـتا ـپسر،  اسد. میگوـی  بهـشت کـسی کـسی را منیشـن
مادری از ـبـین میرود. اـیـنها ـهـمه  منیشـنـاسد. میگوـیـند علقهی 
یدا کـند.  درست است. آجنا باور کن سگ صاحبش را منیـتواند ـپ
به که  دشمن دارد  هزاران  کرده و  که کــلی جــنایت   آدم هــست 
کرده جور  شفاعتی  خورده و  به تخـته   خونش تـشنهاـند.حاال دری 
 آمده توی بهشت. در کمالِ امنیت دارد زندگی میکند. اگر قرار
سنگ روی که  آورند  ـجا  ـگر را ـب آدمها همدـی که در بهــشت   بود 
که کس را  هر  ـگانگی  وجودِ اینهــمه بـی با  ـند منــیشد.   سنگ ـب
سالم میکـند و لبخـند ـمیزند. همچـین کُمـکت میکـند  میبـینی 
 که گمان میکنی پسرخالهای یا دخترعمویی، کسی است. تو هم
 کار نداری که خودش یا پدرش، چوب توی آستین ِ کسی کردهاند
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یا نکردهاند. عجالتاً حالت را میکنی. 
خوب که  آنان  چه؟ یـعـنی  اما برعکــسش  این را میفـهـمم   گـفـتم 
امام  و دادهاند. میفهــمی  ـشان را  خدا جاـن خاطرِ  به  یا  ـودهاند   ـب

پیغمبران را میگویم.
 گـفت: آنجا خوب که ـنگاه ـمیکردی شـکداشتی که نکُـند ـهمه
به مردُم  ــیکرد،  ــاشند! اول آدم خـــیال ـم امام و پیغـــمبر ـب ــکپا   ـی
دربارهی ـبـزرگان ـمـیگویی اهمّــیت میدـهـند. مثالً که   نکـتـههایی 
سر ـتکان میدهـند  خـارقِعادتی از حـضرتِ ـموسی ـمیگویی، هـمه 
که در وقتی  مدتی میفهمـیدی،  یک   و شگفتی میکـنند. ـبعد از 
 بارهی نخ به سوزنکردنِ پدربزرگت هم میگویی عیناً همان رفتار
 را از خودشان نشان میدهند. میدانی آدم قهرمانها را برای رهایی
رهایی  و مدتی در  شده ـبــاشند و  رها  که   میـخــواهد. کــسانی 
ـراموش ـانها را ـف ـاشند، آرام آرام قهرـم زندگی کردهـب  نعمــتهای آن 
داشت، در که باـیـزید در اسفلاـلـسافلین   میکـنـند. ـهـرگز اهمّــیتی 
که از او برای کـــسانی   بهـــشت منیتوانـــست داشتهبـــاشد، حـــتا 

دستخط گرفته بودند.
     به هر حال وقتی که تو مادرت را نشناسی، طبعا کسی دیگر را
هم آدم اـحـساسِ به هـمـین دـلـیل  راستش  شناخت.    هم ـنـخواهی 
یا یک ـمــیدان  آشنایی را روی  اسمِ  که  وقتی   غُـــربت ـمــیکرد. 
یادِ هنـدوستان وجد مـیآمد و فـیلش  به   سـرسرایی مـیدید، ناگـهان 
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میکرد. 
خوابش داشت  ویرُف  اما  داشتم  برای ـپـرسیدن  سؤال   من ـهـزارتا 
داشتم من  بود.  شده   میـگـرفت. ـحـرفزدنش کُــنْد و بیـحـوصله 
هوا به  صدای خُـرخُرش  که  خداحافظی مـیکردم  آمادهی   خودم را 
جانِ گر  هم دـی خودم  یدار ـنشود.  که ـب یاط برخـاستم  با احـت  رفت. 
 ـبـیدار ـمـاندن را ـنـداشتم. ـمنـیدامن ـچـقدر از نیـمـهشب ـگـذشتهبود.
 آرام و با احـتیاط به سمتِ  خانه راه اـفتادم. ـفکر ـمیکردم از شدتِ
وسط ِ شد .  هم  به رختِـخوامب ـمنیرسم. همیـنطور  خواب   احـساسِ 
 راه کنارِ درختی خودم را از شَّرِ فشارِ مثانه راحت کردم و چند قدم
شدم سرما بـیدار  صبحِ زود از  سکویی خوابـیدم.   بـعد، روی لبهی 
به نـشانهی سرش را  از میخـواند.  داشت من مادرم  خانه رفـتم.   وبه 
جز در شدم.  ـتم و رـهـسپارِ حــمّام  ـکان داد. چــیزی نگـف  ـپـرسش ـت
ویرُف به  خارج ـمنـیشد.  استخوانهایم  سرما از  گرم  با آبِ  اس   مت
سرما را حتـمل کـردهاست. سال  که چـگونه اینهـمه   فـکر مـیکردم 

شاید به همین دلیل به جایگاهِ باجی حسادت میکرد.        
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نارروونن

ــستم سردرد و انتـــظار گـــذشت. منیداـن ــعد در          همهی روزِ ـب
حس که آدم  وقتی  نه.  یا  قرار حـاضر مـیشود  سرِ   باالخره رخـساره 
ولَع دارد آن را ببیـند. یا کـسی منـیرسد، بیـشتر  به چـیزی   میکـند 
ــاید حدِاقل ـب آرزوهای حتقـــقیافتنی آرزو نیـــستند.  چرا   منـــیدامن 
 احـتمالِ ـنرسیدن به آن قوی ـباشد. ـباید ـفکر ـکنی آـنچه ـمیخواهی
طورِ که ـبشود ـب آرزویی  است.  ند   به «شاید» و «اگر» و «مـگر» ـب
شد، آرزو به آن نــزدیک  گام-  به  گام  ـله پــله و   حق و یقــین -ـپ
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 نـیست. نه ایـنکه بد باشد، نه ایـنکه نـباید باشد، اما وقتی که بود
اسمش را «خــواست» گــذاشت،  از جــنسِ آرزو نـیـست. ـمـیتوان 
برای اما واژهی «آرزو»   «هدف» گـذاشت، چـیزِ دـیگری گـذاشت 
دیوار به  دیوار  «دریغ» همـسایهی  با  کار منیکـند. آرزو  خوب   آن 
 است ـمثلِ من و رخـساره که زیرِ نارونی با هم قرارِ مالقات داریم.
 تنها نشانهی بینِ ما هم اینکه بلوزِ من آبی و صورتِ او مثلِ ماه و
به سرو و ـجـلوی لـبـاسش دکـمـهداراست . نـیـمساعتی   قدش ماـنـندِ 
 قرار مانده حـاضر شدم. مخصـوصاً عـقبتر اـیستاده بودم که عرصه
ا شود. دسـتـهدسته میآـمـدند و از آجن خالی   برای اـیـستادنِ دخـتـرها 
 میگذشتند. درختِ سایهداری که هرروز دهها دختر زیرِ آن توقف
برای بیکـــسیاش دلم  که  بود   میکـــردند، چـــنان تنـــها مـــانده 
درخت که از ـپــیشِ آن  سروقدِ ـمــاهسیما  مایه  چه   ـمــیسوخت. 
شک ـکرد.  هم ـن ـگاهی  من ـن آبیِ  ـلوزِ  به ـب  گــذشتند و هیچــیک 
این مـدرسه درس منیخـواند. معـلوم که رخـساره دیـگر در   نـداشتم 
 نبود به کجا رفتهاست. باید دستبُردی به پروندههای دبیرستانشان
 میزدم. باجی تنها کسی بود که میتوانست کمکم کند. دوباره
کرد. از همهچـــیز ناامـــید به تیرکـــشیدن  شروع  تا کـــمر   پایم 
ــشآموزان تا همهی داـن کردم  صبر  خوب  ــنحال   شدهبودم، بااـی
باد رفت.  که ـمـاندهبود  مدیر و هرـکـسی   رفـتـند. آـخـرین معـلـمها، 
 ـمیآمد و ـبرگهای نارون را ـتکان میداد. خامن ِ فراشزاده آمدهبود
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بود. خـواستم از جارو مـیکرد. کـمرم دردگرفـته   بـیرونِ مـدرسه را 
 درِ دبـیرستانِ دخترانه وارد شوم. ـبعد از یکـیشدن دو حـیاط دوسه
فراشزاده ـپــرسید: اـیــنطرف خامن  کار را ـکــردهبودم.   این   باری 
با کی؟ گفــتم  با  داشتم. گــفت:  قرار   چــهکار میکــنی؟ گفــتم 
ـیگویم. شاگردتان» را ـم برادرِ «رخــساره،  ـامد.  نامرد نـی ـقم،   رفـی
 گفت: رخساره؟ گـفتم : بله میشناسید؟ گفت آنها که رفتند!
خواهرش را بگـیرد. گـفت: روندهی  بود بیـاید ـپ قرار   گفـتم مـیدامن 
 پرونده را که مادرش آمد گرفت! گفتم : مثلِ اینکه یک چیزهایی
راتِ ثُلـثش را میخـواهد. ریزِ من شاید  آهان  است. گـفت :   مـانده 
 گفتم : شما میدانید کجاست؟ ممکن است نگاه کنید؟ خوشش
ببینم دهد. گـفت:  بود اجنام  به او مـربوط ـن که   مـیآمد کـارهایی را 
خودم را داخل. تندـتـند راه ـمـیرفت،  رفتیم  باهم  نه.  یا   میبـیـنم 
دفترِ فه مـــیشدم. درِ  داشتم کال  همـــراهش میکـــشیدم. از درد 
 بایگانی را بازکرد و بیآنکه بداند چهکار میکند، کاغذهای روی
 ـمیز را زیر و رو کرد. با هزار زرـنگی، فاـمیل و آدرسِ رخـساره را از
 او پرسیدم و بیآنکه چیزی را پیدا کنیم از دفتر خارج شدیم. آخرِ
برادر؟ کی گــفت  ـتم  ندارد. گـف برادر  که   سر گــفت: رخــساره 
ابا هجانبی گـفتم : ای ـب من است. با حالتِ حقـب  ـپسرخالهاش رـفیقِ 

اگر برادرش رفیقم بود که فامیلش را میدانستم.
 رخسارهی پایدار. عجب فامیلِ قشنگی داشت.
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 یک قدْری حالم بهتر شده بود. پدرم برایم چندتا کلید زده بود،
سوار کردهـبودند. نیمتنهی اهایش را  باجی رـفتم. ـپ سراغِ    ـمستقیم 
 باال را به هم ـبسته ، اما روی پایه سوار نکردهـبودند. سالم کردم و
با عجـــله گـــفت: فهمـــیدی ــتوامن دردِدل کـــنم،  ــکه ـب ــیش از آـن  ـپ
جور دخترانه  برای دبیـرستانِ  هم  استخوانِ دیـگر  دوتا   میخواهـند 
ـله ـماً انـتـخاب ـمـیشود. گــفت: ـب ویرُف حـت پس   کـنـند. گـفـتم : 

باالخره به عشقش میرسد. 
 حلنِ باجی جورِ عجیبی بود. گفتم: عشقش؟ یعنی چه عشقش؟
این که  تو  نامِ  آتـشه.  به  بود  خاک  جوانی  دخترِ  من   گـفت کـنارِ 
هر که تعـریف ـمیکرد، داد میزد.  ویرُف ـقصه  زها را منـیدانی.   چـی
 چه میگفتم یواشتر بگو، صدایت مثلِ گنبدِ مسجدِ شاهِ اصفهان
به در گوش ـمنـیکرد. ـبـعداً فهـمـیدم  سرم میپـیـچد،  کدوی   توی 
 میـگوید که دیوار ـبشنود. تو این جَلَب را منیشـناسی. نه آـتشه را
دلَش بـندِ شنیده، همیـنجوری   حرف از او  یک کلـمه  نه   دیده، 
 اوست. منیدامن این مردها چه حیواناتی هستند؟ تو را جانِ مادرت

استخوان هم جوان و پیر دارد؟ 
بارهی رخــساره نـیـست. وقتِ ـپـرسش و کنجــکاوی در   دیدم اآلن 
استخوانها دربارهی  تازهای  ـــصمیماتِ  امروز ـت که   فهـمـــیدم 
مردهدردی در ـپـشت و ـکـمرم اـحـساس ـمـیکردم.  گرفـتـهاند. ـهـنوز 
به باالزدم کــلّی تغیــیر  که  ویرُف رفــتم. جتــیر را  سراغ   باایــنحال 
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 چشمم آمد. دیوارهای کوچهای که قرار بود تأسیسکنند، بیست
گونی با ـقــــیر و  بود و روی آن را  آمده   سانتی از زـمــــین باال
سکو جـــــمع اضافه را از روی  استخوانهای  ــــوشیدهبودند.   ـپ
ـگر ویرُف و در گــوشهی دـی تاالر،  یک گــوشهی  ـودند و در   کردهـب
که بـاید آـتـشه کردم  باقی گـذاشته بـودند. فـکر   یک نـفر دـیـگر را 
کردم. گفـتم: سالم  تم و  به طـرفش رـف با اعـجاب و احـتیاط  اشد.   ـب
که سـرشار از حـیای نازک و مـلیح  صدایی  با   شما آتـشه هـستید؟ 
 جوانی بود، گفت: بله. گفتم: اسمِ شما را باجی خامن به من یاد
دخترانه برای آزمایــشگاهِ دبـیــرستانِ  شما را  که   داد. خــوشحالم 
سالمِ است؟   انـتخاب کـردهاند. گـفت: باجی خامن حاـلشان خوب 
کاری ـندارید؟ راستش ـبیش از این  من را ـبرسانید.  گـفتم: با من 
هم چـــیزی ــشه  شود. آـت ــمان کشدار   خـــجالت میکـــشیدم حرـف

نگفت.
نِ ـثلِ حل با حلــنی ـم شدم -و  ـسرخاله  ویرُف و خـیـلی ـپ  آمدم ـپـیشِ 
که مُـچم را از رـفنت به ـمستراحِ دخترانه گرـفته بود- وقتی   خودش  
 گفتم: قربانْ چیزی راجع به آتشه نگفته بودید؟ گفت آره آتشه،
 حالش خوب است؟ خوشحال شدم که انتخاب شد. گفتم : اما
باجی خامن خیلی خوشحال نیستند. این را که گفتم منقلب شد.
باخته خودش را  ویرُف  که مـیدیدم  بود  باری  ها   این نخـستین و تـن
به من  ـهبود و  مرا گرفـت مچِ  که  ـثلِ ـهـمان روزی  درست ـم  است. 
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های به لکـــنت اـفــتاد و پرتوپال ویرُف  بار  این   لکـــنت اـفــتادم، 
سیگار بود. گــفت:  عادی  هم غــیرِ  سکوتش  ـطی گــفت.   بیرـب
کن. سیگاری بــیار دود  برو  پدرم دارد. گــفت   نداری؟ گفــتم  
سیگاری پایم ـتـیر میـکـشد.  آمدم. گفـتم  پدرم   برخـاستم و پـیشِ 
افاقه شراب   نذاش»؟ یـعـنی  سَر  «سَر وَر  شراب    دارید. گــفت: 
 نکرد؟ خیلی خجالت کشیدم، با اینحال گفتم: دارید یا ندارید؟
 گفت:  داشنت که دارم، منتها «بِنْشین همیجُ بکَش» یعنی جلوی
راحت نـیـستم، میروم ـپـشتِ شما   خودم ـبـکش. گـفـتم: ـجـلوی 
 جتیر. گفت: «اَزی خِجاِلتِت آدم سیدِکو میگیره» یعنی خجالتت
ویرُف سیگار را گرفـتم و پـیشِ  خارش مـیاندازد!  به   ماحتتِ آدم را 
 آمدم. گفتم محضِ خاطرِ تو چنان حتقیری شدم که تا امروز نشده

بودم.
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ددوودد

پُک میزدم. نفـسم را سیگارم را  بودم و  ویرُف نشـسته          ـپیشِ 
خالی توی جمجمهاش  قدری ـنــگه ـمــیداشتم و   که میبلـعــیدم 
داشت،  بـیرون میزد و که  سوراخهای متـعددی   مـیکردم. دود از 
که در خانهای  گویی از پنجــرههای   به هرـطـرفی پراـکـنده ـمـیشد. 
راستی رسیدم  اشد، همچـنان غـبار برمیخـیزد. ـپ  حالِ خـرابشدن ـب
برزخ اصالً ـنـبود، در  بود؟ ـگـفت در بـهـشت  هم   در بـهـشت دود 
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داشت و هـمه، کامالً رواج  اما  داشت، در دوزخ   گـویا بگیرونگـیر 
شوخی میگفـتـند: در بـهـشت به   بدجوری میـکـشیدند. بچــهها 
آدمها  سیگار ـهست اما کبریت نـیست. گـفتم: گـفتی در بهـشت 
ا بود؟ گـــفت آجن ــیشناختند در جهـــنم چـــهطور  ــگر  را ـمن  یکدـی
شعبهی گـنــاهکاران ـقــاتل و  ـمــیشناختند. بـچــهها میگفـتــند: در 
 مقتول کنارِ هم زندگی میکنند و همدیگر را میشناسند. چیزی
ههای شخـصی که کیـن  که هـست آـنقدر بال برسـرشان نازل ـمیشود 
کس در هر   را ـفـراموش میکـنـند. ـهـمدرد و ـهـمدرمان ـمـیشوند. 
من آوردی» و سرِ  این بال را  که «تو  است   عالنـیه طلبـکارِ دیـگری 
درست بدکردم»،  این بـینوا  به  «چرا  که  خودش   در خـفا طلبـکارِ 
 عینِ رابطهی عاشق و معشوق. در اسفلالسافلین  این بده و بستان
 به اوجِ خودش میرسد. ممکن است کسی متامِ طایفهاش را -که در
ـــیقِ هـمـــراهش با رـف آشنایی  اما در   بـهـــشتند- ـفـــراموش ـکـــند، 

کوچکترین خدشهای روامنیدارد. 
 گفتم: شما که صحبت از عاشق و معشوق میکنید، آیا تا کنون
 عاشق شدهاید؟ میخواست چیزی بگوید که صدای فریادِ آتشه از
 دور بلند شد. سراسیمه به سویش دویدم. گفتم چی شده؟ گفت
مرا ـپـیشِ ـخـودتان بـبـرید؟ ـمـقوایی است  شغال میـتـرسم. ـممـکن   از 
 پیدا کردم و استخوانها را با دقت روی آن چیدم و به نرمی حرکت
من کرد و ـگـفت:  سالم  ویرُف  شدیم.  ویرُف ـنـزدیک  به  تا   دادم 
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به شما را  خواهش کــنم  خان  اردشیر  بار میخــواستم  از   چــند 
 نزدیکِ ما منتقل کنند، میترسیدم خوشتان نیاید. آتشه گفت :
استخوانهای که  امروز  تا  اما  اردشیرخان درد نکـند  شما و   دستِ 
 دیگر هم بودند، منیترسیدم. یکدفعه -ازصبح- دورم خالیشد.

گمامن شما داشتید گفتگو میکردید. من مزاحم نباشم؟ 
مرا صدبار قـصههای  که  شما  نه خصـوصی نیـست   ویرُف  گـفت 
ماجرا تازگی دارد. ـگـفت: کـجای  جان  اردشیر  برای   شنیدهاید. 

هستید؟ 
 گفتم : اگر جنابِ ویرُف دست روی دلشان بگذارند و به بیراهه
دستدادن ِ پاـیشان را میگفـتند. آـتشه گـفت: ماجرای از  روند،   ـن

مگر شما پا ندارید؟
خبر ـنـداشت. ویرُف  پای  که ـگـند زدم، آـتـشه از ـقـصهی   فهـمـیدم 
 ویرُف الـبته زرـنگتر از این حـرفها بود. گـفت پا که ـهمه دارند،
شود و سالم وارد  کوچهی بیـمـناره،  هزار  به  که  است  پایی   مُراد 

سالم بیرون بیاید.
سرِ بر  سخن را  کرد و  بازگو  ـشه  برای آـت ـعد از آن مــقدماتی را   ـب
که از مرا  پای  با ـمـهارت  ـگاه  غار ـکـشید. آـن آمدنش در  ـههوش   ـب

گفتگو خارج کردهبود دوباره به میان آورد و گفت: 
یر میکـشد. درد تا کـمرم باال ـمیآمد.  حس ـمیکردم پای راستم ـت
 با ناامیدی ناله  میکردم . نالهای که از روی ناامیدی باشد موزون



                                        ٨۸۶

 ـمیشود. وقتی که موزون شد. در هوا میـماند و گویی خودش را
 با امواجِ منتشر در هوا بازسازی میکند. درست مثلِ دود. دود از
صه که ـمـیسوزد.  خال درختی  موزونِ  نالهی  است.  ناله   جــنسِ 
با رسید.  تا ـبـهگوشِ رـفـقایم  رفت  رفت و  من  نالهی  بود،   ـهـرچه 
به بیمـارستانی منتـقل کـردند. آخـوند را مرا  ارتش آمـدند و   جـیپِ 
 هم گرـفته بودند. به هر شکلی که بود، جنامت دادند اما پایم  دـیگر

پایی نشد. لَنگی را هم از همان روز جزوِ نواقصم پذیرفتم.
 آتشه گفت : اینطور نگویید به خدا، اینکه نقصی نیست. 

 ویرُف اـنگار ـنشنیده ـباشد ادامه داد: آخـوند به خواهش و زاری از
چرا دستش داد. گفـتم  به  کار  اما  تریـاکها   رضایت گـرفت   من 
 رضایت دادید؟ گفت: با خودم فکر کردم، کاری که آخوند برای
من توـفـیقِ شد.  ام  من مت سودِ  به  کرد،  خودش  دستگاهِ   دکّان و 
که پـیش از آن منـکر مـیشدم. دیدم  یافتم و چیـزهایی را   سفری را 
پا که از  سفر میخــواهد و در همــین سفرهــاست  برای  پا را   آدم 
با آمد  من ـپـیش  زندگیِ  که در  سفرِ مـهـمی  این  خوب   میاـفـتد. 
 سنگدلیِ آخوند آغاز شده بود،  دوست ـنداشتم با سنگدلیِ من
رسشهای خـودشان -از عد هـمه میآمـدند و ـپ به ـب شود. از آن   متام 
من میـپـــرسیدند، دردِ دل میـکـــردند و  بـهـــشت و جـهـــنم- را از 
 قضاوت میخواستند. شده بودم سنگِ صبورِ مردمی که هیچوقت
کارِ هــمه سر از  خوب،  چه  ام منــیشد. گفــتم    اختالفاتــشان مت
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درمیآوردید.  
به ـتـنی ـبـیارزد. ـمـیدانی، که  سری  نه  اما  سر درمیآوردم   ـگـفت: 
به دعـواهای تو  که  وقتی  است.  عالم  کارِ  بدترین   اردشیر، اـینکارْ 
 آدمها داخل میشوی  -از همان حلظه-  جُزئی از خاطراتِ بدِ آنها
 خواهی شد. چه آن دعوا حل شود، چه عمیقتر شود، چه کمکِ
استداللت و خودت، کالمت،  چه نبـاشد؛ دیـگر  مؤثر بـاشد،   تو 
 حتا نامت هر جا  باشی  -برای طرفینِ دعوا- یادآور ِ نقار و جدایی
صلب میکــند. آنها را  آرامشِ  که  است  یادآورِ چــیزی   است. 
هم تـعبیر حُب و بُـغض  صدگونه  به   ـبگذریم از اینـکه قـضاوتت را 

میکنند.   
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عشق

        ـمنیدامن چرا حس ـمیکردم زیادیام. حس ـمیکردم ـباید آـتشه
 و ویرُف را تنها بگذارم. به خانه آمدم پدرم زیرِ درختِ شُنگ سَرِ
کردم. سالم  چاق ـمـیکرد.  داشت قـلـیان  مادرم  بود.   پا نشــسته 
 مادرم با دلسوزی از کمرم و تیری که میکشید پرسید. گفت برو
 حمام، بیایم کمرت راگرم بگیرم. فهمیدم ، جریانِ سیگار گرفتنم
دادید؟ آدم فــروشی لو  پدرم گفــتم :  به  شوخی  به   را مــیداند. 
مادرم پنـهان کنـید؟ گـفت  : شما منیتوانـید چـیزی را از   کـردید؟ 
بزرگ باهم  کودکی  نی، ـهــمبازیمه.» یـعــنی از   «مادِرت زنِ مَ 
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«تو کُــرتا سَرگُرـیـسکوبازی میکِــردیم.» یـعـنی در ـمـزرعه  شدیم.  
قایم موشک بازی میکردیم. 

خومب. خوبِ  اصالً  ــهترم.  ــگران نبـــاشید ـب مادرم گفـــتم: ـن  به 
 میخواهم بروم  توی آزمایشگاه کمی درس بخوامن. آمدهام کتامب را
ِرَن» یعنی تو اهلِ زحمت بار  خایات جنِ  بردارم. پدرم گفت : «یِ 
 کشیدن نیستی! چون میدانستم راست میگوید، چیزی نگفتم.
خودم روشن بود که ـقصدم دیدنِ باجی است. ـباید  حدِّاقل  ـپیشِ 
 اطالعاتی در بارهی رخـساره میگرـفتم.  وقتی که  دوباره سراغش
رسید یافتم. ـپ برای گرـفنتِ اطالعات حرـیصتر  خودم   رـفتم، او را از 
شما اول ـکــمی از رـخــساره خبر؟ گـفــتم  چه  ویرُف و آـتــشه   از 
 بگویید، تا برایتان تعریف کنم. گفت رخساره از این شهر رفت.
دیروز رفـتـند. گـفـتم کوچکش هـمـین  خواهرِ  مادرش و  پدر و   با 
 ـکجا رفـتند. ـگفت آـنقدر دور که هنوز ـنرسیدهاند. گـفتم پس من
کن. یک نـفرِ دیـگر را پـیدا  ویرُف  برو مـثلِ  هم  تو   چی؟ گـفت: 
ببین خودت هفـتخط نیـست.   مـگر مُـرشدت نیـست. مـگر مـثلِ 
 چـهکار میـکند، تو هم یاد بگـیر. گـفتم ـمگر ویرُف چـهکار کرده؟
به آـتـشه بـگـوید حرف ـنـزند! مثالً  با هـیـچکس   ایـنـکه ـمنـیشود آدم 

چی؟ بگوید به من چه که از شُغال میترسی!
ساخته ـشان  کار از دسـت چه  آقا  ـاید،  شغال بـی اگر  حاال   گــفت: 
که میـتـواند ـبـزند. ـگـفت ـبـله -بارکاهللا-  ـفـریاد   است؟ گـفـتم  
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این، ویرُف فـقط فـریاد منیتـواند بـشنود! غـیر از   راست مـیگویی، 
من منـیدامن خامن  باجی  است. گفـتم  ساخته  دستش   همـهکاری از 
بدامن . ندارم  هم  است. عالقهای  چه ـگـذشته  ویرُف  شما و   ـبـینِ 
 همین امروز ویرُف میگفت هیچوقت خودت را جزئی از خاطراتِ
ویرُف که  شما از کـجا  میدانـید  اما منیفهـمم   بدِ دیـگران مـکن.  
سه مرـحـله ببین ـپـسرم «ـعـشق»  است؟ ـگـفت  شده   ـعـاشقِ آـتـشه 
باورِ به  سوم  کردن و  باور   دارد. ـیـکی ـنـدیدن ، دـیـگری ـنـادیده را 
دارید از ـخــودتان شما  خامن  باجی  داشنت. گـفــتم   خود یـقــین 
 درـمیآورید. ایـنکه شما میگوـیید، جور در ـمنیآید. این هـمه  آدم
نه اینـکه آغاز میکنـند. مـگر  دیدن    که عـاشق مـیشوند هـمه  از 
خودم، مادر ِ  پدر و  یاد» همـین  دیده بیـند، دل کـند  چه  هر   «که 
به اینــجا کــشید.  گــفت: مــگر  کــارشان از «سَرگُریــسکوبازی» 
گوش وقتی ـچـیزی میگوـیـند از کُجاـیـشان در ـمـیآورند؟   دـیـگران 
 بده ببین چه میگویم. همهی عاشقان مرحلهی اول را میگذرانند
بودن، مـتـفاوت خبر ـنـدارند. «ـنـدیدن» یـعـنی غرـیـبه   اما ـخـودشان 
حس کـــنی همهی که  به کـــسی بـــرخورد کـــنی   بودن. یعـــنی 
ههای تاریکی دارد که تو  دریچـههایش به روی تو باز نـیست. زاوـی
است . ـچــنان مرحلهی مـهــمی  این   ـمــشتاقِ ـکــشفِ آن ـهــستی. 
زمانی فرض میکنـــند.  نابوده  آدمها آن را  که   عـــمومیت دارد 
خود را در که  هوا  اشد. مـثلِ  که نـب ما ـنشان مـیدهد  به   خودش را 
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آدمها دنـبالِ کـسی یل  به همـین دـل آشکار میکـند.   حالتِ خفـگی 
درصدِ چون اینچـنـین ـکـسی  فرق دارد.  با ـخـودشان  که   ـمـیروند 
آدمهای ــنی  است. منیبـی ــشتر  تاریکش بـی ــههای  ــدیدهها و زاوـی  ـن
بازیکردنِ ـنــقشِ مـعــشوق مـنــاسبترند. برـعــکسْ برای   پیـچــیده 
یک الـیــهبودن و صاـفــیشدن. سادگی میطـلــبد و   ـنــقشِ ـعــاشقْ 
چه این  اما  شما را قـبول میکـنم  این تـعبیر-  فـرمایشِ   گفـتم: -با 
است. آـتـشه ربط  ویرُف و آـتـشه دارد. ـگـفت   همهاش  به   رـبـطی 
نه بوده  نه «چــپی»  هم نیــست.  ویرُف  من نیــست. مــثلِ   مــثلِ 
اند. ما ناـپـیدا و ـنـادیده  برای  که  به ـنـسلی تـعـلق دارد   «راستی». 
 گفتم بسیار خوب مرحلهی دوم چی؟ گفت: مرحلهی دوم اینکه
 ما «نادیده» داریم تا «نادیده»، همهی نادیدهها دلنشین نیستند.
خودش بـکـشد، سوی  به  تو را  که  داشت   وقتی ـکـسی ـمـرموزاتی 
وراندازش میکـــنی. خوب  که  است  این  که میکـــنی   کاری 
چه مـحـصولی ببینی آن ـهـمه ـتـفاوت و زاویهی ـتـاریک   ـمـیخواهی 
خوب سخن میـگـوید؟  خوب  خوب میـخـرامد؟  آیا   ساختهاند. 
 منک میریزد؟ اینجاست که باید به «نادیده» ایمان بیاوری و آن را
به «دیدن» تـعبیر شاعر   که  است  مرحلهای  این هـمان   باور کـنی. 
 میـکند. گـفتم حاال از ـکجا مـعلوم که آـتشه از این مرحـله سربلند
سر بـلـند که  باش  صد مطمئن  صد در  است؟ ـگـفت  آمده   ـبـیرون 
 خواهد بود و تخمِ باور به نادیدهها را در دل ِ ویرُف خواهد کاشت



                                        ٩۹٢۲

خوشخرامی ِ ویرُف را میشنـاسم،  من  چون  چرا؟ گـفت   . گفـتم 
به او گوشدـهـند و دل که  وقتی ـجـلوه میـکـند   دـیـگران در ـنـظرش 
 بسپارند.  و آتشه پیش از این چنین کرده و همچنان خواهد کرد.
سوم است . مرحلهی  مو صحیح  مو به   گـفتم همهی آـنچه گفـتید 
 چی؟ گفت این مرحله، خرمنی است که هر بُزی منیتواند بکوبد.
-با دارند،  آدمها  که  ـبدیلی  ـیر و ـت با تغـی که  است   کــمتر کــسی 
دست باورش را از  ـردهها-  ـضاوتها و کــنار رـفـنت ِ ـپ ـهشدنِ  ـق  پخـت
دید، از آن دل باورش را بــیپایه  که  دوبار  نه،  بار  یک   نــدهد. 
حاال در بچــگی گول ـبـزند.  که منیـخـواهد  خودش را   برمیدارد، 
به ـطـنابِ آن حـلـقآویز ـکـند. منـیدامن خود را  داشته، نبـاید   گُــمانی 
ولی به یقـین تـبدیل میکـند،  باورش را  که کـسی    چـطور مـیشود 

اگر کرد، مرحلهی سوم را هم پشتِ سر میگذارد.
هحالِ ـکسی که این مرحـله را شروع ـکند و به آخر ـنرساند .   وای ـب
 اینجاست که صاحبِ خرمن نگاه میکند و میبیند سرمایهی یک

عمر را بر باد دادهاست.
 حلنِ باجی بیاندازه اندوهگین شده بود. از من خواست چند قطره
صورتتان را اجازه بدهـید   آب در چـشمخانههایش بچـکامن . گفـتم 
 با حولهی مرطوب نوازش کنم. گفت نه، بچهها رنگِ مخصوصی

به آن زدهاند میترسم خراب شود.         
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اانتخابب 

 با حـرفهای باجی قانع شدم که عجالتاً دستم به رخساره
 منیرسد. خوشم منیآید شعر بگویم اما حقیقتاً «پای ما لنگ است
سَر به  هم هــنوز  خودش  که  آنقَدْر بعــید  بس بعــید».   و مــنزل 
 نرسـیدهاست. کـلیدِ فراـموشی اما در دستِ ویرُف بود. فرقِ ویرُف
 و باجی در این بود که اگرچه هر دو در سخن استاد بودند، به یک
 اندازه چاشنی از آرامش نداشتند. سخنِ باجی به دردِ آن میخورْد
دلم ــشویش در  هزار ـت ــدهد و  من ـب به   که رخـــساره را حلظهای 
ویرُف میتوانـست رخـساره را  حلظهای سخنِ  عوض   بیـاندازد. در 
حوادث پُر کند. ویرُف کودکِ  از من بگیرد و جایش را با هـیجانِ 
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خواب- ـــیش از  ـــربار ـپ داستانی تکــــرارشونده  -ـه با   درومن را 
میفریفت و به خواب میکرد. 

مرا ویرُف  بود،  شده  سر و کلهی آـتـشه ـپـیدا  که  حاال   منیداـنـستم 
ـشان رفــتم در خــلوتی به دیدـن که  وقتی  نه؟   یا   حتــویل میگــیرد 
داشت، از ـمـــزایای ویرُف  هم خوابیدهـبـــودند.   معنیدار  ـپـــیشِ 
 اسفلالسافلین تعریف میکرد . من عذرخواهی کردم وگفتم: اگر
-خداوکیلی- ـکــجا را انـتــخاب ر ـبــاشید،   شما برـگــردید و مُخَیَّ
 میکنید؟ ـگفت: بهشت را. گفتم: شما که آجنا بیحـوصله شده
من اعزام کـردید. گـفت: مـیدانی  اصالً جلوجـلو تقـاضای  ودید.   ـب
آمد. ـمـیخواهم به جـهـنم رـفـتم و از آن ـخـوشم   ـیـکبار داوطـلـبانه 
ببرم. آدمیزاد لذت  تا از آن  بروم  به بهـشت  بانه  هم داوطـل  ـیکبار 
حوادث هــست نــگاه سرِ  که پــشتِ  جبری  به تــقدیر و   معــموال 
 منیکـند، درعوض ـیکجو اخـتیار را میبـیند و میچـسبد. اگر چه
من هیچـکدام برای  سوق داد،  به جهـنم  مرا  نامعلوم  یروی    هزار  ـن
اعزامِ برگهی  زیرِ  خودم  خواهشِ  به  که  ـبود  اسمی ـن  جذابتر از 
صورت به ـفـرموده  به بـهـشت  شد. برـعـکس، رفـتـنم   باـیـزید ـثـبت 
ــیار ــگوبویی از اخـت ــیشد رـن من ـم با  که  هم  ــتاری   گـــرفت. رـف
یاوردم و خـواستم در خروج از آنجا  ـنداشت.  این بود که طاقت ـن
که ـفکر خودم هـنوز  اما  اشم. هـمه تعـجب میکـنند   نقـشی داشتهـب
هم خودم میپُـــرسم: ـگــیرم آن دو روز  لذت ـمــیبرم. از   میـکــنم 
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مرا ـبـیرون میـکـردند؟  آـتـشه که  بود  آخرش ـغـیر از آن   میـمـاندم، 
شما از بهـشت بیـشتر خـوشتان مـیآید، فـقط احـساسِ پس   گـفت 
 بیگانگی میکنید، اینکه آدم صاحباختیار نیست و رشتهی امور
من گـفـتم  ـمـگر در است و ازاـیـنجور ـحـرفها.  خارج  دستش   از 
 جهنم   کسی اختیاری داشت، مثالً چه اختیاری؟ ویرُف گفت :
ـها ـکه نهتـن ـگر ایـن است. دـی ـیاری عــریان و خــشن   در جهــنم بیاخـت
توی چوب و چُــماق  با  ـکه  ـند بـل ـهان منیکـن بودن را پـن ـیار   بیاخـت
درست به هـمـین دـلـیل  اسفلاـلـسافلین را   ـچـشمت  فرومیکـنـند. 
دژبانی قولِ ـمـالکِ  به  دارند و  آنانکه ـگـمانِ دـیـگری  تا   ـکـردهاند 
 «ـنظمِ عالم را به پشمـشان حـساب منیکـنند» و برای خـودشان حقِ
اما شوند.  در بـهـشت  خورد  زیرِ ـفـشارِ دوزخ   اخـتـیاری قاـئـلاند، 
هر چـیزی را بر سرـنوشتت ـبسته میمـاند. خـیال میکـنی   چـشمت 
 در کَـنَفِ اخـتـیار داری. اینـکه آنـهـمه نـعـمت را پراـکـنده میبـیـنی،
 گـمان میـکنی در استفاده از آنها اخـتیار داری. خوب که ـمرتع را
 چریدی، شکمت سنگین میشود. نگاه میکنی، میبینی با رفنتِ
هم میرود و هیـچوقت برمنـیگردد. از خوردن  به   گـرسنگی، مـیلِ 
 این به بعد دو دسته نعمت در بهشت باقی میماند، یکی آنها که
 سهم تو نیستند و اختیارشان از دستت خارج است، دوم آنها که
سویی به  وقتی مـیلی  اچار  نداری، ـن به سوـیشان  واند و ـمیل   سهمِ ـت
 نداشته باشی، «اجبار» ممکن است معنی بدهد اما «اختیار» قطعاً
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نتیجه در بهـــشت  یـــکنوع بیاختـــیاریِ  بیمعـــنی مـــیشود. در 
 متامعیار اما پنهان و پوشیده وجود دارد که حتملش آسانتر است اما
 غلـظتش از آـنچه در دوزخ روی میدهد کمتر نـیست. گـفتم یـعنی
یا اخـتیاری در کار نـیست؟ گـفت چرا در برزخ ـهست. تا  در آندـن
اشندزیرِ دوست داشتهـب اگر  ساکنانِ  آجنا مُختـارند.   دلت بخـواهد 
ــند. ــاشند، منیکـن دوست نداشتهـب ــند،  ــضا  میکـن  طـــوماری را اـم
اصالً ـمـیدانی، دارند.  هم اخـتـیار   نهتـنـها در ـعـمل بـلـکه در ـفـکر 
برزخ از اهلِ  جبر و «حتـلـیلِ ـتـاریخ» یعـنی اختـیار.   «ـتـاریخ» یعـنی 
اهلِ آیا  کارِ حتلــیلِ تاریــخاند. آتــشه پــرسید :  شب در  تا   صبح 
به آغاز  ویرُف  قات میکـنــند؟   بـهــشت و دوزخ ـهــمدیگر را مال
 جوابدادن کرد و من به احـتمالِ مالقامت با رخـساره ـفکر ـمیکردم.
خواهم صحنهای  چه  ـاسی و  چه لـب که او را در  ـیکردم   مجــسم ـم
دیدهبودم ـنقش میـبستم و که ـن دهانی  بر  ارها   دید. لبخـندش را  ـب
 آن لب را به لرزشِ ـبوسه و جـنبشِ کالم در ذـهنم مجـسم ـمیکردم.
 کمکم  آن «زوایای تاریک»ی که باجی میگفت و آن «ندیدن»ی
روشن درومن میتابـید،  که در  نوری  به  داشت  وصف مـیکرد   که 

میشد. 
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مالقاتت

 پاسخ به سؤالِ آتشه پُر بود از خیاالتِ دلکشی که با سخنانِ       
اهلِ بـهــشت و دوزخ» هـــیچ «دیدارِ   ویرُف پَـــروبال میگـــرفت. 
پُر از حُرـمــتها و که ـنــداشته ـبــاشد، خودـبــهخود  هم   ـحــاشیهای 
که آـتشه تابی  هم کممنیگـذاشت. آن آب و  ویرُف  بود.   حرمـانها 
سخن را موج میزد.  ـمطابقِ معـمول   را ـمست ـمیکرد در کالمش 
به اهلِ بـهـشت و دوزخ را  مواجههی  «بارکاهللا»ی ـبـنا ـنـهاد و   بر 
با ـنـظمِ ـخـاصی که  بود  دیدارهایی  کرد و ـگـفت:   «دیدار» ـتـعبیر 
اما از دو من ـنـخورد  به پُــستِ  ـچوقت  بدبختانه هـی ام ـمـیشد.   اجن
 طریق از وجودشان آگاه شدم . یکی آنچه بچههای اسفلالسافلین
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که در بهـشت بـرایم  بـرایم تعـریف کـردند  و دیـگری از کالسهایی 
 گذاشتند. در این کالسها روشهای برخورد با دوزخیان را به اهلِ
به آنــها نــزدیک حد  آموزش مــیدادند. ایــنکه بــیش از   بهــشت 
ضوابطِ نکه  ید، اـی عاطفی پرهـیز کـن نکه از برخـوردهای   ـنشوید، اـی
 حاکم بر هدایا  را مراعاتکـنید و دستوراتی از این قـبیل و دالیل و
با مُخــــلّدین و مــــوقتین متــــرین دستورات را   نـتــــایجِ ـهــــریک از 
 میکردند. دیدار از جهنم برای اهلِ آسمان مثلِ دیدار از باغِوحش
مرتبهی به عُـلُوِ  یاد میگیـرند و  است. کـلی چـیز  اهلِ زمـین   برای 

خود میاندیشند. 
دیدارهای جـهــنم قطــعشود، معــنای رحــمت و اگر   گفتهمــیشد 

نعمت، آرامآرام از اذهانِ بهشتیان ناپدید میگردد. 
 ازآنطرف  بچههای جهنم  جوری با بهشتیان مواجه میشدند که
شعبهی تا  ـته  ـسافلین گرـف ـند. از اسفلاـل  گویی همهچــیز را میداـن
 گناهکاران خود را از متاس با اهلِ بهشت بینیاز جلوه میدادند. با
ویژه -به  آنجا،  جزءِ  ماجــراهای  به  جزء  ـکه  دوســتداشتند   ایـن
به کوچکترین عالقهای   وضعیتِ ـحـوریان و غـِلـمان- را بداـنـند، 
اگر حــرفی پــیش مــیآمد، از جتربــههای بروز منــیدادند و   شنیدنْ 
که بـهـشتیان خود -در ـهـمان زمـیـنه- ـچـنان میگفـتـند   درـخـشانِ 
شُل و -که   احـساسِ کمـبود میکـردند. همـین روحیهی دوزخـیان 
که  ـیکی از گاه باعث ـمیشد  استثناء ـنداشت-  اما  داشت   سفت 
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رویدادی اگــرچه شیفته کنــند. چنــین  خود  به   اهلِ بهــشت را 
آسمان گُلِ سـرْسبدِ قـصههای  اما هـمواره  هندرت اتـفاق میافـتاد،   ـب
 باقی میماند.   مشهور بود که دختری  بهشتی به پسری  دوزخی
مدتی که  باال گـــرفت  شیفتگیِ آندو چـــنان  کارِ   دل بـــست. 
ـمها چون حترـی ـطع کــردند.  اهلِ بهــشت و دوزخ را ـق ـاتهای   مالـق
 بیفایده بود، چارهای جز اخراجِ دختر از بهشت ندیدند، ناچار هر
 دو را به برزخ تبـعید کـردند. مدتی گـذشت و این دو در کـنارِ هم
 زندگیِ عاشقانهای را آغازکردند. آنها میتوانستند تا ابد در برزخ
درکاتِ به  اعزام  برای  خود را  دختر  نـاباورانه  اما  هم مبانـند،  یشِ   ـپ
طاقتِ دوری  ـنـداشت ، که  کرد.  ـپـسر   اسفلاـلـسافلین داوـطـلب 
 گروهی تشکیل داد ، مترینهای سختی پیشهکرد و نقشهای کشید
 تا به بـهشت ـنفوذ کـند. هدفِ گروه این بود که  از آجنا به ـعنوانِ
این قات کـنـند.  دختر را مال شوند و  به جـهـنم ـگـسیل   «ـمـالک» 
 قصهها را میگویم که معلوم شود؛ نهتنها مالقات بود بلکه گاهی
برای هدیههایی  ــیشد. بهـــشتیان  هم ـم ماجرا  ــجال و   پُر از جـن
حال این  با  یدا منـیشد،  که احیـانا در جهـنم ـپ  دوزخـیان مـیآوردند 
دهد. دریافتِ آن هـیجانی ـنشان  که کـسی از  تاد   کـمتر اـتفاق میاـف
 اصوال دوزخیان فکر میکردند متامِ نعمتهای بهشت سهمِ ایشان
 هم هست و بهشتیان به شکلِ تبعیضآمیزی از آن برخوردارند. در
 نتیجه هدیههای آنها را مالِ خود میدانستند و با اینکه از دریافتِ
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بروز منــیدادند. خود   آن خــوشحال مــیشدند، عکسالعمــلی  از 
 برـعکس اگر بهشتیان هدیهای دریافت میکردند، ظاهرِ خود را پُر
به بود  که ممــکن  درحالی  سپاس نــشان ـمــیدادند،   از هـیــجان و 
ازرسی را از  بهـشت ـنرسیده آن را ـبیرون برـیزند و دردِسرِ  ـمقرراتِ ـب
خود و سوابقِ  که   اهلِ بهــشت   خود کــوتاه کنــند. هــرکدام از 
فردِ با آن  که  روشنی ـمـیدید  به  خود را ـنـگاه ـمـیکرد،   پـیـشینیانِ 
به او نهیبمیزد وجدانش  درنتیجه  ندارد.  فرقِ چـندانی   دوزخی 
هم این اـتــفاق اـغــلب  کن» و  حقِ دوزخـــیان مـهــربانی   که «در 

میافتاد.
وقتی کـسی را همجـنسِ خودت   مـهربانی رـیشه در سنخیت دارد. 
یان در نه مهـربانترین آدـم وگر  آشکار ـمیشود.  شفقت   فرض کـنی 
اصیلِ اصلِ  شفقتی نــدارند. «همجنــسی»  جانورانِ دیــگر   حقِ 
خود را که  ا ـنــاشی ـمــیشود  است. «نامـهــربانی» از آجن  مـهــربانی 
 تافتهی جدابافتهای بدانی. حسی در وجودت شکل بگیرد که من
اگر بگوـیـند شاید  شاید ناـخـوداگاه ـبـاشد،   ـچـیزِ دـیـگری ـهـستم. 
شفقت همیــنجا معــلوم رَحم و  فرقِ  اما هــست.   قــبول نکــنی، 
ــند، ــصور میکـن جدابافته ـت ــههایِ  این تافـت  مـــیشود . بعـــضی از 

 اما  مهربانـیشان از جـنسِ رَحم است. ـمثلِمهرباـنند . شاید ـباشند 
جرعهی بر گـوسفندی تـرحم میکـند و پیشاز کـشنت،  که   قـصابی 
 آبی به او میخوراند. گیرم آنقدر ترحم کند که بهکُلّی از کشتنش
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است. مـثلِ باالتر از او ایـستاده   صرفِ نـظر کـند، هـنوز در مـقامی 
با آنــها از ردیفِ بــندههایش درمنــیآید و مهــربانیاش  که در   خدا 
ینِ دوزخی و بـهشتی ـمیگذرد  جـنسِ «رحـمت» است. اما آـنچه ـب
شفقت دیدهی اعـتــباری ـبــاشد-  میـتــواند همجـنــسی و  اگر   - 

باشد. تا جایی که ممکن است عاشقِ یکدیگر هم بشوند.
آتشه گفت: سرنوشتِ آن دو نفر  چی شد؟ 

 ویرُف گـفت: ـمثلِ ایـنکه حـواست جای ِ دـیگری است! چی شد؟
هیچی!  هر دو خودشان را به آب و آتش زدند.

  پسرک اسمش نوزاد بود و چون از نزدیکْ دوزخ را میشناخت،
یا زود از ـتـصمیمش ـپـشیمان ـمـیشود. دیر  دختر ،   ـفـکر ـمـیکرد 
سوخنت راهی  همچـنین میداـنست که ـپشیمان ـبشود یا ـنشود جز 
 ندارد، و ـپشیمانی سوختنی ـمضاعف است. این بود که در  ـعبور

از پرچینهای بهشت شتاب کرد.
آتشه گفت دختر، اسمش چی بود؟

ویرُف صدایش لرزید و گفت «انار».
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 یق                   

    آتشه ولکُنِ ماجرای نوزاد و انار نبود. اینبار من هم همچون او
که شما ـپیش از این چی شده   ـتشنهتر از همـیشه بودم.  ـپرسیدم: 
باجی با حلنِ  خـاصی گـفت:  گـمامن   داستان را ـنشنیدهاید؟ آتـشه 
به که هـمه  نجا  ابا! اـی ویرُف گفـتم ایـب به  ودهاند. رو   خامن مـایل نـب

هم مشکوکند! درست است  جنابِ ویرُف؟ گفت:
 بارکاهللا پس چی؟ مشکوک... مشکوک...

  «یقین» -که پیش از این گفتم-  محصولِ گشایش
قبر ـبـاشد، که ـعـمری در تنـگـنای  استخوانی   است! 
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که شک بـرایش منیمـاند. آتـشهخامنِ عـزیز  جز   چـیزی 
پدرِ زندهیاد عبداحلـــــــسین -  است،   سهل 
این قبـرستان نـقل مـیکرد  مادربزرگت- از پیـرانی در 
با بود و  شده  خاک  جزءِ استخوانهایـشان  جزء   که  
با ایــشان دیده ـمنــیشد. آن ـبــزرگوار   چــشمِ ـمــسلّح 
خودم گوشِ  به  من  سخن میگـفت.  داشت و   راـبطه 
هم کَـــلکَل با  استخوانها   که ذراتِ  شنیدم   از او 
این به  ــیکرد و آن  شکایت ـم این از آن   داشتند و 

مشکوک بود. 
 آتشه خامن که ماشااهللا هنوز یک گُل  از صد گُلشان

نشکفته، در ابتدای این راهاند.
که سخنانی میگـفت  بود و  شده  شدتِ هیـجان منقـلب    آتـشه از 
که باجی فـکر مـیکردم  به  وجودم  با متامِ  من  داشت و   سر و تـهی ـن
این ـعادِ  بود و اـب شناخته  دیده و  صحنهها را   این   چــگونه همهی 
 ـعاشقی را میداـنست. حس ـمیکردم به دیدارش ـنیاز دارم . از دل
ویرُف و آتشه هم خوشم منیآمد. ناچار خداحافظی  و قُلوه گرفنت ِ 

کردم و سراغِ باجی رفتم. 
«چه من گفـتم  نه  بود.  دیدمش غمزده  که  باری   ـهـنوز از آـخـرین 
ویرُف را ماجرای گفتگــوهای  خودم  ـاچار  نه او گــفت. ـن  خبر؟» 
که در سیمهایی  بودم.  کرد. ـتــرسیده  سکوت  کردم.   تـعــریف 
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بود سطحِ او نشـسته  بر  که  ودند و رـنگی   استخوانهایش کـشیده ـب
 حسِ زـندهشدن و بازگـشت را تداعی ـمیکرد. ـنشوری که داشت
که صورت میگـرفت!  میپنـداشتم دفعهی دیـگری   قـبل از مـوعد 
باجی استخوانها خواـهـند روـیـید. ناـگـهان  بر  هم   ـبـیایم ـگـوشتها 

سکوت را شکست و گفت:
بزرگترین یقینِ آدمی «شک» است.

شک را مـحـــصولِ  جاـیـــگاهِ ـتـــنگ ویرُف    اـیـــنکه 
بر نـقـصانِ آن ـمنـیشود و اـیـنکه  ـمـیداند، ـهـرگز دـلـیل 
شک زاده مـیشود»،  مردم میگویـند: «یقـین از دلِ 
ــاپذیر حدِاقل اجتنابـن ــاشد-   هم ـب درست   -اگر 
شکلِ به  که  است  شک  این   نیـــست. از قـــضا 
اگر یقـینی در اپذیری از یقـین زاده ـمیشود.   اجتنابـن
شک چه چـیزی میخـواهد  به  شکّاک   کار نبـاشد، 

کند؟
شک دارم ویرُف و آـتشه  به رابطهی  به ایندـلیل  من     
 که روزی به آـنچه ـمیان ِ ما بود یـقین داشتم. شک و
خود ــبالِ  به دـن ــگر را  ــاوُباند و یکدـی  یقـــین در تـن
تا ـکـنون هم  من  راستش را ـبـخواهی  اما   میـکـشند. 

چیزی در بارهی « نوزاد و انار» نشنیدهام. 
ویرُف در که  آمد  یادم  کردم.  حرف خیـلی تعـجب  این  شنیدنِ   از 
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 بردنِ نامِ انار پرهیز داشت و صدایش میلرزید. گفتم رابطهی شما
 و ویرُف دیگر چه صیغهای است؟ شما که گفتید از قبل همدیگر

را منیشناختید. گفت:
آغاز ـمـیشود». ـدیدن  ـگویم؟ «ـعـشق از ـن  چــندبار ـب
 ـمثلِ «سرگُرـیسکوبازی ـکردنهای» پدر و مادرت در

کودکی: 
مادرش ـمیگذارد و دـیگری  یک بچهای سر در دامنِ 
مرحلهی ـنجا  ـهان مــیشود،  همـی درختی پـن ـشتِ   ـپ
دیداری تا در مـُهـلتی،  است،  رمز   ـنـدیدن و ـکـشفِ 
که چـنــین عـطــشی در اـنــسان وقتی  دهد.    دست 
خوردن در آن یـکی غوطه  با  دیدنِ آب  شد،   ذخـیره 
ویرُف به  قبر  من در  که  است  درست   ـمــیشود. 
 رسیدم ولی در او غوطهور شدم،  ـمثلِ پدر و مادرت
درختی ــشتِ  ــکدیگر را ـپ ــاگاه ـی کودکی ـن  که در 

مییافتند.
که من  ـزهایی را منیفـهـمم. مثال  یک چـی من  خامن  باجی  ـتم   گـف
 عاشقِ رخساره هستم، میخواهم با او زندگی ـکنم، به قولِ شما
آرزویم ـگذرم. مــیخواهم  ـادیدن ـب مرحلهی ـن این  که از   تــشنهام 
 -برای تشکیل خانواده-  را با او محقق کنم و چیزهایی مثلِ این،
واند چه معـنایی میـت ماجرای عـاشقی  این  مُرده  که  برای کـسی   اما 
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داشته باشد؟ گفت:
کردی که  حاال  کردی.  سختی  سوالِ  چه  که   وای 

گوش کن که چه میگویم: 
 عجایب بر دو دستهاند و این عجایب کلمهی دیگری
 برای «نادیدهها» است. دستهی اول چیزهای عجیب
کج ــشه  ــنکه رنگینـکــمان همـی ــرهاند،  اـی  اما روزـم
با بـوسیدن آرام مـیشود . کودکی  نکه دردِ   است، اـی
خوب ما  برای  خوشمزه  ــزهای  ــنکه اغـــلبِ چـی  اـی

نیستند...
  جـهان ماالمال است از چـیزهای عجـیبی ـمثلِ این که
دامن ـمـیزند. رمز را  شوقِ ـکـشفِ  شور و  ما   در دلِ 
ما که  است   دستهی دوم ـعـجایبِ ناپیداـیـند. هـمـین 
هم  اـغـــلب در ـکـــنارِ عـجـــیب کلمهی «ـغـــریب» را 
به دـنــیای درواقع  غریـبــند و  دسته   میـنــشانیم. این 
ما تـعـلق ـنـدارند. ـنـاشناختههایی از جــنسِ  روزمرهی 
دست به  دوردستها  پرواز ِ اندـیـشه در  که از   وهم 

آمدهاند. 
مُرده، نخــستین دنــیای عــجایب یک  برای   اگــرچه 
که ذهــنی اما هــنوز غــرایبی هــست  است،   مُنتــفی 
 هـمچون ذهنِ ویرُف میتواند باجیِ تشنهی نادیدهها
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را به آجنا ببرد.
نوزاد و انار خـیلی ـمهم است. اـینها  گـفتم با این حـساب داستانِ 
 ـعاشقانِ سرزمینِ ـغرایب ـبودهاند. اـینطور نـیست؟ گـفت: گـفتی
 صدای ویرُف میلرزید؟ گفتم: بله وقتی که نامِ انار را میگفت.

گفت: مردها هروقت پایشان بلرزد صدایشان هم میلرزد.
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                   خسراانن

   با خودم گفتم این هم وقت بود که من ویرُف را ترک کنم؟ حاال
با انار را گفتهـبــاشد.  نوزاد و  ماجرای   مـعــلوم نـیــست ـچــقدر از 
شدم. هـنوز کردم و واردِ کُـریدُر  خداحافظی  باجی   دستپاچگی از 
داشتند کرد.  توجهم را جـلب  صدایی  سر و  که  بودم   در را نـبسته 
راست پای  که  حرف ـمــیزدند  مردی  استخوانهای  بارهی   در 
 نداشت. پدرم و مسئولِ آزمایشگاه با دقت  در حالِ حملِ  چیزی

بودند که نباید در شیبِ راهپله آسیبی میدید. 
 چرا اینقدر دیروقت؟ مگر فردا در ساعتِ مدرسه منیشد؟ منیدامن،
 ـهرچه بود من را که دـیدند، به ـنظر خـوشحال شدند. پدرم گـفت
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 «بِل در وا ـباشه» یـعنی در را در حالتِ باز نگهدار.  داشتم درست
ند، تابوت ماـن کارتونِ درازِ  یک  توی  که  بود  ویرُف  این   ـمیدیدم! 
 خواـبیده بود. وقتی که از جلوی من میـگذشت، چـشمکی  زد و

زیرِ لب گفت: آتشه...
من ـنـدارید؟ به  کاری  پدرم گـفـتم  به  بودم.  شده  دستپاچه   من 
 گـفت «سِالمِت رَف وَر گِلِ ـمیخ؟» یـعنی چرا ادب نداری و سالم
 منیـکنی؟ تازه فهمـیدم که حالتم ـغیرِ عادی است. نـفسی ـکشیدم
حالتِ با  نداد و  جوامب را  کردم.  سالم  به مـسئولِ آزمایـشگاه   و رو 
 مشکوکی پرسید: درِ آزمایشگاه باز بود؟ داشتم با لُکنتم کلنجار
به من  کِردم»   یعــنی  پدرم گــفت : «مَ  نیمگُــمِش  که  ـتم   میرـف
 حالت نـیمه باز در را پیش کرده بودم. ـبعد رو به من کرد و ـگفت
 «برو گُجِ پُزِ  جتیر ِ بکَش وَر هم»   یعنی برو جتیر را صاف و صوف
خدا خــواسته  -مــثلِ هم از  من  که ورودی نــداشته بــاشد.   کن 

فشنگ- بهسوی جتیر  آمدم.
  ـفکرم ـهزارجا ـمیرفت. منیداـنستم چه اـتفاقی خـواهد اـفتاد. آـتشه
 تنها بود، تنهای تنها. جلو رفتم. سالم کردم . گفت آقای ارداویر
خوب شما حاـلـتان  دیدم.  خامن. گـفـتم ـبـله  باجی   را بُــردند ـپـیشِ 
شما که  کرد  اشاره  من  به  بود،  ـتان  ویرُف نگراـن  است؟ جــنابِ 

تنهایید. حاال من در خدمتم.
 دلم میخواست حرف ـبزند. در کالمش ـکرشمهای بود و صدایش



                                        ١۱١۱٠۰

 مرا با خود میبُرد. منیدامن چرا فکر میکردم رخساره مثلِ او حرف
 میزند. با اینکه یک مشت استخوان بیش نبود و با استخوانهای
به او حدی منیتواـنــستم  یک  فرقِ ـچــندانی ـنــداشت، از   دـیــگر 
داستانِ رسیدم  بوی خـاصی دارد. ـپ حس مـیکردم  شوم.   نزدیـکتر 
 انار و نوزاد چی شد؟  گفت جـگرِ آدم آتش میگیرد.  انار را ـمثلِ
 همهی داوطـلبها به اسفلاـلسافلین میـبرند. آن هم چه داوـطلبی!
 آدمی که از بهشت آمده و در نعمت غرق بوده، نازپرودِ وصالی که
«قال و ـسوزد و  ـاید ـب حاال ـب ـشنیده،  گُل ـن نازکتر از  ـچوقت   هـی

مقالِ عاملی» را بشنود. 
حرف تاب میداد.  ویرُف و قـصهاش را آب و  بود مـثلِ  شده   آتـشه 
من شدهبود.  عوض  ویرُف  استفاده از کلمـههای  سمتِ  به   زدنش 
باجی را بـگـیرم و حـکـمت ـبـگویم. جای  حس ـمـیکردم ـبـاید   هم 
 گـفتم درست است که لذتهای بـهشت را چـشیده بود اما لذتی
ا ـپــیدا ـمنــیشد. میـخــواست ـعــاشقی ـکــند. که آجن  میـخــواست 

میدانید آتشهخامن بهشت جای عاشقی نیست.
  در آسمان دوجا بیشتر منیشود عاشقی کرد. یکی شبهای برزخ
این هم  دوجا  این  فرقِ  شعبهی اسفلاـلـسافلینِ دوزخ.   و دـیـگری 
ادیدهها و ـمرموزات از جـنسِ عجاـیباند اما در  است که در برزخ ـن
نه عـجــیبی اما   اسفلاـلــسافلین از ـجــنسِ غراـیــباند.  در بـهــشت 

هست و نه غریبی. در نتیجه عشقی هم نیست. 
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 اینها را که میگفتم حس میکردم که آتشه را مستِ گفتارِ خودم
جامن حـلول ویرُف در  هم  باجی و  هم  که  حس مـیکردم   میکـنم. 

کردهاند. 
 آتشه از سخنم تعجب کرد وپرسید: مگر شما هم سفر داشتهاید؟
امِ با مت دادهبود. اـحـساس ـمـیکردم  دست  حالتِ عـجـیبی  یک   مرا 
حرف را ــنحال  با اـی بدهم.  جوابِ مـثــبت   وجودم ـمــیخواهم  
-که نوزاد  کرد؟ گـفت:  چه  نوزاد  که   گـرداندم و گفـتم نگفتـید 
خود را اگر  بود- میدانــست  شعبهی گناهــکاران   روزگاری در 
ـاچار ـرستند. ـن ـسافلین منیـف به اسفلاـل  داوطــلب کــند، هــرگز او را 
به کرد.  به جهـنم» را طـراحی  اعزام  به بـهـشت و   «عملـیاتِ نـفوذ 
 کمکِ گروهش و ماری که در برزخ تربیت کرده بودند از حفرهای
جزوِ خودش را  که  بود  این  شد.  ـبـرنامهاش   ـخـزید و واردِ بـهـشت 
به جـهـنم راه ـپـیدا ـکـند. جا ـبـزند و ـهـمراهِ اـیـشان   ماـلـکانِ اـعـزامی  
رضوانهای شد.  دستگیر  قدمهای نخــست   بدبختانه در هــمان 
به با مالـکانِ دوزخ  هویتِ او را شنـاسایی کـردند و هـمراه   بهـشت  
یک دوزخ انار در  نوزاد و  ـــعد  به ـب ـــرستادند. از آن   جهــــنم ـف
هم مـــــحروم بـــــودند. یـــــکی در دیدار ِ  اما از   ـمـــــیسوختند 
بود. آوازهی شعبهی گناـهـــکاران   اسفلاـلـــسافلین و دـیـــگری در 
سالمت سرد و  بر دوزخـــیان  آتش را  شعلههای  اما  ــشان   عشـق

میکرد.  
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کوچه

تا ـبـگردم و رـخـساره را مرا ـمـصمم ـمـیکرد         ـحـرفهای  آـتـشه 
پس از که  سودا گـذشت و روزی  این  شب هـمه در  یدا کـنم. آن   ـپ
وارها متام شد. ـمسئولِ کار روی دـی بود.   حادثه  آغاز شد پر از   آن 
کارگران هم بــردند.  ـشگاه و همــکارانش  آمــدند، آتــشه را   آزماـی
پرتوپال را  ـجـمع ـکـردند و در استخوانهای   جتـیـرها را برچـیـدند. 
پدرم شد.  جدا  هم  دوباره حـیـــاطها از   جعبهای ـگـــذاشتند. 
دخترانه را آب که میـتـواند درـخـتهای دبـیـرستانِ  بود   ـخـوشحال 
به مــساحتِ فــراشی کوچه  فراشزاده از اضافــهشدنِ  خامنِ   دهد. 
دختران ادهای  ندگو و فرـی صدای بـل که  حالی  داشت. در   شکایت 
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از آن سوی کوچه شنیده میشد، آقای مدیر سرِ صبحگاه گفت:
ایانِ این   به زودی سالِ حتـصیلی متام ـمیشود. ما در ـپ
دیوار را از ـبـین بـردیم ،  سال  نهتـنـها ـخـطرِ فروریخـنتِ 
 بلکه با بیرونکردنِ کوچه، ایاب و ذهابِ خانوادهها و
 دبیران را -در سالِ جدید- آسان منودیم و توفیقی هم
نائل کردن ِ آزماـیـشگاهمان  به غـنـیتر  که   دست داد 

شویم.... 
بدهَم. حـواسم به آـنچه میگـذشت دل   ـفکرِ رخـساره منیگـذاشت 
سی روزها کال این  بودیم،  آخر  سالِ  که  ما  بود.   جای دـیـگری 
آزمونِ آزماـیشی و از اـینجور یا   ـنداشتیم. تک و توکی حَلِ متـرین 
 کالسها برگذار میشد که نـیمی از بچهها نبودند. من هم مدتی
 بود که کالسی منیرفتم. راستش درسی هم منیخواندم. دلم گُنده
یا ـنشوم را منـیخوردم. نکه در کـنکور ـقبول ـبشوم   بود. غـصهی اـی
آیا رفت؟  خواهم  شهر  کدام  به  که  بود  شده  این  ـکرم   همهی ـف
دلم میـخـواست شهرِ رـخـساره  ـبـند ـکـنم؟    دستم را در   ـمـیشد، 
خودم و به کـسانی مـثلِ  شوم. میخـواستم  استخوان   جرّاحِ ترمـیمِ 
شد رـفـتم که  شب  که ـمـثلِ بـقـیه راه ـبـروند.   ویرُف ـکـمک ـکـنم 
کردم. ویرُف را در ـگـوشهی آزمایـشگاه پـیدا   کارتونِ تابوتمانـندِ 
 درش را که گشودم، مثلِ کسی که از غرقآب بیرون میآید، نفسِ

صداداری کشید.
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چه ابر و پـنـــبه !  نداد. گـفـــتم ـچـــقدر  جوابی  کردم.  سالم    
تختِخوابِ نرمی؟ گفت: بارکاهللا، پس چی؟... 

 گفتم شما چرا با این بچهها و مسئولِ آزمایشگاه حرف منیزنید؟
ودید لد ـب ید درِ کارتونـتان را نبنـدند؟ فـقط ـب  چرا دو کلـمه منیگوـی
نامردی کدام  یاورم؟ گـفت:  تان ـب مردم را براـی پایِ  ید:  من بگوـی  به 
 گفته من با کسی حرف منیزمن؟ میزمن. خوب هم میزمن.  نهایت
ـنکه سخن مــیگویم. دوم اـی خودش  زبانِ  به  با هرکــسی  ـنکه   اـی
«خواهش» آدم را  هرچــــیزی را از هرکــــسی منــــیتوان خــــواست. 

کوچک میکند، خاصه آنگاه که به خواهشت وقعی ننهند. 
 بازگفت: یک روز که من در اسفلاـلسافلین بودم، ماـلکان آـمدند
به قـسمتِ خواهش کـند  توبه کـند  و مـؤدبانه  کس  هر   و گفتـند: 
امان مبـــاند. شکنجه در  تا از  شد   گنـــاهکاران منتـــقل خـــواهد 
دستم را ـبول کــنم، رفـیـقی  آمدم ـق من   هـیـچکس داوـطـلب ـنـشد. 
که کم از رجنی  شکنجهی «اـحـساسِ ـحـقارت»   ـگـرفت و ـگـفت: 
اند. از آـتشی به تو خـواهد ـم با  هم  ابد   ایـنجا میکـشی نـیست، تا 

آتشی گریخنت و از ضعفی به دامنِ ضعفی آویخنت است. 
شاخِ ـکــرگدن لج نـشــسنت و  دندهی  اما رویِ    گـفــتم ای رـفــیق، 
باز آمدم ـقبول کـنم که  این را گـفتم و  هم ـهنری نـیست.   کـشیدن 
کاری بول، اما از ترسِ شکنجه هم به   دستم را گـرفت و گـفت: ـق

تن دادن هنر نیست.
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  اینجا هیچکس نـیست که پشیمان نـباشد. تو هم  اگر پشیمانی،
کن. گــناهت را بــپذیر و آشکار  باش و پــشیمانیات را   پــشیمان 
اما از ناکرده مـنـما،  کردهرا  به دروغْ  لج ـمـکن و  ـهگردن بگــیر ،   ـب
خودش، ـگـــذشتهاش و که از   فرار ـمـــکن. ـکـــسی   سرـنـــوشتت 

عقوبتش بگُریزد، چیزی را منیتواند عوض کند.   
آمد. با عجـله درِ کارتون را ـبستم صدایی از پایین   در همـین حـین 
طرفِ به  وجودم را ـگـرفت.  ناامنی   و مـثلِ گرـبـههای دزد اـحـساسِ 
 راهـپله رـفتم. پای راستم تا ـکمر ـتیر میـکشید. مادرم  پایینِ راهپله
ـیکردی؟ ـیکرد. گــفت: چــهکار ـم ـگاهم ـم داشت ـن ـستادهبود.   اـی
بودی و  گفــتم : درس میخــواندم. گــفت : روی زمــین نشــسته 

سرت توی کارتون بود. درس میخواندی؟ 
سراغم ــواقع  ــنجور ـم که در اـی ــگویم. لُکـــنتی  چه ـب ــستم   منیداـن
رها خودم را  بود. ـبــاید ـچــیزی میگـفــتم. ـبــاید  آمده   ـمــیآمد، 
یک ـبالِ  داشتم دـن که گـفـتم :  شد   ـمـیکردم. نفهمــیدم چــهطور 

استخوانِ پای راست میگشتم. شما سراغ دارید؟ 
 مادرم چیزی نگفت و رفت. حالم بهتر شده بود. خواستم برگردم
 پیشِ ویرُف. پایم فرمان منیداد. بزودی باید از آن مدرسه میرفتم.
 ـبـــاید رـخـــساره را ـپـــیدا ـمـــیکردم. ـبـــاید بـهـــشتم را ـمـــیساختم.
 برنگـشتم . دـیگر سراغِ استخوانها نرـفتم. تا هـمین دیروز که ـبعد
 از دوسال به خانه برگـشتم. پدرم زیرِ درختِ شُنگ نشـسته بود.
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به خونه» یعـنی خـوشآمدی.  به  «خبر  کردم گـفت:  باز  که   در را 
آمد. از درس و هم  مادرم   سویش رـفـتم ـهـمدیگر را ـبـغل ـکـردیم. 

دانشگاه میپرسید، از خورد و خوراکم، از خودم ، از راه.
باجی بودم.  که در آزمایــشگاه  کردم. چــیزی نگــذشت    بغــلش 
ویرُف ویرُف نـگاه مـیکرد.  به  داشت  بود.  شده   خیـلی خـوشگل 
پای به  داشت  کرده ـبـودند.  سوارش  پا  یک  با  بود.  پا  سرِ   هم 
اسکلتش زیرِ  پایین  ـگاه مــیکرد. آن  ـبود ـن که مــوجود ـن  راستش 

استخوانِ ترقوهی عبداحلسین را هم گذاشته بودند.        

                  




