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در این مجموعه چهار داستان از نظر ِ شما می گذرد :
٣۳« ابلیس » صفحه ی 

۴۵« گور به گور »  صفحه ی 
۶٩۹« بایگان »  صفحه ی 
١۱١۱٣۳« معجزه »  صفحه ی 

دفاع از ابلـیس ِ » می فرمایـید  ، مُلـهم از بـیانیه ی «  طرح ِ جـلد  مالحـظه   آنـچه در 
 حکـیم سنایی است که عـینا در ـپشت ِ جـلد می خواـنید . دوست ِ هنرـمند و دانش
 پژوهم مجتبا رجبی این شعر را متناسب با داستان ِ نخست برگزیده وتابلوی زیبایی

را که می بینید ، برای آن طراحی کرده است .
 از خوانندگان متنا دارم پس از پایان ِ هر داستان، بی درنگ به سراغ ِ دیگری نروند .
 این چـهار ـقصه به وجوه ِ مختـلفی از هم ـمجزا ـهستند. به ویژه ـفضای گور به گور

زمینی تر و بلکه آن طور که خواهید دید «زیرزمینی تر!» از دیگران است.  

٢۲٠۰١۱٢۲هفتم  اکتبر ِ 
واترلو - کانادا
مهران ِ راد
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جانن

من معـمای الینحـلی برای  کرد،  شروع  یک چـیزی  توان از اول  ِ  می   اینـکه چـگونه 
آغاز. است بی  هزار ـمـوضوع  ِ      تا ذـهـنم را از  می آورم،  خودم ـفـشار  به   ـهـربار 

.خالص کنم، مگر در این خالء آغازی بیامب
آغازی ـتصور کـنیم سال ـقبل از طـوفان را اینچـنین  هزار  من. بگـذارید ده  روزها   آن 

 همه ی افراد. پیوسته بودم جان»«یک نظامی  ِ ساده بودم که به تازگی به ارتش  ِ 
 سربازهای اگر همه . یک نام داشتند و این منتها درجه ی انضباط را نشان می داد

درنگ ، عمـلی مـشابه  ِ  یـکدیگر اجنام دهـند، هر  هر حلـظه و  به در   اگر هـمه تنـها 
 ما همه. یک باور و یک معنی رسیده ـباشند ، دیگر تعدد ِ اسامی ضرورتی ندارد

 سریع. بودیم و در کنار ِ یکدیگر همواره حاصل جمعی از نیروها می یافتیم" جان"
می داد دست  خود را از  زمان  مـفـهوم  ما  ـورشهای  که در ـی حدی  به  ـقال،   .االنـت
نام ِ به  ما مــوجود  ِ پیچــیده ای  ما در زمــین  و فرمــانده ی   عــمده ی مأموریتــهای 

.عزازیل بود
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 ـعزازیل از زمره ده ـنفر خـاصگان و نزدـیکان بود . به ـنظر می رسید اسرار  ِ  زیادی 
 چـشمانی که اگر در صورت ِ او ـنبود،. جدی، باهوش و پرحترک بود. را می داند

رسید می  به نـظر  اندامی بـغایت. ساده لـوحانه  بزرگ،  سری  بی پـرسش،   نـگاهی 
به آـهــــنگ ِ کالم  ِ او که  سبیلهایی قـیــــتونی و اـبــــروهایی  چاالک،   خوش و 

 در رـفتار او چـیزهای عجـیب فراوان بود :  « ـکسی که متام  ِ  ـبایدها. می رـقصیدند
ایدها پرهـیز کـند جای آورد و از هـمه ی نـب به   نه هـرگز کوچـکترین وظـیفه ای را. را 

درهای ممـنوعه بـاشد نه کنجـکاو ِ  گـشودن  ِ  گذارَد و  حال ، دیـگران. فرو  این   با 
اشند داشته ـب یم  شد. »هـمواره از او ـب می  که گـمان  بود  کردار ِ  او   چه اـفسونی در 

مافوق ِ  بایدها و نبایدها ایستاده است؟ 
است تو گویی کاری  ساده و ـتکراری  می داد   .ـمقدس ـترین وظایف را چـنان اجنام 

 فکر می کردی می خواهد دیگران را. لبخندش هرگز عالمت ِ شادی  ِ درونش نبود
.درست مثل  ِ پرستارهایی که لبخند زدن ، محبوب ترشان می کند. تسکین دهد

 خود. کسانی می گفتند هفتصد هزار سال سن دارد و این ماجرای پیچیده ای بود
:روزی از او پرسیدم. هرگز به صراحت سن  ِ خود را منی گفت

ما چگونه بوجود آمده ایم؟- 
:با حلنی آمیخته به شوخی و جدی پرسید

خودت را می گویی یا مرا؟! ما کدام است- 
: و من با احساس ِ  بدی پرسیدم

مگر فرقی در خلقت  ِ ما بوده است؟- 
اشد - شرط ِ آـنکه مـخلوق ـب به  رقی نـیست ،  شما را. در خـلقت  ِ مـخلوق ـف  او 

.اما هیچ کس شاهد ِ آفریدن ِ   من نبود. خلق کرد و من شاهد بودم



٧۷

یعنی تو مخلوق نیستی؟- 
.گمان می کنم مرا یافته است- 
یعنی تو خود بوده ای؟- 
شان ـمشو - بود. پرـی گری  ظورم چـیز ِ دـی دریافته. مـن مرا  گویم   می خـواستم ـب

که معـلوم بـاشد. است است  زمانی مخـلوق   اگر ناگـهان چـیزی را. مخـلوق 
تو نـیـست که او مـخـلوق  ِ  خواهی داـنـست  «دریافنت ».  دریافتی، زود   چه  

.در حقیقت شناخنت پس از ناشناخنت است و ناشناخته ها مخلوق نیستند
 چه. ما کمتر فرصت  ِمصاحبت داشتیم. پاسخ های او همیشه برای من گنگ بود

  احساس می کردم. گاهرابطه ی ما اغلب از حالت ِ سرباز و فرمانده فراتر منی رفت
مرا بیازمــاید مرا ازو دور. می خــواهد  این  کردم و  می  سخن گفــنت احتــیاط   در 

 تنها سربازان جانها» . «اما همگان در پیرامون  ِ من ازو سخن می گفتند. می کرد
 اشاره ی انگشت او کافی بود که یک. شیفتگان و فدائیان ِ  او بودند. 	  او نبودند

.فوج جان را به مسلخ بفرستد
» شناختند  ی  سیر من جز  ما مـعـنی. جان ـجـماعت » مـفـهومی  برای  سو   سمت و 

کرد. ـنـداشت ی  اثر من ما  اگر. ـهـیچ مغناطـیـسی در  شناخته ـنـبود و   ـهـیچ ـمـبدائی 
خویش ـفـنا بی ـهـویتی  ِ  بی ـهـرگونه مـقـصدی در  کرد  ی  سروری من ما  بر   عزازـیـلی 

:یک بار ازو پرسیدم. می شدیم
چگونه است که شیفتگی  ِما ترا غره منی کند؟- 

: با رجنشی که منایان کردنش خوشایند بود گفت
 نگاهی به هرگونه در آینه ها- آزمون را روزی در بازار آینه ای می جُستند - - 

غره بود از  ـنــگاه ِ ـکــسان  بی زـنــگار  صاف و  که  داشتند. آن آـیــنه   می 
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خود در آن برای  گاه از  گر ـن اند ، دـی خانه آورده  به  نه را  که آـی امروز  شد.   می 
تر از. می کـنـند دهی، درـخـشان  می  صیقل  ضمیر  به ـلـطافت ِ   خود را   تو 

 زود در می یابی که. جویبار، چندانکه نرگسان بر تو دیده نگونسار می کنند
خود را دیدگان ِ  تو خـمار ِ  است و در جالی روح  ِ  خویش  شیفته ی   نـرگس ، 

 باری بازی خوردن از اینجا دیگر چه فرقی میان ِ آینه و خشت خام ؟. می طلبد
.در دیدرس بودن و نادیده انگاشته شدن» «آغاز می شود:

 آیا. ایـنجا بود که می فهـمیدم  «ماورای بایدها و نبایدها بودن» چه معـناهایی دارد
با چرا عـزازیل  کرد؟  می  اشاره  خویش  شدن ِ  دریافته  به  وقتی  می گـفت  راست   او 
 همتایان ِ خود فرق داشت؟ از میان  ِ دوستان ِ او که من دیده بودم، تنها جبرئیل با

 ـعزازیل همـیشه از جبرـئیل به نـیکی. او در ـنگاه و کالم صمیمانه به ـنظر می رسید
:می گفت.  میکائیل و عزرائیل راعبوس و متعصب می انگاشت. یاد می کرد

.هر کسی را از چیزی ساخته اند و این دو را از مرمر- 
:با اینکه خود از هر جنبنده ای سریع االنتقال تر بود می گفت

.جبرئیل را اما از باد ِ صبحگاهی ساخته اند- 
 روزی در این. گـهگاه بر بام ِ شرابخانه ی ـپشت ِ حـصار  ِ باغ با او خـلوت می کرد

 در حالی که منتظر فرمان او. به خدمت رسیدم. حال مرا به اشاره از دور فرا خواند
:بودم می شنیدم که جبرئیل با حلنی ناصحانه می گوید

 و دوست داشنت را می شـناسم به همـین دـلیل می دامن که ـعصیانگر دوست- ... 
! ...دار  ِ خویش است

بود تر  ساکت  اسرافیل از هــمه  به  ـسبت  این مــیان ـن متِ. اما در   سکوت او عال
:می گفت. خود آنرا به  «غیرت» تعبیر می کرد. حسادتش بود
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.حسادت را منی دامن اما جوهر  ِ من از شراره های غیرت است- 
 که. چراهرچـند دست ِ کم با اسرافیل اشاره های گـهگاهش بوی حـسادت می داد

 حـسادت ـنسبتی است ـبین ِ دو کس، اما ـغیرت زمانی ـپیدا می شود که ـبیش از دو
: می گفت. و میان او و اسرافیل کس ِ دیگری نبود. کس در میان باشد

کارد-  می  دهد. ـیـکی ـتـخم را  می  می ـکـند. ـیـکی آب  هرس   آـنـگاه. ـیـکی 
.دلم می خواهد نقش  ِ او را می داشتم. اسرافیل میوه را خواهد چید

:می پرسیدم
کدام نقش؟ مگر کسی نقش بازی می کند؟! نقش- 
.کسانی آری، کسانی نه- 

 و باز همانگونه مبهم، همانگونه گنگ بود در گفتار، و باز در هر پاسخ او هجوم ِ
که از می ماـنستی  یبی  به طـب می گـرفتی  بر  کدام را  هر  چون  که  بود   هزاران ـپرسش 

.بیمار ِ تب زده پرسشی می کند
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ززم

فوجی از جاـنها اندهی ِ  به فرـم من  روزها  مأموریتی هماـن به  شدم و قرار بود   گمـاشته 
 دل. این نخستین بار بود که عالی ترین مقام ِ گروه می بودم. در زمین گسیل شوم
 ساعت به ساعت به بهانه های پیش ِ پا افتاده ای سراغ  ِ عزازیل. و دستم می لرزید

 .می رفتم، مگر به نکته ای، اندرزی ، دستوری، بار ِ دلواپسی هایم را سبک کند
داشت، قرار  عالی رـتـبه  یک فرـمـانده ی  که در ـمـقام ِ  وقتی  خود  جای   ـعـزازیل در 

 به ویژه در سخنرانی ها، وقتی که متام ِ افراد را به. ـبسیار ساده، محـکم و مدبّر بود
خود به  اذهان را  می تواـنـست ـهـمه ی  با ـچـند جـمـله ی ـپـیاپی  می ـکـردیم ،   خط 

ـها . ـمـشغول کــند ـودند از آن گــذشته جاـن سر ـب بی درد ِ  گویی. یکــنواخت و   تو 
که کوهی پـایاب بـودند،  واحد ِ  سربازان در مقـابل ِ او پیـکر  ِ   صفوف ِ  نامتـناهی  ِ 

.عزازیل تنها مسیر ِ  صعود ِ  آن را بخوبی می شناخت
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 فقط می دیدم که از مأموریتِ. منی دانستم چرا اما زمین دلشوره ی بزرگ ِ او بود،
زمین شانه خالی می کند.

: این بار مرا فراخواند تا در رأس ِ گروهی بزرگ به زمین گسیل کند
 با دری از یاقوتِ. آجنا خانه ای است که نگهبانان ِ ما آن را حراست می کنند -

 کلید را به تو می دهم،. سفید و قفلی پوالدین که کلید ِ آن هفتاد دندانه دارد
 لوحی خانه را از غبار پاک کن، قفل را بگشا، همه چیز را ببین، به زمین برو،

جواهر مه  که از تأللو آن ـه سفید  حوران  سینه ی  نی، همـچون  می بـی یان   در ـم
لوح هـرگز غـبار منی گـیرد کن. می درخـشد و آن  کاش ـم کار  ِ آن کـن  .پس در 

 در را قفل کن و لشکر را. از خانه خارج شو. همه چیز را به حال ِ خود واگذار
. سرور ِ نگهبانان را بر آنها رئیس کن و مابقی را با خود بیار. بر آن بگمار

 اینبار من مأمور ِ اجرای آن. و این حتویل، هر صد سال یک بار، عیناً تکرار می شد
!بودم و فرمان  ِ عزازیل اینگونه گویا و بی ابهام بود

کرد ی  رها من لوح گرـیــبامن  شدم و ـفــکر ِ   آراسنت ِ ـلــشکر  پس ـمــشغول ِ   .از آن 
است های بیـکران  جواهر ِ  خـزانه  بار. می گفتـند گرانبـها تـرین  این چـند   پـیش از 

بودیم - از آن کرده  اواخر  پــیدا  این  که  رفاقتی  عوالم ِ تنــهایی و   عــزازیل - در 
:روزی پرسیدم. وصف ها کرده بود

بر لوح چه نوشته اند؟- 
راز- 
راز ِ  آن چیست؟- 
کدام رازی را می شناسی که توان شکافت؟- 
چرا غبار منی گیرد؟- 



١۱٢۲

!غبار ِ آن منم! غبار می گیرد- 
ود می من که هـمـچون ازل ـگـنگ و مـبـهم  بود  این ـعـزازیل  باز  ازین! و  مرا ـبـیش   و 

درنگ نـبود برای جانـها تفهـیم کـنم و چـگونه. رخـصت ِ  مأموریت را   می بایـست 
!چیزی را بفهمامن که خود راز ِ  آن منی دامن

مرا مورد ِ خطاب قرار دهد و  از عزازیل خواستم برای آخرین بار جانهای حتت ِ امر ِ 
با پس  من ـتشجیع کـند و از آن  رمانبرداری ِ  که ـلشکر را در همـراهی و ـف پذیرفت   او 

. یکدیگر وداع کنیم
خود ایـستاده بـودند صفوف ِ  جان در  هزار  به. هفـتاد  آمد  فراز  سنگی  بر   عـزازیل 

صخره ای صفوف . کردار ِ  که. اـفـتاد جاـنـهاِِ شور و الـتـهاب در   راست ـهـمانگونه 
 سست تر چون به سخن آغاز کرد ، مشتهای جانها. دریا بر صخره موج می کشد

شد تا یکــباره گــشوده  شد  می  تر  که ـهـنوز از درد ِ. و ســست  حالی   دستها در 
ها نشــست و سینه  بر  ـرمانبرداری  به ـنـشانه ی ـف بود ،  خالی ـنـشده  شدن   ـفـشرده 

.حلظه ی وداع فرا رسید
 .مسیر را خوب می شناختم. روشن و تابناک راه ِ زمین از خورشید می گذشت،

 وسوسه ای در دلم افتاد که از جبرئیل. اما پیش از حرکت کاری می خواستم بکنم
 هرگز جز با عزازیل سخنهای رفیقانه. منی دانستم چه خواهد شد. رازی را بپرسم

 .نگهبانان، راهم گشودند. بر در ِ باغ رفتم. و تقاضاهای خارج از دستور نداشتم
بود آراستگی   با. فـرصت ِ  ـتـفرج ـنـداشتم. باغ،  مـثل همیـشه ـسـرشار از زـیـبایی و 

شدم سوی مـنزل ِ جبرئـیل روان  به  بود. سرعت  من روان  با   ـبـستر ِ آن. آب  ِ زالل 
بود زمرد  توده. هـمه الجورد و  هر گـوشه   رنگ،  هزار  هژده  به  ها   بر  آن گـلبرگ 

 در هر قدم. تو گویی جست می زدم. گام هایم سبک شده بود. توده شده بودند
 از اثر ِ پایم گلبرگ ها پروانه. بوی گل ِ اقاقیا و شکوفه ی سنجد در هوا می پیچید
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می ریخـتـند بر زـمـین  زنان  چرخ  شدند و  که. می  رسیدم  درخت تنوـمـندی   به 
 خلتی بر دیوار افتاده و خلتی به آسمان سر می سایید،. انبوه ترین شاخه ها را داشت

بود فرود آوردم. ـمـقام جبرـئـیل  سر  می ـلـرزید. به ادب  وجودم  ام  ِ  با. مت  جبرـئـیل 
تعجب گفت:

تو هنوز نرفتی؟- 
.برای وداع آمده ام و آنکه اگر مرا ببخشید پرسشی دارم- 
!وداع نیک است و پرسش را منی دامن- 
.نیک است اگر سودایی را در سر ِ  من آرام کند که چندی است شوریده ام- 
بپرس- 
عزازیل دوست شماست؟- 
بلی- 
اویم-  بردار ِ  وجود ـفـرمان  ام ِ  با مت من  من و  سرور ِ  سخنان ِ پرـیـشان. او  گاه   اما 

تقصیر از من است یا او؟. شما به او نزدیکید. می گوید ،که من در منی یامب
 از پریشانی، از سودا، شوریدگی و تقصیر سخن می گویی. بدان که اگر درباغ- 

.....نبودیم تو را مؤاخذه می کردم که در این حصار جز نیکی و صفا جای ندارد
رفت بودم و راه ِ  ـبـیرون  سخت ـپـشیمان  من  بود و  حال ِ گـفـنت   و او همچــنان در 

می جستم.
اجازه بفرمایید بازگردم.- 
پاسخ  ِ خود بگیر و بازگرد.- 

و از این سخن شاد شدم و سراپای وجودم گوش شد.
من از هزاره ها پیش  ِ از تو او را می شناسم. او هرگز اینچنین که می گویی نبود- 

و جبرئیل از گفنت ِ  بعضی از الفاظ در باغ،  عمداً پرهیز می کرد.
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است-  است از حـقایق،. طاعت ِ او ـمشهور  ِ عالم  که پـیمانه ی او پر   دور نـیست 
گاه این پیمانه سرریز شود.

ـبود، ـهم ـن ـیل گــنگ و مـب هم وداع کــردیم اما کالم ِ جبرـئ من ثــبات و. با   در دل ِ 
 دیری نگـذشت که شتابنده ی ـمسیرِ. چاالک و سبک خـیز شدم. سکون باز آمد

 خورشید بودم و هفتاد هزار جان در پی ِ من به ستاره ی دنباله داری می مانستند و
شهابی ثاقب که جهان را به پیکان ِ خویش سوراخ می کردیم.
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تبعید

می داد ـــسکین  که درد و داغ ِ  وداع را ـت بود  دلم افــــتاده   .شوقی عظــــیم در 
 می خـواستم ـهمه چـیز سپری شود و من بر آستانه ی خانه ـباشم و چـیزی نگـذشت

 همانگونه که عزازیل، کلید را در قفل  ِ پوالد کردم.  هفتاد بار گرداندم. که بودم
 لوح را در. چـشمم آنهـمه درخـشش را بر منی تافت. تـنها داخل شدم. ـفرموده بود
 سفید. هیچ غباری نداشت و شگفتا که کالمی بر آن نبود. پیش رفتم. میانه دیدم

حوران بود، سینه ی  بر گـوشه ی. خوب نگرـیستم. سفید همـچون  سیاه  که ای   ـل
 سراسیمه. تو گویی هنگام ِ  نوشنت از قلم چکیده باشد و دیگر هیچ نبود. آن بود
وجودم را گـرفت. شدم بودم. گـمانی گـنگ  شده  خود  بی  خود   دستورات را. از 

می آوردم جا  به  بودم. بی ـهـرگونه درـنـگی  کردم. ـتـرسیده  می   نفهـمـیدم. شتاب 
که  بودم زمان ـچـگونه ـگـذشت  می ـجـستم. ـبـیرون ِ در اـیـستاده   دستامن. کـلـید را 

بود ــته  کردم. خواب رـف ــفل  بود در را ـق بودم. هـــرطور   دلم عـــزازیل را. تنـــها 
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.سخت تنها بودم. می جُست
بود ام  به امت کردم. کار رو  عوض  خودم  با همــراهان ِ  به. نگهبــانان را   افراد را 

 کسی. آنگاه به سخن با یاران  ِ جدید نشستم. هوشیاری و وفا داری ترغیب کردم
:از ایشان گفت

کاری دیـگر-  به  می کـردیم. چـندی پـیش گـروهی دیـگر اینـجا آمـدند،   ما گـمان 
.شمایید و ایشان از شما بی خبر بودند

گروهی دیگر؟ و ایشان چه کردند؟- 
هنوز به کار ِ خود مشغولند.- 
آن ها اینجا هستند؟- 
جایی میان بیابانها.- 
راه به ایشان می دانید؟- 
می دانیم.- 
مرا به نظاره ببرید.- 

 روزی. را ببینم پس، قبل از بازگشت، تصمیم گرفتم دسته ی ناشناخته ی جانها
 قطعه ی از ـتپه ای بلند دیدم که جـماعتی جان . نگذشت که بر سر ِ اـیشان بودیم
 کسانی بوته ها و. کسانی در رفت و آمد بودند. بزرگی از زمین را جارو می کنند

می کــردند شده را حــمل  کن  ـشه  های رـی ـچه  ـاشیدند. درخـت می ـپ  .کــسانی آب 
می افروخـتند آتش  په ای نشـسته. کـسانی  بر ـت که  دیدم  گرگ را  دسته ای   آـنسوتر 

 پس جملگی. مرا دیدند جانها. پیش رفتم. بودند و بر کار ِ  ایشان می نگریستند
ـــکدیگر را درود گــــفتیم کار کــــشیدند و ـی ـــسپار ِ. دست از  که رـه ـــستند   داـن

:پرسیدم. پیغام ها و درودها داشتند. بازگشتیم
بر زمین چه می کنید؟- 
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درمی غلـــطانیم، درختـــها را-  سنگها را  می کنـــیم،  پُر  خاک  های   حـــفره 
در می کشیم

از برای چه؟- 
تا گستره ای بسازیم ، هموار.- 
از برای که؟- 
 به مدتی- گفته اند  بستری می خواهیم بر زمین تا اگر کسی بر آن دراز بکشد - 

آزرده نشود.- طوالنی 
و آن کس کیست؟- 
گفته اند که آن کس را هنوز نیافریده اند.- 
بلندا اقبال او که نیامده اسباب ِ  راحتش فراهم می کنند.- 

 .دیرگاهی بود که می خواستم ساخته شدن ِ مخلوق را ببینم. در اندیشه فرو شدم
 چه می شد اگر می ـماندم و خود. می داـنستم کار را برای خـلقت آماده می کـنند

گروه با  پس رئـــیس ِ ایـــشان را  پذیرفتم ،  می  خانه را   فرمـــاندهی ِ نگهبـــانان ِ 
 چیزی. اما فرمان ِ  عزازیل چه می شد؟ شوری در سرم افتاده بود. باز می گرداندم

است شُرف ِ تـکوین  شگرف در  رویدادی  که  می داد  گواهی  دلم  باغ،. در   آن آن 
کردم رها  آشنا را  اطاعت شـستم. گفتگـوهای رفیـقانه، آن حـریم ِ   هـرچه. دست از 

کردم. می خـواست ـبشود روانه  گروه را  این. مـاندم و  خانه و  بودم و آن  من   اـینک 
.بستر و سرنوشتی که ندانسته از عاقبت ِ  آن می ترسیدم

 هفته ای. اندکی که بر وظایف ِ روزمره ـمسلط شدم، دـیگر من بودم و ـمتاشای کار
 دیگر، گرگان و روبهان ِ صحرا هم. نبود که منی آمدم و پیشرفت ِ کار را منی دیدم

دند می ماـن می دادم. منتـظرم  یز کمـکی  خود ـن که. گاه  سپردند  می  من  به   کاری 
یک فرمـانده ی که شایـسته ی  دقتی  با ـنـظم و  اما   اغـلب ـجتـربه ای در آن ـنـداشتم، 
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 ترسم از آن بود که پرحرفی هایم کار ِ. نظامی بود ضعفهای خود را جبران می کردم
:پرسیدم. جانهای کارگر صبور و خونسرد بودند. ایشان را مختل کند

و چون کار ِ  شما به فرجام رسد، چه می کنید؟- 
بر می خیزیم و به کار ی دیگر می رویم.- 
و ادامه ی کار چه؟- 
کسانی خواهند آمد تا ساخنت را شروع کنند.- 

 دور نیست که عزازیل همچون آیا من مهلت می یامب  این ماجرا را تا به آخر ببینم؟
 صاعقه فرا رسد و سوگند به دوستی که اگر ثانیه ای با او در آویزم، که اگر دور از

 و اگر خشم ِ. در حضور، همه جرم پذیر وخاضع باشم. او سر از طاعت پیچیده ام
 و. او مرا از متاشای این کار باز دارد، همه ی  عمر در آتش ِ خُسران خواهم سوخت

 این کاری بود که شده بود و من به کرامت  ِ عزازیل چشم داشتم و رفنت  ِجانها را
سر ِ بر  بار  یک  ماهی  من  رآمد و  طوالنی ـب مدتی  خویش پرداختـند و  کارِ  که   دیدم 

. بستر می آمدم
 همچنان صاف و کوفته بود و هیچ گیاهی بر آن منی رویید و جانوران را بر آن گذر

.و خاکش بوی کافور می داد و نسیمش مرطوب و گوارنده بود. نبود
 باز می گشتم به کار ِ خویش و هرگاه که دلم هوای شمیم و نسیم ِ باغ را می کرد،
به چون  می رفـتم و  به آن مـوضع  بار ِ  دیـگر  کرد  می  یاد ِ  عـزازیل را  دلم   و هـرگاه 

می گـرفت وجودم را  غم  آمدم،  می  شعله ور. خانه  دلم  که در  بود   آتش ِ خُـسران 
».غبار ِ  آن لوح منم«سخن ِ عزازیل در گوشم می پیچید که . می شد

 غرش ِ رعد و تاریکی و سوز ِ و سالها بر این برآمد و من به زمین خوگر شده بودم،
تابش را شمردم. آـف می  ستاره  که  شبها  چه  بودم و  باران  که منتـظر ِ  روزها   نه. چه 

: به یاد ِ عزازیل می افتادم که می گفت. بیمَم حتقُق می یافت نه امیدم
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نافرمانی را به نفرین جزا می دهند.- 
نفرین چیست؟- 
دیری-  افتی و  می  تو در آن  بازمی ـکند و  سر  که  دلت  است در  چاهی  رین   نـف

منی گذرد که به ظلمت ِ آن خو گر می شوی.
 تنها. و این شاید جزای من بود که سالها می گذشت و دلم برای باغ تنگ منی شد

 به. کسی از جانها محرمم نبود. آرزوی ـعزازیل را داشتم که سخت بی مونس بودم
ها راه سر ِ  بــرکه  بر  مرا  می گفــتم و ایــشان  سخن  با گرگــها  می رفــتم   دشت 

با گـلــها و. می ـمنــودند بود  که در زـمــین نهـفــته  بود آن ـطــراوتی  شگرف   چه 
بود بود ایـنجا نهفـته  آشکار و عـریان  باغ  هایش و هـرچه در  روانه   صدای آب را از. ـپ

 اعماق ِ  زمین می شنیدم و صدای دریاها و بوی سبزه ها را از دور دست و جانوران
:را می دیدم که با هم جفت می شوند، یادم می آمد روزی از عزازیل پرسیدم

تکثیر چیست؟- 
آنکه یک کس، دو کس شود. -
!شگفت است- 
.شگفت تزویج است. چون نکو بنگری شگفت نیست- 
تزویج چیست؟- 
 دو. و تزویج خالف ِ تکثیر است در نگاهی دیگر! آنکه دو کس، یکی شود- 

 کس با هم درآمیزند و کسی دیگر در وجود آید که تکثیر پاره شدن تن هاست
و تزویج دوخنت پاره هاست بر یکدیگر 

بودم شنیده  باغ  که در  دیدم در زمـین چـیزی را  می  امروز  باغ پـنهان. و   و هـرچه در 
.بود اینجا آشکار و عریان بود
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می لـرزید سختی  به  که زمـین  شد  می  سیاه. گاه  که روی خـورشید  شد  می   گاه 
 من صدای حـرکت ِ اجرام ِ  آسمان را. می شد و طوفان دیده ها را تاریک می کرد

 می شنیدم و گاه می دیدم که دسته ای از جانها چون شهابی شتابان در دوردستها
 .دلم با ـهمه چـیز خوگر شده بود. می گـذشتند و در کار جـهان اندـیشه می کردم

دست زیارت ِ آن ـبـستر از  عادمت از  دامن -  ی  شمار ِ آن من که  سال -  این ـهـمه   در 
 نرفت، که باد هم بر آن منی گذشت و باران بر آن منی بارید و منتظر ماندم و ماندم

می غـرید آسمان  شد و روزی پـگاه، چـیزی در  چه خـواهد  بر. تا   شتابان و تـرسان 
شدم شکافتند. فرازِ  تـپه ای  می  آید. گویی افالک را  می  که کـسی  ستم   در. داـن

کردم. ـپـوست منی گنـجـیدم شدم و ـخـطابه ای ـخـواندم. افراد را ـبـخط  سنگی   .بر 
بود. هلهـله در جاـنـها اـفـتاد یادم نرفـته  حال ِ پیـشین از  حس و   هـنوز هـمان. هـنوز 

آید می  شعف  به  افرادش  که از هـیـجان ِ  بودم  به ـجتـسُس. ـنـظامی ـپـرشوری   پـیـکی 
 پس. سپردم ، پیش از آنکه کسی تو را ببیند بازگرد و مرا با خبر کن. گسیل کردم

شدم آرایش ِ  ـلـشکر ـمـشغول  جارو کـنـند و آب. به  کران   تا  کران   دستور دادم از 
آمد،. بـپـاشند باز  بود ـپـیک   جان. پرـیـشان  آمد ـلـشکری  از  که. می   ـغـضبناک 

! چه خواهد بود؟ منی دانستم. هراسان شدم. آرایش ِ  جنگ داشت
 در انـتظار ِ کـیفری نامعلوم سوخنت، خود سخت ـترین. به گـناه ِ خویش آگاه بودن

،که. کیفرهـاست دسته ی کرکـسان  فرود آمـدند ،همـچون  به پـگاه    چـیزی مـانده 
می بـارند جانی  بر الشه ی  نیـمه  صبر  گرد ِ ایـشان. بی  بر   من در مـیانه و لـشکرم 

داشتند اشیاء ِ. حـلقه ای عظـیم  صدای او در هـمه ی   کرد و  مرا خـطاب   سَـرورشان 
جهان می پیچید و در گوش من می نشست.

 دستور چنین است که نافرمان را به سخت ترین عذابها کیفر می دهیم و تو  ای- 
به چنــین کیــفری بودی ،  راست  ِ عــزازیل  شانه ی  که روزی  جان  ـرزند ِ   جان ـف
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سزاواری. 
شناختم ی  عذابها را من سخت تــرین  بار در گــوشم. و   پژواک ِ آن کالم ، دیــگر 

:فرو پیچید
:دستور چنین است- 
به کار خود مشغول باش».. در زمین مبان که ما را دیگر با تو کاری نیست «

ی داـنــستم سزاوار ِچـنــین حـُکــمی من خود را  که  دلم نـشــست  بر   .دردی عـظــیم 
شدم و ـمـجال ِ می  خود  دیار ِ   خویش تبـعـیدی ِ  دست ِ  به  که  بودم  ـانده ای   واـم

رویا و. بازـگـشنت ـنـداشتم با ـبـستری از  بود،  من  زندان ِ ـتـنگ ِ  پس ، زـمـین   ازین 
.خانه ای که کلیدش را نداشتم

ـهایی می داـنـستند و جاـن زبامن  که  ـهان،  ـادشاه ِ. که مَحــرممَ نـبـودند ـگـرگان و روـب  ـپ
 کشور ِ سنگ ها که هر صبحگاه با تشریفات ِ نظامی کار ِ خویش را آغاز        می

 کاش می. آه ای کاش عزازیل شفاعتم می کرد. منی خواستم. آه منی توانستم. کند
مُردم.

خانه را بود،  من  دست ِ  که روزی در  با کـلـیدی  آمد،  ـانده ی اـیـشان ـپـیش   و فرـم
 داخل شد و چون کارش به اجنام رسید از. همانگونه که روزی من گشودم. گشود

:او پرسیدم
لوح را دیدی؟- 
دیدم.- 
چگونه بود؟- 
سیاه چون گیسوی حوران. سراسر سیاه،- 

 پس لشکر را حتویل کرد و مرا سرور ِ ایشان. چه نامهربان بود با من در جواب گفنت
.خواند و با سپاهیان ِ جدیدش چون طوفان از زمین دورشد
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که حـیات ِ درندگانی  شور و گلـهای ناپـایدار و  با آبـهای  بود  چه ناهنـجار   و زمـین 
:روزی از عزازیل پرسیدم. خود را در مرگ دیگران می یافتند

دوزخ کجاست؟- 
خانه ی گرمی که به تنگ آمدگان در برزخ آرزوی آن می کنند.- 
برزخ، چگونه جایی است مگر؟- 
ندارد-  افق  که  ،که در آن ـهیچ ـطلوعی و ـغروبی. ـکرانه ای  سیاره ای دور   در 

نیست.
که زمـین می زد،  باز  سر  مأموریت ِ زمـین  چرا عـزازیل از  که  می فهمـیدم  حال   و 

است گاه خرگــوشکان ِ. تبـعـیدگاه ِ رـمـاندگان  که  است  هایی  سوراخ   در زـمـین 
چه می ـنشیند و  سوراخ ،  سر ِ  بر  روباه  می تـپند و  روباه، در آن   خـسته از تعقـیب ِ 
می خــواست بخــرامد، اگر  که  برای خرگــوشی  سوراخ   است آن   خانه ی تـنـگی 

.پهنه ی دشت، پیش ِ جست زدنهایش ناچیز بود
هم دـیـگر موـنـسم ـنـبود پس انـتـظار  می رـفـتم. و از آن  سراغ ـبـستر  ندرت   هر. به 

ته، هـمه ی تا  سر  بار دیـگر از  کاری بکـنم  آمد بـجای آنـکه  می  که پـیش   فـرصتی 
 روزی از. همه ی صحنه ها را مو به مو بازسازی می کردم. حرفها را مرور می کردم

:عزازیل پرسیدم
پایان ِ این جهان چیست؟- 

:با حلنی سخت متسخرآمیز گفت
مگر آنچه آمده می دانی؟ آنچه نیامده می خواهی بدانی؟- 

آشکار و رسید  می  سؤال  به  چون  بود،  خبر ـگـنگ و مـبـهم   و ـعـزازیل هرـچـند در 
بی پرده می پرسید.
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آنچه آمده چگونه بدامن؟- 
!افسوس افسوس نخواهی دانست مگر زمانی که نیامده ای در کار نباشد- 

 می خواستم. ناچار دل از آمده و نیامده کندم. و مرا آنروزها نیامده ای در کار نبود
 غاری یافتم، ـتیره و تار،. جایی که از آن ـبستر را ببینم. برای خود خانه ای ـبسازم

کردم. کُــنام ِ کـفـتار راست  خود  برای  که از آن ،ـمتـاشای. جاـیـگاهی از  روزها   چه 
. بستر می کردم و چه شبها که به تفکر می گذشت

خویش از جاـنـها داشتم ـمـکان ِ  می  شدم ،.ـپـوشیده  می  سیر  که از تـنـهایی   خوب 
 روزی شنیدم که از جایی. آرام آرام زبان ِ ایشان فرا گرفتم. سراغ ِ جانوران می رفتم

می گوـیـند سخن  شد. شگرف  تازه  تا روزی. دلم  داشتم  گوش   سخن ِ  اـیـشان 
رفت ا خواـهـند  به آجن که  کردم. برـخـاستم. داـنـستم   از دره ای. اـیـشان را تعـقـیب 

سیاهه ای. گـذشتیم بود، از دور  ما  که ـپیش ِ روی  دشتی  رسیدیم در   به دامـنه ای 
باغ چون ـحـصار ِ  دیدم  شدم ـحـصاری  تر  چون ـنـزدیک  دیدم.  شدم. می   .شیدا 

ستند می داـن به آن  راهی  ها  تم. کفـتار  به درون رـف با ددان  شگفت. خمـیدم و   چه 
 بوی شرابخانه ی پشت ِ حصار ِ باغ، همه جا پیچیده بود و جماعتی از. انگیز بود

می کـردند کار  کردم. حوران در آن  خود را در گـوشه ای پـنهان   درخـتان ِ. به متـاشا 
داشت گویی ـمـست ـبـودند. عجــیبی  بر. تو  ،خود را  ها  ساقه  تابی در   با ـپـیچ و 

کرده بـودند بر و دوش ِ  ایـشان. داربـستی یـله  زیر ِ  که  قامتی  راست   چه درخـتان ِ 
هایی عجــیب. گرـفـته ـبـودند یاقوت. با ـمـیوه  زمرد و  های  چون ـقـندیل   .آویخــته 

می برُــدند خانه ای  می چـیــدند و در  ها را  ها. حوران ـمــیوه  خُم  دست در   با 
می کــردند استوار  گِل  ـشُردند و در  ـواهای. می ـف  صدای مــوسیقی ِ  عجــیبی از ـن

:یادم آمد روزی بر در ِ باغ ، از عزازیل پرسیدم. پرندگان همه جا پیچیده بود
زیباتر از باغ ، جایی هست؟- 
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!در زیبایی فریبندگی نهفته باید و در این باغ فریبی نیست- 
 ناگهان دیدم که. نفهمیدم چه فریبی در اینجا بود که مرا از خود بی خود می کرد

قرار دارم حوران  درست،  پــیش ِ چــشم ِ  خود نــداشته ام و  پاس ِ  است   .مدتی 
به ُدزدم، خود  سر ِ  من ـنـدارند ـخـواستم  پروای  خود را در ـمـسیر ِ. داـنـستم   ـعـمداً 

می دادم قرار  مرا منی بینـند. ایـشان  اصالً  گویی  می زدم،. تو  شنیدند صدا   .منی 
 هر طور بود، خود را از. سخت ، مُـتوَحش شده بودم. اثر منی کرد ـفریاد می زدم،
کردم خارج  ا  دویدم. آجن می  کردم. ـسـراسیمه  می  رسیدم. پرواز   .ـپـیش ِ ـلـشکرم 

 .با چـند ـنفر صحبت کردم. ـهمه چـیز عادی بود. اـیشان بر خالف ِ من آرام ـبودند
 با تعجب دیدم. به غار برگشتم. کمی التهامب فرو نشست. صدایم را می شنیدند

می زنـند حوالی ِ بـستر پـرسه  تازه وارد در  آمدم. که گـروهی   .بـودند جان. بـیرون 
داشتند و در می  بر  خاک  قدری  هر گــوشه ای  دست ، از   ـهـریک کـیـسه ای در 

می کـردند شد. کیـسه  ماجرا تـکرار  باز هـمان  دید. جـلو رفـتم ،  مرا منی   .کـسی 
شنید صدایم منی  کردم. کـسی   دیدم، همـگی در محـلی جـمع. ایـشان را تعقـیب 

کرد می  خالی  خویش را  بود. شدند.  ـهـریک کـیـسه ی  سرگرم بیخــنت   .ـکـسی 
من نـداشت پروای  داشتم. هیچـکس  زیر نـظر  کار ِ ایـشان  ا مـاندم و   از دور. هماجن

 خاک را با. ـهمان خُم بود که دیده بودم. جـماعتی دیدم، خُم بر دوش می آـمدند
هوا. آب ِ آن مخــلوط کــردند باغ در  شرابخانه ی ـپـشت ِحــصار  ِ  بوی  ـگر   بار ِ دـی

.پیچید
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عصیانن

 این. پس در خریطه ای چرمی کردند و به آسمان بردند. گِل را به سختی  مالیدند 
 آیا. در وجود ِ خود شک کرده بودم. چه کاری بود؟ چرا کسی پروای من نداشت

جان ِ صدای  بار ِ دـیگر  بود؟  رستاده  دیار ِ نـیستی ـف به  مرا  ها  رین مـجازات   سخت ـت
.نامهربان درگوشم زنگ زد

!به کار ِ خود مشغول باش: دستور چنین است- 
:یادم آمد روزی از عزازیل پرسیدم

میان ِ نیستی و هستی فاصله چند است؟- 
به قدر ِ یک فریاد راه. به قدر ِ یک پریدن ِآهو،- 
ما کجاییم؟- 
در هستی.- 
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از چه معلوم می شود؟- 
 کلمه ای هست که اگر بر زبان آوری و آسمان نغُرد و طوفان جهان را کدِر- 

نکند در نیستی هستی.
آن کلمه چیست؟- 
!روزی با تو خواهم گفت که از طوفان نپرهیزم- 

. چه می توانست باشد. اکنون اگر آن کلمه می دانستم خود را می آزمودم
زمین ،  زمان ، کمین ، کمان ، کران ،  جهان ، جان 

جابُرسا ، جابُلقا ...
نه ـطــوفانی بود و  نه غُـــرشی  کردم.   می  آسمان ـنــگاه  به  می گـفــتم و   .کـلــمه 

راه می رفتم، کلمه می گفتم. 
 می نشستم، کلمه می گفتم.

می خفتم، کلمه می گفتم.
و چه بسیار بودند کلمات.

.  و هیچ یک آسمان را منی لرزاند
کردم می  شک  خودم  وجود ِ  است،. در  آسمان نغـریده   شاید کلـمه را گفـته ام و 
 باید کلمه ای در کار باشد. از همان دست که. و در کالم ِ  عزازیل شک نداشتم

جبرئیل عمداَ از گفنت ِ  آنها در باغ پرهیز می کرد.
شر ،  شرنگ ، شوریدگی ، خمار ، خیال ، خواب 

فسق ، فتنه ،  فریب ، عذاب ، عدم ،  عتاب
گناه ،  نفرین ، دروغ ...

بود آسمان و زمـین ساکت  که خـسی را از زـمین برگـیرد. و  وزید   .بادی چـنان منی 
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 چه ـکسی ایـنسان دروازه ی. می پـنداشتی، ـنسیم را بر این ـکرانه راهی ـنبوده است
 جان من چه بودم ؟. عزازیل ، آیا یادی از من منی کند. وجود را بر من بسته است
بودم جان  بی  ـبودم ،  بودم ؟. اگر ـن که  که من  بود  چه  این جــهان  بودم؟   ـکـجا 

می ـبـرند مرا ـفـرمان  سربازامن  اند؟  چه  این ـبـستر  غار،  این  خانه،  دیدم؟  آن   .می 
. من بی جان نیستم. جانوران به من خوگر شده اند

یامب ی  اگر کـلــمه را من که قبال. شگفت نـیــست  جویم  می   بـیــهوده کـلــماتی را 
ـگویم ،. شنیده ام ـاشی و چــگونه ـب ـشنیده ـب می گــفت بــاید آن کلــمه را ـن  عقــلم 

 جهان ِ کلمات ِ  بی معنی را اقیانوسی یافتم پهناور، کلمه ای را که نشنیده بودم! 
 که همه ی سخنها در آن،  جزیره ای بیش نیست و من از دل ِ  آن اقیانوس، دانه ای

داشتم که هـیچ ـنشانی از آن ـن می جُـستم  آسمان،.  دُر  غُرش ِ  تا  قرار دادم  خودم   بر 
 جانها مرا می دیدند که. مدام کلمه بسازم وبی هرگونه درنگی بر زبان جاری کنم 

چه گمان داشتند از من؟. راه می روم و سخنهای پریشان می گویم
  با جانوران در غار نشسنت و کلمات ِ  بی معنی گفنت  و پریشانی و سراسیمگی که

بود داشتم. داشتم همـگان را آشفته کرده   .من کـلمه می بافتم و به افالک چـشم 
بی معــنی، ناگــهان کلــمه ای معــنی دار های  که در مــیان ِ کلــمه  شد  می   گاه 

 آن کلمه و آن معنی مرا با خود می بردند به دنیای آمده ها ، به سرزمین ِ. می گفتم
جواهر و پر از  بود  خود اقیاـنوسی  که  سخنهای عـزازیل  به  خاطره  ،  به  ها  ،   داشته 

این کلمه های بی معنی چه بودند؟ 
ها ــامده  ــیای نـی ــصویر ِ  مُبهـــمی از دـن شناختم. ـت ی  که من ــنده ای  ــاریک و. آـی  ـت

بی موـنسی که آـبسنت ِ طـوفانی هوـلناک و ـغرشی عظـیم بود. بی خاطره  .سرزمین ِ 
:روزی از عزازیل پرسیدم

ترس چیست؟- 
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تاریکی-  است از  ـاریک. چــشمه ای  دلت ـت ـوشی   وقتی از آن جــرعه ای بـن
می شود.

امید چیست؟: پرسیدم 
تاریکی-  خواهی. چـشمه ای در  جاودان  وشی حـیات ِ   وقتی از آن جـرعه ای بـن

یافت
 .و من در این تاریکی به دـنبال ِ چـشمه ای می گـشتم که از کـلمه ای می جـوشید

کردم می  دست. گاه اـفـکارم را جــمع  به  امور را  می رـفـتم و ـنـظم ِ   ـپـیش ِ ـلـشکر 
 من بودم و ـلشکری همـیشه گوش به ـفرمان و آسمانی. ماـهها گـذشت. می گرـفتم

.صاف و بی غُرش
ـین گــسترد  بر زـم ابر  سایه ی  چون  سایه ای  گرم -  یک ظــهر ِ   .یک روز - در 

ما گـذشتند فراز ِ  جان از  خود ایـشان را تعقـیب. جـماعتی  کردم و  آماده   لـشکر را 
بزرگ. منودم می کـردند  بر زمـین نهـادند. طبـقی را حـمل  جانب ـبستر طـبق را   .بر 

شدم تر  تر. این مـوضوع دیـگر آزارم منی داد. مرا منی دیـدند. من نـزدیک   راحت 
 بدنش چون توده ی گِل ِ. مخلوقی عجـیب بر آن طبق خفته بود. جلو رفتم. بودم

 بار ِ دیگر بوی شرابخانه ی پشت ِ حصارِ باغ در. به رنگ ِ زمین خشک شده بود،
 او را با دقت، بر بستر قرار دادند و زیر ِ سرش را بر آوردند و. آن حوالی پیچیده بود

پر کـردند توده  خاک ِ  اگر. پـاهایش را دراز کـردند. با  که  بود   قدش بـسیار بلـند 
 انگشت های دو پایش را با رشته ای از. می ایستاد تو گویی سرش به ابر می رسید

 طوری بود که اگر. چشمها و دهانش را بستند. گیاه - به نرمی - به هم کشیدند
بود خانه  طرف ِ  به  صورتش  شد. می نشــست  ام   طــبق را بــرداشتند و. کار مت

 من نزد او نشـستم و سر و صورت و ـبرآمدن ِ. مخـلوق ِ خاکی تـنها شد. برخـاستند
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دیدم بود،. استخوانهای سینه اش را می  درونش چـگونه   روح و حـرکت ـنداشت و 
 گاه از خود. هرچه بیشتر نگاه می کردم کمتر نظرم را جلب می کرد. منی دانستم

آمد یادم  ارزید؟  می  این کـلوخ  دیدن  به  قراری و نافـرمانی  بی   می پـرسیدم آنهـمه 
:روزی از عزازیل پرسیدم

پشیمانی چیست؟- 
 چون مادر ِ دهر خرد را می خواست که بزاید، جفتی. جفت ِ  دوقلوی خِرد- 

پس از شود و جـفت «  خرد » زاده  که جـفت « پـیش از  بود  بود و مـقرر   با او 
!خرد» زاده شد

تا چـگونه بر خـواهد. گاه، احـساس  ِ ـپشیمانی می کردم  باز به ـنظاره می نشـستم 
سخن خـواهد گـفت؟ چـگونه خـواهد خرامـید؟ چـیزی نگـذشت  خـاست؟ چـگونه 

است عالم اـفـتاده  دسته ای از. که فهـمـیدم فـتـنه ای در ـهـمه ی  که   هـفـته ای ـنـبود 
شگفتی سخن منی گفتـند و  سر ِ  بـستر از او  بر  دیدار ِ  او منی آمـدند و  به   آسمان 

ی ـکـردند شنیدند. من می  نه آوازم  می دـیـدند و  مرا  نه  من کالـمـشان. اـیـشان   اما 
شنیدم شگفتی هـاست. می  چه  که  بود  سخن از درون ِ  او  تو در. هـمه   رازهای 

 پس دسته ای از. این سخن ها می گفتند و می رفتند. توست و کرانه های نامعلوم
می آمـدند رسید. جانوران  می  آسمان  دسته ای از  بار  که. دـیـگر  بودم  من  این   و 

رسید ی  به آب من ـبم  که ـل پای چــشمه چــنامن ـبـسته ـبـودند  دیدم. ـتـشنه در   روزی 
 عزازیل فرمانده ی ایشان! درست بود آنچه می دیدم. دسته ای عظیم، فرود آمدند

 مرا منی دید و من می دیدم که او چه. به سوی او دویدم. دلم از جا کنده شد. بود
 در درنگهایش و چون به سخن در می آمد چه چاالک می خرامید و چه زیبا بود،

 افرادش را مـتوقف کرد و. هم چـنان آثار ِ ـتهور از ـناصیه اش مـعلوم بود. شیرین بود
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 همه چشم به. دهانش را گشود و داخل شد. خود به مخلوق ِ خاکی نزدیک شد
داشتیم زمانی گـذشت و عـزازیل از او همـچون حُـبابی  بـرآمد. بازگـشت ِ او   .پس 

بود اما خــندان  راست او. مجــهول،  شانه ی  بر  من  احاطه اش کــردند و   افرادش 
:پرسیدند چگونه بود. ایستاده بودم

 کوهها. با افقهای دور دست. به کردار ِ جهان ِ بزرگ. دنیایی کوچک بود- 
ها رودخانه  ستارگان و. و  ــسارهایش  ــان،که از البالی شاـخ ـــت ــبوه ِ درـخ  اـن

کهکشانها را دیدم.
: جانی که بر شانه ی چپ ِ عزازیل ایستاده بود پرسید

و این همه شگفت نیست که تاکنون دیده ایم در این جهان .- 
:پس عزازیل به سخن در آمد

چیزی در میانه بود که مرا معلوم منی شد.- 
وآن چگونه بود؟- 
تاد-  یدش هـف که کـل لی  با قـف اند  هاده  ین ـن که در زـم خانه ای   راست همـچون 

دندانه می خواهد.
و این نیز شگفت نیست؟- 
زیرا در آن خانه لوحی است که غبار منی گیرد.. شگفت است- 

 اینبار ـگنگ و مبهم نبود در گوش ِ  من. من می داـنستم که ـعزازیل چه می گوید
  نگاهم حلظه ای از او. که در آن ساعت مشتاق ترین گوش ِ عالم بود برای شنیدن

 کاش سخنم می شنید تا از او یک. دلم می خـواست مرا می دید. بر منی خـاست
.کاش مرا با خود از این قفس ِ تنهایی می بُرد. کلمه می پرسیدم

کرد  رها  وداعی  بی ـهـرگونه  مرا  یاران را ـفـراهم آورد و از زـمـین برـخـاست و   .پس 
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آسمانیَش متامی که زائران ِ  خاکی نـداشتم  به مـاندن در کـنار ِ مخـلوق   دیـگر میـلی 
 مدتهای زیادی بود که از سربازامن بی خبر. حوصله ی غار را هم نداشتم. نداشتند
تم. بودم خانه را گرـف مرا دیـدند. جانب ِ  آوردند. از دور  سویم هـجوم   پرـیشان. به 
.چه می توانست شده باشد؟ مجالم ندادند. سرآسیمه شدم. بودند

تو کجا بودی؟ ما را بی تکلیف چگونه رها کردی؟ - 
و حق با ایشان بود.

گروه ِ کوچکی از آسمان آمدند با کلید ِخانه ، و لوح را با خود بردند.- 
!چه می شنیدم

چگونه؟- 
 در را گشودند و لوح را از خانه خارج کردند و بی هر درنگی چون. به سادگی- 

برق در آسمان ناپدید شدند.
به شما چه گفتند؟- 
به-  لوح را  که  خالی بـاشد  خانه ی  خود بگویـید نگهـبان ِ  به فرمـانده ی   گفتـند 

خانه ای دیگر خواهند برد.
 این چه مکـافات ِ تـلخی بود که روز به روز سخت تر می شد، این چه عذابی بود

بر سنگی فراز شدم و با جانها به سخن درآمدم:. که پایان منی پذیرفت
اینک منم جان ، فرزند جان،- 

نگهبان ِ خانه ی خالی،
پادشاه ِ کشور ِ سنگها،
همنشین ِ کفتارها،

من مرا منی بیـنـند و کالم ِ   آسمان  است پـیام آوران ِ  مدتی   شایـسته آنـکه بداـنـید،  
همان کسانی که با شما سخن گفتند از گفتار با من عاجزند.. منی شنوند
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خود را باشید.. بیش از این مرا با شما کاری نیست
 هرکس مباند همتای من است و هر کس منی ماند به هرکجا که می خواهد برود که

من دیگر نه از کس فرمان می برم و نه بر کس فرمان می رامن.
اگر از من نصیحت می شنوید بروید و با من منانید.

 جرأت ِ فکر. دیوار ها از همیشه سیاه تر بودند. از سنگ فرود آمدم و به غار رفتم
داشتم خویش را ـن کار ِ  به  من گرفتـند. کردن  لوح را از  رسیدم  خود ـپ می. از   البد 

.خواهند به این مخلوق خاکی بسپارند
.عزازیل از خانه ای در او سخن می گفت

بود ـتاده  وجودم اـف آمدم. هول در  ـیرون  غار ـب سربازامن را. از   گــروهی کــوچک از 
دیدم، بر در غار ایستاده.

شما اینجا چه می کنید؟- 
فرمان چیست؟. اینک ما مانده ایم. فرماندهی برگزیدند و رفتند جانها - 

 ناچار آنها را به سوی خانه ی خالی فرستادم و خود در پی ایشان. حیران شده بودم
.سرنوشت چنین بود. باید پاس ِ آن خانه می داشتم. روان شدم

 مرتب تر از همیشه و روزی. از آن پس هر روز لشکر ِ کوچک خودم را می آراستم
بر منی خـاست دلم اندـیشه ی آن  که از  کردم  می  طواف  خانه  گرد  ِ  بر  بار   .هـفت 

ـودند کرده ـب آباد  من  خانه ی  اسباب ِ  خاکی را از   عــزازیل. خانه ی آن مخــلوق ِ 
چگونه آن وجود از آن همه متاع پر شده بود؟. جهان را در او دیدم: می گفت

بودم بود کلـمه ای نگفـته  مدتی  من  شد و  که ـقطع منی  وزیدن گـرفت  بادی   .پس 
است خاکی  هادم و. می داـنستم هـرچه هـست از آن مخـلوق  خانه ـن بر در   ـلشکر را 

غار رـفتم به  به ـنظاره  بی غـبار. خود  صاف و  اما  شد  می  تر  شدید  تر و  شدید   باد 
 پس دهانش گشوده شد و. از شدت باد پیکر مخلوق خاکی تکان می خورد. بود
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.باد بر فراز صورت او حلقه زد و به سینه ی او داخل شد
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آآددمم

شد که چـشمان ِ مخـلوق گـشوده  دیدم  من  هوا آرام گـرفت و   ترس و هـیجان. پس 
.وجود مرا پاره پاره می کرد

خانه نـشـست سوی  به  شد. سپس رو  سرازیر  های او  شانه  شبنم از  های   .ـقـطره 
آمد و در هـمه ی بر  وجودش  که از اعـماق  کرد  ناله ای  خود داد و   پیـچی در کـمر 

 -به ـمتاشا - دستهای خود را برآورد . اشیاء جـهان پیچـید و در گوش ِ من فرو شد
 پس خاک را بر شکم ِ. بو کرد و در دست  ِخود فشرد. پس مشتی خاک برداشت

 زانو های خود را در شکم. خود رـیخت و به دست ، پـنجه های پایش را ملس کرد
 جمع کرد و به هر دو دست ِ خویش حلقه ای برگرد  ِ آن زد . به افقهای دور خیره

.شد
به سوی او می آمد  یار از جای خود بـلند شدم. پس جبرـئیل را دیدم که   .بی اخـت
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 با مخلوق خاکی. همانگونه با وقار و خردمند بود که در باغ با او دیدار کرده بودم
:به سخن در آمد

:بگو آنچه را که به تو می گویم- 
منم آدم، 
فرزند ِ خاک، 

که چون درخت از زمین برآمدم،
و شاخسارم به آسمان سر می کشد، 

: جبرئیل دیگر بار گفت. و مخلوق خاکی هیچ منی گفت
برخیز و بگو آنچه تو را می گویم.- 

بودم دریافته  نام او را  تازه  قامت ِ تنومـندش مانـند ِ. من  با آن   پس آدم برخـاست و 
 نهالی در باد می لرزید و از ـگوشه های چـشمش آبی روان شد و خود را شرمگنانه

با به جبرـئیل ـپاسخ گـفت دستور. در هم کـشید و با صوتی ـبغایت زـی  پس جبرـئیل 
دورتر من  به ـحلـظه از ـپـیش چـشم  بر آن نشـست و ـحلـظه   داد ـطـبق را بیـاورند و آدم 

ـباله دار. شدند ستاره ی دـن سوراخ. هماـنـند ِ  آسمان را  که  ثاقب  شهابی   ماـنـند ِ 
. می کرد

آمد می  کرد. باد  می  پُر  پای آدم را  جای   می ـپوشاند و  شن ـبستر را   باران. ذرات ِ 
 می ـبارید و جویـبارهای ـکوچک، بستر را شیار می ـکردند و بر آن بوته ها سبز شد
 و چرندگان بر آن چریدند و سالها گذشت و دیگر بستری بر زمین مناند و مرا دیگر
چاره ای می ـفــشردم و  پای  بر آن  هر روز  بود و بـیــهوده  کاری ـمنــانده   با زـمــین 

 آزموده و گرم. دسته ای برگزیدم. پس سربازان ِ  وفادارم را فرا خواندم. می جُستم
:بر سنگی فراز شدم. و سرد چشیده

شومی ِ-  به  که  این جهانــید.افــسوس  من در  دوستان  شما یــگانه  که   بدانــید 
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سرنوشت ِ من گرفتار شده اید.
 بر در ِ. شما را به باغ ـگسیل می ـکنم. اما ـهنوز ـکارها می تواـنید که من منی توامن

.حصار مبانید
.هر که را دیدید،از او عزازیل را بخواهید 
قدی بلند دارد با حرکاتی چاالک. 

. به شیرینی سخن می گوید
سرآمد ِ اهل ِ آسمان است 

سالم ِ من ،مکرر بگویید.. بر در ِ باغ نزد او شوید
. سرگذشتم به او برسانید ،به تفصیل

ببینید چه می گوید.
عرض کنـید من  کرد التـماس  کرد بگویـید فـقط راز  ِآن. اگر عـتاب  اگر عـتاب   باز 

کلمه را برایم واگو کند .
.و او خود می داند

:روزی از عزازیل پرسیدم. بر فراز ِ سنگ بودم که ایشان رفتند
انتظار چیست؟- 
.گیاهی است تلخ که در دل می روید و در چشم شکوفه می کند- 

که از هنگام ِ رفنت، راه نشین مانده بودم.. و بر فراز ِ سنگ بودم که ایشان رسیدند
عزازیل را دیدید؟: پرسیدم

 آشوبی که تاکنون نه دیده بودیم و. بلوا بود. غوغا بود. چه می گویی ای جان- 
.نه شنیده بودیم

چه غوغایی؟- 
معرکه ای بود ای جان .- 
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.در باغ که معرکه منی شود- 
.شده بود- 
چگونه؟- 
دیدیم- بی نگهـبان  رسیدیم حـصار ِ باغ را  داخل شدیم. ما که   .با هزار دلواـپسی 

می ـکـردند بر افروخــته و. هر ـگـوشه جمـعـیتی اـیـستاده ـبـودند و گفـتـگو   صورتها 
 حوران بر صورتها چنگ می زدند و بزرگانی که گاه در گذر. چشمها ملتهب بود

داشتند سکوت و غـــضب  ــودند مُـــهر  ِ  شدیم. ـب سردر ِ دروازه. ســـرآسیمه   به 
نگهبانی را یافتیم  تنها.. بازگشتیم

: و او چنین گفت
شد « مأمور  به آوردن  ِآدم  آماده. چون جبرئـیل  برای ورود  ِ او  باغ را  دادند   فـرمان 
 گروه. هرکسی را کاری گفته بودند و بر هر گروهی سروری گمارده بودند. کنیم

	عزازیل از کار سرباز می زد که سرور  ِ ایشان به فرمان نبود«
 او سر ِ. و ما شگفتی کردیم که چگونه به فرمان نبود؟ که ما عزازیل را می شناسیم

 گویند هفتصد هزار سال آوازه ی اطاعت ِ او آواز ِ مرغان ِ باغ بوده. سروران ِ ماست
:است و نگهبان به کالم خویش شد دیگر بار

: خود فرمان منی بُرد و کسان را به سخنان ِ پریشان حتقیر می کرد می گفت«
یم پخـته سفال ِ ـن است از  کدانه ای در راه  ند. ـی آسمانش خواـه  واسطه ی عـقد 

.کرد
آنچه می شنیدم باور کردنی نبود پرسیدم عزازیل را دیدید؟

 نگهـبان. که چون ما بداجنا رسیدیم دـیگر ـهیچ کس ـعزازیل را منی دید. -ـندیدیم
 می گفت که چون آدم را به باغ آوردند ـعزازیل به استقبال نیامد و از آن روز نه در
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شنید صدایش را کـسی  نه  شد و  ظاهر  نام اوگـردانده. چـشم کـسی  که   و گفتـند 
.اند

 پس از مدتها دوباره دلم هوای غار کرده. سربازان را ـمرخص کردم. خاموش شدم
راهم را به طرف ِ ـبستر کج کردم. بود  بر ـبستر اـیستادم درست. در راه ِ غار ـعمداً 

اشیاء ِ جـهان گویی در هـمه ی  که  بر آوردم  قدمگاه ِ آدم و چـنان نـعره ای از دل   در 
 پیچید و به گوش ِ من باز آمد و می دیدم که کوهها با من فریاد می زنند و فلک را

.دیدم که حلظه ای از هیبت ِ آن صدا از حرکت باز ایستاد
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سرنوشت

 .در غار به مجازات ِ  نامتام ِ خود می اندیشیدم که با رجن ِ عزازیل عمیق تر می شد
:روزی از او پرسیدم

سرنوشت چیست؟- 
پس ِ. سایه ی تـوست-  پا در پـیش داری وسرنـوشت را  نور روی  به   اگر رو 

.پشت مینهی، چون پشت به نور باشی سرنوشت در پیش  ِتو می دود
دویدم می  ـیش از او  پا برهــنه ـپ که  بودم  ـوشت  ِ عــزازیل  من سرـن خود. شاید   از 

:نام ِ او از چه گرداندند؟ هم او روزی می گفت: می پرسیدم
در دست  ِکسان، تا تو خویش را در آن ببینی. نام ِ تو آیینه ی توست،- 

پرسیدم ننگ چیست؟
ننگ زنگاری است که بر آیینه می نشیند- 

تر داری؟ ـگـفت دوست  کدام را  تو  خواهم: ـپـرسیدم  تو  با  که روزی   رازی دارد 
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 عزازیل را می دیدم، روی سنگی نشسته بر دیوار  ِ غار. و آن روز امروز بود. گفت
داشت دیده. تـکـیه  که  باهوش  جدی و  بزرگ ، هماـنـقدر  سری  قدی بـلـند و   با 

:با همان حلن رفیقانه گفت. بودم
جان ِ من چگونه ای؟- 

 تو گویی مرا از. و اشک بر گونه های من جاری شد و می سوختم با متام وجودم
:گفت! آتش ساخته بودند

دوستش-  که  است  کس  دست ِ آن  نه در  وقتی آیـی دوست دارم   نام را بیـشتر 
.دارم و ننگ را عزیز می دارم چون آیینه در دست ِ غیر باشد

بود در گفـتار که هـنوز گـنگ و مبـهم  بود  این عـزازیل  تو چـیست؟. و  نام  ِ   گفـتم 
:گفت

عزازیل بودم وقتی عزیز بودم.- 
:گفتم ننگ ِ تو چیست؟ گفت

ابلیس شدم چون تلبیس کردم. -
: چرا چنین کردی؟ گفت: گفتم

دستِ. من ـنـکردم-  من  دویدی ـکـودکانه. و  می  که در ـپـیش  کردی   تو 
رفتی می  شیرین  که  داشتم  تو ـن ازداشت ِ  بود. ـب افزون  تو  رامش ِ   .مرا ـنشاط  ِ 

.دوست داشتم به دنبالت بیایم، چون پیران که در پی  ِکودکان می دوند
:و من می گریستم و عزازیل می گفت

مَگری که آب بر آتش پاشیدن است و من آتش را دوست دارم و سوخنت را.- 
 اینک با تو: گفت. پرسیدم آن کلمه چیست که سالها در دانسنت  ِآن پریشان بودم

 می گویم که دـیگر از ـطوفان باک ندارم و دهان به گـفنت گـشود و من سراپا گوش
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 هنوز چیزی نگفته بود که آسمان به غریدن درآمد و طوفانی عظیم برخاست. بودم
 و غار چون النه ی گنجشکی،  بر شاخسار تکان می خورد و آتش از فراز  ِکوهها

.دهان او می دیدم که می لرزید. بر آمد و من صدای عزازیل منی شنیدم
به ـچـنگ آوردم  دامن ِ او  که  شدم  می  پرت  سویی  داشتم. به  می  گوش   ـهـرچه 

می غـرید که جـهان یکـپارچه  شنیدم  خواب ِ. منی  که از  است  اژدهایی  گویی   تو 
شود می  یدار  دیدم. سالیان ـب دهان ِ عـزازیل  می. ـنظر کردم و   یقـین ندارم اما چـنان 

که کلـمه ی « عـشق »  داشت منود  رایم اهمـیت ـن گر آن کلـمه ـب می گـوید و دـی  .را 
بودم دیده  می جـــستم  که  بودم و طـــوفانی را  رسیده  به مقـــصود   خود. چه 

.می خواست کلمه هرچه باشد
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لعنت

گذرد می  که از ـطـوفان  بود. امروز قرنـهـاست  بر دوام  من  زمانی عقوبـتـهای   .دیر 
 آدم را. سربازامن مـتفرق شدند. روزی ـکسانی آـمدند و خانه را با خود به باغ ـبردند

خود باجفتی نظـیر  ِ  آوردند  که دـیگر. به زـمین  اندازه ای  به   قدش کـوتاه شده بود 
می کـردند که همـگان مالمـتش  یازارد  آسمان گـوشش را ـن اهل  رزندان ِاو. صدای   ـف

شدند طرف پراکـنده  جای. هر  بر  خانه ای  کرد  امر  به اـیشان  آمد و   روزی جبرـئیل 
سنگ براـنـید و لـعـنت کـنـید خانه »« به   اـیـشان ـفـرمان. ـبـسازند و ـگـفت ابـلـیس را 

 لعنت می کردم و می گریستم که اشک. من نیز به ایشان خو گر شده بودم. بردند
.آتش درومن فرونشانَد

 روزی از بازاری می گذشتم یکی از فرزندان ِ آدم را دیدم که گروهی در پی او روان



۴٣۳

 .چـنان می منود که گویی رـئیس ِ  اـیشان ـباشد. با او خـضوعی متام داشتند. ـبودند
 سرور ِ اـیشان ـپیش رفت و بر پای. دزدی را بر دار کرده ـبودند. به ـمیدانی رسیدند

 و او رحمت می فرستاد! مریدان شگفتی کردند که این چه کارست. دزد بوسه داد
:و می گفت

در کار  ِخود چنان متام بود که سر  ِخویش بباخت.- 
که او گـنگ و می گـوید و مـریدان منی داـنستند  چه کـسی را  که  می داـنستم  من   و 

.مبهم بود در گفتار
برای ـعــزازیل هیـچــگاه ـفــاصله ای ـنــبود  روزی از او. و ـمــیان  ِرـحــمت و لـعــنت از 

:پرسیدم
لعنت چیست؟- 
بیابانی است ژرف میان  ِگوش و دهان که هرگز پر منی شود.- 

که بیابان ِ ـتشنه آب دهانی را ـبخواهی سخنش را ـچنان می شنوی  شیرین   اگر 
و اگر دهانی را نخواهی بگذار روز و شب هرچه می خواهد بگوید. را می بلعد

پا ـنشد و بر  که خـواستند گفـتند و طـوفانی  هر کلـمه ای  ها  که آن دهاـن دیدم  من   و 
.غرشی در افالک نیفتاد

١۱٣۳٨۸٢۲واترلو 





گورر به گورر                               
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خواابب

 روی کـیسه های کرـباسی با خـطی خـوانا اما نه چـندان خوب  نام ِ ـهفت ـنفر ـنوشته
 شده بود . اینکه استخوانهای یک آدم از باال تا پایین در کیسه ای به این کوچکی
یا کـمی سانتیمتر  هر کیـسه   پنـجاه در پنـجاه  باورکردنی نیـست.  می گـیرد،   جا 
هم و روی دستم، روی  ها را کــنار ِ  داشت.کـیـسه  عرض  طول و   بـیـشتر و کــمتر 
 صندلی ِ ـلندرور گـذاشته بودم. صبح ِ زود تـنها بودم، ـبیرون ـپرنده پر منیزد ، توی
 ـماشین هم که ـفقط ـهفت تا نام همـنشینم ـبودند. رحـیم ، پدرم که روی ـهمه قرار
 داشت . طوبا ، طاهره ، احمد ، عبداحلسین ، میرزاحسن که هر پنج نفر بستگان ِ
زنی اما  خاله - . هفتـمـین ـنـفر  دایی و  بزرگ ، ـعـمه ،  پدر   نزدـیـکم ـبـودند - دو 
های خـرید ساک  سفید و متـیز بـودند. مـثل  ها  نام ِ نـصرت. کیـسه  به  بود   غـریب 
اسمها را روی درشتی  با مـاژیک ِ  مادرم  ودند .  شده ـب اتو  دقت  با  داشتند و   دسته 



۴٧۷

من رادیو ی ـماشین خاموش بود و  رسید .  صدایی به گوش منی   آنها ـنوشته بود . 
دنبال ِ کارگرانی می گشتم که بتوانند هفت قبر را تا پیش از ظهر نبش کنند.

 هـیچکس ـمنیداند اول شایعه ی گـذشنت ِ اـتوبان از قـبرستان منـتشر شد یا اول مادرم
گونهای ـمخدوش به  اـند.خواب  پدر ریخـته  قبر ِ  زین روی  سطلی بـن که  دید   خواب 
ـبود . ـحرز ـن آتش در آن ـم های  شعله  بودن ِ  ـعی  یا واـق بودن  که حــتا وهــمی   بود 
بودن ِ بر ـمـخدوش  این ـخـوابها  مادرم همـیـشه وـهـمی ـبـودند. مـبـنای   ـخـوابهای 
تاد. در این خـوابها ـهیچ چـیزی سالم و کـامل داشت اـتفاق می اـف  حوادثی بود که 
 نبود، نه کسی دُرست میآمد ، نه کسی درست میرفت و نه کسی حرفی را تا به
 آخر می گفت. هر چه که پیوند ِ خواب با  خودش وهمی تر می شد،  پیوندش با
ام ، ـمـثل ِ اـنـبوه ِ شعر ِ نـیـمه مت یک  بود. ـمـثل ِ  عالم ِ ـبـیداری بـیـشتر   واقعـیـتهای 
 ـمفردات ِ آخر ِ دیوان - ظاهراً بی ارـتباط با هم -که شاعر هر یک را شروع کرده و
 خواننده در دنیای خود آن را ادامه می دهد. اکنون حادثهای که اینچنین نیمه متام
تا سرد ِ  پیـشانی  ، میگـذشت و  عرق ِ  شب و بـستر و  بود از  رهم مـانده  درهم ـب  و 
ادامه سمت ِ ـگــورستان ـمــیرفت ،  به  که   روز و ـبــیداری و نـشــسنت در ـلــندوری 

می یافت.
بود. شده  مادرم  روزمره ی  حادثه ی  دیدن، مهـمترین  خواب  که  بود  سال   بیـست 
که تـوصیف ِ آن ، از عـهده ی هـیچ درهم تنـیده و سـراسیمه    صحنههایی فـشرده ، 
ماموران ِ تازگی  به  که  یدار مـیشد ، مـثل ِ کـسی  که ـب وقتی  ساخته نیـست.   کس 
سکوت ناگزیر  بود و  شدهاند، مبــهوت  فارغ  خانهاش  پاش ِ  ـخت و   امنــیتی از رـی
 میکرد. پس آرام آرام به سخن در میآمد. هر وصفی را که آغاز مینهاد با کلماتی

مبهم در نیمه رها میکرد و به شرح ِ تصویری دیگر می پرداخت.   
پدرت بوی بـنــزین ـمــیآمد .  پدرت ،  مزار ِ  سر ِ  بودم   ... رـفــته 
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زین سنگ خـیسه. بـن دیدم  رسیدم.  می ـت رسید.  بود . میـت یده   خواـب
به داشت  بود،  جاری  می زد. بنـزین  برق  سنگ   بود . آفـتاب روی 
 قـبرهای دـیگر هم می رسید. ـنگاه کردم ، سطلی اـفتاده بود . ـهنوز

توی سطل خیس بود. ...
می گـشتم . از بال ِ کـسی  من دـن یا نه ؟   ... نفهمـیدم آتش گـرفت 
آتش بزـنـند . گــمامن صدا ـمـیآمد . میخــواستند  ها  دیوار   ـپـشت ِ 

زدند. ...  
وبان میکـشن، پدرت را جاـبجا کُـنی. مـیگن دارن اـت بری  اید   مادر ـب

قبرستونه  خراب می کُنن .
خوابش را می کـند. منیتوانـست  خودش  کار را نکـنم  این  اگر  که   من میدانـستم 
هم رهای دـیگری را  رسیدیم قـب ما  که  وقتی  بود .  جدی  هم  شایعه  ادیده بگـیرد.   ـن
أوا» داشتند. «جـنت امل خاص تعـلق  رقه ای  به ـف ودند . مـردگان هـمه  کرده ـب  تخلـیه 
 ـگورستان ِ «شیخـی»ها بود که دور تا دور دیوار داشت و در و ـبندی و چاه ِ آبی  و
ـبود شیخی  ـن که  بود. ـکـسی  وسایل ِ حــفاری در آن  ـرخی  تابوت و ـب که   خانهای 
شلوغ که  شبهای جـمـعه  ی آـمـدند.  هم من گداها   داخل ـمنـیشد ، ـحـتا   مـعـموالً 
مردم میگفتـند بود.  بد ـن هم  ستادند. کـاسبی  می اـی گدا دم ِ در  تا   مـیشد ، چـند 
«شیخیه» مـصادره اموال ِ بـزرگان ِ  مال و  که  ها پولـدارند. بـعد از انقالب   شیخی 
که بود  این  خود را بینـیاز جـلوه دهـند.  که  شد ،  بود، حـسی در هـمه پـیدا   شده 
 خوب به گداها می رسیدند. گدا ها هم فهمیده بودند که باید احترام بگذارند و
بود ، ها خـیلی آرام و کـوتاه  قبر  سر  بر  ها  شیخی  رستان ـنشوند. حـضور ِ   داخل ِ قـب
با نوروز . میآمـدند  های  اشد ، مـثل ِ عیـددیدنی  سر ِ وظیـفه ـب که از  سالمی   مـثل ِ 
 لـباسهای رسمی و سر و صورتهای اصالح شده، فاحته ای می خواـندند، آبی می
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پاشیدند ، یادی از فضایل ِ متوفا میکردند و می رفتند.
که هـنوز بود. هـنوز  خراب کـنـند. اتـوبان بـهانه   حاال میـخـواستند قبرستانـشان را 
دنده ی  است  ، کوچهای هم از آجنا نکـشیده اند. بـعضی شیخی ها - وقتی روی 
 بدبینی میافتادند - میگفتند : کار ، کار ِ همین گداهاست . عقده داشتند وارد
ند، آب بپـاشند . دعا بخواـن ها بنـشینند و  قبر  شوند . میخـواستند روی  	 قبـرستان  
وقتی دـیـدند ـکـسی حتویـلـشان است.  سگ  کار ِ   ـفـکر میـکـردند دم ِ در ـپـرسه زدن 

منیگیرد قبر ها را خراب کردند . 
 اصالً چه مـعنی ـمیدهد مرده های شیخی ـهمه یک جا جـمع ـباشند . دیوار داشته
 ـباشند ، چاه و برق و ـموتور ِ آب داشته ـباشند. اـینها که زندگاـنشان هم اجازه ی
به جــماعت بخوانــند ، مسجــدشان از را منیتوانــند  بودن نــدارند ، من هم   کــنار ِ 
 مصادره شده ، رئیسشان را به گلوله بسته اند ، حاال مردگانشان دُم در آورده اند.

زیر ِ خاک که جای گروه بازی نیست.
 امروز من هم میخواستم به این تخریب کمک کنم . میخواستم پدرم و بستگامن
قبر ِ ،که  می گـشتم  کارگری  به در دـنـبال ِ  جدا ـکـنم. در  که ـبـودند   را از جـمـعی 
 پدرم را بشکافد . آن استخوانها منتظر ِ من بودند . مادرم نوار ِ قرآنی داده بود که
بودم. طرف   قـبــرها را ـکــنده  برای ـمــردگان ـپــخش ـکــنم . آن   ـبــین ِ دو قـبــرستان 
 کوچکتر از قد و باالی یک انسان ، هفت تا حفره که کیسه ها را آجنا بگذاریم ،
بزرگ و عـمومی چاه و آبی ـنداشت  دیوار ـنداشت ، در ـنداشت ،  رستانی که   در قـب
 بود ، گداها آجنا ولو بودند . گفته بودم برای قبر ها حلدکی هم حفر کنند. بلوکی
 سیمانی هم سر ِ هر خاکی گذاشته بودم که در های حلد باشد. - اگر تا کنون دزد
سوار ـغانی  کارگر ِ اـف ـفر  سه ـن شتاب ـمـیکردم .  ـاید  ـاشد - ـب نبرده ـب ها را   ـبـلوک 
 کردم . بیل و کلنگ آماده بود. کیسه ها ، اسمها ، کارگران ، قبر هایی که کنده
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نان و ـهـندوانه ، فالکس ِ پول ِ ـنـقد ،  قرآن ،  نوار ِ  سیمانی ،  های   بودم ، ـبـلوک 
چایی، همه چیز آماده بود . باید بعد از بیست  سال با پدرم مالقات می کردم.   
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ررحیم

 پدرم پیش از انقالب مُرد. برای خودش کسی بود، مدیر ِ کُلِ ثبت ِ احوال ِ استان،
که مادرم را  های  رفت و انقالب را ـنـدید . رجن باش و ـمـغرور.  خوش   با روحیهای 
که مـجـاهد دخترش را  اعدام ِ  زندگیاش را حتـمل کـند ،  شدن ِ   می بایـست ذوب 
مایه ی این  دید.  زندان و حتقـیر را ـن هایش را ،  چه  شدن ِ ـب بود ، کمونیـست   شده 
 خوشحالی بود . گمان میکردیم پدر خوشبخت مُرد. عمرش کوتاه بود اما خوب
 به خودش رسید. لباسهای شیک ، ادکلن های گران قیمت، مشروب و تریاک  و
شیرین می داد و  لم  می کـردند . دائم  بازی  هم ورق  با  شب  تا نیـمه  که   رفیـقانی 
ـگه هوا ـن توی  ساعتها  ــیـد.سرش را  می خواـب چپ  به پهــلوی  کرد.  می   زبانی 
 میداشت و پای راستش را از پشت میآورد و مثل ِ ستونی جلوی زانوی چپش عَلَم
 می کرد. دست ِ راستش را هم به همین طریق جلوی سینه اش ستون میکرد و مثل
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آوردند، داشت. وقتی جـنازه اش را به جـنت املأوا  زیر ِ ـنظر  	 شیر ِ نری هـمه چـیز را  
آمد ِ رفت و  خاک و  بود و - منـهای  رستان  راهروی مـیان ِ قـب که  آجری  فرش ِ   روی 
آقا» ی «سرکار ِ  ـدند.  از ِ ـمـیت خواـن ـرایش من بود، ـب ـیز  گُل ـمت ـثل ِ  ها - ـم  مورچه 
ـیل ِ ـمان  در اتومـب های دژخـی ضرب ِ گــلوله  به  ـعد از انقالب   که ـب ـرضاخان   عبداـل
تا گدا خون غلـتید - مناز ِ او را خـواند. چـند  به  به اـتفاق ِ راـننده اش  خود   شیک ِ 
ا رساندند . هماجن به ـپـشت ِ در  دیده ـبـودند، خــودشان را   که از دور ـمـاشینها را 

ماندند تا مناز متام شد. کسانی رفتند و گداها را با پول متفرق کردند.
دعا و هر  ها  شیخی  با اینـکه  بار روی زمـین گـذاشتند و  سه  دفن   جـنازه را قـبل از 
 نیایشی را تا حد ِ ممکن یواش میخوانند ، با صدای الاله اال اهللا روانه ی قبر شدند.
که در کـفن بدن را  داشت.  زنی حـضور ـن سوخت. هـیچ  می  تاب  آتش ِ آـف  زمـین از 
 پیچـیده بود ، از تابوت خارج ـکردندو پس از تلـقین، با دست به ـقعر ِ گور ـبردند.
 آن  پایین حلد بود که در کرمان عمود بر قبر می کَنند. یک نفر پایین رفت و رحیم
 را روی دستهایش گرفت و مثل ِ کودکی که به بستر می سپارند روی خاکهای
 نرم و مرطوب ِ حلد خواباند. زانو های او خم شد کمی شبیه به حالتی که همیشه
 لم میداد و شیرین زبانی می کرد.  بلوک های سیمانی را مثل ِ دیواری جلوی حلد

گذاشتند و پای آنها را با خاک ِ منناکی که آن پایین بود محکم کردند. 
آمد. ـبـاید مهـنـدسی ِ مـعـکوس می  من   دوباره ـپـیش ِ ـچـشم ِ  امروز   این جزـئـیات  
کودک ِ خـفـته را بـیدار بردارم .  ها را  به حلد بـرسم . ـبـلوک  تا   ـمـیکردم . بکَـنم 
 کنم. حتا مادرم  کِمویی هم داده بود تا خوب خاک ِ اطراف ِ استخوانها را ببیزم.
 می گفتند استخوانهای ریز از چشم میافتد و با گلوله های گِل اشتباه میشود .
ـند ِ چه میـمـاند ـب سِرَند ِ کِــمو ـبـگذرد. آن  تا از  نرم ـکـنی  ببیزی و گِــلها را  ـاید   ـب

انگشت است.
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بود . ها نشـسته  می داد. یـکی از کارگـرها روی کیـسه  بدجوری تـکان  ندرور ،    ـل
 این ـقضیه مرا ناراحت ـمیکرد ، با این حال چـیزی به او منیگفتم . اگر می گفتم،
 فکر میکردم خرافاتی شده ام . کیسه ای که چند ساعت ِ دیگر برای همیشه زیر ِ
نوا بی  این  که  چه ـحـرمتی دارد  ها مـیشود ،   خاک میرود و طـعـمه ی ـخـرخاکی 
 روی آن بنشیند یا ننشیند. این کیسه ها همرنگ ِ همان کفنی بود که رحیم را در
 آن پیچیده بودند. وقتی که با بیل خاک میریختند ، تا مدتها سفیدی ِ کفن از
 الی بلوک های سیمانی دیده می شد. من ایستاده بودم و گلوله های گِلی را که
هم جتـسم مـیکردم، از الی پایین  این منـظره را از  گاه مـیکردم .   پایین میرفتـند، ـن
خود زند و در البالی  می رـی فرو  گِل  های  که گـلوله  سیمانی مـیدیدم  های   ـبلوک 

نور ِ خورشید را پنهان می کنند.
 زنها در خانه مانده  بودند . آجنا دیگر بوی تریاک منی داد. کمی بوی دارو مانده
پدرم داشت . چـیزی از رفـنت ِ  بر هـمه چـیز غلـبه  اما عـطر ِ کـاکائوی جـوشیده   بود 
می نشـست افـتاد. پـاهایش که روی آن  چوبی  هم  یکـباره از  که قـناری   نگـذشت 
صدای دید،  این را   که  مادرم و ـهـرکس  شد.  هایش ـخـشک  بال  چوب و   ـمـثل ِ 
که ـبـعد از آن خر ِ پیـغـمبر  میـگـفت  یک ـنـفر از عـفـیر  رسید.  آسمان  به   گریهاش 
 حضرت خود را در چاهی افکند و مُرد. حاال این قناری هم تاب ِ دوری نداشت .
 عمهام گفت: « این زبانبسته خمار است.» دستور داد آتش درست کنند. منقل
 را به خُل کردند و زیر ِ قفس گذاشتند قدری  تریاک در آن ریختند . با جوشیدن ِ
 تریاک ها دود همه جا را گرفت . قناری زنده شد . به آواز افتاد. چهچه ِ شیرینی
آتش چـرخان قـطع خانه چرخـیدن ِ  بود در آن  زنده  تا قـناری  به بـعد   می زد. از آن 

نشد.  
سلطنت خودش از  قول ِ  به  پدرم  بود . بـعد از  ها  هم روی کیـسه   نام ِ عـمه طـوبا 
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این می داد.  هایش آزارم  استخوان  دیدن ِ  بود. جتـسم ِ  آلود  تاد. مقـتدر و غـضب   اـف
 استخوانها را در زمان ِ حیاتش هم دیده بودم. میشکستند و از زیر ِ پوست بیرون
با او و هیـچکس ِ دیـگری  روی اما  کرد. طـوبا  می  مادرم از او پـرستاری   مـیزدند . 
کرد.  میگفـتند در می  امر  پای شکـسته ـفحش میداد و  دست و  با   صلح ـنداشت 
 جوانی روزی بدون ِ شلوار به خانه آمد. معلوم شد، در خیابان شلوارش را کنده  و
که بود. پیـرمردی آرام و بامنک  اما نقـطه ی مـقابلش  بود. عبداحلـسین  گدا داده   به 
ـظار ِکــرامت را در که  انـت بود  گونهای  به  ـتارش  شنید. رـف ی   صدایش را کــسی من
 اطرافیان ِ خود دامن می زد. گمان میکردی هر حلظه خارق العادتی از او سر بزند و
به عادت  که  صبح - کـسی  بود. از   الـبته سر منی زد. روز ِ ـمرگش اما روز ِ کـرامت 
 امر و نهی نداشت - کسان را از رـفنت نهی می کرد. میگفت: تا ساعت ِ دَه صبر
 کنید.  ده و پنج دقیقه هم از دنیا رفت. با این پیش گویی حسابش را با مدعی ها
 صاف کرد. آن ـهمه خارق العادتی که بدهکار بود، یک جا ـتسویه شد. طاهره و
 احمد را هرگز ندیده بودم. خواهر، برادر ، بی فاصلهای در جوار ِ هم خفته بودند.
 شوشه ی قبرشان ساروج بود ، سنگین و با صالبت ، با دو رنگ ِ مختلف که زن و
 مرد را تداعی میکرد . طاهره به ضرب ِ چاقوی شوهرش کشته شد. آنقدر داستان
بود. خونین خــواهد  قبر را  ـبـشکافم  وقتی  که ـگـمان ـمـیکردم  بودم  شنیده   از او 
آتش ِ که ـجـنون ِ گـفـتار و  طاهره را ـحـساس و شاعرپـیـشه میداـنـستم   میـتـرسیدم . 

رفتار داشت. 
ــانها ــنوز کـــسی در خیاـب ــیشدیم ـه ــزدیک ـم أوا ـن به جـــنت امل داشتیم  کم   کم 
 نبود.کارگران خاموش بودند. سکوت، هفت کیسه ی سفید ، هفت نام  و کالغ
 پـیسه هایی که در درخـتهای دو سوی خـیابان  - گاه با نشـسنت و گاه با ـپریدن -
 ما را همراهی میکردند ، فضای صبحگاهی را به خود معطوف کرده بود. از میان ِ
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أوا بود. در ـجـنت امل شده  بار ِ دـیـگر جاـبـجا  یک  ها میرزاـحـسن  نام  این   صاحبان ِ 
دفن امانت  به  ساخته بـودند و چـهل نـفر را در آن  آجر  سکویی از  دیوار -   - کـنار ِ 
 کرده بودند. اینها استخوانهایی بود که زمانی از گور های دیگری خارج شده و
 آجنا قرار داده بودندتا صاحبانشان فکری به حالشان بکنند. میرزاحسن هجدهمین

فرد از این ردیف بود که می بایست برای مسافرت ِ تازه اش آماده می شد. 
زنگ زد و سه روز ـپیش تلـفن  بود.  شده  من ـبیش از دـیگران حتمـیل  به  اما   ـنصرت 
 زنی با صدای لرزان خواست که « نصرت ِ او را هم جابجا کنم ». من که بهانهای
 نداشتم، گفتم:  نامحرمم و دست به استخوانهای ایشان منیزمن . گفت : چه شد
 حاال که به چهـارتا استخوان رسیدی ، دین و اـیمان ـپیدا کردی؟ و من حـرفی برای

گفنت نداشتم.   
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حفارریی

 کندن که آغاز شد، دلشوره های من هم شدت گرفت. خودم را به کار های پیش ِ
به آن رستان  سوی قـب این  بودم و از  رداشته  ها را ـب سرگرم مـیکردم . کـیسه  تاده   پا اـف
 سو میرفتم و کیسه ی هر کس را کنار ِ قبرش می گذاشتم.  قبرستان بزرگ بود .
سویی هر  ها  خُل  خاک و  قبری را کـنده بـودند .  طرف  هر  آمده بـودند و   کـسانی 
بی حـصار های  شکل و حـفره  بی  های  سنگهای شکـسته ، کـلوخ  بود.   پراکـنده 
 منظره ی شهری غارت شده را نشان می داد، که قرنها از ویرانی ِ آن می گذشت.
چاه، خـشک  دزدان حـتا در ِ قـبرستان را  برده ـبودند . ردیف ِ درخـتهای ـنزدیک ِ 
 شده بود. باد ـمیآمد و ذرات ِ ـغبار را با قدمهای من از زـمین بـلند می کرد. شهر ِ
می سپرد. ـپیش از دست ِ فراـموشی   کـوچک ِ مُـردگان خاطرات ِ شیرین ِ خود را به 
شنیدی. مــثل ِ می  شهر را  این  ساکنان ِ  گویی گفتــگوی  وقتی مــیآمدی   این 
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 خیابانهای شهرهای توریستی ، بازار ِهمهمه ی آدمهایی بود که دسته دسته با هم
که فاطکو» میگـفت . کلـفتی  دایره میزد و قـصه ی «  می گفتـند .  طـوبا   سخن 
بود . ماهی درخــشان رویــیده  بر پیــشانیَش  شبها  شبی از  داشت و  ها  ـیاقت   ـل
کرده خود ـجـمع  داشت و ارواح ِ ـمـشایخ را در مـحـفل ِ  خوانی  روضه   عبداـحلـسین 
 بود. رحیم با رفقا بلُت بازی می کرد. امروز اما با ضرب آهنگ ِ صدای کلنگی که
به ضربه ی کـلنگ  سه  می اـیستاد.  داشت از تـپیدن  شهر  گُم مـیشد ـقلب ِ  باد   در 
گوش به  سه ـگـوشه ی قـبـرستان  داشتند از  که  با ـهـجایی  ـفاریق ـهـریک   تواتر و ـت
شروع کنــند . مخصــوصاً بودم   مــیرسید. رحــیم و طــوبا و عبداحلــسین را گفــته 
صدای داشتم از  بود .  خاطر ِ او  به  اشد. بـیشترین الـتهامب  اولی ـب  میخـواستم رحـیم 
اید هر طور بود خودم را سرگرم ـمیکردم .فالکس و دیوانه  ـمیشدم. ـب  کـلنگ ها  
 وسایل ِ چایی را برداشتم و به سوی هر یک از کارگرها روان شدم. با هر یک چای
حزب ِ خـلق و است. از  شیرین  ها  سخن گفـنت ِ افـغان  می زدم.   مـیخوردم و گـپی 
می گفـــتم. انقالب، شوروی  ، مجـــاهدین و   پـــرچم میپـــرسیدم . از جنـــیب اهللا
خواه و عدالت  بود.  سوق داده  سوی افــکار ِ مارکسیــستی  به  ما را   خانواده ی 
روسی و ضد انقالب ِ آمرـیکایی بودیم هم کمونـیست ِ  شده بودیم. هم   آرمان گرا 
ـهمان ها خاـن بار  بود.  شده  وصله  پر  مان  شیخی ِ انگلـیـسی. ـیـکباره خــرقه   هم 
حاال قـبـرستامنان بودیم.  شده  دستگیر و ـبـازداشت و تـیـرباران  بود .  شده   ـتـفتیش 

راهم برسرمان خراب می کردند. 
 شتاب داشتم، پدرم را ببینم . استخوانهای ـکسی از فاـمیل را که خـوشبخت مرده
 بود. ازفقر برخاسته و به ریاست و مدیریت رسیده بود. بچه هایش و زنش قبولش
ایرادی منی گـرفت . کـسی- مـگر خوردنش  عَرَق  به  بود  مؤمن  که  زنش   داشتند. 
داشت. بافورش غالف ِ  پَـته  کرد.  فی منی  سالمتش - تـریاک کـشیدنش را ـن  برای 
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آدمهای سرزمین ِ  شهر ِ کـوچک ِ مـردگان،  از خـواندنش گـیر منی داد.  به من  کـسی  
 بدون ِ ایدئولوژی بود. مخصوصاً که گوشت و پوستشان هم ریخته بود . آدمهای
 بدونِ ایدئولوژی وقتی ظاهرشان هم فرو میریزد، دیگر هیچ ایرادی از هم منیتوانند
هم. به رـیـخت و ـقـیافه ی  دارند نه،  کاری  هم  به ـفـکر و اندـیـشه ی  نه،   بگـیـرند. 
 میخواستم ببینم «اثری هست هنوز؟» ، خاکستری مانده. دست ِ کم «کمویی»
تراش نـخورده بـاشد و که   ببیزم و چـیزی پـیدا کـنم . عقـیـقی  خاک را  که   داشتم 
«شرف ِ شـمـــسی» . نه  نه «داس و چـکـــشی»   بر آن ـکـــنده نـبـــاشد ،   نـقـــشی 
اسباب ِ استخوانهای شکــسته ی طــوبا  پایین هــنوز   می تــرسیدم در آن الیــههای 
که ـبـاشد، حاال ـبـاشد  مایه ی مـبـاهات  ـبـاشد.  دندان ِ طالی رـحـیم   شرمندگی و 
مرده را سلولهای  که  است . از ـکــجا مـعــلوم ـحــشراتی  استخوان ِ آدم   باالخره 
های مـتــفاوتی ــتار  دریافت میکـنــند ، رـف ــفاوتی را   میخـــورند و «دی اِن اِ» ی مـت
های مـتـفاوت اـمتـسفر ِ مـتـفاوتی را در که آن رـفـتار   ـنـداشته ـبـاشند؟ از ـکـجا مـعـلوم 
 پیرامون ِ مردگان ایجاد نکند؟ مگر ممکن است تفاوت را از آدمها گرفت. هر کس
 در هوای خودش ـنفس می ـکشد، نـفسش هم که ـقطع شود هوایش میـماند . ـمگر
بودیم از اگر حالل زاده  باالخره  بودیم .  آمده  شدیم از مـریخ  ایدئولوژیک  که   ما 
 ـتخم ِ همـین اـمثال ِ رحـیم بودیم. ما میخـواستیم  اـفغانی ِ ـتیره ـبختی که این قبر را
 میکند ، آواره نباشد. حاال هم خودمان آواره شده بودیم، هم قبرکن، هم آنکه در
 قبر خوابیده بود. یک کاری آدم میکند ، مجبور میشود پدر خودش را به دست ِ

خودش از قبر در بیاورد . ای تف بر این زندگی .   
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مااثث

های معـمول، تـاریخ ِ انتـقال از که غـیر از تـاریخ  بودم  سفارش داده  سنگ  تا   شش 
شعر و حـاشیهای . گونه  هر  بی  بود،  سفید  سنگ ِ مـرمر ِ  داشت.  هم  أوا   جـنت امل
های جـدید قبر  به  ها  وقتی کیـسه  حال ـبـاید  این  با  آماده ـنـبود.  ها  ـهـنوز   سنگ 
تا شش  کردن ِ  دفن  شد.  می  ام  ـماً مت سنگها حـت برای ـنـصب ِ  کار   ـمـیرسید ، 
 کیسه ی استخوان که کاری نداشت.  قبر کنده بود وخاک آماده . همینطور هم
ها مـشغول ِ ریخـنت ِ کارگر  ها گـذاشتیم  قبر  ها را در  رسیدیم کیـسه  وقتی   شد ، 
 خاک شدند. من نشـسته بودم و با حال ِ ـبسیار خـوشی به آـنچه گـذشته بود، ـفکر
 میکردم . آخرین قبری که کندم میرزا حسن بود . خودم کلنگ میزدم . سکوی ِ
که شد. ـکـمی  ی  خم  من ضربه زدن ـکـمر ِ آدم  برای  که  بود  حدی بـلـند  به   قبرش 
که مـثل ِ پـوسته ی بود  گچ  کوزه ای  پُکـید.   پایینتر رفـتم ، ناگـهان چـیزی مـثل ِ 
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 تخمِ مرغی فضای خالی ِ درون ِ خودش را احاطه کرده بود. آن وسط کیسه ای بود
 که از دیدنش غرق در اعجاب شدم.گویی یکی ازهمان کیسه های من را کسی به
خط و هـــمان قـــلم نـــوشته بـــودند : با هـــمان  برده بـــاشد. روی آن   دل ِ تـــاریخ 
شاید منی خـواستم بودم و تفـاوتها را منـیدیدم .  من خـسته  شاید   «میرزاحـسن». 
خط ِ بود.  سالها ـپـیش ـنـوشته  مادرم  دایی ِ  این «میرزاـحـسن» را  ببینم.   ـتـفاوتی 
 خواهر زاده ی حالل زاده به دایی می رود. داخل ِ پوسته ، زرده و سفیده ای منانده
 بود. اما ـهرچه بود، نطفه را در خود محفوظ می داشت. این نطفه سلول ِ بنیادین
زنده می کرد.  استخوانی بود  ـنداشت ، اما ـغباری داشت که ـعهدی را در دل ها 
 که از دایی به خواهر زاده و از مادر به پسر می رسید.  از یزد آمده بود. در دامنه ی
اما ـقناتش در است،  زنده  بود. آن چـنار ـهنوز  ناتی کـنده و چـناری کـاشته   کوهی ـق
دالون آمد و  شهر  به  اچار مـیرزا  می ـبست، خـشکید . ـن به آن  که دل  سالها   هـمان 
کاروان اتاق ِ باالخانه ی  رفتیم و در  سالها ـپـیش  شد.  بازار   دار ِ کارواـنـسرایی در 
با کدوی مُنبتـکاری  و انـبوهی کـاغذپاره  تا  صندوقش را تـفتیش کـردیم . دو   سرا 
به ـحـساب وـکـتاب ِ دید، ـگـفت: «  که  هر  یافتیم.  سیاق  به ـحـساب ِ   مـحـاسباتی 

طلبهای وصول نشده می خورد». 
مرغ، این ـتخم ِ  راثی دارد از گـذشتگان  و نطـفه ی  جوجه در جـسمش مـی   نطـفه ی 
رباط درگاه ِ  بر  خویش هـشنت ،  برای آیـندگان. کـاشنت ، کـشته ی  داشت   میـراثی 

زیسنت و در طلبهای خود غوطه خوردن با تُنگی شراب و کنجی خراب.
 لب ِ سکو نشسته بودم و ـفکر ـمیکردم . کارگر ها ـتند و تند خاک می ریخـتند.
دستانی با  بود ،  ـوجوان  آنها ـن چرب کــنم. ـیـکی از  بودم سبیـلـشان را   قول داده 
یک دور، که میرـیـخت  خاکی  هر ـبـیل ِ  کار ـمـیکرد .  خوب   ـکـشیده و ـظـریف. 
کوفت. می  خاک  توده ی  به  با ـپـشت ِ ـبـیل  دستانش میچرـخـاند و   دسته را در 
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 رقصی در ـکمر و حرکاتش بود که در غبار ِ پیرامونش به جتسم ِ صحنه ای حماسی
 می مانست. عرق بر چهره ی او نشسته بود و صدایی در گلویش همچون تقطیع ِ
های بـاریک ِ آن بود . بـند  با حمـاسه بیـگانه  اما  دستانش  شد.  می   هجـاها تـکرار 
گویی کــسی ارغــنون که  می نشــست  ـیل چــنان  دسته ی زُمُــخت ِ ـب بر   انگــشتان 
خاک .  می نوازد. درست ـمثل ِ دستهای طاهره که خاک شده ـبودند ، خاک ِ 
 سنگهای حلد را که برداشتم ،کلبه ای دیدم که سالها کسی فرشش را جارو نکرده
جاری  ـبـودند. «ـکـمو» را آوردم و ـهـرچه خون ِ ریـخـته  استخوانها هـمـچون   بود. 
بر خاک را   کردم. ـمـشتی از آن  استخراج  درشت را  ریز و   میتواـنـستم قطـعـههای 
 توده ی استخوان افزودم. سبک بود . به  رنگ ِ خاک بود و   به وزن ِ خاـکستر .
امن. بود. میـخــواستم مب بو  خوش  داشت.  شکر  زبری ِ  سودم  می  که   وقتی 
بودکه آغوش  یدم. ـمثل ِ  ها نـبودند ، می خواـب کارگر  اگر   میخـواستم آجنا ـبخوامب . 

آدم را به خود می کشید. مثل شعر بود مثل ِ عشق بود . مثل ِ گذشته بود.
شد کس خـسته  قاچ ـمیکردم . گفـتم هر  ریدم و  می ـب سکو هـندوانه را   لب ِ هـمان 
 بیاید هندوانه بخورد . آنکه پیر تر بود بیلش را زمین گذاشت و آمد . دیگری هم
 آمد . سومی همچنان کار میکرد . وقتی شروع به خوردن کردیم ، پیر مرد چیزی
خوبی با  گفت که ـنوجوان هم آمد. حرف ِ خـاصی برای گـفنت نداشتم . احـساس ِ 
ام هایت مت که ناـگـهان دلتـنـگی  وقتی  حالت ِمـستی ، ـمـثل ِ  بود . ـکـمی ـمـثل ِ   من 

می شود. 
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ددیداارر

 صبح ، حالم خوب نبود . حتا اضطراب هم داشتم .ضربامن عادی نبود . نوجوان را
تا منتـهای بودم  کار مـیکرد . گفـته  بودم . مـثل ِ فـنر  قبر رحـیم گـمارده   به کـندن ِ 
های شدم . ـبلوک  داخل  رسید،  که  شو. وـقتش  خارج  قبر  پس از  کن،   حلد حـفر 
خود برـخـاستند . رـحـیم در جای  سری از  بی ـهـرگونه درد ِ   سیمانی را ـتـکان دادم 
که بازدمی  کردم . از دم و  سالم  بود. بیاخـتـیار  سفید خواـبـیده   پردهای از ـحـریر ِ 
 داشتم شبکه ی نازکی که همچون تور ِ چراغ ، گِرد ِ رحیم را گرفته بود ، پاره پاره
 از جای خود بلند شد. نخ های بسیار نازکی از این حریر که در فضای تنگ ِ حلد
 منـتشر بود، کوچـکترین سـوسوهای نوری را که می یافت منـعکس می ـکرد.گویی
 حالجی پنبه میزد یا برفی سبک، از باد رخصت ِ نشسنت می خواست. بلوک ها
که می ماـنـستم  چاالک را  قبر تکــیه دادم . دزدی  دیواره ی  به  زیاد  دقت ِ  با   را 
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جایش سر ِ  هر چــــیزی را  می ـگـــشود. و  صندوقی را  صدایی   بی ـهـــرگونه 
گویی انـتــظار بود .  من چرـخــیده  سوی  به  سر ِ رـحــیم ـکــمی   می ـگــذاشت .  
خود به درون  مرا  گاه ِ  آسمانی  ـن چاله ای  سیاه  ها همـچون   میکـشید. چـشمخانه 
زبانی شیرین  لم میداد و  که  بود، هــمانگونه  پدرم  کودک ِ خُفــته   میبلعــید . 
سرعت و با  کرد ،  رها  مرا  ها ـنـگاه ِ  که مـغـناطیس ِ ـچـشمخانه   ـمـیکرد .   همـین 
 حرصی ـغیر ِ عادی سراپایش را ورانداز کردم. چـشمم از روی استخوانها میلـغزید
راستش  روی سینه حمـایل و دست ِ   و ـمثل ِ ـقیر ِ مذاب در حـفره ها فرو می رفت. 
 پای راستش ـکمی سیاه شده بود. بند های ریز ِ انگشتان، کوچکتر از آـنچه ـباید
 اما سر ِ جای خود قرار داشتند. می پنداشتم میتوامن دستامن را زیر ِ ران ها و پُشتش
اس ـهـمه ـچـیز فرورـیـخت. ـمـثل ِ به ـمـحض ِ اوـلـین مت  ـبـگذارم و از زـمـین بـلـند ـکـنم. 
شاه و ها از  دیوار  های ـپـاسور ـمـیساخت .  با ورق  زمانی  خودش  که  ـههایی   خاـن
خود هم و روی ـلــبه ی ـتــیز ِ  به  با تکــیه  به بــیرون  که رو  بود  سرباز  بی و   بی 
ــقه ی دوم را سقف و طـب ــیرون -  به ـب ها -ـپــشت  ــستادند . بـقــیه ی ورق   می اـی
بازی ریزد. عـاشق ِ  صدای بلـند حـتا میتواـنست هـمه چـیز را  ـب یک  ساختند.   می 
 بود . نـیمه های شب با خودش شطرجن بازی میکرد. وقتی رفقایش می رفـتند، به
 تـنهایی به جای چـهار ـنفر ـبریج بازی ـمیکرد. ورق ها و چوب ِ کبریت ها را روی ِ
 هم می چید و از ناپایداری ِ آنها لذتی کودکانه می بُرد.  منتظر میماند تا یکی از
دست، اس ِ  به ـمـحض ِ مت قبر  توی  ا  خانه را ـمتـاشا کـنـیم. آجن ـیاییم و ریخــنت ِ   ما ـب
خودش استخواهای  با  گویی رحـیم در آن تـنـهایی  ها افـتاد.  استخوان   زلـزله ای در 
 بازی می کرد. انگار منتظر ِ واپسین دیدار بود، که خیالش راحت شود و فروبریزد.
باختم . خود را  هم چـیزی فرورـیخت .ناگـهان روحـیه ی  من  این ریخـنت در دل ِ   با 
کردم و دست  سوار ـکـند.  دوباره  چه ـکـسی میتوانـست آن ـهـمه ظـرافت را   دـیـگر 
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 جمجـمه را برداشتم . ـبوسیدم.  ـنگاهم از او  بر منی خـاست . کیسه را باز کردم و
وسواس بود.  سبک  کاهی  پر ِ  قرار دادم. ـمـثل ِ  استخوانها را در آن   سر و هـمه ی 
با حـوصله کـاویدم . چـیزی نـیافتم . خاک را  بار ِ دیـگر  کرد .  رها منی   وجودم را 
این حس مـیکردم، بـعد از  داشتم .  سبکی  شدم احـساس ِ  خارج  قبر  که از   وقتی 
یای ارواح بود از دـن رمزی  مادرم  خواب ِ  گویی  دیدهام .  پدرم را  باره  سال دو   هـمه 
قبر» مـحرز نـبود. «سوخنت ِ  خواب  رسانَد. در آن  من  ـب به  گاه را  وعده  شان ِ   که ـن
 شاید آتش، آجنا منادی از دیدار و سوز و التهابش بود. شاید شعلهای بر بام ِ خانهای
به ـبـازدید ِ هدایت ـکـند. ـفـرزندی  که ـمـیآمد از ـفـاصله ی دور  تا مـهـمانی را   بود 
خانه ی بود.  آمده  دیدارش  به  سال بـارها  هر  سال و  که بیـست   فـروهری مـیرفت 
شد. خوش  هایم یـکباره از دل برخـاست. وقـتم  بود . دلتنـگی  پاکیزه  چه   فـروهر 
 حالی که بر دوام نبود با جذبه های ناپایدارش مرا مهمان ِ خویش می کرد. کیسه را
ندرور گـذاشتم . دری را که هـیچوقت ـقفل ـمنیکردم ، ـبستم و کـلید را  بردم و در ـل
خونی بود.  ته  صبحگاهی دـیگر رـف دماغی ِ  بی   در ـقفل ِ آن چرخـاندم. خـستگی و  
شدم. که فــاصله گرفــتم ، پــشیمان  قدمی  دوید. چــند  می  هایم   تازه در رگ 
 برگشتم . نوار ی برگزیدم . تار ِ لطفی بود و صدای هنگامه ی اخوان، پس  رحیم

را به نوای آن مهمان کردم.
باز آمدم ، باز آمدم 
از پیش ِ آن یار آمدم

در من نگر ، در من نگر
پیش ِ تو غمخوار آمدم

 خودم هم زمزمه میکردم . رحیم در عهد ِ سالمتش از سر ِ بامزگی و یا احیاناً نیتِ
 قلبی روزی به من وصیت کرد : « چون مُردم بر سر ِ خاکم زنی  را بیاور که بخواند
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سالها منیتواـنست ـبشود. وصیت هیـچگاه عمـلی ـنشد و در آن  این  زند»  دایره ـب  و 
که « مطـربانش از بود  به ارتـعاش درآورده  استخوانها را  زنی آن   اکـنون در مـاشین، 
بودم و من  بودم.  کرده  تر  عادی بلــند  حد ِ  صدا را از  زدند».  می   درون دف 
 جاده ای بـیابانی ، دیواری کاه ـگلی ، ـلندروری خاک آلود، صدای بـلند ِ ـموسیقی

و پدری که به شکل ِ غیر ِ محسوسی می رقصید.
خود ترک ـکـنم در  که آن ـمـاشین را  توانی  من   کارگران ـمـشغول ِ ـکـندن ـبـودند و 

منی دیدم.
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خانه

 کمی بعد از ظهر ، همه ی کیسه ها پر شده بود. لندرور به سوی گورستانی دیگر
 در حـرکت بود. کارگر ها خـسته ـبودند.  همـگی در حال ِ سکوت به اـفکار ِ خود
دندان به  هایم را  تازه زایـیده بـاشد ، بـچه  که  گربهای  من  مـثل ِ  زدیم.  می   دامن 
 گرـفته بودم و از مـنزلی به مـنزلی می بردم. ساعتی ـبعد سر ِ سکویی نشـسته بودم و
های می نگریـستم. بـیل  شد،  می  اطراف ِ گـورهای جـدید بلـند  که از   به غـباری 
که شانه  و ـکـمر  و ـچـرخی  با ـحـرکاتی در  مَرد -  هم ریـخـته ـمـیشد.   خاک روی 

دسته ی بیل در دستش میخورد - در گَرد پنهان بود. 
به بود. هرچـند بیـنی  خاک  غرق  در  شد،  می  دیده  که  هر چـیزی  صورمت و   سر و 
هر ـهـفت وقتی  شد.  خارج منی  کرد، ـطـعم ِ ـغـبار از گـلو  می  عادت  خاک   بوی 
 کودک در بستر ِ تازه ی خود آرام گرفتند، اطراف را جارو کردم و روی قبر ها آب
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به رساندم و  خود  به آراـمـگاه ِ  یک را  هر  شد.  صاف  کارگران   ریـخـتم. ـحـساب ِ 
من را بود.  مادرم حـلوا پخـته  می کـشید.  مرا  صبرانه انتـظار ِ  بی  که  آمدم   خانهای 
زدیم . خـسته هم ـن با  زیادی  حرف ِ  وسید.  جامن را ـب های  خُل  خاک و  کرد و   ـبغل 
 بودم . پس از حمام خستگی چند برابر شد. یکباره از پا افتادم . چیزی نگذشت
 که در جای خود خفته بودم . روپوشی سفید اندامم را زیر ِ خود گرفته بود . کمی
 به چپ چرخـیده بودم. دست ِ راستم روی بدمن قرار داشت . پای راستم کج شده
خارج مـیشد. چـشمامن   هـمراه ِ دردی سینهام  خاکِ منـناکی از اعـماق ِ  بوی   بود. 
بی بود. نفـسم آرام و  کرده  رسوب  ها  به اعـماق ِ چـشمخانه  وزنه ای  چون   مالیم 
داشتم، که  گذرد. در آرامـشی  می  که از دهلـیزی   می مانـست  شمالی  به   ضربان 
های ـخـیال ملس ـمـیکردم و ـبـند ـبـند ِ انـگـشتان ِ با پـنـجه  استخوانهایم را  دانه   دانه 
سرم را اند.  شده  سبک  کاهی  پر ِ  که همـچون   بی گـوشت و غـضروفم را مـیدیدم 
داشت. یرون  به ـب کوچکم پنـجره ای  اتاق ِ  که  سویی  به  چپ چرخـاندم ،  به   کـمی 
صدای اـیستادن ِ دیوار،  می تاـبید. ـپشت ِ  به درون  راههای پـنجره   نور ِ کـمی از راه 
درهای زدند.  می  حرف  با ـیکدیگر  شدند.  یاده  فر  ـپ شنیدم .  چـند ـن  مـاشینی  را 
بود . چــیزی شده  سنگین  بود . چــشمهایم  آشنا  صدا  شد.  می  ـسته   مــاشین ـب
صدای کلـنـگی به  نا محــسوس ِ قـلـبم  ضربان ِ  سکوتی فراـگـیر،  ی فهـمـیدم. در   من
سراغم به  خواب  کرد.   می  سوراخ  که در فــاصلهای دور زمــین را  ـست   می ماـن

می آمد. میخواست مرا با خود ببرد. 





بایگانن
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سرکارر ااستواارر

 آقای باـیگان با این روحـیه ی چُخ بخـتیاری که داشت، با آن اـبیات ِ ـمسخره ای که
 -  هراز چندگاهی - از سروده های خود یا این و آن ، چاشنی ِ کالمش می کرد، با
این حرفها نبود! کسی  آن کوت و شلوار ِ دهاتی و به هزار دلیل ِ دیگر اصالً مال ِ 
من خودش میگــفت  ی گــرفت .  جدی من به عــرفان و تــصوف   هم متــایل ِ او را  
اهل ِ «مـقام» من  است . میگـفت  درونی  من  یر ِ  مُراد و ـپ  «اوـیسی» هـستم ، یعـنی 
بر دوام حالم  که «  است  این  بر دـیگر ِ عـرفا  اهل ِ «حالم» ، امتـیازم   نیـستم، بلـکه  

است» . میگفت دیگران « ابن الوقت» اند در حالی که من « اُم الوقتم ». 
اجدادی آبا و  که ـحــرفه ی  شغلش را   کرد .   رها  هم  ـهــمه ـچــیز را   یک روز 
 میدانست  ، موتور ِ یاماهای هشتادش را  که حتا اگزوز و خودرو و زجنیرش هم از
جدایی ساز ِ  به ـبهانه ی ـبچه  بود و  کرده  زنش را که دـلسردش  برق میزد  و   متـیزی 
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میزد ، آری همه چیز را رها کرد و از شهر رفت. 
همکارانش در بایگانی ِ ژاندارمری ِ منطقه میگفتند:

 خُل بود ، اما به کارش عشق می ورزید.
 اصالً کسی که عاشق ِ  بایگانی باشد خُل میشود. بایگانی چیست:  پرونده های
خروار از یک  که در  به زردی گرایـیده  های  رطوبت و کـاغذ  بوی   خاک گرفـته ، 
وقتی حال  این  با  شود ،   حال ِ ـکـسی ـپـیدا منی   آنها  چـهـارتا   کـلـمه ی مـفـید به 
پس از گویی  باز ـمیکرد و ورق میزد  ،  هایش را  نخ   باـیگان ـپوشه ای را میآورد ، 
 سالها به آـلبومی قدیمی رسیده ـباشد.چـشمان ِ بی تابَش گویی چـهرههای آشنا را
آنها نشـسته بر  که  غُـبار ِ هیـجان انگـیزی از تغیـیر  حالی  یافت   در  می   هر گـوشه 
با خـطی شتابزده بر پای ِ ادداشت ِ کوچکی که   است. هر کـاغذ، هر ـلکه و هر ـی

سندی نوشته شده بود ، او را دقایقی به خود سرگرم می کرد.
   بایگانی ِ ژاندارمری  دو قسمت داشت ، دفتر ِ مرکزی و بایگانی ِ راکد . در دفتر ِ
 مرکزی چندتا کارمند ِ مرد با لباس ِ شخصی و یک آبدارچی با لباس ِ سربازی - از
 قدیم- مانده بودند . دو نفر ماشین نویس ِ زن را هم فرستاده بودند توی ِ یک اتاق
رفت و اتاق  که ـهرگز کـسی به جز آن دو در آن  	 مخـصوص - خـیلی دور از بقـیه -  
 آمد منی کرد. به غیر از این همه قفسه در قفسه بود که در آنها اسناد ِ حسابداری

و امور ِ مالی نگهداری می شد. 
 سرکار استوار بایگان اما لباس ِ نظامی می پوشید. اصالً از یونیفرم خوشش میآمد
داشت. استقرار  راکد  که در بایـگانی ِ  بود  خودش تنـها کـسی   و مـیزش تنـها مـیز و 
 بچـهها اـغلب به ریش ِ نداشته اش می خندیدند که تنها در آن اتاق ِ متروکه و منور

کار میکرد و حاضر نبود به دفتر ِ مرکزی بیاید. 
 در و دیوار و زیر ِ شـیشه ی ـمیزش پُر بود از اـبیات و ـتصاویر. از ـهمه عجـیب تر این
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دو سه جمله ی شعر گونه که درست باالی سرش بود و شاعرش هم معلوم نبود:
در بایگانی ِ راکد
خاک ِ سیاه ِ قرن

بر خون نشسته است
تابلو را این  که  ـودند  تذکر داده ـب باری  سه   البــته بچــههای عقــیدتی سیــاسی دو 
 بر دارد. او هم گوش ـنکرده بود. هـیچکس هم منیفهـمید این کـلمه ها به ـکجا ـبند
 است. فقط عبارت ِ « در بایگانی ِ راکد » در آن جلب ِ توجه می کرد. اصالً شاید

شعر مال ِ خودش بود.
 الغر ، دیالق، سرباال، منظم و متیز بود . خطهای عمیقی روی صورتش به هم گره
«غم و مابین ِ «ـقــبض و ـبــسط»،  حالتی   می ـخــوردند. در ـچــهره و ـچــشمهایش 
 شادی» ، «حماسه و طنز» و به قول ِ خودش «صَحو و سُکر» موج میزد که گاه به
 شکل ِ اسرار آـمیزی ، یک ژرفای ناب ِ باطنی را در پس ِ خُل و چِـلی های ظاهرش

مفروض می داشت و مخاطب را در قضاوت به تردید می انداخت. 
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سفر

پدرش خانه ی  به  مدتی پـیش  که از  زنش  داشت.  سال  رفت چـهل  شهر   وقتی از 
سر میزد و مـوتور ِ یامـاهای هـشتاد را خالی ِ بایـگان  خانه ی  به  گاهی  بود ،   رفـته 
خورجینش سیاه اغـلب روی  سفید و  یک گُـربه ی  که  دیوار ِ حـیاط مـیدید   کـنار ِ 
زین ِ یک لُـنگ ِ حـمام روی ِ  فرار مـیکرد . بایـگان  شدن ِ در  باز  با  بود و   نشـسته 
 ـموتور ـکشیده بود تا از آـفتاب در امان ـمباند ، همچـنین باتری را در آورده ، آبش را

خالی کرده و بین ِ پایههای جَک قرار داده بود.
توی باغچه را آب میداد ، تــوپهای بچــهها را از  بار مــیآمد ،  یک   زن هفتهای 
 حیاط جمع میکرد  و به خانه ی همسایه می انداخت ، گلدان های بیرون و داخل
با که  اشک میریـخت ، عـکس ِ مـسخره ی بایـگان را  سه قـطره  می داد، دو   را آب 
 لبخـندی آرتـیستی  سبیلش را ـیکوَری کرده بود پاک ـمیکرد ، جوش ِ شیرین های
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پارچ ِ یک  می گـذاشت ،  جایش  سر ِ  دوباره   توی یخـچال را کـمی ـتکان میداد و 
بود خانه  صندلی  ِ  که تـنــها  صندلی ِ باـیــگان  درست ـمــیکرد ، روی  یخ   آب ِ 
پاک مـــیکرد و هایش را  اشک  ــیوان ِ آب ِ خنـــکی مـــیخورد ،   مینشـــست ، ـل

می رفت.
جای مـیز ِ باـیگان به  بود. قفـسه ای  شده  عوض  اما خـیلی  راکد  گانی ِ   چـهره ی باـی
با های آن را  سطر  داشت و  قرار  شعرش  تابلوی  درست جـلوی  که  ودند   گـذاشته ـب
طوری آویز زده ـبودند،  کرده  و ـقفل ِ  می ـپوشانید. در ِ ورودی را عوض  ها  رونده   ـپ

که مگر با اجازه ی رئیس رفت و آمد  به آن اتاق ممکن نبود.
ژاندارمری یک کُـلت  از  که  بود  شده  شایع  خبری از بایـگان نـداشت .   هیـچکس 
ـداشته  - از قوه ی مرداـنـگی ـن ـند ،  است . بـعـضی میگفـت کوه زده  به   دزدیده و 
زنش رـفـیق هم میگفتـند،  است. بـعـضی  کرده  گور  گُم و  خودش را   ـخـجالت - 
 داشته و بایگان با آن کُلت میخواسته او را بکُشد. بعضی هم میگفتند، سیاسی

بوده است .
بود صوفی ـمسلک به کـوههای اطراف رـفته  یر  ِ   اما باـیگان حقیقـتاً به دـنبال ِ یک ـپ
فراوان و پس از جـستجوی  بود.  حوالی منتـشر  باره ی او در آن  هایی در  شایعه   که 
 اسهال ِ سختی که از خوردن ِ اـجنیر های وحـشی ـگرفت، سراجنام ـکسی را ـپیدا کرد
 که آن صوفی را می شناخت و حاضر بود با خر قسمتی از راه را با بایگان همراهی

کند.
لی ، شلوار ِ  سربازی ،  بود.  کــفش ِ  شده  عوض  کامالً   قــیافه ی سرکــاراستوار 
 اورکوت ِ آمریکایی یا به قول ِ خودش چتربازی، موهای بلند و خاک گرفته ، ریش
به که  قوه ی زردی  چراغ  ـرمز و  کوله ـپـشتی ِ ـق سبز،  یک فاـنـوسقه ی  سبیل ،   و 
 گوشه ی شلوارش آویزان بود ، او را چاالک و تندرست جلوه می داد. با حرکات ِ
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رودخانه را عرض ِ  که مجـبور بـودند -  بار  هر  حالت ِ منایـشی ِ خـاصی -   آهووار و 
طی میکرد و از این سنگ به آن سنگ می پرید.

این تنـها نواحی  به عـمق ِ دره میرفتـند . در هـمه ی آن   رهروان هـمراه ِ جـریان ِ آب 
بود . کوه روان  سوی دره ای در دل ِ  به  شهر و جلـگه  که جـریان ِ آب از  بود   جایی 
عالم با ذرات ِ  ـشانه ی همــسویی  بود و آن را ـن شده  این نکــته  ـگان مــتوجه ی   باـی
سگی کرد،  می  باور را در باـیگان نیرومـند  این  که   می پـنداشت . نکـته ی دـیگری 
 بود که هر دویست - سیصد قدم یک بار ظاهر میشد و دُم ِ خود را جمع میکرد

تا با اولین نگاه ِ رهروان جستی بزند و ناپدید شود.
رین رودخانه در ـپهن ـت عرض ِ  بود و  متری ـبیش ـن صد  طرف،  اصله ی کـوههای دو   ـف
انار و اجنـیر و اـنگور بود  که ممـکن  جا  هر  طرف ِ آب  رسید. دو  متر منی  به ده   جـاها 
صادر خوردن ِ مـیـوهها را  جواز ِ  روستایی -از ـهـمان اـبـتدا -  مرد ِ   ـکـاشته ـبـودند . 
 کرده بود، اما باـیگان تـنها انار های کـفیده را می چـید و عنکـبوت های روی آن را
جدا ـمــیکرد و با ـحــوصله  تُرش  را   فوت ـمــیکرد و داـنــههای ـقــرمز و فوقاـلــعاده 

می خورد.
مرد ِ روستایی اما مکرر سفارش به انگور میکرد و میگفت : 

انگور بین ِ اجنیر  و انار است ، به خاطر ِ همین ضرر ندارد
کوه شد و او بـاید از  جدا خواهـند  خر از او  مرد و  به زودی  که   بایـگان میدانـست 
 باال رود تا به یک چـشمه ی آب ِ گرم ـبرسد . گـویا هر نـیمه شب صوفی ـمیآید و

در آن آب غواصی می کند. مردم میگویند :
خدا در دل ِ این همه سرما ، این دیگ را برای او گرم کرده است.

 بایگان وقتی به حدود ِ  آب ِ گرم رسید دستهایش داشت از سرما خشک میشد
به درون ِ رودخانه  عرض ِ  های ـمـــکرر از  که در هـنـــگام ِ ـگـــذشنت   و رـطـــوبتی 
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 پوتین هایش خزیده بود، یخ می زد. از پایین ِ دره تا آجنا سرد و بی آب و به شکل ِ
شکل ِ رنگ  و  اسفند و گلـپر،   های درمـنه،  بوته  بود. از طـرفی   عجـیبی متـناقض 
های   آفـتاب نـدیده ی زاویه  طرف ِ دیـگر در  تداعی مـیکرد و از  آتش را   شعله ی 
حدی به  بود ،  شده  ندیل ـبسته انبـاشته  های ـق یخ  های ـفشرده و  برف  ها،    صخره 
شد. چـنین مـناظری می  آهک اشتباه  سنگ ِ منک و  با  که از خُـشکی    غـیر ِ عادی 
اصالً ذات ِ «معـنی » چـیزی غـیر از گاه ِ او  بود . در ـن  برای بایـگان سـرشار از معـنی 
انَد. ـمگر ایـنکه با کـمکِ  «صورت» ـنبودکه با ـهمه ی آشکاری از ما ـپوشیده میـم
	«تناقض» در  دامنه ای  تُند و در کنار ِ بُز راههای مارپیچ، خودش را فریاد کند و به 
ند شیب ِ ـت آمدن از  باال  پس از  زرگتر  فرو رَود. تـناقض ِ ـب  زور در چـشمهای ـبسته 
 آشکار شد. آجنا پس از گـذشنت از ـمسافتی صاف ، ناگـهان مـنظره ی عجـیبی دیده

می شد، که باورکردنی نبود:
  درخـتهای ـنخل که زیر ِ بار ِ رطب های بی ـهسته بودند، چـند تا
 درخت ِ ـنارجن و لـیمو ترش ، بوی ِ ـتند ِ گوگرد ، آـفتابی درخـشان ،
ـشینی سایه ی دلـن که  اکالیپتوس  ـند ِ  گرم و درخــتهای بـل  هوایی 

داشتند.  
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ددیداارر

  یکی از اکالیپتوس ها بر مدخل ِ اتاقکی سایه داشت، که بر سردر ِ آن با گچ نوشته
بودند :  «مسجد»

قُرقِ که : مـسجد در  حالی کـردند  تازه وارد  به  به زودی  ا بـودند ،  که آجن  کـسانی 
ساعاتی یک  بود. در  گرم  حوض ِ آب ِ  کن ِ  رخت  درواقع   زن ـهـاست . ـمـسجد 
سپس مـردها مادرزاد مـیشدند ،  مابقی مـردها میرفتـند و اغـلب خلت ِ   زنها و در 

لُنگی دور ِ خود میبستند و زنان بی هرگونه پوششی روانه ی حوض میشدند .
اندازه این  به  تا  که آب ِ ـچـشمهای  باور ـمنـیکرد  شد،  حوض  وقتی وارد ِ   باـیـگان 
شد، واقـعاً می  خارج  که آب  سوراخی   میتـواند داغ بـاشد.مخصـوصا نـزدیک ِ آن 

غیر ِقابل ِ حتمل بود.
  پیش از رفنت توی حوض - وقتی که بایگان تازه رسیده بود -   روی سنگی  پنجه
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با بود .  شده  آدمهای پـیر، چروکـیده  که چـگونه مـثل ِ  پایش را نـگاه مـیکرد   های 
ام ِ فـکرش کرد. همچنـین مت می  ها درد ِ مطـبوعی را احـساس   فـشار دادن ِ انگـشت 
هر شدند. باـیگان  می  که میآمـدند و وارد ِ آن  دهاتی  زنهای  بود و   توی ِ مـسجد 

یک را حلظهای بی لباس در عوالم ِ خیال میدید و قدری با خودش حال می کرد.
حوض خودش را در  بود، بایـگان ناگـهان  شب گـذشته  ساعتی از نیـمه   وقتی نـیم 
روشنی ِ ـخـیره کـنـنده ای ستارگان ،  آسمان از ـفـراوانی ِ  سرش  باالی  یافت .   تـنـها 
 داشت. ترس وجودش را گرـفته بود . ـفکر ـمیکرد ، ـممکن است به زودی زـلزله ای
 اتفاق بیفتد یا آدمهایی بیایند و او را بکُشند یا حوض دهن باز کند و او را ببلعد.
 از آب بیرون آمد . همه چیز سر ِ جایش بود . کمی احساس ِ سرما کرد . با سرعت

خودش را خشک کرد و لباس هایش را که شسته بود پو شید.
خوبی از سیر و اـحـساس ِ  شکم ِ  با  نتیجه  رسیده ـبـودند ، در  به او   مردم ـحـسابی 
کرد. قدم زدن  به  شروع  اکالیپتوس  آمد و در مــیان ِ درخــتهای  ـیرون   مــسجد ـب
 هیچکس آجنا نبود از آدمها چیزی جز کُنده های  نیم سوخته و آشغال های  پراکنده
 باقی ـمنانده بود . باـیگان تـنهایی را دوست داشت . در تـنهایی ـکسی دراز و دیالق
 نیست . پا و دهان  ِکسی بوی الشه ی مُردار منی دهد.هیچکس به خاطر ِ بچهدار
 نشدن،  فکر و خیال منی کند. اینها آشغال های آدمها هستند که خود به خود در
تا است  می گـذارند، ممـکن  ها  تو را تـن وقتی مـیروند و  می مـاند.  جا  به   اطراـفشان 
 مدتی آشغال هایشان مباند ، اما یواش یواش همین آشغال ها هم ناپدید می شوند.
 این ماجرای ترس هم بیشتر از تنهایی مربوط به آب ِ گرم است . بایگان از کودکی
است، ت  وقتی خلُ وجودش را میـگــرفت . آدم  ترس  به ـحــمام ـمــیرفت   وقتی 
ـباس بود ـل که  هم  راکد  ـگانی  حتی در باـی ـشه  سالح مــیشود . بایــگان همـی  بی 
با گِتر  و ـکـمرت را  با  ـقه ات را  یونیفرم ، یـعـنی ایـنـکه ـی ـباس یـعـنی   میـپـوشید . ـل
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فانوسقه ببندی . میشد که متام ِ روز کالهش را در منی آورد.
 در زیر ِ اکالیپتوس ها بوی  پِهن ِ خرها و پشکل ِ ـگوسفندان با بوی گوگرد در هم
بدی اما اـحـساس ِ  می داد. باـیـگان  حالت ِ ـمـسمومیتی  یک  هوا  به   می پیـچـید و 

نداشت و تازه از راهی که آمده بود و چیزهایی که دیده بود ، خوشش میآمد .
 مردم به او گفته ـبودند که صوفی ـنزدیک ِ صبح - وقتی هوا ـهنوز ـتاریک است -
 ـمیآید ، در این آب که خدا برای او گرم کرده ـغسل می ـکند، وضو ـمیسازد ، در
 همـین ـمسجد مناز میخـواند و اجازه ـمنیدهد کـسی ـپشت ِ سر ِ او باـیستد. باـیگان
سبیلش را داشت رـیشش را زد ،  که هـمراه  با تیـغی  کرد،  یدا  نه ی شکـسته ای ـپ  آـی

مرتب کرد و منتظر ماند تا صوفی را مالقات کند.
 هوا هنوز تاریک بود که پیرمردی نورانی بایگان را تکان داد و از خواب بیدار کرد.

پیرمرد با مهربانی گفت : 
نگرانت بودم چرا دیر آمدی ؟

 باـیگان از احـساس ِ مبهـمی ، حالت ِ لرز گرـفته بود. با عجـله برخـاست ، با پـیرمرد
شد و باـیـگان او را ـرمرد روان  ستود. پـی با کـلـماتی  سخن گــفت و او را   به ـگـرمی 
به بود. پیـرمرد  خود گرفـته  به  حالتی  نـظامی  قدمهایش ناخـودآگاه  کرد .   تعقـیب 
 مسجد وارد شد ولباسهای خود را در آورد . بایگان زیرچشمی او را ورانداز کرد.
باره ی تا در  کرد،  به  نَـفس ِ او نـگاه  بود. مخصـوصاً  خودش  جای  سر ِ   هـمه چـیز 
 شایعه ی روستائیان که میگفتند «صوفی نه مرد است نه زن» قضاوت کند. البته
به نـظر کِش میآورد ،  که هـمه چـیز  گرم و مـرطوب  هوای  بود . در آن  مرد   صوفی 
قدم مـیآمد و هـمه اگر کـسی دو  بود .  هم مـردتر  حد ِ معـمول  صوفی از   مـیرسید 

چیز را میدید ، دیگر از این حرفها منی زد.
 صوفی بر خالف ِ بقیه ی مردان لُنگ نپوشید و همینطور عریان وارد ِ حوض شد .
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سنگها خاطر ِ  به  که  آبی  سرش در مـیان ِ  شد و  سطح ِ آب پـخش  هایش روی   مو 
 سیاه میمنود ، ـمثل ِ گُل ِ نـیلوفر  گاه به زردی و گاه به سفیدی می زد. پس از آن
ــکدیگر را سالها ـی که  دوستانی  شد .  مـــثل ِ  ــشین  ــگان همـن با باـی ــسجد   در ـم
 می شناسند، کلی با هم صحبت کردند. بعد هم صوفی برخاست و مناز خواند .
شد ، تا مناز ِ او متام  کرد  صبر  داشت .  این کـارها ـن به  کاری   باـیگان طـبق ِ معـمول 

پس دوباره شروع به حرف زدن کردند . صوفی گفت:
        این بدترین منازی بود که در عمرم خواندم ، چون سراسیمه بودم متام شود . 
صوفی بـسیار بایـگان را یاد کـند ،  به بـزرگی  صوفی  جای اینـکه بایـگان از  به   پس 

ستود و نسبتهای فوقالعاده هیجان انگیزی به او داد . گفت :
        تو بخت ِ منی که خوشبختانه بیدار ماندی و گشتی تا مرا پیدا کردی.

کج شگفتی  به عالمت ِ  های باـیگان  سبیل  روهای پرـپشت و  حرف اـب این   وقتی از 
وکور شد ، صوفی ادامه داد :

 بخت، بازی گوش و سر به هواست . یک سر دارد و هزار سودا .
وجود منتــظر ِ او ام ِ  با مت خانه نشــسته ای و  تو در  که  حالی   در 
 ـهستی ، اصالً در این عوالم نـیست.انگار نه اـنگار کولهباری دارد
گاه خویش منــیداند .  بار ِ  قدر ِ   ـوباوه . هــیچ  های ـن  با ارمــغان 
 ـمیشود به جمـعی از ـکودکان ـمیرسد که ـمشغول ِ بازی ـهستند،
بازی سرگرم ِ  با ایــشان  رها میکــند و  بارش را گــوشهای   کوله 
که سروقت ِ کوله بارش ـمیروند و شود. چه آدمهای ـفضولی   می 
 او بیخبر به دنبال ِ گویی روان است. از شادی و نشاطی که دارد
تا ـپـشت ِ در ِ که  ـد.گاه مــیشود  ـاـی گوی را برـب تا  ـریاد مــیزند   ـف
 خانه ی تو میآید، آنگاه به گمان ِ اینکه اشتباه کرده - در نزده -
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به تو را میبیـند و منیشنـاسد . دیـگران را  چه بـسا  گردد.  می   بر 
جای تو میگیرد و به زودی سردرگم می شود.

که بخـتش را در مـیان ِ انـبوه ِ خودش هـوشیار بـاشد  کس بـاید   هر 
بااین سردرگمند پـیدا کـند و ارـمـغانش را در یـابد .  که   جمعـیتی 
 حال گاهی اتفاق میافتد که بخت، خودش با پای خودش میآید
بر مَـــصطبه خانهات ـبــرسی در کِـــریاس و  به  تو   و ـپــیش از آـنــکه 
سختی این ـهــمه  که اـیــنک از  تو   منـتــظرت میـنــشیند . ـمــثل ِ 

گذشتی و به من رسیدی.
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پروواازز

وجود دلـبسته  باـیگان به گفتگـوهایی که هر روز در خدمت ِ صوفی داشت با متام ِ 
 شده بود. فکر میکرد از آن بایگانی ِ راکد پرواز کرده و به بهشت آمده است. اما
 باز هم دلش برای ـمیزش و ـموتور ِ یاماهای هشتادش و زنش که دلسردش کرده بود
 تنگ می شد. وقتی که این دل تنگی ها را برای صوفی شرح داد ، صوفی خواست
 تا جزئیات ِ خانه و زندگی ِ او را بداند. بایگان هم یک بار ِ دیگر همه چیز را مثل ِ
 یک فیلم ِ تکراری  دید و تعریف کرد. صدایش محزون و موزون و یکنواخت بود
عوض مـیشد. صدایش  زنگ ِ  وقتی قـصه ی رختـخوابش را تعـریف مـیکرد،   تنـها 

صوفی در حالی که این حرفها را می شنید ، گفت :
برای آن باـیـگانی  و آن ـمـوتور ِ یاـمـاهای دلم  هم  من  به ـبـعد  این   از 
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وقت هر  شود.  می  بود ـتـنگ  کرده  که دـلـسردت  زنی   ـهـشتاد و 
هم من  برای  ببینی و  ـرگردی ، هــمه چــیز را   خــواستی مــیتوانی ـب

تعریف کنی . 
صوفی او را یک روز  تا اینـکه  صوفی را نـداشت ،  قدرت ِ دل کـندن از   اما باـیگان 

مجبور کرد ، برای مدت ِ کوتاهی به شهر برگردد.
 این عجـیب ترین سفری بود که بایگان تا آن روز کرده بود . از ـهمان شبگیری که
 برای اوـلین بار صوفی را دید، هر شب ـهمراه ِ او به راه می اـفتاد. ـنزدیک ِ صبح به
شب هر  شد ،  شب ِ اول عــریان  که  صوفی هــمانگونه  رسیدند.  می   ـچــشمه 
 لباسهای خود را در می آورد. بایگان زیرچشمی نگاهی به او می انداخت . گاهی
ورانداز صوفی را  ندارد، اینـگونه نَـفس ِ  که دـیـگر دلیـلی   خودش را لعـنت مـیکرد 
بود ـنــیم ـنــگاهی طور  هر  بود .  کرده  عادت  جوری  بد  بدبختانه  اما   ـکــند ، 
شد. ـیـکی از می  عادی  پس ـهـمه ـچـیز  شود،  خاموش  تا وـسـواسش  انداخت   می 
پرواز کـند. باـیگان خانهاش  طرف ِ  به  کرد  صوفی او را مجـبور  شبها   همـین نیـمه 
که اوـلـین هایی  آسمان ـبـپرد. ـمـثل ِ ـبـچه گنـجـشک  که میـتـواند در   باور ـمنـیکرد 
 پروازها را ـجتربه میکـنند میـترسید ،  اما به گفته ی صوفی ذکری را ـتکرار ـمیکرد
خودش را می داد. ناگـهان  رندگان ـبشدت ـتکان  بال زدن ِ ـپ دستهایش را مـثل ِ   و 
 در یک حالت ِ  بی وزنی ِ شگفت انگیزی احساس کرد. هیچ رابطهای با تعلقاتش
 نداشت . تنها چیزی که نزد ِ او مانده بود و دست از سرش بر منی داشت، مزه ی به
حس خود  صوفی ـهـنوز در ـگـلو و انـتـهای ِ بـیـنی ِ  بودکه از مـعـجون ِ   غایت تـلـخی 
زیپ ِ زدگی  شتاب  با  می کـند.  پرواز  دید دارد  شد ،  که دقـیق  خوب  کرد.   می 
زند. از بال ـب واند  هتر بـت تا ـب کرد . گـوشههای آن را محـکم گـرفت  باز   اورکوتش را 
 باالی سر ِ مردم که رد می شد، حس میکرد ـکسی او را منی بـیند.  باد در سبیلش
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افتاده و آن را  مثل ِ فتیله لوله کرده بود، طوری که صورتش را قلقلک می داد.
سبیلش قـندیل سرما از  شدت ِ  گاهی از  کرد.  سفرها بـسیار  این   بایـگان بـعدها از 

آویزان می شد. یک بار چشمهایش کم مانده بود کور شود.
اعتراف صوفی  به  شهر ، روزی حقیـقتی را  تا  آمد  رفت و  بار   اما بـعد از یـکی دو 
که دـلسردش زنی  راکد ، مـوتور یامـاهای هـشتاد و  گانی  برای باـی دلش   کرد. دـیگر 
 کرده بود تنگ منی شد. وقتی این را گفت صوفی باطناً خوشحال شد، اما در ظاهر

گفت:
دوباره تا  ان  جا مب برو و ـهـمان  طوالنیتری  مدت ِ   اگر ـمـیخواهی 

دلبستگی هایت برگردد.
 اما بایگان چنین چیزی را منی خواست. ناچار چیزی نگفت و خواست در این باره

فکر کند.
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عرووجج

دلش می کــند.  سر  به  دست  صوفی او را  ـها   ـیکرد ، بعــضی وقـت ـکر ـم ـگان ـف  باـی
 میخواست ـبداند که او با چه کسانی ارتباط دارد و چگونه میـتواند به این دـنیای
بد صوفی تـنـها ـنـبود ال که  بازی ـکـنان و ـطـراحانش راه ـپـیدا ـکـند. الـبـته   عـجـیب و 
با اما سرـکـاراستوار ـچـگونه میتواـنـست  بود،  هم  تر از او  روحانی  باالتر و   عواملی 

آنها ارتباط برقرار کند. 
نه نه انگلیـسی ،  نه عـربی میدانـست  بود. بایـگان  آنها فـارسی  زبان ِ هـمه ی   آیا 
بود آرامش ـبخش  اما آـنقدر مالیم و  صوفی  تار ِ  زبان ِ دـیگری. رـف نه هـیچ   فراـنسه و 
صوفی این بود که آرامش  که خواه ناخواه نگرانیها را از دل ِ او دور می کرد. هنر ِ 
 را با ـتناقض جـمع میکرد . گاهی از یک سلسله ـمراتبی حرف میزد که پله پله و
 مرحـله مرحـله بود و گاه از یک راـبطه ی ـبیواسطه و  بی مرحـله سخن می گـفت.
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 هر چه بود ، برای بایگان آنقدر هیجان انگیز بود که فکر ِ بایگانی ِ راکد و موتور ِ
مدتها در ذـهـنش راه منی بود ، دـیـگر  کرده  که دـلـسردش  زنی   یاـمـاهای ـهـشتاد و 

یافت.
 باالخره روزی کنجـکاوی ها ـتسکین یافت. صوفی سرکاراستوار  را به سخن هایی
زبان ِ بار از  برای اوـلـین  بود. باـیـگان  اصل ِ مـطـلب  خودش  قول ِ  به  که   فراـخـواند 
 صوفی شنید که او تنها نیست و کسان ِ دیگری مثل ِ او هم بودهاند و هماکنون هم

هستند. صوفی گفت :
 من یکی از بدبختترین صوفی ها هستم ، چراکه هرگز  نتوانستم
 از  زاویه ی تـنهایی ِ خود به ـمیان ِ خـلق ـبرگردم . بـعضی از ما پس
خود برـگـردند و جای  سر ِ  دوباره میتواـنـند ،  حق  به  وصول ِ   از 

زندگی ِ خود را از سر بگیرند.
جزئی و اصالً خــودشان  دارند و  باالیی   ایــنها ظرفیتــهای بــسیار 
بازار و خانه و  کوچه و  که  ازحق ـمــیشوند . میداـنــند   پارهای 
 ـهمه ی کاالهای آن منتظر ِ ایشانند. میروند و مناز و ـنیاز ِ عالم را
حالت ِ مـعــشوقیتی ـپــیدا یک  می بینــند. ایــنها  خود   در ـبــرابر ِ 
 میکنند که دل های مردم را می برد. اما بعضیها  مثل ِ من عاشق
حق برـگـردند. اـیـنها ـنـاچار سرـنـوشتی قادر نـیـستند از   میماـنـند و 
 مثل ِ پروانه خواهند داشت که باید پر و بالش بسوزد و باز خود را
،مرا بودی و آمدی  زند. اما تو ـبخت ِ خـفته ی من   به آب و آتش ـب
به تو را  که  است  واجب  من  بر  ات دادی. اکــنون  ـهایی جن  از تـن

ادامه ی راه داللت کنم . 
یک با  رند و  فاق روزه بگـی به اـت هر روز  مدت ِ دو هفـته  به  که   آـنگاه از او خـواست 
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 شاخه ی تره  و یک کف ِ دست نان افطار کنند. بایگان به شرط ِ آنکه مکلف به
 مناز نباشد پذیرفت این جتربه را شروع کند. او اصالً به این کار ها عادت نداشت و
 در این مدت هم هیچ وقت با صوفی در عبادت هایش همکاری نکرده بود. بایگان
به کار و جملـههایی  داشت . در حـین ِ مناز، اـف با مناز خـواندن مـیانهای ـن کودکی   از 
 ذـهنش ـمیآمد که خـیلی خـجالتآور ـبودند. همـین بود که وقتی به حـمام ـمیرفت
 خلُت و بی سالح و تنها میشد ترس وجودش را میگرفت . فکر میکرد اگر کسی
حاال مناز صوفی  میگـفت  به او حمـله میکـند .  جا   بخـواهد  انتـقام بگـیرد همـین 
 مهم نیست اما این دفعه باید روزه  بگیری. از آن به بعد هر شب وقتی که صوفی و
شدند، باـیگان اول لُـنگی می  گرم میآمـدند و عـریان  سراغ ِ چـشمه ی آب ِ   باـیگان 
تا وســواسش انداخت  می  صوفی  به نَــفس ِ  ـگاهی  ـیم ـن می پیچــید، ـن خود   دور ِ 
با او روزه بگـیرد. جـرعه ای آب میخـوردند و  خاموش شود ، پس ـنیّت ـمیکرد که 
مرغ ِ هوس ِ  ژاندارمری  دقایق ِ اوـلـیه، سرـکـاراستوار ِ  شد. از ـهـمان  می  آغاز   روزه 
روستائیان میآـمدند و نان و ـتخم ِ مرغ و تا غروب که  ریان می کرد. هر طور بود   ـب
نان قبول  ـکشک و تره می آوردند، صبر می کرد. پس صوفی اندکی تره و نصف ِ 

میکرد و بقیه ی چیزها را پس می فرستاد.
شده ، شُل  صورتش  های  بود. ـعـضله  دیدنی  پانزده روز ـقـیافه ی باـیـگان   ـبـعد از 
 ریشش در آمده بود، حال ِ حرف زدن نداشت ، به صوفی میگفت دیگر چیزی از
امروز دـیـگر روز ِ ـمـوعود که  صوفی او را آرام ـمـیکرد  ی فـهـمم.  تو من های   سخن 

است. من کاری خواهم کرد که خیلی چیز ها را بفهمی.
صوفی از می ـگـشتند،  بر  گرم  که ـطـبق ِ مـعـمول از ـچـشمه ی آب ِ  پانزدهم   روز ِ 
 کوهی باال رفت تا مقداری گیاه ِ مخصوص فراهم کند و با آدابی که میدانست ،
 آبگوشت ِ خاصی را برای افطار بپزد. بایگان می دانست، چنانکه  به قدر ِ افراط از
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آن آبگوشت بخورد، انقالبی که منتظر ِ آن بود رخ خواهد داد.
 سرـکاراستوار دوره ی کاملی نزد ِ صوفی دیده بود و دـیگر برای باال رـفنت از ـنردبانی
هم به  دلش را  سابقه ای  بی  اشتیاق ِ  بود .  شده   آماده  آسمان ـمـیرفت  به   که 
داشت، که  هم ـگـرسنگی ِ مـفـرطی  طی ـطـریق و  خاطر ِ  به  هم  امروز   می ـفـشرد ، 
ـداشت . صوفی ـن با  بود. آن روز، کالس و مــباحثه ای  صبرانه منتــظر ِ افــطار   بی 
 حکمتها و معرفت ها را تعطیل کرده بودند، در عوض خودش به روستا رفت ودر
که ـراوانی  داروهای ـف ـین  ـودند ، همچـن کرده ـب که جــمع آوری  زیره   ازای ـمـقداری 
 صوفی می شناخت و در کیسه های کوچکی خشک می کرد، کمی ـگوشت ِ بره
 و پیاز و تعداد ِ زیادی نان و به سفارش ِ صوفی دوتا شقاقُل از روستائیان گرفت و با
به ام ِ ـمـراحل ِ آن را  صوفی مت شد.  شروع  آشپزی   خر برـگـشت . از ـنـزدیک ِ ـظـهر 
 دست ِ خود اجنام  می داد.گیاهان ِ کوهی را به وفور در دیگ ریخت، کمی اکلیل ِ
دیگ را در آن کرد و محــتوای  جدا  افزود ، چــربی ِ ـگـوشت را  به آن  باه   ـمـحرک ِ 
افزود . شقاقل   شدن، ـکـشمش و  سرخ  حرارت داد و ـمـرتب  در ـحـین ِ  ها   ـچـربی 
اگر شقاقل و کـشمش که  داشت  می ناـمید و اعـتقاد  این ترکـیب را مُتَنجِـنه   صوفی 
زغال، سیاه فرط ِ تـلخی ـمنیخورد. پس از آـنکه متنجـنه ـمثل ِ   ـنبود کـسی آن را از   
افزود . آـخـرین دیگ ـبـست و ـگـوشت و لـیـمو و فـلـفل و ـپـیاز  به  زیادی   شد، آب ِ 

چیزی که به آن اضافه کرد تلخون بود.
 غروب، همه چیز آماده بود.پیش از هر چیز صوفی به انگشت ِ خود تعداد ِ زیادی
بار دارد به  صوفی دـیـگی  بود  کس فهـمـیده  هر  غذا ـچـشانید.  روستائیان را از   از 
خود را خر ِ  تا  بود  آمده  هم  آنها  بود و البـته یـکی از  آمده  شفا  تبرک و   مـحض ِ 

ببرد.
سفره ی طرف ِ  بر دو  ـرسناکی  سکوت ِ ـت صوفی و بایــگان در   وقتی هــمه رفتــند 
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نان ـپـیش ِ غذا در ـمـیان ـنـهاده، اـنـبوهی  قدح ِ ـبـزرگی از   کوچکی نـشـسته ـبـودند. 
یک خورده ـبـودند و در  می ـکـردـنـد.ساعتی ـبـعد ـهـمه ـچـیز را  خود رـیـزریز   دست ِ 

حالت ِ مستی و نشئگی ِ فوقالعاده دل انگیزی به سر می بردند.
 در این حال باـیگان با ـکمال ِ تـعجب می دید که در باز شد ، ـفرشتهای به کـلبه ی
 محقر ِ صوفی در آن دامنه های دورافتاده وارد شد ، بایگان را به نام صدا زد و از او
 خـواست که صوفی را وداع گـوید. باـیگان که به قدر ِ کافی در ـپریدن، ـمترین کرده
 بود ، همراه ِ فرشته به آسمان رفت و برای اینکه مبادا خسته شود خود را در باد ِ او

انداخته ، گوشههای اورکوت ِ خود را محکم گرفته و با آرامش ِ متام بال می زد. 
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مالقاتت

رویداد ِ برای او  این  رفت و  می  دست ِ بایـگان در  زمان از  که حـساب ِ  بود   مدتی 
 مهمی بود. کسی که سالها به مرتب کردن ِ پرونده ها بر اساس ِ زمان عادت کرده
 بود، کسی که بدون ِ ساعت و تقویم و حتا بدون ِ نگاه کردن به پنجره ، همه چیز
گویی در شد،  جدا  صوفی  که از  می داـنـست،  از آن ـغـروبی  وقت   باره ی   را در 
با که  بر آن منی گـذشت. باـیگان فـقط میفهمـید  زمان  که  زندگی مـیکرد  یایی   دـن
حال ِ گفتگــــوست و تالش میـکـــند ـــیااهللا در  یا ـکـــسی از اوـل ـــرشته ، پیـغـــمبر   ـف
سخنی این ـبـهانه  به  شاید  بازگو ـکـند.  خاطر دارد  به  که  صوفی را   جمـلـههایی از 

درگیرد و آتش ِ رابطهای  او را گرم کند.
گویی بود. ایـنک  سخن گفـته  با او  مردم بـارها   صوفی از کـسی در درون ِ ناپـیدای 
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باره ی پـیر و زنش در  که حـرفهای  خودش مـیدید  دوتا چـشم ِ  هر  با  کس   هـمان 
 پیـغمبر ها مو به مو درست بود و آن عرـیضه هایی که برای بچهدار شدن میـنوشت
کرده بابت مـسخره  این  زنش را از  بود.  احـساس ِ گـناه مـیکرد . چـقدر   احمـقانه ـن
 بود. اـینک در حالی که آن کس ِ ناـپیدای درونی، سرگرم ِ ـمحاکمه ی  خود بود ،
وارسی اطراف را  می ـجـوید،  آن  شکاری  که  آشکار ِ بـیـرونی ـمـثل ِ پلـنـگی   کس ِ 

می کرد.
  ازدحام ِ غریبی بود. کسانی که به نظر مهمتر میرسیدند اغلب ـیکی دوتا پرونده
بود ، صوفی گفـته  که  داشتند . هـمانطور  اوقات عجـله   زیر ِ بغـلشان بود و بـیشتر ِ 
ــباس ِ مـعــمول ِ اما ـل ــیاء  سفیدپوش ـبــودند . پیـغــمبران و اوـل سبزپوش و  ــرشتهها   ـف
 خودشان را داشتند. بایگان یک بار که برای ماموریتی به تهران رفته بود ، در یکی
با با ـلـباس ِ ـنـظامی و  آدمها  بود.  دیده  صحنه ای را  ژاجا چـنـین  دفاتر ِ ـمـرکزی ِ   از 
 لباس ِ شخصی در هم می لولیدند. هر کسی کاغذی به دست داشت و از این اتاق
برای او تعـریف صوفی  این ـمراحل را  این گـذشته جزـئیات ِ  رفت. از  می   به آن اتاق 
به سراغش ـمـیآید و او را  ها  سبز  یا زود یـکی از ـلـباس  دیر  بود. میداـنـست   کرده 

محلی میبرد که هیچ سفیدپوشی آجنا نیست. صوفی گفته بود :
 کار بی عنایت درست منی شود. هر چه هست کشش است ، حاال

کوشش بکنی یا نکنی .
 چه حرف ِ حقی! آخر بایگان را کدام نیرو به آن چشمه ی آب ِ گرم سوق داده بود؟
بود، کرده  که دـلسردش  زنی  راکد و مـوتور ِ یامـاهای هـشتاد و  گانی ِ   چـگونه از باـی
رساند؟ البد از عالم ِ فـرشتگان  به  پرواز داد و  چه کـسی او را  بود؟   دست کـشیده 
 این به بعد هم کار میکند . باتری که متام منیکند !  این بود که تن به قضا و قدر
سپرد. از می  وزنی  بی  دست ِ اـحـساس ِ  به  خود را   میداد و در آن ـفـضای ـغـریب، 
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 طرف ِ دیگر فرشتگانی را میدید که سرگشته به نظر می رسیدند، تو گویی کسی
 را گمکرده ـباشند. از ـکجا معلوم دنبال ِ من منی گردند؟ این پرسش ِ وسواس گونه
صوفی که از  درسی  می کـشید. نخـستین  ماجرای ـبخت ِ خفـته  به   ـفکر ِ باـیگان را 
 گرفته بود. «بخت ِ تو سر به هوا و بازی گوش است .» میخواست به هر بهانهای

که شده از کارها و ماموریت ها سر در آورد.
 هیچکس نه اسم ِ خودش را میدانست ، نه اسم ِ دیگری را. در نتیجه حرف زدن با
دست هـمراه ِ دو کلـمه ی نیـمه ساده ی  یک حـرکت ِ  می منود.  سختی  کار   آنها 

متام،  هزاران معنی میداد . صوفی می گفت:
فر ِ دوم ـمسمای اوست و ـن اسم ِ  فر  یک ـن است .  فر   هر کـسی  دو ـن
اسم ـمیشنود و می کـند.  سخن میگـوید و ـمسما اشارت  اسم   او. 

مسما در می یابد. اسم میداند و مسما می بیند.
شیفته ی عالم ِ ـمـسما . زمیـنـیان  آسمان  است و  اسم  عالم ِ   زـمـین 
 مسمایند و آسمانیان شیفته ی اسم. به همین دلیل هر گاه یکی از
زدیک به او ـن ند و خـودشان را  با او مهرباـن آسمان میرود هـمه  به   ما 

میکنند
که بایــگان معــنی ِ آن بود  خوراکی در مــیان نــبود . اینــجا  خورد و  بود  چه  هر    
آخر یک  روزههای اجـباری ِ صوفی را می فهمـید. دعای به خـیرش ـمیکرد که روز ِ 

شکم سیر خورده بودند.
به بود ،  صورت ِ باـیـگان  که در  سیاهی ِ پررـنـگی  این  سبیل ـنـداشت .   هـیـچکس 
این اصالً - حـضورش در  می زد. غـیر از آن -  توی ذوق  فردی  به   شکل ِ منـحـصر 
 محل یک جوری غریبانه و کش دار شده بود. باالخره یقه ی یکی از سبزپوش ها را

گرفت . لباس ِ بلند ِ قبا مانندی داشت .خیلی مودبانه گفت:
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من میخواهم خدمت ِ خدا برسم.
کاری ، اصل ِ  بود. باـیگان گـفت : هـمان  تا آن روز ـنشنیده  خدا را   یارو کلـمه ی 
 رـئیس ِ کُل ، ـهمانکه کارش خـیلی درسته. یادش به خـیر صوفی میگـفت « غایت
خودش را سری حرـکـتهای ـنـظامی مـنـظور ِ  یک  با  کرد  سعی  ـعد   الـغـایات » . ـب

بفهماند. طرف دستی به شانه اش زد و گفت :
شتاب مکن ، به زودی شرفیاب می شوی.  

درست می داد.  اما دقیـقاً همـین معـنی را  که منی گـفت ،  این کلـمات را   راستش 
 است که بایگان زبان ِ خارجی منیدانست اما خیلی وقتها توی هنگ سرباز هایی
با او ارـتــباط ـبــرقرار هر ـکــسی  آمده ـبــودند و ـبــهتر از  کوه  که از ـپــشت ِ   داشت 
بود ، گــمان زبان  بی  پاک  طرف  بود .  دیده  هم  سرباز ِ الل   می کــردند. حــتا 
راست میگـوید ، مـعافش شد  سراجنام معـلوم  به گنـگی زده ،  خودش را   میکـردند 
با باـیــگان درد ِ دل بود ، کــلی  توی هــنگ  که  مدت ِ کــمی   کــردند. در هــمان 

می کرد. حتا خوابهایش را برای او تعریف می کرد. 
صوفی میگفت :

اما اسم «خوب فهمـیدن» و «بد فهمـیدن»  معـنی دارد ،  عالم ِ   در 
در عالم ِ مسما یا میفهمی یا منی فهمی.

به آن ـحلـظه ـفـکر شود. داـئـماً  می  یاب  شرف  یا زود  دیر  که  بود   باـیـگان فهـمـیده 
زمانی ِ طاقت ـفرسایی که یک قرن میتواـنست در یک ساعت  می کرد. در آن بی 
 بگنجد ، معلوم نشد چگونه سراجنام آن حلظه فرا رسید. سبزپوشی آمد و بایگان را
 به زور از جای خود ـکند، تو گویی با چـسب روی نیمکتش چسبیده بود. پس او
ودند، آـنگاه پرده در آن آویخـته ـب زیادی  که ـتعداد ِ  برد  ابان ِ بی در و پـیکری   را به بـی
این مـنظره ی مـهیب به یاد ِ  با دست به تازه وارد اذن ِ دخول داد. باـیگان از دیدن ِ 
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موم ذوب قدمها در آن مــثل ِ  که  صحرای جــنون » افــتاد،  صوفی از «   تــوصیف ِ 
اندازه ی همـین منـظره به  ها  شنیدن ِ آن ـتـوصیف  که از  یاد میآورد  به  شود.   می 
شگفتی ابراز ِ  صحرای جـنون  گذاری ِ  نام  باره ی  که در  وقتی  بود.  کرده   حـیرت 

کرد ، صوفی گفت:
 هر اسم با مسمای خود پیوند ِ مخصوصی دارد. گاه فاصله ی اسم
سخن را اسم ِ  چون  که  سخن »  است ، هـمـچون «   و مـسما ـهـیچ 
اسم و ـاصله ی  گاه ـف هم گـفـته ای .  ـاچار ـمـسمای آن را   ـبـگویی ـن
فرط ِ دوری گویی از  تو  عدم »  است ، همـچون «   مـسما بینـهایت 

این اسم اصالً مسمایی ندارد.
صوفی به کلــبه ی محــقر ِ  سراپرده ی جالل ،  آستانه ی  بر   این افــکار بایــگان را 
چراغ ِ یک  لب شـکـسته ،  کوزه ای  پاره ،  یک ـبـوریای  مال ِ دـنـیا  که از   ـمـیبُرد ، 
 بادی و مخـتصری خرت و پرت بـیشتر ـنداشت. در ـمیان ِ اـینها یک ساعت ِ شنی ِ
 نسبتاً بزرگ جلب ِ توجه میکرد ، که - بدون ِ تردید - شیک ترین تزئینات ِ اتاق
 محسوب می شد. صوفی هر از چند گاهی آن را محض ِ سرگرمی وارونه میکرد و

به ریخنت ِ شن ها از یک طرف به طرف ِ دیگر چشم می دوخت. می گفت :
یک تنگــنا به مرحــله ی دیــگر نــاچار از  هر مرحــله  شدن از   وارد 

میگذرد و این راز ِ تولد است.
ژرفی به مـفـهوم ِ  ناگزیر او را  بود و  ـکرده  ـپذیر جــلوه ـن ـگان دـل برای باـی حرف   این 
پردهای که در چنـین بیـابانی و در مقـابل ِ  چنـین   زمان  این  تا  بود،  کرده   رهنـمون ـن
دهانه ی پرده ـهـمان ـقـبض و گرفـتـگی ِ  که کـنار زدن ِ  بود. میداـنـست   قرار گرـفـته 
رسید . فرا ـخـواهد  بی ـپـایان  پس از آن فراخـنای  انبـساطی   است و  ساعت   تـنگ ِ 

بایگان به این وسیله خود را تقویت می کرد، تا پرده را کنار بزند. 
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 با ـکنار زدن ِ هر پرده ، پرده ی دـیگری ظاهر ـمیشد . روی هر پرده شکلی ـکشیده
به پرده ی دـیـگر  تا  پرده  این  های بیـابان از  شن  می مانـست.  اسمی  به  که   بـودند 
می ـکـوشید از زـمـین برـخـیزد و چه  هر  شد. باـیـگان  می  تر   شکل ِ محـسـوسی داغ 
 خودش را سبک کند، پایش بیشتر در شن های سوزان فرو می رفت. کم مانده بود
گویی  روی تو  شد،  پرده را کـنار زد.  پـاهایش خـنک  که ناگـهان آخـرین   بـرگردد 
 ابرها راه می رود. پلک هایش سنگین شده بودند. گویی نفسش قطع شده باشد ،
سپیدی ِ ــیان ِ  رسید . در ـم ی  به مـــشامش من بویی  شنید .  ی  صدایی من  هـــیچ 
خویش طرف ِ  به  که او را  دید  بـود،خدا را  جا را فراگرفـته  که هـمه  گونهای   برف 
 میخواند . بایگان بیاخـتیار یک احترام ِ ـنظامی ِ فوقاـلعاده کوـبنده ای را به منایش
 گذاشت و سر ِ جای ِ خودش میخکوب ایستاد. یک حالت ِ رعشه ی درونی رگ
انده ی  و پی هایش را به لرزه در می آورد. سرکـاراستوار ـمثل ِ هر بار که جـلوی فرـم
مور مور  ــظام میداد، ناخـــودآگاه احـــساس مـــیکرد هـــمه ی عـــضوهایش   ستاد ـن

می کند.
 خدا که همه چیز را میدانست ، به نرمی از جای خود برخاست، به طرف ِ بایگان

آمدو با مهربانی او را در کنار گرفت.
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خداا 

هر نتیجه  ندارد ، در  خدا مرـتـبه  که رـحـمت ِ  بود  شنیده  صوفی   باـیـگان ـبـارها از 
می پـنداشت  جـرعه ی می ـپندارد که چـشیده ـباشد. باـیگان   کـسی آن را هماـنقدر 
 او به قدر ِ یک دریای ناپیدا کرانه عظیم و در عین ِ حال گوارنده است. این بود که
بر خالف ِ ورانداز کــند.  خدا را  سیر ،  یک دل ِ  تا  جرأت ِ آن را داد  خودش   به 
 تصور سبیل داشت، چیزی که بایگان این روزها ندیده بود. بعد که درست دقت
هم صورتش  چروک ِ  داشت ، حــتا چــین و  خودش  به  زیادی  شباهتهای   کرد 
 بی شباهت به بایگان نبود. چانه و حرف زدنش قدری به صوفی می مانست . در
ـربا چاالک و دـل اندامی  با  دهاتی  حال  شرقی ، در عــین ِ  ـیافه ی  یک ـق  مجــموع 

داشت، که به چشم ِ بایگان آشنا می آمد. 
 وقتی که به عالمت ِ راحت باش دستش را بر شانه ی بایگان گذاشت ، یک سری
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 احساسهای متفاوت پشت ِ سر ِ هم به او منتقل شد. اول حس کرد کوه ِ سنگینی
کوه گویی آن  شد ،  عوض  سرعت احسـاسش  به  اند،  شانه ی او گـذاشته   را روی ِ 
پر از سلولهایش  ام ِ  کرد مت حس  کرد، بـعد  می  رسوخ  اندام ِ او   ذوب مـیشد و در 
 مواد ِ مذاب شده اند. همین که خدا دستش را برداشت اوضاع کمابیش به حالت ِ
 عادی بر گشت و هر دو در یک جذب و اجنذاب ِ عاشقانه ای پیش ِ هم نشستند.
 سهم ِ بایگان سکوت و سهم ِ خدا سخن  بود که مثل ِ جویباری در  بیشه ی روح ِ
سکوت ِ بـیــابان غُل ِ جوـیــبار در  غُل  هر کـلــمه ـمــثل ِ  داشت ،   شنونده ـجــریان 

می پیچید و پژواک ِ آن  در اعماق ِ جان ِ بایگان بارها شنیده می شد:
آیا زمـین ِ خـشک آب را می پـوید.  هرز  به   مپـندار جویـباردر بیـابان 
ها را از آن تف ِ ـگـرما آخــرین ـقـطره  آیا  می ـکـند؟  نابود   میبـلـعد و 
کویر، نازک در پـهــنه ی ـگــسترده ی  آیا آن جوـیــبار ِ   می رـبــاید؟ 
به هر ـقـطرهای را  ما  شد؟ چـنـین نـیـست باـیـگان .   ـخـشک ـخـواهد 
 ـنیروی خـورشید بر خواهیم ـکشید تا به ابر ی پـیوند ـیابد و به بادی

سفر کند و به رعدی گوش عاملی را کر کند.
ما ترا برای کاری فرا خواندهایم که سبز پوشان با تو خواهند گفت.

 بایگان همچنان گوش می داد  و سخنی منی گفت . پس دیگر بار خدا به سخن در
سراپرده ی تا پـیـشگاه ِ  رسید برـخـاست . میـهـمان را  آخر  به  چون کالم ِ او   آمد و 
 خویش همـراهی کرد و به دست ِ خود پرده را باال زد. باـیگان بار ِ دـیگر ـنظام داد و
شده به گـلزاری ـتـبدیل  پایش  زیر ِ  بار بـیـابان در  این  پرده ـگـذشت.  اشارتی از   به 
سطح ِ بر  رمی  به ـن پایش  اشد.  خود بلعـیده ـب نداری متام ِ آب ِ جویـبار را در   بودکه ـپ
پرده ای بر  اسمی  ها را کـنار میزد . هـیچ  پرده  سرید. یـکی یـکی  می   مخمـلی ِ آن 

نقش نبسته بود.
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 در پس ِ واپسین پرده جمعی از سبزپوشان منتظر ِ او بودند. با حلنی آشنا و سخنانی
 که ـهمه از جـنس ِ اشارت بود، از او به گرمی استقبال کردند. شقیقه های باـیگان
خود را تا  ردند  به گـرمابه ای ـب می داد.او را  سبیلش آزارش  بود و وزن ِ  شده   سفید 
 بشوید و سبیل هایش را بتراشد.پس کلیدی را به او سپردند که مربوط به بایگانی ِ
 دربار ِ اـلهی بود. از او خـواستند که به امر ِ خدا به ـنظم و ـنسق ِ ـپرونده ها ـمشغول

باشد.
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بایگا

خدا با  که  حالی  بود. متـثالی از بایـگان در  جا پیچـیده  من گرفـته هـمه   بوی کـاغذ ِ 
 نشـسته بود روی دیوار ِ مـقابل ـنصب شده بود. ردیف های بی انـتهای قـفسه ها از
 دو طرف بیرون از شمار و اندازه می منود. یک میز ِ کار، درست زیر ِ آن متثال قرار
 داشت، که تعدادی پرونده ی پراـکنده روی آن رها شده بود. یک صندلی ِ زیبا از
صندلی ِ ـفـلزی ِ تا  سرخی میزد ـپـشت ِ ـمـیز  و چــند  به  که  کوهی  سرو ِ   چوب ِ 

معمولی برای ارباب ِ رجوع در مقابل ِ میز چیده شده بود.
این تنـهایی سبز پـوشان او را تنـها گـذاشتند.  شد.  خود مـستقر  جای  سر ِ   بایـگان 
می آمــدند و ـوشان  سالها گــذشت. سبزـپ شاید  شد.   می  طوالنیتر   طوالنی و 
ی گــفت . سخنی من اما کــسی  ـردند ،  آوردند و میـب می  ـرونده ای  ـند،  ـپ  می رفـت
ـبود . اما راـبـطه ـن بود ،  هم  بود، حــتا مـهـربانی  بود، احــساس ِ ـمـسئولیت   اعـتـماد 
که ودند  هایی ـب رسان  نامه  وشان،   گُم مـیشد . سبزـپ باد  که در  بود  گذرا   سالمی 
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 سواد ِ خـواندن و ـنوشنت ـنداشتند. هـیجانی که  در نامهای پـنهان است ، از ـنشانی ِ
 فرستنده ، از خط و قلمی که با آن نوشتهاند ، از مُهری که روی پاکت زدهاند و از
بر سبزپـوشان پـوشیده که  بود  این هـمه نقـشی   هزار چـیز ِ دیـگر فهمـیده مـیشود و 
ها، بیـماران ، دیوانـگان ، کـوهها ، شفاعت  ها ،   بود. پـرونده ی جنـگها ، زلـزله 
 آـبشار ها ، ستارگان و حتی پرونده ی چـند صد جلدی ِ شیطان و هر چیزی که به
که بود  برای سبزـپـوشان ـفـقط ـمـشتی ـکـاغذ  رسید  ی  یا من  ذهن ِ باـیـگان ـمـیرسید 
هر با  که  طوری مـرتب مـیکرد  اما هـمه را  آوردند و حتـویل مـیدادند . بایـگان   می 
کار که از  وقتی  یافت.  دست  که بـاید  جایی  به  رمزی مـیشد،  یا  شماره   عـنوان ، 
هر نکــته ی ـتاد.  می اـف گردی  ـرونده  سروقت ِ ـفـضولی و ـپ به  تازه   خــسته ـمـیشد 
 آشنایی  ـممکن بود ساعتها وقت ِ او را به خود مـعطوف ـکند. چه راز ها که بر او
به بود ، باـیـگان  چه  هر  که داـنـسته میـگـردید .  چه حکـمـتها   آشکار ـمـیشد و 
مو را از داشت. میتوانـست  خود تـسلط  وظایف و حیـطه ی اختـیارات ِ  بر   خوبی 
 ماست بکشد.کم نبود که اشتباه هایی در پرونده ها می دید. گزارشی مینوشت
 و به شرف ِ عرض می رساند. ال اقل تا پدربزرگش در این کار بودند. باید فرصتی
ها را کرد.خیـلی چـیز  می  هم حتقـیق  های قـبل  باره ی ـنسل  تا هماجنا در   مـییافت 
رونده ی خودش از یادش به خـیر در باـیگانی ِ ژاندارمری ـپ  میخـواست ـبررسی کـند. 

همه مرتب تر بود. با این حال اینجا هنوز سراغ ِ این کار نرفته بود.
هر که  یافت  اجازه  شد.  ـفویض  به او ـت تازهای  ـیارات ِ  که اخـت  چــیزی نگــذشت 
نتیجه پیگــیری کــند. بایــگان در ـنت ِ  تا گرـف ـگذارد و  اجرا ـب به  رأساً   اشتباهی را 

ژاندارمری هم چنین قدرتی داشت و به حساسیت ِ آن آگاه بود. 
 کار ها به شکل ِ چـشمگیری به ـپیش می رفت. مـنزلت ِ باـیگان روز به روز بـیشتر
مرگ و چون  پرده از معـمـاهایی  یافت.  می  ها را در  ها و ایـمان  شد.راز کـفر   می 
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پرواز در به  روحش در آن  که بخــواند و  ـبود  ـرونده ای ـن می گــرفت. ـپ بر   زندگی 
ـروهای ها ، ناهنجــاریهای ـبـشر و نـی ها ، داغ  فراق  ازدواجها ،  ـاید. ـعـشقها ،   نـی
 بیکران ِ جهان را به دیده ی دقت می نگریست . از موج و ذره و وهم و تقدیر ، از
 جابرسا تا جابرقا تا کوچه پس کوچه های عالم ِ هور و قلیا ، در ذهن خود عکسی
بر چـیزی شد و دـیگر چـیزی  رابر  ظر ِ او ـب که هـمه چـیز در ـن شد  طوری   مـیساخت. 
 برتری نداشت. غم و شادی ، زشت و زیبا و قُرب و بُعد برایش بیمعنی شد. یاد ِ

صوفی میکرد که گفته بود:
به ابروی یکدیگـــرند. نخـــست چـــشم  ــین چـــشم و   آسمان و زـم

غمزه ای خمار میشود، آنگاه ابرو به عتابی آژنگ می گیرد.
 در این ـمیان اما هر چه ـکاغذ ها را زیر و رو ـمیکرد ، ـپرونده ی خود را منی یافت.

صوفی گفته بود :
چون به معشوق رسیدی  «خودی» از میان بر می خیزد.

آیا او چنان محو شده بود که نامش را از بایگانی َ الهی پاک کرده بودند؟
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باززجو

 در این فاصله زن ِ بایگان همچنان به خانه ی او سر می زد. آن اوایل الغر شده بود
 و چهره ی بـیمارگونه ای داشت. این تازگی اما آبی زیر ِ ـپوستش دویده بود. یک
این را اما آن زن ِ تنــها  دهد،  مادر ِ بایــگان حتــویل  به  خانه  را  ـید ِ  رفت، کـل  بار 

برنتافت و او را در آغوش کشید و گفت:
هر طور که باشد تو عروس ِ من باقی خواهی ماند.

 زن ناچار هفتهای یک بار به خانه می رفت، موتور ِ یاماهای هشتاد  را کنار ِ دیوار
 می دید، باغچه ها را آب می داد، نگاهی به عکس ِ مسخره ی بایگان می انداخت
به برای بـعـضی دـعـواهای ـحـقوقی  هم  گاهی  هر از چـند  خورد.  می  آبی   و ـلـیوان ِ 
سر ش حرف ـمیزدند و به  ژاندارمری ـمیرفت . هـمکاران ِ باـیگان به اتفاق ـپشت ِ 
یک اثر ِ تقـاضاهای مـکرر ِ زن ،  بر  می کـردند.  کار مـنع  این   اتـفاق یـکدیگر را از 
یا بودن  زنده  باره ی  شدند در  مامور  یک رانـنده  کار کـشته از بایـگانی و   استوار ِ 
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گرم و به آب ِ  ـشان را  پایین ِ دره  اـی روستای  مردم ِ  ـند.  ـگان حتقــیق کـن ـبودن ِ باـی  ـن
 محضر ِ صوفی هدایت کردند. آن دو مامور پس از قدری کوهنوردی  و چند فحش ِ
صوفی بود ،  رسیدند. ـنــزدیک ِ ـظــهر  صوفی  به کـلــبه ی  باالخره   ـخــوارمادر ، 
خاطر به  استوار ِ بایـگانی  سرکار  می کـشید.  بود و خُـرناس  خواب رفـته   بدجوری 
 مدتها دوری از کوه و کـمر ، خـستگی و دل پـیچه ی ـناشی از خوردن ِ اجنـیر های
به پوتین  با لـبه ی  بود.  دلش افـتاده  گویی در  به متـلک  شوق  نوع  یک   وحـشی ، 

پهلوی صوفی اشاره کرد و گفت:
حاج آقا سیر ِ آفاق و انفس می کنند.

 صوفی که حسـاسیت ِ عجـیبی روی لُـغت ِ «حاجی و حاج آقا»  داشت ، بیاخـتیار
پاچه ی بدجوری  درهم ـکـشید و  هایش را  زانو  چپ برـخـاست،  دنده ی   از روی 
 استوار را گرفت. استوار بعد از یک مرحله بگومگوی نان و آب دار، رفت و آمد ِ
داشت ، مـقداری که  شامه ی تـیزی  با  کرد و  ها را  در آن منطـقه ـبـهانه   قـاچاقچی 
واحدی با مُبـایل از  صوفی  بـیرون کـشید. بال فـاصله  داروهای   تـریاک  از مفـشوی 
صوفی دستگیری ِ  برای  بود خــــواست ،  روستا ـمـــستقر  ـــزدیک ِ آن   که در ـن
سر ِ تا  که او را  سپرد ،  سربازش  استوار، متـهم را به  اعزام کنـند.  سیکلتی   ـمـوتور 
 جاده هدایت ـکند و خود به تـفحص در خرت و پرت های صوفی مشغول شد. در
بُر ِ خود از هــمان مــیان  شناخت و هــمراه ِ  قوه ی باـیــگان را  چراغ   همــین حــین 
استوار ـمـشغول ِ بُرد.  واحد ِ ـمـربوطه  به  رسیدن ِ مـتـهم -   کوـهـستانی  - ـپـیش از 
 توجیه ِ  سرگروهبان ِ  واحد بود که دو ـموتور سوار رسیدند . ـیکی از آنها صوفی
 را پشت ِ سر ِ خود به میله ی ترک بسته بود.صوفی با موهای پریشانی که در اثر ِ
باد بـگـشاید دستهایش را در  بود از ایـنـکه منیتواـنـست  کرده   موـتـورسواری ـپـیدا 
هم پرواز  صنعت ِ موتـورسواری کیـفش از  می پنـداشت ،  حال  این  با  بود ،   دلگـیر 
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بیشتر است.
صوفی ـازداشت ِ  بازجویی و ـب برای  اتاقکی را  استوار  سرگروهبان و  این  ـیش از   ـپ
 ردیف کرده ـبودند. یک راست متهم را به اتاق ِ بازجویی بردند. صوفی ـگوشهای
 روی زـمین نشـست . استوار در حالی که قدم می زد و کامالً بر صوفی ـمسلط بود

با حالتی رعب آور گفت:
تریاک ها را از چه کسی گرفته ای؟

صوفی با خونسردی گفت :
از یک دیوسی مثل ِ تو.

 استوار از صوفی خون سرد تر بود و از اینکه متهم را به فحاشی واداشته ، احساس ِ
 خوبی داشت ، اما ظاهراً عصبانی شد ، صوفی را تهدید کرد و در حالی که اتاق را
به قوه را جـهت ِ انگـشت ـنگاری  چراغ  دستور داد ،  صدای بلـند  با   ترک مـیکرد 

مرکز ببرند .
وقتی درش را بــستند ، آوردند،  صوفی  برای  نان  یک کنــسرو ِ لوبــیا و تکهای    
 ناگهان سایه ی یک تاریکی ِ بی رخنه ای بر همه ی گوشههای زندان افتاد. در آن
که بود ،  صوفی  سفید ِ  شان میداد مـوهای  خودی ـن که  کدر  تنـها چـیزی   محـیط ِ 
وقتی رسیـد.صبح ِ بـعد  می  به نـظر  ها  دوردست  بادی از  چراغ   همـچون سـوسوی 
که در قوه را -  دـیــد.چراغ  صوفی را ـبــیدار و متـعــجب  شد  اتاق   استوار وارد ِ 

کیسه ای پالستیکی قرار داده بود- کناری گذاشت و پرسید :
شب چگونه گذشت؟–
همه در تفکر.–
نتیجه چه بود .–
  حیرت، حیرت،–
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چه حیرتی؟–
تو را– اگر  تو را.  یا  آزمایش میکـند  مرا   نفهمـیدم خـداوند 

 می آزماید ، چگونه روا میدارد وقت ِ مرا در مجالست ِ چون تو ای
چه تو از  بروت ِ  باد در  این ـهـمه  می آزـمـاید  مرا  اگر   ضایع ـکـند . 
بر امری واهی پای می ـفشاری و ـعمر ِ خویش رستد، که چـنین   میـف

را همچون چلپاسه در این خاک و خُل تلف میکنی.
زندان ِ جـسم و شد که آن را   زندان ِ خویش خـیره  زانو گـذاشت و در  بر   آـنگاه سر 

جان ِ خود می پنداشت.
استوار که امروز قدری مالیمتر بود پرسید:

ادیده دیده را ـن راست ـبگویی  اگر  قوه کجـاست؟  چراغ  این   صاحب 
می گیرم.

صوفی گفت:
اسمش همـچون مـسمایش بود .  من  این مـشکات بـخت ِ   صاحب ِ 
 باـیگان بود. یک چـند چون حِـربایی که حـشره ای را بلـعیده ـباشد ،
حق روان سوی  به  من برخـاست . از خـلق  پس از اقـبال ِ  بود.   خفـته 
 شد . در نیمه ی راه مرا دید و این حتفه به ارمغان مرا داد، تا به نور ِ

آن دل ِ تاریکی را بشکافم.
استوار پرسید:

این راه از کدام سمت است؟
صوفی به آسمان نگاه کرد و گفت:

حیف که با موتور منیتوان رفت.
 استوار برخـاست و سرگروهبان را واداشت ،  چوب بر پای ِ صوفی ـبزند تا ـهرگونه
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که مـیخورد از چوبی  هر  صوفی  دست آورد.  به  مرده ی باـیگان  یا  زنده   ـنشانی از 
 ـبخت ِ خویش ناله ها ـمیکرد که ارمغان ِ نوباوه اش شراب ِ بی خـمار نداد و  ـگنج ِ

بیرجن  نزاد و دروازه ی دولت ِ بی خون ِ دل به رویش نگشاد.
به ـمـرکز ـبـرگردد، ـگـزارشی ـنـوشت و استوار میـخـواست  که  وقتی  غروب   هـنـگام ِ 
 صوفی هم متام ِ ـقسمتهای ـمربوط به خود را با مُـهری که بر انگـشتر داشت تأـیید

کرد. در مقابل استوار به او قول داد که آرزویش را برآورده کند.
 بدین وسیله محقق است که سرکار استوار بایگان ، مدتی در حدودِ
با مردی روحانی ، که مورد ِ زندگی کرده و از ـقضا  باال  	 آب ِ گرم ِ  
به که از آن  شود، چـنان  می  است ، هـمدم  پایین ِ دره  مردم   احترام ِ 
 بعد - تا هنگام ِ ناپدید شدن - تنها مجالست با مشارٌ الیه داشته و

به گفته ی آن روحانی « وادی ها می پیموده» است.
                                                                   « مُهر ِ صوفی»

اثر ِ روحانی در  فرد ِ  که  حالی  شب ِ مـهـتابی در  یک   پس از آن در 
 افراط در خوردن ِ آبگوشت ، از خود بی خود می شود، بایگان برای
ترک میـکــند و هماـکــنون ـهــیچ ـنــشانی از او در  همـیــشه ـمــحل را 

دست نیست. 
یه صورت ِ بازگـشت ِ مـشارٌ اـل اشد در  روحانی متعـهد میـب فرد ِ   این 

بی اتالف ِ وقت او را به واحد ِ محلی معرفی مناید.
                                                               « مُهر ِ صوفی»

خود بـنـشاند و ترک ِ ـمـوتور ِ  بر  صوفی را  که  سربازی خــواست  استوار از   آـنـگاه 
 ساعتی در آن حوالی تاب دهد. صوفی دستهایش آزاد بود . هر یک را به نوبت

باال میآورد ، باد از آستینش داخل میشد و زیر ِ بغلش را خنک می کرد.
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هبوطط

مادرش همـیـشه کرد.  سوراخ  های آفرـیـنش را  های باـیـگان ـخـشخاش   سراجنام ـمـته 
می گفت:

ننه ،  تو دو سال از شناسنامه ات کوچک تری.
کودکی که در عـنفوان ِ  یاد  میآورد  به  صورت ِ ـبسیار مبهـمی  به   همچـنین باـیگان 
شانی از برادر و ـن مرگ ِ  اثری از  است. اکـنون در بایـگانی  دست داده   برادری را از 
 تولد ِ بایگان وجود نداشت. سرنوشت ِ بایگان در قالب ِ برادر ِ بزرگتر به صورت ِ
رها که ایـنک پـیش ِ چـشم ِ او ، روی مـیزش  خورده   رقم   پـرونده ی نـسبتاً قـطوری 
داشت. از ها  چه مــشکل  ـاسنامه ی دروغــین  با آن شـن یادش مــیآمد  بود.   شده 
جا گــیر شرعی و محــضری، هــمه  تا عــقد ِ  استخدام  سربازی و  تا   مــدرسه رـفـنت 
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که بود  برادر  این قـضای ِ  آیا  بود.  این حـرفها  جدیتر از  آخری  این  اما   مـیکرد، 
این عـقوبت از خود ،  با  ود.این بـیگانگی  ـب آمده  فرود  سر ش   بر  شاهینی   همـچون 
بود ، ـقـصه ی آهـنـگر ِ بـلـخی  و دستش  که در دل و  این گـسـستی  ناکرده ،   ـگـناه ِ 
هر که تـکرار میـشد. بایـگان عریـضه ی مفـصلی نـوشت و  بود ،   مـسگر ِ شـوشتری 
که قـضیه کرد. چـیزی نگـذشت  ضمیمه  های مرتـبط  داشت از پـرونده  شاهد   چه 
ـگه خود ـن قُرق ِ  مدتی بایــگانی را در  مامورانی آمــدند و  کرد.  صدا  توپ   مــثل ِ 
استخراج هر ـپـرونده ی ـمـربوطی را  تا  به اـیـشان ـکـمک ـمـیکرد  خودش   داشتند. 
 کنند. بررسی ها که متام شد، بایگان در خود احساس ِ تغییر میکرد . الغر  شد،
 صورتش کمی عوض شد، آرام آرام متایل به غذا خوردن در او زنده شد، فکر ِ رفنت
رخی یافت، ـب بر او غلـبه  سیگار کـشیدن  بازی و  اسور  باس خـریدن ،   ـپ بازار و ـل  به 
 متایالت که هرگز جتربه نکرده بود، گرایش به زنش و احساس ِ دلتنگی از ضمیرش

سر در می آورد.   
 وقتی به پرونده ها نگاه میکرد ، مثل ِ گذشته بیتفاوت نبود. باال و پایین و سیاه
دوباره بود. زیـبایی  با هـمه چـیز مـساوی ـن گر هـمه چـیز  داشتند . دـی سفید معـنی   و 
بر آن کــشیده بــودند ، بــیرون که  ضخیمی  های  پرده   مــثل ِ خــورشید از پــشت 
 می آمد. بایگان چشمش از آینه سیر منیشد و دوباره داشت روی سبیل گذاشتنش

فکر می کرد.
خودش به  پاداش را  رسید. انـتـخاب ِ  ـیع ِ او  نامه ی ـتـشویق و ترـف ـوقع   در همــین ـم
 واگـذاشته ـبودند. باـیگان مدتها به صوفی ـفکر ـنکرده بود . همیـنکه میخـواست

به پاداشی فکر کند به یاد ِ صوفی افتاد که می گفت:
بعضی آدمها این شانس را دارند که از حق به خلق بازگردند.

اولش ـبـرگردد. ـچـیزی جای  سر ِ  خدا ـخـواست  کرد. از   این ـمـیل در او غـلـبه ـپـیدا 
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پایین په ی مقـابل  که از ـت صوفی در کـمال ِ تعـجب باـیگان را مـیدید  که   نگـذشت 
 می آید. برخاست و در حالی که دستهایش را به عالمت ِ فحش در هوا تکان می
آغوش رفت. دو رـفـیق در داـمـنه ی ـتـپه ـیـکدیگر را در  طرف ِ او  به  سرعت  با   داد، 
 کـشیدند. باـیگان خـیلی عوض شده بود. صوفی چـند بار تأکـید کرد: « اگر ادعا

میکردی برادر ِ او هستی ، باور میکردم .»  بایگان گفت:
         اسمی بودم بی مسما. اکنون مسمایی هستم که بر اسمش فخر می فروشد.

صوفی ناباورانه این فرمایشات را تأیید می کرد، وقتی که در کلبه رفتند گفت:  
      منیدانی که در فراقت چه چوب ها خوردم. اینک مرا به ارمغان

چیزی بیاموز.
 پس بایگان با بیانی عارفانه به سخن آغاز کرد :

بر عالم ِ خـلـقت ـکـسی نـیـست ، ـمـگر آـنـکه  که ـحـرامزاده ی  صوفی  باش ای   آگاه 
 خطای خویش آرام گرفته باشد. چون به جنبش در آید و خطا بگرداند، حالل زاده

می شود.
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گنج ددرر وویراانه

 صوفی که خود را ناخون چـیده ی بایگان احساس می کرد، از او خواست مختصر
واحد ِ به  شد  پاک  ها  سفر  گرد ِ  چون  روند و  گرم  به آب ِ  پس   طـعامی بـخورد، 
بود، ـستاده  مادرزاد در ـمـسجد اـی صوفی خلت ِ  وقتی  ـند.   ژاندارمری مراجــعه کـن
نتیجه کرد. در  ی  خود احــساس من  باـیـگان ـهـیچ وســواسی در ـمتـاشای نَــفس ِ او در 
خود را که  به آب زد. هـمـین  تن  صوفی  شد و ـهـمراه ِ  مادرزاد  هم خلت ِ   خودش 
به جــاهای دور و درازی که  حس مــیکرد   شستــشو مــیکرد دامــنه ی تعیــیرات را 

سرایت کرده بود.
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خوبی به  ـــگان را  هم باـی صوفی و  هم  سرگروهبان،  ژاندارمری  واحد ِ   در 
برای انتـقال ِ پاترول  دستگاه ِ   یک  شد  قرار  با مـرکز متاس گـرفت و  شناخت.   می 
 افراد اعزام کـنند. در ـماشین در حالی که باد از شـیشههای گـشوده - با ـفشار-  به
ــکر های بایـــگان ـف به دلبـــستگی  هر دو  صوفی و بایـــگان مـــیخورد،   صورت ِ 
بود. کرده  که دـلـسردش  زنش  شغلش ، ـمـوتور ِ یاـمـاهای ـهـشتادش و   می ـکـردند، 
هم ـیرون  بود و ـب ـته  کف ِ آن مــوتور ِ یامــاهای هــشتاد رـف توی  جوری  بد   صوفی 

منی آمد.
 در هـمین حال آشپزخانه ی ـمنزل ِ باـیگان دوباره رونق می ـگرفت. زنش که سخت
کوچه سر ِ  گاهی  هر از ـچـند  می داد.  امور را  بود ترـتـیب ِ ـهـمه ی  شده   دلـتـنگ 
 میآمد تا ایشان از راه برسند. ماموران به بایگان گفته بودند که امشب شما را به
ستاد مـعـرفی کـنـید.ـبـعد از به  خود را  صبح ِ زود ـبـاید  فردا  اما   خانه ـمـیرسانیم ، 
های قـابل ِ مالحـظه ای پیـرامون ِ سرگـذشت ِ رویداد  ماه و ده روز،  یک   گـذشت ِ 

بایگان اتفاق افتاد .
 مقام ِ فرماندهی از او خواست ، استئفای خود را بنویسد، مادر ِ بایگان به حتریک ِ
من پایم را صوفی در خانه ی تو ـباشد  که تا وقتی که   با ـپسرش ـقهر کرد ،   عروس 
هر کرد.  باز  به ـکـمک ِ باـیـگان ـمـغازه ی ـعـطاری  صوفی  ا ـنـخواهم ـگـذاشت،    آجن
ام ِ روز در ـگان مت می زد. باـی باال  کار مــیرفت و کــرکره را  سر ِ  با مــوتور،   صبح 
ویژه را بود و تنـها بیـماران ِ  ها  ندی ِ دارو  ستوی مـغازه مـشغول ِ ترکـیب و ـبسته ـب  ـپ
تر زن ِ کرد. از هـمه مـهم  می  افاقهای  منی یافتـند ، ویـزیت  صوفی  داروهای   که از 
بود. بر انگیـخـته  خود  سر ِ  زیادی را ـپـشت ِ  بود و ـحـرفهای  شده  باردار   باـیـگان 
است . کـسانی کرده  مداوا  خود را  بوده و  اروپا  مدتی   کـسانی میگفتـند  بایـگان 
 میگفتند نطفه، پیش از بازگشت ِ بایگان منعقد شده است . صوفی مطمئن بود



١۱١۱٢۲

 که  « کلیل امللک» مزاج ِ دافعه را منقلب کرده و سائیده ی پوست ِ انار انفعال را
از بین برده است. 

 صبح ِ زود وقتی صوفی کرکره را باال میزد چشمش به جوانی افتاد که مشکلش با
 دارو حل منی شد. ساعتی بعد بیمار در محضر ِ بایگان نشسته بود تا از مصاحبت
	 او شفا پیدا کند. این روز ها مردم او را گنجی در ویرانه ی شهر ِ خود یافته بودند 

که موسیقی ِ معرفت را در گوش ِ ایشان جنوا میکرد .
آمدی ـبـرگرد و ـنـشان که  سعادمتندی از هـمـین راه  اگر  جوان   ای 
تو حاجت دارم.  خانهات را به من واگذار که ـهرساعت به دیدار ِ 
 اگر سعادمتند نیستی گمان مبر که  بخت ِ خفته ات به تلنگر ِ این

و آن از خواب برمی خیزد.
  نه دوست ، نه معلم ، نه طبیب و نه ـهیچ کس ِ دـیگری ـبختی از
بر او ـتواند یا زخـمی  با او ـتواند گـفت،  سخنی  ابد تا  تو منی ـی  آن ِ 

زد.
 چنانکه گمان ِ سعادت بر خویشنت نداری ، تردید مکن که جایی

اشتباهی روی داده است .
سعادت باز ـنــیاوری  صواب  به  اشتباه نـگــردانی و ـخــطا  تا آن    
نخواهی یافت، حتا اگر در مقامی باشی که «به جز خدا نبینی». 



معجزهه
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مدررسه

 صبح ِ زود جـلوی مدرسه دوچرخه را ـبغل ِ دیوار ِ جاچرخی ول کردم.  گور ِ ـبابای
این را رسید.  فر خـواهد  یک ـن یرون آورد،  ها ـب چرخ  زیر ِ  تا بخـواهد آن را از   دزد، 
 بابای مدرسه یادم داده بود. همیشه زود می آمدم که چرخم اولین چرخ باشد. من
اما بقـیه ی جـاها را رفت،  شد  توی کالس منی  داشتم.  دوست  خالی را   مـدرسه ی 
شیرهایش ـچــکه که همـیــشه ـیــکی از  می زدم،  مخصـــوصا آـبــخوری  سر   حـتــما 
 می کرد. آجنا خـیلی وقـتها چـیزهای بدرد ـبخوری  ـپیدا می شد، پاک کن، تراش،
یک دیوار ِ آبـخوری  بود. پـشت ِ  هم  سکه  ها، بعـضی وقتـها   عـکس ِ فوتبالیـست 
تا صنوبر ِ  بـلند بود که ـبچه ها به آن «باغو» می گفـتند. چونکه دو   زـمین ِ خالی 
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داشت که برگ هاشان همیشه تکان می خورد.
 ما می رفتیم باالی آبخوری، توی باغو را سرک می کشیدیم. بعضی وقتها توپی،
آوردنش نـقشه  کالهی، چـیزی آن طرف اـفتاده بود. وقتی ـبچه ها می آـمدند، برای 
سر ِ کالس، می گـرفتیم،  ـبعد  هایی  یک ـتصمیم  زنگ   می کـشیدیم. اول ـقبل از 
 روی کاغذ می نوشتیم و به بقیه خبر می دادیم. زنگ ِ تفریح هم طرح ِ عملیات را

به اجرا می گذاشتیم.
تر هم از تـیر ِ پـرچم بلـند  دیوار ِ آبـخوری بـودند، قـدشان  درست پـشت ِ   صنوبرها 
 بود. آقای مدیر ـهروقت می خـواست بگـوید « ـبچه ها ـباید با هم رـفیق ـباشند » از
تا این دو  می گــفت: « مــثل ِ  کرد و  می  اشاره  صنوبر  تا  این دو  به  صف   سر ِ 
مدیر کـیف آقای  زیر ِ خـنده و  زدند  می  ها  می گـفت، بـچه  که  این را   درخت». 
 می کرد. قائمه ی آبخوری به پشت ِ دیوار سوراخ بود. در نتیجه بین ِ صنوبرها آب
 جمع می شد. اما ما بی خیال ِ این حرفها بودیم. جُفت  می پریدیم وسط ِ گِل ها،

بعد هم به کمک ِ تنه ی درخت برمی گشتیم. 
 آنروز هم باالی دیوار سرکشیدم. چیزی وسط ِ خاک و خُل ها برق می زد. هرچه
 دقت کردم نفهـمیدم چـیست. ـباید - تا ـبچه ها ـبرسند - صبر می کردم. ـیکی دو

بار به دوچرخه سرزدم. سرجای خودش بود.
 «سُرخو» و «مَندُزما» را دیدم که داشتند می آمدند. ما سه نفر اولین کسانی بودیم
تا آن معـجزه اتـفاق باورش منی کـردیم  آنروز هـنوز  اما  آوردیم  سلجوق ایـمان  به   که 

افتاد.
 از یک هفته قبل به او فشار آوردیم که اگر تو راست می گویی باید معجزه داشته
 ـباشی. سلجوق منی گفت ندارم اما چـیزی هم رو منی کرد. می گـفت باید از خدا
با آمد  و  هم  یک روز  می گــوید.  من  به  ـما  ـاشم، حـت داشته ـب اگر   سوال کــنم 
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 سربلندی جواب ِ خدا را گفت و قرار شد روز ِ بعد معجزه ی خود را آشکار کند.
یک کـسانی در راه اما  رسیدند  هم  سُرخو  بودم. ـمندُزما و  آمده  زودتر از هـمه   من 
وسلجوق و مــندزما  اول ِ من  سلجوق را بزنــند.  پوز ِ  می خــواستند  که   بــودند 
بود.« نَــرـمـاش»که ـبـعدها شده  سال رد  یک  اما  سرخو  بودیم.   راهـنـمایی ِ واـقـعی 
اسم ِ واـقـعی اش ـمـاشااهللا و بود.  سوم راهـنـمایی  شد، کالس ِ   ـسـردسته ی مخاـلـفان 
 زادگاهش نرماشیر بود پس به دو دلیل به او نرماش می گفتیم. دارودسته ی نرماش
هم ـقـلدر و هم ـکـچل و خـیـلی  بود و  سیاه  هم  که  «سیاهکل»   ـعـبارت ـبـودند از  
با اما  است  شاگرد اول  می گفتـند  بود.  که زرتـشتی  تا»  «پونزده  بود و   تـرسناک 
صدا تا  پونزده  که هــمه  او را  بود  «سپنتا»  فامیلش  ـرید.   می ـپ ها  لوت   الت و 

می زدند.
سلجوق را بگیــرند. هیچــکس حال ِ  که  کرده بــودند  با خــودشان ـعــهد   اینــها  
 منی دانست معجزه ی او چیست. نرماش فکر می کرد مثال می خواهد، یک دست
خدای تا  پونزده  ولی  دهد.  ها ـنشان  وسط ِ ورق  تک ِ ـپیک را از  یاورد و  اسور  ـب  ـپ
وقتی ـیــکی را انـتــخاب کرد.  می  بود. ورـقــها را روی زـمــین ـپــخش   این ـکــارها 
رفت می  می ـکـشید،  زیر  هم میزد - از  بُری  جور  بُر میزد - ـهـمه  کردی،   می 
تا شش  حق ِ ورق را ادا مـیکرد.   بـعد بیـست و  می زد، خالصه  شونه ای   وسط، 
 کنار می گذاشت. بعد سیزده تا می شمرد بعد سه تا می شمرد و آخر ِ سر کارت ِ
با من منی داـنـستم  می داد.  ویلت  می ـکـشید و حت تا ـبـیرون  سه   وسطی را از ـمـیانِ 
می ـگـفت حـتـما سرخو  می ـخـواست بـکـند.  کار  چه  سلجوق  تا  پونزده   وجود  ِ 
که مـعـجزه ها  این  بود.  خر  سرخو خـیـلی  این  دماغش.  سر ِ  زند  می   زبونش را 
 نیست، آدم هست که فتیله می شود، می رود توی یک ساک. بعد دوباره بیرون
به که  کاری  هم منی کـند. مـعـجزه یـعـنی  ادعای پیـغـمبری  می رود،  آید و راه   می 
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که معـجزه می کـند  کار  چه  یم  حدس بزـن ما  بود  قرار  اگر  رسد.  جن    منی   عـقل ِ  
حالی چه  شد  می  اگر او واقـعا پیغـمبر  بود.  سلجوق  با  من  راستش دل ِ  شد.   منی 
لوله بودیم. ـنـرماش را  درجه ـیـکش  اصحاب ِ  جزو ِ  من و ـمـندزما حـتـما   می داد. 

میکردیم، می گذاشتیم توی جیب ِ بغلمان.
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نر وو مایه

ما که از کـنار ِ  رماش هـربار  بود. ـن امده  سلجوق هـنوز نـی ودند.  صف را زده ـب  زنگ ِ 
رد می شد سرکوفت می زد:

دیدید نیامد ! صد سال ِ دیگر هم منی آید.
  ناچار ما هم درگاه  ِمدرسه را رها کردیم تا داخل ِ صف شویم. بلندگو پشت ِ هم
سلجوق که  بودم  ـرسیده  صف ـن سر ِ  سریعتر». هــنوز  کرد: «آقــایان  می  ـکرار   ـت
 سر رسید. مثل ِ باد می دوید، دو نفر بعد از من- آخرین نفر- ایستاد و گفته های

آقای مدیر شروع شد:
خارج از ها را  که بـعـضی ـبـچه  داشتند  شکایت  ایه   جــناب گرامن
اگر کـسی از دهم.  می  جدی  تذکر ِ  من ایـنجا  اند!  دیده   مـدرسه 
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شود، مـــستقیما پـــرونده اش را خارج  دیواری ِ مـــدرسه   چـــهار 
 می فرستم آموزش و پرورش. اصال دانش آموزی که داخل ِ مدرسه

شد، باید هرچیزی غیر ِ از کار در کالس را از ذهنش پاک کند.
 آقای مدیر این حرفها را چند بار تکرار کرد. طوری که حال ِ همه گرفته شده بود.
 اما همینکه اسم  ِناظم را می برد گوشها تیز می شد. این یکی شوخی بردار نبود.
به او ما  بود.  رحم  بی  قد کــوتاه، کــوسه و همیــشه عــصبانی و  ایه،   آقای گرامن
با ـفشار، شد و  می  خارج  رومایه». بعـضی وقتـها اـلکی از در ِ ـمدرسه   میگـفتیم «ـن
کوچه آن تا  کرده بـودند  دو  فرار  که  هایی  کرد. بـچه  می  فوت  خود  سوت ِ   –در 
وته سر  بود  طور  هر  است.  دیده  ـها را  ـرومایه آـن می کــردند ـن ـکر  تر  ـف  –طرف 
می انداختـند. توی مـدرسه  خود را  باالی مـستراح  یا  باغو  دیوار ِ   می کـردند و از 
داشت. هـیچ بـهانه ای را شدن از مـدرسه  خارج   نـرومایه حسـاسیت ِ عجـیبی روی 
 ـقبول منی کرد. حـتا اگر در ساعات ِ  ـبعد از ـمدرسه یا حتی روز ِتعطـیل ـبچه ای را
مادرش پدر و  برای  ـوشت و  می ـن ـادداشت  ورقه ی او ـی زیر  دید،  می  ـابان   در خـی
مادرم می تـرسیدند.  هم از او  پدر و مـادرها  است،  سهل  که  ها  چه   می فـرستاد. ـب
 یک روز بعد از دیدن ِ  ِنرومایه به من گفت :  « ننه بیکاری سر به سر ِ این مردکه
من به  آمد و  دفتر بـیرون  هم نـرومایه از  شد. بـعد  خارج  گذاری» و از مـدرسه   می 
توانی می  حاال  دهد.  می  تو  به  تذکر ِالزم را  کردم.  صحبت  مادرت  با   ـگـفت: 
سری به دوچـرخه ام  جاچرخی  بودم  ته  ساعت ِ تفـریح رـف من فـقط  رگردی کالس.   ـب

بزمن!
نی ساعت ِ اول تعلـیمات ِ دـی زدند.  زنگ را  شد،  مدیر متام  آقای  های   وقتی گفـته 
ها ـبـاید رـیـاضی ـبـاشد. ـظـهر و ـبـعدازظهر می ـگـفت: اوـلـین کالس  پدرم   داشتیم. 
که هر جمـله ای  صبح.  بود اولِ  ما افـتاده  اما دیـنیِ  است.  هتر  های حفـظی ـب  درس 
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ادعای که  بود  یک هـفـته ای  انداخت.  می  سلجوق  یاد ِ  به  مرا  می ـگـفت   مـعـلم 
 پیـغمبری کرده بود. اولش ما خـندیدیم، بدجوری ـعصبانی شد و زبانش به لکـنت
 افتاد. دستهایش را مثل چوب توی جیب ِ کاپیشنش کرده بود. صورتش  از شدتِ
	 فشار قرمز شده بود و به سختی حرف می زد. همه  وحشت کرده بودیم تا اینکه 

دوباره حالش خوب شد و با حالت ِ خیلی مخصوصی گفت:
اید شما ـب چرا  شما را هدایت کـنم.  تا  آمده ام  خدایم.   من پیغـمبر ِ 
دین ِ است، یـعنی  مال خـودمان  ما  دین ِ  مال ِ دـیگران ـباشد.   دیـنتان 
شوند، می  هدایت  زرگی خـیلی مـشکل  ها در ـب چون آدم  ها .   ـبچه 
مرا خدا  شود.  بزرگ  خود  امت   ِ  با  ـاشد و  ـچه ـب ـاید ـب  پیغــمبر ـب
 ـفرستاده تا با شما حرف ـبزمن. ـبعد شما به من می خـندید؟! سرخو
گفت: ما گُه خوردیم خندیدیم ما فکر کردیم تو شوخی می کنی.

 این سرخو واقعا خر است. بی خود نیست که رفوزه شده. فرق ِ شوخی و جدی را
ـرسیدم: ی فهــمم. از او ـپ هم من بودم، هــنوز  هم نفهمــیده  من  ی فهــمد. البــته   من

خداچگونه با تو حرف زد؟  سلجوق گفت:
  از توی لوله! من رفته بودم حمام. اما آب قطع بود. همینکه شیر را
 باز کردم یک صدای عجیبی از لوله آمد. خدا با من شروع به حرف
 زدن کرد. و از من خواست که پیغمبر ِ او باشم و بچه ها را هدایت
 ـکنم و کاری به کار ِ بزرگ تر ها ـنداشته ـباشم. شما سه ـنفر جزو ِ
فر ید. البـته اوـلین ـن می داـن این مـوضوع را  که  ین کـسانی هـستید   اوـل
 مادرم بود. وقتی که بیهوش مرا کف ِ حـمام ـپیدا کرد و حالم را جا

آورد همه چیز را به او گفتم.
ها تر  بزرگ  به  ـاید  تو نـب شد و گــفت:  خدا عــصبانی  ـعد   روز ِ ـب
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این با  برای آنـها بـهترین پیغمبـرهایم را فـرستاده ام.  من   می گـفتی. 
 حال فایده ای ـنداشته است! خدا گفت من از هدایت ِ آنها نا اـمید
دعای هـــیچ کدامـــشان را مـــستجاب خاطر ِ همـــین  به   شده ام. 
دعایش را مـستجاب تو ایـمان بـیاورد.  به  اگر کـسی  اما   منی کـنم. 

می کنم. 
می کـنم کـشور کـله پا شود. مـنظورش خامن ِ کـشوری مـعلم ِ دعا   سرخو گـفت من 
 زبان بود ، این بچه آدم منی شود. عقلش پاره سنگ دارد. مندزما از سرخو پرسید:

مگر تو ایمان آورده ای؟ سرخو هم گفت: نه اما دعا می کنم!
داستان را گــفتیم. شیخ زاده  رفتیم پــیش ِ  بودیم.  شده  ما واقــعا گــیج   هــمه ی 
 شیخ زاده گـفت : من پدرم «روحانیت» است. بـعضی وقت ها هم امام ِ جـماعت
 می شود و من و مادربزرگم پشت ِ سرش مناز می خوانیم. هروقت کسی یک چیز ِ
 عجیبی برایش تعریف می کند می گوید: «شک بکنید اما منکر نشوید.» ببینید
 مـعجزه ای چـیزی دارد یا ندارد. ما دیدیم این حرف خوبی است. ده دوازده ـنفر را
هم ـبـودند. تا  پونزده  سیاهکل و  ـرماش و  آمدیم. ـن سلجوق  ـیدا ـکـردیم و ـپـیش ِ   ـپ

سیاهکل یقه اش را گرفت و گفت اگر معجزه نکنی خودم می زمنت.
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باغو

رسید. معـلم ِ یک ـکـاغذی از ـعـقب  که  بودم  خودم  توی فکـرهای   من همیـنـطور 
می زد. روی ـکـاغذ کرد و هرازچــندگاهی حــرفی  می  صحیح  ورقه  داشت   دـیـنی 

نوشته بود. معجزه ساعت  ِتفریح، توی باغو.
ودند. دیده ـب با هـمه  کار ِـآسانی ـنبود. نامه را تقرـی باغو   اما رـفنت ِ آن هـمه ـبچه توی 
به بود  برده  ـشویی  ـهانه ی دسـت به ـب می نشــست  سلجوق  که کــنار ِ  سرخو   تازه 

کالسهای دیگر هم داده بود. 
آمده انداختم هـفت ـهشت ـنفری  باغو  توی  من خودم را  که   ساعت ِ تفـریح، وقتی 
سرخو، من آـمـدند.  هم ـبـعد از  بود. ـهـفت ـهـشت ـنـفر  ا  هم آجن سلجوق   ـبـودند. 
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یک ـکـتکِ که  هم  شیخ زاده  هم ـبـودند.  سیاهکل و ـنـرماش  تا،  پونزده   ـمـندزما، 
من به  سلجوق گـفت  پایین پـرید.  دیوار  باالخره از  بود  خورده  پدرش   مفـصلی از 
 ـنگاه کـنید تا قدرت ِ خدا را به شما ـنشان دهم. ـبعد ـیکی از صنوبرها را گـرفت و
من مـانده گوش ِ  توی  صدایش هـنوز  که  طوری گـفت  این کلـمات را  رفت.   باال 
طورِ خــاصی یک  زبانش  بود.   است. ـمـوهایش ژوـلـیده و ـچـشمهایش ـبـیرون زده 
 لکنت داشت. گیرش فقط سر ِاولین کلمه ای بود که می خواست بگوید. بعد از
 آن راه می اـفتاد. سلجوق رابُری بود. می گـفت من با خـرهای طویله ی پدربزرگم
ها پنـیر و وقت  بود. بعـضی  اسب  می فهـمم. عـاشق ِ  زمن و زبانـشان را  می   حرف 
به آن من در عـمرم چـیزی  می داد.  هم  ما  به  خورد.  می  می آورد مـدرسه و   روغن 
 خوشمزگی نخورده بودم. قصه هایی از پدربزرگش تعریف می کرد که واقعا خنده
می ـگــفت. از له زار  های هَـــنزا و ال کوه  گردو و  رابر و درخـتــهای  بود. از   دار 
 گله های خرآهو می گفت. از دخترهای رابری می گفت که یکی  از آنها سلجوق
که سلجوق را کـتک زد  پدربزرگ فهمـید،  این مـوضوع را  وقتی  بود.   را بـوسیده 

چرا گذاشتی ماچت کنند. اگر مرد بودی خودت ماچ می کردی.
 پدر ـبزرگش در متام ِ ـعمر یک بار به ـتهران ـمسافرت کرده بود. ـقسمتی از راه را با
بزرگ ـابا  بود؟ ـب ـما چــطور  ـرسیدم هواپـی می گــفت ـپ سلجوق  بود.  ـته   هواپـیـما رـف
 گفت: مثل ِ مسکه! وقتی سلجوق مسکه می آورد مدرسه می گفت بچه ها امروز
داشت موج  تا  سه  که  می گـفت  پدربزرگش  رادیوی  دهم! از  می  شما هواپیـما   به 
بود و ایران  رادیو  که  بود، یـــکی «تَـــلف»  رادیو مـــسکو  که  «سقز»   یـــکی 
سه نقـطه از بزرگ روی  ابا  می گـفت ـب بود.  سی   بی  بی  رادیو  که   ـیکی«سرـیشُم» 
 صفحه ی رادیو آدامس و قره قروت و چسب چسبانده بود تا جای موجهایش یادش
رفت روی می  شب  برو روی سریـشم.  می گـفت: بـابا   شد  می  که  غروب   نرود. 
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سقز و باقی ِ وقت ها روی تلف بود.
باعث ـضیه  داشت. همــین ـق فرق  های کالس  ـچه  با بقــیه ی ـب سلجوق   لهــجه ی 
یا می خندـیـدند  حاال  می ـکـردند.  گوش  می زد ـهـمه  حرف  وقتی  که  شد   می 

منی خندیدند بستگی به کرَمشان داشت.
  آن روز توی باغو هیچکس منی خندید. همه چهار چشمی نگاهش می کردند تا
شد. برگــها و ی  دیده من که دـیـگر  رفت  باال  صنوبر  ـقدر از  شد. آـن  کامال ـغـیب 
رنده ای از توی  شاخه ها هم منی جنبـیدند. ـمثل ایـنکه ناـپدید شده بود. ناگـهان ـپ
باغو  درخت خارج شد و صدای بال هایش سکوت را شکـست. رفت روی دیوار ِ 

نشست. چرخید، به ما نگاه کرد و دوباره پرید و رفت.
 من واقعا ترسیده بودم. توی چشمهای سیاهکل نگاه کردم ترس را آجنا هم دیدم.
 وقتی سیاهکل بـترسد دـیگر از اـمثال سرخو توقعی منی رود. این ترس را من ـبعدها
 هم داشتم. با اینکه کامال به سلجوق ایمان آورده بودم و می دانستم با خدا حرف
خانه تکـلـیف ننوـیـسد، ـحـسابی ـتـرسیدم. وقتی ـگـفت دـیـگر ـکـسی در  زند.   می 
سلجوق تا  می ایـستادیم  شدیم و جـلوی در ِمـدرسه  می   همیـشه چـهار پـنج نـفری 
 بیاید. هرکس صبح زود می آمد جزو ِ اولین کسانی بود که او را می دید و حرفهای
که وقتی  ـــودند.  درست ـب ـــها  ـــمه  ی آن حرـف شنید. ـه می  خدا را   تازه ی 
ما کرد،  های آمرـیـکا براـیـمان تـعـریف  هم اـیـمان آورد و از ـمـدرسه  خان   ژـیـستنگ 
بود سلجوق گفـته  بود.  درست  خدا  هم مـثل ِ متام ِ حرفـهای  حرف  این   فهمـیدیم 
که ـهـرچه است  خدا گـفـته  ببرد.  خانه  به   ـهـیچ ـبـچه ای نـبـاید درس و ـمـشقش را 

سرِکالس فهمیدی کافی است. 
 آنروزها سیاهکل و پونزده تا هم ایمان آورده بودند اما نرماش سرسختی می کرد. با
سلجوق پیغـمبر می داـنستم  من از اول  هم اـیمان آورد و گـفت  رماش  حرف ، ـن  این 
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هم چونکه  داشت  هم  ترس  این ـقضیه  ته  می خـواستم امـتحانش کـنم. الـب اما   است 
ها کـلی تکلـیف هم معـلم  می خـواستند و  ها درس و مـشق   پدر و مـادرها از بـچه 
یک یا  خط بنویـسد  یک  اگر کـسی  که  بود  کرده  سلجوق حـکم  اما  دادند.   می 
من از ـکـارهای می ـگـوید  خدا  می ـگـفت  است.  حرام   صفحه ی ـکـتاب بخــواند 
 تکراری خـوشم منی آید. مثال هرکسی یک بار مناز بخواند یا یک روز روزه بگـیرد
 قبول می کنم اما اینکه هر روز بخواهد مناز بخواند و هرسال روزه بگیرد حوصله ام

سر می رود.
 ایـنکه ـبچه ها بخواـهند ـمثل بزرگـها هر شب درس و ـمشق داشته ـباشند اصال قبول

منی کنم ولی اگر کسی یک بار اجنام دهد می پذیرم.
 سلجوق می گفت خدا دوست دارد همـیشه بازی ـکند. ایـنکه زـمین و خورشید و
داشته بازی  به  که  بوده  ساخته ـبخاطر عالقه ای  توپ  ها را مـثل  ستاره   ماه و دـیگر 
 است مخصوصا فوتبال را خیلی دوست دارد. سلجوق می گفت اگر خدا از شوت
 کردن زیرِ ستاره ها خـسته می شد همه ی دنیا از حـرکت می اـیستاد. خدا خودش
مادر پدر و  نه  می کـنم.  نه معلـمی  نه معـلم دارم و  من  که  است  سلجوق گفـته   به 
می ـکـنم. ـبـخاطر ِ هـمـین ـهـیچ بازی  اما همـیـشه  می ـکـنم  مادری  پدر و  نه   دارم و 
 کاری ـمثل ِ بازی خدایی نـیست. سلجوق می گـفت چون خدا هر کار که دوست
ما را داریم بکـنـیم و ـکـسی جــلوی  دوست  که  ـاید ـهـرکار  هم ـب ما  می ـکـند   دارد 

منی تواند بگیرد.
می ـترسند. می گـوید بزرگـها از من   سلجوق می گـفت خدا از ترس ـنفرت دارد و 
 ـبخاطر ِ همـین من آـنها را دوست ندارم اما شما نـباید از من بـترسید. خدا که ترس

ندارد. من این حرفها را می شنیدم و باز هم می ترسیدم.
هوا پیچـید، مایه در  نرو  های  رنده مـثل کـشیده  های آن ـپ بال زدـن صدای  که  وقتی    
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 یک دفعه دلم پایین ریخت. مثل ِ بقیه ایستاده بودم و به آن صنوبر نگاه می کردم.
خان شدند. ژـیستنگ  ما ملـحق  به  دند و  دیوار پرـی فر ِ دـیگر از  اصله  دو ـن این ـف  در 
رماش از رسید. ـن می ـت پرت کـند،  خودش را  که  این  دیوار و از  باالی  بود  آمده   هم 
پایین ـکــشید. دوید و هیـکــلش را  دیوار ببـیــند،  سر ِ   ترس ایـنــکه ـنــرومایه او را 
حاکم جا  بر هـمه  ترس  سکوت و  هوار کـشید. بـعد از آن  هول  خان از   ژیـستنگ 

شد. اگر نرومایه بو می بُرد، همه را به قول ِ خودش شربت ِخاکشیر می کرد.

بود. ریـاضی بـلد مدتی در امریـکا مـدرسه رفـته  بود.   خان خیـلی تـرسو   ژیـستنگ 
با است. لـباسش  رند ِکـشور  بوی ـف می گفـتند  ها  بود. ـبچه  خوب  زبانش  اما  بود   ـن
 ـهمه فرق داشت. خـیلی زود به سلجوق اـیمان آورد. ـفکر می کرد اگر سلجوق به
 آمریکا برود او را رئیس جمهور می کنند. یکبار جشن تولد گرفت، مادرش غذای
 خارجی درست کرد. سلجوق دوست نداشت. ژیستنگ خان یک مدت مخالف
ها دوباره ایـمان آورد. بیـشتر ِ بـچه  اما  می گـوید  سلجوق دروغ  می ـگـفت   شد و 
سلجوق ـبـرمی ـگـشت، می رفـتـند. ـهـرکس از  می آـمـدند و  هِی   همیـنـطور ـبـودند. 
برای دلش  که  ی ـکــشید  طولی من اما  رفت.  می  سراغ ِ ـنــرماش  خود  به   خود 
نان و سارق ِ  یک  با  سلجوق  صبح  هر روز  شد.  می  سلجوق ـتنگ  های   حـکایت 
 روغن به ـمدرسه می آمد. روغن ها سبز ـبودند. بـعضی وقت ها یک ـمقدار تره ی
 خـشک شده هم روی آن می ـپاشید. ساعت ِ ده ـهمه جـمع می شدیم. به ـهرکس

تکه ای نان می رسید. سلجوق حرفهای تازه ی خدا را برای ما می گفت.
زبانی یک  ما  وقتی  خوراکی هایـشان را قـسمت کنـند. اینـکه  ها بـاید   اینـکه بـچه 
اما ندارد  دوست  خدا فـحش دادن را  یاد بگیـریم. اینـکه  زبان دیـگری  لدیم نبـاید   ـب
 اسم گذاشنت روی آدمها را دوست دارد. اینکه خدا دوست ندارد بزرگ ها بچه ها
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 را نصیحت کنند چونکه آنها خودشان گمراه هستند. سلجوق می گفت ما وقتی
بزرگ شدیم گمراه نیستیم چونکه در بچگی هدایت شده ایم.

 می رفتیم یک گوشه ی پرتی از مدرسه می نشستیم و خوراکی هایمان را قسمت
دسته ی ـنرماش می دادیم. بعـضی وقـتها دار و   می کـردیم و به حرـفهای خدا گوش 
به آمد و  تا  پونزده  یک روز  بود.  زیاد  ما  اما تـعداد ِ  ان را بگیـرند   می آمـدند حامل
شدیم. منی تواـنستیم ساکت  ما  تو چـیست؟ هـمه ی  دین  ِ  اسم ِ   سلجوق گـفت: 
تا آن روز فـکرش را که  بود، چـیزی  چه خـواهد  سلجوق  جواب ِ  که   حدس بزنـیم 
 نکرده بودیم. سلجوق گفت: دین  ِ خدا اسم ندارد. این دین هایی که اسم دارند
من با  چرا  زند.  می  حرف  تو  با  خدا چـگونه  رسید  تا ـپ پونزده  خدا نـیستند.   دین ِ 
یا. ـبعد به طرف دـیگر حـیاط راه اـفتاد. بال من ـب زند. سلجوق گـفت دـن  حرف منی 
داشتند ها ـهـنوز  هم راه اـفـتادیم. بـعـضی  ما  رفت. ـهـمه ی  هم دـنـبالش  تا   پونزده 
 ساندویچشان را گاز می زدند. سلجوق گوشش را روی میل ِ پرچم چسباند. بعد
این کار را ـتکرار کن. پونزده تا هـمان کار را کرد. ـبعد از یک تا گـفت   به پونزده 
تا گــفت پونزده  شنیدی؟  ـرسید  کرد و ـپ جدا  ـیر  گوش ِ او را از ـت سلجوق  ـقه   دقـی
من تنـها مـانده شدند.  هورا کـشیدند و از آجنا پراکـنده  ها   شنیدم.   هـمه ی بـچه 
 بودم. آرام آرام به طرف ِ ـتیر ِ ـپرچم رـفتم آنرا با دستم ملس کردم. ـتکان می خورد.
 داغ بود. گوشم را روی آن چسباندم. هو هو می کرد. سلجوق  می گفت خدا از

توی لوله ها و ناودان ها و تیرها با من سخن می گوید.
یک کرد.  این مـوضوع ،نـرماش را خیـلی عـصبانی  تا هـمان روز ایـمان آورد   پونزده 
 روز با سیاهکل توی خیابان به او گیر داده بودند، خدا را شکر پونزده تا از پسشان
 برآمده بود. من هیچوقت از نرماش خوشم منی آمد. اما آنروز که ژیستنگ خان  را
 از سر ِ دیوار پایین کشید توی دلم صد تا آفرین گفتم. سر ِ دیواری که حتا  از توی
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بودیم. شده  قایم  ما  می زد. هـمه  ی  بود و جـیق  شد، نشـسته  می  دیده  هم   دفتر 
سلجوق غــافل مدتی از  که  بود  این  رفت.  ی  ـیرون من ان ـب ـرومایه از دمل ـهره ی ـن  دـل
این من مطمـئنم  اما  رید»  شد و ـپ رنده  کرد بگـوید «ـپ جرات منی  کس   شدیم. هـیچ 
داشتند. متر ـفـاصله  سه  حدود ِ  هم  درخت از  تا  بود. دو  ها   حرف در دلِ  ـبـچه 
هم بیـشتر متر  سه  شاید از  ولی  متر نکـردیم  که  ما  حاال  متر.  می گـوید دو  رماش   ـن

بود.
 یک روز وسط  ِحیاط نرماش گیر داده بود به آقای ورزش که به نظر ِ شما این دو تا
 درخت چقدر از هم فاصله دارند. رنگ ِ ـهمه ی ما مثل ِ گچ سفید شده بود. ما
که مـوضوع ِ بود  بر آن  قرار  دهد.  می  لو  باالخره قـضایا را  می کـردیم نـرماش   فـکر 
 سلجوق را به بزرگ ها نگوییم. از طرف ِ خودمان خاطر جمع بودیم فقط از سرخو
 می ترسیدیم که مندزما زیپ ِ دهنش را کشیده بود، اما از طرف ِ دشمن اطمینانی
ها هـرچه درخت  حاال ـفـاصله  بود.  بدتر  که از هـمه   ـنـداشتیم، مخـصـوصا  نـرماش 
 ـباشد، کـسی ـندیده بود که سلجوق از این درخت به آن درخت ـبپرد، گـیرم ـپریده
درخت سلجوق از آن یـکی  وقتی  داشت؟  کاری را  جرات چنـین  چه کـسی   بـاشد 
کرد. الـبـته ایـنـکه خود را اعالم  که اـیـمان ِ  بود  شیخ زاده اوـلـین ـکـسی  آمد   پایین 
آمد پدرش  یک روز  بود.  شیخ زاده  ماجرا را هـمه فهمـیدند. تقـصیر همـین   ـبعدها 
 مدرسه و گفت من «روحانیت» هستم منی توامن این بچه بازی ها را حتمل کنم این
این پیـغـمبر ِ ـجـدید «وعوذاهللا»  می ـخـواند  از  نه من می ـخـواند  نه درس  من   ـبـچه ی 
 کیست؟ آقای مدیر بعدها برای پدرم تعریف کرد که من از شنیدن ِ این جمله یکه

خوردم.
که بدتر از هـمه فهمـیدند  ماجرا را فهمـیدند.  که ـمسئوالن ِ مـدرسه  بود   ـبعد از آن 
 اجنام نشدن ِ تکلیفها هم به همین قضیه مربوط است. از همین طریق پدر و مادرها
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بودیم سر ِکالس نشـسته  ما ـیکروز  شد.  عوض  نتیجه هـمه چـیز   هم فهمیـدند. در 
 که نرومایه وارد شد. ما اول خیال کردیم می خواهد به موهای بچه ها گیر بدهد.
 اما برخالف ِ همـیشه با مـعلم پچ ـپچی کرد و سلجوق را با خود بُرد. ـبعد از رـفنت ِ
 او، سکوت ِ سردی بر کالس حاکم شد. معلم هم دیگر تا آخر ِ وقت درسی نداد.
یک ـمـقداری از اهـمـیت ِ تکـلـیف در ـمـنزل آمد و  حرف  به  سه دقـیـقه   ـبـعد از دو 
 سخن گفت. همچـنین ایـنکه اگر ما می خواهیم یک کاری بکـنیم بهتر است آنرا
کاری چون  های تـنـبل  می ـگـفت آدم  ندهیم.  ربط  خدا  جادو و روح و  جن و   به 
حرف ِ سر از  رسد  جایی منی  به  چون  می کـند و  زیادی فـعالیت   نـدارند فکـرشان 
با سرعتی بـیشتر از هر روز از زنگ خورد.  بزودی  می آورد. خـوشبختانه   ـمفت در 
دفتر است. ـپـشت ِ در  ِ  آمده  سلجوق  سر ِ  بر  چه  ببینیم  تا  شدیم  خارج   کالس 
کرد و گـفت: ما  به  شدیم رو  به او نـزدیک  وقتی  رفت.  جایی منی  بود و   ایـستاده 
با اند؟»    ـنـرومایه گـفـته «از ایـنـجا ـتـکان ـنـخورم» .  ـپـرسیدم « ـمـوضوع را فهـمـیده 

اشاره ی سر جواب ِ مثبت داد. در همین موقع نرومایه آمد و ما را پراکنده کرد. 
 روز ِ بعد سلجوق برای ما تعریف کرد که توی دفتر چه خبر بوده است. می گفت
دفتر توی  وقت  که هـیچ  هم  آقای ورزش  حتی  ها نـشـسته بـودند.   ـهـمه ی  معـلم 
من ارسی مـرتب از  آقای ـف ها  وقت  مدیر و بعـضی  آقای  بود. گـفت:  رفت آجنا   منی 
مدیر از آقای  می دادم. ـبعد  ها را  سؤال  جواب ِ هـمه ی  هم  من  می کـردند.   سوال 
 من خواست که با همه ی بچه ها صحبت کنم و به آنها بگویم که شوخی کرده ام
به ـنـفع ـبـچه ـهـاست. این  ام دـهـند و   و ـهـمه را ـتـشویق ـکـنم تکـلـیف هاـیـشان را اجن
ـیرون کــند وهــیچ مرا از مــدرسه ـب شود  می  کار را نکــنم مجــبور  این  اگر   گــفت 
می گویـید را شما  که  این چـیزی  من گفـتم چـشم،  دهد.  مرا راه منی   مـدرسه ای 
 می ـپرسم و جوابش را برای شما می آورم. آقای مدیر یک ـمقداری ـعصبانی شد و
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 گفت برای من مهم نیست که از چه کسی می پرسی و جواب او چیست. مقرراتِ
خدا هم رـفـتم و از  من  مرا ـفـرستاد ـبـیرون.  هم  شود. ـبـعد  رعایت  ـاید  	 ـمـدرسه ـب 
بدانیم می ـخـواستیم  اشتیاق  با  ما  جوامب را داد.  تا  طول ـکـشید   ـپـرسیدم. خـیـلی 
 جواب ِ خدا چه بود. سلجوق را محاصره کرده بودیم تا حرفهایش را بشنویم. خدا

گفته بود:
  این مدیرها و مـعلم ها، مخصـوصا اـمثال ِ ـنرومایه اگر می تواـنستند
ها هـمـین بزرگ  می ـکـردند. ـهـمه ی  دخالت  هم  من   در ـکـارهای 
است» آن ـیــکی حبیب اهللا  می گـــوید «ـکــاسب   ـطــورند. ـیــکی 
 میگوید « بهشت زیر ِ پای مادران است». سومی می گوید «خدا
شغل ِ می گوـیـند «معـلـمی  هم  دوست دارد». ایـنـها   ـکـشاورزان را 
می کـند، کارش را  است». اصال ایـنطور نـیست. هرکـسی  یامبران   ـپ
 پولش را می گیرد. اتفاقا بهشت ِ من جای این طور آدم ها نیست.
هم ـفــضولی کار ِ  که در  هایی  اند. ـبــچه   در بـهــشت ـهــمه ـبــچه 

منی کنند و ادعایی هم ندارند.

حتی ـبـعد از سرخو  دست ِ  امان از  خدا گـفت؟  این حرـفـها را واـقـعا   سرخو ـگـفت 
 ایمان آوردنش هم خر باقی مانده بود. این حرف، سلجوق را بدجوری دخلور کرد.
بود ،دلـیل حـرفش را بـیان سلجوق را فهمـیده  ام ِ خریـتش دخلوری ِ  با مت که   سرخو 
 کرد. گفت  تعجب کردم که حرفهای خدا را خودم هم بار ها زدهام. می گفت
ها لوله  اما ـهــرچه ـگــوشم را روی  دوست دارم  خدا را خـیــلی  های  حرف   من 
طور این  لوله» مـگر  تا  داریم  «لوله  شنوم. مـندزما گـفت  صدایی منی  گذارم   می 

نیست؟
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ها نـیـستند ـخـارهای کوـهـستان، چراـغـها و لوله  توی  صداها ـفـقط   سلجوق ـگـفت 
گوش ماهی ها هم صدا دارند. باید قشنگ گوش بدهی. 

داشتی از بـهــشت بود. گفــتم  سر رـفــته  ها  حرف  این   من دیــگر حــوصله ام از 
می گفتی. بچه ها آجنا چه کار می کنند. سلجوق گفت:

  هر کار دلشان بخواهد می کنند. خدا می گوید من در بهشت به
من رهای  حرف ِ پیغمـب به  ها  چون ایـن می کـنم  ها گوش   حرف  ِـبچه 
می کـند گوش  بار ـبگویی  یک  وقتی  خوب  چه ی   گوش کـردند. ـب
 این اصل را حتا بزرگ ها هم می دانند. اما چه خوب و چه بد آیا تا
گوش کنــند؟ مــشکل ِ ها  بزرگ  شما بگویــید و  شده،  حال   به 
 بزرگ ها این است که می خواهند رئیس باشند. رئیس یعنی کسی
 که به حرف  ِ هیچ کس گوش منی کند و  می خواهد همه به حرفش
های ـخـودشان پدر و ـمـادرها ـفـقط رـئـیس ِ ـبـچه  حاال   گوش کـنـند. 
 ـهستند. این مدیر و مـعلم ها، مخصـوصا اـمثال ِ ـنرومایه خـودشان را

رئیس ِ بچه های مردم می دانند.
  بعد سلجوق گفت «توی بهشت دختر ها می آیند پسرها را بغل می کنند.» همه
 زدند زیر ِ خـنده و فهمـیدند سلجوق شوخی می ـکند. شیخ زاده اما منی خـندید و
 می گـفت شما خـیال می کـنید این حرـفها را سلجوق از خودش در می آورد. واـقعا
 می آیند و بغل می کنند این را همه می دانند. شیخ زاده خیلی جدی حرف می زد
خودش را طوری اـیـمان ِ  آمد  پایین  دومی  درخت ِ  سلجوق از  که   ـمـثل ـهـمان روز 

اعالم کرد که انگار توی تلویزیون اخبار می گویند.
در این ساعت و در این باغو تو معجزه  ی خود را به همه نشان دادی،

کاری که هیچ کس منی تواند بکند. خدا شاهد است که من به تو 
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ایمان آوردم .کور بشم اگر دروغ بگویم والسالم
اگر سلجوق گـفت  زند.  می  سلجوق کـلک  که  رفت  کوره در   ناگـهان نـرماش از 
انداخت. سیاهکل را ـجـلو  بود،  که تـرسیده  بده. ـنـرماش  ام  گویی اجن می   راست 
 سیاهکل که استاد ِ درخت و داربست و دیوار ِ راست بود از اینکه بگوید منی توامن
 خجالت می کشید، از درخت باال رفت و درست مثل ِ سلجوق در میان ِ برگ ها
 پـنهان شد. ـهیچ ـپرنده ای  به پرواز در نـیامد، چـیزی نگـذشت که صدای دخلراش ِ

سوت ِ نرومایه مثل ِ رعد وبرق در هوا پیچید.
 آیا او از زاویه ای همه ی ما را می دید؟

  ترس، دوباره بر باغو سایه افکـند. ـنرومایه بار ِ دـیگر در سوت ِ خود دـمید. چـیزی
شهلیده ای بود ـمثل ِ ـمیوه ی  باال رـفته  که  درختی   نگـذشت که سیاهکل از هـمان 
 فرو افتاد و روی زمین پخش شد. من چیزی ندیدم اما بچه ها می گفتند شلوارش
 خیس بود. این همان سیاهکلی است که دوچـرخه ی آقای اجـتماعی را از درخت ِ
 چنار ِ جلوی مدرسه باال کشیده بود و الی شاخه ها قرار داده بود. آنروز تا غروب
این هـمان آوردند.  پایین  با طـناب دوچـرخه را  تا  شد  فر آدم پوسـتشان کـنده  نج  ـن  ـپ
پژوی ـنـرومایه اگزوز ِ  به زور در  سیب زمـیـنی ِگُــنده را  یک  که  است   سیاهکلی 
 چپاـنید. سیاهکل ـبعد ها هم که اـیمان آورد بزرگ ـترین مدافع ِ سلجوق بود. اگر
 کسی می خـواست به لکـنت ِ او بخندد از ترس ِ سیاهکل خـفه می شد. روزی که
مدارکش را بگـیرد. بود  آمده  پدرش  با  وقتی  اخراج کـردند.   سلجوق را از مـدرسه 
سیاهکل زیر ِ نگاه  ِغضب آلود ِ نرومایه سلجوق را کول کرد و میان ِ بچه ها آورد.
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ررااهه ِِررااست

  مدتی بود او را ندیده بودیم. دلتنگش بودیم . دوباره دورش حلقه زدیم و از خدا
پرسیدیم. گفت:

   مدتی ـمتاسش را ـقطع کرده است. وقتی قرار شد به رابُر ـبرگردم و
می زد. حرف  من  با  خدا هــــرشب  زندگی کــــنم.  ا   هماجن
که رابر  شوم.  که گـذشت گـفت فعال مزاحـمت منی   یک هفـته ای 

رسیدی دوباره با هم صحبت می کنیم. 
 سرخو گفت پس بگو چرا دیگر لوله موله ها صدا منی دهند. من دیگر از کوره در
 رـفتم. به شوخی گـفتم: اگر این سرخو را بخواـهند به بـهشت بـبرند، من منی آیم.
 شیخ زاده گفت : بدبخت، دخترها بغلش می کنند آدم می شود. توی جهنم چه
 ـکسی می خـواهد تو را ـبغل ـکند. پونزده تا گـفت: ـنرومایه بـغلش می ـکند که هم
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نر است و هم مایه، کیفش بیشتر است.
برای ان  بودیم. دمل ما غمگــین  ی گــفت. ـهـمه ی  بود و چــیزی من ساکت  ـرماش   ـن
 سلجوق و حرـفهای خدا و ـبقول ـمندزما مائده های بهـشتی ِ  او ـتنگ می شد. اما
کاری بود ـهـمراه او نرفـتـند. ـبـعد از او  انداخته  ما  سر  توی  سلجوق  که   فـکـرهایی 
تا معـلم ِ دـیـگر آمـدند و رفـتـند. رفت و دو  ما  آقای دیـنی از مـدرسه ی  که   کـردیم 

اصال این درس  ِدینی درس ِ مزخرفی است .سلجوق می گفت:
  دین را نباید درس بدهند. خدایی که از توی لوله و ناودان و چراغ
به زند، احـتـیاجی  می  حرف  با آدـمـها   و از ـپـشت ِ ـخـارهای بـیـابان 
 کتاب و جزوه و مترین ندارد. خدا به سلجوق گفته بود، حکایت و
مرده هـاست. خدا گـفته اریخ هم مال ِ  است. ـت اریخ  مال ِ ـت  روایت 
ها که معـلم  ها هـستند. آن دیـنی  مرده  قبر ِ  سنگ ِ  ها   بود کـتاب 
 درس می دهند دین ِ مرده هاست. دین ِ زنده ها احتیاجی به کتاب

و معلم ندارد. 
داشته شک  های او  به گفـته  یا  سلجوق را فـراموش کـند  بود  هر کـسی ممـکن   اگر 
ـودند، دیده ـب که روز ِ معــجزه را  ـیه  اصحاب ِ اوـل ـفر  یک ـن برای بـیـست و  ـاشد،   ـب
حرف زدن به  شروع  سلجوق  درخت افـتاد  سیاهکل از  که  وقتی  بود.   غـیر ِ ممـکن 

کرد.
 حف حف ف ف حاال ـهمه قدرت ِ خدا را دـیدید. وقت ِ آن است
 که به مدرسه برگردیم اما دیوار مال ِ دزدها و گربه هاست ما آدمیم

و از راه ِ راست می رویم
ـظم در طورِ  مـن به  ها  ـچه  ـتاد و هــمه ی ـب باغو راه اـف طرف ِ دروازه ی  به   سلجوق 
کوچه پیچـید. وارد ِ سلجوق از  قرار گرفـتند.  سر ِ او  سه ـنفری ـپشت ِ   ردیف های 
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به سه ـنـفره -  های  ردیف  داشت.  قرار  که ـمـدرسه در انـتـهای آن  شد   بن ـبـستی 
 محض ِ اینکه -  هرکدام از سر ِ نبش می پیچیدند، نرومایه را می دیدند که جلوی
فرار اما هیچـکس  است.  کرده  دستهایش را ـپشت ِ کـمرش قـفل  ستاده و   مـدرسه اـی
آخر، ـکنار ِ ـنرماش  منی کرد. قدمها همـصدا و محـکم شده بود. من که در ردیف ِ 
به در ِ ـمـدرسه قدم  به  قدم  که  دیدم  می  سلجوق را  ها و  صف ِ ـبـچه  داشتم   قرار 
ـردید حــرکت با ـت بود و ـلـبش  شده  گرد  های ـنـرومایه  شوند. چــشم  می   ـنـزدیک 
 می کرد و چـیزی منی گـفت. سیاهکل اما نـیامده بود. خدا می داـنست کجـاست.
 نرومایه ای که بچه ها را از سه تا کوچه آنطرف تر مثل ِ موش می گرفت و با کتک
به لبـاسهای کاهـگل گرفـته ی می آورد، همینـطور ایـستاد، خـیره خـیره   به مـدرسه 
با ـنـظم و ترـتـیب دسته ی رژه  که  اجازه داد  بی گفـتـگو -  کرد و -  ها ـنـگاه   ـبـچه 

وارد ِ مدرسه شود.
 تازه زنگ را زده ـبودند هرـکسی به طرف ِکالس ِ خود می رفت. ژـیستنگ خان از
 پنجره نرومایه را دید که توی کوچه به سیاهکل گیر داده است. وقتی که سلجوق
 فهمید بی ـهیچ واهمه ای به طرف ِ درِ  مدرسه برگشت. ما نیز با او برگشتیم. از

مدرسه خارج شد.  رو به نرومایه کرد و با صدای بلند گفت:
آ آ ها ها قا این دانش آموز همراه ِ ما بوده است.

داخل ِ مــدرسه. ندارد. بفرمایــید  اشکال  کرد و گــفت  سیاهکل  به   نــرومایه رو 
این را می تواـنست  چه کـسی  شد.  جا پـرید و وارد ِ مـدرسه   سیاهکل مـثل  ِفـنر از 
 باور کند و چه کسی می توانست ببیند و ایمان نیاورد و چه کسی می تواند ببیند

و ایمان بیاورد، آنگاه آنطور که این و آن می خواهند قضیه را فراموش کند.

٢۲٠۰٠۰۵واترلو 




