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 پیشگفتار
 

 

 
گرررر همررره  رررالم 

 بگوینررردو یرررویی

ور همرره گوینررد او 

 را گمرهرررررررررری

بلکرره گررر دریررا و 

 کرروآ آیررد بگفررت

او نگردد گررم یررر 

 از گفتشررررررررران

او نیفتد در گمران 

 از طعررررن شرررران

هیچ یک ذّرآ نیفتررد 

 در خیرررررررررررا 

رآ یررزدان و  بررر 

 دیرررررن مینررررروی

کوآ پنرداری و یررو 

 بررررررر  ک رررررری

بررا گمرهرری گویرردو 

 یرررراریّ و جفررررت

جان طاق او نگرردد 

 جفتشرررررررررررران

او نگررردد دردمنررد 

 از ظرررررّن شررررران

یا به طعن طا نران 

رنجرررررور حرررررا 

مطمئن و موقن و بی 

 احتیا 

چنین باشد مگر  نکای

 در کّل حا 

 

-قبل از باز کردن سر پاکت ،آنروز مثل هر روز
 .خواندمها روی آنها را می

ام را پستیهایم شمارة صندوق چون در همة کتاب

نویسم خوشبختانه خوانندة کتابم امکان نقد می

جهتت و کنکاش در محتوای آنها را دارد و بدین

متان هایی از گوشه و کنتار سترزم ناغلب نامه

 رسد و گاهی هم از راه دور.بدستم می

هتا ممبتر کرتوری اروپتایی روی یکی از پاکتت

 شتناختم،موجّهم را جلب کرد و نتامی کته نمتی

 .بردیا

پسر دوم کوروش بزرگ که بدستت بترادر کرتته )

 (فرهنگ مع ن !شد
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ام را های چاپ شدهنامه از آقایی بود که کتاب

بود و آنچته سترآغاز مکامبتة  ممامًا خوانده 

ایران با من شد متتن نامتة جنتاب سترم   در 

 .بود ول انکتاب 

که ایران هتم مثتل جنتاب سترم    و جالب این

ر دو آشنایی با من خواب دیده و معب ر خواب ه

  !شد

 ؟کنیپرس ده بودند در حال حاضر چه می

 .نویسمرا می اّم ول اننوشتم دارم 

متاد بتود و متتن داشتتم از ولهان از زبان دا

همتان گونته  ،نوشتمزن ماجرا را میزبان مادر

را از زبتان پستر ناّتار ب چتاره  شب سررابکه 

نوشتم که بازیچة هوی و هتو  از متا بهتتران 

 .دشده بو

اّما انگار مقّدر من است کته در ایتن پرانتتز 

ام و حضور ف زیکیهم رة اّیام بی ،مولد ما مرگ

انتد و ام در موردم حکتم دادهیا شناخت واقعی

 .امهم ره هم محکوم شده

اّما کسی که به خود اطم نان دارد چته ن تازی 

که ایمتان بته  کسی ؟به قضاوت این و آن دارد

 ،ن است که دانة نتاح ّ نامو  طب عت دارد مطمئ

آورد و هم ن اعتقاد آرامش دام بحّ  بدنبال می

 .شودمطل  را سبب می

  :ح  با شکسپ ر است

 ".آن باال کار از قرار دیگری است"

 :و بقول عمو مم
که مرژد  اطمینران ب ری پیررروزی را در  هنگامی"

.. بره دنیرای ی دیرد .بیرنمها نوشته میآسمان

هرا و امروا  بردب تی بگذاریرد .خندمکنندآ می

همگری بره مرن هجروم  ،های دردس مگین و طوفان

آرامی من، همه چیز من یو  ،پناهگاآ من ،آورند

 ".هستی ای خدای م ربان من

 
شاد از غم شو که غم 

ییرهررا  دام بقاسررت

 کمان ّپران شدآ لیکن

 

ی اندرین رآ سوی پست

 اسررررررررررررتاریق

گشررته پن رران از دو 

 چشرررررم مردمررررران
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ن دیگری بودم مسلمًا شب سراب اگر در زیر آسما

-و اّم ولهان مبدیل به سبک نویی در ادب ات می

 ...شد ولی
 

گر نباشری نامردار 
 انررررردر بررررر د

 
لم  کم نره ای   ا 

بالعبررررررررررراد

 :هنری النگ فو امریکایی گفته

برزودی  ،هان در این ج ان هراس به د  راآ مرردآ"

خواهی دریافت چه بزر  مریبه است رنج کشیدن و 

شکوآ بر   ،آرام باو ای د  غمگین .  بودندقوی

 ".درخشدپشت ابرها هنوز خورشید می ،کن
 

این َقرَدر هسرت کرره 

 اّمیرررررد وصرررررو 

  

نگذارد که شود ش ص 

ملررررررررررررررو 

که ما یعنی دوست جدیدم آقای بردیا  خالصه این

و من در کمال صم م ت و مهر و الفت موانست م 

دو کتاب را در یک ماّلد بگناتان م و از ایتن 

 .همکاری و همراهی شاکر و شاد هم هست م

سرگذشتت مت الد استت بقلتم متن و  حباب آرزوها

 .ادامة آن بقلم صم می ایران من همزادنازنین 

 :گاندی معتقد بود که

خواهیم پیی برویم یاریخ را نباید یکررار اگر می"

 ".کنیم خود باید یاریخ بسازیم

 

ادب ات هم ماریخ مخصتو  بختود دارد و بترای 

ن تازی بته پ تروی از وضتن کهنته و  ،ررفتپ 

 .موجود ن ست

بدی ی است که یرّقی و یعالی یو در دست خود ُیست "

 و ین رررررا در پریرررررو کرررررار یررررر مین 

 شود نه در حمایت این یا آن"می

 "آزادگان _ داستایوسکی"

 

 .ناه تتتتد

 .آ.التتتت 

 پژواک   
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 حباب       

                   

 آرزوها...
 

 

 

هید  .نا

لف آ. .ا

 پژواک

                            



 

 9/   حباب آرزوها

 

 

 










 

  حباب آرزوها/   10
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 هر کجا هستم باشم 
 آسمان ما  من است

  .زمین ما  من است ، شق ،هوا ،فکر ،پنجرآ
س راب "         

 "سپ ری

 
متوی صتندلی  ،روی ایوان بزرگ مررف بته بتا 

زم ن  عظمت خدا در گرراحتی فرو رفته و نظاره

 و آسمان هستم.

با  از باران دیرب و آفتاب امروز جوانتر و  

  .زیبامر شده است

های باغبانی ماهر یا صاحب بتاغی هنرمنتد دست

 .به ساخت این مابلو پرداخته است

شود فهم د که خانم صتاحبخانه و یتا ایناا می

بتو استت  و گل محبوبش شتب ،این خانم جوانتر

نگ این گلها خاطره ش رین عزیزی شاید عطر و ر

 ...را در اندیره او زنده می کند و شاید هم

صدای گ تار از درون سالن که پرت سر من استت 

موست قی  :بته قتول مولستتوی .رستدبه گوش می

گلهتا و بتا  با عطتر .صدای روح استن ایش بی

موان ن م ن ن حالتی میصدای موزون گ تار در چ

ت خال  و مخلتوق را عظم ،قرن نرست و در سکوت

  .نظاره کرد

-نس می عطر گلها را پ ش می ،وزدباد مالیمی می
 .شتودآورد و گاهی صدای دلنواز گ تار محو متی

ها را های موری پنارهپرده ،باد با نرمش و وزش

به رقص واداشته و انگاری با آنها ستر و ستری 

عاشقانه یافته است! این مح ط و محاط مترا در 
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-بازگرتته امبه گذشته ،دهد ر میعالم دیگری س
مصاویر  .دیارم و یارم ،به شهرم ،به وطنم .ام

کنم و خاطرات ش رین را مترور زیبا را ماسم می

کنم آنهتا را بته وضتوح مماشتا کرده و سعی می

ها دیگر ن ستند خ لی ،ها گذشتههمه گذشته .کنم

   .و فقط یاد آنهاست که با ماست

  .زندانم مییاد یار و دیار آمش به ج
 دفتر من در وسط 

 وزدباد به آن می
 کند ورق می  چند

 شود ها       ورد زبان میدر باغ نام یو

 
 ...فقط مو ،مو ،مو ،یاد مو ،نام مو

گذرد و چته چه زود می ،ه که دوران خوش ح اتآ

-ها و دلتدادگیعر  ،هاانگاری شادی .اندک است
که در ،ها طومتار  پارانتزهای کوماهی هستند 

شتتوند و آنچته ح ات باز و خ لی زود بسته متی

هتای غم .متن اصلی و طوالنی است غم است و الم

راست گفت آنکته  .های م ان مهیراست ن و خنده

  :گفت
زندگی یعنی خستگی از روزمرگی و یکرار یکرار و "

کره مکره هرای  شادی لحظات پرداخت بسیار گزاف
 ".ات هستندیکویاهی در ح

 
ستقراط در  ،ن واقعًا طاقتت فرساستتگاهی زیست

  :منها کالمش این بود ،آخرین لحظات ح ات
مرن بره  ،زیستن یعنی زمانی دراز بیمرار برودن"

 ".س بدهکارمویک خر ایزد نجات دهندآ آسکلیپوس

 
آور و عا ب ن ست که ب متار از شتفا راستی شگفت

چگونه است که همگتان در  ؟و سالمت گریزان باشد

عاشت   ،ی در ناکاتا آبتادجتتز انتدک ،همه جتتا

 .ب ماری و گرفتاری هستند
 

نیست  شمع نسبت با مرا
 سررررررررررررررروز در

                                 

 مرن و شب سروزد که او
                                شررررررررررب و روز در

هتای نقرته ،زندگی بدون آرزوها چقدر خال ستت

همته نقتش  ،مصورات زیبای ما ،ما دور و دراز

های صتاف در ب شد و آرزوهایمان مثل حباببر آ

نور آفتاب گرم عرت  رنگت ن شتد و درخرت د و 
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مان خ لی زود، زود زود مرک د و آرزوهای طالیی

  .ها رنگ باخت و گم شددر گرداب واقع ت
-Car  pe  diem                                                                                                            

این  ،ی افکارم گس خترشته ،سرم را بلند کردم

ها ب رون کر د، صدای ظری  مرا از عالم خاطره

 .نوگل جلویم ایستاد
 :دوباره مکرار کرد .از جا بلند شدم

-Car  pe  diem                                                                                                            
 :گفتم .اش نگاه کردمموی صورت رنگ پریده

  ؟یعنی چه ،دانم_ من این زبان را نمی

با معاب نگاهم کرد و از ایتن نگتاهش نگتران 

خدایا مبادا دوباره افکارش بهم بریزد.  ،شدم

 گفت:
  ؟دان دچطور نمی ؟دان د_ نمی

 :گفتم ،ام گرفتخنده

های ی زبانر قرار است من همه_  خوب عزیزم مگ

 ؟دن ا را بدانم

  ._ شما دانای روزگار هست د

باالخره این حرفتان چه  ،_ این نظر لط  شماست

 ؟معنی دارد

 ؟_ این

لبخند قرنگی بر لبانش نقش بست و بتا نگتاهی 

موانم اقرار کنم ما حدی درون قلبم گرم که می

 :نفوذ کرد! گفت

  !_ امروز را دریاب

  !امروز را دریاب :ردممکرار ک

جمله کوماه بتا معنتای بلنتدی  ،_ آه مترکرم

 .است

ی زود گذر ب اد ف لمی افتادم کته در یک لحظه

استتم  ،هتتا ستتال پتت ش دیتتده بتتودمستتال

  .بود"چارلی"ف لم

ای ای بتود کته عتدهچارلی پستر عقتب افتتاده

نته  ،کردنددانرمند برای صحت و سالمتش سعی می

ای بلکه بلکته پترو ه ،فقط برای ناات یک نفر

فراد کث تری نظ ر او. معلتم  برای بهبتود ا

ادب تتات چتتارلی بتته او خوانتتدن و نوشتتتن 

نقطه و سکون پاراگراف و  ،در نوشتن ،آموختمی

عالمتت  ،عالمت مکث کومتاه و بلنتد ،عالمت سؤال

عالمت معاّب و باالخره هر آنچه را که  ،نقل قول

  .آموختمی ،باید دانست
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بایستتت چتارلی را در حضتور گتروه روزی که می

لحظتات  ینتدماکث ری دانرمند و خبرنگار ب از

-آخر معلمش او را خواست و به او گفت که جملته
 .بنویسد خواهدمی آنچه را که خود ،ای با معنی

چتارلی روی  .گر چارلی بودمعلم نرست و نظاره

  :مابلو نوشت
"That that is is that that is not is not is not it it is"                        
                                                             

خدای بزرگ بعتد  ،معلم چارلی برّدت ناراحت شد

بعتد از آن همته  ،روزیاز آن همه زحمت شبانه

هتا ای کته ممتتام نگتاهدر لحظته ،کرش و کوشش

منتظر حاصل کتار گتروه استت ایتتن چته جملتة 

معنی است که این جوان سی و چنتد انه و بیبچگ

 !؟نویسدساله می

 ،چتتارلی برگرتتت ختتانم معلتتم ر ا نگتتاه کتترد

ر عالئمتی را گلبخندی زد و بعد با گچ رنگ دی

که آموخته بود م ان کلمات جا داد و جملة در 

عالی و ستاری اش بته فلستفهمعنتیآغاز بی ای 

  :مبدیل شد
"That , that is , is."          

 .هست ،آنچه که هست

"That , that is not , is not!"                                                                        
  .ن ست ،آنچه که ن ست

"Is not it ?" 
  ؟اینطور ن ست

"it is."                                                                                                                                                  
 .هم نطور است 

گذر همتان احستا  در یک لحظة زود ،خدایا شکر

 ،آیتا نوگتل ،خانم معلم چارلی بمن دستت داد

 ؟باز هم به عقب بر گرته است

ق افة خندان او و جملة پر معنتی او  ،ولی نه

  .گویای بهبود حال و روزش است

 :دستش را به طرف من دراز کرد و گفت

ه متتی چتتبتته  ؟کاتتا بتتودی ،_ طب تتب متتن برخ تتز

امتتروز را  ،گذشتتته را فرامتتوش کتتن ؟اندیرتت دی

 دریاب.

از جا بلند شدم و به دنبتال او بطترف ستالن 

  .رفت م

هتای بلنتد ای شکل با ستتوندایره ،سالن مالل

 ،مرمرین که بار طبقة باال را بر دوش داشتتند

 ،ی بزرگی بر روی دیوارهتا نصتب بتودهامابلو
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های ستبز مخملت ن بتا های بلند با پردهپناره

هتای های طالیی و مبلمتان استت ل کته گتلیراق

صدای گ تار ایناا به  .صورمی و زرشکی داشتند

  .شدوضوح شن ده می

ایناا خانة عمه خانم نوگل بتود کته بعتد از 

فوت شوهرش هر چه مایملک داشت فروخته و جتالی 

  .طن کرده بودو

هم رته ختاطرات  ، تز در وطتن نتدارمچ_ ه چ 

 .مرترکمان با من است

بته  ؟مگر نه ،_ ولی جسم شوهرمان آناا مانده

 روید؟ اش  نمیزیارت مقبره

روح  ،_ چ زی که آناا مانتده ختاک متن اوستت

 ،اینااستتت .زیبتتایش از متتن جتتدا نرتتده استتت

-ها پا به پتای متن متیموی این اماق ،هم ناا
  .د و مدام در کنار من استگرد

متوجه بودم که عمته ختانم  ،با موجه به شغلم

ولتی  ،هم خ لی از سالمت روان برخوردار ن ستت

 ...خب

آزار فتراوان از این گونه ب ماران روانی بتی

داننتتد کتته نتته آنهتتا متتی ،دور و بتتر ماستتت

 ...هستند و نه دیگرانپریش روان

 .. .؟و چه باک

کته بتا او آشتنا  عمه خانم در متدت کومتاهی

مرا دوستت دارد  ،ام خ لی به من لط  داردشده

 .داندو مرا منای نوگل می

ای زن و مرد کته مهمانتان عمته موی سالن عده

سته و مرتغول گفتگتو بودنتد  ،خانم بودند نر

 :وقتی وارد شدم عمه خانم خطاب به من گفت

 ؟_ آفتاب غروب کرد سردمان نرد

بی در جریتان نس م بهاری ختو ،_ نه عمه خانم

  .است

گفتم نوگل  ،ها را ببندمخواستم پناره_ من می

  .شما را صدا کند

من از این هوا لتذت  ،_ آه دلواپس من نباش د

  .برممی

 :عمه خانم خطاب به دیگران گفت

از این  , اند_ جناب آقا از کروری سردس ر آمده

 .برندهوای سرد لذت می

 :یکی از آقایان حاضر گفت
ن است آنکه به معشوق م

 نزدیک یو زشت است
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از دوزخیان پرس که ا راف 
 ب شت است

  

که البته بنظتر متن جتای  ،چند نفری خندیدند

آن آقا واقع تتی را ب تان کترده  ،خنده نبود

بود که شاید مفهوم شتاعرانه و ادبتی نستب ت 

  !انرت ن بود

  .روی مبلی نرستم و به گفتگوی همگان پ وستم

 ،ای در بحث آنها نداشتملهدادم و مداخگوش می

که بتا آنهتا مقریبًا می خواستتم قبتل از این

-ها و چرمهمکالم شوم از گفتارشان و حرکات دست
  .هایران پی به افکار و ام الران ببرم

این حرفة من است که به عنوان مددکار در بخش 

و من هتر جتا  کنمپریران کار میاور انس روان

 .رم هستمکه باشم همانم که در محل کا

دادم هتای آنهتا گتوش متیضمن اینکه به صتحبت

متوجه شدم که  از یک متابلوی نقاشتی دو متا 

ع ن هم در دو طرف سالن بتر روی دیتوار نصتب 

  .است

پریرتی در ایتن ختانواده _ خدایا یعنتی روان

من هرگز ندیده بودم  ،نگران شدم ؟موروثی است

که چن ن کاری جای دیگری کرده باشند حتتی در 

دو چ ز نظ ر هم را بتا  وشگاه ها هم معموالً فر

یکی را حتمتًا در  ،گذارنددید نمی ضهم در معر

در ایتن اندیرته  ؛دهنتدانبار یا پستو جا می

بودم که دیتدم نوگتل از درون متتابلو ب ترون 

گذر فکتر کتردم قتاطی برای یک لحظه زود .آیدمی

و در آن لحظه بتود کته شتترود کتتردم بته  !کردم

ها متوجه من شتدند و همة مهمان .دنقاه خندیقاه

شان پ دا از  ق افة .دست از گفتار خویش کر دند

پریرتان آنها که بتا روانبود باور کرده بودند 

  !ب مارندخود یک پا  سر و کار دارند

فروکش کترد بتا کمتال صتداقت وقتی خنتده ام 

  :اعتراف کردم که

ای نگران این مسئله بودم که چترا _ چند لحظه

ابلوی بزرگ را دو بار ایناا روی دیتوار آن م

 ...اندآویخته

  :نوگل و عمه خانم هر دو با هم گفتند

  ._ این روبروئی آینه است

  .هم ن حاال متوجّه شدم ،_ متوجه شدم

  :عمه خانم گفت
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 ._ این مابلو محبوب شوهر مرحوم من است

  ._ خدا ب امرزدشان

_ چون خ لتی دوستت داشتت متن ایتن آینته را 

ام که هم ره در هتتر جهتتی کته وبروی آن زدهر

  .نر نم روبروی من باشدمی

  !_ آفرین به این وفا

  .ها هم ره وفادارمرند_ اصالً زن

  ._ باز هم وسط دعوا نرخ مع  ن نکن د خانم

فرمای تد شتما چته متی ،_ واقع ت است آقایان

  ؟جناب

با اطالعی که از سرگذشت نوگل داشتتم نخواستتم 

اش یم که او را دوبتاره ب تاد گذشتتهگوسخنی ب

  :گفتم .ب اندازم

حتی قوان ن ن تز  ،ای کّل ت ندارد_ ه چ عق ده

  .استثناء دارند

  ._ ح  با آقا است

وفتا در هتر دو گتروه پ تدا وفتا و بتی_ با 

  .شودمی

  ._ این درست است
_  یتتک واقع تتت استتت کتته غ تتر قابتتل انکتتار 

  .باشدمی

  ؟_ و آن چ ست

 ،دانم شاید فقط مّلت ماچه می ،انه ما_ متأسف

  .پرست هست ماصوالً مرده

عمه خانم جاباا شد و یکتی از آقایتان بترای 

  :اینکه فضا را عوض کند گفت

  ؟_ خب جناب کی متوجّه شدید که این آینه است

 ؟_ شما خودمان متوجه شده بودید

_ وهللا من اصالً نه متوجه این آینه بودم نته آن 

  .مابلو

  .فضا عوض شد .مه خندیدنده

 :عمه خانم از فرصت استفاده کرد و گفت

کتار یتک  ،_ اسم آن مابلو شکارچی دروغگوستتت

  .نقاش روسی است

هتا و نگاه کن د این آقای دست چپی که با دستت

ممام وجود در حال گفتتن داستتان شتکارش استت 

آن وسطی که چاق است و لم تده و  ،کندچاخان می

داند که دارد دوست اوست و می آم زینگاه ش طنت

کل داستان درو  است و این جوانتتک کته خم تده 

محو در قصّه شده حتی یادش رفته که س گار دستش 

 ،است و س گار کّلی خاکستر بتر سترش جمتن شتده
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باور کرده که شکارچی هر چه متتی گویتد امفتاق 

  .افتاده است

جتان گرفتت و  بعد از این موض حات جدًا مابلو

از من سؤال شتده بتود  .مان جالب شدبرای همة

که چه موقن متوّجه اشتباه خود شدم و دیگتران 

 :گفتم .فرصت نداده بودند که جواب بدهم

 ...،_  و اّما من

 :گفتم ،همه متوجّه من شدند

_ وقتی نوگل خانم را موی آینه دیتدم متوجّته 

شدم و به سل قة عمه خانم آفرین گفتم و حتاال 

 .گویمهم می

رونتد هتا متی آینتد و متیخ لی ،ارید_ لط  د

  .آنکه موجّهی به این چ زها بکنندبی

  :یکی از خانم ها گفت

راستتی آن  ._ حاال دیگر موّجه همةمان جلب شده

 حتمًا همتة قتوم و ،عکس دسته جمعی که آنااست

 .ها هستندخویش

 :عمه خانم گفتند

ولتی اغلتب دوستتان متن و  ،چندمائی بلتی _ 

 .مرحوم آقا هستند

 ؟_ هستند

 :عمه خانم با مأس  سرش را مکان داد و گفت

 .بودند ،_ بودند

  ._ ببخر د ناراحتتان کردیم

البته اگر بترای  ،_ شاید آن کوچولوها باشند

  .مرگ قانونی باشد

 ._ که ن ست

 .ای حتاکم شتدای سکوت ناراحت کنندهچند لحظه

ضتمن آنکته شت رینی  ،عمه خانم از جا برخاست

کترد خطتاب بته هتایش معتارف متینبرای مهمتا

  :اش گفتبرادرزاده

ای از سر _ نوگل جان آن عکس را ب اور ما شمه

  .گذشت هر کدام بگویم

ختواهم ختاطرات ملتخ نمتی ؟شوید_ ناراحت نمی

 .گذشته را مکرار کن د

من بتا  ،هر روز جلوی چرم من هستند ،اینها_ 

 ها مداممن با آن ،امهمة آن خاطرات عا ن شده

من هم ره  ،نوگل مازه ایناا آمده ،زنمحرف می

ام را با ختاطرات گذشتته منها هستم و منهائی

  .کنمپر می

  ؟خورید_ غصّه نمی 
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_ آنقدر آن اوایل که یکی یکتی اینهتا را از 

دادم غصّه خوردم که انگتاری نته دیگتر دست می

ای مانده که بختورم و نته م تل بته غصّته غصّه

 ،عتادت کتردم ،ردم ختانمعادت ک ،خوردن دارم

 ،خداونتتد متترگ را آفریتتد و طب عتتت انستتانی

  .فراموشی را ساخت

درست است و ایتن ختود رحمتت الهتی  ،_ البّته

  .است

 :نوگل قاب عکس را آورد و عمه خانم شرود کرد

ایتتنهم کتته پرتتت ستترش  ،_ ایتتن خالتتة آقاستتت

باور کن تد زنتی بته آن  ،ایستاده شوهرش است

 ،امرم متا بحتال ندیتدهزیبایی من از اّول عم

 ،ازدواج خوبی هم کترد ،ولی بدبخت بود بدبخت

شوهرش صاحب منصب خ لی محترمتی بتود اّمتا از 

که با هم ازدواج کردند ما لحظتة  اول ن روزی

  .مرگ مدام در حال جنگ و دعوا بودند

  ؟_ آخه چرا

هتا را فقتط هتا و ختانواده_ وهللا اسرار خانتته

وقت نفهم دم عّلت ه چ ؟داندخودهاشان و خدا می

  .ناسازگاریران چه بود

یاد یکی از ب ماران افتادم هدادم بمن که گوش می

ی خت بود و باالخره کارش به روانکاوکه شوهری بدب

های سال به افستردگی شتدید مبتتال او سال .کر د

سعی  ،ها که با او وقت صرف کردمبعد از ماه .بود

 ،آزارداو را میای که در درونش است و کردم عقده

کرد  .پ دا کنم و مداوایش نمایم مقاومت کرد و 

های سرخ شتده از اشتک روز با چرم ما باالخره یک

  :گفت
ای که بمیرد  اشقی بودم و بعد از مرر  یا لحظه"

ایکاو آن احسراس را   قبرل از  ،او را ب شیدم
 ".کردممرگی پیدا می

 

 ؟_ گناهش چه بود

عاشتقم  ،یبتا بتودالعتاده زفوق ،_ زیبا بود

.. ... اّما.،پذیرفت اّما ،خواستگارش شدم ،کرد

اعتراف  ،.. بود.ای که واپس ن دم زندگ شلحظه

ای دامتتنش را ن تتالوده .. ب گانتته.کتترد کتته

 .. ... برادرش بود.بود

  :صدای عمه خانم مرا متوجّه کرد
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این هم ختانمش  ،السّلطنه است_ این آقا اعظام

از ختانوادة اشتراف و  هر دو ،خانمفخرالدوله

  .جاقران کور بودّما اا ،شاهزادگان بودند

دانم خداوند چرا همته چ تز من نمی ،_ هللا اکبر

  .دهدرا به همه کس نمی

  ؟_ منظورمان چ ست

یکتی را  ،اّما زشتت ،کندثروممند می _ یکی را

-یکی را دانرتمند متی ،کند اّما سبکسرزیبا می
 .کند اّما عل ل

صتتد گونتته نعمتتت بتتدون نقمتتت   ،یکتتی_ وهللا متتن 

 شود.هم ره یکطرف قض ه لنگ می ،امندیده

_ موجّه داشته باش د که این جهان جای آرامتش 

 .ن ست جای آزمایش است
  .جان کالم هم ن است ،_ آفرین

 :عمه خانم گفت

_ ایتتن ختتانم جتتوان و آن آقتتا کتته آناتتا 

 .. ،.ایستاده

  ؟_ کدام

 ، تتک استتتایتتن آقتتا کتته شتت ک و پ ،_ اینهتتا

شان واقعًا در عرض یک شب متتا صتبم همته زندگی

 .ف کون شدبقول معروف کن ،بهم ریخت

ها را بگوی د اینهتا همته یتک _ خانم خوشبخت

  .مرکلی دارند

 ._ مثل اینکه شما حواستان جتای دیگتری بتود

هم ن چند لحظه پ ش بحث سر این بود کته  ،حاال

  .غم نباشددر این دن ا کسی بی

چگونته بتتوده استت آن  ،ین آقای ش ک_ باشد ا

  .حکایت

متتا بودنتد در  ، همخانتةمتا _ اینها همسایة

 .هفته حداقل چهار شب با هم بودیم
کردنتتد جتتدًا عمتتو و زن فکتتر متتی هایمتتانبچتته

 ،اینهتا دومتا پستر داشتتند ،یران هستندعمو

فرهتاد دیتپلمش را گرفتت و  .فرهاد و فرهتود

  .رفتباید بخدمت نظام می
های ها و دلواپسیوم آقا شاهد نگرانیمن و مرح

کااهتا  ،چته کردنتد ،آن پدر و متادر بتودیم

چه کسانی را واسطه قترار دادنتد متا  ،رفتند

بلکه مانن رفتن پسرشان بته ختط مقتّدم جبهته 

ها اینقدر رفتند و آمدند و این ب چاره ،شوند

ما باالخره موانستند  ،پ ش کس و ناکس نال دند

نتد کته بعتد از دورة نکار فرهاد را درستت ک
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خدمت در پل س راه جادة اصفهان آموزشی مأمور 

 به ش راز شد. 
رود مادرش ب چتاره چته ستفرة حضترت یادم نمی

هتا برای هر یک از ختانم ،ابوالفضلی باز کرد

واقعًا یک ک لو ش رینی و م وه داد که بردنتد 

یک هفته مرخصی که  فرهاد بعد از .هایرانخانه

 ،ا هم برایش مهمانی دادیتمم و پ ش ماها بود

 .رفت سر مأموریتش

  .عمه خانم آهی کر د و کمی مکث کرد

  .صدا چرم به دهان او دوخته بودیمهمه بی

_ اول ن ساعتی که وسط جاّده سوت کرت د و بته 

آمتد ایستت داد گویتا مرمتز کام ونی کته متی

راننده نتوانست بایستد و  ،کام ون بریده بود

و طفل معصوم را لته و  مستق م آمد به طرف او

  .لورده کرد

 .نازی ،هللا اکبر ،_ واااای

   .شود فرار کرد_ از اجل نمی

 ._ فقط اجل ن ست بگوی د مقّدرات

کردیم که آخر یک از ماها پ ش ب نی می _ کدام

عمتتری جتتالی وطتتن ختتواه م کتترد و خانتته و 

مان را متترک کترده در ایتتن کرتور دور کاشانة

 ؟دافتاده غریب خواه م ش

 ؟گذرد_ بد می

  .گذرد_ خوش هم نمی

ای داشتتند ختب که آناا پول و پلته _ آنهائی

 ایناا هم راحت هستند.

  ._ فقط مسئله ماّدیات ن ست

 :خانمی که جوانتر از سایرین بود گفت

آلتتود خودمتتان را هتتای گتتل_ متتن دلتتم کوچتته

 .هاکوچه با  ،خواهدمی

 :دیگری گفت

  .خرکینان ،نمکی ،_ صدای آب حوضی

 ..._ آخ

  .ای همگی سکوت کردیمچند لحظه

پ ررفته است اّما  ،مم ز است ،_ ایناا زیباست

 .وطن ما ن ست

مفهتوم  ،دانم موی کتدام کتتاب خوانتدم_ نمی

 نوشته بود اگر خانم آوا ،اش به یادم استکّلی

 ،ا تدایبر لولتتو، ج نتا لورن گاردنر، سوف ا

ماچر را  مارگارت ،ایندیرا گاندی ،گلدا مایر

حسنی نران بده د و بگوی تد یکتی را باتتای به 
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 امادر بردار، او خودش را بغل متادر حستنی متی

 ،بتتا ممتتام کمبودهتتایش کتته دارد ،نتتدازد

  .پرستی هم چن ن استم هن

پذیرد. مثتل _ صح م است، حب وطن کمبودها را می

 مهر مادر است، مام وطن یعنی هم ن.  

میآقایی که ما آن لحظه فقط گو داد و ستخن ش 

 :گفت ،نگفته بود
حّب وطن گرچه حدیثی اسرت  سعدیا
 درست

 

من  نتوان ُمرد به زاری کره 
 اینجا زادم

 

نهائی که مابور به مرک وطتن بودنتد _  بلی آ

 .اره نداشتندچ
هتا هتم هم نطتوری مترصتد یتک بهانته _ خ لی

   .بودند

  .شکر که الاقل پناهگاهی پ دا کردیم _ خدا را

 .شکر _ واقعاً 

 :عمه خانم گفتند

یتا  ؟ایتددانم داستان امللو را خوانده_ نمی

 ؟ایداش را دیدهنمایرنامه

 ._ کما ب ش

به هر  .من نفهم دم منظور از کما ب ش چه بود

 :عمه خانم گفتند ،صورت

_ باور کن د وقتی خبر مترگ فرهتتاد رست د در 

هر دو موهایرتان  ،عرض یک شب این پدر و مادر

الً متتن و مرحتوم آقتا فکتر کترده اص ،سف د شد

بودیم برادر بزرگرتان و خالتة فرهتاد آمتده 

آنقدر در عرض یتک ب ستت و چهتار ستاعت  ،است

  .پژمرده شدند

 ؟_ چه جوری این غم را محّمل کردند

سکته کرد و ُمرد _ یک ماه طول نکر د اّول پدر 

 .مرانو بعد از او خان

 ؟_ فرهود چه شد

خ لتی کمکتش  ،هتا پت ش متا بتود_ چه شد؟مدت

جوان بود غم از دستت دادن سته عزیتز  ،کردیم

آری  .مدمی طول کر د ولی خوب شد .ب مارش کرد

 زن گرفته دو ما هم بچه دارد.  ،او خوب شد

 ._ خدارا شکر

 .مر از غربت از وطن است_ آن غربت سخت

  .مسّلم است ،_ بلی درست است

 شکر کن م. _ پس خدا را
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 ،معلوم است شاکریم ،کن م_ معلوم است شکر می

ایتتن خانته چته  ،اگر هم غمی است مبارک استت

 ؟های ایرانمان داردفرقی با خانه
_ سرکار خانم با سل قة خودشان مح ط وطتن را 

  .اندایناا زنده کرده

 ،پتذیرایی ایرانتی ،_ به بته محت ط ایرانتی

زم ن در  .آسمان مال خداست ،صاحبخانة ایرانی

شد دل و دین بایتد هر جای نقرة جغراف است با

جنتاب آقتا اینطتور  .اصالت خود را حفظ کنتد

 ؟ن ست

 .فرمائ د_ دق قًا صح م می

 ؟اید_ شما چند سال است مرک وطن کرده

  ._ ب ست و هرت سال

بم تل خودمتان مرتری   ._ پس مابتور نبودیتد

  .حتمًا برای محص ل ،آوردید

 ._ بلی خودم آمدم

 ؟_ ایناا ازدواج کردید

 :اخله کرد و گفتعمه خانم مد

امتروز لطت   ،کننتد_ ایران ایناا زندگی نمی

  .اندکردند دعوت مرا پذیرفته

 ؟_ کی مرری  آوردید

 ._  قبل از ظهر

 ؟_ زم نی

  ._ نخ ر هوائی

 ؟_ چند ساعت پرواز داشت د

  ._ یک ساعت و ربن

  ._ آه چه خوب

  ؟با ایران چگونه آشنا شدید ؟_ عمه خانم شما

 :رده جاباا شد و گفتعمه خانم یک خ

 ._ نوگل جانم ما را با هم آشنا کرده است

   :ها بهم نگاه کردند و یکی پرس دخانم

 ؟اید_ شما ازدواج کرده

 ._ بلی خانم دو ما دختر بزرگ و یک پسر دارم

 ؟_ خانمتان ایرانی است

 ._ نخ ر خانم

 :آقایی با خنده گفت

د _ محص ل مانن مرک ل خانواده نرده، زنتتده بتا

 اند. پرس دم:هر دو کار را با هم اناام داده

   ؟_ چگونه متوجّه شدید
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ماشتاهللا خودمتان هتم  ،هایتتان_ خب از سن بچه

شود مصور کرد که بعتد از پس نمی ،جوان هست د

 .پایان محص الت ازدواج کرده باش د
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از این همه مداخلته در  ،همه کناکاوی از این

صوصتی افتراد خ و کاو در زندگی معقوالت و کند

انگاری این هم جزء فرهنتگ مّلتی  ،ناراحت شدم

فهمم به آن جمن این اطالعات از اصالً نمی ،ماست

 ؟موانست داشته باشدمن چه سودی می

خوب است سؤال نکردند که آشنائی من بتا نوگتتل 

چگونه بوده است و این ارمباط بتته چته دل لتی 

 ؟موانستتم بگتویمپرس دند چته متیاست. اگر می

 :استی نوگل را چگونه یافتمر

 .پس از چند هفته معط لی سر کارم حاضتر شتدم

هم ره قبتل از معتویش شت فت و آغتاز بکتار، 

نود  ،ای از ش فت قبل با معّرفی ب مارانچک ده

نتتود متتداوا را از روی  ،نتتود دارو ،ب متتاری

نه فقتط  .خواندمگزارشی که نوشته شده بود می

اطالعتات بتودیم مان موظّ  به کسب من بلکه همة

ما غ ابًا با ب ماران آشنائی پ دا کن م و با 

اطالد از وضعران داخل بختش بتا آنهتا روبترو 

  .شویم

آگاهی پ دا کتردم کته ب متاری  ،آنروز بخصو 

 ستتاله جتتزء ب متتاران ختتانمی ستتی ،ایرانتتی

باشد که به علت نا متعادل بتودن افکتار و می

انتد ما به آن روز نتوانسته ،وضن بد روحی او

با او مما  بر قرار کنند و ایتن ب متار بته 

ه چ وجه آمادگی برای صحبت و مراوره ندارد و 

 .باشداصوالً پذیرای مداوا نمی

 پریرتانروان در متوردمعموالً اول ن مرکلی که 

متادگی آنهتا بترای پتذیرش عدم آ ،وجود دارد

اگر  ،ستار و بالمآل دوا و درمان استو پرپزشک 

وا مسترین  حل شود کّلی در متدااین معضل اّول ه 

گتردد و حتّل ایتن مرتتکل اغلتتب فرصتت زیتتادی می

 ..طلبدمی

لت ب ماری و عدم استفاده این خانم را که به ع

بستت ار در وضتن بتدی  ،های ماویز شتتدهاز دارو

در اماقش  ،قرار داشت بدون ه چ پوشاکی در بدن

بتته  .ای روی زم ن نرستته پ تتدا کتتردمدر گوشه

 ،بطرف مختختوابش رفتتم .م کردمزبان فارسی سال

-هت چ .پتو را برداشتم و آرام رویتش انتداختم
-من هم منتظتر هت چ ،گونه حرکتی از او سر نزد
بتته ماربته فهم تتده  .گونه حرکتی از او نبودم

بودم کته ایتن گونته ب متتاران بترای ارمبتاط 

مراقبتت  .برقرار کردن زمان طوالنی الزم دارنتد
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ختودم بته  ،ستتیپراز او را به خاطر عرق وطتتن

  .عهده گرفتم

در فواصل مختل  به امتاقش  ،در خالل ایام کار

ای سخن از جانب او من بته بدون کلمه ،رفتممی

را بته  ختوراکش ،کتردممنهایی با او صحبت می

پنارة اماقش را باز و بسته  ،گذاشتمدهانش می

درستت  .کتردمبش را مرّمب متی مختخوا ،کردممی

 کند. زبانش سلوک مید بیمثل مادری که با فرزن

 .چند روزی گذشت

صبم روزی وقتی نزدیکی های اماقش رس دم صدای 

یک آهنگ ایرانتتی را زمزمته  .آوازش را شن دم

آهنگ معلوم بود ولی کلمتتات را درستت  .کردمی

آنکه نگاهش کنم همراه او بته بی .کردادا نمی

ای بتا متن همراهتی چند لحظته .مّرنم پرداختم

  .ا معاّب نگاهم کرد و ساکت شدبعد ب .کرد

متدمی در  .پرت به او جلتوی پناتره ایستتادم

سنگ نی نگاهش را از پرت سر  ،سکوت نگاهم کرد

 :شرود کردم به خواندن .کردماحسا  می
خدا یررا  ،برای آخرین بار ،مرا ببوس ،مرا ببوس"

 دار نگه
 ،ب رار مرا گذشرته ،روم به سوی سرنوشتکه می    

 ته ها گذشگذشته
 ".....  هیم هیم هیم.ها ها ها ها     

 
با آهنگ زیتر  ،اینااها را فراموش کرده بودم

 :وقتی رس دم به .رد دادم
در پریی یرو  ،امشب بر یرو م مرانم  ،دختر زیبا"

 "یا لب بگذاری بر لب من ،مانممی
 

کرد کلمتات صبر می ،شن دم که با من همراه شد

 .کردگفتم او مکرار میرا من می

هتایش را با لبخند و محّبتت دستت ،طرفش رفتمب

دانستتم کته  .گرفتم و با مهربانی مواجه شدم

  .امبا او ایااد کنتاکت کرده

او همتوطن  ،خوشحالی خودم غ ر قابل وص  بتود

او از پس بد حادثه ایناا بته پنتاه  ،من بود

کس و بدمر از همه او هم غریب و بی .آمده بود

  .نامتعادل و ب مار بود

اهتایش کتترد و و لی زود شرود به استفاده از دخ

داروهائی را که برای بتتاالنس  ،من به مداوا داد

مدمی محت درمتان  .روح و روانش الزم بود پذیرفت
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چندی بعد که دوباره ش فت متتن شترود شتتد،  ،بود

دانستم که وضن او شکر خدا بکّلتتی فترق کتترده و 

وقتی در بخش او را دیدم آرایتش   .بهتر شده است

لبتتا  مرّمتتب پوشتت ده و موهتتایش را بتته  ،کتترده

  .زیبایی آراسته بود

  ._ سالم

 .ب نمحالتان میبه به سر ،_ سالم

 .ام_ به کمک شما دوباره به زندگی بر گرته

 ._ همکاری خودمان اصل اساسی است

 ؟ای با هم باش م_ وقت دارید چند لحظه

 ؟_ کاا

 .روی ن مکت ،_ موی محوطه

ندازیتتد متتان ب ی روی دوشچ تتز .البتتته ،_ آه

 .ب رون سرد است

هتای ب متاران جتزء ی غصّتهگوش دادن بته قصّته

ها کّلی ی ماست و شن دن این قصّهکارهای روزمره

 .کنددر مداوای آنها کمک می

 .آنروز او داستان عرقش را برایم معری  کترد

عر  متأسفانه با همة جذاب تی کته  ،عر  ،عر 

هتا نرتأت پریرتیناغلتب روا ،این کلمته دارد

  .گرفته از هم ن جاذبه است

 :گویا ح  با آنی است که گفت
 شق دو منش  دارد: ال رری و شریطانی.  شررقی کره "

انجام است مسلمًا  شق ال ی اسرت، سازندآ و خوو سر
زنرد و اّما آنی که آیی بر هستی  اشق و معشوق مری

کند قطعًا سوزاند و خاکستر میبود و نبودشان را می
 "یواند منش  خدایی داشته باشد.نمی

 

متتردی کتته ایتتن زن دوستتتش داشتتت عرتت  او را 

 ؟چرا ،نپذیرفته بود

که این خانم جوان به کرتوری ختارجی  برای این

پناهنتتده شتتده بتتود و بتتا متتردی در آن کرتتور 

ازدواج کرده بود. باالخره نفهم دم و نخواستتتم 

-گونته ازدواجیا ایتن ازدواج از آنبفهمم که آ
شتتود ود که برای اجازة اقامت اناام متیهایی ب

یا نه؟ به هر صورت مرد مورد عالقته در ایتران 

کاری  .مانده و ماّرد بود و این صبر نکرده بود

کرده بود که نه راه برگرت داشتتت نتته معتذرمش 

پذیرفتنی بود. البته من به او گفتم کتته ستعی 

کند خودش را ببخرد، اگر ب مار شده است، اگتتر 

استتت و  طب عتیشتتود، اگتر گتاهی یآشفته حال م
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ها بد حال، به جهتت احستا  گنتاهی بس ار زمان

 است که وجود او را مسخ ر کرده است.

     :پرس د

کن د اگر او در شرایط متن بتود _ شما فکر می

 ؟کردچه می

 :گفتم

کرد در کرور _ مطمئنًا اگر رسمًا هم ازدواج نمی

 ماند. ب کار هم نمیبرای مردان آزادی 

 .ولی او هنوز ماّرد است _

هزار دل تل متی موانتد داشتته _ ماّرد بودنش 

  .باشد

نظر شما بدل ل وفتادار بتودن بته متن و ه_ ب

 ؟عرقمان ن ست

ر  قاطن به شما ضبه  ،_ خانم من یک مرد هستم

ای در متردان سترا  گویم که همچو وفتاداریمی

 .ندارم

 ؟گوی د_ جّدی می

مردها در این  ،اممر از این سخنی نگفته_ جّدی

در ممام ماریخ برترّیت  ،موارد کّ  نفس ندارند

فقط یکی پ دا شده که حتی خود خدا هتم او را 

 .ارج نهاده است

 ؟_ کی

اش پ غمبتر او به جهت پاکدامنی ،_ حضرت یوس 

  ؟دانست دمی ،شد

 ._ نه

 ؟خوان د_ کتاب می

 ._ ممرکز حوا  ندارم

 ؟_ هنوز هم

 .ام_ امتحان نکرده

 ،آورم_  برایتتتتان داستتتتان یوستتت  را متتتی

او منها مردی است کته موانستته در  .بخوان د

 .مغلوب نرود ،یک زن زیبا ،برابر یک زن

 :کمی فکر کرد و گفت

بتا  ،_ پس چرا او در برابر اظهتار عرت  متن

هم د بته ختاطر او بته ایتران که ف وجود این

 ؟بخردام مقاومت کرد و گفت مرا نمیبرگرته

حتمتًا  ،گفتت ختودبی ،نوگل خانمگفت  خودبی_ 

اگتر او شتما را  .سرش جای دیگتری گترم بتود

آنقدر دوست داشت که بقول خودش ماتّرد مانتده 

بایست اضطرار شما را در والیتت غربتت می ،بود
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کترد و شتتما را همتانطوری کته بودیتد درک می

 .پذیرفتمی

 گوی د؟_ جّدی می

از آن کته او را  گفتم ولی برای ایتنجّدی نمی

برای اینکه روان نتاآرام  ،حال و هوا درآورم

بخرم مابور بودم کمی هم شتاخ و او را آرامش 

بقول معتتروف کتار از  ،هایم بدهمبه گفته برگ

کار گذشته بود و ایتن زن جتوان راه بازگرتت 

آیا انصاف بود به ختاطر ایتن مستئله  ،نداشت

دیوانتته هتتم شتتود؟ بایتتد ذهن تتت او را عتتوض 

ک بتات شت م ایی بتدنش طب عتی کردم متا مرمی

 .شدمی
 ای ای برادر یو همه اندیشه

 ایمابقی خود است وان و ریشه
 

  .صدای عمه خانم متوجّهم کرد

اینها بهتتترین دوستتان  ،_ و این دو مای آخر

آنقدر محتترم و بتا فرهنتگ  ،من و آقا بودند

دو متا متر   ،بودند که واقعًا نظ ر نداشتتند

 .عر 

کر باالخره زن و شوهری پ دا _ به به خدا را ش

  .شد که عاش  هم ماندند

د ازدواج قامل عرت  استت گوینکه می _ پس این

 .ربطی استحرف بی

از جتا بلنتد  ،موجّه من هم به موضود جلب شتد

 .شدم پهلوی عمه خانم ایستادم

 ؟ها مر  عر  بودند_ کدام

 ._ این آقا و این خانم

ز متوی ع تنکم را ا ،قاب عکس را بدست گترفتم

به چرم زدم و آن خانم و آقا  ،ج بم در آوردم

خدای من اینها که پدر و مادر  .را نگاه کردم

 .من هستند

مرغتتتتان 

 ..؟.عر 
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 فروغ ش ری بی ،اهل ش ری شلوغ

 های سنگفرو با کوچه
 نقی بی ،های نمناکبام

 گاهی او یکیههر گوشه
 حیائی ک غ بی ،مناری

 فرجامیقار بیت            قارشکسسکوت صبح می
 

من  ّلد  مو ن  استا گی ،د ند ز ز  غا مآ خود  ،ا

 ...ایست پر از غصّه برای خودم وقصّه
خدا پدرم خدا .من فرزند سّوم خانواده هستم

امی یلد من شب  که  د  ن ،کر مستا ز ل ن شب  و  ،ا

 :آغاز چّلة بزرگ بدن ا ب ایم

 .گذارم_ اسم دخترم را یلدا می

  .یکی هم پسر است _ ولی آقا این
من مطمئن هستم که دختر  ؟دانی_ مو از کاا می

مادرم را خواب دیدم، او  ،خواب دیدم ،است

  .مو فال بد نزن ،گفت که دختر است

مادر ب چارة خودم از حاالمی که در دوران 

کرد می اش داشت مرابهامی را درکری قبلیباردا

ر و متوّجه بود که این بار ن ز ه چ چ ز مغ  

خواست میولی پدر که دو ما پسر داشت  .نکرده است

 ،یکی کمه":دختری هم داشته باشد و به قول خودش
  .سه یا که شد خاطر جمعه" ،دو یا غمه

که او از هتر  دوست داشت این سّومی دختر شود 

مادر پت ش  .دو جنس فرزند داشته باشد و ممام

خودش فکر کرده بود که اسم پسترش را کته شتب 

 ،فرهاد ؛م الد بگذارد ،ن ا خواهد آمدیلدا بد

 .م الد ،مهرداد

هتا بتدون مهمترین مرکل مادر این بود که بچّه

نگری مند مند پرت هم بدون آینده ،ریزیبرنامه

-نمتی ،آمدند و او با سّن کتم و دستت منهتامی
بگوی سه پستر بچّتة کوچولتو و یتک موانست جوا

شوهر بتزرگ کته کتم از بچّته زحمتت و مترارت 

  .باشد ،اشتند
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 .شب یلدا رس د

 ،م توه و هندوانته ،آج ل ش رین و هفتت رنتگ

چنتد نفتر از  .همه فراهم شتد ،کندر و اسپند

 ،مادر نگتران .خویران نزدیک مهمانمان بودند

همه و  ،همة اهل خانه گوش به زنگ ،پدر مترصد

 ...اّما ،همه منتظر من بودند

من نه فقط روز اّول زمستان بتدن ا ن امتدم و 

بلکه  ،نتظران را از چرم به راهی خال  نکردمم

آنقدر دیر آمدم کته متادر بته زور و اصترار 

 .بزرگ مابور شد به پزشک رجود کندمادر

اگتر  ،اممن بعدًا در این مورد خ لی فکر کرده

ای بت ن زود باالخره رابطه ،محق   و مفحّص شود

راحتت پتا بته  ،متوّلد شدن و دیر متوّلد شتدن

ا با گریه و فریاد چرم به ایتن دن ا نهادن ی

جهتتان گرتتودن حتمتتًا و حتمتتًا بتتا خوشتتبختی و 

 .بختی افراد وجود داردبد

آنچه که بایتد  ،شاید در ضم ر ناخودآگاه بچّه

ای بچّه .و آن سرنوشت اوستپ ش ب اید ثبت است 

کتته م تتل نتتدارد پتتا در ایتتن جهتتان بگتتذارد 

داند کته ناخودآگاه اّما در ضم ر آگاه خود می

گوینتد بعضتی می .چه سرنوشتی در انتظار اوست

اکثریتت  .شوندها با پا وارد این دن ا میبچّه

  .آیندقریب به امفاق با سر می

موان دریافت که بنظر من از همان لحظة اّول می

سپردة دن ای دون خواهنتد بتود و چه کسانی سر

پرت پا به دن ا و ما ف ها  یهستند و چه کسان

  .زنندمی

ر صورت آنچه که در شناسنامة متن نوشتته به ه

 !!؟.شده هفدهم دیماه است

یا متن دلتم  ،کردندیا پدر و مادر اشتباه می

بقتول  ،خواستت وارد ختانواده آنهتا شتومنمی

  :م رزادة عرقی
 "من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود"

 

ای متا هتایی کته بودنتد و عتدهقبل از من آن

ستند فک و فام تل پتدر و ها بعد از من زیسال

مادرم بودند کته ختود بته انتدازة گروهتانی 

         .شدندمی

پتتنت متا عمته  .پدر منها پسر پتتدربزرگ بتود

کنم مر  پدر از این بتود کته کر میفداشتم و 

عکس مادربزرگ کته دختترزا بتود مادر برمبادا 
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پسرزا شتود و بتتدان علتت بتتود کته مترا پستتر 

 .خواستنمی

زود ختانواده را مترک کترد و  بزرگ خ لیمادر

پدربزرگ که من با ممام وجود عاشتقش بتودم و 

غصّته  ،آقاجان منحصر به فردم بود منها مانتد

اشک ریخت و گویا بعد از مرگ زنش برای  ،خورد

رهایی از غم منهایی و جدایی رو بته منقتل و 

 .وافور آورد

بزرگ متاه او سمبل یک انسان ختوب و یتک پتتدر

 و وز آن زمتان کته اربتابهن .مالک بود ،بود

زارعانش بتا ممتام دل و  .رع تی بر قرار بود

آید وقتی کدختدای یادم می ،جان دوستش داشتند

آمد دم در هر کس که در را برویش بتاز دهش می

 :گفتکرد میمی

 ._ به خان ارباب بگوی د رع تش آمده است

هم رة ایتام بتا او ستتر یتک ستفره  و آقاجان

-خطتابش متی"حا  نعمرت"هخورد و هم رمی خوراک
  .کرد

خانوادة پدرم چند ما مهند  و ارمری مویرتان 

-پدرم دایی .بود اّما اغلب کاسب و ماجر بودند
مالتک چنتدین  ،داشت بس ار بس ار ثروممند ای

بته او  ،پتوش و آالمتد بتودبس ار هم ش ک ،ده

دانتم واقعتًا دق قًا نمی .گفت مجان میداییحاج

ناوری بخاطر بزرگواری و مّکه رفته بود یا هم 

م ت  کتامالً  .گفتنتدپولداریش به او حاجی متی

چرتمان  ،صورت کامالً سف د گترد .اروپائی داشت

ها کت و مابستان .ای، موهای بلوندآبی ف روزه

پوش د و شاپوی سف د متوری بته شلوار سف د می

رفتت ولتی بترای گذاشت، ش  و رّق راه میسر می

شده داشت کته در  اریکخوش  ستی یک عصای کنده

گاهی که سر شوق بود و  ،حق قت غالف شمر ر بود

کر د وشمر ر بلند حوصله داشت دسته عصا را می

آمد و اطراف ان را مهدیتد نوک م زی ب رون می

  .خندیدکرد و میمی

 ،کتردپدر خ لی به وجود این دایی افتخار متی

  .ولی مادر مثل اینکه خ لی دوستش نداشت

ای هرت ساله بوده پدرش را دختربچّهمادر وقتی 

طفلک واقعتًا کمبتود محّبتت  ،از دست داده بود

داشت و اگر پدر باالی سرش بتود شتاید بته آن 

که نتوانستته  دادند و از اینزودی شوهرش نمی

  .بود ادامة محص ل بدهد دلخور بود
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معتداد کث تری  ،خانوادة مادر واقعًا ماپ بود

ستاز ّراح و دارودان خانواده پزشتک و جتاز مر

بودند، مادربزرگ مادریم بزرگتترین افتختارش 

این بود که پدربزرگ اول ن پزشکی بوده که به 

  .روس ه سفر کرده و جّراح برگرته بود

هتای دور کته هنتوز فلم نتگ انگل ستی آن سال

پتدربزرگ بتا  ،پن س ل ن را کر  نکترده بتود

داروهای خودساخته موانسته بود درصتد زیتادی 

  .ران مقاربتی را مداوا کنداز ب ما

پیشگامان "اخ رًا کتابی در ایران چاپ شده بنام

چندین نفر از مردان فام ل مادر اسمرتان  ،"طب

 .در آن کتاب مسطور است

ننتة  ،مادر بود ،پدر بود ،موی خانة کوچک ما

بود و متا دو  پ ری داشت م که کمک کار مادر 

-برادر. من برادر بزرگم فرهتاد را اصتالً نمتی
موانم به یاد ب اورم کته در کنارمتان دیتده 

دید پتدر صالحه گویا بعد از موّلد من، ب .باشم

او را بته دایتی  ،و صد البته ناچتتاری متادر

دار نرتده مادر که سال ها بعد از ازدواج بچّه

  .سپرده بودند ،بود

بدین جهت فرهاد نه ما را بته عنتوان بترادر 

 چته  .دیمدانست و نه ما او را پذیرفته بتومی

مادر ریرته در می دانم شاید دلختوری متداوم 

هر چند کته عتاجز  .دوری از فرزند اّولش داشت

از مر و خرک کردن سه بچّة قد و ن م قتد بتود 

از  .شده باشتد زائلموانست ولی محّبتش که نمی

خدا پنهان ن ست از مخلوق چه پنهان که بارها 

ایکتاش متن بته جتای  و بارها آرزو کردم کته

طة پدر رهتا شتده و از ایتن د از زیر سلفرها

  .خانه ب رون رفته بودم

اّمفاقًا فرهاد زیر موجّهات آنهتا در ایتال تا 

گاهی گویا خود  .محص ل کرد و مهند  موفقی شد

  .کندجبران می طب عت اشتباهش را

فرهاد فرزند پدر و در شکم مادر مکوین یافتت 

آن  اّما آن ناظر هم ره حاضر متوجّه شد که جای

رأستًا جتای او را  ،پسر در کنتار پتتدر ن ستت

  .مغ  ر داد و مقّدر من چنان نبود

اّول ن مصویری که از زندگی خانوادگ مان ب اد 

دارم و ماریخ ح امم از آن لحظته شترود شتده 

 .العاده ملخ و رنت آور استای فوقخاطره ،است

هنوز که هنوز است و ن م قرن از آن لحظتات و 
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ادآوری آن اشک بتتر چرتمانم و ی ،ساعات گذشته

  .آوردآه بر لبانم می
 آ آ"

 هاست زندگی دفتری از خاطرآ
 خاطرایی شیرین خاطرایی یل ین 
 "گسلندخاطرایی که ز یل ی ر  جان می

 

آید سر ستفرة شتام مثتل هم رته پتدر یادم می

 مهترداد و متن دور ،مادر و ننتة پ تر ،نبود

بزرگ پتدر .سفرة کوچکی نرست م و شام ختوردیم

کرد ولی اغلب که با ما زندگی می با وجود این

-خورد و گاهگاهی اصالً شام نمی .موی اماقش بود
داشت، ننه رق ته متوی  خوراکگاهی که م ل به 

البتته  .ردبس نی شام آقاجان را به اماقش می

 این اطالعتات را بعتدها بدستت آوردم، آن شتب

متا شتام ب ادم استت کته متا چهار خوببخصو  

دیم و خ لی زود من و مهرداد دو طرف سفره خور

زدیم کته متادر دراز کر دیم و داشت م چرت می

 :گفت

  ._ بلند شوید بروید موی رختخوابتان بخواب د

 :مهرداد گفت

 ؟را پهن کرده است بمان_ مگر ننه رختخوا

 :مادر گفت

بروید دسترویی ب ائ د من  ،کند_ دارد پهن می

 .آیدهم خوابم می

ی مرک دراز کر ده بودیم و هنوز لحاف مازه رو

را نکر ده بودیم که یک دفعه انگاری همه چ ز 

  .مکان خورد

  ._ یا حضرت ابوالفضل زلزله

متادر  ،ننه رق ه با فریاد دوید بطترف ح تاط

دست متا دومتا را گرفتت و وستط چهتارچوب در 

دانم چند لحظه یا چنتد دق قته نمی .ایستادیم

 . دیمگذشت صدای پدربزرگ را شن

  .عرو  خانم ،م الد ،_ مهرداد

  ._ بلی آقاجان

 ؟_ نترس دید که

  ._ چرا آقاجان

پدربزرگ وارد اماق شد و به دنبالش ننه رق ه 

 :مادر رو به ننه رق ه گفت .آمد
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انگار نته انگتار  _ واقعًا که، موقن خطر اصال ً

که دو ما بچّة معصوم موی اماق است ننه جتان! 

 ؟ ما ه چ؟خودت برای خودت رفتی

 .ه چ چ تز نگفتت ،ننه رق ه خاالت کر ده بود

دانم چته حتالی آقاجان با اشاره به مادر نمی

 :کرد. دستی به سر من و مهرداد کر د و گفت

  .گردددیگر بر نمی ،_ بروید بخواب د ممام شد

امروز وقتی پس از زلزله چندین و چنتدین پتس 

با افتم که ره ب اد آقاجان میآید هم لرزه می

  .دادها میچه اطم نانی خبر از پایان مکان

خالصه آقاجان رفت و ما دوباره متتوی رختختواب 

من نفهم دم فقط من خوابم نبرد  ،دراز کر دیم

 .یا مادر و مهرداد هم ب دار بودند

هایم موانستم چرمچنان وحرت کرده بودم که نمی

کتردم متا چرتمم را ببنتدم فکر می ،را ببندم

  .هم خواهد ریخته و زمان بدوباره زم ن 

  .ایکاش پدر بود ،رفتایکاش پدربزرگ نمی

آیتتد کتته صتتدای اذان از دق قتتًا یتتادم متتی

های مساد محل شرود شده بود که  صتتدای گلدسته

  .کل د پدر به گوش رس د

مستلمًا  ،گرتتپدر دمادم صبم به خانه بتر متی

البتته  ،آناائی که بود زلزله را فهم ده بود

آن روزهتا  ،تی بزرگ شدم درک کردمآنرا هم وق

گونتته مستائل را مر از آن بودم کته ایتنکوچک

که پتدر  فقط یادم است که به محش این .بفهمم

وارد خانه شد گویی اطم نان کامل ممام وجتود 

هم دم کی پتا بته درون اصالً نف .مرا فرا گرفت

  .برد بمگذاشت، خوا

دمادم صبحانه خوردن با صدای داد و  ،روز بعد

مهرداد  .فریاد پدر و هم مادر از خواب پریدم

فهم تد بزرگتر از من بود، او ب رتر از من می

  .چی به چی است

  .ریختکرد هم اشک میمادر هم فریاد می

_ آخه اگر آقاجان نبود من بتا دومتا بچّته و 

   ؟ریختمننة پ ر چه خاکی به سرم می

 ؟مگر من زلزله را آوردم ؟_ خانم مگر چه شده

زلزلتته کتتار شتتما ن ستتت ولتتی عتتدم احستتا  _ 

آخه نگفت تد  ،کندمسئول ت شما مرا دیوانه می

ستر زن و  بتر بلند شوم بروم بب نم چه ختاکی

 ؟است ریخته شدههایم بچّه

  ؟_ حاال مگر چی شده
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 .کن تددیوانه متی _ وااای وااای شما آدم را

خواستت د خبتر هااان متی ؟خواست د برودچه می

های لعنتی و د دست از آن ورقمرگمان را برنوی

  ؟آن دوستان عوضی بردارید

پدر به طرف مادر حمله کترد بتا دستت و لگتد 

حسابی مادر را کتک زد و متادر شتاید نته از 

له جسمی کته از درد روحتی و ک ف تت مستئ درد

مهرداد دویتد بته  .وارفت و زم ن خورد ،شکست

 .اق پدربزرگام

  ._ آقاجان آقاجان

  :ومن هم به دنبال ا

  .مامان ُمرد ،_ مامان ُمرد

  .های مااقآقاجان سراس مه دوید بطرف ام

 ،پستتر ح تا کتن ؟باز معرکه گرفتی ؟_ چی شده

 .ای لعنت بر مو الهی دستت برکند ،خاالت بکش

 ،آخه این دختر را بته است ری ن تتاوردیم کته

برو از جلتوی چرتمم گتم  ،ناسالمتی عرو  ماست

  .شو

د از خانه ب رون رفت و آنکه کالمی بگویپدر بی

  .در را به شّدت بست

ای را پارچة کهنه ،ننه رق ه دستپاچه شده بود

گرفت و مثل می آمش زده بود و جلوی دما  مادر

 :ریختباران اشک می

بته ختاطر  ،هایتتجان قربان چرمخانم ،_ خانم

  .به خاطر این دو طفل معصوم ،هابچّه

دانست چه ینم ،اق ایستاده بودپدربزرگ وسط ام

  .بکند

 .مهرداد و من زیر پای مادر کز کتترده بتودیم

دیتدم فقط متی .کردممن عم  فاجعه را درک نمی

می  .چرتمانش بستته استت ،زنتدکه مادر حرف ن

 ...،ُمرده

بریدند آنها هم دیگه بتن ها را سر  میوقتی بّره

ولتی  ،ماندهایران هم بسته میچرم .کردندبن نمی

  .منش بود مامان که سرش روی

  .ای کردمادر عطسه

ختودت را اینقتدر  ،جان قربانتت بتروم_ خانم

  .بالیت بخورد سر من .اذیت نکن

ستر  گفتتمبه مو دخترم، صد بار  ،خانم_ عرو 

بتا  ،زندگ ت را بکن ،نگذار ح ابه سر این بی

 .گور پدرش که من باشم .هایت خوش باشبچّه
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اهتای پدربزرگ خم شد متا دو متا را از روی پ

  .مادر بلند کرد

 ،شتودمامان حالش خوب می ،اقاین ام _ ب ای د

  .کنممن پدرمان را دعوا می ،ای ن ستمسأله

از آن شتتب مرستتناک و صتتبم نحتتس دو ستته روزی 

  .گذشت

م دم که متادر نستبت هفام میمن با ممام بچّگی

د نته زنه با او حرف می ،سنگ ن استبه پدر سر

ر وقتی بتا متادر قهتر پد ،کردبه او نگاه می

به هر بهانة کوچک  .شدبود روزگار ما س اه می

زد و ب رتر مادر را کتکمان می ،دادمان میفحش

کرد و باالخره آن روز وحرتتناک از داغدیده می

  .راه رس د

سط ح تاط وارد وقتی پاورچ ن پاورچ ن از در و

مادر را دیدم روی صتندلی  ،شدمجان خانة دایی

آلتود جان و زنش یتک ستطل آب کت دایی ،نرسته

-زور بتته متتادر متتیه کنتتار دسترتتان بتتود بتت
از مر  آبرو نه دکتر خبتر کردنتد  .خوراندند

خورد مادر ب چاره می .ب مارستان بردندبه نه 

  .زدو ع  می

از آن روز به بعد هم ره بوی گل نارنت و عطر 

زیتر  .انتدازدملخ آن مرا به یاد آن صحنه می

  .رده و شاهد آن جریان بودمخودرخت نارنت جا

جان به شتدت دایی .پدربزرگ به شّدت مضطرب بود

های دایی رنگ باخته با دستکرد و زنفعال ت می

لرزان هی ل وان ل توان آب صتابون متوی حلت  

  .ریختندمادر می

  .کردننه رق ه گریه می

 ،ولی پدر نبود ،آید مهرداد کاا بودیادم نمی

متادر  .و ستنگدل بتود انصتافای که چقدر بیو

های آقاجتان ام یک لولة بزرگ از مریاکب چاره

دیگر طتاقتش طتاق شتده  .را ممامًا خورده بود

کنم که چگونه عرصه بر او بود، من حاال درک می

منگ شده بود که دستت از مهتر فرزنتدانش هتم 

  .شسته بود

دو هفته من همراه مادرم در خانتتة متادربزرگ 

مهرداد بتا  .ستری بودمادر ب مار و ب ،بودیم

  .ننه رق ه در خانه مانده بود

چرخ تد و مادربزرگ مدام دور و بر متادرم متی

آقاجان سه بار آمتد ولتی پتدرم  .مواظبش بود
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اصالً ن امد که بپرسد حال مادرم چطور است فقط 

  .دستور داده بود خبر به ب رون درز نکند

ام و متا حتّدی بتا حاال که خودم ازدواج کترده

ای را کته ام غتم و غصّتهها آشنا شدهة زنروح ّ 

کرده بتود را  مادر در طول آن دو هفته محّمل 

 .موانم بفهمممی

چقتتدر  ؟آختتر مگتتر یتتک زن چقتتدر طاقتتت دارد

 ؟موجّهی را محمل کنتداعتنائی و بیمواند بیمی

           :گفتبزرگم مدام میآید مادریادم می

رد خانتة سی وا_ دختر باید با لبا  سف د عرو

 .سف د ب رون ب ایدشوهر شود و با کفن 

و آنقدر گفت وگفت و گفت ما باالخره متادر را 

 تمابور کرد که دوباره سر خانه و زندگ ش برت

  .گردد

هتا پاهتای ق افة شاد مهرداد وقتی وستط پلّه

زد انگتاری مادر را بغل کرده و با من حرف می

م هایم نقش بسته است و با ممام وجتوددرون رگ

  .به هم پ وسته است

معلوم بود که آن دو هفته از دوری مادر خ لی 

  .رنت برده بود
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 خواستی یا از د  من مرا می
 نوائی انگیزی نوای بیبر
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 دهی هردم فریبم ،هابه افسون
  !بد  س تی کنی بر من خدائی

 
 خواستی یا از سر ناز مرا می

 ببینی پیی پایت زاریم را 
 ی هر زمان در دفتر من ب وان

 غم شب یا سحر بیداریم را 
 

 خواستم یا در جوانی یرا می
 همزبانی نمیرم از غم بی

 همزبانی سوخت جانم غم بی
 ؟خواهم دگر زین زندگانیچه می

                                                                                                 

  " ن مشیری"فریدو
                                                                                         

 ها بعد فهم دم مادرم چه روزگاری داشت. سال

گردش ایام باالخره مرا در مس ری انتداخت کته 

ها زن و مترد متا بپتای انتحتتار رفتته را ده

روز ماربته کتردم و حتال و  دیدم، لمس کردم،

هتا رنتت مادرم را درک کتردم و بعتد از ستال

 بردم. 

روزی بستت ار ستتخت و ستتنگ ن، بستت ار ملتتخ و 

مادر جامی را که پتر از زهتر هالهتل  ،آگ نغم

 ام که:بود سر کر ده بود، امروزه فهم ده
 با یرس و لرز  ،با بیم و امید

داالن  ،آشرنازنی جوان در آستانة راهی یاریک و نا
  .مر 

 ،جرردایی از فرزنرردان ،سراسررر یرررس ،سراسررر برریم
 دلبندان ، زیزان

 مادر و برادران  ،دست کشیدن از خان و مان
 بسیار دور  ،با کور سوی امیدی دور

اطمینرران از فنررا و امیررد کمرنگرری برررای بقررا              
 ارزو به ارزو فنا بقائی بی

مادر فکر کرده بود که شاید، اگر هتم نم ترد 

مهربان گردد،  ،ه خود آیدپدر مکانی بخورد، ب

  .دوستش بدارد و او را هم به حساب آرد

ای کوچک، منی رناور، عمری کوماه، ستن با جثه

حساب کرده بود که فقتدان مطلت ،  ،و سالی کم

  .مواند باشدهمسو و همسنگ یک جو محّبت می

جتام زهتتر را متا مته  ،و او این خطر را کترد

ود را آلتنوش د و بعد سطل ستطل آب صتابون کت 
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قورت داد و بالفاصتله ب ترون ریختت شتتاید بتا 

 ...ولی ،هایششاید با ناراحتی ،هایشغصّه

همان شب اول که به خانه  ،وقتی با قلبی شکسته

های ستاعت عقربه برگرته بود با نگرانی چرم بر

همان شتبی  .چه ناگوار بود آنچه اندوخت ،دوخت

ب حتالی بته اصتترار  و که بعد از مدمی ب ماری

ر و اطراف انش سر خانته و زنتدگ ش برگرتت ماد

  .پدر ما اذان صبحگاهان به خانه بر نگرت

که از مرگ  با آنانی ،امروز وقتی با ب ماران

دوام زنتدگی بته ریستمان بتی رسته و دوبتاره

بعتد از  ،کتنمقترار متیاند ارمباط برپ وسته

سال ان دراز عم  غم و غّصة جانکاه مادر پرتم 

  .کند ترا خم می

  .ه مادرآ

 ؟در آن خانه چه دیدی ؟چه کر دی

  ؟موجّهی بودآیا مقّدرامت رنت کر دن و بی

رت بود که نم ری ما ما در دامان متو آیا مقدّ 

  ؟زنده بمان م

 ،زندگی ما و مخصوصًا زندگی من بدون متو ،آری

  .امکان نداشت

هر وقتت از دستت پتدر بته دامتان متو پنتاه 

 این دسالی احسا در ع ن کوچکی و خر ،آوردممی

ممتام وجتودم را  "شرداگر یو نبودی چه مری" که

  .لرزاندمی

من فقط  ،مادر اگر مو به خاطر ما زنده ماندی

  .موانستم نفس بکرمدر کنار مو می

مو بتا آن مترد  ؟ولی مادر مو چه کر دی ،ولی

متو چگونته موانستتی  ؟برای چه یک عمر زیستی

م صتاحب بعد از آن روز عا بِ وحرتناک بتاز هت

  ؟فرزند شوی

 ...آخه

کتته ازدواج کتتردم مستتائل را  متتن بعتتد از آن

  .فهم دم

موان سر بر بالری نهاد که متردی بتتر چگونه می

 بود؟   آن آرم ده که منطقش چوب و سخنش لگد

  !مادر

زور  ،ناخواستته بتود ،از اضتطرار بتود گ رم

ولتتی بترای متن  ،عاز و ناموانی مو بود ،بود

بتار  ستهل درک ن ست کته متو اصالً و ابدًا قاب

 ؟فرزند دیگر شدی سهدیگر صاحب 
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یتا  ،یتا بترادرم ،آیا رفتتار پتدر بتا متن

مرا آگاه نکرد که آن مرد ل اقتت  ،هایمبرادر

فرزند داشتن را ندارد؟ آخه متوّجه نبودی کته 

متردی کته هت چ  ؟ما را به زندان پدر افکندی

مستتئول تی در قبتتال روح و روان فرزنتتدانش 

یا ل اقت داشتن حتتی یتتک فرزنتد را آ ،ندارد

 دارد؟ 

امتروز  ،بتا ممتام وجتود ،مادرم دوستت دارم

کتنم بته ات را نگاه متیوقتی موهای سف د شده

  .افتمیاد روزهای س اه مو و خودم می

مو چگونه بتتا متردی کته  ،بخرمولی مو را نمی

کارش مدام جنگ و عربده و قمار و شترابخواری 

  ؟آوردیبود، شش فرزند به دن ا 

 ؟کردیاگر شوهری مهربان داشتی چه می ،مو

گویم به خاطر گذران زندگ ت مثل نود و من نمی

در برابتر ظلتم و  ،نه درصتد زنتان دیگرمتان

نه، هتم متو و  بودی،وجّهی شوهرت صبور نمیمبی

ای جز صبر بر جور همستران چاره هم امثال مو،

  .خود ندارند

 ،پنتاهنی بتیاّما مادرم به وجود آوردن کودکا

نتتاموان در مح طتتی آشتتفته و پتتر از  ،عتتاجز

 ،متادرم جنایتت ،نامالیمات به خدا جنایت است

  .جنایت

روح مهمتتر  .جنایت فقط معدوم کردن جسم ن ست

ای کته در خانته .متر استتروح بتا ارزش ،است

روح هت چ کستی ستالم و  هم ره جنگ و دعواست،

 زنده ن ست. 

نهتا پناهگتاه پسر کوچکت که آغوش مو م ،پسرت

امروز مردیست که ن م قرن زندگی  ،امن او بود

را پرت سر گذاشته و جریتان حتوادا او را در 

  .پریش هستندمس ر آنانی قرار داده که روان

عه که به روان درصد ب رتر آنانی پزشتک مراج

هتای ند فرزندانی هستند محصول ختانوادهکنمی

  .ناسالم یا از هم پاش ده

ندرت پتدرها و ه ح انًا خ لی بآیا مادرها و ا

کنند قبل از موّلد فرزند درک نمی ،مردان خانه

که مح ط برای پرورش کودکی کته بایتد ب ایتد 

 مناسب ن ست؟

بایست چن ن بی رحمانه شاید نمی ،بخر دمرا می

  :اّما ،اعتراض می کردم
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امروز در جریان اخبار که از شبکة ملویزیونی 

بچّة پابرهنه  و دختر بچّه شد گروهی پسرپخش می

 ،هتای پریتدهرنگ ،های مندر را دیدم با لبا 

دست و صورت آلوده که برای گترفتن یتک بستته 

هتا را بته طترف کوچک نان روغنی همةشان دستت

 ،دورب ن دراز کرده بودنتد. دلتم آمتش گرفتت

آخه موی مملکتت ختراب  .سراپای وجودم خرم شد

 ، گریتزة آنها سال ان سال است جنتگ استت وشد

هتا و فهمتم زنمتن نمتی ،سنگ استت و خمپتتاره

کنند آدم هستتند مردهایی که آنااها زندگی می

  ؟... یا

با شکم گرسنه و گتردن  ،آخه زیر سرب و باروت

 !!...شکسته مابورند
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 ،کتنمام را مرور میوقتی مصاویر زندگی گذشته

 آنچه که روزمّره و مکراری بتود فرامتوش شتده

است که این فقط مربوط به من ن ست که مربتوط 

  .به همة ماست

ماند وقاین ملخ و شت رین ها میآنچه در خاطره

  .است

و چقتتدر غمگتت ن هستتتم کتته هتتر چتته از دوران 

زندگ م در خانة پدر به یادم مانده همه ملتخ 

  .و زهرآگ ن است

همتراه  ،پسر کوچکی انگاری شش هفت ساله بودم

 دایی رفت م. حاجی ها به خانةبزرگتر

مثل خانة  ،خانة آنها اندرونی و ب رونی داشت

محوطتة وست عی  .اغلب افراد سرشنا  آن زمتان

 .بود که ساختمان در وسط آن ساخته شتده بتود

اّما پرتت  ،جلوی خانه گلکاری و درختکاری بود

های کوچکی بود که مر  و اردک و غاز خانه النه

به یاد دارم  که شد. طوریدر آنها نگهداری می

هایی که روزانه مر  پر آن زمان هنوز مرغداری

دین جهتت ب ،نداشتکنده ببازار بفرستند وجود 

ند رورش میها مر  و جوجه پدر اغلب خانه داد

بریدنتتد و غتتذا درستتت و عنتتداللزوم ستتر متتی

  .کردندمی
معمتوالً  ،ما موی خانةمان مر  و جوجه نداشت م

در شتهر روز  کته مر  داشتت م خوراکروزهایی 

  .فروختندها مر  زنده میروستاییبازار بود و 

بارها دیده بودم که ستر متر  را و من بارها 

آنروز متدمی متوی  .بریده و کباب کرده بودیم

هتتای ای نرستتتم و بتته صتتحبتاق در گوشتتهامتت

فهم دم گتوش  بزرگترها که ه چی از آن را نمی

  .دادم

و از بلنتتد شتدم  ،ام ستر رفتتباالخره حوصتله

هتا سط گلها و درختتگرتی  ،ها پای ن رفتمپّله

رهسپار شدم پرت خانه بته زدم بطرف پرت خانه 

ی س می از محوطة جلو جدا شده بود و وس لة در
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ها و غازها از آن این به خاطر آن بود که مر 

  .طرف به این طرف ن ایند

ها کّلی دانه و آب بود و همة مر  ،موی یک طرت

ل خوردن و دانه چ تدن بودنتد. ها مرغوو جوجه

ای افتاده بود نرستتم و روی آجری که در گوشه

غازها  .مماشاگر آن همه ح وان زبان بسته شدم

خ لی هم زبان بسته نبودنتد و گاهگتاه صتدای 

ها جوجه اردک .کردندخ لی بلندی از گلو ول می

پرهای راست  ،نگاری با طال ساخته شده بودند ا

بته رنتگ طالیتی و چقتدر  و س خ ِ ایستاده همه

  .نمودندزیبا می

  .ها آااخ خ که چقدر ظالم بوداّما پدر اردک

داد و آب اجتتازه نمتتی انتتهبتتا آن همتته د

پسرانش و دخترانش دانه  ،فرزندانش ،هایشجوجه

کرد که چنان با نوک آنها را دور می .برچ نند

جا متی  .مانتدپرهای زیبایران در نتوک پتدر 

به ختجوجه اطر چنتدین دانتة کوچتک های نتاز 

  .مقدار خون ن و زخمی شده بودندبی

  .جگرم آمش گرفت

هائی افتادم که گاه ب گاه و هر از به یاد کتک

گاه پدر با چوب و مرکه به دستت هتا و پاهتای 

کتترد زد و مرا غمگ ن و گریان ول مینح   من می

با صتدای فریتتاد هتر  .رفتو دنبال ع ش خود می

اشکی  زد و چرمانم از سوزمیجوجه دلم ماپ ماپ 

  .سوختکه در آنها جمن شده بود می

  ... لعنتی نکن.ک ش ،_ ک ش

هتا یتک مرس دند ولی پدر و بزرگتترها میجوجه

کردند و بعد انگتار لحظه گردنران را دراز می

گویا آنها هم متوّجه شده بودند که  .نه انگار

من کودکی ناموانم و بدین جهت محّلی از اعراب 

ها را از بلند شدم و با چوب پدر اردک .ندارم

  .طرت ب رون انداختم

آنها هم به دنبال پتدر  ؛عقلهای بیآااه جوجه

  .راه افتادند

هتا را دنبتتال از فرصت استفاده کتردم و جوجتته

کردم و دوان دوان آنها را از ح اط خلوت و از 

دروازة ستت می گذرانتتدم و قبتتل از آنکتته پتتدر 

 .ران ب اید در را بستمشان دنبالبدجنس

  .آی آزادی

  .ها وارد فضای باز با  شدیممن و جوجه اردک
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چه لذمی بردیم از بدو بدو بازی و گترگم بته 

  .هوا

دوازده متتا جوجتته اردک از جلتتو و متتن بتته 

هتای هتای گتل و درختتدنبالران در م ان بومه

دانته  ،بتازی کتتردیم ،دویتدیم ،م وه دویدیم

یدنتد و پتا بته پتای پر ،فرار کردند ،چ دند

 .آنها من هم عرق ریختم و همگتی خستته شتدیم

 .ها را به حال خودشان گذاشتم که بگردندجوجه

ننه فتانه جارو بته  ،به طرف ح اط خلوت رفتم

 کرد. ها را مم ز میهدست زیر پل

 .ها کااستجان مادر این اردک_ ننه

ب نی مادرشان دم در س می نگران جان نمی_ بچّه

 هاست؟  جوجه

  .اون پدرشان است ؟_ اون

 ،هاستتاون متادر جوجته ؟_ نه بچّه پتدر چ ته

هتا را آنتور ببتر جوجته ،هایش استنگران بچّه

کث ت   ،کتنمح اط، دارم این طرف را جارو متی

  .کندکنند آقا دعوا میمی

کتنم زد فکتر متیاگر پدر یک لگد بر پرتم متی

 متر از ایتن ستخن ننته بتود.دردش قابل محّمل

هتای جوجته ،های بتدبختجوجه ،های ب چارهجوجه

  !بخت چه مادر بدی داریدنگون

ها را به زور از در س می گذراندم و بته جوجه

اردک مادر کته متن فکتر کترده  .آن طرف بردم

هتا جوجته ،ها دویدبودم پدر است به طرف جوجه

  .دور و برش جمن شدند

خستتته بتتودم روی همتتان آجتتر قبلتتی نرستتتم و 

  .ایم را بستمهچرم

اگتر متتادرم نباشتد  ،متادری بالستتخدایا بتی

اگر آغوش گرم او نباشد  وقتتی پتدر  ،م رممی

متوانم پنتاه زند به دامن چه کسی متیلگدم می

  ؟ببرم

اینهتا مادرشتان ظتالم  ،هاب چاره جوجه اردک

 ،جفاستتاز جور و بدخل  و پر  ،وفاستبی ،است

  .لعنتی

متر از متتن بختبتدهای مظلتوم! شتتما جوجه اردک

ایتتن چته  .مر از من هستت دشما ب چاره ،هست د

قتدر ظتالم مادر هم این ؟مادریست که شما دارید

هتتای کوچتک شتما یک جای ستالم در کّلتته ؟شودمی

ختودش هر چتته دانتته استت  ،این اردک بد ،ن ست

  .نوشدخورد و هر چه آب است خود میمی
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 ؟خدایا اینها را چرا اینقدر ب چاره آفریتدی

به شّدت خسته شده بودم ولی وقتی دیدم باز هم 

مادره نوک به کّلة جوجة کوچولو زد مثل مرّقته 

  .از جا پریدم

 ،هتا رم دنتدهتا و جوجتهاز حرکت من همة مر 

این مادر ل اقتت  ،مصم م خودم را گرفته بودم

همان  ،های ناز یک جا باشدندارد با این جوجه

ناات پ تدا طوری که فرهاد از خانة ما رفت و 

ها را هم باید از این جوجه ،کرد و خوشبخت شد

  .مادر جدا کنم

مادر گنده جلو جلو  .ها دویدمبه دنبال جوجه

ختواهم انگاری فهم ده بتود کته متی ،دویدمی

عة ها را از اجوجه و جدا کتنم ب رتتر از دف

ه چه مواظبتی، آنها را آ .بران بودظقبل موا

جر  ،دداشت ما ب رتر بکوبتنگاه می ب رتتر ز

  .دهد و خون ن و مال ن کند

این بار نخواهم موانست آنها را از  ،دیدم نه

با یک جهش جوجة عقبی  ،دروازة س می عبور دهم

در س می را باز کتردم و بته طترف  .را گرفتم

 .ها راه افتادمها و سبزهگل

خسته شتدی  ،_ جوجه کوچولوی طالیی ناامت دادم

  .طفلک کوچولو

چمن نرم و سبز قرنگی زیر  ،ا رس دمهزیر درخت

 ،جوجه را دراز کردم ،نرستم ،ها پهن بوددرخت

 .سرش را روی چمن گذاشتم

دانم خواب چته من می ،بخواب ،_ بخواب کوچولو

خالصی از زندان که ،خالصی است ،نعمت بزرگی است

ختوابم احستا  متن وقتتی متی ،در آن گرفتاری

  .کنمآزادی و آرامش می

  .ول کردم جوجه از جا پرید ما دستم را

 ؟رویشعور کاا داری می_ بی

ستترش را روی چمتتن گذاشتتتم  ،دوبتتاره گتترفتم

 ،گرفتتیک لحظه آرام نمی ،پاهایش به هوا بود

  .ای خستگی در کندخواست لحظهنمی

  ._ احم  جان بگ ر بخواب

دستت و پتا  ،کردسرش را بلند می .حال ش نبود

  .زدمی

موانتتد طتاق بتاز من نمتیفکر کردم جوجه مثل 

دو دور ما  ،یک دور ،سرش را چرخاندم .بخوابد

پاهتتایش را دراز  ،کامالً روی چمتن آرام گرفتت

کرد همان جا که گذاشته بودم ماند، اول کمتی 
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 ،پاهایش مکان خورد ولی بعد خسته شد خواب تد

 .راحت خواب د

  ؟_ دیدی کوچولو خواب چقدر خوب است

خواب تده بته سترا   وقتی مطمئن شدم که کامالً 

دّومی زودمر از اولی رام شتد  .جوجة دوم رفتم

  .و خواب د

  .و سّومی و دوازدهمی

و ما جوجه را طتترف راستت ختودم خوابانتدم شش

بته شتدت  .نا نداشتتم .ما را طرف چ  خودمشش

  .آلود بودمخسته و خواب

از این که مادر ظالم را عصبانی کرده بودم و 

 .کتردماحسا  رضایت متی داد و قالش بلند بود

که در این اندیره بتودم کته ایکتاش  در حالی

های مداوم کسی هم پ دا شود و مرا از دست کتک

 ،هتای بتاالی سترمکتم درختتکم ،پدر ناات دهد

ابرهتتا و آستتمان رقصتت دند و در هتتم شتتدند و 

  .بخواب ش رین فرو رفتم

هتا متن و جوجته ،نته ،دانم چقدر خواب دمنمی

یکدفعه با صدای فریادی از خواب خواب دیم که 

 ،بلی متن فقتط از ختواب ب تدار شتدم ،پریدم

  .ها انگاری صدای فریاد را نرن دندجوجه

بته دادم  ،آقا ب ای تتد ،_ ایوای ایوای خانم

 ها را کرت.آقا م الد همة جوجه اردک.برس د

ام بته شتّدت کلمة کرت موی کّله .از جا پریدم 

  .صدا کرد

ای که موی آب حوض فرو کترد هوقتی پدر با مرک

ختواب  ،که جانگزامر باشد باالی سترم ایستتاد

  .حسابی از سرم پرید

 :با صدای لرزان گفتم

  .اندخواب ده ،اند_ خواب ده

زد و هت چ متتوجّهی نته بته محابتا متیپدر بتی

  .گفتمهای من داشت نه به آنچه که میگریه

دانم چند صتد ضتربه بته ستر و ست نة متن نمی

وش آمتدم فقط یادم استت وقتتی بته هت .دکوب 

ختتانم همستایه  شن دم که مادر با مأس  بترای

 :کرد کهمعری  می

                                          .اش پاره شده است_ پردة حاجب روی دنده
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 خواست دلم می
 کردند بند از پای جانم باز می
 مکردها پرواز میکه من یا روی بام ابر

 رفتم یا آستان  رو می ،از آنجا با کمند ک کشان
 کردم درد خویی را فریاد می ،در آن درگاآ

 که کاخ صد ستون کبریا لرزد 
 فرجام های بیازین شب ،مگر یک شب

 هنگامز یک فریاد بی
 ها به روی پرنیان آسمان

 خواب در چشم خدا لرزد
                                                                                             

 "فریدون مشیری"

 

آن روزها که بچّه بودم و به قول معروف عقلتم 

ام بتاز اّما امروز که خودم پدر شده ،رس دنمی

  .فهممرسد و کار بزرگترها را نمیهم عقلم نمی
ام فرق کارهای من هنوز که هنوز است نتوانسته

 .هتای متفتاوت را درک کتنمتمرابه اّما برداش

هنتتوز چراهتتای کتتودک م باق ستتت و جتتوابی از 

 ام. بزرگترها در بزرگی هم ن افته

پدربزرگ مادری من جّراح بود و بعتد از مترگش 

 .مقتتداری وستتائل جّراحتتی بتتاقی مانتتده بتتود

عالقمند بودند کته  ،خانواده کالً و پدرم خصوصاً 

طور  بزرگ و بهمن و برادرانم پا جای پای پدر

 .کّلی مردان موّفت  ختانوادة متادری بگتذاریم

  .پزشک و جّراح شویم

بدین جهت و به قتول خودشتان بتترای ممترین و 

ستائل آن و متادرم دایتی ،ایااد عالقه در متا

را در اخت تار  بزرگباق مانده از م راا پتدر

  .ما گذاشته بود
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هتتا را قورباغتته ،بتته متتا یتتاد داده بودنتتد

کرت دیم و ه به م خ میگرفت م و روی یک مختمی

با شکافتن س نه و شکم آنها به قتول خودمتان 

 .کردیممرریم می

ام چه فرقی است ب ن کرتن من هنوز هم نفهم ده

مازه چند هتزار بتار  ؟قورباغه با کرتن جوجه

  .ایمجوجه و مر  و خرو  را سر بریده و خورده

مفتاوت فقتط  ؟چه فرقی بود ب ن کرتن و کرتتن

در  ،ست و یک درک نادرستت استتب ن یک درک در

متن  ،صورمی که کار متتن منرتأ انستانی داشتت

ها را از ظلم و جفای مادرشتان خواستم جوجهمی

هتا بدستت که کرتتن جوجته ناات دهم و حال آن

رتن و ختوردن  ،بزرگترها منرأ ح وانی دارد ک

  ؟مر استآیا انسانی

 ؟چرا آنروز ه چ کس نخواست حترف مترا بفهمتد

 ،ز من اگر کامالً قابل موج ه نبودرفتار آن رو

. اساستًا متتا نتتدرخصت موض م هتم بته متن نداد

-که فریاد ننته ب تدارم کترد متن نمتی ایلحظه
متن بتا  ،انتدهتا متردهکه جوجه اردک دانستم

کردم خسته هستت م و ام فکر میاندیرة کودکانه

ای بدور از غوغای بزرگترها استراحت چند لحظه

  .هاجوجه هم خودم و هم .کن ممی

  .ه هات ،ولی ه هات

 ؟شدمردم چه میاگر من در زیر ضربات پدر می

پدر بارها و بارها در برابر اعتراض پدربزرگ 

  :گفتکه می

 ؟زنیاینقدر می های معصوم را چرا_ این بچّه

  :گفتمی

  ؟مگر نه ،ها را بکرم_ من ح  دارم این

ست فهم دیم منظور پدر چ روز نمی البته ما آن

اّمتتا متأستتفانه بزرگتتتر کتته شتتدیم فهم تتدیم 

 .. .!منظورش چه و چگونه است

راستی زندگی در این کرة خاکی بر چته منطقتی 

  ؟استوار است

شتود کته نفتر دیگتر را وقتی یک نفر پ دا می

اّما همتان  ،کرد قامل است و باید کرته شودمی

کرتد متی در جنتگ یک نفر وقتی یک گروهتان را

  !شودیقهرمان نام ده م

شود و قلب عل ل و دکتر بارنارد نامی پ دا می

آورد و قلتب مریش ب ماری را از ست نه در متی

بته  ،زنتدسالمی را به جایش بنتد و بستت متی
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عنوان نابغه به عنوان دانرمند در ممام دن ا 

از طتترف دیگتتر  .شتتودمتتورد مکتتریم واقتتن متتی

شود کته وست لة جنگتی دانرمند دیگری پ دا می

سالم با فرار دکمه سازد ومی ای هزاران قلب 

-یش را در س نة جوانتان از کتار متیآالو بی
قرار  ،اندازد روی  و مکتریم  او هم مورد م

  .گ ردمی

 ،از زندانی شدن یک نفر به ناح  در سترزم نی

اندازنتد، هوار راه متی و همة برردوستان داد

ها با انفاار بمب مردم یتک شتهر را اّما همان

  .کنندمی از هستی ساقط

هتا را بفهمتم بعتد خدایا کمکم کتن متن ایتن

  .بم رم

خدایا کمکمان کن منط  و شعور بتتر اعمالمتان 

  .حکومت کند

وقتی پدر با مرت و لگتد بته جتان عزیزمترین 

افتاد، من ام د زندگ مان می ،مادرمان ،مانکس

کتتردیم و پتدر و مهرداد خود را ستپر بتال متی

ای پرمتاب شتهمرا بتا لگتد بته گو ،مرعصبانی

  .نمودکرد و با مرت دما  مهرداد را خرد میمی

بی .خوردو آب از آب مکان نمی کتس و کتار ما 

 .بودیم

فاد از ختودم بتا پستر  اّما من وقتی برای د

-شدم و صورمش را چنگال متیویز میهمسایه گال
دادند و با چوب هزار برابر آن زجرم می ،زدم

  .کردندآش و الشم می و مرکه

دایا چرا من این چ زها را هنتوز کته هنتوز خ

  ؟فهمماست نمی

چرا نادر بتا کرتتن هتزاران ستترباز ختودی و 

کند و کترور ب گانه خزانة مملکتی را غارت می

کتوه نتور و دریتای نتور  ،کرور لعل و جواهر

کند به همان عظمتت و بته همتان وارد کرور می

مانتتد و بارگتتاه و درگتتاهش عتتّزت بتتاقی متتی

ا ب چتتارة بتتد بختتتی اّمتت ،شتتودیزیارمگتتاه متت

کند و برای امترار معتاش ب میازی را غصغچندر

کنتد خطاکتار استت و اش صرف میخود و خانواده

  !قابل معق ب و معزیر

چگونه است که شاه عباسی با داشتن حرمسرا که 

تری را آناتا  از هر قب له و قومی زنتی و دخ

جمن کرده و به ع ش و نوش مرغول است بتاز هتم 

عنوان هدیه کن زکی مرسا به حضتورش مقتدیم به 
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بتته ب متتاری  از طریتت  اواّلّل کنند و جناب ظلمی

شود ولی هنوز که کوفت مبتال و به جهّنم واصل می

  .کردرا یدک می"کبیر"هنوز است لقب
سر و سامانی وقتی دست از اّما جوان جاهل و بی

کند به لعن و نفرین آگاهتان مبتتال پا خطا می

  .شودمی

 خدایا کمکم فرما ما من هم بفهمم چرا؟ 
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  ؟گذردام چه میدر د  خسته
  ؟این چه شوری است باز در سر من

 خواهند باز از جان من چه می
 های سپید دفتر منبر 
 

 چون بوم  ،های د من به ویرانه
 روزگاری است های و هو دارم 

 روح گداز  ،ای دردناکناله
 بر سر گور آرزو دارم  

 
فریرررررردون "

 "مشیری

 

امروز وقتی به پرت  ،های سالبعد از گذشت سال

شوم متوجّه می .کنمسر و دیروزهای دور نگاه می

  .ای بودمکه من پسر بچّة مظلوم و افسرده
 ،مدام در مالش بودم که دور و بر پتدر نگتردم

بار هم  از او دور باشم و او را حتی روزی یک

داشتم بلکه بتا نب نم. او را نه منها دوست ن

 .ممام وجود از او وحرت داشتم

پدر به استخدام دولت در آمتده بتود و بتدین 

برای ناهتار بته  ،رفتها به اداره میجهت صبم

هتا برنامتة قمتتار و عت ش و آمد و شبخانه می

عررت داشت که غالبتًا دمتادم ستحر بته خانته 

هتا خواب تده الظتاهر متا بچّتهگرت و علیمیبر

  .بودیم

وری از پتدر بالمتآل بته دوری از همته این د

 .رفتتمشد و من کم کم در خودم فرو میمنار می

نرستم و برای منهائی می ،کردممنهائی بازی می

کر دم. با وجود سن و سال کم ام نقره میآینده
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خواستت دلم می .آرزویم رهایی از یو  پدر بود

 از خانه فرار کنم.  

خانته نگته نگری بود که مترا در سمادر منها 

اگر روزی او نبود امکتان نداشتت  ،داشته بود

درآشتفته بتازار  .من در آن خانته بنتد شتوم

  .کودک م منها مادر گوهری پر بها بود

نرستتم و بته آستمان و ای متیغالبًا در گوشته

  .زدمابرها زل می

چقتدر راحتت  ،ه که ابرها چقدر آزاد بودنتدآ

و هر  موانستند در آسمان پهناور گردش کنندمی

کس به آنها  خواهند بروند و دست ه چجا که می

  .نرسد

دوست نداشتم بتاران باشتم و از آن بتاال بته 

زمت ن  ،نه زم ن را دوست نداشتم ،زم ن بریزم

  .به نظرم چرک ن بود

کوبان دل از خواستم دود شوم و رقصان و پایمی

  .زم ن برکنم و به آسمان بروم

فکرات راستای ماول ن بادبادکی که ساختم در 

. ام بتودپروازانهام و آرزوهای بلندکودکانه

هتتای رنگتتی را حلقتته حلقتته بتتا سریرتتم کاغتتذ

چسباندم و بعد دوما حلقه را با باریکة ستّوم 

به هم وصل کردم و زنا ری کاغذی و رنگی درست 

 .کردم

کته زود  یک کاغذ لوزی بزرگ بریدم و برای ایتن

یکه های نتی بار  پاره نرود دور ما دورش را با

محکم کردم، دم رنگی را به آن بستتم و نتخ بته 

خرطومش بستتته و در هتوای آزاد بته پتتروازش در 

 آوردم.

خ که چه لذت واالئی داشت پرواز بادبادکم در آ

  .آسمان خانةمان و دورمر از آن

گرفت نتخ بادبتادک را هر قدر بادبادک اوج می

 ها بترود،گذاشتم به دور دستکردم و میباز می

آزاد  ،از بندی که من به پا داشتم رهتا شتود

ما درون ابرها اوج بگ رد و  ،پرواز کند ،شود

  .مرا با خود به آنااها ببرد

 ،وزید لّذمی غ ر قابل وص  داشتتموقتی باد می

هر چند بادبادکی را که یک روز برای ستاختنش 

اّمتا انگتاری  ،دادمکر دم از دست متیزحمت می

از  ،شتدآزاد متی .شتدمیقسمتی از وجودم جدا 

  .شدح طة نفوذ سنگ ن پدر رها می
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ام کته موانستته دویدم و از اینمی ،خندیدممی

  .بردماز بام خانه فرامر روم لذت می
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 بادبادک آن باالها 
 داشت رقصی آشفته با باد می 

 هادلم ز آن آشفتگی
 داشتهوای خندآ و فریاد می

موانستم از ح طة اگر روزی مثل آن بادبادک می

 قتتتتتدرت پتتتتتدر و از متتتتتدام بکتتتتتن 

  .شدمهایش رها شوم واقعًا خوشبخت مینکن

ناگزیر بتودم  ،ولی با این من نح   و سّن کم

  .محّمل کنم و دم نزنم

از دور  ،نگتاه متا ،دانم پدر از نگاه مننمی

آیتا متوجّته  ؟فهم تدشدنمان از او چ زی نمتی

  بت ن متا و ای بس ار  رف و عم نبود که دّره

 ؟او بوجود آمده است
خواهم بار غتم و آگاهانه می "ما"گویموقتی می

نته پتتدر بتا همتة  ،مر کتنمغصّة خودم را سبک

ای که با من لت به اندازه ،فرزندانش بد نبود

 ؟چرا ،کرد کمتر با دیگران سر عناد داشتمی

  .دانمنمی

متر با ماربه ،مر بوداّما او بزرگتر بود عاقل

دانستت، بایست عّلت را میمی ،سوادمر بودو با 

 ،کتردبایست روابطش را با من بهتتر متیاو می

متر ای را که ب ن من و او بود عم  برعکس دّره

  .نمودو فاصلةمان را از هم دورمر می

عمة کوچکم بعد از چند بچّه که به دن ا آورده 

و به جهت ب متاری  نت تک از دستتت داده بتود 

اش دایتیکه ب رتر شتب ه ختانپسری آورده بود 

ای های ف روزهچرم، با موهای بور و طالیی ،بود

  .رفب و پوست سف د مثل

  .او معبود پدر و مادرش بود

ام و شتوهرش فام تل بودنتد و بتدین جهتت عمه

اّما این یکتی پتنت  ،ماندندهایش زنده نمیبچّه

  .ساله شده بود

عصتتر  ها در گرمایاقروزی که بزرگترها درون ام

هتا بچّته  متا یک روز مابستانی خواب ده بود ند

  .کردیمموی ح اط بزرگ بازی می

من از چوب و قوطی حلبی بترای ختتودم ماشت نی 

درست کرده بودم که وقتی پرت فرمان کذائی آن 

نرستم انگاری با سرعتی بتاالمر از صتوت از می
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کتاری بته کتار  ،گرفتممح ط اطرافم فاصله می

  .کردمعالم خود س ر میدر  ،کسی نداشتم

وقتن شتدم کتته آن روز بخصو  وقتتی متوجّتة متا

زدنتد و ها موی ح اط به سر و کّلة خود میبزرگتر

  .کردندفریاد و ش ون می

خواهی نخواهی از پرت ماش نم ب تترون آمتدم و 

  .به جمن پ وستم

شوهر عمه ما کمر موی حتوض  ،زدعمه به سرش می

حتوض پستر عمتة خم شده بود و مرهدی رجب موی 

  .آوردکوچک را بغل کرده ب رون می

دانم چگونه آن بچّه موی حوض افتاده و خفه نمی

  .شده بود

از متا قبتل حادثته خبتر  ،من هم بچّته بتودم

  .ولی از فقدانش ناراحت شدم ،نداشتم

هتا و اندازه رنتگ پریتده بتود و دستتپدر بی

  .لرزیدهایش آشکارا میلب

هتتای گریتته  تته هتتایکتترد و بقعمتته شتت ون متتی

آنچه که در آن لحظات غم و غصّه مثل  .کردندمی

دشنه در قلب کوچک متن فترو رفتت و قلتبم را 

ولی زندگ م را ممام نکرد. همدردی  .پاره کرد

پتدر بتا مأست  ولتی از  ،پدر با خواهرش بود

  :گفتصم م قلب می

کاش یکی از فرزندان من باای پسر مو غرق _ ای

 !شده بود

فهم دم کته منظتور او متن هستتم نته و من می

 ...دیگری

و این سخن نفرت عم قتی را در دل متن بوجتود 

هتا هنتوز هتم متازگی و آورد که بعد از ستال

 .بّرندگی خود را حفظ کرده است

ارزش و بی مقتدار قدر بییعنی من برای او این

 ؟بودم

 .آری بودم
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دانستم کته بتاز می ،برو ب ائی موی خانه بود

  .ای راه خواهند انداختهمانیهم م

شاید مادر به خاطر این که گاهگاهی پدر را در 

 .دادهای مفصتل متیند کند من به مهمانیخانه ب

بستت ار  ،هتتر دو در جمتتن بستت ار مبتتادی آداب

پتوش بودنتد.  العاده ش ک و خوشمهربان و فوق

اصالً پدر در مهمانی شخصّ ت دیگتری داشتت و در 

بتتا دیگتتران بستت ار  .خانتته کتتس دیگتتری بتتود

همته  .مهربان، بس ار ختونگرم و صتم می بتود

دوستانرتتان از طبقتتة بتتاالی  ،دوستتتش داشتتتند

ها فرنگ رفته جامعه و همگی محص لکرده و خ لی

  .بودند

خوب فهم ده بود پدر  ای که در خانه داشت مننه

 :گفتبه زبان محّلی می ،چه م پی است

 .ءنامزِ اِ ب رون  ،ءنازگِ  آقا ِدلهِ _ 
یعنی آقا داخل خانه ع ن گ اه گزنه است اّمتا 

 .ب رون گ اهی لط   و معطر است

بتازی او عالقة زیادی به رف   ،گفتراست هم می

اّما نسبت بته زن و  ،خوارگی و قمار داشتو می

  .انصاف بودخانواده بس ار خرن و بی

 :گفتنددیگران می

اهتتل رشتتوه وکالهبتترداری  ،_ اهتتل درو  ن ستتت

ن کوکار خّ ر و  ،خ لی دست و دلباز است ،ن ست

 .است

ها اینقدر صفات پسندیده در او سرا  اّما خودی

  .نداشتند

  .واقعًا بد بود ،و این بس ار بد بود
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یدم  وقتی بزرگتر شدم پ ش خودم حساب کردم د

ین  پدر را ا خب معلوم است که رفقتا بایتد 

که  .ستودندچن ن می ند  مگر هم ن رفقا نبود

 کردند؟ک سه میدر قمار سررا پدر 

موجّهی پدر به خانواده هم ن بتس کته او از بی

زم نی را به شراکت با چنتد نفتر بترای کرتت 

پنبه خریده بود که گرایرتی در وضتن متا بته 

  .وجود آورد

ای که از پتدر بته هم آن زم ن و هم خانهاّما 

بته چته  .ارا برده بود همه را در قمار باخت

همان کسانی که ما زش را  مسلمًا به ؟کسی باخت

  .گفتندمی

بگذریم که درد یکی دوما نبود که محّمل بتوان 

  .کرد

ها و ما بچّه .مهمانی بود و سرها گرم پذیرایی

بزرگ خوب و عزیزمان اجتازه نداشتت م حتی پدر

های مترخّص و پر ف س و افادة پدر پهلوی مهمان

  .آفتابی شویم

شد همتة متا یوقتی اول ن مهمان از در وارد م

محکوم به سکوت در آن طرف ستاختمان بتودیم و 

شتتد پتدر قلتم کرد آفتابی میاگر کسی جرأت می

  .شکستپایش را می

قلب کوچک من متأسفانه خانة نفترت و انزجتار 

-داد لام میاز این که مهمانی می .از پدر بود
خندید گفت و میاز این که با دیگران می ،گرفت

این که صد برابر آنچته را از  ،شدمعصبانی می

کرد در مهمتانی که در یک ماه برای ما خرج می

شدم کرد دیوانه مییکباره برای رفقایش صرف می

  .خوردمو غصّه می

از وقتی که بو بردم عنقریتب مهمتانی خواهتد 

نفتترت عم قتتی  .داد در فکتتر انتقتتام بتتودم

ضتع    ،اّما بّچه بودم .سراپایم را گرفته بود

ولتی  ،از ن ترو و مقابلته بتودمخالی  ،بودم

  .مصم م داشتم حتمًا یک کاری بکنم

کردم آن روز هوا ابری شود و مگرگ بتر دعا می

خواستتم وستط از ختدا متی .ها بباردسر مهمان

بهار برف ب اید و نتواننتد از خانته ب ترون 

کتردم امفتتاق نتاگواری خدا ختدا متی .ب ایند

  .رمب فتد و مهمانی به هم بخورد حتی من بم 

  .ها در حد آرزو بودولی همة این
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فهم دم کته کتاری را با ممام کوچکی و ضع  می

  .باید شخص خودم اناام بدهم

سترخ جلوی در ورودی موی باغچه بومة بزرگ گل

های رنتگ کنم پ وندی بود چون گلفکر می .بود

 .به رنگ روی یک بومه بود و به به چه عطتری

طرف اخشد بیهر کس از در وارد می به  ت ار 

می.شدبومة گل کر ده می با ، سر خم  کترد و 

س نة  پذیر گتل را وارد  منفسی عم   عطر دل

  .نمودخود می

چند روز غرق در اندیره بودم و چته کتنم چته 

باالخره بعد از چندین روز و چند  .کردمکنم می

یتافتم آن چته را کته بته  ،شب مفّکتر یتافتم

  .دنبالش بودم

 ...روز موعود رس د

حتال از خندان و سر ش ک و پ ک، ،های جوانزوج

اخت تار بته طترف شدند، بیدروازه که وارد می

  .شدندسرخ کر ده میگل

 هتای پ تاپی متدعوین لتذتآنروز صتدای عطسته

 متتترین لحظتتتات عمتتتر متتترا پتتتر بختتتش

هتای آخه من با یک فلفلدان مک متک ُرز .کردمی

 .. .!!!شکفته را با فلفل پر کرده بودم

دانم ما چه ستاعتی از شتب گذشتته نی نمیمهما

ّه .ممام شتده بتود هتای دیگتر متن همتراه بچ

وقتی از خواب پریدم دیدم کته  .خواب ده بودم

های سرخ شدة از حدقته ب ترون زده پدر با چرم

باالی سرم ایستاده بود و با ممتام متوان بتا 

منتگ  .زددست و لگد بر سر و روی من ضربه متی

مالً خواب از سرم نپریده انگاری هنوز کا ،بودم

منتظر  ،ضربات زیادی را محّمل کرده بودم ،بود

  .بودم دست از سرم بر دارد

ناگهان مرا به هوا بلند کرد و متا بته ختود 

ب ایم سرم زیر آب حتوض نزدیتک آشتپزخانةمان 

دانتم چنتد رحمی نمیپدر در کمال بی .فرو رفت

  .لحظه سرم را زیر آب نگاه داشت

نفسم قطتن  ،شدرم داشت س اه میظهمه چ ز در ن

ای برای بلن هوا فقط برای چند لحظه ،شده بود

سرم را از زیر آب در آورد و دوباره متوی آب 

  .فرو برد

حس کردم که زندگ م به پایان رستت ده استت. و 

اّما افسو  نُمردم و عمر من  ،شدایکاش چن ن می

  .دراز بود
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وز و امروز که گاه به گاه ناخواسته به آن ر

نت آن هنتوز پرتتم را ر میآن لحظه فک کنم ر

های قلبم شکست و آن روز مابقی مّکه لرزاند،می

 خون شد.  ،پاره پاره شد ،خرد شد
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اگر دردم  یکی بودی 
 ؟چرررررره بررررررودی

به برالینم طبیبری  
 یررررررا حبیبرررررری

 

و گر غم اندکی بررودی 
                                                                                                     ؟چرررررره بررررررودی

از ایررن هررر دو یکرری 
 یبرررودی چررره برررود

 

 

 .روز جمعه بود

جمعه اگر برای همه روز استراحت کردن و دور 

هم بودن و شادی کردن است برای ما روز عزا 

  .بود عزا

نه شاید فقط برای من چن ن  ،باز هم گفتم ما

  .بود

معموالً منزل بود و به محش پدر ما غروب آفتاب 

آراسته و ادکلن  ،کردکه آفتاب افول می این

و آن لحظه اگر برای  .کردزده خانه را مرک می

ای ناگوار بود برای من لحظة شادی مادر لحظه

  .و فرا  بال بود
 ،گذراندمممام روز مدام در دلهره و مر  می

یک کالم سخن به  ،داشتمبا احت اط قدم بر می

مرس دم که اشتباهی مدام می ،آوردمنمی زبان

ب کفش  لنگه  یا  و  کند  ش  خا پر ر  پد و   هبکنم 

 سویم پرماب فرماید.

هم ن مر  از سخن گفتن برای من طب عت ثتانوی 

حتی در بزرگسالی هم کم حرف بودم و هرگز  ،شد

اگر سؤالی از من  .کردمخود ابتدا به سخن نمی

 .باشد کردم جوابم  بله یا نهشد سعی میمی

 .شتدماصالً وقتی پدر در خانه بود من کرخت متی

فهمم که مر  و دلهرة مداوم بر ممام امروز می

انداخت و کارهتایی افکار و اعمال من سایه می
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بع تد  زد کته واقعتًا ً ناخواسته از من سر متی

  .بود

ستفره را جمتن کترده و  ،ناهار خورده بتودیم

و پتدر دراز کرت ده بتود  .منتظر چائی بودیم

اق متادر از امت .خواندمثل هم ره روزنامه می

صدای  .ی بودئشاید دنبال چا ،ب رون رفته بود

مهرداد از من بزرگتتر و فترزاد  .در بلند شد

خواهرمان از همه کتوچکتر  ،از من کوچکتر بود

بود و کسی انتظار نداشت او در را باز کند و 

من به ماربه فهم ده بودم کته ایتن متنم کته 

 لی از کارهای بزرگ و کوچک را به باید بار خ

 .دوش بکرم و پادوی خانه باشم

اق ب رون رفتته و در از جا بلند شدم و از ام

 .را باز کردم

  ._ سالم

 پدر خانه است؟  ،السالم_ عل ک

  ._ بلی

  ._ بگو فق ر با او کار دارد

گفتت بته  ،دوان دوان خبر را به پدر رستاندم

  .مادرت بگو

 ،ر چ زی باقی نمانتده بتودظه خوراکگویا از 

  :حوصله گفتمادر خسته و بی

بگو امتروز متا  ،_ چ زی نمانده به او بده م

اش را جتتای دیگتتری خداونتتد روزی ،را ببخرتتد

  .له کرده استاحو

خواست فق ر را بعدًا فکر کردم که چرا مادر می

 .حوصله بوددست خالی بفرستد؟ حتمًا بی

هتای ود با ارسیهای قاجار بخانة ما سبک خانه

مثتتل اغلتتب  ،کتتاری شتتده از چتتوب آزادش رتته

ری انبتامترین طبقته، های آن زمان پای نخانه

  .زیر زم ن ،بود

موی انبار دوما صندوق چوبی بس ار بزرگ قرار 

داشت که همه ساله موقن برداشت محصتول بترنت 

های آقاجان، آنهتا را پتر از بترنت متی زم ن

  .کردند

آمتده را  دستت حاصتل بتهبزرگ یک دهم کّل پدر

ریختت متا در ها میبعنوان زکات موی آن صندوق

آمتد ه متیطول سال به هر فق تر و مستتحّقی کت

ک سة مستمندان را پتر احسان کند و ما معموالً 

  .کردیماز برنت می
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دانم مادر یتادش رفتت یتا حوصتله آن روز نمی

 ،نداشت مثل هم ره به من نگفت که برنت بتدهم

  .رم نرس دخودم هم به فک

  :رفتم دم در و به آن آقا گفتم

_ امروز ما را ببخر د چ زی نداریم بته شتما 

  .بده م

رنگتی بتر اّول صورمش سرخ شد و بعد لبخند بتی

ای ستکوت کترد و بعتد چند لحظه .اش نرستچهره

  :گفت

_ به پدرت بگو فق ر رئ س مرب تت بتدنی شتهر 

 .خدمت رس ده

 .مازه به خود آمدم

فتتل گتتدا کتته بتتا کتتت و شتتلوار و _ ای دل غا

 !...!آیدکراوات و پ راهن یقه آرو نمی

که خبر را بته پتدر بتدهم دویتدم به جای این

-رنگم پریده و قلبم به شدت می .اق پدربزرگام
  .زد

 ؟چی شده ؟_ چ ه

 ._  آقاجان به دادم برس د

 ...ای لعنت ؟_ باز دنبالت کرده

 ...نه ،_ نه آقا جان

 ؟_ چی شده

.. ... گتارم... روز... بفهمتد.. اگر.._ اگر

  ... است.س اه

وقتی بته هتزار جتان کنتدن موضتتود را گفتتم 

  .پدربزرگ اّول خندید و بعد اخم کرد

 .کنمروم بب نم چه می_ مو ایناا بمان من می

که متن بچّته  که پدربزرگ با ذکر این مثل این

هستم و اشتباه کردم به آقای فق تر فهمانتده 

وضود را پ ش پدرم مطترح کنتد بود که نباید م

  .کندواال به شدت مرا منب ه می

خالصه هر چه بود واقعًا به خ ر گذشت و متن آن 

روز از کتک خوردن ناات پ دا کردم. اگتر متن 

 ؟کردمآقاجان را نداشتم چه می
ی هرای کودکانرهآآ پدر یو همیشة ایام، معصومیّت"

 مرررررا معصرررریتی غیررررر قابرررررل ب شرررری 
 "دانستیمی
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 بابای خوب و پیرم 
 گیرمدستی را من می

 چه خوب و م ربان است 
 چقدر خوو زبان است
 آن ریی مثل برفی 

 با مزآ کردآ حرفی 
 چین و چروک رویی 
 رنگ سفید مویی 

 بابا را کردآ زیبا
 ی یک دنیااندازآ

 
 
 

پ ر متن  ،محبوب من ،پدربزرگ واقعًا معبود من

به زبان پدرمان بته ما همگی  .و مراد من بود

آقاجان یک دن تا مهتر و  .گفت ماو آقاجان می

مادربزرگمان بعتد از موّلتد منهتا  .محّبت بود

خ لی زود ُمترده  ،پسرش یعنی پدرم و پنت دختر

پتدربزرگ او  .و پدربزرگ را منها گذاشته بود

بعد از مرگ او حتدود  ،داشتهدوست می را خ لی

جتای او  چهل سال زیست ولی زن دیگتری را بته

چون دل بته یکتی دادی آمتش بته دو  .نپذیرفت

 .عالم زن

وقتتتی متتادربزرگ زنتتده بتتود در ایتتام محتتّرم 

آقاجان بساط روضة مفصّلی در ح اط بزرگ خانته 

ولی بعد از مرگ مادربزرگ خ لی  ،کردبر پا می

معط تتل شتتد و از آن جملتته مراستتم  رستتوماز 

 .سوگواری ایام محّرم

محبوبش هر روز جمعته اّما پدربزرگ به یاد زن 

آقا سّ د جعفتر  .خوانی داشتای روضهپنت دق قه

اق پتذیرائی را یتاد گرفتته خوان راه امروضه
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نرستت رفت روی یک صتندلی متیراست می یک ،بود

اق ختودش پدربزرگ از امت .خوانداش را میروضه

السالم عل ک و عل نا داد وقتی دورادور گوش می

کی انگفت آقاجان یک دو مومرا می ی بوس لة ی

 ،گرفتتشت خ متی .فرستتادها برایش میاز نوه

  .رفتفرستاد و میصلوات می
آید ماه رمضان  بود و من آن روز زیر یادم می

خواستم از زیر روم زی می ،م ز جا خورده بودم

  .ق افة آقا سّ د جعفر را مماشا کنم

 ! !آمد و برخالف مصّور من اصالً ننرست

اش رفت و روضهف و آن طرف میهم ن جوری این طر

  !خواندرا می

مادرم برای افطتتار فرنتی پختته بتود و متوی 

روی آن  ،چندین برقاب روی م ز بزرگ چ ده بود

اق پتر ممام امت ،را با دارچ ن گل زده بودیم

  .از عطر گالب و دارچ ن بود

دیتدم کته از زیر م ز پاهای جناب ش خ را متی

دای جا بته جتا گرت و از صدور ما دور م ز می

ها را فهم دم که یکی یکی فرنیها میشدن برقاب

  .گذاردکرد و سر جایش میبو می ،داردبر می

! !کتردخواند پارازیت پ تدا متیای که میروضه

  .شدقطن و وصل می

گرت و خواند و خواند و گرت ما رس د به آختر 

  .منتظر پولش بود ،رفت نرست .خط

دلی خودم را بته در پا از پرت صنچهار دست و 

  .اق رساندم و ب رون رفتمام

ده د یک برقاب فرنی به جناب _ مادر اجازه می

 ؟ش خ بدهم

 ؟_ مگر روزه ن ست

دهم ببرد هفتة دیگر حتمًا برتقاب را بتر _ می

  .گرداندمی

  ._ نکند فکر کند برقاب هم مال اوست

گنتاه دارد روزه  .دهتم_ نه مادر من مذّکر می

 .الب گ اش کرده استعطر گ ،است

اق را روی م تز امتهتا بعدًا دیگر مادر فرنتی

کرد ممکن استت آب پذیرائی نگذاشت چون فکر می

 نتی جنتاب شت خ روی آنهتا ریختته دهان یا ب

 ! !شود

ختوردیم و از آن روز به بعد هر وقت فرنی متی

 .افتتمخوریم به یاد آن جریتان متیحاال هم می

شتد جتز رمر متیمخصوصًا پدربزرگ که هر قدر پ 
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بختورد و موانست های نرم چ ز دیگری نمیخوراک

منحصتر بته متاه  ،پختبدین جهت مادر خ لی می

  .رمضان نبود

آقاجان بعد از فوت زنش بردت غمگ ن و افسرده 

من کته دکتتر داروستاز  مادر شده بود و دایی

بود و داروخانه داشت گویا موص ه کترده بتود 

  .که مریاک بکرد

که از طرف دولت  آن زمان مثل این دآییادم می

برای پ رمردان و پ رزنان کته مریتاک را بته 

کردنتتد کتتوپن مریتتاک عنتتوان دارو مصتترف متتی

  .دادندمی

بساط منقل وافور آقاجان ساعت ده صبم هم رته 

یکتی  ت ونرستمنهایی سر منقل می .روبراه بود

زد و سپس بته کتار زد و بعد چرمی میک میدو پُ 

  .پرداختاش میروزانه

ا واقعًا برای او دوا بود برعکس جوانان که بت

-نگ کر ده میداشتن ن روی جوانی به مریاک و ب
فت ن تروی از  .شوند پدربزرگ فقط برای بازیا

دست رفته و برای فرامتوش کتردن غتم از دستت 

  .دادن زن عزیزش به اف ون پناه برده بود

یکیادم متی بتار همتراه پتدربزرگ بته  آیتد 

 یجان مرددایی .جان رفته بودیمداییداروخانة 

اش پر هم ره هم داروخانه ،و مهربان بود  شوخ

از مراجن بود و واقعًا سّر موفقّ تش همان ختوش 

خلقی و حسن سلوکش با متراجع ن بتود کته هتر 

وقتتتی وارد  ،کتتدام دردی یتتا دردمنتتدی داشتتت

رتری هتا صتحبت داروخانه شدیم بتا یکتی از م

  .کردمی

 ؟کری پدرجانثقال می_ روزی چند م

  ._ چهار یا پنت حبّ 

که چ زی ن ست با این یال و کوپال  این !_ به

 ؟اش پنت حبّ همه

  !شود کر د آقا_ ب رتر نمی

فر را نگتاه کتن هتر روز دو ک لتو _ بب ن جع

 .کردمریاک می

آن پ رمرد با لهاة  .جان بودجعفر شاگرد دایی

  :محّلی گفت

ن استتت اون بایتد غ ر ممکت ،_ محال است برار

  .ُمرده باشد

 :جان خندید و گفتدایی

  .جعفر ب ا ایناا ،_ جعفر
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 .شاگرد آمد

 :جان خطاب به پ رمرد گفتدایی

 ._ حاال خودت بپر 

  :جعفر گفت .پ رمرد از جعفر پرس د

گتاهی ب رتتر هتم  ،_ این کار هر روز من است

  .کرممی

پ رمتترد بتتا معاّتتب و اعاتتاب جعفتتر را نگتتاه 

سر جتوان الغتر انتدامی بتود ،دکرمی  .جعفر پ

استغفرهللا گویان و با معّاب عقب عقب از پ رمرد 

هتا کته بقّ تة مرتتری .داروخانه ب ترون رفتت

  .ایستاده بودند مامران برده بود

  :جان با خنده گفتدایی

_ خب معلومه کار جعفر وزن کردن مریتاک استت 

 .کردهر روز دو سه ک لو مریاک می

  .همه خندیدند

بعد از سال ان سال وقتی بته آن روزهتا و آن 

بترایم عا تب استت کته  ،کتنمجریانات فکر می

چگونه من با آن همه غم و غصّه که داشتم و با 

که هم رته کنتار آقاجتتان و پهلتوی  وجود این

دمش بودم هرگز لب به مریاک نزدم  و بساط دود

و هرگز مثل بقّ ة جوانان جاهل، عالج درد خودم 

 .نة خرخاش جستاو نکردمرا در دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67/   باب آرزوهاح

 

 

 

10 
 گناآ زندگیم را به من بب ی  !مادر

 زیرا اگر گناآ من این بود از یو بود 
 هرگز ن واستم که یو را سرزنی کنم

  ؟اّما یو را به راستی از زادنم چه سود
       

 در د  مگو که از د  و رنج یو آگ م 
 هرگز مرا چنانکه خودستی گمان مدار  

 ی آرام من م ور رگز فریب چ رآه
 هرگز سر از سکوت مدامم گران مدار 

 

 من آیشم که در د  خود سوزم ای دریغ 
 من آیشم که در یو نگیرد شرار من 
 دردم یکی نبود که زودو دوا کنی 

 آن به که د  نبندی ازین پ  به کار من 
                                                                                                 

 "نادر نادر پور"

 

مازه از خواب بلند شده بودم که دیتدم صتدای 

 :آیدآقاجان می

 ؟م الد پسرم ب داری ،_ م الد
  .سالم ،آقاجان ،_ بلی

 ؟_ سالم عزیزم صبحانه خوردی

  ._ نه هنوز

_ دو دق قه همراه من ب ا برویم از سر بازار 

-متیختانم امتروز ب اور عترو  دوما مر  بخرم
  .خواهد برای ما چغرممه درست کند

متا  ،بادکوبه چغرممه خورش محبوب آقاجان بود

متر  محّلتی کته هم دوست داشت م مخصوصتًا مختم

 .العاده داشتریختند عطر و رنگ فوقمی

 .همراه پدربزرگ راه افتادم
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ام چرمم به پتردة بزرگتی های خانة عمهنزدیکی

مرد س ب لو روی نردبان رفتته و افتاد که یک 

  .خواست آن را پرت دیوار خانة عمه بزندمی

 ؟_ آقاجان این چ ه

  ._ معرکه است

 ؟_ مال عمه است

 ؟عمه را چه به این کارها ،_ نه پسرجان

 انگرت در انگرتت او رفت و منپدربزرگ جلو می

 دویدم.مقریبًا می همپایش

  محّلی و ها مرروستاییآنروز روز بازار بود و 

آوردند. من بتا وجتود مخم مر ، اردک و غاز می

هتا ها و متردکه کوچک بودم ولی هر وقت زن این

دیتتدم کتته روی زمتت ن مرطتتوب از بتتاران را متتی

نر نند غصّه بساطران را پهن کرده و همان جا می

هتای خوردم. اّما بازار را دوست داشتم، رنتگمی

فرنگتتی  انگ تز بتتود. گوجتهمتنّود برایم ه اان

سرخ، کاهوی سبز، بادماان س اه، کتدو حلتوایی 

های خوش عطتر نارنای، مرب سف د، م وه  و  زرد

آغتا و زن و خوش رنگ، خ لی برایم جالتب بتود.

 اش جای خود داشت.ی خانگیکره

اّما متوجّه شده بودم که نه م وه و نته ستبزی 

آیتا اگتر آستمان آبتی  ،آبی رنگ وجود ندارد

 ؟داشتندهای آبی میگها برنبود درخت

 .آقاجان دوما مر  خرید و داد دست من

  ._ بدو برو خانه بده به مادرت

  ._ چرم آقاجان

  .بال پسرم_ چرمت بی

من هم دویدم و پدربزرگ هم چند قتدمی همتراه 

وقتی متوجّه شتد کته مستتتق م در راه  ،من آمد

خانه هستم خ الش راحت شد و بته دنبتال کتار 

  .خودش رفت

وچة عمه که رس دم دیدم عّدة زیادی آناتا سر ک

 ! ؟جمن هستند در عرض چند دق قه

 .با کناکاوی به آن طرف کر ده شدم

روی دیتتوار آویتتزان شتتده بتتود و متترد  پتترده

که چوب بلندی به دستت داشتت  در حالی س ب لو

 .کتردداد و نّقالی میآن را به جمعّ ت نران می

  .به پرده نگاه کردم

چتون ختودم  ،از صتورمم پریتدکنم رنگ فکر می

  .م مرس دمردکاحسا  می
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های آویزان و ریتش بلنتد در یک مرد با س ب ل

که پاهایش را باز کرده و بتا یتک دستت  حالی

ای را باالی سرش بلند کرده بود به متن ُزل کّله

موی دست دیگرش یک شمر ر بلنتد کته  .زده بود

از کّله هم خون ریخته و ممام دست  .خون ن بود

متن بتدون ستری  .لباسش را خونی کرده بتود و

  .جلوی پایش روی زم ن افتاده بود

 .دانستم چه بکنمواای خدایا نمی

اصتالً  ،قدرت راه رفتن از متن ستلب شتده بتود

هتا متر  .برم را نگاه کنم و موانستم دورنمی

  .خ لی به نظرم سنگ ن شده بودند

ممام هوش و حواسم به دهن متترد چتوب بتته دستتت 

  .خواستم بفهمم چی به چ همیبود. 

   ؟_ آقا م الد

  .با خوشحالی نگاهش کردم .صدای ننةمان بود

کترد و ننه هم ره موی کوچه چادر بته ستتر متی

 .گرفتصورمش را ک   می

  ._ بله ننه

س ب سرخ بزرگی از زیر چتادر بته طترفم دراز 

  .کرد

  .ها را بده من ببرم_ بگ ر این را بخور مر 

ها سنگ ن بود هم متوجّتتة دم هم مر هم گرسنه بو

 ماجرا بودم که بفهمم موضود چ ه.

  .ها را دادم و س ب را گرفتمخدا خواسته مر 

های مار شتده باشتد ای که محسور چرممثل طعمه

چنان ماذوب شده بودم که اصالً نفهم دم کی بته 

  .خانه برگرتم

 ؟_ م الد

  ._ بلی مامان

 ؟ ظهر شد کو مر؟_ پسر کاا بودی

 !!؟_ مر 

  ؟_ مگر آقاجان مرا نبرد مر  بخرد

  ._ خرید

 ؟_ پس کو

  .ها وارفتمروی پّله

  ... ننه... به... دادم._ دادم

 :صدای ننه بلند شد

باز آقا م الد چه دستته  ،استغفرهللا ،_ استغفرهللا

 ؟گلی آب دادی

.. ... متتن... از... شتتما... مگتتر._ مگتتر

 ؟نگرفت د
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  ؟_ بسم هللا من

ی جریان را بتا متر  و لترز بترای متادر وقت

کته فهم تد خ لتی  با وجود ایتن ،معری  کردم

اش را بتاال ق دی شانهمقص ر ندارم، اّما با بی

  :انداخت و گفت

   ._ جواب پدرت را خودت بده

هتا آه پدر بدبختی من این بود که خ لتی وقتت

من مطمئن بودم که ظهتر  .واقعًا ح  با مو بود

ا آرامش قبل از طوفتان گتوش وقتی ماجرا را ب

کنی کته کردی بعد چنان مرا زیر پاهایت له می

  .چ زی از من باقی نماند

حتتی ه کتل  ،نته ،های موها و لگده پدر کتکآ

رشتتت متتو و ق افتتة خرتتمگ ن و گاهگتتاهی د

ممسخرآم زت برای له کتردن کتل وجتودم کتافی 

 .زم ن پناه بردماز مر  به زیر .بود

بعتد از آن صتدای بتاز و  صدای اذان بلند شد،

بسته شدن در کوچته را شتن دم. ایتن پتدربزرگ 

 بود. 

گر پدر معموالً ساعت دو متی آمتد و متا همتةمان ا

 خوردیم. می نهاررفت م همان موقن درسه نمیم

خدایا  .هنوز به آمدن پدر دو ساعتی باقی بود

 .کمکم کن

پتدر کته  ،دیگری درست کند خوراکایکاش مادر 

 ،دربزرگ هو  چغرممه کترده استتپ ،خبر نداشت

  ... مدمی گذشت.ها را ندادهپدر که پول مر 

  .م الد ،_ م الد

ولی  ،از او هم شرم داشتم ،صدای پدربزرگ بود

هتتای هلتتآرام آرام از پ ،دوستتتش هتتم داشتتتم

  .زم ن باال رفتمزیر

 ؟_ ب ا ایناا بب نم

 .سرم پای ن آهسته آهسته به طرفش رفتم

  بود.ه، او فهم ده آ

من که دیدم راه  ؟ها را کاا پرواز دادی_ مر 

 ؟خانه را پ ش گرفتی

کنم حتال فکر می ،برایش ماوقن را معری  کردم

 .مرا درک کرد برخالف مصّور من اصالً ناراحت نرد

  :گفت

شود ب رتر از قسمت نمی ،_ روزی آن پ رزن بود

 .خورد

  .بود فهم دهرا  ه خدایا کاش پدر هم اینآ

  .هار پلو با ن مرو خوردیمسر نا
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نمی دانم باالخره پدر فهم د که چته شتده یتا 

چون نه کتک ختوردم نته  .اصالً کسی به او نگفت

  .فحش شن دم

 .خدایا صدهزار مرمبه شکر که بخ ر گذشت
 

11 
 

 ،مادر آفتاب درخران زندگی ظلمتانی متن بتود

که از مدرسه برگردم  هزاران بار از مصّور این

  .اشد در راه مدرسه گریه کرده بودمو مادر نب

 ،با موّلد فرزاد ب ن من و مادرم فاصله افتاد

بی آنکه او و دیگران درک کنند روزگتار بتدی 

 ،داشتم، دیگر دامان مادر جایگتاه متن نبتود

موانستم سرم را بر روی پایش بگذارم دیگر نمی

 .و با احسا  امنّ ت به خواب روم

همتة لحظتات  ،ودفرزاد ممام زندگی او شده ب 

زندگ ش مصروف موجّه و نگهداری این پسرک کوچک 

  .مازه از راه رس ده بود

وقتی باالخره خواهرم یلدا به دن ا آمد پدر و 

 ،مادر گویا  بته آرزوی دیترین ختتود رست دند

موجّه همه معطوف این دخترک کوچولو شد که بتا 

حرکامش زندگی ختتالی از صتم مّ ت همته را پتر 

  .کردمی
د به همان سرنوشتی گرفتار شتد کته مترا فرزا

 .مبتال کرده بود

چند صباحی یّکه ماز م دان عر  و محّبت متادرم 

انگتاری  .خواهر کوچکمان بتود ،گاه پدرمو گه

دختر خ لی ش رین بود چون مادر باز هم حامله 

شد و باز هم دختر دیگری آورد. این بار نوبت 

  .دور شدن یلدا از دامان مادر بود

 ب است که بعد با موّلد دختر دوم روابتط و عا

گویتا حت  بتا  ،من با فرزاد خ لتی ختوب شتد

آنهائ ست که معتقدند، دشمن دشمن من دوست من 

  .است
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کتردم و دورادور ام را پر میبا فرزاد منهائی

  .ورزیدمبه مادر عر  می

هتتای پتتر از بتت م و ام تتد چتته از آن ستتال آن

 :بخاطرم مانده این مصویر است

مادر مطاب  همتته ستال  .رهای اسفند ماه بودآخ

سبزه ستبز کتترده بتتود، از  ،در مدارک ع د بود

خانم زن همسایه ستمنو گرفتتته بتتود و بته بیبی

  .ها ماهی قرمز خریده بودمعداد بچّه

ها من وقتی ب کار بودم جلوی منگ آبی که ماهی

 دانستتتتتتند آن را دن تتتتتای ختتتتتود متتتتتی

ه نظتر متن نرستم و به حرکتات متداوم و بتمی

از این کته در یتک  .کردمفایدةشان نگاه میبی

منتتگ محتتدود در کنتتار هتتم بودنتتد و هرگتتز 

  .بردمشد لذت میدعوایران نمی

آم تز را آنها همزیستی مستالمت کاش پدر ازای

  .گرفتیاد می

یک روز وقتی جلوی منتگ نرستتم دیتدم یکتتی از 

نگاه  ،صبر کردم !ها افقی روی آب ایستادهماهی

ولتتی هت چ حرکتتی از او  ،م که حرکت بکنتدکرد

موجّه بته او بته های دیگر بیماهی .شددیده نمی

 ،هتدف خودشتتان مرتغول بودنتدکار مداوم و بتی

  !انگار نه انگار که نعری باالی سرشان است

بعدًا این شعر هم رته بترایم ایتتن منظتره را 

  :کند کهمداعی می
     

گر  اجل یکایک           
 بردّله میاز این گ

 
وین گّله را ببین کره چره 

 چردآسودآ می
 

هتای متاهی .ب فرو کردمآبا دست ماهی را موی 

دیگر به جنب و جوش در آمدند و خود را کنتار 

  .کر دند

 .ماهی ُمرده دوباره روی آب آمد

  .مامان ماهی ُمرده ،_ مامان

وقتی ماهی ُمترده را روی آب دیتد  ،مادر دوید

م که اشتک متوی چرتمانش پتر رنگش پرید و دید

 !!!؟ .شد

 ؟یعنی مادر اینقدر متاهی هتا را دوستت دارد

 ؟داردآیا مرا هم اینقدر دوست می

  .با ناراحتی ماهی را درآورد

  .سرخ چالش کن_ ببر زیر بومة گل

  .منگ آب را برداشت و رفت که آب را عوض کند
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وقتی دو ماه بعد خواهر کوچکم به جهت یرقتان 

هتایی زد و نالههایی که میضمن ضاّه رماد ،ُمرد

  :گفتمی ،کردکه می

_ وقتی ماهی قرمز ُمرد فهم ده بودم که بالیتی 

  .آیدهایم میسر بچّه

 ؟آیا واقعًا این اطالد طب عت بود

کنم که آن یک اّمفاق بود هرچنتد امروز فکر می

ای عق ده دارند که در طب عت مصتادف و که عّده

و همته چ تز در راستتای  اّمفاق وجتود نتدارد

ن رویی که بر جهتان  .قانون عّلت و معلول است

کته مصتادف  حاکم است با شعور است و حتال آن

  .الشعور است

ق افتة  ،به هر صورت معلول یا هر چ تز دیگتر

غمگ ن مادر خ لی در من اثر کرد و از آن روز 

شدم که بب نم اش خ ره میبه بعد مدام در چهره

 شود یا نه؟ ز صورمش زایل میخطوط غم و غصّه ا

پتدر  ،ع د دیگتری در راه بتود ،یک سال گذشت

های کوچولتوی این بار دستور داد به جای ماهی

دوما ماهی بزرگتر بترای ستفرة هفتت  ،ولوچکو

  .س ن بخرید

 ،ها ُمردنی هستند که ارزانترند_ ماهی کوچولو

یه خرده بزرگترش را بخرید که مقاومت ب رتری 

  .دداشته باشن

می ،نرستمدیگر جلوی منگ آب نمی دانتم چترا ن

کردم که شاید نگاه من و نفس من آنهتا فکر می

اّما هر از گاه از کنارشان  ،کندرا ناراحت می

شتدم و بتاز هتم بته حرکتات مکتراری و رد می

آیا ایتن ب هتودگی  ،کردمنت اةشان نگاه میبی

  ؟ابدی و ازلی بود و هست

  .نده بوددو روز به محویل سال ما

های رنگ شده را مادر موی یک سبد کنار مر مخم

هتا را مر رفته بودم مخم .منگ آب گذاشته بود

 نگاه کنم. 

ها باز هتم روی یکی از ماهی .وای ای ،وای ای

  .آب ایستاده بود

  .ممام بدنم لرزید

_ ختتدایا ایتتن بتتار کتتدام ک از ماهتتا بایتتد 

 ؟بم ریم

قاومتران کمتتر یادم آمد پدر گفت کوچولوها م

ختواهر  .پس این بتار نوبتت یلتدا استت ،است

کته متادر را از متن  کوچکم را با وجود ایتن
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حتاال هتتم بته نظترم  ،گرفته بود دوست داشتتم

  .مهربانترین و بهترین خواهر دن است

متوی ح تاط روی  .ها فرار کتردماز جلوی ماهی

  .ها نرستمهپل

 ؟خدایا اگر مامان بب ند

مر شود دلم را مامان غمگ ن فکر اینکه باز هم

مدمی در اندیرة چه کنم چه کنم بودم  ،آمش زد

ای در ذهتن ماریتک و که یکدفعته گتویی جرّقته

به سرعت به  ،از جا بلند شدم .مغروشم درخر د

رده را از متوی به آرامی ماهی مُ  ،اق دویدمام

  .اق پدربزرگ رفتمآب درآوردم و به ام

ه منهایی متوی من اغلب ب ،پدربزرگ خانه نبود

کمتک کتارش  ،گذراندماق پدربزرگ روزگار میام

اش منقتل.حتی حاال که بزرگتر شتده بودم ،بودم

  .کردمرا برایش درست می

های پتدربزرک را از کرتوی یکی از کارت ویزیت

روی  ،آب ماهی را خرتک کتردم .م زش در آوردم

دورش راختط  کارت گذاشتم و بتا متداد دورمتتا

  .ریدمکر دم و با ق چی ب

مداد رنگتی  .های س اهماهی قرمز بود با باله

جز چند ما مداد کار کردة رنتگ و  ،الزم داشتم

اّول ماهی قرمز را باز  .رو رفته چ زی نداشتم

متداد ست اه  .سرخ چال کتردمهم زیر بو مة گل

هایمان را بتا متداد آن روزها ما مر  ،داشتم

  .خودکار به این فراوانی نبود ،نوشت ممی

یعنی  ،ای بودا مداد قرمزی که یک طرفش سرمهب

ای بتود متتاهی را رنتگ نص  قرمز و نص  سترمه

  .کردم

 ؟چه کنم ،رنگش را نپسندیدم

همان کته ننته رق ته  ،رم افتادمویاد مرکورک

بریتد و هتی هی انگرتش را می .گفتدوا ُگلی می

  .زددواُگلی می

ة دواُگلتی را ش رت ،آرام رفتم موی آشتپزخانه

ستر چتوب  ،اق پتدربزرگشتم و برگرتم امتبردا

همان جوری کته متادر درستت  ،کبریت پنبه زدم

زد.  با احت تاط کرد و روی زخم ننه دوا میمی

بتا  ،از رنگش خوشتتم آمتد .ماهی را رنگ کردم

آنکه متداد را فرتار مداد س اه خ لی آرام بی

بعتد متداد را  ،های ماهی را کر دمبدهم پولک

ها را رنگ کتردم هو بال با آب دهنم خ س کردم

ای طترف از متداد سترمه .س اه نرتد ولی س اهِ 
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باز هم  ،ها مال دمهروی بال ،دیگر مداد قرمز

 .خ لی س اه نرد

 ؟_ چه کنم

شت م  .موی آشپزخانه چرا  نفتی سه فت له دا

کترد انم چه میدرفت یا نمیه یادش میگاهی نن

یا کتتری روی آن که چرا  دود می کرد و دیگ 

 .شد اه س اه میس

  ._ آخ جون دوده

چترا  نفتتی را روشتن  ،دویدم موی آشتپزخانه

کتتری چتای ننته را روی آن گذاشتتم و  ،کردم

  .فت له را باال آوردم

هتای هاز بخت بتد ننته لنگتان لنگتان از پلت

 .آشپزخانه پای ن آمد

ب داد آقا م الد باز چه آمتش بته و _ ای داد 

 ؟پا کردی

 !کنیهر روز بپا می _ از همان آمش که مو

 .خانم آهای خانم ،_ خاک عالم

گویتد کنی خانم چه متی_ وقتی مو دود بلند می

 کری؟که حاال برای من شاخ و شانه می

 ؟بب ن با کتری من چه کردی ،_ بلند شو بب نم

آمد که کتری را بردارد فوری ختودم پ ردستتی 

کتتردم و کتتتری را برداشتتتم و از آشتتپزخانه 

 دویدم ب رون.

ولتی دیگتر  ،شتن دمب دادش را می و صدای داد

ه کاغتذ کتبتا یتک م ،کاری به کتارش نداشتتم

لب حوض گذاشتم کتری را  ،ها را جمن کردمهدود

  .اموقت ماهیو رفتم سر

بته بته  .رنگ کردم هها را با دودبا دقت باله

 هتاهدود مزدفقط دستت کته متی .خ لی خوشگل شد

هتای قرمتز تچسب د به دست و متأسفانه قستممی

  .ماهی هم خراب شد

 ؟چه کنم ،ام گرفتاصالً گریه ،خ لی ناراحت شدم

 ،ای کز کتردمیک گوشه ،باز هم مدمی کرخت شدم

 .کردمولی به شدت فکر می

  ._ خب پسر حسابی بلند شو یکی دیگر نقاشی کن

ام بته متن این فرمانی بود که م الد درون کّله

و بقّ تة  باره کتارت ویزیتت پتدربزرگدو .داد

اینتور و آنتور  هاّما چه کنم کته دود ،کارها

 ؟نمالد

ش رة چسب متاین مهترداد الزم  ،فکر بکری کردم

  :دویدم پهلویش .بود
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دهتی از چستب متو یتک ذره _ مهرداد اجازه می

 ؟بردارم

کتتاب متن کته  ؟_ باز چی چی را پتاره کتردی

 ؟ن ست

  ._ نه

  ._ بگو بخدا

  ._ باان مامان

برای همان بته ختدا  ،من است _ آهان پس کتاب

 .خوریقسم نمی

مواند درک کند که من مامتان ه که ه چکس نمیآ

  .را ب رتر از همة عالم دوست دارم

  :گفتم

  .باان مامان ،_ به خدا

زده زدم  هتای دودوقتی با ش رة چسب روی باله

داشتت کته  شتکافش ره یتک  .مثل ش ره درخر د

  .آمد رون میاز درزش چسب ب مدادوقتی فرار می

با دستم س اهی را که سر ش رته چستب ده بتود 

به  .پاک کردم و قسمت قرمز را هم چسب مال دم

  .به چه ماهی قرنگی شد خودم ک   کردم

را جمن کردم ش رة چسب را محویل  !وسائل کارم

دادم و ماهی را که کامالً خرک شده بود با نتخ 

  .ها آویزان کردمسف د پرت منگ ماهی

ز نفهم ده بودم ماهی چه جوری حرکت هتم آن رو

 !!کندمی

فهمم که ارمعاش هتوا وقتتی کته اّما امروز می

شد متاهی کاغتذی ها نزدیک میکسی به منگ ماهی

  .دادرا مکان می

کردم ایتن بتود کته آب کار دیگری که باید می

  .ها را من عوض بکنمماهی

و چن ن بود که متا روز ست زده متادر متوجّتة 

اّما آنچه برای من بتاور  .هی دّوم نردغ بت ما

نکردنی بود این بود که وقتی مادر جریتان را 

فهم د و متوجّه شد که آن ماهی قرمز خوشگل را 

هتا آری بعتد از بعد از سال ،اممن درست کرده

  .ها محکم بغلم کردسال

نقاشی را از خانوادة  ،_ قربان مو پسرم بروم

زیتزم فکتر متو محرتری ع ،ایمن به ارا بترده

عمو وقتی به سّن متو بتود اینقتدر کنم پسرنمی

  .موانست نقاشی کندخوب می

حتاال هتم  ،پسر عموی مادرم نقاش بزرگتی بتود

 چنتدتأسفانه دور از وطن با هرتتاد و م .هست
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عمتو را هم ن پسر .سال سن، هنرمند غریبی است

 .پدر فهم ده و دانایش به اوج اشتهار رستاند

تة پزشکی را خوانده بود که عمو دو سال رشپسر

اش با مرریم نعش ُمرده سازگار متوجّه شد روحّ ه

ی هایباییاو روح لط فی داشت که عاش  ز .ن ست

هتای متردم طب عت بود نه ب ماری و نا هنااری

  .بدس رت

با صالحدید  .کردپدرش روحّ ة فرزندش را درک می

ّب را ول کترد و وارد دانرتکدة او دانرکدة طت

  .بایستزیبا شد و شد آنچه که می هایهنر

گویا شهریار شاعر معاصر ن ز بعد از پنت سال 

کرت د و ت از آن رشتته محص ل در رشتة طّب دست

اند کته او عاشت  شتد و البته گفته .شاعر شد

شکست در عر  او را از راهی که برگزیده بتود 

  .بازداشت و به راهی که مقدرش بود انداخت

بتته ارادة انستتانی و ای کتته کااینتتد فالستتفه

  ؟اخت ار آزاد معتقدند

مدب ر در صورمی کارساز استت کته در راستتای 

 .مقدیر باشد
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پدر ب ن من و مو بایتد یتک ختّط رابتط وجتود 

کته  داشت و آن اصوالً باید مادر بود درحالیمی

 .. .مادر و شما مانند دو خطّ یک زاویه بودید

از فقتتط یتتک نقطتتة مرتتترک داشتتت د و بعتتد 

 از هتم  ،شتتدید..... مدام از هتم دور متی.آن

 ،گریختی یتا متادردانم مو میگریخت د. نمیمی

دیدیم اّما آنچه را که ما می ،دومایتان یا هر

ای بود که ب ن شما وجود داشت بته ضترر فاصله

  .همة ما هم بود

خواست آن ماهی قرمز کوچولتو را متادر دلم می

  .دادبه مو هم نران می

هم ره  ،کردمدر من که هم ره کار بد نمیآخه پ

ح  با مست سرکش بودم، جستور  ،نافرمان نبودم

اگر  ،مر بودماّما باور کن از همه خاول ،بودم

بایستت پرید که نمتیگاهی حرفی از دهنم میگاه

باور کن باان متادر در همتان لحظته  ،پریدمی

شدم، ولی مو هرگز فرصت نتدادی کته پر مان می

  .کنم موض م بدهمه کارهایی که میمن راجن ب
پتذیرفتی مو ه چ دل لی را جز آنچته ختود متی

اصالً پتدر متو جتز  ،دانستیعقالنی و عقالئی نمی

 ؟دانستیخودت کسی را در این عالم صاحب ح  می

  :برگ برندة مو هم ره این بود که

 ؟چه کم دارید ،پوش دخوب می ،خورید_ خوب می

ط احت تاج و ن تاز وای پدر خورد و ختواب فقت

اصالً پدر مو قبول داشتی کته متن  ،انسان ن ست

هم انسانم و مثل هر انسان دیگتری ن ازهتایی 

 ؟دارم



 

 79/   باب آرزوهاح

 

 

یک  ،باور کن ن از من یک نگاه محبت آم ز بود

جتان گفتتن یا فقط یک مت الد ،آفرین پسرم بود

 ،متوب خ ،بود. اگر مو به جای آن همه منب ته

کن متن پستر  کمی مهربانتر بودی باور ،محق ر

  .شدمنظ ری میبی

حرف  ،های منبگذار اعتراف کنم که گاهی شرارت

 های من برای ابراز موجودّیتم بود. نرنوی

من اگر فریتاد  ،شدمآخه پدر من داشتم خفه می

من ه ت وقت قصتد بتدی  ،شدمکردم منفار مینمی

خواستتم متی ،کتردیمو وادارم می ،نداشتم. مو

بزنی ما کمی دل من خنتک فریاد  ،خرمگ نت کنم

  .شود

از مو وحرتت  ،مرس دم به اندازة مرگاز مو می

ولی وقتی با عصتبانّ ت در را بته هتم  ،داشتم

رفتی انبساط خاطری زدی و از خانه ب رون میمی

کردم اختم فکر می .کنماقرار می ،کردمپ دا می

و مخم مو مانن ع ش و نتوش متو بتا دوستتانت 

زدن بساط شتبگردی متو  خواهد شد و این به هم

  .برای من لّذمی پنهانی داشت

آری پتتدر متتو متتا را و ب رتتتر از همتته متترا 

متو حتداکثر  ،دانستتینرنا  مینمک ،قدرنرنا 

داشتتی موقن را از ما و ب رتر از همه از متن

که کوچکترین محّبتی نسبت به من ابتراز  بی آن

 .کنی

 ...به هر صورت

  .برای مامو برای خودت بودی و دن ای ما 

ای که مادر مرا به س نه فررد و از همان لحظه

ام مرویقم کرد گتویی چ تزی در به خاطر نقاشی

  .درون من شکوفا شد

  .مر شدندها رنگ نمر و گلآسمان آبی

مادر برایم گفت که ممام مصتاویری را کته از 

کارهایرتان متوی  ،هایرتانجنتگ ،شاهان قتدیم

ه و همته کتار همت ،های ماریخ مدار  هستکتاب

  .پسرعموی اوست

 چه روزی بود آن روز فراموش نرتدنی کته پستر

  .عمو مهمان ما بود

از  ،های متاریخ را از دوستتانممن ممام کتاب

دوستان مهرداد گرفته و صفحه به صفحه مصاویر 

در مصتّورات متن  .را با دقت نگاه کرده بتودم

 گنا د. نمی ،کر دن آن مصاویر زیبا
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های ختانواده بتا در جمن بچّه روزی که پسرعمو

شتنی و بتا نگتاه کناکاوانته ق افة  دوست دا

 ،موش ،کر دنرسته و به مقاضای هر کس چ زی می

م ر، نگاهش هفت ،دوچرخه ،عروسک ،سوسک ،گنارک

متن معمتوالً ستاکت و  ،روی صورت من م خکوب شد

احسا  کردم هر چه ختون در بتدن  ،خاموش بودم

  .شددارم همه موی صورمم جمن 

که مورد موجّه قتترار گرفتتته بتودم  آری از این

آخته متتن هرگتز بتاالمر از هتت چ  ،دستپاچه شدم

  .نبودم

  :پسر عمو با مهربانی گفت

_ استاد م الد مو چه دوست داری برایت نقاشتی 

 ؟کنم

 !؟استاد

این کلمه آنقدر برایم ش رین و آنقتدر مرتّوق 

ی آنکه معل مبی کنم اگر امروز بود که فکر می

متتوانم آنچتته را کتته بب تتنم خ لتتی راحتتت متتی

خواهم بر روی بوم مصویر نمایم از اثتر آن می

  .کالم و آن آغوش مهربان مادر است

مو پتدر هت چ جتایی در هنتر نقاشتی متن  ،مو

  .روشوی بناراحت می ،نداری

آن روز از پسرعمو مصویر یک ستردار فتامم را 

 ،خواستم و او با حرکتت کومتاه و بلنتد قلتم

دار زیبایی را بتا یتال و کوپتال بتر روی سر

آنقدر محت مأث ر قرار گرفتته  .کاغذ خل  کرد

اخت ار اشک شوق از چرتمانم جتاری بودم که بی

  .شد

پسرعمو با نگاه مهربانش لبخند زیبتایی زد و 

 :گفت

 .مر که ن ست_ از ماهی کوچولوی مو قرنگ

و من فهم دم که مادر با او راجن به من صحبت 

  !من، راجن به من .تکرده اس

متر و راستی پدر آیا مادر با پسرعمویش صم می

یا نگاه مهربتان پسترعمو  ؟مر از مو بودراحت

و نگاه هم ره مملو از محق تر  ؟مرّوق سخن بود

تنتتایی متتو ستتخن را در درون دهتتان اعو بتتی

 ؟خرکاندمی

چنتد کته آن  آن مصویر را هنوز هتم دارم هتر

کته چتون  ه ایتننت ،اماحسا  را از دست داده

ام ارزش کتار خودم قادر به مصتویرنگاری شتده

هنتوز هتتم او استتاد  ،پسرعمو کم شده است نه
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 فقط فلسفة ح ات متن مغ  تر .است و من شاگرد

ام که در جنتگ ه شدهآری پدر متوج .یافته است

مواند فامم باشد اگتر مغلتوب ه چ سرداری نمی

  .نرود

 ،مترینموان باور کرد کته وحرتیآخه چگونه می

رد در یتک متالش مرین فترحممرین و بیالقلبقسی

فتتامم و قهرمتتان  ،نانتتهح تتوانی و غ تتر متمد

 ؟نام ده شود

رتأت گرفتته از ر نکدانم شاید این طرز مفنمی

این واقع ت است که مو هم ره پ ر قادر بتودی 

 و من جوان مقهور!!

 ...بگذریم

 هتای کتال به هنر مرا نستبت بته در عالقة من 

حفظ کردن مطالبی کتته نته در آن  ،جّه کردموبی

 ،خوردها به درد ه چکداممان نمیروز و نه بعد

 .کردموجّهم را جلب نمی

پدربزرگ متوجّة عالقة ذامی من شده بود و چنتد 

 :بار به مو گفت

 .ه در رشتة هنر ادامه دهد_ بگذار این بچ

  .گرفتیو مو با پوزخند حرفش را نرن ده می

ای کته بته رنگی شکستته بستتهمن با مدادهای 

، رس ده بود گهگاه از گل و گ اه من! به !ارا

دوست داشتتم  .کر دمآسمان و زم ن چ زهایی می

ولی چه آرزوی محالی  ،الملک برومبه کال  کمال

دادی راجن به مو اصالً اجازه نمی ،در سر داشتم

 .این مسئله کالمی گفته شود

استی خاممه خوروزی وقتی اصرار پدربزرگ را می

 :دهی فریاد زدی

باالمر  ؟خواهد برود_ این پسر در آینده چه می

مردک با ممام هنتری کته داشتت در  ؟از ونگوگ

! !ایتن پسترک گتدایی بایتد بکنتد ،عسرت ُمرد

ایتن  ،این کتاب ،این دفتر ؟نقاشی هم شد کار

ختوب  .این مداد خب در  بخواند آدم شود ،کاغذ

چته کتم  ،خوابتدمتیخوش  ،پوشدخوب می ،خوردمی

  .بله فقط غ رت ندارد ،یک جو غ رت ؟دارد هان

کنم چطور شد متو فکر می ،ها بعد و حاال همسال

 ،وطن چته ب گانتهاز آن همه نقاش موّف  چه هم

 ؟فقط ونگوگ را علم کردی

هرگتز  ،به یاد ندارم مو اهل مطالعه هم بودی

ی ندیده بتودم کتتابی را بته دستت به طور جد

هتایی کته گاهگاهی آن هم شب .خوانیبگ ری و ب
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به جهت رحلت و وفتات انب تاء و اول تاء بته 

شتد ناچار ماالس شراب و قمارمتان معط تل متی

ای را متوی روزنامه ،که خوابت ببرد برای این

زدی و چه زود هم روزنامته از رختخواب ورق می

 ...شدمو بلند می افتاد و خرخردستت می

اصتالً  ؟شتتناختیمتیراستی مو ونگوگ را از کاا 

الملتک را چترا ول کتردی و بته ب گانته کمال

 ،اینهتتا همتته بتته دور ؟چستتب دی؟ بهتتزاد چتتی

  .پسرعمو که خویش و آشنا بود

الملتک را خوانتدم ها وقتی سرگذشتت کمتالعدب

 :فهم دم که
الملک میرزا ابوالحسن نامی بود که چون جّد کما "

و بر خ ف میل پدر دنبا  نقاشری رفتره برود پردر

 !! ". بدوالمطّلب او را  اق کرد قاضی

راستی پدر چه خوب که متو ایتن یکتی را بلتد 

 .نبودی

  .... شکر
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شفاف ت و صراحت  ،با گذشت زمان حوادا زندگ م

و آنچتته در ختاطرم  .انتدخود را از دست داده

ای از فراموشتی و غرابتت آنترا باق ست هالته

  .احاطه کرده است

راحت دارد و شفاف استت ایتن اّما آنچه هنوز ص

ختارج  ،ام بتودماست که من مدام دنبال زندگی

به دور از  ،از ن روی جاذبة قدرت و صولت پدر

م ن ن شتتداد و غالظتتی کتته او بتترای محکتتقتتوا

هتتای حکومتتت دیکتتتاموری ختتود ستتاخته و پایتته

  .پرداخته بود

پدر در خانة کوچک خود بر ممام جهتان حکومتت 

آیندگان برایش قابتل  عقاید گذشتگان و ،داشت

  .قبول و هضم نبود

از مرب تتت فرزنتتد چتته معتتال م قتتدما و چتته 

حت   .پستندیدرهنمودهای جدید ه چکدام را نمی

صح م همان بود که او  ،گفتهمان بود که او می

  .اندیر دمی
 :و شاید به قول آن نویسنده

های کویاهی هستند که طبیعت برای ها پرانتزشادی" 
سراسر غم و س تی زنردگی در مرتن  آن یحّمل طومار 

 ".قرار دادآ است

های کوماه سفرهای مابستانی متا و این پرانتز

و آن روزها بود که  .به سواحل دریای خزر بود

کن نکتن هتای  نفسی راحتت از در  و مرت  و ب

  .کر دممداوم می

هر لحظه و هر قستمت از آن زنتدگی مابستتانی 

آفتاب  ،زدن کنار دریا چادر .برایم جالب بود

طعم  ،آب شور و ولرم دریا ،های سوزاندا ، شن
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هندوانة خنکی که از زیر ماسة مرطوب گود شده 

همتته و همتته زیبتتا و  ،آوردیتتمب تترون متتی

انگ ز بود و آفتاب درخرتانی در ظلمتات خاطره

  .نمودح ات من می

 ،بردمدانستم و از شنای زیر آب لّذت میشنا می

ای کوچتک زیتر آب با نفستی عم ت  مثتل متاهی

ب متی از شتوری آب و ستوزش  ،شتدمور متیغوطه

ها را راحتت پ تدا گوش ماهی ،هایم نداشتمچرم

  .دادمکردم و با سر انگرت نوازشران میمی

کتردم بتا رفتم و سعی متیبه زیر آب ش رجه می

 .نوک دما  اثری از خودم در ک  دریا بگتذارم

 ای بعتد متوجی آنترا از بت ناثری کته لحظته

 .ولی برای من نفس عمل لذت بختش بتود ،بردمی

 ،کتردممن خود را درون دریا آزاد احستا  متی

موانستتم بتا شتنا می ،دانستمخود را قادر می

س ن  ،باال و پای ن بروم کرد متن و مح ط عمل

من مثل دریا  ،آم ختممن با دریا در می ،شدمی

یتک  .پ وستمشدم و در اف  به دریا میوس ن می

یگر کوچک و اس ر نبودم حتی برای چند د ،کالم

  .ساعت زودگذر

که آفتاب با ممتام عظمتت و  دیروقت پس از آن

شد با با آن همه ابهت و شکوه در دریا غرق می

ولی روحتی شتکفته بته  ،چرمان سرخ ،بدن خسته

گرتتم و بته ختواب شت رینی فترو متی چادر بر

دو ستاعت و گتاه چنتدین  ،یتک ستاعت ،رفتممی

لب با ورود دوستان شبانة پدر کته و اغ .ساعت

آمدند خواب حتی در ساحل دریا هم به سراغش می

  .خوردبه هم می امش رین

انگ ز نقطة عطفی در یاوآن عصر ر ،اّما آن روز

و پود احساسات مترا مکتان  زندگی من گرت مار

  .داد و عم قًا با آن عا ن شد

در عالم خواب و ب داری احسا  کردم که صدایی 

یتایی واز سرزم ن ر ،از قدس ان ،عالم باال از

هایم طن ن افکنده و به قلب و فرشتگان در گوش

با صدای خوش آرام آرام  .روحم رسوخ کرده است

ختوب گتوش  ،نرستم ،از جا پریدم ،هوش ار شدم

 ،اینقتدر ختوب ،این صدا از بهرت بتود .دادم

  .ه خدای منآ ،اینقدر عالی

ستم صاحب صدا را وقتی به جمن دوستان پدر پ و

 .دیدیم و شناختم

  .ای بودمرحوم استاد فاخته
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او افسر ارمش بود و متأموریتی سته ماهته در 

وقتی عموی مادرم فهم تده بتود  ،شهر ما داشت

جان معرفی به دایی را آید اوکه به شهر ما می

کرده بود و او از این طری  وارد خانوادة ما 

  .ست داشتپدر صدای خوب و ساز خوب را دو ،شد

گرفت من هم در خ ال و وقتی صدای استاد اوج می

دیتدم اش را میهرهچ ،کردماحساسم با او صعود می

ت و چتون لتب از باختتکه در غمی پنهانی رنگ می

پتتدربزرگ گلتتوی او را خوانتتدن فتترو متتی بستتت 

  .جان صورمش رابوس د و پدر و داییمی

خواستت جترأت داشتتم بته من دورادور دلم متی

افتتادم و ستراپایش را غترق بوسته انش میدام

پرس دم چگونته ایتن صتدای کردم و از او میمی

مر  از ولی ه هات  ،آوردخوش را از گلو در می

  !پدر

تی با وجود کمی سن عاش  موست قی اصت ل و ستن

آرزوهایی هتتم بته همتان  .شدم و حاال هم هستم

مرحتوم استتاد  ،ها داشتمبلندی و لطافت چهچه

خصو  در اش به جادویی هایبا پناه احمد عبادی

هتا مرا با خود به اوج آسمان ،نواختن سه مار

  .بردمی

درون بسترم با  ،زیادی که در ماریکی هایچه شب

هتای های فروبرده در گلو بتا برنامتة گتلگریه

  .امجاویدان به خواب رفته

الهة ناز استتاد بنتان مترا بته ختواب نتاز 

-گتاه .بتردمیاد متیکراند و غم روز را از می
گاهی که دلم خالی از غم بود و حتالی داشتتم 

دادم و بتته قتتول ختتودم آواز صتتدا ستتر متتی

خواندم. اگر پتدر خانته نبتود صتدایم اوج می

داد و با محّبتت گرفت و مادر با لذت گوش میمی

  .پسر کوچولویم چه صدایی دارد :کردزمزمه می

ب ه ها یک چ زی شهآن روزها موی مدرسه دست بچ

جتدول ضتترب نبتود یتک  ،جدول ضرب دیده بتودم

چهارگوش پالست کی بتود کته متویش مثتل کاغتذ 

از شتمارة  .های مربن متحّرک داشتشطرنای مهره

هتا نوشتته شتتده بتود کته یک ما صد روی مربن

د برنده کستی ریختند و بعها را به هم میمهره

ب پرتت ستتر هتم قترار بود که اعتداد را مرمت

   .ی علمیی بود منتها ما حداسباب باز .دادمی

ولی ما عادت نداشت م که مقاضای خریتد چنت ن 

بازی ،چ زهایی را مطرح کن م هتای متا اسباب 
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 .ستاخت معبارت بود از چ زهایی کته ختود متی

واکس را با م خ سر یک چتوب محکتم  جعبة خالی

های چرخاندیم و عا ب است که بچّهکردیم و میمی

تدایی خ لی ب رتتر آن زمان از همان وسایل اب

بردند ما این زمان و این همته استباب لذت می

  .بازی گران مکن کی

 تر نتته قصتد گلته غرضم نه معری  است نه محق

  .ه چکدام ،ردارم نه ارادة مرک

وقتی بزرگ شدم و عق دة افالطون را راجتن بته 

آموزش خواندم چ زی بته قتول ختودم در همتان 

  .دوران نوجوانی پ دا کردم

ن عق ده داشت کته آمتوزش یتک یتادآوری افالطو

همة علوم در انتدرون متا یتا بته قتول  ،است

م فقط معل ،فروید در ناخودآگاه ما وجود دارد

آنهتا را بته خودآگتاه منتقتل  ،با یتادآوری

  .دهدمی

کنم ح  با افالطتون بتود چتون اگتر من فکر می

آموخت منطقی و عقالئی این بود که ه چ معّلم می

که  ز استاد خود نرود و حال آنشاگردی برمر ا

  .غ ر از این است

علوم از هر نوعش که فکر کن م رو بته مکامتل 

شتوند یعنی آیندگان بهتر از گذشتگان می ،است

  .و هستند

  .اممن در وجود خودم به این نت اه رس ده

آن مربتتن اعتتداد در هتتم ریختتته بتته نظتترم 

استتتعدادهای فطتتری ماستتت و منظتت م آنهتتا از 

ست کته بتر متا وارد ا با ملنگرهائی ب رون و

   .شودمی

استعداد نقاشتی را در وجتود ختود  ،من  نت ک

مح ط زندگی من طتوری نبتتود کته دستت  ،داشتم

ولتی  ،مهربان پدری مرا راهی کال  نقاشی بکند

چون این استعداد در من بالقوه بتود بتا یتک 

آم ز مادر و یک نگاه مهربان پسرعمو کالم محّبت

اش به من و استاد نام دنم گوارانهو خطاب بزر

  .آن ن روی بالقوه را به فعل آورد

آنکه معلمی دیده باشم یتک نقتاش من امروز بی

  .امخودساخته

اساسًا وقتتی از چ تزی  .موس قی ن ز چن ن بود

 .بریم دل ل موجودیت آن در درون ماستلذت می

ای استعداد خفتتة درون اوج صدای استاد فاخته

هایی که همته شتب شن دن آهنگ .کردمرا ب دار 
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شتن دم های جاویتدان رادیتو متیاز برنامة گل

صدای محمتودی  .آموزش موس قی من بتود عاشت  

داریوش رف عی و کور  سترهنگ زاده  ،خوانساری

  .بودم و هنوز هم هستم

های ده سالگی به بعد برنامة گل همه شب از سن

 و واقعتاً رنگارنگ رادیو الالیی ختوابم بودنتد 

و ستال عا تب بتود و  این عالقمندی در آن سن 

  .هنوز هم هست

افتتاده  ها برای افراد جتامعموالً این برنامه

شتد بود و بدین جهت در مواقعی پخش متیمناسب 

  .بایست باشندها خواب بودند یا میکه بچّه

جوان ها هم که فریفتة موس قی پتتاپ و کالست ک 

 ! !اّما من ،غربی شده بودند
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  .م الد ،_ م الد

دوستتی  ،وح د بود ،قدم آهسته کردم و برگرتم

هتر دو  .امکه مابستان گذشته با او آشنا شده

 ،کتتردیمدرکارخانتتة چتتای خرتتک کنتتی کتتار متتی

ولی کند نخواستم بفهمم که او برای چه کار می

برای خود من کتتار کتردن بترای اثبتات شترافت 

-ممکن بته پتای ن ا ما حدپدر مر .انسان م بود
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کرد که کرد و بعد ادعا میمرین مرحله محق ر می

اصتتالً  .اممن ذامًا حق ر و نتاالی  آفریتده شتده

فراموش کرده بود که من محصول کارکرد ختود او 

ه وجود من از او منرعب شده است و اگر ب ،هستم

زعم او جنس ُبنال هستم مقص ر از متن ن ستت از 

  .خود اوست

مثتل یتک کتارگر عتادی در  ممام مابستتان را

مخصوصًا جایی رفتته بتودم  ،کارخانه کار کردم

 ،شناختدار اصالً و ابدًا پدر را نمیکارخانهکه 

شنایی بتا او چون می دانستم اگر کتوچکترین آ

اش را در پوست نتازک متن داشته باشد زهر ن ش

 :کندفرو می
  .دهند_ به خاطر من به مو احم  پول می

ودم به خودم الاقل ثابت کردم شکر خدا را که خ

شعور ن ستم و حق تر هتم بی ،عرضه ن ستمکه بی

متوانم آینتدة ختوبی داشتته ام و میخل  نرده

  .باشم

آن سال هر چه دستتمزد گرفتته بتودم همته را 

 .جلوی مادر گذاشتم

  ._ مال شما

با مهربانی نگاهم کترد و بتا بزرگتواری پتس 

  .داد

  ._ مال خودت عزیز دل من

مادر مناعت طبتن  ،چه اصرار کردم نپذیرفتهر 

دانستم که پتدر آنقتدر می ،ای داشتالعادهفوق

دهتد ولتی متادر از که باید به او پتول نمتی

اگر هم شکمش ست ر نبتود  ،خانوادة واالیی بود

  .باصطالح چرمش س ر بود

  ؟_ چ ه وح د

  .کنم_ مبریک عرض می

 :ام گرفتاش خندهاز  ست رسمی

 ؟اسبت_ به چه من

_ پدر محترمتان رئ س انامتن خانته و مدرسته 

  .شده است

  !نگو ؟_ نه

 !_ باور کن 

 ؟_ مو از کاا فهم دی

 ._ پدرم گفت

 ؟_ از کاا فهم د

 ،_ دیروز پدر و مادرها مدرسه دعتتوت داشتتند

 ؟دانستیمو نمی
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 !_ نه 

_ حتمتتًا دعومنامتته را بتته بتترادر بزرگتتت 

 ؟اسمش چ ه ،اندداده

  ._ مهرداد

 .اند پدر مو رئ س شدهآره رأی گ ری کرده _

  !_ هم ن

 ._ مبارک است

          !_ هم ن

 ؟_ خوشحال ن ستی

نته منهتا خوشتحال  ؟شتدمآیا باید خوشحال می

چه جتوری  ،نبودم بلکه حسابی حالم به هم بود

پدری کته در طتول  ،غ ر مسئول ،پدر نامهربان

ده ستالی کته  ،ختوانمهرت سالی که من در  می

حتی یکبار هم در  ،خواند یکبارهرداد در  میم

در  و مر  به ما کمک نکرده رئ س انامن خانه 

 ؟و مدرسه شده است

 ؟مع ار انتخاب چی بوده و چی باید باشد

پدر رئ س یکی از ادارات کل تدی شتهر بتود و 

آیتا  .کنم هم ن باعث انتخابش شده بودفکر می

 ؟این درست بود

مهرداد با  ،رساندم با عاله خودم را به خانه

مهرداد هم ره  ،فرزاد قبل از من رس ده بودند

دنبتال  ،رفتتزودمر از من از مدرسه ب رون می

اش پای ن مر از مدرستة رفت که مدرسهفرزاد می

من معموالً آخرین نفر بودم که از کال   ،ما بود

بایتد  ،آخر مبصتر کتال  بتودم ،آمدمب رون می

تر کسی جا مانتده کردم اگر کتاب و دفنگاه می

  .کردم که گم و گور نرودبود جمن می

-شدم و گهگاهی وسط راه به برادرهایم ملح  می
  .شدم گاه بعد از آنها وارد خانه می

عد از ما مثل بّچه های دیگر اجازه نداشت م ب

-یتک ،برگرت از مدرسه موی کوچه بتازی کنت م
شتاید یکتی از  .آمدیمراست باید به خانه می

هتای در هول بودن من هم ن دوری از بچلل خاع

به  خ لی سر ،و دروازه بود یر و متأخوذ  بز

  .ح ا بودم

  ._ سالم

  ؟دیر کردی ،_ سالم

 ._ خبری آوردم

 ؟_ چه خبر

  ._ پدر رئ س خانه و مدرسه شده است
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 ؟_ که چی

 ؟_ باید خوشحال باش م یا بدحال

 ؟_ به ما چه

تی ایتن راست ،مفاومی مهرداد معاّب کردماز بی

 ؟مسئله ارمباطی به ما نداشت

  .ولی ارمباط داشت

آقتایی کته معلتم فقته و چند روز بعتد حتتاجی

شرع ات و صرف و نحو عربی ما شده بود به محش 

  :ورود به کال  گفت

_ این پسرة لو  و ننر رئت س انامتن خانته و 

مدرسه که باید امستال افتختار معّلم رتان را 

م تل دارم  !بلنتد شتود ؟داشته باشم کی استت

  :اندراست گفته ،دعوای مفصّلی با او بکنم
 "جنگ اّو  به از صلح آخر است."

ولی من از  ستت  ،ها مامران برده بودهچهمۀ ب

جسور  ،مبصر کال  بودم .ام گرفته بودآقا خنده

از جا بلند شدم و با صدای کامالً رسا و  ،بودم

 :بلند گفتم

شد بته متن خواهد باآقا پدرم هر که می_ حاجی

 .م الد است اسم من .ربطی ندارد

آقتا بعدها فهم دیم که حتاجی ،آرو  بلندی زد

مرکل گوارشی دارد و از گتاز معتتده متدام در 

  .عذاب است

خندیتد  ،ب نی نکرده بود ه را پ شه چ این مک

  :و گفت

 .من و مو با هم دوست خواه م شد ._ خوشم آمد

من دوست ولی نران به آن نران که نه منها با 

ای که در بعضتی نرد بلکه به علت اختالف عق ده

 .آقا مرا مردود کردمسائل با هم داشت م حاجی

در جمتن وقتی فهم دم که با وجود کّلی کمک که 

دم و مطالبش کتترده بتوها و شن دن شدن همکالسی

بتار وقتتی  کتته چنتدین و چنتد با وجود ایتن

اطتراف  روستایبه  خواندن روضه خواست برایمی

برود او را بتا مومتور گتازی رستانده بتودم 

  .دعوای حسابی با او کردم ،مردودم کرده

 ،آقا جنگ آخر بتدمر از صتلم اّول استت_ حاجی

 ایکاش روی حرف و خندة شما حساب نکرده بودم. 

انگاری فتتم خ بتر کترده  ،ای کردمزهخندة بی

 ...بود

چند که از مردود شدن ناراحت بودم ولی در  هر

خدا را شتکر  ،کردمدم احسا  رضایت میدرون خو
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که پدر فهم ده بود حنایش به جهت رئ س بودنش 

  .رنگ ندارد

ها که در  به هر صورت آن سال با موجّه به این

مردود  دور خوانده بودم و واقعًا مستح  را یک

های فوق برنامته کرت ده شدن نبودم به فعال ت

  .شدم

نقاشی را  ،عاش  بوی مرّکب بودم ،خطّم خوب بود

برای اول ن بار با آبرنتگ بترای  دانستم ومی

 .نرریة مدرسه نقاشی کردم

 عکس دختری زیبا !!

متا آن  ،شتتدندکم کم دخترها برایم متوّلد متی

ا متا ،دیتدمزمان دور و بترم دختتری را نمتی

یکبارگی کرری در وجودم به ستوی جتنس مختال  

 .پ دا شده بود

ری را در راه دب رستتتان اغلتتب دختتتری چتتاد

دیدم که صورت زیبا و گنتدمگون بتا موهتای می

کرد آنچه که اخ رًا در او جلبم می .مرکی داشت

آری  ،آن روز ،اش بودگل انداخته های سرخِ گونه

آن روز بخصو  به طرفش کر ده شدم و وقتی کته 

گذشت شعری به زبان محّلتی بترایش از کنارم می

 :خواندم
دیم یار مِ   شرینهن یَ کِل ِ

 

 اَگره هَیِشه ِدِلر هشومِ  ِمن
    ِایِنررررررره  َیررررررری

 :یعنی
رخسررار یررار مررن گررل 
 آیشررررررین بررررررود

 

روم به آیری اگرر من می
 آیرررری ایررررن بررررود

 

 

برگرت و چنان لبخند زیبایی محتویلم داد کته 

هم لذت بردم و هم سراپا خ س عرق شدم، راستی 

برای چه خندید؟ شاید دو سه دانه موی بور که 

د او را بته خنتده هایم ستبز شتده بتوروی لب

 ...امواداشت. او فهم د که بزرگ شده
ام و او فهم د که صدها بار از کنتارش گذشتته

 ...ا حاالام ،او را ندیده ام

چنان شرمنده و پر مان شدم که ما آختر عمترم 

هرگز و هرگز برای جلب موجّته دختتری پ رتقدم 

 .نردم

 
روزگرراری یررک یبسّررم یررک 
 نگررررررررررررررررررراآ
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 خوشتر از گرمای صد آغوو
 بررررررررررررررررررررود

 

این زمان بر هرر کره د  
 بسرررررررتم دریرررررررغ

 

 آیی آغوو او خاموو برود
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ای فدای یو هم د  و هم 
 جررررررررررررررررررران

د  فدای یو چرون یرویی 
 دلبررررررررررررررررررر

د  رهانرردن ز دسررت یررو 
 مشررررررررررررررررررکل

راآ وصررا  یررو راآ پررر 
 آسرررررررررررررررررریب

بندگانیم جان و د  برر 
 کررررررررررررررررررررف

گر د  صرلح داری اینرک 
 د 

دوو از سوز  شق و جذبة 
 شررررررررررررررررررروق

 وق دیردارمآخر کرار شر
 چشم بد دور خلویی دیدم

هر طرف دیدم آیشی کران 
 شررررررررررررررررررررب

پیررری آنجررا برره آیرری 
 افررررررررررررررررروزی

ار و گرل ذِ رهمه سیمین 
 رخسرررررررررررررررررار

 ود و چنگ و دف و نی و 
 بررررررررررررررررررربط

سرراقی مرراآ روی مشررگین 
 مررررررررررررررررررروی

موبرد و  ،مغ و مغرزادآ
 دسرررررررررررررررررتور
سلمانی  من شرمندآ از م

پیر پرسرید کیسرت ایرن 
 گفتنرررررررررررررررررد

گفت جامی دهیدو از مری 

وی نثار رهت هم این و هرم 
 آن

جان نثرار یرو چررون یرویی 
 جانرررررررررررررررررررران

جان فشراندن بره پرای یرو 
 آسررررررررررررررررررررران
 درد  شق یو درد بی درمران

چشررم بررر حکررم و گرروو بررر 
 فرمرررررررررررررررررررران
 وز سر جنگ داری اینک جران
 هر طرف می شرتافتم حیرران
 سوی دیر مغان کشررید  نران

روشررن از نررور حررق نرره از 
 نیررررررررررررررررررررران
 دید در طرور موسرری  مرران
 بررادب گرررد پیررر مغب گرران

همرره شرریرین زبرران و ینررگ 
 دهررررررررررررررررررررران

شمع و نقرل و گرل و مری و 
 ریحرررررررررررررررررررران
 مطرب بذله گوی خوو الحران
 خدمتی را یمام بسته میران

شرردم آنجررا برره گوشرره ای 
 پن رررررررررررررررررررران

 ر و سررگردان اشقی بی قرا
گر چه ناخواندآ باشد ایرن 
 م مرررررررررررررررررررران
 ری ت در ساغر آیرری سروزان

سوخت هم کفر از آن و هرم  
 ایمرررررررررررررررررررران
 بزبانی که شررح آن نتروان
 همه حتی الورید و الشریان
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 نررررررررررررررررررراب
 قی آیی پرست آیی دستسا

چون کشیدم نه  قل ماند 
 و نررررررره دیرررررررن

مسررت افتررادم و در آن 
 مسررررررررررررررررررتی

این س ن مری شرنیدم از 
 ا ضرررررررررررررررررا 

 

 

 

 
که یکی هست و هیچ نیست 
 جرررررررررررررررررز او 

 ال الرره اال هررو آَ حرردو 
 

 
 

 

 .نفسم بریده بود مکث کردم ما نفسی مازه کنم

گویتد بتس چرا آقای معّلم نمتی ؟خدایا چه شده

 ؟است
از یو ای دوست نگسلم 

 پیونرررررررررررررررد
 

ور به ییغم ُبرند بند 
 از بنررررررررررررررد

 

الحق ارزان بود ز ما 

 صرررررررد جررررررران
 

وز دهان یو نیم شرکّر 
 خنرررررررررررررررررد

 

در کلیسررا بررد  بررر 

 یرسررررررررررررررررا
 

گفتم ای د  بدام یرو 
 در بنررررررررررررررد

 

ایکرره دارد برره یررار 

 زّنرررررررررررررررارت
 

هر سر مروی مرن جردا 
 پیونرررررررررررررررد

 

 

یافتن یرا رآ بوحدت ن

 کرررررررررررررررررری
 

ننگ یثلیه بر یکی یا 
 چنرررررررررررررررررد

 

نام حرق یگانره چرون 

 شرررررررررررررررراید
 

کرره اب و ابررن و روح 
 قرررررردس ن نررررررد

 

 

آقای معّلم نگاهش را بته زمت ن دوختته و بتا 

 داشتتت بتتازی  در انگرتتتانگرتتتر بزرگتتی کتته 

بنتد شعر هام  اصفهانی که بتا مرج تن .کردمی

مرهورش وحدت ختدایی را در کل ستتا و مستاد و 

پرستان اقرار کترده و و آمرکدة آمشدیر مغان 

صالی وحدت داده مرهورمر از آن است که امتروز 

ولی آن روز  ،دوباره ممام نود ب ت را بخوانم

خواندم و متدام گتوش  ،با دلهرة ممام خواندم

  .کاف ست :به زنگ که آقای دب ر بگوید

 !   !ولی یک کالم نگفت
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های دیگر هتر کتدام فقتط یتک در حالی که بچّه

سمت را خوانده بودند و من ممتام را داشتتم ق

  .خواندممی

خاطرة خوبی از حاج آقا نداشتم، ختدایا بتاز 

 ؟ای در انتظار من استچه حادثه
چشم د  براز کرن کره 
 جرررررران بینرررررری

 

و آن ه نادیدنی اسرت 
 آن بینررررررررررررری

 

گر به اقلیم  شق روی 
 آری

 

همرره آفرراق  گلسررتان 
 بینرررررررررررررررری

 

 

ه بتدانی اب و ای کبه مرحله ،اقل م عر  الهی

ابن و روح القد  سه نام ست که بر یک معبتود 

  .شوداطالق می
یا به جرایی رسراندت 
 کررررررره یکررررررری

 

از ج ررران و ج انیررران 
 بینرررررررررررررررررری

 

با یکری  شرق ورز از 
 د  و جرررررررررررران

 

یا به  ین الیقین  یان 
 بینرررررررررررررررررری

 

 که یکی هست و هیچ نیست جز او
ال الررره  آَ حررردو 

 اال هررررررررررررو
 

 
هتا مامرتان بچّتهممام  ،حسابی خسته شده بودم

دانستند منظتور آقتای آنها هم نمی ،ُبرده بود

دب ر چی هست، آخه ایتن چگونته در  پرست دنی 

بند را یک نفس من ب چتاره بود که ممام مرج ن

 ؟خواندمباید می

های به هر جان کندنی بود به ب ت ،به هر صورت

 :آخر رس دم
ارباب معرفرت  ،هایف

 کررررررره گ ررررررری
 

مست خوانندشان و گ ی 
 شرررررررررررررریارهو

 

از می و بزم و ساقی 
 و مطررررررررررررررب

 

وز مغ و دیر و شرراهد 
 و زّنررررررررررررررار

 

قصررد ایشرران ن فترره 
 اسراریسرررررررررررت

 

که بره ایمرا  کننرد 
 گرررررراآ اظ ررررررار

 

پرری بررری گررر برره 
 رازشرررران دانرررری

 

که همین اسرت سرّر آن 
 اسررررررررررررررررار

 

 که یکی هست و هیچ نیست جز او
ال الره اال  آَ حدو 

 هررررررررررررررو
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 :  گفتآقای معّلم سر برداشت و خطاب به کال

 .کن م_ با هم مروی  می

ای بود هایم بهترین موس قیزدن همکالسیصدای ک 

که متا آن زمتان مترا بته اوج لتذت و شتادی 

  .رسانده بود

ام در یتتک لحظته بته ک   کردم و ممام خستتگی

  .پایان رس د

_ خواندن شعر شما را قطن نکردم به این دل ل 

متة که مرا به یاد آقای مهتدی سته لی و برنا

ُمتن صتدایتان خ لتی  ،مراعرة ایران انداخت د

من در آن برنامه شرکت داشتم و این  .خوب است

 .امایست که گرفتههم جایزه

اش را باال کرت د و ستاعت آقای دب ر آست ن کت

 .مچی قرنگی را نرانمان داد

عابتتا در پایتتان آن ستتال در آمفتتی مئتتامر 

دب رستان وقتی آقای رئت س دب رستتان استامی 

ها را بترای دریافتت جتوائز گردان اّول کال شا

در حضور والدین  (دو جلد کتاب مأل   خود را)

برادر کتوچکم  !خواند نام خودم را نرناختممی

  :با خوشحالی زد به پهلویم

  !!زنندِهی م الد مو را صدا می ،_ م الد
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هتتای کوچتک ماننتد ستّکه دو رو زندگی در شتهر

 .و از دیتتدگاهی بتتد از نظتتری خوبستتت ،دارد

البته در همه جای عالم خوب ختوب استت و بتد 

هتای کوچتک پتر ای که در شتهرخوبی و بدی .بد

شود این است که به جهت مح ط محتدود مر میرنگ

متر و گویتامر رذائل و فضائل اشتخا  نمایتان

 گردد. می

 :در شهر شاین شد که

گاهی کر ک زن فالنی که نر  است و باالجبار گاه

از دادگتاه مقاضتای طتالق کترده  ،نه داردشبا

 است.!!

 ؟_ چرا
ای از ده آورده بوده که در چون گویا دختربّچه

هایی که نبود مواظب پسر کوچک او باشد. خب شب

  .ما ایناای داستان ه چ اشکالی نداشت

اشکال از آناا شرود شده بود کته ختانم نتر  

اش شده بود و جناب خبر وارد خانهن مه شبی بی

  .فالنی را در وضن بدی با دخترک دیده بود

خبر دهن به دهن گرت و گرت و ممام شهر را پر 

 کرد.

وقتتی  ،ای بتودآن جناب مدیر دبستان پسترانه

داستانش برمال شد چنتد متاهی معلت  کردنتد و 

 .. .بعد

چون مدرسة متا  ،شودفاجعه از این جا شرود می

نی بتا ابتال   ،مسئول امور مرب تی نداشتت فال

 !! .رسمی اداری وارد مدرسة ما شد
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متأسفانه از این اشتباهات فاحش آن روزها کم 

رئ س امور مرب تی شهر آقتایی بتود  .هم نبود

و عصر بوی عرق از مریاکی که صبم  ،نی قل انی

 و س گار مدام الی انگرتانش بود. دهنش متراکم

آن رئ س همچو مسئولی را مأی د کترده بتود و 

هتا شترنگش در اندیرته و لآنچه که بعد از سا

ذهن من باقی مانده این است که متأسفانه کار 

کردن با آن آقای فالنی ه چ با روح ته و متنش 

 من سازگار نبود. 

قبل از ورود ایران به مدرسه متن بته عنتوان 

نقاش و خطاط نرریه انتختاب شتده بتودم و آن 

  .موفق ت برایم دلچسب و دلگرم کننده بود

  :ب فالنی به من گفتاّما روزی که جنا

_ هفتة دیگر برای اناام مسابقات استانی بته 

  .رویممرکز استان می

  ،یکباره از اوج افتختار بته پتای ن افتتادم

موانستم با آن جناب همراه و همستفر ایکاش می

 .نروم

و هم ن احسا  بدی که پ دا کردم در کتارکردم 

  .اثر گذاشت

ویر آنچه را کته آن روز در مرکتز استتان مصت

کردم به نقاشی یک بچّة دبستانی ب رتتر شتب ه 

  .بود ما به نقاشی یک دانش آموز دب رستانی

و آن نبود جز انعکا  احسا  ناخوشتایندی کته 

 از دلم به نوک انگرتانم جریان یافته بود. 

هتت چ امت تتازی کستتب نکتتردیم و ستتر افکنتتده 

من ما به آن روز با عالقه و شوق در  .برگرت م

از  ،کتردمفتوق برنامته شترکت متیهای فعال ت

همراهی و همقدمی آن جناب چنان دلختور بتودم 

روزی  .که ممام عالیت  ختودم را از دستتت دادم

 :صدایم کرد

قترار استت متاه ای که _ م الد موی نمایرنامه

بته متو  لتی دوستت داریدیگر اجرا شود چته رُ 

 ؟بدهم

هم از جناب دلخور بودم و هم شب قبتل مطتاب  

برخورد بدی داشتم. اصالً حوصتلة  معمول با پدر

  :گفتم .بازی و شرکت در مئامر را نداشتم

لی به من بده د که نه حرکت داشتته باشتد _ رُ 

  .نه حرف بزنم

  :رفت گفتدر حال که راهش را گرفته بود و می

  ._ خ لی خوب ُرل نعش را مو بازی کن
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 روزگاران گشت و گشت 
 داغ بر د  دارم از این سرگذشت 

 

 ،آن متاه و آن ستال هتم گذشتت ،روز گذشت آن

دیگر  نه آن فالنی را دیتدم و نتته ستراغش را 

  .گرفتم

اّما سخنی که به ممسخر بته متن گفتت در عت ن 

که ملخ بود خ لی بترایم آموزنتده شتد،  حالی

به قول  .حرکتی و سکون یعنی مرگفهم دم که بی

  :اقبال الهوری
 رومهستم اگر می

 گر نروم نیستم 

اگر اظهار وجود نکنم ن ست و  ،رکت نکنماگر ح

اّما به قول معروف عدو شود سبب  .شومنابود می

چه بستا موفق تت متن در  .خ ر اگر خدا خواهد

برگرفته از درسی بود که از آن وجتود  ،زندگی

  .نا مطبود و نا محترم دریافتم

اه  ،امروزه بعد از عمری ماربه به ایتن نت 

ز آن ستتخن ارستت دم کتته آن برداشتتت ستتازنده 

آلود، به پا  انزجاری بتود کته متن از طعنه

مت نتاظر  ین عال فعل بد آن مردک داشتتم و ا

  .هم ره حاضر طب عت بود

ها گذشت زمتان و بتا گویند اگر بعد از قرنمی

ُبعد طوالنی مکان امروزه مأی د کن د آنچته را 

یتا  ،که در هزاران سال پ ش چنگ ز یتا آمت ال

دیگتری اناتام داده  کتارتنرون و یا هر جنای

با آنها در ارمکاب گناه شریک می شتوید  ،است

یعنی مأی د یک عمل زشت خود مستقالً زشت است و 

مصدی  ن کی و ن کوکاری سه م بودن در  ،برعکس

  .عمل ن کوست

رفاقت با بدان یعنی مأی تد رفتتتار ایرتان و 

عداوت با آنان یعنی مکذیب و مسّلط کردن بدان 

جعته، یعنتی جنایتت یعنتی بر ن کان یعنتی فا

  .خ انت
 

 به ما بگو ،ای نسیم رهگذر

 های باغ زندگی این جوانه
 های  شق این شکوفه

 زار از سموم وحشی کدام شورآ
 ؟شوندرفته رفته خار می

فریرررررردون "
 "مشیری
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پدر ظالم، به این معنی بود که طریقتة درستت 

 دانستت. اگتر ازمرب ت کردن فرزندان را نمتی

هتتای زودگتتذر و ستتالی یکبتتار صتتحبت و نصتت حت

 ،پا ،هم ره از ن روی بازو ،گرفتای نمینت اه

کترد، م تل کمربند استفاده می مرکة آبدیده و

داشت ما چهار برادر چهار ستتون اساستی ایتن 

 ،مامملکت برویم، ولی ه چگاه در کارهای درسی

 کرد. همراهی نمی

 گفت:مدام می

 ،، ایتن کاغتذ و قلتم_ این مدرسه، این کتاب

  .بروید چ زی بروید

آیا واقعًا با این چ زها مسئله حل بود؟ آیتا 

سرپرستی پدر افسانه بتود؟ آیتا پتدر وجتودی 

 زاید در مرب ت فرزند بود؟

شود بدون آموزش آشپزی به یک شتخص آخر مگر می

ناوارد بگویند این آشپزخانه، این سبزی، این 

 ختوراکیرو ین نمک و فلفل و چه و چه بتآب، ا

 !؟ !بپز لذیذ
شود گفت این م دان فومبال، این متور، آیا می

ایتتن متتوپ، ایتتن لبتتا ، ایتتن شتتماره بدویتتد 

 فومبال ست شوید؟ 
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خواهد، هر کتاری حتتی پتدر هر کاری آموزش می

  .شدن، حتی مادر شدن

من منکتر استتعداد و متالش ن ستتم، استتعداد 

ه موروثی است و مالش حاصل مروی ، معل م و موجّ 

 اطراف ان در مح ط است.

و ما ه چکدام را نداشت م، باز هم گفتم متا، 

نه من نداشتم، مروی  برای من حکتم آب بترای 

 ماهی و آسمان برای پرندگان را داشت. 

اش بست ار نهایت و ابتراز عالقتهخرونت پدر بی

سالی یکبار بعد از محویل سال به  .بندرت بود

 .دادع دی می بوس د و دو مومانی مازهسردی می

ا این ها برای من با احسا  عم ت  و لط ت  ام

  .ام کافی نبودو نوجوانی دوران کودکی

در همچو فضایی من مانند درختتی دور افتتاده 

در دن تای منهتایی  ،کردمدر گوشة با  رشد می

های پل ستی به خواندن رمان .ور بودمخود غوطه

  .های عاشقانه عالقمند شده بودمو داستان

هتای پتر ستوز و گتداز انراء ،عاش  شعر بودم

  .نوشتممی

  ._ م الد اّول مو انرایت را بخوان

دوستتانم  ،ها و معّلم بتوداین مقاضای همکالسی

دادند و معلم نم بتا کناکتاوی با لذت گوش می

ام را جستتتاو در م تتان جمالمتتم حتتاالت روحتتی

  .کردندمی

 بتا اشتعار بتزرگ ،گرفتممن با کلمات جان می

 شتتتدم و در رهیاهتتتایم بتتته پتتترواز در متتتی

  .آمدممی

 .با مح ط مدرسه و دوستانم ختو گرفتته بتودم

ام در خانته بته آقاجتان بتود و ن تز دلخوشی

  .کرداگر فرصت خالی پ دا می ،مادر

ه خود را هی از این که مادر با این همه بچاگ

دیدم کته از می ،گرفتگرفتار کرده بود لام می

 .کار کار افتد، کارپا می

مگر اداره کردن آن خانه با آن همته ریختت و 

متادر دانستته ختود را  ؟پاش کار آسانی بتود

گذشتت باالخره هر چه بود می .گرفتار کرده بود

  .گذراندیمو هر طور بود می

 :روزی پدر با خبری جدید به خانه آمد

 .ام_ به استان فار  منتقل شده

 ؟یعنی چه
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ام را که در آن دگییعنی من شانزده سال از زن

خانه و در کنار پدربزرگ که منها حامی من در 

 ؟کاتا ؟مواقن نزول بال بتود بگتذارم و بتروم

  ؟شهری کوچک در آن دور دورها

 .شوم_ آقاجان من از شما جدا نمی

من خ لتی زود پت ش شتما ختواهم  _ برو پسرم!

  .آمد

  .روم_ من هم با شما می

ل سال بته ید اومو محصلی با ،شود عزیزم_ نمی

 .مدرسه بروی

بدون شتما زنتدگی بترایم مرتکل  ؟_ بدون شما

 .است

 ،دهتم کته پت ش شتما ب تایمقول می ،آیم_ می

  .زنممسلمًا به شما سر می

  .بق ة ماجرا به سرعت امفاق افتاد

مدارک محص لی همةمان از مدار  ب رون کرت ده 

 خانتتتتة قتتتتدیمی را فروختنتتتتد و  ،شتتتتد

آقاجان به خانة  .اخته شدهای پدر پردبدهکاری

سوم ن دخترش کته بتا دو پستر کوچتک در عت ن 

 .جوانی ب وه شده بود نقل مکان کرد

 ،_ آقاجان من هم دوستت دارم بتا عمته باشتم

 .پهلوی شما بمانم

  .شودنمی ،شود پسرم_ نمی

 .شوداگر شما اجازه بده د می ؟شود_ چرا نمی

 ؟موانی از مادرت جدا شوی_ چطوری می

 ،نته ؟با پتدربزرگ بتود جتدایی از متادرح  

  .هرگز

های بزرگ اثاث ه زودمر با پدر رهستپار صندوق

ای ما که وارد شدیم پتدر خانته .شهر جدید شد

ها را باز کترده ممام صندوق ،اجاره کرده بود

و اثاث تته را بتته ستتل قة ختتودش ستتر جایرتتان 

  .گذاشته بود

ای صرف جا به جایی کترد و متا مادر چند هفته

هم در کنارش یواش یواش به مح ط جدیتد عتادت 

 ...کردیم ولی درد دوری از پدربزرگ ه هات

رفته بودم  گ ر و در خود فرومن که اصوالً گوشه

با دوری از پدربزرگ دن ایم خ لی م ره و مار 

ساعامی از روز که معموالً موی امتاق  .شده بود

گذرانتدم بتدمرین پدربزرگ و در کنتار او متی

صدای پدربزرگ متدام در  ،زم شده بودلحظات رو

 .انداختگوشم طن ن می
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  ._ م الد پسرم وقت سحر است بلند شو

 ،آه که چه لذمی داشت با پدربزرگ سحری خوردن

  .روزه گرفتن ،نماز خواندن

  ._ آقاجان وقت سخنرانی آقای راشد است

پ تر برتوی  ،کتن روشن_ آفرین پسر رادیو را 

  .انراهللا

آرام  .سخنرانی آقای راشد بود پدربزرگ عاش 

رمند نرست و با دقت مک مک کمی لمتات آن دان

سخنرانی من در ممام متدت  ،شن دبزرگ را می

  .زدمهایش ُزل مینرستم و به چرمکنارش می

فهم دم کته ها و خطوط صورت او میاز حاالت چرم

گویتد و اال ختودم ای میآقای راشد حرف جانانه

  .کردمیشخصًا چ زی درک نم

ام متوجّه شتده بتودم کته از با ممام خردسالی

پدر هتتم بته نظترم  .نهایت آزرده استبی پدرم

شاید بتترای لتت بتا  ،ه چ محّبتی به او نداشت

  .آزردپدرش بود که پسرش را به شدت می

وقتی پدر جلتوی روی  .من سوگلی پدربزرگ بودم

 او بتتتا شتتتالق بتتته جتتتان نح تتت  متتتن 

  :زدمیافتاد پدربزرگ داد می

ه بته دستت و پایتت این زوری را کت ،ح ا_ بی

بری چه خوب بتود ه به کار میبرای زدن این بچ

 .بردیاگر در عقل و فکرت به کار می

  .گذردها از آن روزها میه که سالآ

خود متن  ،امروز نه پدر زنده است نه پدربزرگ

 .ام و خ لی زود هم پدربزرگ خواهم شدپدر شده

و حت  دارم نستبت بته رفتتار  موانمامروز می

  .آنها قضاوت کنم

آیتتا پتتدربزرگ هتتم دق قتتًا همتتان اشتتتباه را 

 کتتترد کتتته پتتتدرم در متتتورد پستتترش نمتتتی

 ؟آیا پدرم محصول مرب ت پدربزرگ نبود ؟کردمی

متتن  ؟آیتتا وارا خصوصتت ات اخالقتتی او نبتتود

دانتم کته رفتتار دانستم و هنوز هتم نمتینمی

شاید  ؟ده استپدربزرگ با منها پسرش چگونه بو

        !بد ،ب رتر از حد خوب و چه بسا
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س است آن روز دولت آم ختتن اقتوام و طوایت  

چندگانة ساکن کرتورمان بتود و هتدف از بت ن 

ای بود که به جهتت اختتالف نِِ  ادی بردن مفرقه

 بوجود آمده بود، بدین جهت مثالً رئ س مترک را

 ،فرستادند و بر عکسای فار  زبان میبه منطقه

هتا را بته ها را به آبادان و خوزستانیمرکمن

باالخره هدف احستا   ،کردندبلوچستان منتقل می

مترک و  .متان بتودمّل ت واحد در ممام سرزم ن

مهرانی و ش رازی همته و  ،مرکمن، بلوچ و کرد

بایستت یتک احستا  همه ایرانتی بودنتد و متی

 .یافتدر همه ریره میهموطنی 

و رسم بر این بود که هر رئ س جدیدی که وارد 

شد کارمندان طراز اّول در خانه و کارمندان می

های پای ن در همان مح ط اداره به دیدارش رده

  .شتافتندمی

چند روز بعتد از استتقرار در خانتةمان پتدر 

 :گفت ،وقتی از اداره برگرت
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ه یواش یتواش ت خانم خودمان را آماده کن د ک

رهستتای ادارات و کارمنتتدان بتته دیتتدارمان 

  .خواهند آمد
  .قدمران باالی چرم ،ت مرری  ب اورند

مح ط ناستالم دور  که پدر از آن مادر از این

ما حدودی سر بتراه شتده بتود  شده و شکر خدا

 .کرداحسا  آرامش می

هایران یکی یکی آمدند و آقایان رهسا با خانم

سم معارفه اناام گرفت، متا به قول معروف مرا

ها عادت کرده بتودیم کته کتاری بته کتار بچّه

ها نداشته باش م، هر کس سرش بته کتار بزرگتر

 .خودش بود و مادر سرش به کار دوستان جدید

راستت از خبر از همه جا یکبی ،روزی از روزها

زیر دوش ب رون آمده و موی هتال وستط خانته، 

را شتانه  امجلوی آئ نته موهتای متازه شستته

اصالً خبر نداشتم که مهمتانی در خانته  .زدممی

خ ال از دن ا و ماف هتا درون دن تای هست، بی

هوای شهر مازه  ،مح ط مازه ،کردمخودم س ر می

و ممام مغ  رات دور و برم افکار هم رته یتک 

  .رنگم را رنگ ن کرده بود

اعتنا نگاهی از بی ،درب اماق پذیرایی باز شد

دومتا ختانم  ،ه آن سمت انداختمدرون آئ نه ب

 .چادری همراه مادرم ب رون آمدند

ای عسلی با ابروان درون آئ نه دوما چرم قهوه

کرتت ده و نگتتاهی نافتتذ در نگتتاهم آم ختتت، 

 برگرتم، دستپاچه شده بودم.

 .ت این هم پسر سّوم من م الد است

 .ت سالم

 .السالمت عل ک

 دختر جتوان فقتط نگتاهم ،این صدای مادر بود

قتب گترد کتردم و بته طترف به سرعت ع ،کردمی

  .اقم رفتمام

 .ت ماشاهللا چه پسر زیبایی است

 .این هم صدای مادر بود که از پرت سر شن دم

دلم مثل خرمنی آمش گرفته در وزش بادی وحرتی 

 .ناگهان ُگر گرفت و دا  شد

ظهر وقتی سر سفره دور هتم جمتن شتده بتودیم 

 مادر گفت:

منهتتا دختتترش بتترای  تتت ختتانم معاونتتتان بتتا

 آمدگویی آمده بودند. خوش

 ت خب؟
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 های مهربانی بودند.ت آدم

خ لی صتم می  ،ت آقای معاون هم آدم خوبی است

 است.

 ت کاایی هستند؟

 ت هم ن جایی، متوجّه نردید؟

 .کردندت نه خ لی سل س فارسی صحبت می

یکی دو روز نگاه گویتای دختتر آقتای معتاون 

م سّن و سال خودم بتود به نظرم ه ،مرغولم کرد

ها در ایتن اصالً دختر ،مر از منولی خ لی جسور

گونه متوارد خ لتی شهامترتان ب رتتر از متا 

اگتر  ،کترد مآگتاه ت، نگاه گویتای اوپسرهاس

کرد من هرگز جرأت حتی فکر کردن به نگاهم نمی

کردم، در یتک لحظته شتعلة او را هم پ دا نمی

مرتتعل  نگاهش از درون آئ نه ممام پ کترم را

  .کرد و سوخت

ماربته بی ،و سال بودم کم سن ،ولی جوان بودم

چند روز بعد همه چ ز را فراموش کردم،  ،بودم

 ،هتتای متمتادیساعت ،شدمهایم گم میدرون کتاب

  .خواندمنرستم و میای میساکت و صامت در گوشه

جتالل آل  ،صتمد بهرنگتی ،های جواد فاضتلکتاب

صتدا و پتر وستان بیاحمد و حس نقلی مستعان د

 محتوای من بودند. 

هتتا صتتحبت از صتتادق هتتدایت و داستتتان متتازگی

اّمتا همته از  .هتا بتوداش بر سر زبانخودکری

  .کردندخواندن آثارش نسل جوان را منن می

ی هتتاهوای شهر برخالف شهر ،معط الت مابستان بود

ختودش را  هتایشمال گرم و خرک بود ولی زیبایی

مگر حافظ و ستعدی  .یران بودشهر عر  ا ،داشت

بتتا استنرتتاق همتت ن هتتوا آنچنتتان واال نرتتده 

 ؟بودند

های طب عتت را بتا دیتدی جوان بودم و زیبایی

نگریستم و کم کم بته محتت ط متازه دل بهتر می

 بستم. می

اغلتب  ،ها به افتخار پدر جریان داشتتمهمانی

رهسای ادارات غ ر بومی بودند و مستلمًا مثتل 

و هم ن غربت از دیار متألوف  ما غریب در شهر

  .آنها را به هم نزدیک کرده بود

کمتر شبی بود کتته پتدر و متادر شتام مهمتان 

 هایرتتتان شتتترکت متتتن در مهمتتتانی .نباشتتتند

 .های بزرگترها را نداشتمکردم، حوصلة حرفنمی

که عم ت   کردم آنهائیزدم و فکر میکم حرف می
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هتر ای کته مثل رودخانه ،هویندوهستند کم های

  .یابدمر جریان میقدر عم قتر است آرام

وقتی آقای معاون هم به افتخار پتدر مهمتانی 

آناا هم کسی کته بتتتوانم بتا او  .داد نرفتم

 دانم شاید از این کتهسرگرم شوم نبود، چه می

فتتتد دوبتتاره آن آمتتش نگتتاه بتتر ختترمنم ب 

  .مرس دممی

مدمی گذشت، فقط وقتی دیگران مهمان ما بودند 

شتدم و خ لتی چار لحظامی چند آفتابی میبه نا

  .گرفتمزود کناره می

 ااا ما

  ._ م الد

  ._ بلی پدر

_ بتتدو گلهتتا را آب بتتده بتتا شتتلنگ ایتتن 

 .ها را هم بروی مهمان داریمموزائ ک

عطتر گلهتا همتراه  .خ ال گلها را آب دادمبی

شد سر حالم کرده بود عطری که از خاک بلند می

ه چرا هم ره همتة کارهتای و اصالً فکر نکردم ک

ریز و درشت را موی این خانه من باید اناتام 

فترزاد هتم کوچتک  ،دادم، مهرداد هتم بتودمی

ها گویتا مافتتة جتدا ،نبود بافتته  ولتی آن

ه چ دلتواپس استتعمار و استتثمار در  ،بودند

 ،همان لذمی کته از رنگهتا ،مورد خودم نبودم

گلها و بوی خوش خاک بلنتد شتده بتود پتاداش 

 .ارکردم بودک

  .لی چ ده دیدماق برگرتم م ز مفصوقتی به ام

 ._ به به مامان چه م زی چ دید

العاده با سل قه بود، خ لی هم ختوش مادر فوق

پخت عطر و بتوی یی که او میهاخوراکدست بود، 

 کس نظ ر نداشت. دیگری داشت که در خانة ه چ

 مهمان دارید؟ ،_ چه خبر است

 آیند. واده می_ آقای معاون با خان

ولتی ایتن را  ،دانتمدلم هّری ریخت. چرا؟ نمی

اقم رفتم لباستم را دانم که با عاله به اممی

عوض کردم و موهایم را آن طوری کته زیبتامرم 

 ...کرد شانه کردم، آه جوانیمی

 صدای درب بلند شد.

صتدای  ،دانتم چته کستی درب را بتاز کتردنمی

ادب حکتم  آمد و احوالپرسی به گوشم رس د.خوش

 .اق ب رون ب تایم و ستالم بگتویمکرد از اممی

  .شاید هم ادب نبود شور جوانی بود
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پتدر، بلنتد قتد  آقای معاون مردی بود هم سن

د بس ار زیبا که انه با موهای مرکی ماعچهارش

یکدست به پرت سر شانه کرده بود. از دیتدارش 

احسا  خوشحالی کردم به گرمی در دلتم نرستت. 

ت دارم، خ لی با محبتکه دوستش میاحسا  کردم 

حتی دستم را هم کمتی  ،با من سالم و عل ک کرد

            .فرار داد

خان سایة مان ستنگ ن استت _ به به جناب م الد

 کن م.زیارمتان نمی

  ._ کم سعادمم قربان

 _ کم سعادمی از ماست.

 ._ بزرگوارید

خانم معاون امروز بدون چادر بود، کوماه قتد 

ش لبتا  و ختو ،موهایش کوماه و مرتکی ،و ُمپل

  .ت و محس ن بودآالمد، نگاهش پر از محب

_ پسر خوشگل آقای رئ س اهل مهمانی و پتارمی 

  .ن ستند

م بتتود کته از زبتان ایتن ختانم بتار دو این

 شن دم که زیبا هستم. می

 ؟آیا این که آدم خودش بداند زیباست بد استت

 پس چرا شاعر گفته: 
 

جان پرور چو خیا  انگیز و 
 برررروی گررررل سررررراپایی
نداری غیر از این  یبی که 

 دانررری کررره زیبررراییمررری
  

نگاه دخترشان بر روی و موی من م خکتوب شتده 

م ولتی ستنگ نی نگتاهش را کردنگاهش نمی ،بود

 کردم. می کامالً حس

مثل نغمة جویبتاران و وزش نست م آرام  صدایی

 بخش و دلنر ن نگاهم را به سوی او کر د. 

  .م_ سال

لت ن ب مثل مرواریتدش اومهای سپ د و مردندان

 !چ زی بود که به نگاهم نرست. وای ختدای متن

متر از آن ستالم آیا ش رین ،چه صدایی چه سالمی

ابروان به هم  ،نگاهش گ را و جذاب ؟هرگز بود

آالیش مثل گلها لط ت  و آرایش و بیبی ،پ وسته

موهایی بته ست اهی شتب افرتانده بتر  ،خوشبو

 ،صورمی گندمگون و گردنی بلند و کر ده شانه،

  .سراپا نازن ن ،نازن ن
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  ؟ام شده بوده من چهآ

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

19 
 

 

ستتاکت و پتتر احستتا  و  ،شتتانزده ستتال داشتتتم

رست دم و پتدر به کارهتای ختودم متی .شکننده

یتت و آزار متن پ تدا بهانة زیتادی بتترای اذ

شده بتود یتا نمی .کردنمی دانم اخالقش بهتتر 

جویی در خانه را کم کار اداری فرصت بهانهمرا

  .از او گرفته بود

دنبتال  ،کتتردمها شرکت متیگاهگاهی در مهمانی

شنایان جدیتد  ،دوستان جدید بودم اّما همتة آ

 !!ب رتر دختر داشتند

ناخودآگاه به  ،ه چ موّجهی به دخترها نداشتم

 رفتمها میدختر آقای معاون به مهمانیخاطر 

دستی از دور  .شدممش نزدیک نمیولی هرگز به آ

به آمش داشتم و از گرمای مطبوعی کته نصت بم 

آقای معاون مردی وارسته و  .بردمشد لذت میمی

ای شت رین پناه ،رئوف و صم می بود ،خوش ب ان
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همان سازی که من هم ره  ،در نواختن مار داشت

 .عاشقش بودم و هستم

م رفتتظاهرًا من هرجا که آقای معاون بتتود متی

هتر  .ولی از باطنم خودم خبر داشتم و ختدایم

چند که صدای مار او متار و پتود مرمعرتم را 

کرد ولی چنگ اصلی در دستت دختترش مر میمرمعش

  .بود
متر از خدایا این چه لرزشتی استت کته شت رین

متر از این چه آمری است که مطبود ؟آرامش است

 ؟خنکای آب در سوز مابش است

ما م الد در در  ریاضی _ آقای معاون این پسر 

 ضع   است.

 _ امفاقًا نازن ن در این ماّده خ لی قوی است.

خرد  ؟منظور پدر از این سخن چه بود ؟یعنی چه

آخه چرا فراموش کرده بود یا معمدًا  ؟کردن من

در  .ام ادبتی بتودچن ن کرده بود که من رشته

بتا کمتترین  ،ریاض ات الزم نبتود ،رشتة ادبی

فت م و من ما کتال  نهتم ریاضتی رنمره باال می

  .آموخته بودم
هتتا هنتتوز نّ تتت واقعتتی پتتدر را بعتتد از ستتال

محق ر متن بتود یتتا بترعکس نتوعی  ،امنفهم ده

 ؟محب ب

ولی همت ن پتدر یتک ستال ندانستتته مترا بته 

اغلتب روزهتا  .ای فرستاده بوددب رستان حرفه

وقتی در خانته از  .کارهای عملی ما زیاد بود

کتال  ای در ند فردا چه برنامتتهکردل میمن سؤا

 گفتم:داری؟ می

  ._ دو ساعت مئوری و بق ه کارهای دستی

کردنتد از زیتر در  ر میمصو ،کردندباورم نمی

خ ال، چگونه نگران پدری آنچنان بی .رومدر می

  ؟ماّدة غ ر اختصاصی رشتة من شد

 ،ب نم نه پتدرمی ،نگرمامروز که به دیروز می

هم  نه نازن ن ه چکدام در سر ،نه آقای معاون

ای از خود نداشتند یا کردن این برنامه اراده

حساب و کتابی در کار نبتود، ایتتن سرنوشتت و 

  .مقدیر بود که کارگر بود

 معاون از نظر ه کل و ق افه هم سندختر آقای 

دو  ،همکتال ی دو بته طتور کلت ،شدمن دیده می

ه چ اشکالی نداشتت کته بته هتم کمتک  ،همدر 

  .دکنن
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موانستتم ی ضع   بود که من میاهاو در چه ماد

 .دانستمنمی ؟کمکش کنم

قرار بر این شد که از فردا سر ساعت ده صتبم 

  .به خانةشان بروم

 ،جان هر روز دو ساعت ریاضی کار کن تد_ م الد

  .کندنازن ن کمکتان می

این صدای خانم آقای معاون بود که بترای متن 

 .تهم ره پ ام ش رینی داش

داشتم و به شتدت هم ره وقت شناسی را دوست می

بند قول و قتترار بتودم و بته آن احتترام پای

روز بعد درستت رأ  ستتاعت ده صتبم  .گذاشتممی

  .درب خانةشان را کوب دم

از پرتت در و  ،ستترگردان بتودم ،ح ران بتودم

ولتی چترا  ،آنچه که منتظرم بود هراسان بودم

 ایناا بودم؟ 

  .دانمنمی

 ؟بتترای چتته ؟خواستتتم بختتوانمت متتیریاضتت ا

  .دانستمنمی

نگفته  ؟خودم گفته بودم که ن از به کمک دارم

  .بودم

ها در این مورد برنامته قبل از اینکه بزرگتر

نخواستته  ؟بریزند از خودم نظر خواسته بودند

بودند. من مثل مهرة شطرنت با ن روی دیگتران 

ایتن را دیگتر فهم تده  ،رفتتمجلو و عقب متی

  .مبود

متن  ،دل من از عمل جمن و مفری  ب تزار بتود

 حتتتتی پتتتولی را کتتته در ج تتتب داشتتتتم 

کتردم از دخلتم شمردم و هرگز وقتی خرج مینمی

  .کم نکرده بودم

ریاضی برای منی که عاش  شعر و ادب ات بتودم 

چته چرا مقاومت نکتردم؟  ؟خوردبه چه دردی می

کر نبتودم هتزار ؟دیدمجزایش را می ؟شدمی  ب

. ختوردمورده بودم بار دیگر هم میکتک خ بار

راه شن ده بودم بتاز هتم هزاران بار بد و بی

آخه من ایناا به در این خانه برای  ،شن دممی

 ام؟ چه آمده

 .درب باز شد

  ._ سالم

  ._ سالم

 .بفرمای د  _
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خانةشان مقریبًا شب ه خانتة  .قدم پ ش گذاشتم

آنها در مر فقط مر و کهنهما بود منتها قدیمی

اقی داشتند کته از دم درب ورودی طبقة باال ام

  .شد به آناا رفتمستق م می

هتتای ها گلتدانهدو طرف پل ،ها باال رفتمهاز پل

بوهای رنگارنگ چ تده بودنتد، سفالی مملو از شب

های مررف به ح اط دیتده هلای کوماه پدر فاصله

نازن ن به لطافت نس م همراه من قدم بر  .شدمی

صندلی قرار  دووسط هال م ز کوچکی با  .داشتمی

  .داشت

 ._ بفرمای د

در  .ها روبروی در هال نرستتمروی یکی از صندلی

بوهتا را دیتد و عطرشتان را شد شبباز بود و می

 ،حرکت نرسته و به گلها چرم دوخته بودمبی .شن د

  .اق ب رون رفتنازن ن از ام

  .ای منها ماندمچند لحظه

  ؟کنماا چکار می_ خدایا این

نازن ن با ظرفی پتر از شت رینی و دو فناتان 

چته شت رینی ختوش  ،ریطچه چای مع .چای برگرت

  .مرک بی

چای و ش رینی را روی م ز گذاشت و روی صندلی 

  .مقابل من نرست

  :گفتمادربزرگم هم ره می

_ متتا پستترهایمان را هتتم مثتتل دخترهایمتتان 

  .ایمخاالتی بار آورده

شرم داشتم ستر بلنتد کتنم و  ،بودسرم پای ن 

 ستر دانستتممتیناصالً  ،موی صورت او نگاه کنم

  .شود باز کردصحبت را چگونه می

بابتا کته  ،_ راحت باش د کسی موی خانه ن ست

مامتان هتم بترای  (،و خندید)پ ش پدر شماست 

  .خرید ب رون رفته است

خدای من رحم کن یعنی ما دو ما موی این خانه 

کتنم فکر متی ،ب رتر ناراحت شدم ؟منها هست م

  .از روی لباسم طپش قلبم نمایان بود

خدایا من از مردم عادی فراری بودم حتاال بتا 

 .. ... وای خدا.یک دختر

جانبة ما چقدر طتول کرت د  دانم سکوت دونمی 

 .کتردمن سرم پای ن و او آزادانه نگتاهم متی

انگاری ن روی جوانی بته کمکتم آمتد سترم را 

، خ لتی م و به شت رینی چرتم دوختتمبلند کرد

 آرام سؤال کردم: 
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  ؟_ این چه نود ش رینی است

 .بفرمای د ،_ رنگ نک است

پهلتوی نعلبکتی  ،یک دانته شت رینی برداشتتم

  .ام گذاشتمفناان چایی

 ._ آه ببخر د زیردستی ن اوردم

  .بلند شد که برود

  .خورممی ،_ نه الزم ن ست

به بته  ،م گذاشتمو ش رینی را فورًا موی دهان

  .ای داشتعاب طعم و مزه

دانم واقعًا خوشمزه بود یا آن روز مح ط و نمی

  .محاط طعم مطبوعی به آن داده بود

وقتی فناتان چتایی را برداشتتم فرصتت کتردم 

بلوز مابستانی به رنگ زیبای زرد  .نگاهش کنم

مایل به زعفرانی سام ن با یقة هفت و آستت ن 

دامتن و جتورابش هتر دو  .ای به من داشتحلقه

موهای مثتل شتب  ستت اهش بتا آن  ،مرکی بودند

ای بوجتود آورده لباسش هارمونی فتوق العتاده

بود. او از کاا این همه خوش پوشی را آموخته 

 بود؟

  ؟خواه د چایی دیگر ب اورم_ می

صدایش صاف و ش رین و بتدون لترزش و گرفتگتی 

ام کرد، ممکلمات را واضم و زیبا ادا می ،بود

 .نرستکلمامش به دل می

  .رم_ نه مترک

 ،شلوار طوسی ،آهسته به لبا  خودم نگاه کردم

متازه  .کتت آبتی چهارخانته ،پ راهن کرم رنگ

های کتم چند انگرت برایم ه شدم که آست نمتوج

 .کوماه شده بود

آن هم برای ع د کت و شتلوار  ،ما سالی یکدست

 در طتتتتتول ستتتتتال هرگتتتتتز  ،داشتتتتتت م

ایتن  ،مقاضای کفش و لبا  کنت مموانست م نمی

  .االجرا بودقانونی نانوشته ولی الزم

  ؟کن دها شرکت نمی_ چرا در مهمانی

چقتدر راحتت ستر  ،این دختر چه شهامتی داشتت

  :گفتم .کردصحبت را باز می

و  زننتد_ حوصلة مهمانی ندارم، حرف زیادی متی

 نرانة سطحی بودن افکار است.  این

کته حرفتی  فقط برای ایتتن آیا او ،سکوت کردم

  ؟زده باشد همچو سؤالی را مطرح کرد

شود ادامه داد سرم را بلند کتردم و خب پس می

 :با معاب نگاهش کردم و گفتم
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 ؟مگر نه ،_ چندین مهمانی بودم

  :نگاه گ رایی درون چرمانم کرد و گفت

  ؟ه بودیددان د خ لی هم مورد موج_ می

بته شتارة او ا ،فهم تدممنظورش را کتامالً متی

و سال خودمتان  دخترانی بود که مقریبًا هم سن

ها دیتده بودند و من آنها را گذرا در مهمانی

  .بودم

 ._ من ه چ موجّهی به آنها ندارم

  .ه دارند_ ولی آنها موج

حتالتی در  ،هی به مسئله نگاهش کردمموجبا بی

 صتتتتتورمش پ تتتتتدا شتتتتتد کتتتتته فکتتتتتر 

دیتد داوینچتی هتم متی ی لئونتاردوکنم حتنمی

موانست مثتل لبخنتد مونتال زا بته مصتویر می

لبخندی موأم با شتک متوأم بتا حستادت  .بکرد

یک حالتت  ،دانم چه بگویم.. نمی.موأم با لذت

 .م کتردشود با کلمات ماستبخصوصی که حتی نمی

 :گفت

  .کنند_ آنها حتی راجن به شما بحث هم می

 :مفاوت نگاهش کردمبی

 ._ بکنند

 ،متن هتم ستاکت شتدم ،ردای سکوت کتچند لحظه

  :ناگهان با لحنی ظری  پرس د

 ؟_ آیا م ل به مسابقة ب ست سؤالی دارید

با سرپرستتی  ؟مسابقة ب ست سؤالی ،ح ران شدم

 ؟آقای مقی روحانی

دانست که این برنامه و برنامتة او از کاا می

 مرتتتتتاعرة آقتتتتتای مهتتتتتدی ستتتتته لی از 

های مورد عالقة من بودند کته هرگتز از برنامه

  .دادمست نمید

ها چته ارمبتاطی ها و حدیثدانستم این حرفنمی

می در   ؟موانستت داشتته باشتدبه در  ریاضی 

 !!ریاضی

فکتر  خواستتم بفهمتم چته درمتی ،کناکاو شدم

  :گفتم .دارد

 ._ اگر م ل شماست

مستابقه هتم  ،ها را از قبل آماده داشتتسؤال

 کتتترد و متتتن جتتتواب او ستتتؤال متتتی ،نبتتتود

العتامی از خواهد اطکرده بودم می فکر .دادممی

پ دا کند و با علم و آگاهی شرود به  !شاگردش

اّما سؤاالمش ه چ در مقولة در  و  ،کار نمای م

  .مدرسه نبود
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 ؟_ آیا دختری در شهرمان چرم به راهتان هست

  ._ نه

 ؟اید_ آیا به کسی قولی داده

  ._ نه

  ؟اید_ آیا ما به حال عاش  شده

مرغی وحری کته در هتتوای طوفتانی قلبم مانند 

 درون دام افتتتتتتتاده باشتتتتتتد برتتتتتتدت 

خدایا کمکم کن. بعد از متدمی ستکوت  .طپ دمی

  :که برای آرام شدنم الزم بود گفتم

  ._ نه

 ؟_ اصالً از دختری ما به حال خوشتان آمده

  ._ نه

ل گرفتارمتان دان د که دختری در نگاه او_ می

 ؟شده و عاشقتان شده است

 _ کی؟

ل متوی از همتان روز او ،روبرویتان نرستته _

 .خانةمان جلوی آئ نه

خ به روی رنگ نک ثابت کترده بتودم. آنگاهم را 

 خدایا چه ش رین و چه لذیذ بود این ش رینی. 
خیا  انگیز و جان پررور چرو 
 بررررروی گرررررل سرررررراپایی

نداری غیر از این  یبی کره  
 دانررری کررره زیبررراییمررری

 
هرای یرو برا من از دلبسرتگی
 دانسررررررررتم آئینرررررررره

 یرر مشرتاق خود دیدار بر که
 مررررررررررررررررررررایی از
 

دانتم دستتپاچه خواند ولی نمیچه ش رین شعر می

بود یا چه که مصراد آخر را درست نخوانتتد. آن 

متوان روز فهم دم که همان طوری که با چرم متتی

موان شتن د و دید و لذت برد از راه گوش هم می

بر قّلة لتذت پتترواز کتترد، ختدایا ایتن دختتتر 

 من هستم؟ مخاطبش

خواه د چرم از رنگ نک برداریتد و مترا _ نمی

 نگاه کن د؟

قدرت ب تان را م را بلند کردم ولی انگاری سر

خ لتی مالیتم  ،خ لتی آرام .بودماز دست داده 

  :باصدای مخمل ن پرس د

 _ آیا شما هم مرا دوست دارید؟ 
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 .چه جوابی داشتم جز رضای روح و روانم

ل از درون او بستت ار زیتتاد، از روز ،_ بلتتی

  .آئ نه

های زیبایش درخر د و شعاد این درخرش متا چرم

زوایای روح و قلبم را درخران کتترد. ختدایا، 

خنان، چه لذیتذ چه ش رین است این س ،خداوندا

خ چتته خوبستتت در عتتالم استتت ایتتن شتت رینی، آ

ریاض ات غرق در عوالم زیبتای عرت  و جتوانی 

 .شدن
 مردآ بودم، زندآ شدم      

 ودم، خندآ شدمگریه ب
 دولت  شق آمد و من 

 دولت پایندآ شدم
 زندآ شدم، زندآ شدم، خندآ شدم، خندآ شدم

  
 ،من هم سرخ شده بودم ،صورمش گل انداخته بود

صدای او محکم و لط   بود ولی صدای متن حتتی 

کردم معلوم بتود با آن جمالت کوماه که ادا می

 لرزد. که می

سکومی پر از  ،مای سکوت کردیباز هم چند لحظه

 گفتگو.

 اید؟_ ما به حال دختری را بوس ده

موانستم جواب بدهم؟ متتن این را دیگر چگونه می

هتایی گتذرا از پتدر و ما بته حتال جتز بوسته

مادربزرگ و عمه و خاله و دایی و عمتو ماربتة 

دیگری در بوس دن نداشتم، به خاطرم آمتد روزی 

ه از در شهرمان یکی از دخترهای کوچولوی همسای

 من پرس ده بود: 

 _ ماچ آرم ستی بلدی؟

که من فرار را بر قترار مترج م داده و دوان 

بودم و در را  دوان خودم را به خانه رسانده

 .اق قایم شده بودممحکم بسته و موی ام

  .جواب نفی دادم

 :با مهربانی نگاهم کرد و با زیبایی خواند
سرررزندآ یررر از شرررار 
 آهرررررررم کرررررررردی
ار افتررادآ یررر از غبرر
 یراهررررررم کرررررررد

 

دانی چه زمان دیررن و 
 ؟دلرررررم دزدیررررردی

آن لحظه کره دزدیردآ 
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  نگررررراهم کرررررردی
 

قامت موزونش را حرکتی داد و از جتایش بلنتد 

 بتتته لطافتتتت  ،بتتته طتتترفم آمتتتد ،شتتتد

ای بر لبان متن بوها بوسهای از همان شبرایحه

 !!.نراند

انتظار داشت من هم همان کار را مکترار کتنم، 

نبتتودم. ممتام بتتدنم از  حرکتی نکردم، من بلد

ستتوخت، التهتتابی عا تتب، التهتتابی التهتتاب متتی

 .عالمی مازه .سابقه، حالتی ناشناختهبی

را ام چهتره ق شرمعر ،سراپایم آمش گرفته بود

نتوانستتم دوام  ،، نتوانستتم بایستتمپوشاند

 ب اورم به سرعت فرار کردم:

 ._ خداحافظ

  ._ به ام د دیدار فردا
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نش رطوبت لبا ،وزیدنه نس م مالیمی میب رون خا

لذیذی را در  بر روی لبانم به کمک نس م خنکای

 ،خواهم بدومریخت. احسا  کردم که میکامم می

بت  طو ر و  یم  آ ز  ا و پر به   ، هم د د  با بر  س نه 

لبانش را بر لبانم بخرکانم و درون پوست و 

  .منم نگه دارم

 ه به زم ن وموجدویدم، به سرعت، به شدت، بی

زمان، نه رهگذران را دیدم نه دوری راه را 

 فهم دم. 

نی ال طو ه  ا در بو هم  ی  آ ،ا ی  ر و د لی  را و ن 

 نفهم دم. 
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 .ه اان زده، ح ران و شتابان به خانه رس دم

اقم انداختم و در به سرعت خودم را درون ام

 را از پرت بستم.

 خدایا این مویی؟  ؟خدایا این منم
مد طتیچگونه در  مه ،ت کومتاهایتن  چ تز  ه

یک  ؟ر کندغ  مواند اینقدر ممی در کمتر از 

یر و رو شتده  بتود. ساعت؟ ممام زندگی من ز

-ین منم؟ یعنی من هم کسی بودم نمتیخدایا ا
ه یعنی چ زی در من هست که مورد موجدانستم؟ 

ام؟ پس من حق ر نبودم، من دختری قرار گرفته

  .ه چ نبودم

ن در آن سحر بتر مت ،ممام آنچه که در آن صبم

گذشته بود بارها و بارها مرور کردم. بتاورم 

 شد که من هم کسی بوده باشم.نمی

اقم را بتاز آرام در امتت ،از جایم بلند شتتدم

ه متن کس متوج ه چ ،درون هال کسی نبود ،کردم

 نبود. پاورچ ن پاورچ ن جلوی آئ نه رس دم. 

 .همان آئ نه

ای شتد همانی کته پناتره ،همان آئ نه جادویی

این بتار و بترای  ،دن ای زیبای منگروده بر 

ل ن بار با نگتاهی دق ت  بته ختودم نگتاه او

 .کردم

موهایم  ،ا سرخ سرخ شده بودصورمم گندمگون ام

بستکه دویتده بتودم  ،بلوطی م ره و کمی بلند

فرقتی کته  ،این هم آشفته و درهتم شتده بتود

 معمتتتتتتوالً از گوشتتتتتتة چتتتتتت  بتتتتتتاز

  .همه به هم ریخته بود ،شدکردم دیده نمیمی 

شتانزده  ،رس دمالغر و مقریبًا بلند به نظر می

 .. .سالم بود ولی

واقعًا عاش  شده بودم و این عر  بود که مترا 
 .زنده کرده بود
مرس دم رطوبت لبتانش محتو می ،شب شام نخوردم

 ،شده بتود جذبرطوبت لبانش درون لبانم  .شود

  .جدایی نداشت ،یکی شده بود

ستر بتر  ،ر بودمب دا ،ن می از شب گذشته بود

. قترار ا در پرواز بتودمام بالش نهاده بودم

  ؟خواب کااست ،چ ست؟ صبوری کدام
 سوزندگی نگاآ پر س نی 

 شبی بیدار خواب 
 برایم به ارمغان آورد 

 که یا صبحدم 
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 روح و جانم را بیمارگونه 
 در آیی یبی پر شکوآ

 از  شق و دلدادگی بسوزاند
 

نهایت وحرتتناک نا آرام و بی ،گرم ،شبی بلند

 .بود
 

امشب ز غمت میان خون 
 خواهم خفت 
از بستر  افیرت بررون 

 خواهم خفت 
باور نکنی خیرا  خرود 

 را بفرست
یا در نگرد که بی یو 
 چون خواهم خفت 

 

همة آنچته را کته امفتتاق افتتتاده بتود زمزمتته 

ا متر  امت ،بتتردملذت می ،کردممرور می ،دمکرمی

اگر  ؟فهم دندمیاگر  .سراپایم را فراگرفته بود

هتر  ...اگر  ،کردام میاگر مسخره ؟فهم دپدر می

برد به طور وحرتناکی از ختواب بار که خوابم می

نرستم، دست بر روی قلتبم می سر جایم  ،پریدممی

وقتتی  ؟خدایا چه کتنم .زدبه شدت می ،گذاشتممی

آوردم کته او پرید ب اد متیکمی خواب از سرم می

-ی ش رینش در گوشم طنت ن متیاصد .دارددوستم می
آه که  .خواب دمدوباره می ،شدمآرام می ،انداخت

 ،پریدمباز می ،گرفتباز هم کابو  گریبانم را می

 ...باز

بار خواب دمما صبم فکر می یدم ،کردم ده   ،پر

عابا ام شدم و دوباره خواب دم و آر ،ب دار شدم

بور شتدم ستر و  !که زنده از بستر برخاستتم ما

  .ه که اثر لبانش محو شدآ ،م را برویمصورم

مادر بتا  .ب نگاهم کردسر صبحانه پدر با معا

 :نگرامی پرس د

 ؟ایت دیرب در خواب با خودت چه کرده

 ،امیک شب بزرگ شتده طیدانست که در کس نمی ه چ

آری من همان روز و همتتان لحظتۀ شتت رین احستا  

بتترای ختودم کستی  ،مرد شدم ،کردم که بزرگ شدم

  .دیدمخواب نمی ،، ب دار بودمشدم

کسی بتود کته  ،در این دن ا دیگر منها نبودم

در دن تای  ،عاشقم باشتد ،واقعًا دوستم بدارد

متن ستلطان  ،اشتدباو همه جا متعل  بته متن 
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سرزم ن با شکوه عر  او شتده بتودم، متن آری 

 من، م الد منها، م الد غمگ ن. 

دیگتر هت چ  ،من دیگر حق تر نبتودم ،آری پدر

الی  دوست داشتن و  ،انسانی بودم آزاد ،بودمن

 ،شتائبهتی بیالی  محبت، محب ،دوست داشته شدن

های ما به آن روز فرق تی که با همۀ دوستیمحب

 داشت.
 آشفته خوابی  ؟هستی چه باشد

 مو  سرابی ،نقی فریبی
 ن ل محبت پژمردآ شد کو؟
 فیض نسیمی، اشک سحابی

 در بحر هستی، ما چون حبابی
 ک نف  نیست،  مر حبابیجز ی

 از هجر و وصلم، حاصل همین بود:
 یا انتظاری، یا اضطرابی

 ما از نگاهت، هستیم ورنه
 کیفیتی نیست، در هر شرابی

 از داغ حسرت، حرفی چه گوید؟
 ناکامیابی، با کامیابی؟

 گفت:دیدم رهی را، میرفت و می
 هستی چه باشد؟ آشفته خوابی

 

 "سایه عمر ــ رهی معیری"
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 .روز بعد سر ستاعت ده دم در خانۀشتان بتودم

 مادرش در را به رویم باز کرد.

  ._ سالم خانم

 ؟خان چطورید_ سالم م الد
  ._ به مرحمت شما

 .بفرمای د نازن ن منتظرمان است ،_ بفرمای د
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خود از خانته  ؟عابا من را به درون خواند و 

! باز هتم متن مانتدم و نتازن ن، !ب رون رفت

 .ای، آزادحضور ب گانهبی ،منها

  .لبخند بر لب داشت ،کنارم نرست

کر دم مستق م موی صورمش نگتاه هنوز خاالت می

 .کنم

 ._ امروز از رنگ نک خبری ن ست
 :پرس د ،نگفتم ه چ

 ؟دانی چرا_ می

 _ نه چرا؟
 ._ که مو جز من به چ ز دیگری نگاه نکنی

 :خندیدم، پرس د

 ؟داری_ واقعًا دوستم
 .ت_ بی نهای

 ؟_ می موانم بپرسم از کی

 .ل گرفتارم کردی_ از همان نگاه او

 ؟_ گرفتار
 .ً دق قا ،_ آری گرفتار

 .دانم چته برداشتتی از ایتن کلمته داشتتنمی

 :گفتم

گرفتارت شدم ولتی ایتن گرفتتاری را دوستت  _

گرفتتاری  دانی نازن ن اینمی ،پسندممی ،دارم

 ،قلب و روح مترا از آالم گذشتته شسترتو داده

، زندگ م رنتگ کنماحسا  امن ت می ،فرم گرفتم

 .امبه فردایم ام دوار شده ،دیگری پ دا کرده

 مررا چشمانت دو سیاهیّ 
 کشررررررررررررررررررت

 

 مرا زلفانت درازی دو
 کشرررررررررررررررررت

 

ییرر و   حاجت قتلم به
 نیسررررررت کمرررررران

 

 مژگانررت و ابرررو خررم
 کشرررررررت مررررررررا

 

  
 :مثل گل شکفت ،خندید

ُمردۀمتان خواه م نه _ آقا ما زندۀ شما را می

 .را
متن  ،متانم_ مو اگر در کنارم باشی زنده متتی

 .ام کردیمو زنده ،ُمرده بودم
 ؟_ یعنی اینقدر

  ._ ب رتر از این
 ._ پس مو فقط منتظر یک اشارت بودی

 .راست است ،_ راست است
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 ؟_ چرا این همه وقت نگفتی دوستم داری
 ._ شرم داشتم
وی بت .اش راکنتارم کرتت دصتتندلی ،باز هم خندید

دوبتتاره  ،دوباره عرق کردم .کرداش مدهوشم میمن

دوبتاره احستتا   ،پاهایم شرود به لرزیتدن کترد

ام به دام افتاده ای درون قفسۀ س نهکردم پرنده

  .است

 ؟دانی چه چ ز مو را دوست دارم_ م الد می
 .دانم_ نه نمی

 ._ غم با شکوهی در م ان چرمانت است
 .چ زی نگفتم

  .عرقی باشدمرس دم غم _ می
شددانم چرا چرمنمی دستتپاچه  ،هایم پر اشتک 

سترم را  ،ام گذاشتتهایش را زیر چانهدست ،شد

  .بلند کرد

متو عاشت   ،بته متن درو  گفتتی ،_ نگاهم کن

 .بودی
حتتس م را در چرتتمان اشتتک جوشتتش کتته در حتتالی

 :مگفتخندۀ ملخی  با کردممی

 ؟_ کاای کاری دختر
 ؟ابه من بگو چر ،_ چرا غمگ نی

دو ستتاعتی را کتته بایتتد صتترف در  ریاضتتی 

به او گفتم که  ،دل کردم با او درد ،کردیممی

 ،با وجود داشتن پدر و مادر ولی منهتا هستتم

دانتم چترا دوستتم به او گفتم که پتدرم نمتی

  .شود گفتبه او گفتم آنچه را که می ،ندارد

 ،ولی هرگز به او نگفتم که پدرم بتد دهتن استت

کردم فکر می .زندمواند کتکم مییاش است و ما مفح

به صداقت گفتم که غم  .شومب رتر از این خرد می

 .درونم از دست پدر است نه از غم دیگری

ب رتر بته  ،هایم گوش کردساکت و آرام به حرف

 .احسا  صم م ت ب رتری کردیم ،طرفم کر ده شد

دانی نازن ن اگر پدرم راز ما را بدانتد _ می

 ؟شوددانی چه مینمی
ستعی  ،باید رازمان را برمال کن منمو  من و_ 

 .کن م خودمان رازدار باش م

 ؟شود_ می
_ من و مو اگر ما شویم غ ر ممکن ها را ممکن 

  .کن ممی
  ._ ام دوارم

 ؟خواهی مراعره بکن ممی ._ مطمئن باش
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  .فردا ،_ دیرم شده باید برم
 .بلند شدم

 ؟مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو :گفت

 ؟ُمردم ازین هو  ولی قدرت و اخت ار کو

 :گفت .اق راه افتادمبه طرف در ام
این آمدن این رفتن و 
 نازی که یو داری

                            

نیست نیازی  من جز کشتن
 که یو داری

 

رنگی بر لبانم نقتش بستته لبخند بی ،ایستادم

آرام دستتتم را روی  ،روبتترویم ایستتتاد ،بتتود

 :کر دم موهایش

 ._ خداحافظ
 ._ خداحافظ

ی در دیرتب کلت ،های خودم گرفته بودهدلم از غص

مورد امروز فکر کرده بتودم و چتته چ زهتتا پتت ش 

ولی ه چکدام چنان پ ش ن امتتد  ،ب نی کرده بودم

 .که اندیر ده بودم و چه بسا او هم مثل من

ای کته شتب قبتل آن شب با وجود ختواب آشتفته

  !داشتم معمدًا نخواب دم

دنبال اب امی  ،خواندمما صبم دیوان حافظ را می

ردا موقتتن مرتتاعره بتترای او بایتد بودم کتته فت

 .خواندممی

 .واقعًا عر  عاب قدرمی دارد

 آب یار، منز  هوای
 ماست زندگانی

 خاک ز نسیمی بیار صبا
 شیرازم

 و
 و یار مجموع خاطر آنکو هر

 دارد نازنین
سعادت همدم او گشت و دولت 

 دارد همنشین

که کلمۀ نازن ن در آن بتود هر ب تی از حافظ 

 شتتتعرهایی کتتته  ،همتتته را حفتتتظ کتتتردم

از موانست گویای سخنانی باشد که من شخصتًا می

ب تترون  حتتافظ گفتتتنش شتترم داشتتتم از دیتتوان

  .کر دم

.. .مثتل او ،آیا جرأت ختواهم داشتت مثتل او

 ؟باشم

 :اگر باز هم برایم رنگ نک ن اورد خواهم گفت
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چاشنی و  قند مگو از 
 هررررریچ وز شرررررکّر

 

ز آنرو که مرا از لب 
 شیرین یو کام است

 

 

اگر من جترآت نکتنم و او بتاز پ رتقدم شتود 

 :گویممی
 

دیدار شد میسّر و بوس 
 و کنررررررار هررررررم

 

از ب ررت شررکر دارم و  
 از روزگرررررار هرررررم

 

 
وای مفتاوت از  !دیربم با امربم ،خدایا شکرت

 .زم ن ما آسمان است
 

خاطر مجموع و یار هر آنکو 
 نازنین دارد

سعادت همدم او گشت و دولت 
 همنشین دارد

 

 !م الد ،_ م الد

 !_ بلی مادر 

 ؟_ پسرم امتحان داری

زدم و شتاید ایتن یکتی از هرگز درو  حرف نمی

ای بود کته درو  دالیل عقب افتادگ م در جامعه

آم تز را چتون دانست و درو  مصتلحترا بد نمی

 .بود وحی منزل پذیرفته

  ._ نه مادر

 ؟_ پس چرا دیرب ما صبم نخواب دی

 ._ خوابم نبرد

 ؟مریضی ؟_ چرا

  ._ نه مادر

 ؟خوانی_ حاال چه می

  ._ دارم شعر حفظ می کنم

 ._ خوبه

ب نتی کترده  فردا باز هم بر خالف آنچه پت ش 

 .بودیم نه به مراعره گذشت نه به مغازله

راه آمتد متن همتدیگر در هر فرصتی که پ ش می

 هتتتا شتتترکت پتتتدر و متتتادرم در مهمتتتانی

 کردم، نازن ن هم بود.می

با هم قرار گذاشتته بتودیم دور از هتم ولتی 

 روبروی هم بنر ن م. 
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دانم آنانی کته قتوان ن شتداد و غتال  من نمی

نویستند ختود برای دور نگهداشتن جوانتان متی

ختود  ؟انتداند؟ ختود جتوان نبتودهعاش  نرده

هت چ ن تازی بته  ؟اندعنفوان جوانی را ندیده

و نفتر کته ارمباط ف زیکی و منگامنگ ن ست، د

فضتایی کته در آن  همدیگر را دوست دارنتد از

 برند.ت میکرند هم لذنفس می

م هتزار یک مبس ،ما دورادور، فقط با یک نگاه

ها شن دیم. بعتدگفت م و هزاران سخن میسخن می

متنفس در شتهری  یکی برایم نوشت: من خوشحالم

 .های مو آم خته استکه هوایش به نفس کنممی
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 در سکوت دلنشین نیمه شب 
 ها گذشتیم از میان کوچهمی

 هر دو شاد  ،هر دو غمگین ،رازگویان
 هر دو بودیم از همه  الم جدا 

 

 داد گرمیکیه بر بازوی من می
 ها ینیور از سوز خواهیشعله

 ری ت نرم می لرزشی بر جان من
 زو به بازو رفتنی ناز آن با

     

 با همه پرهیز و شرم  ،در نگاهم
 زد آرزویی دلنشینبرق می

 با همه افسردگی  ،در د  من
 زد اشتیاقی آیشین مو  می

 



 

  حباب آرزوها/   126

 

 

 زیر نور ماآ دور از چشم غیر 
 دوختیمچشم ا بر یکدگر می
 گفتیم بازهر نف  صد راز می

 سوختیم  ها میدر یب ناگفته
 

 هاوارها، از سر دینسترن
 سر کشیدند از صدای پای ما

 پائیدمان از روی بام ماآ، می
 جوشید در رگ ای ما شق، می
        

 بیدریغ ،هامان، م ربانترسایه
 یکدگر را ینگ در بر داشتند 

 ای با صد م   یا میان کوچه
 دست از آغوو هم برداشتند 

  
 باز هنگام جدایی در رسید 

 کست ها لرزان شد و دل ا شسینه
 ها گری ت ها در لرزو لبخندآ
 ها بر روی رؤیاها نشست اشک

 

 کامی گریست چشم جان من بنا
 برق اشکی در نگاآ او دوید 

 ها سر به زیر انداختند نسترن
 ماآ را ابری بکام خود کشید 

 

 آشفته حا   ،خسته جان ،یشنه، ین ا
 سپردم راآ خویی   در د  شب می

 وار هیا بگریم در غمی دیوان
خواستم دل واآ خویی                                           خلویی می

 "فریدون مشیری"

 
 

هتا مدرسه ،رو به اممام بود 1343مابستان سال 

  .شدندبه زودی باز می

روزی با نگرانی شتگرفی کته در چرتمانش بتود 

 :غمگ ن و ناراحت به من گفت

خواهنتد یدانی م الد پدر و مادرم مترا مت_ می

 .پ ش یکی از خویرانمان ش راز بفرستند

 ؟_ برای چه

 ._ که آناا ادامه محص ل بدهم

 ؟موانی_ مگر ایناا نمی

هتتایش و معلم تتنش گوینتتد آناتتا مدرستته_ متتی

 .بهترند

 .ام دیدسایة غم را در چهره
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 .گردم_ م الد از هر فرصت برای دیدن مو بر می

 ._ باشد
 ._ اگر خ لی ناراحتی نروم

 !نه ،_ نه  برو

هتایی را کته درون اشتک غرورم اجتازه نتتداد 

 .هایم جمن شده بود روبروی او فرو بریتزمچرم

 .با عاله از او جدا شدم

 .اش منها مانتدماو رفت و من با یاد و خاطره

بگتویم بترایم نامته  از مر  پدر جرأت نکردم

شتود و آمتش دانستم پدر کناکاو میبنویسد، می

 یلی به درگ ری با او نداشتم،کند. ممابپا می

م ل داشتم داستان عرقمان همچنان پنهان 

ام نمایان آثار غم جدایی بر چهرهبماند ولی 

.موانستم کتمان کنمبود و آن را نمی

اوقات فراغت در قسمت  ،دوستانی یافته بودم

 یتو مئامر دب رستان خ لی با جد نقاشی

 زندگ م رنگ و بوی دیگری .کردمال ت میفع

مرور  .داشتعر  مرا سرپا نگه می .یافته بود

کرد، در خاطرات مرترک لحظات خال م را ُپر می

روی سن با او  ،دیدمبوم نقاشی او را می

  .گفتممی
طاق رواق مدرسه و 
 قیل و قا   لم

 

آن خم  در حلقه های
 گیسو ن ادآ ایم

 

 
آید الغر بودم ولی دوست داشتم وقتی نازن ن می

مدرسه مرب ت بدنی  در قسمت ،یبامر شوده کلم ز

های زود بدنم عصرها و صبم ،با وسائل ناقص

کر دم به نفسی که می هر .دادمرا پرورش می

.یاد او و به خاطر او بود

پای ز  ،پای ز با همۀ شکوه و زیبائ ش گذشت

ین منطقه در ا .که به ح  بهار عارفان است

 .ندکردغوغا می های طب عتواقعًا زیبایی

زمستانی گرم مثل بهاران ما در  ،زمستان رس د

های با روزهای کوماه و شب ،آن هم گذشت ،شمال

هر چند دور از یار و بتدور از  ،طوالن ش گذشت

ع د از راه رس د و مژدۀ ورود آن عزیز  .دیار

  .سفر کرده را با خود آورد

 دست غمت من از    
 جان مشکل برم
  

 آسران یو را د  ولی
 مررررن از  بررررردی
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 ._ انگاری آب و هوای ایناا شاعر پرور است

  .ی شعر حفظ بودم_ من موی شهر خودمان هم کل

 ؟_ عاشقانه

  ._ نه عارفانه

  .دهی_ اووه چه ُپز می

 ._ بلی خانم ما این م

چه ایام ش رینی بتود آن ست زده روزی کته در 

  .کنار هم گذراندیم و چه زود گذشت

س زده روز بته یتاد  ،روز س زده از راه رس د

ماندنی بود اگر فتردایش روز فتراق و جتدایی 

با هم قتدم زنتان  ،بدور از چرم اغ ار .نبود

درختان وحری ارغتوان همته  ،از جمن دور شدیم

وه که چقدر زیبتا و بتا  ،به گل نرسته بودند

  .شکوه بودند

  ._ فردا روز جدایی است

  .روز جدایی ماست ،_ روز مرگ

 ؟کنار هم خاکمان کنند _ مو دوست داری

 ؟_ مو به این چ زها اعتقاد داری

   ؟_ به چه چ ز

_ که بعد از مترگ کنتار هتم آرم تدن فایتده 

 ؟داشته باشد

چه کسی از مرز مترگ و زنتدگی برگرتته کته  _

 ؟بگوید آن طرف چه خبر است

  !_ ه چکس
بیا یا قردر        

 مهمررردیگر بررردانی
           

 ز ناگرره یررا کرره  
 نمرررانیمهمررردیگر 

 

 
  ._ من با ممام وجود فدای موام

  ._ من هم

_ دوری خللی در عرقت به من بوجتتود ن تاورده 

 ؟که

 .به مو ب رتر شده ر  و محبتم_ ع

کالم و چند قدمی بی ،هایش را به دست گرفتمدست

 .آرام راه رفت م

  ._ م الد

 ؟_ چ ه

 ؟ب نی_ آن دوچرخه را می

  ._ آره

 .بان استکنم مال باغ_ فکر می

   ._ خب
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 ._ ب ا سوار شویم

روی دوچرخه پر در آوردیم با سرعت ممتام پتا 

زدم و او پر از شادی و ه اان بلند و زیبا می

آنقدر بتا فرمتان  ،کردش طنت می ،زدقهقهه می

دوچرخه بازی کرد و چرخاند متا بتاالخره درون 

درون دن تتایی  ،ستتقوط کتتردیم بتتدون آب یجتتوی

ی متازه رستتۀ لط ت  و هتاگلهای وحری و علت 

  .خوشبو

هتایش را دور دستت ،به آرامی به آغوشم خزیتد

، در حالی که ظربان قلتبش را گردنم حلقه کرد

آرام  کتردم  میستاحاوضتوح  ي جانم بهدر همه

  :گفت

 ._ م الد خ لی دوستت دارم

 
 شرعله هررای لربم بر

 او بوسرررررررررررر 
               

 اللرره چرو می شکوفد
 گررررررم نیررررراز

 

 سرتارآ ای مخیال در
 نرررررررور پرررررررر

 

 هال  میان میدرخشد
 راز
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موانگر به نتام آقتای  مترد  ،دب ری داشت م 

پوشی بتود کتته از مالکتان  مقریبًا جوان و ش ک

، ل سانس ادب ات داشت و بترای ی بودلبزرگ مح

 ای چنتتتتد ستتتتاعت متتتتدریس ن هفتتتتتهمفتتتتن

نه استت امتحاال نمی .کردمی ا دانم اوضاد چگو

دب تران  ت کمبود کادر آموزشتیمان ما به جهز

ای فتتراوان در التتتدریس بگ تتر از هتتر ردهحتت 

 .مدار  پخش بودند

گرفتند که حتی آید ساعتی سی مومان مییادم می

  .بودنآن زمان هم پول کمی 

آقای موانگر دب ر دستور زبان فارسی و قرائت 

 .ما بود

منتظر امتحانات  سال محص لی رو به پایان بود و

نبتود غ تتر از   بتد  در  هایم ،ودیمآخر سال ب

 ،ه متن نبتتودورد موجصرف و نحو عربی که هرگز م

  مایل نبودم و هرگز هم ن ستم فارسی را  گاهه چ

ختتوب  هتتا رابق تتۀ در  ،بتتا عربتتی معتتویش کتتنم

 ،کتتردممعنتتی متتی  ها را هم ختتوبشعر ،خواندممی

هتتایی رتاعرهبایست در ممی ،خ لی شعر حفظ داشتم

دادم نتتازن ن اناتام متتیایمان با که در دیداره

انرتتاء خ لتتی ختتوب  ،ل بختتوانمشتتعرهای دستتت او

ولی حاال انرتاهایم   نوشتم قبالً هم چن ن بودممی

حال و هوای بهتری پ دا کرده بتتود چتون الهتتام 

  .نرستدهندۀ خوبی داشتم و به دل همساالنم می
مکل ت   ب موانگر شاید به جهتت عالقتۀ شخصتتیجنا

انی را قتتهور ایتوان متتدائن خاکرده بود شعر مر

 :حفظ کن م و گفته بود
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_ احتماالً در امتحان شفاهی فارسی مورد ستؤال 

 .قرار خواهد گرفت

العاده آموزنده و قرنگی بود، همه را شعر فوق

 هایی از آن ب تادمامروزه شاه ب ت ،حفظ کردم

 :مانده است
هان ای د   برت بین از 
 دیدآ نظر کن هان

 

آئینرر   ایرروان مرردائن را
  برررررررررررررررررت دان

 

 پنردی قصرری هرر دندان 
 دهررررردت نرررررو نرررررو

 

پند سر هر دندانه  بشرنو 
 ز برررررررن دنررررررردان

 

گوید که یو از خاکی مرا 
 خررراک یررروایم اکنرررون

 

برمانه اشکی  سه دو گامی
 دو سه هم بفشان

 

کسری و یرنج زر پرویز و 
 برررررررره زّریررررررررن

 

بر باد شدآ یکسر با خراک 
 شرررررررردآ یکسرررررررران

 

ش ایتن شتعر واال را کتاکتتنم ایامروز فکر متی

ندبتمام زبان حتاال نته  ،های دن ا مرجمته کن

منظوم حتی بصورت نثر در آورند و پادشاهان و 

حاکمان موقن محل   بته جتای کلمتات و جمتالت 

نة عبرت را از حفظ برای خود ای این آئ کل ره

 تران بخوانند. و مل

آخر چرا همگتان در همته جتا غافتل از گتردش 

 ؟روزگارند
من خندی کاینجرا  بر دیدۀ

 ز چرررره مرررری گریررررد
 

خندنررد بررر آن  دیرردآ 
 کاینجررا نشررود گریرران

 

خود دجله چنان گرید صد 
 دجل  خون گویی

 

کز گرمی خونابی آیی چکد 
 از مژگررررررررررررررران

 

اینست همان صّفه کز هیبرت 
 او برررررررررررررررررردی

 

بر شیر فلک حمله شیر ین 
 شررررررررررررررررادروان

 

 

این مقدمه برای حکایت غم عظ می بود  ،بگذریم

 .ر جانم زدکه آمش ب
از دوستتانم هتر کتس رفتت  ،روز امتحان رس د

 :سؤال کردیم ،امتحان داد و برگرت

 ؟_ چند ب ت خواندی

  ._ چهار ب ت

 ؟_ محمد مو چند ب ت

  ._ هفت ب ت

 ؟_ علی

 ._ سه ب ت

  .نوبت به من رس د
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ا ول شرود کتردم و بتتا دقتت ختو ا شعر را از

 نتامعلتم دادن بته یتاد آن ا نتتضمن خو ،ندم

ر هام  را از من پرس ده بتود و عتادم که شاف

نگر ا ب آقای موانج .بعد به من جایزه هم داد

ای کته سرش پای ن و با خودکتار روی روزنامته

ستت  ختوانگاری نمی ا کر د وجلویش بود خط می

 است. به من دستور بدهد که بس

ممام کته کتردم سترش را بلنتد کترد و نگتاه 

  .ای به من کردموذیانه

 :گفت .اق نبودجز من و او در ام کس ه چ

به پدرت بگو اگر به مواف  نرست م  خوب_ پسر 

 دهد و هم اینهزار مومان را از دست می هم صد

 .شودکه پسر عزیزش مردود می

هتا دورم چنان رنگم پریده بود که وقتتی بچته

دیتدم و آنهتا فکتر من شدند ه چکدام را نمیج

تحان را کردند و شاید باور کردند که خودم ام

  .امخراب کرده

 ؟اّما قض ه چه بود

جنتتاب متتوانگر ملتتک فتتراوان داشتتت و درآمتتد 

 بترخواست از پرداختت مال تات او می ،حساببی

درآمد طفره برود و بتدین جهتت بترای رهتایی 

ا پتدرم هتر امتت ،حاضر به رشوه دادن شده بود

  .بدی که داشت شرافتمند بود و دزد نبود

  :تمشب موضود را به مادرم گف

 ،کنم فراموش نکن به پدر بگو_ مادر خواهش می

  .مسأله قبولی و مردودی من است

 ؟_ پسر مگر شهر ِهرت است

  .متأسفانه شهر ِهرت بود

 :پدر گفته بود

العملی نران _ بگو به روی خودش ن اورد و عکس

  .ندهد

 من هم هم ن کار را کردم ولی رد شدم.

لتوی متدیر کسی دلواپس من نبود خودم رفتم په

 .مدرسه

  .شما بررسی کن د ؟شود_ آقا آخه مگر می

 .معلم در کار خودش مستقل است ؟شود_ چرا نمی

 _ مستقل است برای هر کار خالف؟

نظتر معلتم مهتم  ،_ مطاب  بند فالن و بهمتان

  .است

 ایست؟_ آخه این چه آی ن نامه
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نامته را کته متن آیت ن ،_ وزارمی استت پستر

قتانون آزادی  ،انون هستتممن ماری ق ،ننوشتم

 .را به معّلم ن داده است

امروز هر جا که صتحبت از آزادی و دموکراستی 

 شتتتود هم رتتته متتتن یکتتتی مخالفتتتت متتتی

عق ده دارم که هر کستی ل اقتت آزادی  ،کنممی

آزادی هم آموختنی و یتاد گرفتنتی  .را ندارد

ای باید دید، معل م باید یافت متا دوره ،است

 یال شمر ر م ز به دست زنگتالی  آزادی بود و ا

 مست دادن نه عقالنی است نه انسانی. 

نتزد  ،ام به هم خورده بتتوددن ای زیبا و آسوده

کتتردم؟ دوستان و آشنایان چگونتته ستر بلنتتد متتی

گذشته از همه، به چرمان نتتازن ن چگونته نگتاه 

 دادم؟و جوابش را چگونه می ؟کردممی

وی هتا ستاکت رافسردگی به سراغم آمتد، ستاعت

کرتت دم و بتته ستتق  خ تتره رختختتوابم دراز متتی

نداشتم، مک ده شتدم،  خوراکشدم، اشتها به می

 وارفتم. 

او  ،امتحانات نازن ن دیرمتتر از متا ممتام شتتد

امی متتن نت اة امتحانش را گرفت و آمد. فرشتة ح

 ،ب نکرداز راه رس د. بر خالف مصور من خ لی معا

 آیا قبل از آمدن خبر یافته بود؟

  .دلداریم داد ،مالمتم نکرداصالً 

  .خ ال باش_ م الد بی

  .موانم_ نمی

  .سعی کن ،_ باید بتوانی

 .شومموف  نمی ،کنم_ سعی می

مگتتر  ،بتته آینتدةمان ،_ به عرتقمان فکتر کتن

، داری در زنتدگی هم رته موفت  باشت م انتظار

ا امت ،اووه آنقدر فراز و فرود ختتواه م داشتت

طوفان های سهمگ ن  اگر دست من در دست مو باشد

اینکته  .هم ما را از راه به در نخواهتتد ُبترد

برای زندگی آمادگی ب رتر از ایتتن  ،چ زی ن ست

متتن متت الد  ،قوی بتاش مثتل هم رتته ،باید داشت

، مقص ر مو کتته رممند را دوست دارمسرحال و قد

  .نبود

بختش را از یعابا این همه سخنان گترم و مستل

 کرد؟کاا پ دا می

هتتا و اش بتتا زیبتتامرین حتترفایتتهگویتتا خم رم

 ،مرین نود بودن و زیستن ریخته شده بتودلط  

  .مر از سنش داشتفکری باز و حالتی خ لی پخته
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_ یعنی این غم آنقدر عم   استت کته فرامتوش 

 ؟ایمکردی مثالً ما از راه رس ده

 .ب نگاهش کردمبا معا

 ._ مثل اینکه از سفر برگرته مراسمی داردها

  .و خندید

 ؟_ مراسم استقبال

 ...خودمانی ،صم مانه ،_ نه خ لی رسمی

هایم را باز کردم و مثل گربتتة ملوستی در دست

  .آغوشم خزید

 
گر نکوبی شیشة غم 
 را به سنگ
هفت رنگی می شود 
 هفتاد رنگ
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ین ا نره ز راز د  مرن 
 پرررررردآ برافتررررراد

 

شریوۀ او   ،یا بود فلک
 پرررررردآ دری برررررود

 

بود که با اوقات خوو آن 
 گذشتدوست 

 

 بی حاصرلی و همه باقی
 بررررردری برررررود در

 

 

ام بتا ل در هتر سترازیری زنتدگیمدت چهار سا

ش مرا به باال هدایت کترد و ام تد دهنتدۀ کوش

 .هایم بودناام دی

آمتتد اول او ومنهتا او هر غمی که به سراغم متتی

ها و ام دهایش مرهمی بتترای با حرف ،شده میمتوج

رساند مرا به عرش می ،کرد دا میهای درونم پزخم

برایم مستلم بتود  .و خود آن پای ن مواظبم بود

ریا و با ممام وجودش دوستتم دارد و فقتتط که بی

 خواهد.مرا می

شتده همانگونته کته متن  دیدم که در من حلمی

او  .کتتردم روحتتم درون جستتم اوستتتاحستتا  متتی

در آن دن تای  ،شانزده و من نوزده سالم بتود

بردیم جتایی بترای ن و او به سر میپاکی که م

دو پرندۀ جوانی بودیم کته  .درو  و ریا نبود

 به سوی افقی دور بال گروده بودیم.

ناواهای خلوت ما نقره برای آیندۀ مرتترکمان 

متان های سعادت و خوشتبختیکه پایه بود و این

  .را بر روی پاکی و مقد  بنا کن م

هتای اهاز نگت مملووقتی دیدارهای کوماه اگر 

 خواستت م بترای هتم غ ر بود آنچه را کته متی

 . نوشت ممی

بر، هایی که نه پ ک داشت نه کبومر نامهیادداشت

 . بودیمهایمان ن پ ک و کبومر نامهخودما
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وقتی نبود و نبودم خواندن آنچته کته نوشتته 

شده بود احسا  واالیی را در اندرونمان زمزمه 

 کرد.می

که برایم نوشته بودی  دانی شعری را_ م الد می

 ؟چند بار خواندم

  .دانم_ می

 ؟_ چند بار

 ._ به همان بار که من شعر مو را خواندم

 ؟_ حفظی

  ._ معلومه

  ._ من هم حفظم
هزار دشمنم ار می کنند 
   قصررررررررد هرررررررر ک

     

گررررم یرررو دوسرررتی از 
 دشررمنان نرردارم برراک

 

 ؟_ چرا این شعر را نوشتی

 ؟_ خوشت ن امد

 .ا یک کمی هم نگران شدمام _ خوشم آمد

 ؟_ چرا

_ حتمًا احسا  خطر کردی که همچو شعری به دلت 

 .نرسته است

و سال چقدر دق ت   ین دختر با این سنخدایا ا

گفت چنتد روزی بتود کته راست می ،و عم   است

  .ای به مبارک بادم آمده بودنگرانی مازه

فرزاد برادر کتوچکم شت طان و احتمتاالً حستود 

هایی را که نازن ن به متتن داده بتود یادداشت

   .الی کتابم پ دا کرده بود

 ؟زنیهای مرا ورق میی کتاببه چه حق ،_ مو

 ._ مو قدغن نکرده بودی

متتن هرگتتز چ تتزی را پنهتتان  ،گفتتراست هتم متتی

اجازه دست بتته وستتایل ولی چون خودم بی ،نداشتم

زدم فکر نکرده بودم شخصی برادرها و خواهرم نمی

 .ی این کار را بکندکه دیگر

ا از آن روز به بعد سنگ نی نگتاه خرتمناک ام

 .کردمپدر را ب رتر حس می

همه متتوی ح تاط دور هتم  ،معط الت مابستان بود

خانوادة ما و خانوادة آقای معاون  ،جمن بودیم

اغلب روزها با هم بودیم و چه روزهای خوشی بر 

  .گذشتمن و نازن ن می

مرغول بحث و گفتگتو  پدر و آقای معاون با هم

 با مادر نازن ن در فکتر مه تةمادرم  .بودند

  .شام بودند
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نران بردآ " های دیگترهنازن ن و من همراه بچ
بازی بهتترین  .کردیمبازی می "کباب ببر این 

عام لذت بردن وس له برای با هم بودن و در مأل

 ! !بود

رست د خ لتی معموالً وقتی نوبت به ما دو ما می

مان باصطالح بسوزیم و اغلب د که یکیکر طول می

  .شدصدای اعتراض بق ه بلند می

 ._ م الد

 .فوری از جا بلند شدم .صدای پدر بود

اش ب تاور های شطرنت را بتا صتفحه_ بدو مهره

سترامژی متات  بب نم این جناب معتاون چترا ا

 ؟کردن حریفان را بلد ن ست

 ؟_ جناب رئ س اگر خودمان مات شدید چه

 .کنم که ح  با شماستقن قبول می_ آن مو

  .نازن ن هم دنبال من آمد ،اقفتم موی امر

اق نگذشتته ای از بودنمان متوی امتچند دق قه

  .بود که پدر وارد شد

ها را ب اوری یا برای متن مهتره _ آمدی مهره

  ؟بسازی

آنکه بفهمم چی به چ ه چنان محکتم ست لی و بی

 .فتتادزیر گوشم خواباند که سرم بته دوران ا

افتادم که نازن ن مرا گرفت و فریاد داشتم می

 :کرد

 کن د آقای رئ س؟_ چه می

 ی وای وای وا

م جلوی دختری کته دوستتش داشتتم خدایا آبروی

ی رفت، کوچک شدم، حق ر شدم، بته انتدازة بکل

 مرگ رنت بردم.

هم از غم بود  ،اخت ار اشک در چرمانم نرستبی

ضرب ختدایا  .ههم از شرم بود و هتم از شتدت 

 .بدبخت شدم

در یک لحظة زودگذر مکان زم دفاعی من ب تدار 

 .شده و بکار افتاده بود

 :گفتم آمرانهبلند کردم و  سویشرا به  دستم 

_ اگر یک بار دیگر دستت را به روی من بلنتد 

  .هایم مو را خواهم زدکنی با این دست

گفتم و بی اعتنا به همه، با عالته بته طترف 

در را محکم باز کردم و خودم  ،درب ح اط رفتم

 .ت بستمر را به شدرا موی کوچه انداختم و د

سر کوچه نرس ده بودم که صتدای بتاز شتدن در 

 .آمد
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برنگرتم که بب نم کی هست ولی کمی قدم آهسته 

صدای نازن ن را از پرتت سترم شتن دم،  ،کردم

  .لرزیدصدایش به وضوح می

 ؟روی_ م الد کاا می

  .لرزیدمی صدایم

  ._ پ ش پدربزرگم

 :با ناله گفت

به ختاطر متن  ،مو را به خدا برگترد ،_ نرو

 ... د...ال.می ،م الد ،نرو

دار آنچه مرا به مقابله برانگ خته بود جریحته

حتاال مثتل یتتک متترد  ،شدن غرور مردانگ م بتتود

هرچنتتد  ،کردممصم م گرفته بودم و باید عمل می

 .که دلم پهلوی نازن ن عزیزم بود

ها را طی کتردم و راه عت و عاله خ ابانبه سر

  .جادة ب رون را پ ش گرفتم

هتا های نفتکش شبانه روز مدام در جتادهمریلی

دست موی ج بم کتتردم، پتنت    .در حرکت بودند

ممامی سرمایة من به صتورت کتتاب  !پول داشتم

  .ای پهلوی هم چ ده شده بوددر قفسه

  و ح تران ، بالمکل کند رفت که غروبآفتاب می

ه ایستاده بودم، به آنچته کته پرتت کنار جاد

  .اندیر دمسرم امفاق افتاده بود می

وقتی جسارمی را که نسبت به پدر کترده بتودم 

ماسم کردم عرق شرم و احسا  پر مانی سراپایم 

 !ختتدایا چته کتار زشتتی کتردم .گرفت را فرا

  .خدایا

وقن م وجود م ل به رفتن و فرار از متابا مما

اه بردن به پدربزرگ را داشتم ولی خ تال و پن

 .نازن ن امانم را بریده بود

ختتورد. سر و وضعم به اهالی بومی آن حتتدود نمتتی

ای را ام راننتتدهصتتورت ستتف د و موهتتای بلتتوطی

کناکاو کرد، از کنارم رد شده بود ولی عقب عقب 

 برگرت و جلوی پایم مرمز کرد. 

 ؟_ کاا

 :با شرمندگی سرم را بلند کردم

  .هر جا _

  ._ ب ا باال

  ._ پول ندارم

  ._ ب ا باال

 .پریدم باال و ختودم را روی صتندلی انتداختم

چند صد متری بدون سؤال و جواب در سکوت کامل 
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احسا  کردم راننده از سر ما پایم را  .طی شد

 .کندورانداز می

 .خودم را جمن و جور کردم

ای ستکوت کترد و بعتد آهتی باز هم چند دق قه

 :و پرس د کر د

 ؟_ پسر کی هستی

  .راستش را گفتم
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احسا  کردم ن ش مرمزی زد و سرعت ماشت ن کتم 

 :شد

 ؟روی_ خب پسر خوب کاا داری می

  ._ پ ش پدربزرگم

 ؟_ منهایی

  ._ بلی

 ؟_ پدربزرگت کااست

  ._ شمال

 .ب نگاهم کردبا معا

 ؟دانندپدر و مادرت می ؟کنی_ فرار داری می

  ._ نه

 ؟مچو مصم می گرفتی_ چی شده ه

 .کمی مرّدد ماندم چه بگویم

 ؟_ چی شده خانه را مرک کردی

  ._ با برادرم دعوایم شده

ختب دعتوای بترادر بتا  ،_ خدا کمکت کند پسر

چرا به پدرت مراجعه نکتردی  .برادر پ ش م اد

آن مترد  ،آن هتم آن پتدر ؟مان بدهتدکه آشتی

 .دانی چه مرد نازن نی پدرت استنمی .محترم

بر از دلم نداشت که از دست آن پدر بقول او خ

 .امسر به کوه و ب ایان نهاده

_ کمکی کته پتدر متو بته متن کتترده ه چوقتت 

 .شودفراموشم نمی

حوصلگی کمتی گتوش داستانش را گفت و من با بی

به فکر نازن ن  .دادم و بعد به فکر فرو رفتم

ه غصت ؟کنتدگریته متتی ؟کندبودم که حاال چه می

شتود با این پنت   مگر متی ؟ه بکنمچ ؟خوردمی

 ؟ما شمال رفت

خانته ایستتاد از وقتی کام ون جلوی یک قهتوه

  .خ االت درهم و برهم ب دار شدم

 ؟_ نم ایی چایی بخوری

  .رم_ نه مترک

 ،رفتتمکرد نمیمازه اصرار هم می ،اصرار نکرد

 .من که پول نداشتم

چند ما کتتام ون دیگتر  ،کردماز ش ره نگاه می

گویا  .ة مقابل آمدند و آناا ایستادنداز جاد

های کتام ون بتود خانه پاموق رانندهاین قهوه

مدمی بتا هتم  که همگی با هم آشنا بودنتد و 

  .اختالط کردند

 .ن م ساعتی طول کر د ما راننده آمد و نرست

  ._ خدایا به ام د مو
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 ،زددیگر ه چ حرفتی بتا متن نمتی ،راه افتاد

های پای ن رده بود و چرا آفتاب حسابی غروب ک

مدمی راه رفته بتودیم کته  .کام ون روشن بود

 :گفت
آیتد بایتد _ ماش نی به سرعت و چرا  زنان می

  .  کنمموق

 .ه کر د و ایستادماش ن را به کنار جاد

من و پدر و رانندة اداره رو به  ،دقایقی بعد

   .شهر آرزوهای من در حرکت بودیم
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 روح ما مثل دو پرستوی جوان 

 آرام گناآ و نابی
 به افقی گرم و پر امید  ،ایبا نف  یازآ

 پر گشودآ بود
 آرزوی ما در کنار هم پرواز کردن بود 

 گذشتیم اگر به مزر ی سبز می
 با هم فرود آییم 

 با هم دانه برچینیم 
 و با  شق و امید 

 ای بسازیم النه
 یو ک م شیرین 

 نویدی به باز یافتن 
 آن ه از دست رفته بود 

 
برد، خدایا بعتتد از آن ها ما صبم خوابم نمیشب

جریان چگونه با نتازن ن روبترو شتوم؟ او چتته 

-ت جریحهخواهد گفت؟ من چه بگویم؟ غرورم به شد
 پتدر مترا درآورده دار شده بود، پتتدر واقعتاً 

پسری نوزده ساله در برابر چرم دختری که  ،بود

 با ممام وجود دوستش دارد س لی بخورد؟

  .وای خدایا

خوردم و صبم هت چکس ه میکردم، غصها فکر میشب

بالرم را  ،ه نبود که بالرم خ س اشک استمتوج

م ما فردای دیگتر آن طترفش خرتک ندگردابر می

 شود و این طرف را خ س کنم.

 ؟چرا چن ن شد

 ؟مقص ر از ما بود ؟مقص ر از من بود

کنم قوان ن طب عی ن ازی به عسس و یمن فکر نم

خداوند جهان را بر  ،بگ ر و ببند داشته باشد

هتر  ،قانون علت و معلول پایته گذاشتته استت

کنری به طور طب عی و امومام ک واکنش خود را 

  .کندایااد می

ب وقتی سقراط زن گرفت دوستانش معات اندنوشته

 ! !کردند

 :سقراط گفت
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شرود کره مررد یبم مریفکر کردم یا زن خوبی نصر"
خوشب تی خواهم شد یا زن بدی مقّدرم اسرت کره در 

 ".آن صورت فیلسوف خواهم شد

  .و باالخره ف لسوف شد

کتنم ی مص بت به سرم آمد و فکتر متیمن هم کل

  .ن مچه ف لسوف شدم

متن بته  .من قانون محکم طب عت را کر  کتردم

  اماند نکن د فکر کردهه دستور دادهگناهانی ک

بتا پتدر و  ،درو  مگتو ،دزدی مکتن ،مکن زنا

هتا یکی یکی این .مای دیگرمادر ن کی کن و شش

  .را بررسی کردم

موانتد زنا بنظر من منها گناهی است کته نمتی

موبه پذیر باشد و بدمرین همه و بقول معتروف 

  .گناه کب ره است

 :شویم کهه میا با کمی دقت و انصاف متوجام
هیچ زمانی امکان نردارد در هیچ جای  الم و در " 

فوری و فویی در یک چشم بره هرم زدن ایفراق  ،زنا
 ".بیافتد

خواهد ما نطفة گناه زمان می ،مسلمًا و مطمئناً 

 .د شودلمتو

هتای زنی متعهد و مردی متعهد بعد از معاشترت

 طتتتوالنی بتتتاالخره بتتته یتتتک نقطتتتة کتتتور 

رستند کته آلتود متیبه یک لحظة گناه ،رسندمی

  .گرت ندارنددیگر امکان بر

-عادت کردیم فقط آن دو نفتر را گنتاه ا ماام
کته  و حتال آن ،کنت م ر بدان م و ماتازاتکا

ند و یتا اماازات مام اطراف ان آن دو مستح م

  .هر عقوبت دیگر

 ،حماقتتت ،ختتوش خ تتالی ،دقتتتیبتتی ،هیمتتوجبتتی

شود کته دل غ رمی اطراف ان حاصلش گناهی میبی

  .زندهمگان را آمش می

دو ختتانواده  ،پاشتتدنواده از هتتم متتیدو ختتا

المثتل پدری که دختترش را فتی ،شودآبرو میبی

م ترد یتا متی ،کنتداند سکته متیسنگسار کرده

 متادر دختتر آنقتدر گریته  ،شتودگ ر متیزم ن

برادرش از خاالت ختان  ،شودکند که کور میمی

 ،نمایتدکند و جتالی وطتن متیو مان را ول می

ناه خواهر بتدنام متی ه به گخواهرش گنه نکرد

 ،عمته ،شتوندمتادر متیبی ها دربدر وهشود بچ

همتته و همتته ستترافکنده  ،دایتتی ،عمتتو ،خالتته

  .شوندمی
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خانوادة مرد زناکتار هتم همچتو سرنوشتتی را 

 اش هزن و بچتت ،کنتتد بلکتته بتتدمرپ تتدا متتی

  ،مانندسرپرست میبی

اش در ختتانواده .شتتوندستترافکنده و خاتتول متتی

 ..... و... و.وند وشیجامعه مطرود م

موان اعتراض کرد کته ایتن چته عتدالت آیا می

انتد صتد نفتر مبتتال نفر گناه کترده دو ؟است

  ؟شدند

اگر انصاف داشته باش م ع ن عدالت استت چتون 

  .منرأ الهی دارد

متادر بایتد کتور  ،پدر باید سکته کند بم رد

آن یکی باید از زور غم خودکرتی کنتد و  ،شود

  .ک بر سر شوندهمگان دربدر و خا

  ؟چرا

بته جهتت  ،خ تالیبه جهت بی ،هیموجبه جهت بی

اینهتایی کته آخته همتة  .عدم احسا  مسئول ت

انتد چترا در طتول امروز آه و ناله ستر داده

کردنتد کار به هم عادت میمدمی که آن دو گناه

ای شتت طانی بتته ستتوی هتتم کرتت ده و در جاذبتته

ان شتنشدند متوجه نردند کته آمرتی در خترممی

 ؟افتددارد می

 ؟کتر بتود ؟شوهر آن زن سنگسار شده کور بتود

ختوش  ؟دیتدنگاه زنش را به صورت دوستتش نمتتی

 ؟کتردهای دوستش را به خانواده درک نمیخدمتی

  ؟دل ل ن ستها بیفهم د که این رفت و آمدنمی

از حاالت شوهرش  ،زن آن مرد گناهکار و زناکار

 ؟ختوردوطه میکرد که دارد در مناالب غدرک نمی

  ؟شوددارد گمراه می

 ،عمتو ،خاله ،عمه ،برادر ،خواهر ،مادر ،پدر

مادربزرگ ه چکدام آنقدر فهم  ،پدربزرگ ،دایی

و شعور و ماربه و آگاهی نداشتتند کته نگتاه 

 ؟گویای آن دو نفر را مفس ر کنند

آبترو بعدًا دربدر شدن و بتی ،و چون نفهم دند

ب عت رأسًا برای شدن ماازامی است عادالنه که ط

  .آنها مقرر کرده است

 و و من امروز که خ لی با این جور مسائل ستر

ام که ه چ ن ازی هم بته ه شدهمتوج ،کار دارم

حتتی در ایتن کرتور کته  .بگ ر و ببند ن ستت

قانون شداد و غال  برای زناکتار و خ انتکتار 

کتار را خود طب عتت چنتان گنتاه ،وجود ندارد
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عًا آدم ح تران نرتاند بخاک س اه متی کته واق

  .شودمی

دزدد باالخره کستی کته متی ،دزدی هم چن ن است

برنتد و اطراف انش از مالی که دزدیده سود می

منتهتتا بتته روی خودشتتان  ،فهمنتتدمستتلمًا متتی

موانتد از راه همه مال نمتی آورند که ایننمی

 هم کنند ولی مکافامش رامااهل می ،صح م باشد

  .شوندمی متحمل

ها چن ن استت و بترعکس اهان و نادرستیهمة گن

لت طب عتت هتر دو عتدا .ها هم چن ن استتن کی

 .ه قرار داده استجنبه را مورد موج

همبستگی بتا  ها به جهتای که حتی قرنخانواده

انستانی واال افتختار  ،قیفالن انسان پاک و مت

هتات ختود را کند پاداش همکتاری هتا و موجمی

  .ب ندمی

  :غرض اینکه

ل معروف دختر و پسر مارد مثل آمش و پنبه بقو

 ،ل بلتو هتای اودر ستال ؟آن هتم کتی ،هستند

ای نتو و ناشتناخته و اشتت اقی گرفتار پدیده

فهمم پتدر من هنوز هم نمی .قوی و آمری مطبود

و مادر متن چگونته مترا بته طتترف نتازن ن و 

کر کننتد متن  خانةشان فرستادند بدون آنکه ف

  .سراپا شور و اشت اقم

پدر و مادر او چگونه ساعات متمادی ما دو ما 

را منهای منها در یک خانتة خلتوت کنتار هتم 

  ؟کردندگذاشتند و ه چ فکر بدی نمیمی

مقوا و پره زکتار  شکر خدا را که من ذامًا با

های فراوانی کته پت ش بودم و هرگز از موقع ت

 استفاده نکردم.آمد سوءمی
وانی بم ترد گویم اگر کسی با ب ماری در جتتمی

 همتتتة کستتتانی کتتته در متتترگ او متتتامم 
کنند و خاک گورش غش می ،کنندیم نگ رند ش ومی

انتد مطتاب  قتانون ریزنتد موظّت را بر سر می
 ،طب عت در زنده بودن او مواظب سالمتش باشتند

 شتتتتتتتتود یتتتتتتتتک عمتتتتتتتتر نمتتتتتتتتی
ه زندگی کنند و هر کس سر در آخور خودش موجبی

ی وقتی صدای بکند و فقط به قول ارنست هم نگو
زنگ و ناقو  کل سا خبر مرگ داد ب دار شتوند 

 .. .و
  .چه بسا باز هم ب دار نروند

آقای رئ س موفت   ،پدر محترم ،پدر عزیز ،پدر
امتروز  ،امروز ح  با شماستت ،و دوست داشتنی
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متادر  ،خوانم ناراحت دکه من در  نمی از این
 ،کند حتی از من طرفتداری کنتددیگر جرأت نمی

متتن فتتدای هتتر  ،ربتتان هتتر دومایتتتانولتتی ق
دومایتان ایتن آمتش را شتماها بته جتان متن 

  .انداخت د
ل از موی آئ نه نگاه سوزان این من که بار او

دختر را دیده سراپا منقلب شده بودم ولی بته 
 ،یک لحظه جاذبه ،یک نگاه ،مرور فراموش کردم

بعدًا شماها مرا به این راه کراندید و  .ممام
ه به دل من و دل او مثل یک رق ب موجامروز بی

  .کن دبا ما رفتار می ،بدکار بداندیش
 ؟کنی نهب میمعا ،سوزدآه پدر دلم برای مو می

رحمانه ست لی بتر روی متن دستی که آنچنان بی
پدر  ،مواند از ماازات طب عت رها شودزده نمی
ولتی دل متن  ،روز انتقام خواهد بود ،آن روز

 ،او ،گرفتتار شتتدن متومر از آنست که از نرم
  .آنها لذت ببرد

امروز فقط نگران اولت ن دیتدارم بتا دختتری 
 او هتم رنتت  ،دانتم بتدور از متنهستم که می

دانم امتداد چه می ،برد. خدایا مو کمکم کنمی
آینتده  .الهی منتظرمان است یا امداد ش طانی

 .خواهد گفت که کدام صحت داشت
پتول و  انتد ک ت _ به به آقا چه خوش ستل قه

  .کمربندشان یک مدل و یک رنگ است
ب کمربنتتدم و ک تت  زهتتوار در ختتودم بتتا معاتت

م پوسته پوستته بندکمر ،ام را نگاه کردمرفته
  .شده بود و دگمة ک فم افتاده بود

تر ناز نازن ن بتا ایتتن حترفش هتم ولی آن دخ
های طتوالنی ل ن دیدارمان را خالی از دلهرهاو

ة ستر و د متوجتمن کرد و هم فهم دم کته بایت
  .لباسم باشم

ام در هتر از همان روز ما به امروز سعی کرده
 شرایطی که هستم لبا  و سر و وضن خوبی داشته

  .باشم
گتاهی  ،داشتام را دوست میموهای صاف و بلوطی

زد کرد به موهایم چنگ میاش گل میکه بازیگوشی
احستا   ،ریختتو دن ایی لذت در سراپای من می

ا هم رته موهتایم ر ،کردمسعادت میمردانگی و 
ب نگتته بختتاطر او و بتترای او مم تتز و مرمتت

  .داشتممی
  .و پدر این را فهم ده بود

ه که موضود اصلی را نفهم ده بود یا مااهتل آ
  .ه فرع ات بودکرد و متوجمی
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دل ل شکست من فهم تدم کته وقتی آئ نة هال بی
  !دست پدر در کار بود

 

 

 

 
 

26 
         

 

شقی بترو در   ،رة نفهم_ پس به جای عر  و عا

اصالً انگار نته  .خاالت هم خوب چ زیست ،بخوان

و قتواره بتا  انگار که حضرت آقا با این قتد

نته  ،این سر و روی مکش مرگ متن متردود شتده

اقل جبتران نه ال ،کندنه ح ا می ،کردخاالت می

 .کندمی

 ؟_ باز چه شده

ست مت ،خوریمفت می ؟_چه شده  ،گتردییراست را

 همش حواست دنبال مّللی مّللی است. 

 ؟کنم_ چه می

 ؟دیگه منتظری چه بکنی هان ؟کنی_ چه نمی

 ؟_ من کاری به کار شما دارم

نه غ ترت داری  ؟چه غم داری ،_ معلومه نداری

 .ة آبتروی مترا دارینه غصت ،کرینه خاالت می

 ؟باز هم کاری به کار من نداری

ومتاهتر پ تدا _ شما هم بتامی از بتام متن ک

 .ایدنکرده
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 ؟کنی_ زبان درازی هم می

 .پرید طرف من ،عصبانی شد

بتدو هتم  _ می ُکرم، مردکة احم  بتا متن دو 

  .برو گمرو، برو گورت را گم کن ،کندمی
 ؟رفتم چرا دنبالم آمدید_ داشتم می

ایناتا دیگتر جتای متو  ،_ هّری راه باز استت

 .هللا از خانة من برو ب رون یا ،ن ست

دید بتاز بایتد دنبتالم ب ایتد  ،راه افتادم

  .کر د ،موهایم را گرفت ،دوید دنبالم

 ؟کدام گور ؟روی هان_ کدام گوری می

 .از ج بش پول درآورد انداخت طرف من

هتای برو زود ایتن زلت  ،ام_ من ایناا نرسته

 .برو دیگه نایست ،مکش مرگ من را کوماه کن

 .مراه افتاد ،پول را از زم ن برداشتم

آخته اگته  ،کتردمباید موهایم را کومتاه متی

دفعة قبتل  ؟کرد کاا را داشتم برومب رونم می

ختودم  ،هم ناوری الکی الکی راه افتاده بودم

جا بسوزم  دانستم که چاره ندارم باید هم نمی

مگر مادر جز سوخت و ساز کار دیگری  ،و بسازم

  .ما اس ر بودیم اس ر ؟داشت

 . ش آرایرگربا دل خون شده رفتم پ

  ._ آقا یه خرده موهایم را سبک کن د

نازن ن  ،روی صندلی نرستم و به فکر فرو رفتم

 .عاش  موهای من بود
  .وقتی در را زدم خود پدر در را باز کرد

  ._ سالم
چترا  ؟_ سالم و زهرمار پس کتدام گتوری بتودی

  ؟موهایت را کوماه نکردی
  ._ کردم

ی فترمش را به به مبتارک استت رفتت ،_ به به
 ؟بهتر کردی هان
 .ام کردیک لگد حواله

  ._ برو حسابی موهایت را کوماه کن احم 
مان آرایرتگر  بار دوم خاالت کر دم پهلتوی ه

اصتالً  ،کمی دورمر خ ابان دیگتری رفتتم ،بروم
  .شناختمآناا را نمی

فتترم آلمتتانی کومتتاه ه آن زمتتان موهتتا را بتت
 :در گفتمآمد ولی از مر  پکردند  خوشم نمیمی

 .فرم آلمانی کوماه کن ده _ موهایم را ب
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وقتی برگرتم ام دوار بتودم پتدر متوی خانته 
ب جلتوی در ولی بتا کمتال معات ،نمانده باشد
  .منتظر من بود

شود؟ متو اصتالً _ مردکة دیوانه حرف حال ت نمی
 فهمتتتتی، الکتتتتی شتتتتعوری، نمتتتتیبتتتتی

گویی معلمت با من لت بود مو را رد کترده، می
هانه است، مو شعور نداری، الیت  بتاال اینها ب

کن نمتی فهمتی رفتن ن ستی هم ن. احم  کوماه 
 یعنی چه؟

 _ این کوماه ن ست؟

  ._ نخ ر
 ؟مر از این_ کوماه

  ._ بلی
 ._ پول ندارم

کنتتی متتن ستتر گتتنت فکتتر متتی ،_ کوفتتتت باشتتد
 ؟هان ؟امنرسته

 .راه افتادم بروم موی خانه
 ؟_ کاا

 .بد است ،ی شنوندها م_ موی کوچه همسایه
 ؟فهمی بد چ ته ختوب چ ته_ خفه شو اصالً مو می
 .دهدبرای من در  اخالق می

پرت یقة پ تراهنم را گرفتت و از درون ح تاط 
  .کر د ب رون

خواهم کومتاه _ ما موهایت را آنطور که من می
ایناا جای  یگتول  ،نکنی به این خانه برنگرد

 .بازی ن ست
مابور به رفتن به شش بار مرا  ،ما موقن خواب
ام سر رفت و ما سراناام حوصله ،آرایرگاه کرد

  :به نفر آخر گفتم
 ._ م غ بزن
 ؟_ سربازی

  ._ نه
پسر جوان چرا موهایش را  :ب نگاهم کردبا معا
 ؟زدم غ می

 ،ام که جانبتازمخواستم بگویم سرم را نباخته
 .اموجودم را از دست داده کل

غ که دلم را م  م غ او فقط با سرم کار نداشت
 . کردمیه پاره قلبم را مک .زدمی
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  .گویم بد نفهمکنم آنچه را میپدر خواهش می

ت متن  تو مظلومپدر مو برای موج ه ظلم ختود 

شمرت ر  ره چوب اطاعت و احترام را ماننتد هم

موئی بسته آمتادة ستقوط  دموکلس بر سر من بر

 داشتی.

ت و افکتار ختودههای مخصو  ببایدها و نباید 

مو یک منته بتا ممتام قتوان ن  ،شخصی مو بود

کتردی، متو آزادی مترا، روح مترا، مقابله می

حق قت خا  مرا فدای قوان نی کردی کته بترای 

 .بزرگی و احترام خودت وضن نموده بودی

یتتک کتتالم بگتتویم متتو روح متترا کرتتتی، اگتتر 

داننتد، نمتی مقصرهای اجتماعی مو را قرارداد

 ،قاصی بزرگ و عتتادل طب عتتندانند، به نظرم 

  .کندمو را محکوم می

ر متو عالمتت بترخالف مصتو ،های شداد و غال روش

 نرانة ضع  اخالقی است.  ،قدرت ن ست

چند که مدام مکرار  و مو واقعًا ضع   بودی هر

 :کردیمی

  .اندیر د ح  با من است_ ب رتر از آنچه می

ت ح  با عرت  و محبت ،نه پدر ح  با منط  است

آم ز مو به صتورت تدریغ از یک نگاه محب ،ستا

 .من

آخه مقص ر من در این زندگی چه بود؟ مو دختر 

گناه من بود که پسر خل  شدم؟ آیا  ؟خواستیمی

انصاف است که متتو مترا بته ختاطر آنچته کته 

ما به اعماق زمت ن  ؟خواستی و نرد زجر دهیمی

فرو کنی؟ واقعًا من مسئول آنچه که نرتده هتم 

در متن در برابتر متو فقتط یتک راه هستم؟ پت
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ای منطقی ی خفه شوم یا به گونهبکلداشتم، یا 

هتر  .موانستتمغ ر منطقی باشم و این را نمتی

شعور و منبل بتودم ولتی چند که به قول مو بی

کنم فتراز و فترود زنتدگی را باور کن فکر می

 .بهتر از مو فهم ده بودم
ه آن چ ،دانی که دروغگو نبودمالاقل این را می

ه بودم چه حاال که برای خودم مردی زمان که بچ

 .امشده

خواهم یک واقع ت را بته متو بگتویم و هتر می

متو  .دویمان را از افکار نادرستت ختال  کتنم

کردی ما و مخصوصًا من آرزوی مرگ هم ره فکر می

باور کن پدر یکبار و یک لحظته  .مو را داریم

  .ه چوقت ،هرگز ،امهم همچو آرزویی نکرده

های شبانة مو و بوی الکل که از باخت ،بب ن پدر

خورد مرا مکتتان نتداده استتت نفست موی صورمم می

 .بلکه فاجعه اینست که دیگر مو را باور نتدارم

نه منها فقط بتاورت نتتدارم بلکته اصتتالً دوستتتت 

شتتود کته متتو فکتر ا این دل ل آن نمیام ،ندارم

  .بکنی آرزوی مرگ مو را دارم

نم هر چند ممکتن استت شتن دنش بگذار اقرار ک

برای مو خ لی نا گوار باشد ولی چاره نداری، 

واقع تی است که هر چند ملخ استت ولتی بهتتر 

  .است بدانی

 .مو برای زنده ماندن همة ما الزم هستی

کته متو بته  هتایی از ایتنآری پدر یک زمتان

 منهایی از صبم ما شب کار کنی با اهتل و نتا

از حقتوقی طر چنتدرغه بزنی به خاکل و اهل سر

ی دلتم کتردی و شکم ما را ست ر متتیفترگکه می

کردم حت  بتا مستت کته فکر می .سوختبرایت می

 :گفتیمی

  .پوشدخوب می ،خورد_ گردن کلفت خوب می

کته زنتدگی  تی همة ما نته ایتنگفراست هم می

هی داشت م ولی اگر مو زندگی سالم مرفمقریبًا 

شتد کته می ینو پاکی داشتی وضعمان بهتر از ا

  .هست

کتردی و متا شتش نفتر بلی مو یک منته کتارمی

                     .ارمزاق

ولی پدر عزیز چتته کستی نامتة فتتدایت شتوم و 

 ؟مقاضای ورود به خانوادة مو را نوشتته بتود

 ؟یا من یلدا؟ و ؟فرزاد ؟فرهاد ؟مهرداد
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بتدون برنامته بته ختاطر یتک لحظتة مو خودت 

سر ختودت و ستر متا  این بال را ،گذر خوشیزود

 آوردی.

  وظ فته داری بلتی موظت مو ،وجود عزیز عا ب

ای به بهترین هستی همة ما را که بوجود آورده

وضن ممکن مرب ت کنی بزرگ کنی و محویل جامعه 

  .و طب عت بدهی

کنی طب عت هت چ بازخواستتی از پتدران فکر می

فکتر  ؟برنامه نخواهد کتردفکر و مادران بیبی

ها این قدر درهتم و بترهم و کتاب کنی حسابمی

بته م تتل و ارادة ختودش مواند است که هرکس می

گناه خل  کند و بعتد بتته ة معصوم و بیای بچعده

  ام د خدا ول کند؟

کن د برای همه همچو اشتباهی می اگر مو و او و

همةمان در هر جا که هستت د متأستفم، بتدجوری 

اد گرفتار شدید و بدجوری ماوان پتس خواه تد د

  خدا به شما رحم کند.

شتاید متو ختودت هتم از آنچته کته  ،دانمنمی

ات منتگ ندانسته بر سر خود آورده بتودی خلت 

شده بود شاید از بدبختی بود کته ستّ ا  شتده 

 بودی.

موانستی هر جا می .س است مو زور و محق ر بود

موانستتی محق تر نمی گفتی و هر جا که زور می

 ،های مو بر منت زدنکردی و این مدام سرکوفمی

 ،بتدرفتاریهایت ،هایت نسبت به مننا مهربانی

محش این  .. و بود که به... و.هایت وموجّهیبی

زد ت در آن متوج متیبکه چرمی را یافتم که مح

 ت گرتم.اخت ار شدم و گرفتار جاذبة محببی

گریبانتت  ،دهی بتدهفحش می ،کنی بکنفریاد می

ولی قبول کن کته  مختاری .کنی بکنرا پاره می

ت نتازن ن هتم تة محبمقص ر گرفتاری من در رش

 مو بودی. 

جستاوی یک نگتاه  من در ،ت بودممن دنبال محب

 مهربان بودم و یافتم. 

امفاق نادرستی هم ن فتاده بتود کته آنچنتان 

ب تراه نثارمتان  و آن همته بتد ،بزرگش کردی

اشتباه است این  و دوست داشتن اگر عر  ،کردی

آیا گنتاه  .شوندا صدی نود مرمکب میاشتباه ر

مو خودت چنتد  داشتم؟من این  بود که دوست می

 سال داشتی ازدواج کردی؟
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مو کته  ،کردیاحسا  پسرانت را درک می اگرمو 

بهتر نبود  ،خودت این دوران را گذرانده بودی

 گفتی: می

آن دختر متال  ،_ پسرم آن دختر را دوست داری

م تل اش هم بتیانوادهخودش که طالب است خ ،مو

خودت و  ،به جایی بر  ،برو چ زی برو ،ن ستند

 .زندگی مرک ل بده ،عرقت را اداره کن

آن وقت من برای رس دن به او زم ن و زمان را 

 شتتتتکافتم و عتتتترش را بتتتته فتتتترش متتتتی

  .دیپلم که جای خود داشت ،دوختممی

فرهاد برای رس دن به شت رین کتوهی را کنتده 

 .بود

 ؟کردیولی مو چه می

 .. َاه .اشهمه ،اش زخم زبانهمه ،اش ن رخندهمه
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  .سال چهارم اقامت ما شرود شده بود

هایی که با نازن ن داشتم او را روز در دیدار

آن نراط و  ،دیدممر میمر و ساکتبه روز مغموم

دیگتتر  ،دادزنتتدگی را داشتتت از دستتت متتی ستتر

زد و یموهتایم را چنتگ نمت ،کردبازیگوشی نمی

 انداخت. خ لی کم خودش را به آغوشم می

مر آیا روز بروز بزرگتر و محاوب ؟چه شده بود

  ؟شدمی

روزی در یک گردش خانوادگی که به ب رون شتهر 

رفت م رفتت م  ،زدیمرفته بودیم با هم قدم می

  .و از خانواده دور شدیم

درختت  ،زیر درخت سبز و زیبای بادام رستت دیم

بته  .ی ریز و سبز خوشرنگ بتودهاپر از چغاله

  .درخت مک ه داد و ایستاد

نگاهش غتم گنگتی  ،نگاهم کرد ،کنارش ایستادم

 .داشت

 ._ حرف بزن

 ؟بگویم ه_ چ

آمد های ش رین از دهان او ب رون میمعموالً حرف

او  ،گفتم محت جاذبة کالم او بودو آنچه من می

  .زدمدمی بود مثل هم ره چهچهه نمی

بتا  ،ز کرد و چند ما چغاله چ تددستش را درا

دو دست پتاک کترد و یکتی یکتی در دهتان متن 

هم از کارش لذت بردم هم از طعم لط    .گذاشت

 .هاچغاله

 .رم_ مترک

ها را قورت دادم خ لی آرام دستتش وقتی چغاله

 .را گذاشت روی دهنم
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 .خواهم بزنم مو فقط گوش بده_ حرفی می

ن دن حترفش گویا فکر کرده بود ممکن است از ش

  !فریاد برآورم

_ گتتوش کتتن متت الد پزشتتکی پ تتدا شتتده بتته 

 .خواستگاریم آمده است

 .ه چی نگفتم ؟من چه داشتم بگویم

  :خودش با عصبان ت غّرید

خواهد باشد من یک مار موی متو را _ هر که می

  .کنمکس عوض نمی با ه چ

حتداقل متا  ،دانستم که دکتر شانسی نتداردمی

نازن ن  ،کنمن شهر زندگی میزمانی که من در آ

  .روی خوش نران نخواهد داد به او

  .مدمی از این مقال گذشت

العملی از جانب متن دانم او منتظر چه عکسنمی

 اصتتتالً چتتته  ؟کتتتردممتتتن چتتته متتتی ؟بتتتود

 ،نته کتار داشتتم نته بتار ؟موانستم بکنممی

آن هم پتدری کته امکتان  ،خوار پدر بودمج ره

ا پسرش را زیتر بتال نداشت مثل بعضی از پدره

  .گرفته و برایش زن بگ رد

  .سکوت ؟چه کردم

  :در خلومی دیگر گفت

شناستمش بته زور ختانواده بتا _ دختری که می

او عاشت   .مردی که دوستش نداشت ازدواج کترد

ة محبوب دیوانته شتد و از غص ،مرد دیگری بود

 .حاال در دارالماان ن است

  ._ چه بد

ی من هم همچو امفتاقی دانی م الد اگر برا_ می

  .شومب فتد مطمئنًا دیوانه می

 .آیم به دیدنت_ در م مارستان می

 .مواند مو را برناسد_ ولی دیوانه که نمی

 _ بب ن امروز چه ماهی است؟ 

  .ماهخرداد _ 

 است؟  _چندم خرداد

  ._ هفدهم

رمزی باشد بت ن متن و "خردادهفدهم "_ خ لی خب

را گفتم مرا ب تاد وقتی آمدم و این رمز  ،مو

  .ب اور

 ،اش را نفهم تدمطوری نگتاهم کترد کته معنتی

اشتک  ؟ام تتد شتدب کرد؟ یا ناخوشحال شد؟ معا

  .موی چرمانش پر شد و سرش را پای ن انداخت

  .اش را با انگرتم گرفتم و بلند کردمچانه
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های ناراحت کننتده شود روزمان را با حرف_ می

و مو، و احدی ح  فعالً که من هستم  ؟خراب نکنی

ندارد خلوممان را به هم بزند، مو هم به این 

 .پاکی و زیبایی نباید نص ب َخس و خار شوی

ای دور خ تره شتد و بعتد آهتی غمگ ن به نقطه

 :کر د و گفت

 ؟فهمیمی ه_ طرف دکتر

 .آقای دکتر را شتتبی در خانتة خودمتان دیتدم

می ،پدرم دعومش کرده بود دانستت کته مستلمًا 

شاید منظورش  ،ار دختر آقای معاون استخواستگ

 .من بودم که بفهمم دست باالی دست بس ار استت

ام عرضه هستم و هنوز دیپلم نگرفتتهاگر من بی

  .هستند خواستگارهایی که پزشک موف  هستند

آقتای  ،اش هم بودنتدآن شب نازن ن و خانواده

مپتل بتا موهتای بلنتد  ،کوماه قد ،خواستگار

همش با نگاه مواظب نازن ن  ،ای رنگماعد قهوه

  .بود

با من هم خ لی مؤدبانه  ،کالً مرد مهربانی بود

 دانتم یتا چته متی ،و با مهربانی رفتار کترد

خواهد یا آنقتدر بته دانست نازن ن مرا مینمی

 نان داشت که آنچه با من کرد محبتت خودش اطم

دانستتتم کته اصتالً ولی من متی ،م بودنبود مرح

.. ختدا آن روز را .اگتر اامت ،شانسی نتدارد

  .ن اورد
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سه درد آمد مررا هرر 
 سررره بررره یکبرررار

 

غریبّی و اسیرّی و غم 
 یررررررررررررررررار

 

چارآ  غریبّی و اسیری 
 دارد

 

غم یار و غم یرار و 
 غرررررررم یرررررررار

 

 

پدر به شهر دیگر آمش باان هتر زمزمة انتقال 

  .یمان زدمادو

 ؟_ چه باید بکنی م الد

 ؟انم بکنممو_ چه می

 ؟روی_ می

 اگر نروم چکار کنم؟_ 

او از متن هتم  ،بردت خراب بتود مانوحیوضن ر

مر بودم چ زی راجن به من مودار ،مر بودآشفته

 :گفتگفتم ولی او مدام میآینده نمی

  ._ هرگز همسر شخص دیگری نخواهم شد

 ._ م الد دیپلمت را بگ ر شاید فرجی شود

بته هت چ  .ده بودروح و روان من به غل ان آم

 .چ زی جز او و جدائی اجباری متوّجهی نداشتتم

اصالً حتال و حوصتتلة در  خوانتدن نداشتتم، از 

 دیپلم گرفتن ب زار بودم.

ممرکتزم را از  ،رست داصالً عقلم به جایی نمتی

باز هم حالت افستردگی پ تدا  .دست داده بودم

  .کرده بودم
 نکر دم و از ایتها روی رختخوابم دراز میساعت

ای خ لی نزدیک مابورم محبتوبم را که در آینده

مرک کنم به اندازة گناایش ممام دن ا غم درون 

  .شدقلبم جمن می

 .گرایری ،خدایا فرجی ،خدایا کمکمان کن

 :گفت ،دیوان حافظ را باز کردم

 "ب  در بسته بمفتاح د ا بگشایند"

از سرم پریده بود ما دمادم صتبم ختتدایا  خواب

 .نمودمم و محبوبم را طلب میکرددایا میخ
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هتا گونه مثل گذشتته همان ،روزی باز در خلوت

فتداکاری بت از عر  و دلدادگی و شتااعت و صح

 .بود

_ من متا پتای جتان بترای بتودن بتا متو از 

 .کنمخودگذشتگی می

را وستط  باالی سرم ایستتاده بتود و متن سترم

احسا  کردم  .ر بودمزانوانم فرو کرده و متفک

 ،رمش روی گردنم و صورمم روان شتدندهای گاشک

حالتش مثل هم ره نبتود،  .کردممن هم گریه می

ای که ختود را آنقتدر احسا  کردم مثل پروانه

کنتد متا ستراپا به شعلة سوزان شمن نزدیک می

نگتاهش  و سرم را بلند ،سوزد در من آویختهمی

هتایش متوج ممنا و عر  درون چرتتم حالت ،کردم

  .زدمی

که ما باالخره زن و شتوهر  ر نه این_ م الد مگ

 ...خواه م شد

با ممام ن روی عرت  و حتترارت  ،ب ست سالم بود

جوانی دلهرة از دست دادنش مزید بر علل دیگتتر 

که دیگری جز متن او را در  ر اینمصو .شده بود

 .کردام میآغوش بگ رد دیوانه

 ؟_م الد من متعل  به مو هستم مگر نه 

ایتن معاتون  شوری اشکش،، عطر زلفش ،بوی منش

بتتا  .ام کتترده بتتودب چتتاره ،افستتونگر عرتت 

موانستم به آسانی اطم نانی که به من داشت می

از مرز بگذرم و همه را در برابر عمل اناتام 

ولی این در اصالت وجود و پتاکی  ،شده بگذارم

عر  من نبود، او برای من مانند گلی بود کته 

مرده واگر ب رتر نوازشش متی پرپتر  کتردم پژ

حتی در خ ال هم به خودم اجازة ماتاوز  ،شدمی

  .به حریم پاک او را نداده بودم

 ؟حواست با من است ؟_ م الد

 ._ کامالً 

 ..._ پس

  ._ دوستت دارم هم ن

  .دهند_ اگر بروی مرا به زور شوهر می

_... 

ه بخردار است کته بت ؟دانی این آخری ک ه_ می

  .زودی فرماندار خواهد شد

 :ایم را گرفتمهگوش

ختواهش  ،نگتو ؟فهمتیمتی ،خواهم برتنوم_ نمی

  ... نگو.کنممی
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  ؟_ پس من چه کار کنم

 ._ دلت را به دیگری نده

 ..._ ولی

کنم مطمئنًا فرجی ها ما دمادم صبم دعا می_ شب

 .خواهد شد

من هم حرفی برای گفتن  ،آهی کر د و ه چ نگفت

 .نداشتم

رنتتگ  .ارش رفتمیک هفته قبل از حرکتمان به دید

کتاب سته قطتتره ختتون صتادق  .پریده و ساکت بود

هدایت را با کارت پستالی که برایم نوشته و الی 

  .کتاب گذاشته بود به من داد

 .من پولی برای خرید هدیه به او نداشتم

اّول ن باری بود که بتا نوشتتة صتادق هتدایت 

 شدم، همتته منتن از خوانتتدن آثتار او آشنا می

ایتن  ،مرا کاری به دیگران نبودکردند ولی می

کتاب حتمًا پ امی داشت که دلدارم به من داده 

چه سنگ ن بتود  ،کتاب را با دقت خواندم .بود

 .چه ماریک بود

نتتازن ن حتمتتًا اولتت ن داستتتان را خوانتتده و 

مگتر نگفتته  .داستان دیوانگان ،پسندیده بود

بود که اگر او را بزور شوهر بدهنتد دیوانته 

 ؟خواهد شد

آکتتل را شتن ده ن از این ماموعه داستان داشم

دانم به چه دل ل دیگتران و اکثترًا نمی ،بودم

متن  از دیدگاه .آیداز این داستان خوشران می

نخراش ده بته  هعر  یک مرد چهل سالة نتراش د

له نته ة ظری  و لط   پتانزده ستابچ یک دختر

ولتی  .آور هم استفقط جاذبه ندارد بلکه چندش

تان طوطی پهلوان جالب بتود و متن در این داس

دیدم که مدام مثل خودم را شب ه طوطی گویا می

 :گفتماو باید می

.. عرت  ... به که بگویم... نازن ن._ نازن ن

  ... مرا کرت.مو

 .روز وداد چه زود رس د

های سترخ و به چرم زده بودم که چرم ع نکم را

نتازن ن ع نتک را دوستت  .م را کسی نب نداشک

 .نداشت

 گ رد. _ جلوی اشعة نگاهت را می

امروز نگتاهم افسترده، قلتبم فرترده و متنم 

خواستت از ست نه ب ترون مک ده بود، قلبم متی

آید. وقتی سوار اموبتو  شتدیم ختانوادة او، 



 

  حباب آرزوها/   160

 

 

 اش پتای ن ایستتاده بودنتد، و زن دایتی دایی

ة متن  دم که دو چرم زیبای نازن ن متوجفهممی

و ابا داشتم، از است، ولی از نگاه کردن به ا

لحظة جدایی وحرت داشتم. روی صتندلی نرستتم، 

دراز فرو  و هایم را بستم و در مخ الت دورچرم

  .رفتم
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  .مان فروخته شده بودخانة قدیمی

بود، بتدین جهتت  پدر منتظر ید  مأموریت جد

مان ام موقتًا دو اق در خانة عمته در اخت ار

س ده .گذاشتند  .بودم دوباره به پدربزرگ ر

با د .پ ر و ب مار شده بود بان  رد سرطان ز

پزشکان  .ب چاره کرده بود او را فرسایشطاقت

لی او  شتند و ممایل به قطن زبان پ رمرد دا

  .رفتزیر بار نمی

هتا گفت غدهکرد، وقتی یک کلمه میاغلب گوش می

را روی زبانش که هم ره بترایم ام تد دهنتده 

من هم بته شتدت  بردطفلک رنت می .دیدمبود می

  .خوردمه میغص

ممتام  ،هتای متن نبتودهیی برای ب تان غصتجا

 .هایم را سرپوش گذاشته بودمدلدرد

کال  دوازده را که در اثر نقل مکان وقفته در 

دلم به ه چ چ تزی  ،آن افتاده بود شرود کردم

رفت، گ ت و منگ شده بودم، زندگی معنتا و نمی

از ارزش مفهومی برایم نداشتت، خ لتی چ زهتا 

 افتاده بودند.

خ لی  .شدپدربزرگ جلوی چرمانم مثل شمن آب می

ممام اوقتتات ب کتاریم  ،ضع   و نح   شده بود

کتردم، لباستش را عتوض کنارش بودم، حمامش می

 کردم.اصالح میکردم، حتی صورمش را می

شانه می شستم و میموهای سف د مثل برفش را  

کردم.
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دانستم رم چون میرکمت :خواست بگویدهر وقت می

آیتد دستتم را روی دهتانش زبانش بته درد متی

 :گذاشتممی

مرکر الزم ن ست وظ فة  ،جان من فدای شما_ آقا

  .من است

زبتان نگتاهش را  .کتردبا نگاهش قدردانی متی

یتک شتب  .فهم تدمگفت متیهر چه می ،خواندممی

 معریت برایش داستتان ختودم بتا نتازن ن را 

دلتداریم  ،در متب و متابمدانست که می ،دمکر

کترد یعنتی با دست به باال اشتاره متتی .دادمی

  .ل به خدا کنموک

اصتالً  .ام کتامالً قطتن شتده بتودبا پدر رابطه

ب رتتر  .پرس د م الد زنده استت یتا مُردهنمی

پ رمترد  ،گذرانتتدماوقامم را با آقاجتان متی

 .واقعًا احت اج به یک پرستار ممام وقت داشتت

مرا به خاطر او از نتازن ن دور یعنی خداوند 

 ؟کرده بود

در  .ام بتودت ذهنیخاطرة نازن ن منها مرغول 

یاد او گریه ه خوردم و در دل شب بسکوت غم می

 .کردممی

 ؟آیا او هم مثل من در سوز و گداز است

 ؟آیا پای عهد و پ مان است

 .مرس دمو باالخره آمد به سرم از آنچه می

از صتتدای مومتتور  از آن روز بتته بعتتد هم رتته

پرتتت درب خانتته  مومتتوری ،پستتتچی نفتترت دارم

 صدای در بلند شد.  ،ایستاد

 ._ نامه برای آقای م الد

ا خط زیبای نتازن ن بتود امت .نامه را گرفتم

وقتی  ؟چه شده .قرار نبود برایم نامه بنویسد

خواندم آقاجتان در صتتورمم ُزل زده نامه را می

 .بود

توانستتم بق تة و نبغش گلویم را گرفتت وقتی 

 ،نامه را بخوانم با اشتاره نامته را خواستت

  .بدون مقاومت نامه را به او دادم

  .ع نکش را خواست

خواند و خواند و پا بته  ،روی چرمانش گذاشتم

چنان از مه دل گریه متی کترد  ،پای من گریست

 که من ساکت شدم.

 ؟_ آقاجان

 :گوشة نامة نازن ن نوشت
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رفرتم  ،و بودم  اشق شدمی جان من هم به سنمی د"
خواستگاری ب تر  .خواستگاری او را به من ندادند

ا دنیررا بره آخرر امر .از من داشت به او دادنرد
مادربزر  یو ین ا زنری برود کره واقعرًا  ،نرسید

یو هم زنی را کره مقدریسرت پیردا  .دوستی داشتم
 زیزم دنیا به کام یرو خواهرد گشرت  .خواهی کرد
 ".مطمئن باو

یعنی پدربزرگم حال  ،ه دلم ماب دنور ام دی ب

  ؟کندمرا درک می

هایی کته روی طاقچته چ تده با اشاره به کتاب

  .بود مرا به آناا کراند

 ؟خواه د_ چه می

  :با زور و ناراحتی گفت

 ._ شهریار

هتا در آوردم و دیوان شهریار را از الی کتتاب

فهرست اشعار را گرتتت و انگرتتش  ،بدستش دادم

 .اشترا روی یکی گذ

 123گوهر فروش صفحة 

 :با زحمت گفت .باز کردم

  .بخوان ت

هایم را پاک کردم کته بتتوانم کلمتات را اشک

 .بب نم
که  گرفتم  یار و همسر ن

 سرررررمگرررررو بررررود 
 

با  مادر یو شدی من  و 
 سرررررمپ همرررره پیررررری

 

شیر   یو جگرگوشه هم از 
 بریرررررردیّ و هنرررررروز

 

من  بی ارآ  همان   اشق  
 خررررررونین  جگرررررررم

 

خورم خون د   و چشرم  می 
 نظررررر بررررازم جررررام

 

رمم  اینست که صراحبد  ج
 و صرررررررررررررراحبظرم

 

پدرت گوهر خود یا به زر 
 سرررررریم فروخررررررتو 

 

شق بسروزد کره در  پدر  
 پرررررررردرمآمررررررررد 

 

 شق و آزادگری و حسرن و 
 و هنرررررررجرررررروانی 

 

 جبا هیچ نیرزید که بری 
 و  زرمسررررررررررررریم 

 

که   ،یو از آن دگرری رو 
 مررررا یررراد یرررو بررر 

 

که مرن از  خود یو دانی 
 کررران ج رررانی  دگررررم

 

 !!اشبا نوه گریستمیپدربزرگ 

  .کنم_ آقاجان خواهش می

دیتوان  ،هتایش را پتاک کتردمبا دستمال چرتم

شهریار را بستتم و نامتة نتازن ن را از روی 

کمکش کردم کته روی رختختوابش  ،پایش برداشتم

  .دراز بکرد
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نازن ن نوشته بود به اصرار پدر و مادرش پای 

سته و بتا آقتای بخرتدار پ متان سفرة عقد نر

 .. .زناشویی بسته است

 .. .آخر نامه اش نوشته بود که او را ببخرم
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بزرگتر  ،دن ای من بهم خورده بود و غمی بزرگ

ممام قلبم را پر کرده بتود.  ،های دیگراز غم

ت هرت سال با او، با خودم و با ممام دن ا مد

  .قهر بودم

ام ت سال درون ک   بغلتیاش را ب ست و پننامه

حفظ کرده بودم، نه فقط نامه را که مطالب آن 

 را از حفظ بودم.

هزاران هزار بار خوانده بودم و به هم ن مقدار 

بودم. یعنی خدایا خود غلط بود آنچه  عذاب برده

من پنداشتم؟ پس آن همه عر  و عالقه چه شتد؟ آن 

 های واقعی که برایم ریخت کاا رفت؟اشک

 از صدها زن و دختر پرس دم:بعدها 

 شود دختری را به زور شوهر داد؟_ آیا می

  .غ ر ممکن است :و آنچه فهم دم این بود

ندخ لی هتا خ لتی ،ها شب زفاف فرار کرده بود

مرگ را بر همبستری با مردی که دوست نداشتند 

 ...برگزیده بودند و بعضی ها

یعنی چقدر فرار روی محبوب من بود که آنقدر  

 ؟ود مسل م شدز

 :کردمآخرین جمالمش را مرور می

 ،_ م الد دیپلمت را بگ تر شتاید فرجتی باشتد

  .  به مو هستمم الد من متعل
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 ...ه خدای منآ

مأموریت پدر به یکی  ،دیپلمی در چنته نداشتم

ام های شمال باز هم دن ای ختود ستاختهاز شهر

مابور بودم همراه آنها به هتر  ،هم زده را ب

کی بته ختودم ز متمن هنو ،روند برومیجا که م

 نبودم.

در شهر جدید اقوام جدیتدی ستکونت داشتتند و 

طب عتًا اولت ن کستانی بودنتد کتته معاشترمان 

زن یکتتی از اقتتوام بتته یتتک روز متتادر .شتتدند

  :مان آمدخانة

_ شن دم آقا م الد ماشاءهللا خط و ربطران خ لی خوب 

 در رشتتتتتتة ادبتتتتتی محصتتتتت ل  ،استتتتتت

رم م نتو در در  اختصاصتی ادبتی دختت .کنندمی

شتود ایرتان لطت  کترده کمکتش متی ،ضع   است

 ؟بکنند

 .شدمم سرخانه میاین بار من باید معل ،اکبرهللا

 ،ماریخ ب هقتی ،های کل لته و دمنتهمن کتاب

 بوستتتان ستتعدی را چنتتدین ستتال بتتود کتته 

 .دانستمخواندم و واقعًا میمی

 .نتدیمماها در خانةشان با هم منهتا متیساعت

خدا باز متادر او را ب تامرزد کته الاقتل در 

ی ویی هم ره حضور داشت و ما را بکلتاماق پهل

هر چند که من دیگتر آزمتوده  ،گذاشتمنها نمی

 .آزمودمرا نمی

 ،کننتدپدر و مادرها یک اشتباه وحرتتناک متی

کته  حتال آن هم ره مواظب دخترانران هستند و

ند. ه و مواظبتت هستتپسرها هم ن ازمنتد موجت

انی کته بروروئتی دارنتد و متورد مخصوصًا پسر

 گ رند. ه قرار میموج

 و راز ،هتایش را در متورد آینتدهممامی صحبت

، شتناختمهمگی را متی ،قول و قرارها ،ن ازها

هایش ه چ اطم نانی به قسم ،ماربه کرده بودم

کترد او هم خ لی راحت پ رتنهاد متی ،نداشتم

 ...که

استتفاده نبتودم، ءولی من هرگز در اندیرة سو

خدا را امروز شاکرم که مرا در بدمرین شرایط 

موانستت داشتته باشتد و متن که یک فرزند متی

 داشتم الاقل پاک و با مقوا خل  کرده بود. 

گاندی رهبر بتزرگ هنتدیان در سرگذشتت ختودش 

نوشته که دانراوی کمبریت یا آکسفورد دق قتًا 

یادم ن ستت کتدام، بهتر صتورت در انگلستتان 
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یکتی  .اندازه کمرو و خاولانراو بود ولی بید

ه ُحاب و ح تای اش بوده متوجاز اقوامش که پ ش

العادة این پسر جوان شتده و بقتول ختودش فوق

 ! !خواسته او را اجتماعی کندمی

 :گاندی بعدها نوشت
 
هرای در پریسموت بنردری برود برا روسرپی خانره"

ری یرهای فراوانها و مسافرخانهفراوان و پایوق
 ..  .کردندکه زنان بوال وس آن ا را ادارآ می

کردم درست موقعی که من داشتم از حد یجاوز می 
..و یعویذ مبارک را بر زبران .خدایا ،برخاستم
از کجا این شیطان در وجرود یرو پدیرد  :راندم

 ".شتاب کن ،پسرم؟ دور شو .آمدآ است

من معویذی نداشتم که بر زبتان آورم پتاکی و 

انتدرون متن بتود و هم رته مواظتب شرافت در 

  .امقداست و پاکدامنی

  .هایم را شن دحرفو خدای من هم 

 .مأموریت پدر عوض شد

 و ستمشکر خدا را که به سالمت رَ  ،نه من ،و ما

آنکتته بتدانم از پا در شهر دیگری نهتادم بتی

 موان گریخت.رات نمیمقد

آن ستتال فقتتط  .از در  و مدرستته خبتتری نبتتود

قته در ه عنوان شرکت کننتدة متفربموانستم می

  .امتحان نهایی شرکت کنم

ه که این دیپلم هم برای متن بالیتی و بترای آ

ستکوت و های پدر مستمسک خوبی و بتترای کوفتسر

 .هی شده استب طرفی مادر دل ل موج

هتای قتدیمی متردم از مهران برای مسّاحی خانته

آمده بودند، آشنایی، مصدر این کتار بتتود کته 

موانستتم بل با او آشنا شده بتودم. متیها قمدت

با شرکت در ایتتن کتار مقتتداری درآمتد داشتته 

 باشم.

فر  ها دوما برای متر کردن خانه نفتر  دو، ن

نفتری متا متن  در مامتود دو ،افتادیمراه می

 می و سترپرست بودم چون سوادم ب رتر از دوسر

  .و وضعم خ لی چرمگ رمر بود

 وارد شتتدیم هتای قتدیمی وقتتیدر یکی از خانه

خوش رنگی را کنار پم  آب دختری داشت س ب سرخ 

حااب، موهای بلنتتد و صتاف بته رنتتگ شست. بیمی

 واقعًا طال حدود چهارده ساله.
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ما چرمش به دو مرد غریبه افتاد مثل م ری که 

اق پریده باشد به سرعت خود را به ام از کمان

  .رساند و چادر به سر کرده برگرت

 ؟د_ با که کار داری

 ._ برای مسّاحی آمده ایم

 .العاده جتذاب بتودچرمانش سبز و درشت و فوق

 .درخر دصورمش واقعًا مثل ماه می

 ؟_ مسّاحی

نةمان را متتر کنت م_ می مستاحت  ،خواه م خا

 .خانةمان را اندازه بگ ریم

 ؟شود فردا مرری  ب اورید_ می

 .نگاهی به همکارم کردم

  .چاره نداریم :با اشاره گفت

واقعتًا آیتتی  .باره دخترک را نگتاه کتردمدو

  :گفتم ،بود

  .گردیممی _ چرم فردا بر

چند روز از این جریان گذشته بود که عصری در 

پسرکی کم سن و سال جلتویم  ،راه خانة خودمان

  :را گرفت

  ._ سالم

 ._ سالم

 ؟شود همراه من به خانة ما ب ای د_می

 ؟_ خانة شما

 ._ خواهرم کارمان دارد

 ؟خواهرمان_ 

آنکه بدانم خواهرش ک ست ن روی جوانی و یا بی

شاید جهالتت جتوانی مترا بته دنبتال او راه 

چند کوچه را که رد کردیم دیدم دارد  .انداخت

مترا  .طالیتی متو رود به همان خانة دختترکمی

شتان ُبترد و متادر و اق پذیراییمستق م به ام

 .خواهرش وارد شدند

  ._ سالم آقا مرحمت کردید

خ لتی مهربتان و خ لتی  ،این صدای مادر بتود

 .خودمانی

به دنبال او صدای دختترک مثتل صتدای نست می 

 .مالیم به گوشم رس د

 ؟خدایا یعنی باز هم

 !عاب روزگاری

ل عقل و دیتن طالیی در همان نگاه او مو دخترک

 .عاش  من ،باخته و عاش  شده بود
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طتال  .مدمی عصرها چند ساعتی به خانةشان رفتم

با وجود کم سن و سالی  ،گرفتار شده بود عا ب

 .ریا بودهایش کامالً پخته و بیحرف

سن و ستال در  عابا که دخترها حتی بتا کمتی 

همچو شرایط روحی و احساستی خ لتتی از پسترها 

  .پ ررفته هستند ،حتی با سن ب رتر

ابراز عر  به مرد جوانی با این همه جترأت و 

هتم در  آن ؟آن هم در آن متدت کومتاه ؟جسارت

 ؟افتاده شهرستان کوچکی در آن منطقة دور

ام از عر  نافرجام قبلی الت تام جراحات قلبی

 .بازی نداشتماصالً حوصلة عروسک ،ن افته بود

با پدرش  ،با خانوادة او کامالً آشنا شده بودم

 ،مهربان ،های خوبی بودندآدم ،کردممعاشرت می

 ...و به نظرم خ لی پ ررفته ،صالم

احسا  همدردی که پتدر و متادر بتا آن ایکاش 

دخترشان داشتند یک کمی هم پدر و مادر من با 

داشتند. دختر آنها در چهارده سالگی با من می

یک نگاه عاش  شده بود و آنهتا فرزندشتان را 

کردنتد دستتش را گرفتته بودنتد و بتا درک می

  .کردندمیاش خ رخواهی راهنمایی

نی خود به ستوی طوال یمرا پدر و مادرم در مدم

ستاله  شانزده ،عر  و دلدادگی فرستاده بودند

نها هتم بته آکمی شد عاش  شده بودم. آیا نمی

 فکر من و دل من باشند؟

و صدای  مح ط پر سر ،ام با پدررابطة خرد شده

گمتتی درب کتتاری، ستتر ،نداشتتتن دیتتپلم ،خانتته

 .ام کرده بوددیوانه

 ،چ ز باره مصم م گرفتم برای رهایی از همهیک

ثبت نام  (که کسی نداشتم)بدون مرورت با کسی 

بکنم و به عنوان سرباز صفر یا صرف به ختدمت 

شاید آب سردی بر پ کر گرم  ،نظام وظ فه بروم

  .ام شودمن و حالل مرکالت عدیده

آن زمان اغلب و اکثر پتدر و مادرهتا معتقتد 

هتای دوران ستربازی واقعتًا بودند کته آمتوزش

  .دهدزد و فرم میسامی جوانان را

ها بتتودم کته طتال در خالل این افکار و اندیره

 .پ رنهاد کرد که عقدش کنم

اگر او را وارد  ،العاده زیبا و جوان بودفوق

 !کتردم غ تر از اعتراضتات معمتولخانواده می

البته من چن ن ) .موانست باشدصحبت دیگری نمی

 (...خوشب ن بودم
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بتدین  ،داشتتصی نالعاده مترخپدر و مادر فوق

کردم مقاضاهای کمرشکن هم داشتته جهت فکر نمی

 ..... و.مهریه و ،خانه ،جواهر، طال ،باشند

روزی در خانةشان بتا حضتور پتدرش بته صتحبت 

دانست که مرمول بته ستربازی پدرش می ،نرست م

  .هستم و قصد نام نویسی دارم

الد او همچو پ رنهادی کرده مطمئنًا دخترش با اط

 ل ل رضایت قلبی پدر هم بود.بود و این د

 .کنمخان کاری برایت پ دا می_ م الد

  .رم_ مترک

شته بتاش بتا _ غص کان را هتم ندا ة جتا و م

متا دخترمتان را مثتل  ،کن دخودمان زندگی می

شما هم عزیتز متا هستت د  .داریمجان عزیز می

 .چون او شما را خ لی دوست دارد

 .بستلبخند رضایتی بر لبان هردومایمان نقش 

 ._ خوشحالم

_ عقد بکن د بروید بته ستالمتی از ختدمت کته 

 .برگرت د عروسی بکن د

 .کردممنظورش را درک می

  .مریدطور که شما راحت _ چرم هر

طال برو چند ما  ._ فعالً دهنتان را ش رین کن د

 .چایی دبش ب اور

 .طال از اماق ب رون رفت

 متن ،ای به شوهرش کتردمادر طال نگاه پر معنی

اش را نفهم دم ولی پدر طال انگاری چ تزی معنی

 .را فراموش کرده بود و این نگاه ب ادش آورد

کته هتم  ه به اینخان با موج_ اّما آقای م الد

شناس د و هم متا شتتما را و طتال شما ما را می

مایمان عزیز است و خب متن پتدری  برای هر دو

دانتم که خود را مسئول آیندة دخترم متی هستم

 ،صرفًا برای محکم کتاری ،رای محکم کاریفقط ب

که مراسم عقتد برگتزار شتود  شما قبل از این

 .ای به من بده دباید لط  کن د سفته

 ! ؟_ سفته

  ._ گفتم که فقط برای پرتوانه و اطم نان

 ؟_ اطم نان از چه

که مبادا پر مان شوید و بته سترا   _ از این

  .ما ن ای د

آیا راست استت  ،ام کوب دندهگویی پتکی بر کل

 ؟که پول و عر  عا ب به هم قاطی است
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 رفتتاگر من به اندازة جناب بخرتدار کته متی

ر شود درآمد داشتم آیا پرتت پتا بتر فرماندا

 ؟زدنددلم، عرقم، روحم و جانم می

دانم چه کسی گفته ولی انگاری حق قتتی را نمی

شود عرت  از گفته که وقتی فقر از در وارد می

  .کندیپناره پرواز م

 ؟به چه مبلغ ؟_ سفته

  ._ صد هزار مومان

صرد "این برای دوم ن بار بود که من بته ختاطر

شدم. دفعة اول بته پتدرم مردود می"هزار یومان

دادنتد نگرفتت و ایتن بتتار از ختودم رشوه می

 .خواستند و ندادمضمانت می

من اهل خرید  ،متأثر شدم ،خ لی به من برخورد

م، متوجهی بته ر نبتودگمعامله ،و فروش نبودم

متر از مر و پتاکروح من لط   .یات نداشتمماد

  .آن بود که به این چ زها اس ر و گرفتار شود

 .بدون خبر ثبت نام کردم و به سربازی رفتم
 
 
 
 
 

  
 
 

32 
 

 

از ختتودم را مثتل  مترای نگتون بختتهمن و عد

سوار اموبتو   ،من گم کتردهگوسفندان راه مر

ساعت سفر بته پایگتاه  کردند و بعد از چندین

یکی یکی مثتتل گوستفندان  .رس دیم"وحدیی"شکاری

ه شدیم و ویالن و سرگردان سربزیر و اس ر پ اد

 .طه پخش و پال شدیمدر محو

در رهیاهای طتول و در کنار دیوار ایستادم و 

پسران  .ام فرو رفتمهای شخصیهدراز و غم و غص
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و سال خودم یا حتتی کتوچکتر از  هم سن ،جوان

داران حدالرکل و شک ل درجتههای متبا لبا  من

  .ن مرغول ممرین بودندبا برنامة مدو

اعتماد  ،های شاد و راضی داشتندهمةشان ق افه

آه  .هایران کامالً نمودار بتودبه نفس در چهره

 خدایا پس من چرا دستپاچه و غمزده هستم؟ 

اگتر دیتپلم گرفتته  ،آگر در  خوانتده بتودم

 ...راگر بقول پد ،بودم

گر بته موصت ة  ،هتای متادراگر به التمتا  ا

 ...وفانازن ن بی

دانتم قول نمیه ه خدایا حاال چه باید کرد؟ بآ

فردا خ لی دیر ن ستت؟ آیتا راه بازگرتت  ،کی

موانستم استفاده دارم؟ چرا از روزهایی که می

ن بتود چرا وقتی راه باز و مقصد معت  ؟نکردم

؟ اگتر... ب راهه رفتم؟ چرا اصتالً راه نترفتم

اگتتر آیتتا ختتواهم موانستتت دو ستتال در همچتتو 

شرایطی دوام ب اورم؟ خرد نخواهم شتد؟ فتردا 

های شاد و فرمانبردار این جوان  و باید مط ن

کته آنهتا از متن  مگر نته ایتن .خندان باشم

قانون شداد و غال  ندارد؟  ،برمرند؟ مگر نظام

 ...خدایا

و  ناگهان دستی از پرت سر دور گردنم حلقه شد

 پ اپی مرا بردت بوس د. 

 برگرتم. خدای من!!

 ؟_ محّرم
 خان _ قربان شما بروم م الد

 ؟_ چقدر بزرگ شدی

 ._ هر قدر بزرگ شوم کوچک شما هستم

محّرم آه محّرم پسر ننه رق ه که در خانة دایی 

 .من سال ان دراز همراه هم کار کتترده بودنتد

اغلتب او  ،ما مقریبًا با هم بزرگ شده بتودیم

  .کردمام معرفی میرا پسر عمه

داری ن تروی هتوایی محّرم موی یتون فرم درجته

 العاده قدرممند شده بود. برازنده و فوق

 :قول برمولت برشته ب
کره  ا آنداند احمررق اسرت امرکه حقیقت را نمی آن"
  کند جانی است."داند و انکار میمی

مر از آن بود که بتوان انکار کرد حق قت روشن

  .ان نمودو کتم

پسری که پا به پای متادرش بته ختاطر گتذران 

زندگی در خانة دایی من خدمت کرده بود امروز 
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و ول نعمتت  !پسر اربتاب ،وگردن از من یک سر

  .باالمر بود ،او

  .خان هم ناا بایست د ما من برگردم_ م الد

به سرعت به طرف افستر مستئول رفتت و بتا او 

را نرتان دیتدم کته او از دور مت ،صحبت کترد

چه گفتت  ،دوستش بود افسر مسئول حتماً  .دهدمی

 وقتی برگرت خوشحال بود. ،و چه کرد نفهم دم

  ._ برویم م الد خان

 _ کاا؟

  ._ خانة من

 ..._ آخه

به سرعت ساک مرا برداشت  مثل ساب  دنبال من 

مومور س کلتش را نرتان  ،کنار در .راه افتاد

 داد:

  ._ بنر ن م

اش راه و بتته طتترف خانتتههتتر دو ستتوار شتتدیم 

 افتادیم. 

محّرم خانة مرمتب و همستتر مهربتانی داشتتت. دو 

هفتتته حستتابی از متتن پتتذیرایی کردنتتد، چقتتدر 

مهربان، چقدر فهم ده و کاردان. خدایا شکر که 

داد و محّرم عاقبت بخ ر شده، مدام دلتداریم متی

کترد کتته همته چ تز روبتراه مدام ام دوارم می

 شود. می

 ور؟ _ چگونه؟ چه ج
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 ._ با موّکل به خدا

اق فرمانده که سرهنگی بتود یک روز مرا به ام

  .احضار کردند

 ؟ب نمخدای من چه می

ر مثل هم ره س گار معطت ،پدر آناا نرسته بود

وینستون گوشة لبش بتود وقتتی وارد شتدم بته 

ایم شرود شتد هکفشطرفم برگرت. نگاهش از نوک 

ا نگتاه م باال آمد ولی صورمم رو ما یقة لباس

  .دانمنکرد. چرا؟ نمی

ام ولی خوشحال شدم که ق افة زهتوار در رفتته

 .را ندید، ه چ کالمی خطاب به من هم نگفت

آه پدر چرا هم ره مو غالبی و من مغلوب؟ چرا 

هم ره صورت مو گل انداخته و صتورت متن رنتگ 

  ؟پریده است

هر کاری کته ه قی و من بو چرا مو اینقدر موف

  ؟ موفزنم نادست می

صتم سرهنگ چند ستؤال از متن کترد و بعتد مرخ

  .نمود

هفتة بعد به عنوان سرباز مازاد بتر احت تاج 

پدر در کمال قدرت  .از خدمت سربازی معاف شدم

به داد متن رست د و مترا از دو ستال زجتر و 

  .محق ر رها کرد

آیا واقعًا دلش به حتال متن  ؟آیا دوستم داشت

باز هم به متن خواست و یا فقط می ؟سوخته بود

ثابت کند که ح  هم ره با اوستت کته متن بته 

موانم کاری بکنم و من اصتالً عرضتة منهایی نمی

 ه چ کاری را ندارم. 

فقتط ایتن  .دانم نّ ت او چه بودنمی ،دانمنمی

موانم زیر یتک ستق  دانستم که دیگر نمیرا می

وقتی مأموریت پدر عوض شد  .با پدر زندگی کنم

 .کردم و همراه آنها نرفتم از فرصت استفاده

  .ب ست و چهار سالم بود

متا  ،در ایران پدرها و مادرهتا مهربانترنتد

او را مر و خرتک  ،زمانی که فرزندشان نخواهد

ولتی  ،شوندل میاش را متقبخرج و برج ،کنندمی

ها وقتی ختوب و بتد هبچ ،همه جا اینطور ن ست

دهند باید راه خود را از پتدر و را مرخ ص می

 مادر جدا کنند. 

بانی والتدین  ین دل تل نامهر به نظتر متا ا

آنهتا  ،آنهاست و حال آنکه نت اة بهتری دارد



 

 175/    حباب آرزوها

 

 

شوند و روی پای خود کی به نفس میخ لی زود مت

  .ایستندمی

من وقتی وارد یک کرور اروپایی شدم هر جا که 

دنبال کتار رفتتم از متن ماربتة کتاری طلتب 

پتذیرش ن ستت  برای آنها قابل فهم و ،کردندمی

 ختتوان مما در ایران به جهت اینکه در  متیکه 

 آناتتا .خوریمپایان دوران محص ل مفت هم میما 

 .کننتدی ده دوازده ساله شرود به کار میهاهبچ

های همواظب بچ ،کنندش ره پاک می ،زنندچمن می

کننتد و در و پتارو متتی جتار ،شوندکوچکتر می

دولت نود کار  .گ رندبرابر کارکردشان مزد می

کند و همته در همته جتا و کارمزد را اعالم می

  به رعایت قانون هستند. اصالً مفهوم کتار موظ

ت  ست آناا فقط شتعار ن ستت یتک واقع تعار ن

کنم پر کاری آنهتا قابل لمس است و من فکر می

در  ان خدمات بزرگسالی و کم کتاری متادر دور

های کارمندی و کارگری ریره در همان من پروری

حتتی در مملکتت متا مان دارد. دوران خردسالی

خرجرتان بته  ،شوندکه وارد دانرگاه می آنانی

که در آنااهتا از  پای خانواده است و حال آن

  .ها با پدر مادرها ندارندهها بچاین شوخی

من راجن به ختدمت ستربازی در کرتورهایی کته 

خ لی جالب استت در  ،اجباری ن ست محق   کردم

جتوان هتا مابتور بته ختدمت نظتام کروری که 

ن ستند معداد داوطلبتان خ لتی ب رتتر استت. 

 چرا؟

که ارمش حقوق خ لی خوبی بته آنهتا  برای این

کند و جوانان چه دختر و چه پسر از پرداخت می

سابی پتول در  ،شونددب رستان راهی ارمش می ح

  .آورند ما بتوانند وارد دانرگاه بروندمی

  :بقول س ده خامون
یرا در دوران خدمتشران  ،دو حا  خار  نیسرت از"

اگرر جنگرری رخ داد و  ،صلح برقرار است یررا جنرگ
 ".مانندمیرند یا زندآ میشرکت کردند یا می

ودن و متر از زنتده بتبرای آنها ُمردن مقبتول

 ب نتت م و متتی ،محصتت الت عال تته نداشتتتن استتت

گروه گتروه در جنتگمی هتا شترکت خوان م کته 

م رند ولی جوانتان ه هم میکنند و گروه گرومی

شتوند دیگر باز هم داوطلب خدمت در ارمتش متی

العمر که خدمت در ارمش مزیتی مادام برای این

 .ی و چه معنوی برای آنهاسته از لحا  مادچ
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 .بگذریم

ای ارمرتی بته عنتوان موسّط آشتنایی در اداره

  .کارمند سویل کاری گرفتم

البتته  .بدون ه چ کمکی از طرف پدر ،دیپلمبی

.. که اگر نداشتتم مستلمًا .تنظر از معاف صرف

 موانستم بگ رم.جا کار رسمی نمی ه چ

ی و با لمآل معنوی حاضر بته برای استقالل ماد

  .اناام هر کار قانونی بودم

یتک  .پنااه مومان حقتوقم بتود و صدتماهی هف

اقم ر آپارممانی کرایه کردم، کرایة اماق دام

  .وددویست و پنااه مومان ب

اقم را با دو زیلتتوی مانتده از بتترادرم ام

اندازی داشتتم چند ماه بعد پس ،مفروش کردم

دستت که موانستم یک عدد مختخواب چوبی و یتک

های بعد کم کتتم یتک ماه .رختخواب مه ه کنم

کمد فلزی، دو صندلی و یک م ز و یتک قفستة 

  .کتاب فلزی با مارک ارج خریدم

کم ختوردم و  .دبرای من موس قی نص  زندگی بو

الخره موانستتم ضتبط انداز کردم و باب رتر پس

  .ه کنمصوت کوچکی مه 

کر دم و به موس قی وقتی روی مختخواب دراز می

دادم سراسر وجودم مرتحون ام گوش میمورد عالقه

  .از لذمی مضاع  بود

موانستت کنم که پدر دیگتر نمتیخدا را شکر می

 اد بزند کهزمان خرم و غضب با نامهربانی فری

 ای داشتم کتهخودم خانه "ام برو بیروناز خانه"

اق بود ولی خ لی هم دوستش داشتم هرچند یک ام

ه ز کارکرد ختودم و دستترنت ختودم مه تچون ا

  .کرده بودم برایم حکم قصر طالیی را داشت

الت متن بتود. مخ  از یخانة پدر دور و دور حت

هم خانةشان خالی شده بود. خانواده دیگر دور 

 نبودند.

برادر بزرگم که هرگز با ما نبود ولی اخ ترًا 

قرار بتود بعتد از ستال ان طتوالنی اقامتت و 

محص ل در ایتال تا بته امفتاق همسترش بترای 

زندگی به وطن برگردد. او را در طول زنتدگ م 

ای بته نتام فقط چند بار دیده بودم، ب گانته

 برادر منی بود. 

و ختدمت مم پتس از دریافتت ل ستتانس برادر دو

سپاهی عازم یک کرور خارجی شده بتود. فترزاد 
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برادر کوچکم پس از اخذ دیتپلم ختدمت ستپاهی 

 داد. دانش را اناام می

یلدا کوچکترین عضو خانواده داشتتت دب رستتان 

کرد و در کنتار محصت ل کالست ک در را ممام می

قرار بتود  .خواندبرنامه زبان می های فوقکال 

 ن؟و م .به انگلستان برود

 کارمند خ لی پر کار دفتری بودم. 
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کارم را دوست  .کارم در قسمت دفتر اداره بود

العتاده وظتایفم را داشتم و با پرتتکار فتوق

بدین جهت خ لی زود جایی برای  .دادماناام می

 خودم باز کردم. 

 رئ س مستق م من سرگردی بود که واقعًا دوستتم

 . ذاشتگداشت و خ لی به من احترام می

دور و برم چندین افسر دیگتر هتم بودنتد کته 

اغلب با هم راجتتن بته مستائل مختلت  بحتث و 

مقریبتًا کتارم مربتوط بته  .کتردیمگفتگو متی

 سربازان وظ فه بود. 

احسا  آنها را لمس کرده بودم بدین جهت خ لی 

نسبت به آنها مهربان بتودم و کارهایرتان را 

ناتام مترین وقتت ابه سرعت و بدون فوت کوچتک

هم دوستتم داشتتند .دادممی ختارج از  ،آنها 

دیدنتد ای از شتهر مترا متیاداره در هر نقطه

ایستادند و احترام نظامی به برایم خبردار می

آوردند، اگر ستتواره بودنتد و متتن اغلتتب میجا 

اجتناب متن، بتته اصتترار مترا با ممام  ،پ اده

 رساندند.کردند و به مقصد میسوار می

موفق ت من در این کتار بستتگی کنم من فکر می

مستق م به آن چند هفته آمادة ختتدمت بتودن و 

 در شرایط بد روحی سوختن و دم نزدن بود.

ام که مصدر هر کاری و بدین جهت بر این عق ده

مثالً  .باید ماربة عملی در آن کار داشته باشد

اش در کتال  اّول ل حتمًا باید بچّتهمعلم کال  او

هتا و یا پدر عمالً خواستتهدر  خوانده و مادر 

 ل را درک کرده باشند.انتظارات شاگرد کال  او

استاد دانرگاه کسی بایتد باشتد کته فرزنتدش 

مستئول یتک  .دانراو بوده و ممام کرده باشتد
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شبانه روزی یا خود باید این ماربته را کستب 

 کرده باشد یا فرزندش در شبانه روزی باشد. 

که افالطتون  و بالمآل شاید به هم ن دل ل است

اش حکتم کترده کتته رجتال هتر در مدینة فاضله

 شان از پنااه سال کمتر باشد.سن مملکت نباید
آوری است که امروزه مئتوری جتای اشتباه مأس 

یتک حقوقتدان متازه از  .عمل را گرفتته استت

امکتان نتدارد بتوانتد دانرکده ب رون آمتده 

یتک  .متدافن ختوبی باشتدی وک لقاضی و یا حت

رده حت  نتدارد راجتن بته متارکه کتقاضی که 

  نظر بدهد و کسی که فرزند ندارد ازدواج موف

  .نباید روانکاوی کودک بخواند و ب اموزد

به هر صورت شکر خدا را من مصدر کاری شدم که 

 ؟دانستم چه کنممی

پوشت دم و لبا  مم ز و منظم ستویل متی هم ره

ای مأخ ر ورود هم نداشتم کامالً مقررامتی لحظه

  .بند نظم جاری در ارمش بودمپایو 

ها خوش و بعضی دیگر از خاطرات آن دوران بعضی

زنتدگی چنت ن  اساستًا کتل ،نا خوشایند هستند

  .است

مهربتان  بس ارنگهبانی دم در داشت م که مرد 

هر زمان ارمرتی  .شنا  بودالعاده وظ فهو فوق

رست د بتا صتدای بلنتد درجه باالیی از راه می

همة افتراد  ،محکم سرکار استوارایست خبردار 

شدند که شخصت ت ه میای متوجساختمان چند طبقه

  .م و با نفوذی وارد شده استمه

من رابطة خ لی خوبی با سرکار استوار داشتتم 

یرو مثرل " گفتمرا خ لی دوست داشت و هم ره می

 ."پسر خودمی

 ایکاش پدر واقعتی متن بارها آرزو کرده بودم

شائبه نستبت بته متن بی تبود و این چن ن محب

 .ح   ،داشت

روزی صبم وارد ح اط اداره کته شتدم ناگهتان 

سرکار استوار را دیدم که مثل فنری از جتایش 

پرید و چنان ایستت خبترداری داد کته چنتدین 

پناره از چند طبقة پرتت ستر هتم بتاز شتد و 

موی چندین سترم   و سترهنگ  مو و باسرهای بی

  ب رون خم شد. به

بودند که در همچو متواقعی متن هتم قبالً گفته 

  .مثل دیگران باید سرجایم خبردار بایستم
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آن روز مثل سایرین که در رفت و آمد بودند و 

 ناگهتتان در جتتا م خکتتوب شتتدند متتن هتتم 

  .حرکت ایستادمبی

 ؟آیدچه کسی دارد می

 .کناکاو شده بودم آهسته به طرف در برگرتم

  .ه چکس را ندیدم

  :می نظامی رو به من گفتسرکار استوار با سال

_ بفرمای د آقای مت الد ایتن بته ختاطر شتما 

 !! .بود

بتروی م تز دقایقی بعد من و سرکار استوار رو

  .سرم   معاون زرهی اداره ایستاده بودیم

  ._ این آخرین باری باشد که همچو کاری کردی

  ._ م مسار آقای م الد چ ز دیگری هستند

سر سرکار استتوار چنان بر  .م مسار آمش گرفت

  .فریاد زد که من واقعًا دلم کباب شد

 ؟دانی_ مگر مو مقررات را نمی

 .سرکار استوار آهی کر د و ه چ نگفت

 "ایسرت خبرردار" بعد از آن روز هر وقت صتدای

 :گفتندشد همة پرسنل میسرکار استوار بلند می

  .شودخان وارد می_ م الد

یا نرستته  در حالی که من روبرویران ایستاده

  .بودم

تتی کته آناتا بتودم این سرکار استوار ما وق

ای نسبت به من داشتت کته شائبهت واقعًا بیمحب

  .کردمرا ارضاء می کمبود محبتی ما حد

هر چند بست اری از  ،من در زندگ م منها بودم

فام لمان در مهران بودند ولی خ لتی کتم بتا 

  .آنها معاشر بودم

از طریت   ،شده بود ارمباطم با پدر بکلی قطن

  .زدمملفتتن اداره گتتاهی بتته متتادرم زنتتگ متتی

 .دانستم که فقط او نگران و دلواپس من استمی

از این که در آن شهر منها بودم مدام دلهتره 

 داشتتت ولتتی متتن هم رتته بتته او اطم نتتان 

دادم که مادر درست است کته ایناتا پتر از می

پر از لان استت ولتی متن پتاکی را  ،گرگ است

من منهایی  ،مادر .نگران من نباش ،دارمدوست 

  .را هم دوست دارم

با نتازن ن و مادر از دلم بی خبر بود که من 

ممام احساسامم را  ،حتی خودم و همه قهر بودم

موست قی  ،خوانتتدمکتاب می ،کردمدرونم خفه می

های خوب را ف لم ،دادمام را گوش میمورد عالقه
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قاشتی را کنتار ا نام ،دیدمرفتم و میحتمًا می

  .گذاشته بودم نه وقتش را داشتم نه پولش را

ُمتن صتدایم  .مایل بودم به کال  گویندگی بروم

دانستم دیگتران هتم می این را خودم .خوب بود

اش گفته بودند ولی از پس پرداخت شهریة سنگ ن

  .آمدمبر نمی

شتاید م تل  ،کتردمدر اداره به شدت کتار متی

 در مقابتتل  داشتتتم عرضتتة کتتاری ختتودم را

عرضگی نگرفتن دیپلم آن هم بعد از چند بار بی

  .به خودم ثابت کنم ،امتحان

معتقد بودم که شعور و آگاهی انسان ارمبتاطی 

چه بسا پتر  ،به مدرک محص لی قراردادی ندارد

  .آگاه یافتمسواد و ناهایی را بیمدرک

کنم یک اصل حتمی است کته محصت الت هتت چ فکر می

زان شعور و بهتتر نمتودن شخصتت ت مغ  ری در م 

ها که الفبتای کردهچه بسا محص ل ،دهدافراد نمی

 معاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت را 

هتا کته بتویی از کردهچه بسا محص ل ،دانندنمی

کترده هتا کته چه بسا محص ل ،اندانسان ت نبرده

رونتتد و یتتا بقول شاعر با چتترا  بته دزدی متتی

  .آورندشمر ری در دست زنگی مست را ب اد می

شم ب رتتر از نکه انتظار پادآبی اش داشته با

  .کردم  کار میساعت موظ

که سرگرد م تل نداشتت  محرمانه یهامای  نامه

ها برود ب رتر وقت اق مرکزی ماش ن نویسبه ام

ما دیر وقت بته کارهتای مانتده  ،گرفتمرا می

  .رس دممی

 ._ جناب سرگرد کارم ممامی ندارد

  .اه است_ نگران نباش ماش ن نویسی در ر

هتا طتول کرت د متا و این نویدی بود که متاه

  .واقعًا من از آن همه کار و فعال ت خال  شوم

همته روزه ل وقتت مطتاب  معمتتول روزی صبم او

قبتل  .اق سرگرد رفتمبرای سالم صبحگاهی به ام

  .از من چند افسر آشنای دیگر هم آناا بودند

کسی پرت ماش ن مایت  وقتی وارد شدم دیدم که 

ا چون مستتق م بته طترف سترگرد سته است امنر

 .کردم مرخ ص ندادم چته کستی آنااستتنگاه می

  :سرگرد گفت

_ خانم آذرین با آقای م الد رئت س دفتتر متن 

  .آشنا شوید



 

  حباب آرزوها/   182

 

 

من رئ س دفتر نبودم ولتی جنتاب سترگرد ایتن 

چون قولش را به متن داده  ،ام کردجوری معرفی

  .بود

فتتم و خ تر مقتدم گ ،به طترف ختانم برگرتتم

  .موفق تش را آرزو کردم

_ خانم آذرین ام دوارم جانرت ن ختوبی بترای 

  .آقای م الد باش د

  .کنم_ سعی می

 :من گفتم

فرمایند متن اصتالً _ جناب سرگرد از سر لط  می

 یتتتتک انگرتتتتتی  ،امدورة مایتتتت  ندیتتتتده

   .زدممی

 .و خندیدم

  .دخترک هم خندید

رمی ریتز نقتش بتا صتو ،دختری بود ب ست ساله

الغرانتدام و نته  ،موهای بلند مرتکی ،معمولی

  .چندان بلند قامت

کتته دمتاغش را  ل متوجه شتدمدر همان نگاه او

چنتد هت چ وقتت جتواب درستت و  هر ،عمل کرده

 .پدرش سرم   دکتتر آذریتن بتود .حسابی نداد

بعد از دیپلم مدرک ماش ن نویسی گرفته و بته 

موص ة پدرش شغل ماشت ن نویستی قستمت متا را 

 .انتخاب کرده بود

سروانی داشت م به نام وح دی فوق العاده بتا 

کتابخوان و بتا  ،سواد با چندین مدرک ل سانس

گویا به جهت دانش بتاال بترای  .معلومات عالی

در نت اته  ،دستگاه ایااد مزاحمت کترده بتود

ب جاباایش کرده بودند و باالخره نص ب متا مرم

  .شده بود

اش بتا همته .بکنتدمن اصالً ندیدم کار مف تدی 

منهتتا کتاری کته  .کرددیگران بحث و گفتگو می

موانست طفره برود مابور به اناامش بود و نمی

  .کر ک ماهانة شب بود

شد و دختر سرم   از زیاد حرف زدن او کالفه می

اق های خسته کنندة او به امبرای فرار از حرف

  .آوردمن پناه می

این یک اصل  ،کندمما  مداوم ایااد ارمباط می

متا دانته  .استتر در ممام کرة ختاکی  الیتغ 

 .دهدمدام با خاک مما  نداشته باشد ریره نمی

مردیتد گ رد بیوقتی دانه بر روی خاک قرار می

موان نه با نص حت و نه بتا دهد و نمیریره می
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ب م و موب خ مانن این فعل و انفعتال طب عتی 

 .دکندور شو هرگز افاقه نمی ،کور شو .شد

وقتی دو گ اه کنار هم و مما  با هتم باشتند 

 ن خصوص ت است که خورند و از همبه هم جوش می

موان پ ونتد گ اه را به هم می برر فهم ده دو

  .زد

نگهبتان  .شودمهتر به مرور زمان شب ه اسب می

هتا را ها کم کم شکل و شمایل م مونقفس م مون

ه کند و مسلمًا همت ن خصوصتت ت استت کتپ دا می

 :مارکس گفته
 ".شودکارگر شبیه کارافزارو می" 

ها قوان نی است که بر اسا  قانون علتت و این

آمتش  .معلول در ممام جهان جاری و ساری استت

متا دورش ورد  اگر در آمرتکده دور ،سوزاندمی

بخوانی و ما زش را بگویی خاصت ت ختود را از 

  .دهددست نمی

 .شتودیخ سرد است با دعا و نفترین گترم نمتی

هتا از ها را باید از ب ن برد متا معلتولعلت

ب ن بروند و جز این شتدنی ن ستت و برتر بتا 

  .مراهده و ماربه به این اصول پی برده است

  .اق من بودمهری مدام موی ام

ل او خانم آذرین بود و متن آقتای های اوهفته

  .کم کم او مهری شد و من م الد ،م الد

 .، هر دو دا هر دو پر شور ،هر دو جوان

مهتران هتم مابستتانی  .بود 1345مابستان سال 

اق افتراد معمتولی کتولر ام .گرم و دا  داشت

روزی سروان وح تدی در حتتالی کته بتا  ،نداشت

زد بته شتتوخی بته متن ای خودش را باد میپوشه

  :گفت

  ؟ل گرماما ایناا متحم ،_ مو فرزند دریا

 آنکه حساب کار را داشته باشم بدون مصتم مبی

  :قبلی گفتم

  ._ در خدمت م جناب سروان

 ؟_ مهمان شما

  ._ مهمان من

 ؟رویم_ کی می

  .ی آمادة سفر بودجدی جد

 ._ هر وقت اراده فرمای د

 !_ با ماش ن من

  !_ خوبه
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آیم چون جناب سروان وح دی مهری گفت من هم می

 اعتتتتتالم کتتتتترد کتتتتته بتتتتتا ختتتتتواهرش 

ن و م ،آید. و چن ن بود که سروان و خواهرشمی

 مهری عازم شمال شدیم.

جان و دو روز هم ل بردم خانة داییا اوآنها ر

 در کنار دریای خزر پال  گرفت م. خوش گذشت هر

 چند خرجش برای بودجة من خ لی زیاد بود. 

همتت ن باعتث شتد کتته خصوصت ت و  ،به هر صورت

 صم م ت من و مهری ب رترشود.
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معمتوالً  ،با مهریحدود شش ماه قبل از آشنایی 

رفتم. میها زمان فراغت به فروشگاه دوستم عصر

چه ،پدر او ماجر معروفی بتود  ،پ تراهن ،پار

اروپتتا وارد معتتروف را از  هتتای متتارککتتراوات

با او  .فروختکرد و پسر میه میپدر مه  ،کردمی

کنتار  فروشگاهدر  هاو ساعت  خ لی صم می بودم

شتد و مرغول می نرستم و او به کار خوددستش می

ممکن است وجود من ایاتاد کردم احسا  می هرگاه

جلوی  ،رفتمه ب رون میمزاحمت بکند از فروشگا
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د افتراد نگتاه ایستتادم و بته متردمغازه می

  .کردممی

گاهی از جلوی مغازه مرد ناب نایی بود که گاه

مستلمًا مترد بتا  .نواختلون میوشد و ویرد می

مّر درآمدی برای ختود غ رت و مسئولی بود که م

  .کردپ دا کرده بود و خانواده را اداره می

آهنگی که به نظترم  که یکی از روزها در حالی

رست د  زد جلتوی فروشتگاهخ لی دلپسند بود می

  .جلو رفتم و سالم کردم .آهنگ ممام شد

چرتمانش از پرتت  .ایستاد و سالم را جواب داد

بود کته  ع نک دودی کامالً معلوم بود و چه خوب

ع نک زده بود چون از دور شکل و ق افة ختوبی 

متا حت  نتداریم دیگتران را در  ،کردپ دا می

 .آمری که خود بر من داریم بسوزان م

 ؟_ حال شما خوبست

  ._ شکر

 ؟مرا ببو  را بلدید بنوازید_ شما آهنگ 
  :آهی کر د و لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت

  ._ البته

  ؟شما بکنم موانم مقاضایی از_ می

 ._ امر بفرمای د

شوید این شود هر موقن که از ایناا رد می_ می

 ؟آهنگ را بنوازید

 ؟شود_ چرا نمی

 .رم_ مترک

 .کندای را در شما زنده می_ حتمًا خاطره

 ._ هم ن طور است

 ؟_ شما ایناا کسب و کار دارید

 ._ نه ولی اغلب عصرها ایناا هستم

  .د شدکمی مردّ 

ر وقتتت ایناتتا باشتتم دو مومتتان _ بب ن تتد هتت

  .کنممقدیمتان می

 .هایش را بستاز پرت ع نک دیدم که چرم

آیا او از کاا یاد گرفته بود که به جای چرم 

 ؟ها را بستموان چرمگفتن می

لتت ن دو مومتتان را در ج تتبش گذاشتتتم و او او

آرشه را بر روی س م کرت د و آهنتگ را شترود 

نواختت و بعتد  ،چند لحظه در جا ایستاد .کرد

  .راه افتاد

هایش دنبال کترده و صدای آهنگش را همراه قدم

با مداعی خاطرات نته چنتدان ختوش گذشتته در 
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دم که صدای ظریفی مترا ور بوخ االت خودم غوطه

  .ر به ساحل کر داز بحر مفک

 ._ سالم

  .ب نگاهش کردمدستپاچه و با معا

 ._ سالم

او به  همان مرتری است که با ورودمتوجه شدم 

  .فروشگاه من آناا را مرک کردم

خانم جتوانی بتود  .لبخند ش رینی بر لب داشت

بهتایش العاده زیبا و ش ک کته عطتر گترانفوق

 .نواختمرامم را می

 ؟شود چند لحظه وقتتان را به من بده د_ می

 :ب گفتمبا معا

 هالبت ؟_ کاا

 :با خنده گفت

  ._ هم ن جا موی فروشگاه

روشگاه رفت و من هم پرت سرش و خودش به طرف ف

 .وارد شدم

 .خندیددوستم می

د نتامزدم _ ببخر د آقا من بترای هدیتة مولت

خواهم کراوات ش ک و مرغتوبی بترایش بخترم می

ولی طب عی استت کته متا زن هتا از مرغوب تت 

شتود متی ،رشته نداریم اجنا  مردانه خ لی سر

 ؟شما کمکم کن د

 :دوستم که فروشنده بود گفت

ة شما در لبا  و کراوات خانم را جلتب _ سل ق

 .کرده است

 .و خندید

ود ایتن کته من واقعًا با وجتت ،جای خنده نبود

 هم رتتته ستتتعی   حقتتتوق بتتتاالیی نداشتتتتم

از روزی  .و وضن حسابی داشته باشم کردم سرمی

م اظهتار بنتدکه نازن ن راجن بته ک ت  و کمر

ه شده بودم که هتر چنتد عق ده کرده بود متوج

 .ل ن فرد استتاصل ن ست ولی او ،رلبا  و ظاه

برای کر   ،ف استدر نظر اول شکل و شمایل معر

  .زمان الزم است ،تشخص 

شدم  بعدًا وقتی وارد یک کرور ب گانة اروپایی

ه شدم که برمتری و با مردمش محرور گرتم متوج

آنها نسبت به ما نه از جهت ضریب هوشی باالست 

ه آن بلکه دو چ ز است کته آنهتا دارنتد و بت

کنت م ه نمتیکنند و ما چون موجتته میخ لی موج
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یکتتی ظتتاهر آراستتته و دیگتتری آداب  .نتتداریم

 .معاشرت

یتتک کتتراوات زیبتتا از جتتنس مرغتتوب فرانستتوی 

 .برداشتم و به خانم جوان دادم

با عذرخواهی دلپذیری کراوات را بدست گرفت و 

جلوی یقة من روی پ راهن ستف دم قترار داد و 

  .ن را معاینه کردبا دقت شکل و رنگ آ

  .اش نقش بستلبخندی بر چهره

 .رم_ خ لی خوش سل قه هست د مترک

 .کنم_ خواهش می

 ._ لطفًا آقا هم ن را برایم بپ چ د

 ؟_ کادو

 .هالبت ،ه_ البت

داختت و بتا آنکه چانه بزند بهای آن را پربی

ر کرد و بعد بستته را گرمی دوباره از من مرک

از فروشگاه ب ترون  برداشت و خداحافظی کرد و

 .رفت

  .من و دوستم با نگاه دنبالش کردیم

درست جلتوی فروشتگاه پتارک شتده  ییپ کان نو

  .با  ستی دلپذیر سوار شد و حرکت کرد .بود

 :دوستم گفت

 ._ کارمند یک شرکت خارجی است

  _ آهان!

 ._ مازه از اروپا برگرته

  ._ معلومه

 ؟_ از کااش معلومه

  .جنس مخال  _ از طرز برخوردش با

  ._ شاید دلش را ُبردی

 ؟_ به این زودی

مترین اعضتای بتدن ر وزنمرین و َپت_ دل سنگ ن

 .است

 ؟ی_ جد

 .و خندیدیم

آن روز گذشت و آنچه امفاق افتاده بود داشتت 

شد که باز هتم روزی بتته جهتت ورود فراموش می

مرتری به فروشگاه ب رون رفته و جلوی مغتازه 

پ کتان ستف دش مرمتز  ایستاده بودم که دیتدم

 .کرد

 .دلم به طپش افتاد

ش ره  ،از پرت ُرل به طرف درب دست راست خم شد

 .را پای ن کر د و نگاهم کرد و سالم داد
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جواب سالمش را دادم و با اشارة او بته طترفش 

  .رفتم

 ._ اگر کاری ندارید سوار شوید دوری بزن م

ب کتردم ولتی ختب ستوار شتدم و راه خ لی معا

  .افتاد

  :عد از چند لحظه گفتب

 ._ اسم من سپ ده است

کرد من هم خودم را ادب حکم می .کمی مکث کردم

  .معرفی کنم

 ._ من هم م الد هستم

مدمی ادامه  و چن ن بود که دوستی ما آغاز شد

یافت. سپ ده مقریبًا هم سن و سال من بود بتا 

 .گندمگون با موهای بلنتد مرتکی ،صورمی زیبا

ص، ادة متمتول و مترتخنومنها فرزنتد یتک ختا

 .ر و مت نفرنگ دیده و بس ار موق ،کردهمحص ل

آمد بتاالیی با در خوب شغلیدر یک شرکت خارجی 

کرده بتود و فتوق .داشت العتاده بته نتامزد 

  .نامزدش عالقمند بود

 ؟خوشران آمد _ از کراوات

صادقانه گفتم که به کمک  هخ لی البت ،_ خ لی

 .امانتخاب کردهشما 

 ؟ی_ جد

 ؟_ چرا که نه

 ؟_ یعنی

د کته دانتیعنی که می ؟خواه د بگوی د_ چه می

ه کته بته او با شما دوستت و همتراهم؟ البتت

ام، او بستت ار ُپتتر مرتتغله استتت و هتت چ گفتتته

ب ند که من برای فرار از منهتایی اشکالی نمی

  .دوستانی داشته باشم

 ؟_ حتی غ ر هم جنس

ن متدمتشما به نظر خ لی  ،ه م الد بس کن د_ آ

آخه چرا باید هنوز این فکر در م ان  ،آی دمی

مردم باشد که دوستی سالم بته جاهتای باریتک 

برسد؟ من صادقانه به نامزدم گفتم که شما را 

چتته بستا شتما  .خ لی با شرافت و پاک یتافتم

 بهترین دوست مرترکمان شوید.

 رم _ مترک

شتائبه متدمی در سپ ده بتا احستا  کتامالً بتی

صم مانه و پاک با متن معاشترت  شرایطی بس ار

کرد، به شدت به قول و قراری که با نامزدش 
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-بند بود و عاشقانه او را متیپای بسته بود
  .پرست د

هم ره بدون ه چ قرار قبلی به دیدار متن بته 

چایی یتا  ،نرست مدر جایی می ،آمدفروشگاه می

 کردیم.خوردیم و با هم صحبت میای میقهوه

موارد زنتدگی هتای متا هم حرف  رته در همتة 

 .اجتماعی و بخصتو  منهتایی نستل جدیتد بتود

بترد ولتی احتماالً او از چ زهایی هم رنتت متی

با او خ لی راحت  .هرگز چ زی به زبان ن اورد

او پای بند پاکی و عفت بود و در مرام  .بودم

و سل قة من هم دستبرد به کتانون عالقتة مترد 

دگاه متن دیگری زیبایی و لط  نداشت و از دیت

  .معص ت بود

مان و آنچه ما را به هم جذب کرده بود منهایی

چه بسا غمی بود که هر کدام در دل داشتت م و 

بتتا وجتتود هتتم در کنتتار یکتتدیگر الت تتام 

  .بخر دیممی

متتان نته او از متتن راجتن بته در طول آشنایی

ام و کار و بارم پرس د و نه خانواده ،امخانه

  . لی او چ ستی نام فامم که حتمن فهم د

بعد از آشنایی با مهری ماجرا را برای سپ ده 

  .معری  کردم

کتنم دانی سپ ده دختری مثل مو فکتر نمتی_ می

 .نظ ر داشته باشد

 _ از چه لحا ؟

ها هستتی ه از همة آلودگی_ مو چون پاک و منز

 ی قتتا همتتان دیتتد و احستتا  همتته را ملبتت

  .کنیمی

 _ یعنی چطور؟

هد مهری نسبت به من بد دل خوا_ بب ن دلم نمی

  .و بدگمان باشد

 ؟گمان باشد_ چرا باید بد

آالیری و پتاکی کس بی_ خب نه فقط او بلکه ه چ

 ما را باور نخواهد کرد. روابط ما دو

مدمی سکوت کرد و بعد  ،اش را پوشاندغمی چهره

  :آهی کر د و گفت

متتوان م از مصتتاحبت هتتم _ یعنتتی دیگتتر نمتتی

 .هر جور مو راحتیبرخوردار شویم؟ 

چن ن بود که از آن روز به بعتتد دیگتر نته  و

دنبالم آمد، نه سراغم را گرفت و نه اصتالً از 

 آن خ ابان رد شد.
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سپ ده واقعًا در م ان همة زنان و دخترانی که 

 .دیده بودم و بعتتدًا دیتدم یتک استتثنا بتود

جوانتان را طتوری  ،ایکاش قوان ن و امکانتات

معتقد  ،قول آن نویسنده کردند که بهمرب ت می

 شدند که:و مؤمن می
خدا یکی د  یکی 

 دلدار یکی است

                        

چون دل به یکی دادی آمش به همه 

 .عالم زن
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 ،مر شده بودآشنایی من و مهری ب رتر و خصوصی

روزی مترا بته  ،آمتدام متیبه راحتی به خانه

یکبار  ،عرفی کردصی بود ممادرش که خانم مترخ

وقتی عروسی برادرش بود مرا هم همراه سترگرد 

 .و همسرش دعوت کرد

ی متن رضتایت کردم به من و وضتن متادر میمصو

  :پرس دمیگاهی سرگرد حتی جلوی خودش  ،دارد

 خوریم؟_ پس کی ش رینی می

 :روزی سرگرد به من گفت

_ امرب افسران عالی رمبه با همسرانران برای 

از  .آیندداره و سالن پذیرایی میمهمانی به ا
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پرسنل جز چند سرلرگر کس دیگری اجازة مانتدن 

 !!ندارد ولی مو بمان

پ تتر "هراشرب ننرررا "ف لمی دیده بودم به نام

 .کرداومول بازی می

همگی از ستترم    ،ها بودآن شب واقعًا شب  نرال

به باال بودند. پ ر، جتوان، زن، مترد، زیبتتا، 

هتا اح ولی در باطن خ لتیاغلب پزشک و جر ،زشت

 ادب و از خود راضی. بی ،خالی

 اند مستی و راستی.راست گفته

وقتی چند گ السی نوش دند رنگ و روغنی که بته 

ظاهر داشتند همه از ب ن رفتت و اصتل و درون 

  .هر کدامران پ دا شد

ب ن این همه ارمری ش  و رق و رنگارنتگ و از 

ن ستف د و همه رنگ من با کت و شلوار و پ راه

 .کراوات رنگی واقعًا وصلة ناجور بودم
 ؟آیا سرگرد مرا به خاطر مهری دعوت کترده بتتود

ارکستتتری  .پدر و مادر او جتتزء متدعوین بودنتتد

ولتی  نواختتتمی روحجاز و بی ،آورده بودند مدرن

متتر از آن بودنتتد کتته موست قی را درک سرها گرم

 از راه رستت ده باالخره سروان جوانی مازه .کنند

  را خواند. نگ منهایی آقای عماد رامآه
در این دنیا یک و 
 ین ا شدم  من

 

گیاهی در د  صرحرا 
 شرررررردم مررررررن

 

چو مجنرونی کره از 
 مررررردم گریررررزد

 

شتابان در پی لری  
 شرررررردم مررررررن

 

 

 گریم   اثر میچه بی ،خندمثمر میچه بی
بناکامی چرا رسروا 
 شرررررردم مررررررن

  

چرا  اشق چرا شیدا 
 شرررررردم مررررررن

 

 

ای ایستاده و بتا ممتتام وجتود از شهمن در گو

بردم و گویا چرتتمانم پتر از این آهنگ لذت می

هتا چون آنرا در گذشته خود بار .اشک شده بود

  خوانده بودم.

 :ام گذاشتسرگرد دست بر شانه

 ؟کاایی !_ م الد

  .به خود آمدم

 !_ ایناام

 ؟_ مهری کو

  !دانم_ نمی
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  ؟چته ،_ خ لی احساسامی شدی

  !وری_ هم ن ج

هم ن حتاال  ،خوانیدانم خ لی قرنگ شعر می_ می

شتعری از دیتوان حتافظ برایمتان  کنماعالم می

 .بخوانی

  .نه ؟_ من

دستتور  ؟فهمیاین یک دستور است می ؟_ چرا نه

 .مافوق

 .و خندید

پرت بلندگو قرار گرفتم و از حفظ شعری از 

:حافظ را که دوست داشتم خواندم

غرم رسید مژدآ که ایّام 
 ن واهررررررد مانررررررد

 

چنان نماند چنین نیز هم 
 ن واهررررررد مانررررررد

 

ظر یرار  چه در ن من ار 
 خاکسرررررررار شررررررردم

 

ترم  رقیب نیرز چنرین مح
 ن واهررررررد مانررررررد

 

شیر  چو پردآ دار بره شم
 مررری زنرررد  همررره  را

 

کسرری مقرریم حررریم حرررم 
 ن واهررررررد مانررررررد

 

 

از این ب ت به بعد مقریبًا همة مدعوین همراه 

 .خواندندمن شعر را می

چنان این اشعار بتا صتدای متن و طترز ب تان 

کلمات مأث ر کرده بود که همة مدعوین چنتدین 

دق قه برایم ک  زدنتد و چنتد نفتر هتم جلتو 

آمدند  و با من دستت دادنتد و بترایم آرزوی 

  .موفق ت کردند

شاه مامتن  ،مدمی بعد از آن شب فراموش نردنی

  .افسران عال رمبه را ممنود کرد

هایش یا کتالم باری  نرالو ند بچرا؟ بخاطر بی

ای نه چنتدان دور داده حافظ که خبر از آینده

 .دانمبود؟ نمی
 ،که جام بادآ بیاور که جم

 ن واهد ماند

از آن شب به بعد مهری در  

 .موردم کناکاو شده بود

ای از کته متترا بهتتر برناستتد شتمه برای این

ا نته از ام را معریت  کتردم امتزندگی گذشته

برایش گفتتم کته بتا  .امصی احساسیمسائل خصو

ام هم رته درستت و روبتاز ممام شدائد زنتدگی

 .ام، بخصو  از دروغگویی ب زارمزندگی کرده
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اش برایم معریت  خواست او هم از گذشتهدلم می

خواستتم بتدانم کته آیتا در خصوصتًا متی ،کند

 .زندگ ش من اول ن هستم یا نه

 بتوده_ مهری اگر جز من کس دیگری در زندگ ت 

متن صتداقت راست و پوست کنده خودت بگو برای 

  .باالمر از همه چ ز است

  .با نازی ش رین به گردنم آویخت

  .ل ن و آخرین هستی_ مو او

ها گذشت در کنار هم روزهای خوشی داشتت م مدت

اندیر دیم من ب ستت و ای ش رین میو به آینده

ختواهم صتاحب می کردمشش سالم بود و احسا  می

خواستتتم ثابتتت کتتنم کتته ه شتتوم، متتیو بچتتزن 

موانم دختری را خوشتبخت کتنم و در کنتارش می

 .زندگی سعادممندی هم نص ب من شود

ای به نام او و نامه !در یک روز ماریک و نحس

نامه را سربازی به متن  .به آدر  اداره رس د

متوی اداره همته از  .داد ما بته او برستانم

هر چند که  .دخبر بودن ت ما بادوستی و صم م 

سروان وح دی و یک سرباز دیپلمتة دیگتر چرتم 

دیتدن مترا گویتا چرتم  .دیدن ما را نداشتند

ه آنهتتا بته مهتری نداشتند و من متتزاحم موجت

  .بودم

  .کرد جلبموجهم را  ایمردانه روی پاکت خط

در یک لحظة زودگذر مصم م گرفتم نامه را باز 

مگر  .دانستممی  در آن لحظه خود را مح  .کنم

 ؟دانستت مکه ما اسرار همدیگر را متی نه این

اق من در ک   او بتود که کل د ام مگر نه این

ی در غ بتت متن خواستت حتتو هر از گاه که می

 ؟شداق من میوارد ام
بود بتا ذکتر لحظتات فرامتوش  نامه عاشقانه 

انتد و نردنی در گذشته و در کنار هتم داشتته

نتا  فریاد و فغان از جتدایی کنتونی و وجتود

 ! !مطبوعی در م ان

آید روزی از نازن ن پرس ده بودم کته یادم می

، گفتت عت ن کنتدرا چگونه مفس ر متی" شق"کلمة

قتاف یعنتی  ،شت ن یعنتی شتقاوت ،تیعنی عداو

آیا او  ؟ای ملخ داشتآیا او هم ماربه .قساوت

 ل ن هستم؟ گفت که من اوهم درو  

 .در اثر ماربه ه چ چ ز برایم عا ب ن ست

خواند ه را به مهری دادم و در حالی که مینام

  .اش ُزل زدمموی چهره
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  .مفاومی خواند و سر باال کردبا بی

  ؟_ موضود چ ه مهری

 ._ احمقی پ دا شده چرت و پرت نوشته

 .باور نکردم

نته نگتاهش  ،چند هفته نخواستم او را بب تنم

 .کردم نه صدایش

 .آمدر من چن ن بود که پ ش میگویا مقد

آنقدر  ،آنقدر دنبالم دوید ،او ولم نکرد ولی

آنقتدر قستم  ،های عاشقانه بترایم نوشتتنامه

خورد که جز من کسی را دوست نتدارد کته نترم 

 .شدم
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 ،جان در سن هرتاد و پنت سالگی فتوت کتردآقا

نهایتتت عزیتز بته خانمی از اقوام نزدیک و بی

امفاق همسترش کتته دوستت متن بتود در مصتادف 

آنهتا از  .مب ل به اعماق دّره فرو رفتنتتدامو

ق د ح ات رستند و من هنوز در بند نبترد بتا 

  .ح ات بودم

سترگرد  اقی برگرتته و متوی امتمازه از مرخص

  .بتتودم عقتتب افتتتادهمرتتغول اناتتام کارهتتای 

اخت ار از پناره نگتاهم بته محوطتة ح تاط بی

 .اداره افتاد

  .ردبرق درخرانی از ملؤلؤ موهای طالیی جذبم ک

  .وارفتم

وقتتی متات و  .ب نگتاهم کتردسرگرد بتا معات

مبهتتومم دیتتد در راستتتای نگتتاهم بتته ح تتاط 

 نگریست. 

ی گترفتم و بته با عاله از او چند ساعت مرخص

 .پای ن دویدم

 ؟کنی_ طال مو ایناا چکار می

 .با خوشحالی به طرفم پرید

  ._ م الد سالم

ایناتا اداره  ،کنتی_ دختر مواظب باش چه متی

  .ستا

 .ام_ پرسان پرسان پ دایت کرده

 ،خدایا این دیگر چه بالیی است که نتازل شتده

 یعنی جاذبة عر  اینقدر قوی است؟

ت اشک اره ب رون رفت م در خ ابان به شداز اد

 ریخت. می
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 ؟کنی_ چرا گریه می

 !_ از خوشحالی 

 ._ آبروریزی می کنی چرم هایت را پاک کن

م که نزدیتک اداره امابور شدم او را به خانه

 .بود ُبردم

 ؟_ منها آمدی

 ._ نه با مادرم آمدیم

 ؟_ مادرت کااست

 ._ موی مهمانخانه

 ؟_ کاری داشت د آمدید

 ._ نه به خاطر مو آمدیم

_ یعنی مادرت موافقت کرد که به جستتاوی متن 

 ؟ب ای د

من بی مو  ،داند که چقدر دوستت دارم_ آری می

 .نمی موانم زنده بمانم

 .کن فراموش ،زنیمی ها چ هاین حرف ه_ بچ

 ؟کن فراموش_ یعنی چه 

 .العاده زیبایی هستی_ بب ن طال مو دختر فوق

 ؟_ چه فایده

 .موانند مو را خوشبخت کنندها می_ خ لی

 .شوم_ من فقط با مو خوشبخت می

 .موانمنمی ،موانم طال_ نمی

 ؟کنیچرا مدام فرار می ؟_ آخه چرا

امزد دارم و بته زودی ازدواج _ بب ن طال من ن

 .کنممی

سترگرد و بق ته بتا  ،روز بعد در اداره مهری

مابتور شتدم موضت م  .کردندکناکاوی نگاهم می

  .کوماهی بدهم

با مادرش از شتهر پتدر و  ،_ از آشنایان بود

  .مادرم آمده بود

راستت  ،دانم حرفم را باور کردند یتا نتهنمی

همة واقع ت  ای درو  نبود ولیگفته بودم کلمه

  .هم نبود

گویتا مهتری بتاور  ،مدمی از این جریان گذشت

دوبتاره  .ی نگرفته بتتودیا خ لی جد کرده بود

هتا در ستاعت ،آمتدام میبه خانه ،صم می شدیم

 ،پترواو بی ، گرممهربان کامالً  ،مانداقم میام

بتتاز هتتم راجتتن بتته زنتتدگی و آینتتده صتتحبت 

  .کردیممی
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دار کتامالً گترم و یک روز عصر بعد از یتک دیت

اش مهربان بترایش ماکستی گترفتم و بته خانته

 .فرستادم

که زودمتر از  صبم روز بعد مثل هر روز دیگر 

 م و منتظتتر بق تته رفتتتهمتته بتته اداره متتی

چرتم بتته راه مهتری  سترگرد اقشدم موی امتمی

  .بودم

دادم و صتبم شد به گرمی سالمش میوقتی وارد می

 را بتتتا گرمتتتی جتتتوابم  .گفتتتتمبخ تتتر متتتی

 نرست.داد و پرت م زش میمی

  .آن روز بخصو  جواب سالمم را نداد

دوبتاره ستالم  ،ر کردم نرن د یا مرا ندیدمصو

  .اخم هم کرد ،هی نکرددادم ه چ موج

 ؟_ موضود چ ه

 .خواهم مو را بب نم_ دیگر نمی

 ؟_ چه شده

 ._ ه چی

 _ پس چرا قهر کردی؟

 !_ هم ن جوری 

 ام؟ه خالفی کرده_ آخه من نباید بفهمم چ

 با ممسخر خندید و جوابم را نداد. 

یک شتب اینقتدر  طیدانستم چرا ناگهان در نمی

هر چه فکر  .مغ  ر روّیه داده است، ح ران شدم

ای برای رفتار و گفتتتار او پ تدا کردم بهانه

بودم، نهایتت  ،نکردم هرگز او را نرناانتده 

ه کافی بته احترام را برایش قائل بودم و موج

 و داشتم. ا

منتظر بتودیم از نظتر اقتصتادی بتال و پتری 

 بگ ریم و مرک ل زندگی مرترک بده م. 

متن  ؟چرا هر چه رشته بودم پنبه شد ؟چطور شد

که او را نرنااندم او چرا رنا د؟ چه امفاقی 

 افتاد؟

 .روزها به سردی گذشت

 .سرگرد فهم ده بود که رشته گسسته است

 _ م الد چی شده؟ 

   دانم.!! نمی_ وهللا اصالً 

قبالً  .شده بود مالحظهمهری بد زبان و بس ار بی

کند که اغلب با خواهش من که در مح طی کار می

مرد و چه بسا با افکار کث ت  هستتند مغ  تر 

لبا  داده بود و به جتای م نتی  وپ  شتلوار 

پوش د. بعتد از گسستتن از متن همتان بلند می
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 ظ موالتت پوش د، خ لی غلتهای جل  را میلبا 

 خندید. گفت و میبا همه می زشتکرد و خ لی می

گذاشتتم و واقعتًا ختون دل دندان روی جگر متی

 خوردم. می

ها نامهربتانی روزی قبتول باالخره بعد از ماه

لتوت مثتل گذشتته قتدم کرد که در خ ابتتانی خ

 کن م.بزن م و صحبت 

باران ریزی شرود به باریدن کرده بود ولی با 

مثتل هتر  .که داشت م موذی نبود حال و هوایی

ای از موهای بلنتدش را مثتل روز دیگر که طّره

کردم پ چ دم و آویزان میگوشواره دور گوشش می

خندیتد موهتای خت س شتده از و او قاه قاه می

  .بارانش را به همان شکل دور گوشش جمن کردم

 .ت دستم را به  عقب راندبا سرعت و شد

 ،ی ختودم ن تاوردمشدم ولی به رو غمگ نخ لی 

های قرنگمان گفتم و لحظات خوشتی را از گذشته

که با هم داشت م و روابط نزدیکمان را ب ادش 

آوردم شاید دوباره گره از هم گسسته بته هتم 

العاده زشتی زد در جوابم حرف فوق .جوش بخورد

هرگتز انتظتار همچتو حرفتی را  .که جا خوردم

و عنتتان از کتت  دادم  .نداشتتتم خرتتمگ ن شتتدم

  .ای به صورمش زدمر از عملم س لیمفکبی

های سال از آن روز آن لحظه و از آن عمتل سال

گذرد ولی شرمندگی آن هنوز مترا ناخودآگاه می

ل ن و آخرین باری شد که دستم را او ،آزاردمی

هایم هتم هحتی روی بچ ،به روی کسی بلند کردم

  .امدست بلند نکرده

 .ه چ نگفت و رفت ،ه چ نگفت

 .روز بعد سرکار ن امد

ی مرخصی کرد و چند روز بعد بطتور کلتمقاضای 

   .استعفا داد
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ماش ن نویس مندکارش را از دستت داده  ،سرگرد

نظتم  .کارها روی هم ملنبتار شتده بتود .بود

ح  داشتت کته  موجود به هم خورده بتود و او 

 عصبانی و بهانه جو شده بود.

آورده و متدام آن سرباز دیپلمه موقع تی بدست 

کرد به می به طرق مختلفی سعی .زخم زبان می زد

ی د که با مهری سر و سّری داشتتته حتتمن بفهمان

 ...!مر از من ررفتهپخ لی 

بستم و حرف نتزدم ولتی بتاالخره مدمی لب فرو 

سترگرد  .لم ممام شد و ب ن متا دعتوا شتدمحم

 ه قض ه شد. متوج

 چه کرد؟

هفته مرا به  با کسر دو هفته حقوق به مدت دو

ه هات کته زنتدگی  .زندان د بان ارمش فرستاد

 چه فراز و فرودی دارد.

از اوج احترام و محبت نزول کرده بودم و بتر 

 تم انداخته بودند.  زم ن ذل

غرورم به خاطر گناهی که نکرده بتودم و اصتالً 

ن بار به بازی دانستم چه بود برای هزارم نمی

 شده بود.  ت جریحه دارگرفته شده و به شد

سرکار استوار که روزی آنچنتان محکتم بترایم 

ت داده بتتود غمگت ن و و ایست ر ایستتادخبردا

 : دادب به سرگرد هردار میمتأثر و متعا

خان خودمان است آیا اشتباه _ قربان این م الد

کن د؟ قربان زندان د بان جتای کارمنتدان نمی

 اداری ن ست. 

 ن د. شولی سرگرد انگار نه انگار که می
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رفت و متن سرکار استوار جلوی من کت کت راه می

 گفت: میغم از با صدای لرزان  ،به دنبالش

مترد آن  ،گتذرداین هم می ،گذردخان می_ م الد

  .باشد باست که در کراکش دهر سنگ زیرین آس ا

و این نص حت آن مرد مهربتان در ممتام دوران 

  .زندگ م مّد نظرم بوده و هست

ندان د بان داد و با رنگی پریده مرا محویل ز

  .مرکم کرد ،و چرمانی غمگ ن

بالفاصله سربازی با ماش ن نمره چهار موهتایم 

  .را مراش د

وقتی موهایم روی زم ن ریخت نگاهم چندین مار 

آن مفهتوم سف د در آن م ان دید و  بته یتاد 

 :شعر افتادم که شاعر گفته
سرت پر  گویید باالیر از سریاهی رنگری نی"چرا می 

 موهای سیاآ من چرا سفید شدند؟"

هتر  ؟راستی چه فرقی بود ب ن پدر و جناب سرگرد

مرین منطقة مانند فامح ن م دان جنگ به حسا  دو

خبر از احسا  درون من ظاهر من حمله کردند و بی

 م ره بر دلم زدند.

 :جایی خواندم
داری که برره کرارگران "چه فرقی هست بین کارخانه

بتان منم برا فر رون کره گفتره مرن  گوید اربامی
 "؟خدای شما هستم

گوید خدای متو در روی یا شوهری که به زنش می

 :به قول مدودف .زم ن منم
های کوچک در همه جا ُپر هستند کره خرود "استالین

 همرررررررره  را بریررررررررر و برررررررراالیر از
ت را ر یر تلم حاکم ویا  خود را شاآ و ،دانندمی
 "...دانند ومی

داران هتم حتی به قسمت درجته به هر صورت مرا

نفرستادند بلکه به جایی رفتتم کته ستربازان 

  .خاطی آناا جمن بودند

هتای از انستان سالن بس ار بزرگی بتود مملتو

با معدادی  ،فضایی بدبو ،های درهمچهره ،کوچک

حدود پنااه عدد مختخواب دو طبقه با رختخواب 

 .مندر  و کث  

  .دداری کردمه خوردم ولی خووقتی وارد شدم یک

ب اد پخمه قهرمان کتتاب شت رین عزیتز نست ن 

  .افتادم

مطمئن و ثابت قدم مختی را از دور بدون ایتن 

که بتدانم چته کستی در مصتاحب دارد انتختاب 
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جلو رفتم و خ لی آمرانه از سربازی که  ،کردم

در طبقة زیر دراز کر ده بود خواستم که جایش 

  !را به من بدهد

م چه دید که بالفاصتله حرکتدانم در صدا و نمی

 .بدون کوچکترین اعتراض جایش را بته متن داد

دق قًا ع ن کاری کته پخمته در زنتدان اناتام 

  .داده بود اناام دادم

های دانستم مثل خ لی از پخمهخودم را پخمه می

        .دیگر

مر از همه بود و یتا و انگاری آن سرباز پخمه

واقعًا صفات  دانم شاید هم نا ب بود چونچه می

صداقت بتا  ،ناابت با بالهت ،مرز مرترک دارند

 ..... و.سفاهت و

آه ختتدایا نگاهبانتتان ایتتن متترز و بتتوم بتتا 

خارات جهتانی  هزاران سال ماریخ متدّون و افت

 ؟این افراد مفلوک هستند

مر از همه دیست پل ن حتاکم بتر ستالن اسفناک

ت و صدای وحرتناک برخاستته از جمع ت بود، سر

کثافت روی زم ن و  ،بوی عرق من و پا فراوان،

  .هاچهره

وی مخت چمباممه زدم و بته ایتن با ناراحتی ر

 لول دنتتتد نگتتتاه ت کتتته در هتتتم متتتی تتتجمع

هتا چته گناهتانی مرمکتب خدایا ایتن :کردممی

 اند؟شده

م کتتردم و احستتا  گناهتتان وحرتتتناکی را ماستت

کم کم به محت ط و محتاط عتادت  ،خفقان نمودم

و مرحم بته جتای دلزدگتی و  یک همدردی ،کردم

  .ر در دلم جا گرفتمنف

ام که حاال این جا پرماب مگر من خودم چه کرده

 ها هم مثل من.ام؟ اینشده

سوف فرانستوی فکر می کتنم  ان  اک روستو ف ل

 گفته که:
 ".قضاوت نکنید یا اشتباآ نکردآ باشید"

اصوالً قضتاوت انستان در متورد انستان دیگتری 

ز اشتباه باشد و متن هم رته مواند عاری انمی

  .به قضاوت طب عت معتقد و مؤمن بودم و هستم

مر مر و کم ماربهقبالً جوان ،بودم درست ن ست ،نه

ة نحتوة مکافتتات و پتاداش از آن بودم که متوجتت

ة آن به مرور و با گذشت ایام متوج .طب عت باشم

 ناظم حق قی شدم که مدام و متتدام همته چ تتز را
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کند و و خطاها را ضبط و ثبت می جنایات ،ب ندمی

  .دهدبه موقعش مکافات و یا پاداش می

گفتته "کارمرا"و این همان است که بتودا آن را

ده م میالعمل هر عملی که اناام است یعنی عکس

افره هر ن ک و بتدی کته مرمکتب باد پاداش یا

 .شویممی

احسا  کردم که دارم به محت ط اطترافم عتادت 

  .کنممی

صتبم کته  .نظافت همتراه نداشتتم ه چ وس لة 

وارد اداره شدم خبر نداشتم که در عترض چنتد 

  .ثان ه محکوم به ماازات خواهم شد

ایکاش آن ادکلن گران ق مت آرام س که مهتری  

انگ ز به من هدیه داده بود و هم ره رایحة دل

آن در مح ط کتار پختش بتود بتا ختودم آورده 

 !!بودم

ما محتویتات آن  زدمش ره را محکم به زم ن می

د و چند ساعتی مرام همگان را در سالن پخش شو

  .ر نمایدمعط

آن شب را ما پاسی از شتب ختوابم نبترد ولتی 

جتوانی  .خ ال خواب تدمچهارده شب دیگر را بی

  .قدرت شگرف دارد

روزهای بعتد متوجتة جتوان کتم ستن و ستال و 

  .ر بودزیبایی شدم که به شدت مغموم و متفک

نه او صحبت را آغاز نکترد  ،تمپای صحبتش نرس

 .من ابتدا باب دوستتی بتا او را بتاز کتردم

  .زدنگرانی و غم موی چرمانش موج می

چنتد  با شرمندگی و ناراحتی حتال م کتترد کته

متدام متزاحم او هستتند و  س رتبدگردن کلفت 

 !!.پلکنددور و برش می

که مستئول ت ادارة جوامتن را  راستی آنتانی 

آیا  ؟خوابندخ ال میشب بی میأردارند به چه ج

 ؟خواب آنها به دل ل خواب وجدانران ن ست

ا شود جوانتان مثتل گتل لط ت  را بتچگونه می

ت ابدی دارند  کرانی که محکومچاقوکران و آدم

بته قتول  ؟در یک جتا و در کنتار هتم مپانتد

 :برمولت برشت
کنرد جرانی داند و کتمان مریکه حقیقت را می "آن 

 ".است

 هتتاهای همته جاگویا در ممام زندان و این معضل

  .کندنمی هست و احدی احسا  مسئول ت هم 

 :به او گفتم .ت نگران پسرک بودمبه شد
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  .کنار من باش ،_ روزها با من بگرد

 ؟ها چه کنم_ شب

 ._ رختخوابت را ب ار کنار من بخواب

اش را زیر مخت متن روی پتوی کهنه .خوشحال شد

فرشتة معصتومی بختواب کرد و مثل زم ن پهن می

ت من ممام شد او وقتی دو هفته محکوم  .رفتمی

هم دو روز بعد ب رون آمد و خ لی با من دوست 

کتترد و حتتالم را گتتاهی ملفتتن متتی ،شتتده بتتود

  .پرس دمی

هرگز از او نپرس دم به چه دل ل زندانی شتده 

  .او هم از من نپرس د .بود

ما هر دومایمتان محکتوم در برابتر قتوان نی 

بودیم که نه جایی نوشته شده بود و نته اصتالً 

هتا در تب رتترین محکوم ت .مفه م شده بتودیم

های شخصتی و های جهان به جهت سل قهاغلب قسمت

  .شودها اعمال مینظرات سوء باالدست

هتا کته شعورند آن باالدستتخبر و بیو چقدر بی

مکافتات اعمتال و افکارشتان را  کنندفکر نمی

  .آنها اعمال خواهد کرد قاضی طب عت بر

  .ردیم و دیدیمو نم
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خّرم آن روز کزین منز  
 ویران بروم

 

راحت جان طلبم وز پی 
 جانان بروم

 

نذر کردم گر از این 
 غم بدر آیم روزی

 

یا در میکدآ شادان و 
 غزل وان بروم
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اقم کته بتا ممتام وجتود مح ط کار و حتی امت

همتتة  .شتتده بتتوددوستتتش داشتتتم بتترایم منتتگ 

 ام دهایم را از دست داده بودم. 

ی با خودم قهر بودم و سر آشتی هم با همه و حت

دو سال کار در مح ط ارمش به من ثابت  .نداشتم

های شسته رفته با ممام زرق کرد که اغلب انسان

و برق و  ستت و دکورشتان و بتا همتة احتمتتاالً 

ای هتتایی ب مارگونتته و عقتتدهانستتان ،دانررتتان

ح  با آنی است که گفته انسانم آرزوست  .تندهس

 نرتتودیافتت متی :انتتدو به او در جتواب گفتتته

  .ایم ماجسته

سرگرد دیگر آن چهرة دوست داشتنی را از دستت 

ت او از دلم رخت بر بسته بود. محب ،داده بود

مر از زندانی بودن کار کردن با او برایم شاق

  .بود

و استتخوانی مثل خاری در چرم من  و این مرکل

 .گ ر کرده در گلویم بود

 .ای به پدرم نوشتممستأصل و غمگ ن نامه

ها را هشوم، همة بچبرایش نوشتم که دارم خفه می

متن  .راهی خارج کرده فکری هم به حال من بکنتد

شوم، من دیگر کارد به استتخوانم دارم داغون می

 دانم چه باید بکنم.رس ده و نمی

بته  ،در دلتم ماب تد چند روزی ام دی کم نور

فکر پدر بودم و این که باالخره من هم فرزنتد 

آنکته متن آورده بتی او هستم، مرا بتته دن تا

بایتد  ،باید هوای مرا داشتته باشتد ،بخواهم

 .اگر هم نخواهد ،دردم را درمان کند

بعد از متدت مدیتدی کته قرنتی بترایم گذشتت 

 :اش رس د در دو خطنامه
 آن رایی دسرت بره ،نداری هیچ کاری رایو  رضة "

یرو اشرتباآ  ،زنند که غیرت دارنردمی هاکار این
را  انجرام کراریکنی که اراد  کنی اگر فکر میمی

 ".داری

 .وای خدای من

که عرضة ه چ کتاری آیا ح  با پدر بود ه... آ

 ؟نداشتم را

 .د ما لحظة مرگاز لحظة مول

متر نگهبتان متن بتود بترای ای قویاراده ،نه

 .کتاب زندگ م رقم خورده بتودروزهایی که در 

لحظه بته  ،مقدرات ما ،ر من سرنوشت مابه مصو

 .کلمه به کلمه و خط به خط مکتوب است ،لحظه
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هتتر  کهکن م د خود کتابی را آغاز میما با مول

خورد و ما از محتوای ورق می روز صفحامی از آن

شویم، این کتاب پایتانش از آغتازش آن مطلن می

دهتد،  ز آن را مغ  تر نمتتیمعلوم است و ه چ چ

و قانون مسلط بر جهان  کامب طب عت نویسندة آن

آن را ثبت و ضبط کرده است و با نذر و ن از و 

شتوند و نته دعا و نفرین نوشته ها نه پاک متتی

 یابند. می مغ  ر

ارادة ما در برابر این کتاب که صتفحامش بته 

بعضی ها قطتور و  ،اندازة روزهای زندگی ماست

خوانندة کتاب  درست مثل حاالت ،کم قطر هابعضی

  .است

 ،متوان م لتذت ببتریم یتا خوشتتمان ن ایتدمی

متوان م می ،موان م بخندیم یا غمگ ن باش ممی

اش عالقمنتتد شتتویم یتتا او را بتته نویستتنده

یتک از حتاالت متا در اصتل  ا ه چام ،نپسندیم

ها مأث ر ندارند و چته بختتواه م و چته نوشته

نزن م و متا آخترین ورق  نخواه م مابوریم دم

 آن را بخوان م. 

و از کتتتاب زنتتدگی متتن هنتتوز خ لتتی اوراق 

  .نخوانده باقی بود

ستور سرگرد برای اناتام کتاری بته روزی به د

اق سرم پی از معاون ن رفتتم. هرگتز او را ام

شتناختم. طبت  روال معمتول ندیده بودم و نمی

قبتل از متن  ،انگرتی به در زدم و وارد شتدم

مری بودند که منتظر نوبت پرت ستر هتم چند ار

هم ایستادم ما نوبتت متن  من ،ایستاده بودند

م   ستر بلنتد کترد و بتا عصتبان ت برسد. سر

 نگاهم کرد و با فریاد پرس د:

 _ چه کار داری؟

جنتتاب ستترگرد دستتتور دادنتتد  ،_ متت الد هستتتم

 ...این

هتای از نگذاشت حرفمم را ممام کتنم بتا چرتم

داری را ه لب آورده درجهحدقه در آمده و ک  ب

 : گفت خرمگ ن صدا کرد و

 اقی حبس کن د ما دستور بدهم. ام_ این را در 

مثل این که برق سراسر وجودم را مترتنت کترد 

اق ختارج شتدم، دار از امباالجبار دنبال درجه

 مگر من چه کردم؟  ؟یعنی چه

شناخت رفت و بته سترگرد خبتر دار مرا میدرجه

 داد. 
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ناب سترم   و له آمد و رفت پ ش جسرگرد با عا

ای؟ قضت هچه  ،بعد از ساعتی گویا قض ه حل شد

 سرگرد از من پرس د: .دانستممن که نمی

 _ چه کرده بودی؟

 ای که زندان م کردیموی دلم گفتم آن دو هفته

 چه کرده بودم؟ 

اند که جتواب راست گفته .اصالً جوابش را ندادم

کر دن بترایم  ابلهان خاموشی است. واقعًا نفس

هتوا بتس ناجوانمردانته  ،فرسا شده بود طاقت

گندیده و خالی از ادب و احتترام و انستان ت 

 .بود

رفتم به خاطر حرف پتدر اگر اجبارًا سر کار می

 کرد که:بود که مدام در گوشم صدا می
           " رضه و غیر قابل استفادآ هستییو بی"

کتارم  در محتل ،ام ماالمتال از غتم بتودس نه

های ساعت در کرد و عقربهانگاری زمان موق  می

  .زدندجا می

 .متر از جتان کنتدن بتودکار کردن برایم سخت

اقم پنتاه شد مستق م به اموقتی کارم ممام می

کتردم و آوردم و خودم را در آناا محبو  میمی

عا ب بود که ستاعامی را کته در خانته بتودم 

 !!گذشتانگاری به سرعت باد می

فردایی م تره و متار دوبتاره شترود  ،فرداو 

  .شدمی

اقم روی مختختوابم دراز کرت ده و روزی در ام

 ؟چرا چنت ن شتد .کردمبه جزئ ات اخ ر فکر می

بتاره بته ام یکچرا آن مح ط کار دوست داشتنی

  ؟جهنم مبدیل شد

ای ه چکاک افتادم که در هر حادثته یاد آلفرد

  .گرتدنبال جای پای زن می

   :دانم ناپلئون گفته یا چه کسی کهو نمی
 "فرستد.ماند زنی را میشیطان هرجا در می"

 ؟ناپلئون آیا به ش طان اعتقاد داشت

مگر وقتی در  .ام گرفت ولی بع د هم نبودخنده

مصر بود با بسم هللا الرحمن الرح م آغتاز ستخن 

 ؟کرد و مگر اعالم نکرد که مسلمان شده استنمی

 و بقول خودش گویا وقتی در مسک

گرفتارش کرده بود داشته محق ت   "ننرا  سرما"

شود آیا مردم روس ه  "اریدوک " کرده که اگرمی

  !دهندبه او روی خوش نران می
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فرد ،زن ،آهان ش طان ؟کاا بودم  ،ه چکتاک آل

  .ناپلئون

 اووه

 مهری ،مهری

جهت سرم فریاد کر د از جریان آیا سرم   که بی

؟ آیا دوست سترم   آذریتتن من و مهری خبر داشت

بود؟ مگر در آن ماجرا گناه با من بتود؟ آیتا 

مهری به پدرش چه گفتته بتتود؟ او هتم از ایتن 

جدایی ناراحت بتتود؟ آخته چترا؟ مگتر ختود او 

 نرفت؟ من گفتم برو؟

من گفتم برو؟ آه نه من به صراحت نگفتم ولتی 

 و از خود راندم او را زدم

متوجّة عمت   ما این لحظه .بغش گلویم را فررد

دختتر  ،آری متن او را زدم ،فاجعه نرده بودم

دختری را که  ،دختر یک دکتر را ،یک سرم   را

مسلمًا فقط عرت  او را کنتار متن قترار داده 

 بود. 

نته  ،منی که نه محص المم بهتر از او بود ،من

نته وضتع ت متتالی درستت و  ،پدر دکتر داشتتم

  .حسابی داشتم

بتتا او چنتتان  چگونتته بتته ختتودم اجتتازه دادم

گریه کرده  ،ای بکنم؟ حتمًا ناراحت شدهمعامله

  .و به پدرش همه چ ز را گفته بود

  ..اام ،اام

آن روز چه شد که متن دستت  ،به گذشته برگرتم

روی او بلند کردم؟ هم ن جوری که این کار را 

 .نکردم حتمًا عصبان م کرد

  .آهان حرف بس ار زشتی به من گفت ،آهان

اراده دستتم توانستم بکتنم و بتیل ندیگر محم

بتد  .بلند شد و س لی محکمتی بته صتورمش زدم

 ...آه خدایا ،بد کردم ،کردم

مقص ر  ،گفتاو نباید آن حرف زشت را به من می

یته خترده از ایتن کته  .با او بود نه با من

مسبب اصلی او بود آرام شدم ولی ایتن آرامتش 

خ لی طول نکر د گویی دادستانی در درونم بتا 

رحمتی متترا در پتای م تز محاکمته از کمال بی

  .کردگناهانم آگاه می

چترا  ،مهری هم خودجوش آن کلمة رک ک را نگفت

داد، از چته چ تز گفت؟ چه چ ز او را رنت متی

ت از د؟ اصالً چگونه آن همه عر  و محبدلگ ر بو
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وجودش رخت بر بست و مبدیل به نفرت و خرتونت 

 شد؟

قبتتل از  بتته گذشتتته برگرتتتم، بتته روزهتتای

ها. چه کترده وفاییبی ،هاجدایی ،هانامهربانی

 بودم؟ چه کرده بودم؟ 

 ،کتردمرفتارم نکتتة منفتی پ تدا نمتی در کل

متن کته کتار بتدی  ؟خدایا گناه من چته بتود

من که با ممام وجتود بته او پ وستته  ،نکردم

 من که با ،من که صادقانه دوستش داشتم ،بودم

دم، متن کته بتتا او رفتتار کترپاکی و صداقت 

اش خوشبخت ،خواستم ممام عمر در کنارش باشممی

 بکنم و خوشبختم بکند، پس چه شد؟

 هر چه ُجستم پ دا نکردم. 

اق هوای ام ،نرستم ،از روی مختخواب بلند شدم

نفس کر دن برایم مرکل شده بتود.  ،سنگ ن بود

پناره  .ای رو به مغرب داشتمپناره .بلند شدم

 را باز کردم: 

 ن خدای م

کرد، ابرهتا آفتاب با چه عظمتی داشت غروب می

هتا، چتته شتکل هتا، چه زیبا بودند، چته رنتگ

 شاهکار طب عت.

موانم این متابلوی زیبتا را جاودانته آیا می

 ح تت  کتته مدمهاستتت اصتتالً نقاشتتی  ؟بکتتنم

  .امنکر ده

اگر این همه مدت به کال  نقاشتی رفتته بتودم 

نته از  ؟چه کردم ،واقعًا عمرم هدر نرفته بود

  .کارم طرفی بستم نه از عرقم

به دقت به غروب آفتاب خ ره شتده بتودم و در 

هایی را کته بترای مصتویر کتردن آن ذهنم رنگ

کردم، کردم مرور میعظمت باید با هم مرک ب می

 ن لی و عّنابی. ،آبی و سف د ،نارنای و زرد

 های آفتاب؟ طالییو برای اشعه

هتا بدستت رنتگطالیتی از مرک تب کتدام  ؟طالیی

 آید؟ می

در یک هزارم ثان ه ق افة طال دختری با موهای 

طالیی در ذهنم درخر د. و بعد، هم آفتاب غروب 

کرد و هم درخرش موهتای طالیتی او افکتارم را 

 .م ره و مار کرد

هتای آیا ممکن است ممام نامهربتانی ،خدای من

 مهری ریره در وجود طال داشته باشد؟ 
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م بتا ن د متن نتامزد دارنکند دخترک وقتی شت

مهری را یافت و گفتت بته  و گرت و گرت مادرش

 خواست؟ او آنچه را می

هتا همة پترده ،گویی همة معماها برایم حل شد

  .همه چ ز ظاهر و آشکار شد ،کنار رفت

 ،ستتا  کتتردم چ تتزی راه گلتتویم را گرفتتتاح

جوشتش اشتک را با حالی زار  ،سوختهایم میچرم

 در چرمانم حس کردم.

صدای  ،دانمحرکت مانده بودم نمیچند دق قه بی

  .ملنگری که به در خورد مرا از جا پراند

بابتا  .من کته کتس نتتدارم ؟یعنی چه کسی است

 اش خدا بود. طاهر خوشبخت بود که منها کس

 .من خدا را هم نداشتم

  .جلوی در ایستادم ،از جا پریدم

 ؟_ ک ه

 ._ منم مادر باز کن

انگتاری  ؟کاا این جا کاتامادر مو  ،خدای من

منتظر او بودم در آغوشش گترفتم و او را روی 

 ،جلتتوی پاهتتایش نرستتتم ،رختختتواب نرتتاندم

هایش را بوستت دم و سترم را روی زانتوانش دست

  .گذاشتم و گریستم

 گریستم  ،گریستم ،گریستم

داد و زمزمته هایش موهایم را نوازش میبا دست

 :کردمی

 ؟کنیگریه میآخه برای چه  ،_ گریه نکن

 ،های سوزاناشک ،گریستمو من با ممام وجود می

هتایی کته متتدت هتا بتود در گلتو و درون اشک

 .چرمانم جمن شده بودند

  .زنیدلم را آمش می ،_ بس کن م الد

متر از دامتان متادر و چته ولی چه جایی امتتن

مر از آغوش او داشتم کته عقتدة دل آغوشی گرم

  .بگرایم

 ؟دهچه ش ؟_ م الد چته

دانستم بتته او بگتویم نمی ؟چه نرده ؟چه نرده

بتدبخت و  ،کتس و غتریبمکه ه چ چ ز ندارم بی

 .محتاجم

اق آورند کته امت_ لعنت بر آنهایی که خبر می

 .م الد پاموق از ما بهتران شده

انگتاری اشتکم فتروکش  ،هایم را م ز کردمگوش

  .کرد



 

  حباب آرزوها/   210

 

 

هایم را فراموش کنم _ م الد من آمدم ایناا غم

  .ر مو بدمر از منی کهپس

 :سرم را بلند کردم

 ؟مو چرا غمگ نی ؟_ چرا غمگ نی

که چته شتوهری فرامتوش کترده ؟دانی_ نمی ای 

 ؟دارم

 ؟باز هم اذیتت کرده ؟_ چه کرده

هتای چنتدین و هآن شب ما پاسی از شب مادر غص

من هتم گفتتم و متادر و  .اش را گفتچند ساله

 .به حال دیگری گریست م پسر

د سی سال ممام به خاطر شماها ستوختم و _ م ال

  .دم نزدم

 .دانمدانم مادر می_ می

خواستم فریاد بزنم ولی بته _ سی سال ممام می

خاطر شماها فریادها را در گلو شکستم و سکوت 

 .کردم

 .فهمم_ می

اند خانه خال ست و ها همه رفتهه_ ولی حاال بچ

ر های سی ساله را که روی هتم ملمبتامن فریاد

دیگتتر در برابتتر  ،امشتتده بودنتتد رهتتا کتترده

فریتاد  ،کتنمهایش سکوت نمیپدرمان و زورگویی

شدم و او آخه داشتم خفه می ،زنمزنم داد میمی

 .امکند هوایی شدهفکر می

  ؟_ چه هوایی

ال سی س ،اش استرات احمقانه_ این هم جزء مفک

کرد هم رته می به سکوت من عادت کرده بود فکر

ولی دیگتر کاستة صتبر متن  ،اهد ماندچنان خو

 ،کتنممتوانم محمتل لبریز شده است دیگر نمتی

 ...ولی

 ؟_ ولی چی

 .دانستم مو هنوز روی پای خودت ن ستی_ نمی

_!!... 

_ فکر می کردم شکرخدا را همةمان از زیر مّنت 

 ...ولی مو ،پدر رها شده اید

 .مادر دو روز بعد پ ش پدر برگرت
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ی سرباز حوالتة ده هتزار مومتانی را کته وقت

ستتم داد واقعتًا مأمور بانک آورده بود بته د

ده هزار مومان آن زمان پول چرمانم پرپر زد. 

  .خ لی زیادی بود

هتا گفتته مادر چه ؟از کرامات ش خ ما چه عاب

بود نفهم دم ولی باالخره دل سنگ پدر نرم شده 

  .بود

یعنتی  ،با پرداخت دو هتتزار و پانصتد مومتان

 ،ختودم را بتاز خریتد کتردم ،حقوق سته متاه

 .قطعی بودام مصم م

ورت گتترفتم و بتته ستترعت پاستتپ

 .خ لی سرین ویزایم آماده شد

 ،اقم را ب ن این و آن مقست م کتردموسایل ام

دانستم مقصتدم مقداری لبا  گرم خریدم چون می

بق تة پتولم را مبتدیل  .خ لی هوای سرد دارد

  .کردم و آمادة حرکت بودم

 ها بودبرای آخرین بار به مهری ملفن زدم ماه

 .از او خبر نداشتم

موانم مقاضا کنم برای آخرین بار همدیگر _ می

 ؟را مالقات کن م
 .پذیرفت و سر ساعت در قرار حاضر شد

های مقتدمامی کته هت چ گرمتی و بعد از گفتگو

صتتم م ت در آن نبتتود پاستتپورمم را از ج تتبم 

اعتنا نگاه کترد و یب .درآوردم و نرانش دادم

 !ه چ نگفت

، گفتم یک سال و نت م بتا هتم معاشتر بتودیم

بتا  کنمر نمیخاطرات ملخ و ش رین داریم، مصو
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بتا مترد دیگتری  موجه به آنچه ب ن ما گذشته

 غ ر از من بتوانی خوشبخت شوی.

 ب و ممسخر نگاهم کرد!! با معا

و از نتو  متوان م گذشتته را فرامتتوشگفتم می

کن م، مو اگر بخواهی از رفتتنم دوباره شرود 

متانم بترای کنم هم ن جا پ ش مو میصرفنظر می

 هم ره. 

 گفت:

_ برو وقتی موانستی پول درآوری برایم بفرست 

 من ب ایم.

 گفتم:

_ اگر بروم دیگر پرت سرم را هم نگاه نخواهم 

 کرد.

 اش نرست.رنگی بر چهرهلبخند بی

ت ستکومی ستنگ ن و ناراحت ،مدمی سکوت کتردیم

هی بته متن کترد نته متوجنه نگاهم می ،کننده

 گفتم: .داشت

 .ا آخرین سؤالمو ام_ 

 :گفت

  ._ بفرما

متن در ختودم  ؟_ چرا با من این کار را کردی

 .اشتباهی ندیدم

 .رنگی بر لبانش نقش بستباز هم لبخند بی

 ؟دهی_ جوابم را نمی

 .خواستم امتحانت کنم_ می

 ؟_ چه امتحانی

 ؟دوستم داری _ که آیا واقعاً 

 .برای هم ره از هم جدا شدیم

هتتا از ونتتو  واقعتتًا مردهتتا از متتریخ و زن

 .اندآمده

ما هرگز نخواه م موانست همدیگر را برناست م 

 .الضم ر هم آگاه باش مفیو از ما

 ،بعتد از جتدایی از نتازن ن به خاطرم آمتد:

ام را در دامان پتدربزرگ های اندوه جوانیاشک

 .نال دمغم از دست دادن او میریختم و در می

آهی کر د و قطره اشتکی کته بتر گوشتة چرتم  

درخر د بتر چهترة چروک تده و ریتش سویش میبی

 سپ دش ریخت، صورمم را نوازش کرد و گفت:

کنی فقط خودت عاش  هستی؟ من _ آقاجان فکر می

هتتم مثتتل متتو روزی ختتاطرخواه دختتتری شتتدم 

دیگتری خواستگاری کردم، به من ندادند. دختر 
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همسرم شد که بهترین زن دن ا بتود ولتی اجتل 

منهایم گذاشت و رفتتت، عزیتز دل  ،فرصتش نداد

باش آنچته کته  من منتظر آن دختتر و آن روز 

 مقدر است در انتظار مست. 

آه پتتدربزرگ هم رتته کمبتتودت را در زنتتدگ م 

 .کنماحسا  می
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رآ نبردیم به مقصود 
 خود اندر شیراز

     

وز که حافظ خرم آن ر
 رآ بغداد کند

 

 

در یک روز بارانی مابستانی در متاه  1974سال 

رودگتاه دو برادرم در ف . وئن به مقصد رس دم

 م ستتاختمانیمنتظتترم بودنتتد. در طبقتتة دو

آپارممانی مستقل داشتند با سه اماق خواب که 

ها را قبالً برای من آمتاده کترده اقیکی از ام

 .بودند

چ ز جالب و همه چ ز منظم همه  ،همه چ ز جدید

  .و مرمب بود

معروف است در زمان ناصرالدین شاه آقایی بنام 

مرتت رالدوله یتتا مر رالستتلطنه بعتتد از متتدمی 

اقامت در فرانسه وقتی به ایران برگرتتته بتتود 

 ."یک کلمه"ای نوشته بود زیر عنوانمقاله

این بود که نوشته بود بعد از کلی  خالصة مطلب

هتا نآر ایتن بتاب کته چترا ص دمطالعه و مفح

اینقتتدر پ رتترفته هستتتند و متتا آنقتتدر عقتتب 

بتته ایتتن نت اتته رستت دم کتته ممتتام  ،افتتتاده

استت.  "قرانون"ر یک کلمه است و آن سها مفاوت

 متردمن آایم و حسترت آزادی از دور نرسته ما

لی آزادی همتة افتراد جوامتن را می ختوریم و

 ی در محدودة قانون است. پ ررفته و مترق

 متا نتدو رهتایی دارآزادی  آنهتادر کته آنق

اا حکومت فقط حکومتت نآ .یمیکصدم آن را ندار

 قانون است و چ زی مافوق قانون وجود ندارد. 
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ل واقعًا مات و ح رت زده بودم، این روزهای او

این همه آسایش. آه  ،همه نظم، این همه آرامش

 ،خدای من شکر به درگاه مو، نفس متازه کتردم

 ا کرد.روحم آرامش پ د

بود اقم کته منهتایی متوی امت اول ن یکرنبه 

صتدای  .برادرهایم ب رون بودنتد ،نرسته بودم

 .زنگ در را شن دم
  .در را با احت اط باز کردم

ی در حالی که کتابی در دست داشت به خانم مسن

  .من لبخند زد

فکر کردم با انا ل آمده که مترا بته کل ستا 

 ،کتردمر با انگل سی شکسته بستته مرتک .ببرد

  .چ زی نفهم د و حرکتی نکرد

  .اقم برگرتمدر را بستم و به ام

عصر که برادرهایم آمدند و جریتان را معریت  

کتتردم معلتتوم شتتد کتته ختتانم همستتایه را 

او با برادرهایم آشنا بود و خبر  .امرناانده

دانستت داشت که من از ایران باید ب ایم و می

اب بتا کتت .که احت اج به آمتوزش زبتان دارم

  .آمده بود که به من در  بدهد

  .متأسفانه من ندانسته او را رناانده بودم

یک قوری چتایی دم  ،چایی شمال با خودم داشتم

 .کردیم و بعتد از شتام بته خانةشتان رفتت م

برادرهایم مرامب مأس  و معتذرت مترا مرجمته 

  .کردند و رفن سوءمفاهم شد

اد و پنت ساله و شوهرش هفتتت خانم آن روز هفتاد

 ایدیتدهالعاده جالب و جهتانزوج فوق .ساله بود

ی بترای متا بودند که معاشترت بتا آنهتا کلتت

های سال ما سال .ها غن مت و با ارزش بودجوان

های خوبی برای هم بودیم ما باالخره خانم دوست

گی فوت کترد و شتوهرش منهتا در نود و شش سال

 ،ا دیگر آن دل و دما  قبلی را نداردماند ام

حوصتلة رفتت و آمتد را دارد نته نرستت و نه 

ما حاال ملفنتی گتاهی احتوالی از او  .برخاست

  .گ ریممی

های کامول تک خ لتی جالتب برای من زندگی زوج

آنها به قول مادربزرگم با لبتا  عترو   ،است

رونتد و بتا کفتن ب ترون متی به خانتة شتوهر

مردها هم چن ن هستند همسرانران حتی  .آیندمی

هم به دل لی فتوت کنتد امکتان  اگر در جوانی

متا آختر عمتر ندارد که دوباره زن بگ رند و 



 

  حباب آرزوها/   216

 

 

اگر فرزنتد داشتته کنند و یا منها زندگی می

  .کنندها را بزرگ میهباشند یک منه بچ

آید در کتاب منرأ انواد داروین راجن یادم می

ها خواندم که آنها هم گویی پ تروان به کبومر

و بترای ممتام بتار ک ی ،مذهب کامول ک هستند

کنند و اگر همسر و جفت خود عمر همسرگزینی می

مانند و را از دست بدهند ما آخر عمر منها می

بتتدین جهتتت استتت کتته متتورد لطتت  برتتر قتترار 

باشند و گردشتگاه اند و همه جا مقد  میگرفته

و اطراقران در معابد سراسر جهان است و مدام 

  .شودگندم به فراوانی زیر پایران ریخته می

 .بگذریم

بعد از گذشت یتک هفتته و استتراحت و گرتت و 

گذار در شهر و اطراف آن احسا  کردم که مح ط 

مازه آرام آرام ام تدی متازه بتته زنتدگی در 

دیگر نه بتا ختودم و  .درونم ایااد کرده است

باالخره هر انتدوهی  .نه با دیگران قهر نبودم

 باید حد و حدودی داشته باشد مگر نته ایتنمی

ذشت زمان مرهم بی رنگی بر هر زختم حتتی که گ

بقول معتروف در شتهر نتی ستواران  ؟عم   است

انس  وار نی شد و من خ لی زود با مح طباید س

  .گرفتم و رنگ پذیرفتم

در کال  رایگان زبان برای خارج ان ثبتت نتام 

شش ماه بعد دیتپلم مقتدمامی زبتان را  .کردم

به حتد لتزودیگر می ،دریافت کردم م موانستم 

  .کنم و بنویسممکلم  هزندگی روزمر

دولت اجتازة  ،ما اخذ اقامت دائم و کار رسمی

نبتود  برای من نود کار مهم .دادکار موقت می

هر کتاری کته اناتام متیفقط می دهتم خواستم 

  .قانونی باشد

بایست هر ماه پولی برای ممدید اقامت موقت می

رس د و متن حوالته را بته ادارة از ایران می

موانستتم یتک متاه دادم ما میوطه نران میمرب

از  .دیگر بته زنتدگی در آناتا ادامتته بتدهم

فرستادم جان میدایی رایتم بگرفدستمزدی که می

و او دوبتتاره همتتان پتتول را بنتتام متتن پتتس 

  .فرستادمی

شد کار کرد و هتم مثتل برای کسب درآمد هم می

رجود  .ها از دولت آناا مقاضای کمک نمودخ لی

دوق خدمات اجتمتاعی بترای متا از کفتر به صن

روی پتای ختود  ،جناب ابلت س هتم بتدمر بتود
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ایستادن و دست ن از به طرف کسی دراز نکتردن 

راهی بود کته هتتر سته بترادر انتختاب کترده 

جوشش و شتوق نقاشتی هرگتز در متن از  .بودیم

  .غل ان ن افتاده بود

 ُحسن کار در این بود که خ لی زود به محش این

با مردم تم سخن به زبان آنها بگویم که موانس

ه شتدم کته چقتدر مما  برقرار کترده و متوجت

  .مهربان و چقدر غریب نوازند

نه هتای متردم ما برادرهتا بتا رجتود بته خا

فتروخت م و متان را متتیمابلوهای سادة نقاشتی

  .گذراندیمزندگی روزمرةمان را می

البته در کنار این کار به کارهای دیگتر هتم 

  .دیمدامن می

خانته بتود کته بترای  ب رترین خرج ما کرایه

 اقه هزار مومان به پول ایران آپارممان سه ام

سه ما بترادر درآمتدهایمان را روی  .دادیممی

کتتردیم و اگتر ها را کم میریخت م و خرجهم می

مانتد بته مستاوی بت ن خودمتان چ زی باقی می

کردیم و چه بسا که چ تزی هتم بتاقی مقس م می

د و بدین جهت واقعًا با قناعت و مناعت ماننمی

  .کردیمزندگی را اداره می

متأسفانه هموطنان بتا پتول فراوانتی کته از 

گرفتند ریخت و پتاش زیتادی در غربتت دولت می

  !داشتند که حتی در وطن نداشتند

روزی که موانستم در راه آهن کاری پ دا کتنم 

  .خ لی خوشحال شدم

بایست در عترض می ما ده نفر ایرانی بودیم که

متوی  .کتردیمساعات کار چند قطار را مم ز می

ها ش ره ،کر دیمها را باید جارو برقی میکوپه

گردگ تتری هتتا را صتتندلی ،کتتردیمرا پتتاک متتی

هتتا و راهروهتتا را متتی کتت  کوپتته ،کتتردیممتتی

  .کر دیممی

ل ن روزی که شرود به کتار کتردم بته یتاد او

ی لک م بعد ازپخمه ه .پخمة عزیز نس ن افتادم

ای بته دوندگی و ب کاری بتاالخره در کارخانته

  .عنوان نظافتچی مرغول به کار شد

او هدفش هم ره معقول و مدام با ن ت پاک کار 

ل کته داشتت زمت ن را کترد روز اورا شرود می

کرد چرتمش بته چتوب کبریتت استتفاده جارو می

ح فش آمد آن را جارو کترده و  .ای افتادنرده
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فکر کرد ایتن جتزو امتوال  ،بریزد موی آشغال

  .است و نباید هدر رود

خم شد چوب کبریت را برداشت آن را متوی ج تب 

اش گذاشت که بعدًا به صاحب کتار محویتل جل قه

ا صاحب کار ن ت پاک او را درک نکرد ام .بدهد

و به ظتّن ایتن کته کستی کته از چتوب کبریتت 

متری را هتم گذرد مطمئنًا اجنتا  بتا ارزشنمی

  .هد دزدید با او رفتار کردخوا

  .در نت اه پخمة ب چاره کارش را از دست داد

هتا یتا هدف من از با دقت مم ز کتردن پناتره

خوشش ب اید و  ها این نبود که صاحب کارصندلی

بلکته نفتس کتار و  ،کار بهتری به متتن بدهتد

داشت که هر کاری را می احسا  مسئول ت مرا وا

هترین وجته اناتام شود به بکه به من رجود می

 خود روز بعد در صندلی نظافت شتده گویی، دهم

ی پتاک زه بته دشتت و نر نم، از م ان ش رهمی

  روم.  کنم و به مسافرت میدمن نگاه می

غ ور و ستوگند ختوردة اصتالت و  ،ما برادران

  .ناابت بودیم

گتویم نمتی ،دانستت مب در کار را گناه میمقل

ولی برای متا  ،نه ،ب بودیمخ لی مؤمن و متعص

ای م اناتتام وظ فتهکرد مهوطن و غربت فرق نمی

 .گرفت مبود که بر عهده می

 گ تریم بایتدپولی را که می ما آموخته بودیم

بد  ،ب کاری ،باشد کم کاری از کارکرد خودمان

پتدر  .بتردحرمت دستتمزد را از بت ن میکاری 

گفت پتول حترام از گلتوی متا پتای ن بزرگ می

 ،کتس در هت چ جتابلکته هت چ ،ما نه ،رودنمی

باالخره یک روز  ،مواند مال حرام را بخوردنمی

  .کنددهد خرج دوا و درمان میاز دست می

هتا حمتل بتر ب چتارگی و پرتکار من را بعضتی

پرت سرم غ بتت  فهم دمکردند و میپخمگی من می

کردند  برای من نظتافتچی کنند، فکر میمرا می

آلی است و با ختوش یدهبودن در راه آهن کار ا

 .خواهم هم ره این کار را حفظ کنمخدمتی می

متأسفانه هنوز که هنوز است چند نفتری از آن 

ده نفر ایرانی که با هم وارد کار شده بودیم 

و  !گذراننتدباز هم در همان جتا روزگتار متی

  !اندهنوز نظافتچی مانده

ا یکی بود ب ن آن نه نفر که هت چ ممتایلی ام

ور اغلب عاطل و باطل این ،کردن نداشتبه کار 
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بته  ،با زم ن و زمان بد بتود ،گرتور میو آن

واقعتًا خ لتی عا تب  .دادکرور م زبان فحش می

بود اگر ایتن کتتار را نداشتت مستلمًا گرستنه 

زد استداللش هتم ایتن ولی مدام ُغر می ،ماندمی

ها با پول نفتت متا ایتن بود که فالن فالن شده

اند و متا را هتتم زیتر دستت ختهمرک الت را سا

 اند. کرده

هتا شتاه بته اش به وامی بود که آن سالاشاره

  .این کرور داده بود

کرد بلکه روح ة بق ه را هم نه منها کاری نمی

واقعًا شاد بودن بته هنگتامی  .نمودافسرده می

که انسان مابور بته کاریستت کته بته ناچتار 

ی از پذیرفته است هنر کوچکی نبتود و او عتار

های اخالقتی این هنر بود و بدمر از همه رذیلت

ختوری بترای او مفتت .دانستتخود را فض لت می

منبلی و مقلب زرنگتی محستوب  ،فض لت شده بود

  .شدمی

هتا بتتود متن ستعی چون کار بنام متتا ایرانتی

-هکردم وظای  او را هم اناام بدهم و او بتمی
  .کردام میجای مرکر یا ح  شناسی مسخره

کردم انبستاط قعًا من وقتی کارم را ممام میوا

یافتم که ممام خستگی را از منم بدر خاطری می

متر و جدًا در آن شرایط چه چ تزی مهتم .کردمی

و آن  ؟موانستت باشتدمر از شاد بودن متیواجب

شادی ما را و بخصو  مترا از صتدمات غربتت و 

  .کرددوری از وطن حفظ می

کتنم ن فکتر متیمت ،من به کمال خلقت معتقتدم

خداوند برای ادارة مخلوقات خود هت چ ن تازی 

 ،به  اندارم و آ دان و بگ ر و ببنتد نتدارد

خود رأسًا چنان جریان امتور را طراحتی کترده 

ای بتتدی ای ن کتتی پتتاداش و ذرهاستتت کتته ذره

  .ماازات دارد

 ،دهتتدو روی این اصل معتقدم وقتی کسی فحش متتی

کنتد، غ بتت نفتترین متتی ،گویتدب راه متی و بد

ونتتدی بدخواه است مطاب  خلقت کامل خدا ،کندمی

کند کته بته مترور ای در درونش مرشم میزهرآبه

  .های بدنش را مختل می کندس ستم

بابا و  کن خون خودت را " کنندکه موص ه می این

نص حت پر از علم و حکمت است. مردم  "نکن کثیف

ن زد ُغتر اند که بام ده، به ماربه دریافتههف
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شود و این می چرک نگفتن مسلمًا خون  تو الطائال

 .همان زهرآبه است که من به آن اعتقاد دارم

  .خالصه شبی دیروقت درب آپارممان مرا زدند

 !!همان غرغروی ناراضی بود ،در را باز کردم

نته خا گفت برای دیدار دوستش آمتده و دوستتش

 ،برگرتت دورنبوده و چون دیروقت بتود و راه 

 .خواست که شب را در خانة متن بخوابتداز من 

م لی شدید عرق وطن پرستی حکم کرد با وجود بی

  .که مهمان نواز باشم

یک هفته بعد خبتتری بست ار مکتان دهنتده بته 

بعد  همان غرغروی هم ره ناراضی .گوشمان رس د

حضور معتدادی از دوستتان  و در از صرف ناهار

اق گر، بتدون کتوچکترین موضت م پناترة امتدی

کنتد و زبان را که در طبقة دهم بود باز میم 

با نفس عم قی خود را از آن بتاال بته پتای ن 

 کند. پرماب می

از کتت   متتأمورینرا  اششتتده ردُختتجستتد لتته و 

بته شتهرداری محویتل داده  بان جمن کتردهخ ا

  .بودند که در گورستان فقرا دفن کنند

این خبتر در متن  با ممام مأسفی که از شن دن

صم م قلب خوشحال شدم که آپارممتان  از جوش د

من در طبقة هم ک  قرار داشتت و او در خانتة 

  .من اقدام به خودکری نتوانست بکند
 "هر کسی آن درود  اقبت کار که کشت"
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جنتگ و  ،های ممالتک دن تادر اثر نا بسامانی

نتتا امنتتی و گرانتتی هتتزاران بقتتول  ،ویرانتتی

گرفتن ستواب   ها بربر را بدون در نظریونانی

 .اندآنها به این مملکت راه داده

عق ده هم بر این است که چون در ممالتک ختود 

بگذاریم ایناا بته ستکون و  ،اندآسایش ندیده

 .مند شوندآرامش برسند و از زندگی خود بهره

 ت به این که متأسفانه در م ان اقل هبدون موج

افراد واقعًا معصوم و مظلوم هزاران ستتوداگر و 

گ رنتد و آلود ماهی متیهای گلدجو ن ز از آبسو

  .آورندهایی هم به همراه میارمغان

آشنایی مردان با زنان و قول  ،های ناموسیقتل

آنکه ص غه و متعه را به طرف مفه م ازدواج بی

کنند، مااوز به عن  با این منط  که دیگر از 

ممتارض  !لب چرمه مرنه برگرتن مقدورمان ن ست

خدمات اجتماعی پول گرفتن ولی در  و از صندوق

 ،ع ن حال در مغازة آشنایی کتار ست اه کتردن

روحتی نرتان دادن بترای کستب  خود را ب متار

ای را در ت کتابخانتهکارت عضوی ،اجازة اقامت

مملکت خود به جای گواهی نامة رانندگی جازدن 

.. .و باالخره مصادف وحرتناک به بتار آوردن و

 .. و.و

ای بعتتد از رجمتتی در جلستتهدوران ابتتتدای مت

سخنرانی آقای رئ س پل س مبنتی بتر ایتن کته 

مااوزات ناموسی در این مملکت ریره دوان تده 

است حتی مردان خودمان هم این عمل زشت را از 

 :اند پرس دمب گانگان آموخته

ل کتته هتای او_ آیا بهتتتر ن ستتت در همتتان متتاه

های رایگتان خارج ان برای فراگ ری زبان به کال 
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مقداری از قوان ن ساده و معلوم متتدنی  ،روندمی

  ؟این مملکت مدریس شود
 :گفت 

 ایتن ؟مملکتت ماستت _ مگر این قوان ن مختتص

در ممالک خودشان قتانون ندارنتد؟ ایتن  مردم

کن م همه ن است و ما فکر میقوان ن اصول ممد

شتان هتای انستانی را در زنتدگیتممنوع این 

 کنند. رعایت می

 گفتم:

هتا در ینید بگویم که ابا کمال شرمندگی با_ 

اند کته ممالک خود به ضرب مازیانه یاد گرفته

بقول معروف متا لتب چرتمه بترده ولتی مرتنه 

 برگردان ده شوند. 

باال بترد و از بتاالی ع نتک بتا ابروهایش را 

 ب نگاهم کرد.معا

 :گفتم

ل ن آگاهی که ها اونای خواهم_ باز هم معذرت می

 جی بدستتتتتتتتت های ختتتتتتتتاراز کرتتتتتتتتور

آورند و طالب آن هستند این است که ایتتن جتا می

آزادی جنسی به معنی کامتل کلمتته وجتود دارد و 

رشتان شتوند مصوگونه کرورها متی وقتی وارد این

این است که سفرة نعمتی به رایگان بتاز استت و 

شتتان های قبلتتیها و مرنگیموانند ممام گرسنگیمی

 را ن ز رفن نمایند. 

ا را پتذیرفت امتل س پ رنهاد مآن روز آقای پ

به نظرم خ لی زود به پ رنهاد من مرم ب اثتر 

گونه مسائل  ندادند ولی امروزه مقداری از این

ا کننتد امتها برای خارج ان مدریس میر کال را د

  .متأسفانه مح ط آلوده شده است

یکی از مستائلی کته در بتدو ورودم بته ایتن 

بتود  نهایت مترا جلتب و جتذب کتردهمملکت بی

اعتمادی بود که صاحبان فروشگاه به مرتتریان 

  .داشتند

 ارکت عریش و طویل با دن ایی متوادیک سوپر م

خوردنی و پوش دنی را یک پسر جوان و یتا یتک 

آنهتا فقتط  ،کتردمر اداره میدختر خانم جوان

کنار ماش ن حساب بودند و آنچه را که خریدار 

دریافت کردند و بهایش را داد حساب مینران می

نمودند و مسلمًا وقتی به حساب خرید و فروش می

ا امت .داشتتکم و کسری وجود نمی شدرس دگی می

دیگتر آن اطم نتان از  1980متأسفانه از ستال 
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های حتی کوچک ملویزیون در فروشگاه ،ب ن رفته

چرتتم الکترون کتتی و  ،دزدگ تتر ،متتدار بستتته

هتا کارند ما جلوی دزدیهای فراوان درکنترلچی

  .ا بگ رندر

و این نت اة مرزهای بازی است که به جهتت نتتود 

خالصته وقتتتی  .پرستی به روی همة قبائل باز است

برادرهایم فهم دند که کتتار مترجمتتی را هتتم در 

ختواهم اناتتام بتدهم خ لتتی کنار کار دیگرم متی

برادر بزرگم خاطرة جالبی داشتتت  .مرویقم کردند

 :گفت .که معری  کرد

در امریکا محصت ل کترده و _ یکی از دوستانم 

آناا شده بود و بتدین جهتت  (شهروند)س ت زن 

پدر و مادرش را هم از طری  خودش به امریکتا 

  .ُبرد

مطاب  قانون امریکا به آنها کارت سبز دادنتتد 

که به معنی اجازة اقامت و ورود و خروج به آن 

کرور است ولی با کارت سبز شتهروند امریکتتایی 

عد از گویا پتنت شتتش ستال ب .آیندبه حساب نمی

موان امتحانی داد و رستمًا اقامت در امریکا می

امتحانران یکی زبان انگل ستی و  .امریکایی شد

العات عمتومی راجتتن بتته امریکاستت امتتا م اطدو

 ن در ستتن ن بتتاالیتادگ ری زبتا اندمتوجه شتده

گویا از ستن ن  .بس ار مرکل است و مقدور ن ست

ارنتد ولتی را ندباال انتظار دانستن انگل ستی 

زبتان خودشتان بایتد  اطالعات عمومی را ولو با

  .بدانند

پسر جوان همراه مادرش برای امتحان شتهروندی 

کنتد کته رود و اعالم میپ ش کنسول یا پل س می

موان تد راجتن من مترجم مادرم هستم و شما می

به اطالعات عمومی مربوط بته امریکتا هتر چته 

امالً آمتادگی خواه د بپرس د چتون متادرم کتتمی

  .دارد

 :ل ن سؤالاو

  ؟روز استقالل امریکا کی است

  :گویدبه فارسی به مادرش می پسر

_ مادر آن روزی که همتة فروشتگاه هتا حتراج 

کرده بودند و همه چ ز را به یتک دهتم ق متت 

فروختند رفت م خرید کردیم و موی پارک هتم می

آیتد کتی بازی را مماشا کردیم یادمان متیآمش

  بود؟

                                                                         :گویدمادر می
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_Forth of July 
 .پذیردپل س می

  :سؤال دوم 

  ؟ل ن رئ س جمهور امریکا کی بوداو 

  :گویدبه فارسی می پسر

_ متتادر متتن از کتتدام دانرتتگاه ل سانستتم را 

  ؟امگرفته

  :گویدمادر می

 "جور  واشنگتن"_ دانرگاه

 .پذیردپل س می

 :مسؤال سو

  ؟ن کسون چرا مابور به استعفا شد

  :گویدبه مادرش می پسر

_ مادر هر وقت وارد ستالن انتظتتار فرودگتاه 

بتر کاتا منتظتر اعتالم و  شوید معمتوالً دورمی

 ؟نر ن دمیپرواز 

  :مادر می گوید

  ._ گ ت

  ؟گویند_ مادر به آب به انگل سی چه می

  ._ وامر

این مقدم و متأخر شنود و را می"گیت وایر"پل س

 و ستتتتال ختتتتانم  را بتتتته احتتتتترام ستتتتن

 بخرد. می

 :سؤال آخر

 ؟نام رئ س جمهوری فعلی چ ست

  :پرسدپسر به فارسی می

اش بتدم طعتم زختورم ا_ مادر من چرا س ر نمی

  ؟آید یا ازمی

  ._ بوش

ای ُمهتر پل س امریکتا بتتا لبخنتد مهربانانته

شتهروند  !زنتد و متادر ایرانتیمعروف را متی

 .شودمریکایی میآ

 .برای مترجمی مادر و دختری دعوت شده بودم

مادر هفتاد و چند ستاله و دختتر نزدیتک بته 

  .پنااه سال داشت

پناهنده بودند بته ایتن دل تل کته در امتان 

 !!نبودند

صحبت آن روز این بود که چون زمستتان در راه 

اواخر ماه  !است مادر لبا  کافی و گرم ندارد
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زمستتان بتود و چ تزی بته  اواخرفوریه یعنی 

 .مار  و نوروز و بهار نمانده بود

ت در ایتن مملکتت اقامتت دانستم چه مدمن نمی

الاقل حرف زدن به زبتان  اند و چرا دخترداشته

  .دانستهنوز نمی را ردماین م

 امتتا چ تتزی کتته بتترایم مستتلم و مستتال بتتود

ق ماهانة خدمات اجتمتاعی ختانم دانستم حقومی

موانستتت کفتتاف زنتتدگی بتته منهتتایی متتی مستتن

  .اش باشدروزمره

کردند قانون خدمات اجتماعی این بود که حساب می

 ،برق ،ماه پس از پرداخت کرایه خانه طیشخص در 

ره به چته مقتتدار پتتول لبا  و غ  ،خورد وخوراک

ب رتر احت اج دارد همة آن مبلغ را در اخت تار 

آن زمان به پول ما حدود پانصتد  .گذاشتنداو می

دختر  .شد یعنی ن م م ل ون مومانهزار مومان می

هتتای زمستتانی کرد که لبا به جای مادر صحبت می

مادر کافی ن ست و حتمًا باید قدری ب رتتر پتول 

 .ه شوددر اخت ار او گذاشت

مقدار درخواست وجه اضافی آنقدر زیاد بود که 

رفتت  ،بل ط هواپ ما ،خرج سفر به عنوان مثال

  .کردو برگرت به ایران را مأم ن می

مادر و دختر آنقدر اصرار کردند کته بتاالخره 

هتر دو  .مسئول اجتماعی با اکراه موافقت کرد

  :دختر به مادرش گفت .ت خوشحال شدندبه شد

ر زبان که بلد ن ست م ما مرتک ،جان_ خب مادر

کن م حداقل دو قطتره اشتک بریتز کته مستئول 

  .بفهمد مو راضی هستی

ای هکه دو قطره اشک بالفاصله بتدون ذرو عابا 

؟ و بتاز هتم !درنگ از چرمان مادر سرازیر شد

م عتازم عابای دیگر که چند ماه بعد وقتی خود

 موی هواپ ما کنار ایران بودم همان خانم مسن

 !!.دست من نرسته بود

روزی که من مصم م بته مترجمتی گترفتم صترفًا 

هدفم کمک به هموطنان بود هر چند که به قتول 

برزویة طب ب در کاشتن گندم که هدف اصلی است 

آید درست کاه ن ز که عل  ستوران است بدست می

شد ولی متأستفانه است که درآمدی هم نص بم می

 طنانم به خاطراز اظهار عاز و آه و نالة همو

  .بردمرنت می "پو "

به جای کار شرافتمندانه کته  بودند کسانی که

به جای امترار معتاش بتا  ،ایناا فراوان است
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عرق جب ن و کد یم ن چنان خود را به ب چارگی 

ند که واقعًا آبروی ملی متا را دزو بدبختی می

نته منهتا از کتاری کته  گذاشتند.می زیر پای

کته چنت ن  دم بلکه هر بتارربُ کردم لذت نمیمی

 .شدمب رتر غمگ ن می افتادامفاقی می

مرد جوانی رفته بودم  آخرین بار برای مترجمی 

بت ن ستال  .اجازة اقامت گرفته بتتود که مازگی

به هتر کتس کته اجتازة اقامتت  1995و  1985های 

ل تة دادند بتترای مه تة وستتائل ضتروری و اومی

کمتتک صتد هتزار مومتتان تزندگی مبلغی حتدود هر

 .دادندهزینة بالعوض می

که نقد دریافتت کترده  این جناب با این مبلغ

یک سری وستائل صتومی خریتده و بق ته را  بود

کرد خرج سفر!! کرده است و حاال آمتده ادعا می

  .خواستبود پول ب رتری می

چانه زدن م تان مستئول و ایتن  ت زیادی بهمد

  بودم هتر من به عنوان مترجم موظ ،ذشتشخص گ

  .گوید مرجمه کنماو می چه

 .ح  هم داشتآخر کار مسئول نپذیرفت 

ادبی باز هتم بتا مرد در نهایت عصبان ت و بی

این منط  که پول نفت خودمان را بته خودمتان 

ای را که در دست داشت لوله شده هدهند مالنمی

  :به طرف من دراز کرد و گفت

کنم این را از جانب من محکتم بته _ خواهش می

 !!!.ین مردک بزنفرق ا

 :گفتم ؟موانستم بکنمچه می

بخر د من مترجم زبان شما هستم نته دستت _ می

 .شما

 :از جا برخاستم و به مسئول گفتم

  ._ دیگر م ل به مترجمی ندارم

            .او هم قض ه را فهم ده بود

 

 

42 
 

 به چشمان پریرویان این ش ر 
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 بستم نگاهی به صد امید می
 ز این ناآشنایان مگر یک ین ا

 مرا ب شد به ش ر  شق راهی 
 

 به هر چشمی به امیدی که این اوست 
 ماند نگاآ بی قرارم خیرآ می

 زین همه نازآفرینان  ،یکی هم
 خواند امیدم را به چشمانم نمی 
 

 غریبی بودم و گم کردآ راهی 
 مرا با خود به هر سویی کشاندند

 شنیدم بارها از رهگذاران 
 مرا دیوانه خواندند  که زیر لب

 
 خفت دم نمیولی من چشم امی

 که مرغی آشیان گم کردآ بودم 
 کشیدمز هر بام و دری سر می

 به هر بوم و بری پر می گشودم 
  

 ام از پای َننشَست امید خسته
 ام در جستجو بود نگاآ یشنه

 در آن هنگامة دیدار و پرهیز
 رسیدم  اقبت آنجا که او بود 

 

 "دو سرگردان دو بیک  دو ین ا و"
 ز خود بیگانه از هستی رمیدآ
 ازین بی درد مردم رو ن فته 

 ها چشیدآ شرنگ نا امیدی
 

 ها شکسته همزبانید  از بی
 ها فسردآ ین از نام ربانی

 ز حسرت پای در دامن کشیدآ 
 به خلوت سر به زیر با  ُبردآ

 

 "دو ین ا و دو سرگردان دو بیک "
 هم نشسته  به خلویگاآ جان با

 زبانی را گشودند زبان بی
 سکوت جاودانی را شکستند

 

 مپرسید ای سبکباران مپرسید 
 که این دیوانة از خود به در کیست 

  ؟با که گویم ؟از که گویم !چه گویم
 که این دیوانه را با خود خبر نیست 

 

 مانم که ناگاآ به آن لب یشنه می
 به دریایی درافتد بیکرانه

 یر نکردآ  ،رآ آبیاز قط ،لبی
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 خورد از مو  وحشی یازیانه 
 

 مپرسید ای سبکباران مپرسید 
 مرا با  شق او ین ا گذارید

 غریق لطف آن دریا نگاهم
 مرا ین ا به این دریا سپارید 
 فریدون مشیری""

 

درآمدی  ،آپارممان مازایی برای خود داشتم

متناسب به دست آورده بودم و با قناعتت و 

 .بردمرا پ ش میمناعت زندگ م 

شبی برای دیدن ف لمی موسط برادر بزرگتترم و 

نامزدش که از کرور دیگری بود به س نما دعوت 

 .شدم

 .آید_ همکالسی نامزدم هم می

 :چ زی نگفتم و او گفت

 .آیدبا کرتی می ،_ هاده ساله است

ختوابم ها زود متیشب ،_ من حوصلة ف لم ندارم

 .امخسته

 .ناچار پذیرفتمنامزدش اصرار کرد و 

 .روز موعود سر ساعت به جمن آنها پ وستم

 ،قدری مپل .هلنا دختری بود جوان هم قد خودم

 .با موهای کوماه بلوند و ع نکی

 .بوی عطر شانلش را حس کرده بودم

ت آن شب در ماریکی سالن متوجه شدم که به دقت

کتنم  چ تتزی از فت لم فکتتر نمتی ،پایدمرا می

انتختاب فت لم بتد  ،شتح  هم دا ،دستگ رش شد

دعتوت های جوان را مردها که نباید خانم ،بود

 هور کنند! به دیدن ف لم بن
  آن شب و....آن سالن.... به قول حافظ:

 ای بدرخشید و ماآ مجل  شدستارآ
 ی ما را انی  و مون  شدد  رمیدآ

العاده زیبا نبود ولتی درونتی بست ار او فوق

و بته  .مقاوم ،رموق ،مت ن ،بس ار زیبا داشت

 ممام معنی خانوم.

پتدرش  ،ای محتترماز ختانواده ،نظ   ،کدبانو

از ایتن کته  پتدرشمّلی کرورش بتود و هرمان ق

کرد و بته ایتن کرتور بایست ول میکارش را می

  .نمود راضی نبودسفر می

ولی او به خاطر پرتکاری کته داشتت و مستلمًا 

گان بتود موانستت همتان کتار  مورد رضایت هم

  .ی را ایناا هم به دست ب اوردبانک
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حرکتت لی که خواستتم او را ببوستم بتیبار او

 .منتظر ایستاد

 ؟بوسی_ مو چرا مرا نمی

 ؟کنم_ پس چه کار می

ماربه است و طریقتة بوست دن را فهم دم که بی

 .داندنمی

 ،ای زودگذر فکرم به گذشتته برگرتتبرای لحظه

! ما چه مفکترات بتاطلی نستبت بته !عا ب است

 ...!ها داریمب گانگان و خودی

مثل نهالی جتوان آمتادگی بترای شتکل پتذیری 

ی قلبی استهوبا محبت عم   دوجانبه و خ ،داشت

بته هتر ستویی کته بختواهم  دانستتممتیخودش 

متر هرت سال از او بزرگ .موانم هدایتش کنممی

هرت پ تتراهن ب رتتر  به قول مادربزرگ بودم و

 .از او پاره کرده بودم

داشت آنچنان که بتودم و او را ستاختم دوستم 

  .خواستمآنچنان که می

به رسم این سرزم ن در شتهرداری شتهر ازدواج 

 .کردیم

نه او لبا  سپ د عروسی به من کرد و نته متن 

دو حلقتة ارزان  ،کت و شتلوار ست اه دامتادی

ق مت خریدیم و در حضتور بترادران و معتدادی 

  .آشنا رسمًا زن و شوهر شدیم

ای ما نه مختخوابی داشت و نه مبلتی خانة نوپ

  .برای نرستن

جرن سادة عروسی را با مهمانانمان نرسته بتر 

  .زم ن اجرا کردیم

 ،ممام وجودم سرشار از شادمانی و موفق ت بود

های فراوانم خانة دلتم و غم هاهقسمت اعظم غص

  .را مرک کرده بود

وقتی پدر و مادر برای دیدن فرزندان پ ش متا 

هتر سته پسرشتان  دانستتند چکدام نمیآمدند ه

 .اندازدواج کرده

 :الئومسه حک م چ نی گفته
گوینرد گنراآ از یوسرت کره اگر به یرو دروغ مری"

 ".یوانند حقیقت را به یو بگویندنمی

خبتر از مهمتترین امفتاق اگر پدر مخصوصًا بتی

عدم صتم م تی  ،زندگی فرزندانش بود به خاطر 

القتاء کترده  ود که با رفتار خویش بته متاب

  .بود
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ابتدا قدری دم  شد ولتی بتاالخره مابتور بته 

از شور و شر ساب  افتتاده  .قبول واقع ت بود

که باز هتم از متب و  بود و باالخره برای این

که به ایران برگردیم  فتد از ما خواستماب ن 

 .ت و مذهب عقد نمای مو مطاب  سن

من و فرزاد همتراه همسترانمان عتازم ایتران 

 .شدیم

نوز پدر در شهری نزدیک شت راز رئت س اداره ه

گروهی از آشنایان و چند نفری از فام ل  .بود

 .را دعوت کردند

را که قبالً پوش ده بود  هلنا همان پ راهن ساده

مادر مور  ،آن را پوش د .همراه خود آورده بود

ای گتل بتومی روی حلقه .سف دی روی سرش انداخت

د دانرتگاه موهایش زد. آقای معّممتی کتته استتتا

او از  .ش راز بود برای اجرای مراسم آمده بود

  .دوستان پدر بود

بعتد صت غة عقتد  ل همسران مسلمان شتدند واو

آنچنتانی کته ختود  همهریت دونبت ،خوانده شد

ای شتاخه ،فقط یک جلد قرآن ها نخواستند.عرو 

 .ه طالنبات و یک سک

فایدة متن دیگتر احستا  شترم پدر از وجود بی

را بته  خواهتد متامعلوم بود که میکرد و نمی

  .دوست و آشنا نران دهد

  .کردیکی مرا آقای مهند  صدا می

 :خ لی مؤدبانه سؤال کردم

 ؟_ کی به شما گفت من مهند  هستم

متردم بترای  ،این رسم عا بی در کرتور ماستت

یا نتاح  بته  خودش رینی دوستت دارنتد بحت  

هتای پتر دیگران و چته بستا خودهایرتان لقتب

  .راق بدهندطمط

هتا بتا پتول دولهو ها مگر زمان قاجار سلطنه

مثل این که شن دم ختود شتاه  ؟خریدندلقب نمی

 !!کردگرفت و لقب لط  میپول می

 یودمانی شد مطاب  رسم و رسومات ملّ مالس که خ

ها رقص دند نوبت رقص و پایکوبی رس د. جوانتر

  .و مالس را پر شورمر کردند

خویرتتان ماندنتتد و وقتتتی دوستتتان رفتنتتد 

ه عترو  گرامافون قدیمی را که خ لی مورد موج

  .خانم ها قرار گرفت روشن کردند

 :مادر رو به من کرد و گفت

 ؟خواهی بگذارم_ م الد کدام صفحه را می
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 ._ هر چه خودمان دوست دارید

 ._ شب عروسی شماست

 ._ از فرزاد بپرس د

 .و بزرگتری اول مو بعد او_ م

اگر عروسم خبر  ،رمش نگاه کردمبا دقت موی صو

از درونم نداشت ولی مادرم ممام زوایای قلتب 

شناخت و حال او را در این شترایط پسرش را می

  .یافتدرمی

_ شد خزان گلرن آشنایی مرحوم بتتدین زاده را 

  .لط  کن د

وقتی آهنگ پخش شد مادر و متن و حتتی پتدر و 

  .فرزاد گریه کردیم

کردند کته ایتن چته یب من فرزاد معاهلنا و ز

آهنگی است که همه را به گریه انداخته استت. 

خواهند گفت که ایتن  ی خودهاحتمًا به خانواده

به هر  .ت روز شادی هم گریه را دوست دارندمل

هتای ختوب و صورت آن شب هم گذشت مثل همة شتب

  .گذردبدی که دائم می

در  ،همسرم را به دیتتدار شت راز زیبتتا ُبتردم

  .رایش فالی گرفتممربت حافظ ب

 .خ لی مناسب بود

 
روز هجررران وشررب فرقررت 
 یررررار آخررررر شررررد

 

زدم این فا  و گذشت 
 اختر و کار آخرشد

 

آن مه ناز و یرنّعم کره 
 خرررزان مررری فرمرررود

 

 اقبت در قدم باد ب ار 
 آخررررررررر شررررررررد

 

شکر ایزد که به اقبرا  
 کلرررره گوشررررة گررررل

 

ن رروت برراد دی و شرروکت 
 خررررار آخررررر شررررد

 

کرف صبح امید که ُبد معت
 پررررررررد  غیرررررررب

 

گو برون آی که کار شرب 
 یررررار آخررررر شررررد

 

آن پریشررانی شررب هررای 
 دراز و غررررررررررم د 

 

همرره در سررایة گیسرروی 
 نگررررار آخررررر شررررد

 

باورم نیست ز بد   ردی 
 اّیرررررررام هنررررررروز

 

قصة غّصره کره در دولرت 
 یررررار آخررررر شررررد

 

ساقیا لطف نمودی قردمت 
 پرمررررررری بررررررراد

 

که به یدبیر یو یشرویی 
 خمررررار آخررررر شررررد

 

نیاورد  در شمار ار چه
 کسی حافظ را

شکر کان محنت بی حّد  
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 وشمار آخر شد

 
 ؟_ م الد

 ؟_ چ ه عزیزم

  ؟خوانیفهمم چه می_ من که نمی

  ._ خ لی عال ه

  ._ چ ه به من بگو

گوید مو مثل آفتابی درخران در زندگی من _ می

های زندگی مرا از ب ن درخر دی و ممام ماریکی

 .ُبردی و همه جا را روشن کردی

 ؟_ این همه خواندی هم ن

  .اش هم ن_ خب نت اه

 ؟_ به نظر مو خوبه

 ._ معلومه عال ست

 ؟موان م با خودمان ببریم_ این کتاب را می

ن لت خریتدم و او را دیوان حافظ

 نوشتم: اش را به زبان هلناصفحه

 "نظیربه آفتاب درخشان زندگیم هلنای بی"

همه سعدی و با  ارم و رستوران بابا کوهی که 

همه را به هلنتا  ،برایم سرشار از خاطره بود

 .نران دادم

 :گرت م هلنا پرس دوقتی مخت جمر د را می

 ؟ل بود یا شاعرمان_ ایناا او

 ؟_ کدام

 .گ رید_ آن که فال می

ایناتتا دو هتتزار و  ،.. اووه هلنتتا._ ایناتتا

 .پانصد سال قدمت دارد

  ؟_ این شاعرمان در برابر این کاخ چه گفته

ای به ایتن تی سعدی و حافظ چرا ه چ اشارهراس

 ؟اندکاخ پر عظمت نکرده

 ؟ها را ندیده بودندآیا این ستون

گذاشت دانستم که حافظ پا از شهر ب رون نمیمی

ولی سعدی که دن ا را گرته و دیده بتود. بته 

در  ،هر صورت بعد از اقامتی دلپذیر در ایران

ران شهر ش راز در م ان خاطرات ختوب و بتد دو

 .گذشته برگرت م

 ؟نرانیقول مادربزرگم: پ رانی مرا کاا میهب

 

 

 

 



 

 233/   حباب آرزوها  

 

 

 

 

 



 

 حباب آرزوها/      234

 

 

43 
 

 .ی شرود شدزندگی و کار به طور جد

های دیگر که مثل همة انسان ،ساختمبایست میمی

هدفی دارند متن هتم متردی بتودم بتا احستا  

ن تروی  ،رستت دمبتته همسترم متی ،مسؤل ت زیاد

 .مثبتی در وجودم غل ان داشت

 .داشتم همسرم را خوشبخت کنم م ل

به جهت اطم نتان  ،که به خاطر من مگر نه این

کار و شتهر و  ،به من با عر  به من دستت از 

دیارش و عزیزمترین کستانش برداشتته و شتریک 

 ؟زندگی من شده است

 .اش بود که پاداش بب ندپس ح 

باید بهترین پاداش ممکن را هم بب نتد و چته 

او بکتنم جتز وجتود  یمموانستم مقدپاداشی می

 ؟ت و سپاسمسرشار از محب

او هم با قدرت و متانت یک زن متعهد شوهردار 

کترد و هم در مح ط کارش و هم در خانه کار می

 .ت بودسزاوار نهایت احترام و محب

ی زود دانستت م بعد از بازگرت از ایران خ لت

 .ل ن فرزندمان باشت مکه باید منتظر مولد او

 .دم هلنا غمگ ن استشبی دیروقت احسا  کر
هتایی کته در متورد بتارداری با ممتام کتور 

 ها با هم رفته بودیم باز خ لی چ زها را خانم

که ما پسترها هم رته  دانستم، مگر نه ایننمی

مان در این موارد از مرحله پرت بودیم در وطن

و یک کالم راجن به این مستائل ح تامی آگتاهی 

ا هتتم نداشتتت م و اصتتالً اجتتازة پتتر  و جتتو ر

نداشت م گویی این مراحتل بترای متا ممنوعته 

 .بود
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 ،لواشک .دانستمی میولی جریان ویار را ما حد

های مرش دیگر را دیتده غوره و چ ز ،گوجة مرش

  .خوردبودم که مادرم می

  ؟خواهد که بخوری_ هلنا دلت چ زی می

نش اب دهتیا سؤال ب اایی کرده بودم از معاگو

ة نوبرانته در ایتن فکر کردم م تو ،باز ماند

 :فصل موت فرنگی است با عاله گفتم

 ؟خواهد_ موت فرنگی دلت می

 :با لبخند گفت

 ._ اگر داشت م

 ،مثل فنر از جا پریدم که لبا  به متن بکتنم

 :ب پرس دبا معا

 ؟_ این وقت شب کاا

 .روم موت فرنگی بخرم_ می

 ؟_ حاال

  ._ هم ن حاال

 ؟ب نی_ مگر ساعت را نمی

 ؟_ خب

 ؟اال جایی باز است_ ح

 :پرس د .نرستم

خواستی موت _ آخه برای چه اینقدر با عاله می

 ؟فرنگی بخری مگر چه خبر است

ها در مملکتمان موض م برایش راجن به ویار زن

داد و لحظه به لحظه با ناباوری گوش می .دادم

کالم شد. وقتی موض حامم ممام شد بیمر میبمتعا

 .کردنگاهم می

ای ویتار ها بترای چته متزهمعموالً زن_ ایناا 

 ؟دارند

 .ها نداریم_ م الد ما ایناا از این لو  بازی

 ؟_ یعنی طب عی ن ست

_ من ما به حال نرن ده بودم نه ایناا نه در 

 .وطن خودم

داری و ایناتور هو بعد راجن به زایمان و بچت

جامعی داشتت.  ،چ زها صحبت کردیم او اطالعات 

 :گفت

د بچّةشتان ن باردار ما لحظة مولدر چ ن زنا _

کنند وقتی احسا  کردنتد کته در مزارد کار می

ای از مزرعته شود به گوشتهد میبچه دارد متول

کنند و فرزند مازه بتدن ا روند وضن حمل میمی

آمده را روی دوش گرفته دوباره به مزرعه بتر 

  .گردندمی
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 .خندیدم

 ؟خندیمی پرس د چرا

طر این وضن حمل آسان و کنم به خاگفتم فکر می

مرین دردسر است که چ ن پرجمع تآن بارداری بی

 .کرور جهان است

 :با مکان دادن سرش گفت

 ._ برداشت جالبی است شاید ح  با مو باشد

لت ن پرت سر هم گذشتند و گذشتتند و او هاماه

از متادری ستف د  .دخترمان پا به دن ا گذاشت

وهتایی با موهای بور دختری بوجود آمتد بتا م

 :هلنا گفت .مثل شب  س اه

_ پ ش ب نی کرده بتودم چتون  ن ست اه غالتب 

 .است

ی شتد کته ااالصل بهانتهد این دختر ایرانیمول

بتار ستفر  ،ل ن بارپدر و مادر هلنا برای او

م دخترشتان و دامادشتان ببندند و به وطتتن دو

  .ب ایند

کارمند رستمی بانتک معتبتری شتده  ها بودسال

م آپارممتتانی در طبقتتة ستتوهنتتوز در  ،بتتودم

 .کردیمساختمانی زندگی می

برای ادارة زندگی نتو  کردن کار و اضافه کار

کارم را مثل هم ره  ،الزم بود ،ما و مازه ساز

ت و اشتم و به خاطر پرتکارم مورد محبتدوست د

  .احترام در مح ط بانک بودم

 متا ُانتسعرت  و پدر و مادر هلنا به آش انة 

 .وارد شدند

 .مهربان و بس ار دوست داشتنی بودندبس ار 

ایرانتی را کته  خوراکروزی دور م ز نرسته و 

 .ختوردیممورد عالقه و پسندشان شتده بتود متی

 :پدرزنم رو به هلنا کرد و گفت

 .گویم برای دامادم مرجمه کن_ هر چه می

دم ولی او ما زبان هلنا را یاد نگرفته بو من

دم همسترم دفعه دی یک .فهم دی فارسی را میحد

  .ما بناگوش سرخ شد

  :گفت .ب نگاهش کردمبا نگرانی و معا

گویتد اگتر روزی از دختترم احستا  _ پدرم می

نارضایی کردی ماازی از این پناره او را بته 

 .ب رون پرت کنی

آیا هلنا به صداقت مرجمه کرد یتتا در گفتتار 

 ؟پس چرا سرخ شد ؟پدرش به دلخواه مغ  ری داد

مثل گفتة پدرش بود مستلمًا  هم هر چه بود اگر
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ی نبود بلکته بته طریقتی ابتراز رضتایت و جد

  .پذیرش من از جانب آنها بود

 صتم م تد فرزند دوم و سوم لبه مرور و با مو

 .مر شدخ لی عم   ما ت دوجانبهو محب

 ،رویمرا پ ش آنها می معموالً معط الت مابستانی

العتتاده جالتب و برای من مسافرت با کرتی فوق

 پذیر است.دل

 دوازدههرت متا  ،کرتی نه بلکه یک شهر شناور

حامل انستان و  ،طبقه با ممام امکانات زندگی

سالن س نما  ،م دان ورزشی، استخر شنا ،ماش ن

و هر چه که در شهر داریم و به راحتی هر چته 

متوان م در دستتر  داشتته ختواه م متیکه متی

متتن و همستترم اغلتتب ستتفر شتتبانه را  .باشتت م

 کن م. میانتخاب 

ه که عظمت خلقت را در غروب و طلود آفتتاب و آ

 .متتوان دریافتتماه در دریا بهتر و ب رتر متی

در هتر  زیبتاییوای که چه مابلوهتای بتدین و 

 شود. ن نمایان میدق قه بر پهنة زم ن و آسما

قرتتتنگترین لحظتتتات زنتتتدگی متتتا در همتتت ن 

مخصوصتتًا کتته متتن بتتا دوربتت ن  .هاستتتمستتافرت

خ لی از لحظات عالی  ،پرو کتور ف لمبرداری و

مختته ستنگی در کنتار کلبتة  .کتنمرا ضبط می

مابستتتانی ختتانوادة هلنتتا درون آب دارم کتته 

نر نم و ختاطرات گذشتته ها بر روی آن میساعت

کنم و شاهکارهای خداوند را نظاره را مرور می

 .نمایممی

هایی که از اینگونته ستفرها بته همتراه موشه

وهای نقاشی استت کته هتر از آورم خل  مابلمی

گاه با گرایش نمایرگاهی شاید ب رتر از همته 

شتوم ولتی ایتن متردم ختوب و خودم ارضاء متی

مهربان مابلوهایم را دوست دارند و بتا عرت  

 .برندخرند و میآنها را می

در کنار خانوادة هلنا احستا  آرامتش عا بتی 

شاید مفهوم و معنای واقعی مهتر پتدر  ،کنممی

  .کنمنار پدر او احسا  میرا در ک

زنت م چتون هنتوز زبتان اصالً با هم حترف نمتی

گویای عمت   اودان م ولی نگاه همدیگر را نمی

  .احساسامش نسبت به من و ماست

نر ن م و ماهی ها با هم کنار رودخانه میساعت

ح  واقعتًا  .آنکه کالمی گفته باش مگ ریم بیمی
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زبتانی بهتتر با مالی روم است که همدلی از هم

 .است

پرستد منتهتا نته از ختودم از کار و بارم می

ی هم شتاخ هلنا مسلمًا ما حد بلکه از دخترش و

دهد چون نگاه رضایت او را به مسائل می و برگ

 .کنمکامالً درک می

 .گذشتتمی بانکدو سال از استخدام من در ت مد

هتای ب ن پانزده کارمند دخترهای جوان و خانم

 .سال منها مرد ایتن قستمت بتودممقریبًا م ان

روزی  .کتردهمسرم هم در قسمت دیگری کتار متتی

کار یک مرتری را از طری  ملفتن اناتام داده 

تری دیگری صتحبت ملفنتی داشتتم بودم و با مر

اق باز شد و ختانم ختوش ه شدم که درب اممتوج

یکراست بته  .العاده ش کی وارد شدلبا  و فوق

  .ایستادطرف م ز من آمد و به انتظار 

بعد از مدمی طوالنی صحبتم با مرتری ممام شتد 

و گوشی را سر جایش گذاشتم و به ختانم نگتاه 

 ؟کردم یعنی که چه امری دارید

 ؟_ آقای م الد

  ._ بلی بفرمای د

ام آقتای موض م داد که دوست و همکتار قتدیمی

ملفن کترد و از  از رهسای باالمقام بانک ،فالن

ایناتا و از اینکته  من خواست که شخصًا ب ایم

اینقدر با پرتکار و دلسوزی کار دشوار بانکی 

 .ر کنمده د مرکرا اناام می

  .دهم خانمام را اناام می_ وظ فه

 .قدردانی کرد و رفت

بعد از رفتن او فهم دم که ایران ختود رئت س 

 !!کّل اداره بودند

خانمی که مسئول جواب دادن به سؤاالت احتمالی 

ا بود به حالت اعتراض و گله کاره مورد من در

 :گفت

کنم ما به حتال _ ب ست سال است ایناا کار می

با دو سال  ؟ر نکرده است و شماکسی از من مرک

 ...کار

ام و شتاید هتم _ شاید به خاطر اینکه ختارجی

 .اند که احت اج به مروی  دارمه شدهمتوج

ت بخش بود ولی کتم کتم رایم لذکار در بانک ب

ها مدرن شتد شتعبات یکتی یکتی که س ستم بانک

من و همسرم با دریافت پول خ لی  .معط ل شدند

پانزده سال ستابقة  ،خوبی بازخرید خدمت شدیم
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من در طول متدت ختدمتم در بانتک  .کار داشتم

بتتا پتولی کته  ،چند کور  ماارت دیتده بتودم

دریافت کردیم سرمایة خوبی در اخت ار داشتتم 

یناا ماارت ولی وقتی مطالعه کردم دیدم حتی ا

بترای موفق تت در  .با صتداقت ستازگار ن ستت

ماارت باید سالمت نفس و صداقت را کنار گذاشت 

دنبال کتار  .و این با روح ة من سازگار نبود

  .دیگری رفتم
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بار غمری کره خراطر مرا 
 خسررررته کررررردآ بررررود

 

 یسی دمی خدا بفرستاد و 
 برگرفرررررررررررررررررت

 

هر سرو قد که بر مه و خور 
 تحسن میفروخ

 

چون یو درآمدی پری کرار 
 دگررررررررر گرفررررررررت

 

 

همسرم هم ره وقتی صتدای کل تد درب خانته را 

آمد و با مهربانی ک فم شن د به پ روازم میمی

 .کردگرفت و سالم میرا می

تی پ دا کرده بودم ولتی همسترم چتون کار موق

دار باشد در خانه مانده دوست داشت خانم خانه

سابقًا صبم  .ردکبود و کدبانوگری را ماربه می

کتار بتر  رفتت م و بعتد بتا هتم ازبا هم می

پا به پای هم کارهتای مربتوط بته گرت م و می

 .دادیمها و خانه را اناام میهبچ

ولی مدمی است که او خانم شده و متن باصتطالح 

  .آقا

گرم و  خوراک !گذردبه من یکی که خ لی خوش می

چایی خوب دم کر ده و ممتام آنچته کته  ،مازه

 .خواست و نداشتمم میدل

خواستته اناتام ت از کارهایی که میاو هم به شد

 دهتتتد و هرگتتتز فرصتتتت ن افتتتته بتتتود لتتتذت 

 ،ختتوراکچ تتد پت ش عالی و زیبا متی برد. م زمی

  .نوش دنی، عالمی داشت م ،دسر ،خوراک

آن روز وقتی در را به رویم گرود با دست چت  

 .چ زی را پرت سرش پنهان کرده بود

 ._ سالم

  .سالم عزیزم _
 :با دست راست ک فم را گرفت و من سؤال کردم
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 ؟ات چی داری_ دست چ 

  ._ یک چ ز خ لی با ارزش

 ؟_ خب

هتا و کتته قترار گذاشتت م ستنت _ مگر نه این

مان را نگه داریم و بتدها های قرنگ فرهنگرسم

 ؟را فراموش کن م

 ._ بلی قرار گذاشت م

دگتانی مژ ،_ مثل اینکه شما در برابتر متژده

 .ده دمی

ه چ اهل مادیات نبتود متا بته  .ام گرفتخنده

امروز هر چه حقوق گرفته بتود مستتق مًا متوی 

متا بته مستاوی م تان  حساب متن ریختته بتود

 هایمان مقس م شود.خرج

و البته من هم جز بتا اطتالد او صتناری خترج 

خریتدیم و بتا همه چ ز را با هم می .کردمنمی

  .گرفت مندار میاهم مصم م به خرج یا پس

دانم موی کدام کتاب خواندم کته بته دلتم نمی

  :نرست
هیچ نقطة  ،کردیمای زندگی میما در یک خانة شیشه"

 ".پن انی در زندگیمان نبود

ام کته علتت من به ماربه به این نت اه رس ده

اختالف زن و شوهرها دو چ ز استت: یتک مستائل 

  .م مسائل احساسیدو ،اقتصادی

کننتد و پسری که با هتم ازدواج متیاگر دختر 

وان همتة پ ر دام مواظب این دو مسئله باشندم

قتتوا و معتالی عقاید بالمآل بتته ایتن اصتل م

دلدار هم دل یک ست پس  ،رسند که خدا یک ستمی

  .یکی باید باشد و این خوشبختی است

 ؟چی هست ،مان_ خب خانم مژدگانی طلب

د بته هلنا پاکتی را که ممبر ایران رویش بتو

  .من داد

  ._ نامه از مادر است

بر ختالف هلنتا کته خ لتی ذوق زده بتود چتون 

پرستتش دوستت  دانست من متادرم را بته حتدمی

بوستم و بتر بویم و میاش را میدارم و نامهمی

خودم ما سر پاکت را باز کتنم  ،گذارمدیده می

  .و نامه را بخوانم دل مو دلم نبود

 ؟خدایا چه خبر شده

سته بترادر  .کتردیمنگاری نمتیما نامهمعموالً 

زدیم مان به مادر زنگ میهر ده روز یکی بودیم

بتا ایتن  .پرست دیمو حال و احوال هم را متی
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رست د و قرار هر ماه یکبار نوبت بته متن متی

  .امفاقًا آخر این ماه نوبت من بود

متادر نوشتته  ،ر خدا خبر مرگ و م ر نبتودشک

 .بود
اوضراع خیلری قراطی  ،یمپدر و من هر دو پیر شد"

ر کنی که ین رایی چقردر یوانی یصونمی ،پاطی است
 ".کشندآ است

مادرم خ لی  فوت کرده بود از وقتی مادربزرگ

  کرد.می احسا  دلتنگی

لقتب  "یرکران خررایون" به شتوخی را او مادر 

خ لی  ،دندهزنی بود مستبد و یک .داده بودیم

فتر اجازة او یتک نهم با قدرت و درایت و بی

  .جنب دن نداشت در فام ل ح 

آمد کتارش ممتام اگر او از ق افة یکی بدش می

 .بود و برعکس

ب مارستتان  در بترای کتار کتردن سرانااممن 

ن به گاهی که ب کارم راج استخدام شدم.نی روا

اند هایی که در ماریخ کرورمان ماندگار شدهزن

  .کنمص میمفح

مالً درستت ام شاید هم کتاای رس دهبه یک نت اه

کته زنتانی کته مترد  ولتی مثتتل ایتن ،نباشد

وفاست بدجوری مبدیل به مستتبد و زندگ ران بی

  .شوندرحم میبی

هتا در تممندند با ماریخ ملالبته زنانی که قدر

 زنان معمولی با مسائل کوچک در حتدفتند و  امی

 خود.

ام که اگر پتتدر ناصترالدین مثالً بس ار فکر کرده

ق جنستی متترد پتتاکی بتتود متتادر شاه از نظر اخال

ناصتترالدین شتتاه حکتتم قتتتل ام رکب تتر را بتتا 

گرفت و یتا حتتی شتتوهر الح ل از پسرش نمیلطائ 

کامرین کب ر ملکة روس ه اگر مرد درست و حسابی 

مادربزرگ من هم به  ،بودبود کامرین آنچنان نمی

جهت مادید فراش پدربزرگ رنا ده بود و آن رناش 

  .و دیگر آزاری شده بودمبدیل به استبداد 

حرکتت و یکی از فالسفه عق ده دارد کتوچکترین 

  .جهان مؤثر است عمل مک مک ما در جریان کل

پس ما رها و آزاد از همتتة ق تود ن ستتت م فکتتر 

رس د ایتران چته کن د اگر ام رکب ر به قتل نمی

  ؟می شد
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ختامون بتا فرستتادگان چنگ زختان  اگر مرکان

کترد چنتد انته را نمتیخردمغول آن معاملة بی

 شد؟و مملکتی ویران نمی مردندم ل ون نمی

  .خالصه مادر بدجوری دلگ ر بود
کنرد د  مرن دانی وقتی آفتاب غروب مریمی د نمی"

گیرد و میل دارم دریا دریا اشک بریزم و چقدر می
کرنم کرور یرسم بسکه گریره مرری زیزم می ،ریزممی

 ".شوم

ه فقتدانش چقتدر آه ک .به یاد آقاجان افتادم

خدایا آن روز را نب نم  ،فرسا بودبرایم طاقت

 .مادر شومکه بی
شود یرییبی بدهید که مرا آخرر  مرری در می د می"

 "؟کنار شما باشیم

من و هلنا وقتی با هم نامزد شتدیم جتز چنتد 

! آموخته بودم زبان !کلمة انگل سی که من مثالً 

  .الضم رمان نبوددیگری گویای مافی

زبانمتان احساسات جوانی جایگزین زبان بیا ام

  .بود

و در آن دوران ما ما زبتان همتدیگر را یتاد 

بگ ریم هلنا کامالً از حاالت صورت و چرمهای من 

چه را کته در اندیرته و دل داشتتم مرتخ ص آن

  .کردداد و هرگز اشتباه هم نمیمی

تم و یتا مهتر و محبت ،مقاضای متن ،رضایت من

آنکه کالمی بگتویم همه را بیام برعکس ناراحتی

  .از حرکامم برای او گویا بود

 .خواهم.. معذرت می... م الد._ م الد

 ؟_ چرا عزیزم

 .کردم نامة بدی باشد_ من فکر نمی

 .های مادر است_ داستان دلتنگی

 .انگ ز استه خ لی غم_ آ

  ._ آری

 ؟_ چه باید بکنی

م بی بدهم که به ایناا نقتل مکتان _ باید مر

  .کنند

برایران دعومنامه  ،از طری  دولت اقدام کردم

مرم ب حرکترتان  جان نوشتمفرستادم و به دایی

 .را بدهد

 .کردیخدایا شکر که این موف   را نص ب من

 
هررزار نقرری برررآرد 
 زمانرررره و نبررررود 

 

یکی چنانکه در آیینة 
 یصررررررّور ماسررررررت
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ز مثتل هتر رو ،یک روز عصر بعد از اممام کار

برقی ایستتگاه متترو پتای ن  هایهدیگر از پل

 .سوار مراموا شوم و به خانته برستم مارفتم 

 گذاشتتتم و ه را پرتتت ستتر متتیلتتآختترین پ

بایست چند قدمی از ابتدای دهنتة مونتل رد می

شدم ما مراموای مورد نظترم وارد ایستتگاه می

  .شود و من سوار شوم

  .ناگهان چرمم به ریل قطار افتاد

 ؟ب نمچه می خدای من

که دست بر سر  ه کل زنی چمباممه زده در حالی

  .گذاشته روی ریل دراز کر ده بود

فریاد زدم ولی صدایی از گلویم ب رون ن امتد 

س د و از روی  ق قًا در همان لحظه قطتارو د ر

  .زن رد شد

سر جایم م خکوب شده بتودم نته قتدرت فریتاد 

  .داشتم نه جرأت حرکت

راننتده ب ترون  .ایستتادقطار وسط ایستتگاه 

 .مرا آناا دید به سویم دوید ما پرید و

 ؟_ شما جریان را دیدید

  ... بلی._ بلی

کنم همت ن جتا بمان تتد متا پلت س _ خواهش می

 .ب اید

.. ... هنتتوز... هنتتوز... آقتتا شتتاید._ آقتتا

.. ... کمکش... برویم... برویم... باشد.زنده

  ... ب ای د.با من
  .اریم چن ن کاری بکنم_ مطاب  قانون ح  ند
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وانی بتومی جلتتب دور و برم را نگاه کتردم جت 

او هم از دور باید جریان را دیده  ،کردموجهم 

 .باشد

 ؟شما می آی د ؟_ شما

  ._ من می آیم

پاهایم یارای راه رفتن نداشتند واقعًا ختودم 

 ،با هم خم شدیم ،را به زور به آن سمت کر دم

رت م، ولتی چ تزی  ،نگاه کردیم در متاریکی گ

  .شددیده نمی

  .صدای آ یر ماش ن پل س و آمبوالنس بلند شد

رت جستد خترد شتده را ب ترون گروهی بتا مهتا

پل س  ،درآمبوالنس گذاشته حرکت کردند ،آوردند

  :به عنوان شاهد آدر  و شمارة ملفن مرا گرفت

 .گ ریممی با شما مما _ در صورت لزوم 

 ._ در اخت ارمان هستم

بس ار کوماهی همه چ ز بته صتورت  در عرض مدت

براه افتاد، پل س حرکت کرد قطار  ،ل درآمداو

مردم به رفت و آمد  ،و رفت و انگار نه انگار

  .عادی خود برگرتند

 .حال روی ن مکتی افتادممتأثر و بی ،ح ران

مواند اینقدر مهتم باشتد خدایا چه عواملی می

که زن جوانی دل از همه چ ز برکند و با دستت 

 ؟خود عمرش را کوماه کند

ب اد مادر افتادم و آن روزهتای وحرتتناک کته 

ز زده مریاک را سرکر ده و پرت پا به همته چ ت

 بود.

آری با ممام وجود حال زار آن زن ب چتاره را 

  .کردماحسا  می

 .ُمرد و ُبرد ؟آیا خوشبخت شد که رها شد

 که ک  نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 ها هستند؟ مر از زندهها خوشبختآیا ُمرده 

 از ،شتن دمصدایش را می ،شدقطار بعدی نزدیک می

  .شوددهانة مونل دیدم که وارد ایستگاه می

انگ زمرین مرین و شگفتو در آن لحظه بود که عا ب

آنقدر عا ب و آنقدر  .حادثة زندگ م امفاق افتاد

ممکتن غ ر ،انگ ز که باورکردنش برای غ رشگفت

لی  ،احسا  کردم ن رویی نامریی .است آرام و خ 

حتس  ،کندنرم مرا مثل پر دارد از جایم بلند می

جسمم ستنگ نی ختود را از دستت داده و کردم که 

آنچه که به پرواز درآمده مانند پر قتویی ستبک 

 .شده است
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بازویم را بته دور مک تهبی گتاه اخت تار دو 

ل هایم را بتته شتدت قفتحلقه زدم و دست ن مکت

ن رو چند ثان ه کوشش کرد بعتد راحتتم  .ردمک

  .گذاشت

 .قطار رد شد و من رها شدم

 ،چرمانم را مال دم ،دور و برم را نگاه کردم

ایتن  ،نه خواب نبودم و عقلم هم سرجایش بتود

  ؟چه حالتی بود

همتدردی  ؟آیا روح آن زن به آرامش رس ده بود

خواست بته پتا  و مأثر مرا دریافته بود و می

 ؟مدردی مرا هم به آرامش برسانداین ه

اش مترا کس بود که منهتا کتسآیا او آنقدر بی

یتتک لحظتته متتأثر متتن بتترای او  ؟یافتتته بتتود

مرا هم  ؟خواست پا  داردمی ؟خوشایند شده بود

  ؟رها سازد

  .شدم داشت وارد میقطار دو

باز همان کوشتش منتهتا  ،عابا باز همان ن رو

پتر داد متا  امتر ،مر به سراغم آمدکمی ضع  

  .پرواز کنم، کمکم کرد ما رها شوم

مترا  ،های قطار استتفهم دم که هدفش روی ریل

باز هم محکم پرتت ن مکتت  .بردبه طرف ریل می

  .را چسب دم و از جایم مکان نخوردم

 .رد شد و دوباره همه چ ز آرام گرتقطار 

 ،کتردماحسا  ضع  متی ،سراپایم کرخت شده بود

ختدایا یعنتی روح رهتا  .مبه شدت مرس ده بود

  ؟شدة او در کنار من است

م وارد مونل شد و ن رو باز هتم مترا قطار سو

 .متردمتر و آراما مردّ کر د امتبه طرف ریل می

گویا فهم ده بود که آنقدر خوشبخت هستتم کته 

  .مرسماز مرگ می

ا این بار خبر از کرمکش ام .قطار چهارم رس د

 .روح او با جسم من نبود

  .نام هم آمد و رد شدقطار پ

دانم دیگر فهم دم که مرا رها کرده و خود نمی

گاه ن مکتت را مک ه .به کاا پرواز نموده است

وقتی قطار شرم رس د بتته سترعت بته  .ول کردم

 .درونش پریدم و روی صندلی رها شدم

هلنا وقتی در را به رویم بتاز کترد از حتال 

 .زارم وحرت نمود

 ؟_ وای م الد چه شده

 .ای سخن گفتن نداشتمیار



 

 247/   حباب آرزوها  

 

 

 ..... حالم جا ب اید._ صبر کن

کمتک کترد کتتم را  ،ک فم را از دستتم گرفتت

 .درآورم و روی مبل افتادم

  ... نباش._ نگران نباش

فوری ده قطره کورام ن موی شربت قنتد بترایم 

آورد و با مهربانی کنارم نرست و موهتایم را 

  .زدنگرانی درون چرمانش موج می .نوازش داد

  .صفا و دوا حالم را جا آورد

همه چ ز را برایش معری  کردم با حوصله گتوش 

 .داد

_ هلنا من ه ت به روح و آن دن تتا و ایناتور 

 .چ زها اعتقاد نداشتم

 ._ ولی روح وجود دارد

  ._ مطمئن شدم

  ._ یادت رفته ف لم )گوست( را با هم دیدیم

  .ل سناریست بودکردم مخ _ فکر می

ل برتر ه که وجود نتدارد بته مخ تم الد آنچ_ 

  .آیدنمی

ای دارنتتد و چ زهتایی ها افکار پ ررفته_ بعضی

نویستتند کتته معاصرینرتان درک گویند یتا متیمی

هتا بعتد متردم معنتی هتا و قترنستال کنندنمی

مگر  ول ورن راجن به  .فهمندهایران را میگفته

فت و ننوشت که در زمان او بته چ زهایی سخن نگ

نرانه معب ر شد و همه معتقتد بودنتد الت بیمخ 

وز نویسد عالمانه ن ست ولی امرکه او هر چه می

انتد کتته ه شتدهبا پ ررفت علم ممام دن ا متوج

خود بود و آیندة   ول ورن خ لی جلومر از زمان

  .نوشتدید و میخ لی دور را می

بخش هلنتا صدای آرام .حالم کامالً خوب شده بود

را زنده و روحم را پتر  مثل نس م بهاری جانم

 :گفتم .نراط کرده بود

_ هلنا یونان ان قتدیم وقتتی در کستی ن رویتی 

 او را از ختتدایان  ،دیدنتتدمتتافوق ختتود متتی

 .دانستندمی

 ؟_ خدایان

متثالً  ._ آری خدایان یا پسران و دختران ختدا

هرکول پهلوانی بس ار قدرممند بود و کارهایی 

بتدین  ،نستتنداموکرد که افراد معمولی نمیمی

دانستند و بتاالمر از جهت او را مافوق برر می

  .شود یا خ لی باالمر خدابرر هم یا فرشته می
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_ م الد راستش را بخواهی من هر وقت بتا ایتن 

ب تنم چقتدر بترق کنم و میوسائل برقی کار می

کتنم کته کارها را راحت کرده موی دلم فکر می

ساکن ن  ادیسون یک برر معمولی نبوده شاید از

هتای ای آمده بود که در کهکرتانکرات پ ررفته

متر از دور دور هستند و موجودامی خ لی مترقی

   .ساکنان کرة ما

  :خندیدم و گفتم 

 ._ هم ره ح  با مست عزیز من

  !_ خوب خوب
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 هان ای پدر پیر که امروز 
 نالی ازین درد  روانسوزمی
 

 کو آن ین و آن روح س مت 
 ؟قد و قامت کو آن

 فریاد ندامت  ،فریاد کشید روح یو
 

 ؟از چشم یو آن نور کجا رفت
 ؟آن خاطر پر شور کجا رفت

 هم سر آن کار هبا رفت "میراث پدر"
 وان شعله که بر جان شما رفت
 دودو همه در دید  ما رفت 

 

 از مادر بی ار  من یاد کن امروز 
 ؟ها کرددر خانه چه

 کرد و صفا کرد  خون خورد و جفا دید و وفا
 جان بر سر این کار فدا کرد  
فریرردون مشرریری بررا "

 "کمی یغییر
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در ایران به مدت طوالنی با پدر  پس از ازدواج

حتتی صتدای او را هتم  ،قطن رابطه کرده بودم

  .رابط ما مادر بود .نرن ده بودم

دیتدم  آمتدهای هواپ ما پای ن میهوقتی از پل

موقن راستش را  پای .ه چقدر پ ر شده استکه آ

رنگ پریتده و  ،نزار زار و ،کر دراه رفتن می

خسته خ لی سرد و رسمی همدیگر را بوست دیم و 

  .خانه شدیمراهی

 روزگارش را در فرصتی کوماه در خلوت از مادر

 :پرس دم

  ؟_ پدر چرا اینقدر وارفته

اش ختب ستفر خستته ؟دانی چنتد ستال دارد_ می

  .کرده

 .ت انگاری ب مار است_ ولی خستگی راه ن س

 ._ خب بله ب مار هم هست

 ؟_ چه ب ماری

  .قند ،_ دیابت

  ؟خورد_ دارو می

  .هایش را باال انداختمادر اخم کرد و شانه

برای ب متاری _ می گوید مریاک بهتترین دارو 

 .قند است

اگر چن ن  ؟ری استاین چه طرز مفک ؟_ یعنی چه

کردنتد میبود دکترها به ب ماران قندی موص ه 

  .بروند مریاک بکرند

ختودش را  ،شناستتی_ مثل اینکه پتدرت را نمتی

 .داندعالم دهر می

رناک است ایناا بایتد حستابی _ هم ن خ لی خط

  .شود همعالا

  :مادر لبخندی زد و گفت

مر کرده که بته و نران کر ده و به من ا _ خط

یک شهروند مبادا با او مثل  شماها مفه م کنم

ختود را یتک  گویتدمی .رد کن دبرخو جهان سوم

  .داندفرانسوی می

 ؟_ فرانسوی

کرتت جان منهایی داشت مرا متیخ م الدآ ،_ آری

شکر خدا شتما را دوبتاره پ تدا کتردم وقتتی 

  .کنمکنم احسا  سبکی میدل میدرد

صتورمش را صتد بتار  .مادر را در آغوش گرفتم

 :بوس دم و گفتم

ها نخواه د ام شما دیگر من_ مادر ما من زنده

  .ماند
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فقتط متا متن  ،_ پسرم مو زنده باشی صد ستال

ام از من جدا نرو من مو را هم رته دعتا زنده

  .کنممی

 پدر و مادر چون هر دو باالی شصت سال داشتتند

هتا کتارکرده مال تات و سه فرزند آنهتا ستال

مطاب  قانون ایتن کرتور هتم ب مته  پرداختند

آنهتا  درمانی شدند و هم حقتوق ستالمندی بته

  .معل  گرفت

متب  د،مردرد و پادرد پدر شدت پ دا کروقتی ک

کرد و بستری شد به زور او را به پت ش دکتتر 

 ُبردیم.

هتای هی بته موصت هموجمعلوم شد که به علت بی

ة پدر از کار افتتاده و پزشکان معالت یک کل 

  .رفتب م عفونت داخلی می

ة عفتونی را ناچار اور انس عمل کردند و کل تت

م هتم ختوب کتار رون آوردند ولتی کل تة دوب 

در نت اه هر هفته مابور به دیتال ز  .کردنمی

  .شد

 داند جز آنانچقدر پدر ناراحت بود ه چکس نمی

چاره نبود باید  .که خود به این درد مبتالیند

  .ساختبا ناراحتی و درد می

ل فقتتط هتتا روز اومعتتروف استتت بعضتتی مهمتتان

ایناا  کنند کهمی م فراموشاز روز دومهمانند 

و حدود خودشان را  خانة آنها ن ست و باید حد

  .حفظ کنند و مداخله در معقوالت نفرمایند

  :شوندم معمار میاز روز دو

آن  ،این درب جایش ایناا نبود ب خود اینااست

ها زیادی بلنتد هپل ،اش کوماه استاق پنارهام

فالن بهمان  .آشپزخانه باید اینور بود ،هستند

 ..... و... و.بهمان چنان بود و ،ودب

 !!شوندبعد از آن سمسار می

ها را این ،خورداین همه اثاث ه به چه درد می

 .بفروش

طه بتزرگ استت ایتن را این م ز برای این محو

ای بابتا ایتن  .بفروش یک م تز کتوچکتر بختر

ها راحت ن ستند یا بفروش یا بنتداز متوی مبل

  .یکایی بخرهای راحت آمرآشغال از آن مبل

خواستت هایش باز هم متیپدر با ممام درماندگی

سلطة خود را حفظ کند و خود را باز هم باالمر 

  .اش پایان نداشتهیاو امر و ن ،از همه بداند
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ورده بودم این بود که همسرم منها شانسی که آ

حتتی وقتتی  .فهم دندهایم زبانش را نمیهو بچ

أله را جوری کردند من مسو میبا مادرم بگو مگ

ة زشتتتی متوجتت هادم کتته بچتتهکتتروانمتتود متتی

 :یک روز به آنها گفتم .حرکامران نروند

 :_ شارل پنام امپراطور روم گفته است
صرحبت برا  ،صحبت با خدا بره زبران اسرپانیولی"

صرحبت برا دشرمنان بره  ،دوستان به زبان فرانسه
ایتالیرایی به زبان  صحبت با زنان ،زبان آلمانی
دانسرت و اال بره جرای او فارسی نمی ،شایسته است

 "گفت فارسی.ایتالیایی می

من ما وقتی خودم صاحب پسر نرده بودم واقعتًا 

فهم دم که چرا پدر را دوست نتدارم، چترا نمی

چتترا احستتا  یت متتی و  ،کتتنماز او فتترار متتی

  .نمایمپدری میبی

که برای اطاعتت دانم در آن ده فرمانی ن نمیم

 :انتدست چرا هم رته گفتتهبه برر خطاب شده ا

 ".به پدر و مادر خود نیکی کنید"

متأسفانه وقتی راجن بته )امروز علم و ماربه 

ای کننتد عتدهاین که علم چن ن گفته بحتث متی

معتقدند که پای استدالل ان چوب ن بود و عقتل 

مواند راهرو و گره که با علم سازگار است نمی

مر از گرا باشد و مقام عر  را منزل بسی بتاال

  (.کاری به علم نداشته باش م ،عقل است

که  ها ثابت شدهبه ماربه در طول این همه قرن

وراثتت از  .فرزند محصول وراثت و محت ط استت

اد پرتت طری  پدر و مادر و جده و جد ما هفتت

هم ن پدر و متادر، شود و مح ط را هم حاصل می

 ،عمتتو و دایتتی ختتویش و آشتتنا ،عمتته و خالتته

  .آورندنه بوجود میهمسایه و ب گا

ر استت یتا خ تر یا بقول افالطون آمتوزش متذک

اگتر  .آموزش آموختن به یک نادان مطلت  استت

استت کته  ت کر است مربوط به وراثت و  ن مذک

اگر آموزش است مربوط  .ه منتقل شده استبه بچ

 کرد پدر و مادر و مح ط است.به نحوة عمل

را  شتتود کتودکها چگونه میحال با این واقع ت

 ؟کار دانستگناه

به فرزندان خود  :بودفرمان باید این چن ن می

 و اعتمتتاد تعرتت  و محبتت ،ن کتتی ب اموزیتتد

او را انستتان بتتار ب اوریتتد متتا  ،ب اموزیتتد

  .ب اموزند که با پدر و مادر ن کی کنند
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 ،احتترام ،مقوا ،ایمان ،انسان ت ،تمحب ،عر 

ایثتتار و ممتتام فضتتائل را بایتتد  ،فتتداکاری

  .رذائل هم چن ن است آموخت،

 بندپدر و مادری که به جهت مراغل کاری یا بی

باری از طلود آفتاب ما غتروب آن فرزنتدان  و

روزی شتبانه ،مدرسته ،مهتد ،را به کودکستتان

سپارند مسلم بداننتد کته جتای خودشتان در می

  .ایام پ ری در خانة سالمندان خواهد بود

آه و پ ر زنان و پ ر مردانی که امتروزه بتا 

های پ ران چرتم های گریان در خانهناله و چرم

انتد المتوت نرستتهبه انتظار فرزند یتا ملتک

انتد کته در روزگتار جتوانی و فراموش فرموده

قدرت و موانتایی احستا  مستئول ت در برابتر 

  .اندمرب ت فرزند نکرده
گفتا ز که نالیم که از 
 ماست که بر ماست

در  ،شتودیشخص ت کودک در هفت سالگی کامتل مت

اغلب ممالک کودکان از هفت ستالگی خوانتدن و 

  .آموزندنوشتن می

کن د یک جوان در چند سالگی ده فرمتان فکر می

 ؟فهمدخواند و میرا می

شود می ،آیا درخت منومندی را که کت رشد کرده

طلسم و جادو  ،دعا و نفرین ،با یک بکن و نکن

 ؟راستش کرد

پ ش سقراط حک م معروف است زنی فرزند به بغل 

 .رفت

 ؟_ استاد از چه موقن فرزندم را مرب ت کنم

را  واستاد موی صورت بچه نگتاه کترد و ستن ا

 :گفت ،دریافت

 .ای_ مادِر عزیز یک سال دیر کرده

 .و فرزند آن زن یکساله بود

افتراد از لحظتة  و به قول هلنا در چت ن ستن

 .شودمکوین حساب می

که کتودک وقتتی اند امروزه به ماربه دریافته

مطالعته بکنتد در در شکم مادر است اگر مادر 

پس باید مطمئن  .ه مؤثر استهوش و یادگ ری بچ

شد که مرب ت فرزند را از همان لحظتة مکتوین 

ارستطو ب ستت ستال قبتل را  .باید شرود کترد

  .موص ه کرده است

فرزند  .است  باالسربه نظر من عاق والدین م  

و متادر استت و آئ نة ممام نمتای ختود پتدر 
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رفتار فرزند با پدر و مادر دق قًا همانی است 

 .که خود از آنها دریافته است
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مرنجان دلم را که 
 این مرغ وحشی

 

ز بامی کره برخاسرت 
 مشرررررکل نشررررریند

 

خلد گر به پا خراری 
 آسررررران درآیرررررد  

 

چه سازم به خاری که 
 در د  نشیند

 

بنازم به بزم محبّرت 
 کرررررره آنجررررررا

 

شرراهی  گرردایی برره
 مقابررررل نشرررریند 

 

 

دوستتتان بستت ار  ،در دوران جتتوانی در ایتتران

زیتتادی داشتتتم ولتتی هرگتتز بتته رف تت  بتتازی 

برعکس دیگران کته از محت ط خانته  .نپرداختم

دند من بتا ممتام دلختتوری هتایم و کرفرار می

گ تر هایم در اندرون خانه، منزوی و گوشتههغص

  :شدم. بقول شهریارمی

 طفل از غضب گاآ بره
 گرررررراآ مررررررادر

 

باشرررد چررره لطیرررف 
  ررررذرخواآ مررررادر

 

 چون داد زند بگریزد
 

هم بره  دانی به کجا؟
 پنرررررراآ مررررررادر

     

 

هتایم کتاب ،اقمام ،من هم گریزگاهم خانه بود

 .امو منهایی

در انتختاب دوستت  ،در دوران م انسالی فعلتی

عالوه بر ایتن  ،بس ار دق   و باریک ب ن هستم

اصتوالً  ،از زنتدگیدوستی عم   در ایتن دوران 

  .کوماه و بس ار پر غم است

ره هتا بتته متدریت و سال که همة هم سن چه آن

ز ختاطرامی گ رنتد و از آنهتا جتآخرت پ ش می

 .مرکاندماند که استخوان را میباقی نمی
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حدود ب ست سال پ ش روزی در فروشتگاه بزرگتی 

صتتدای پستتری حتتدود ده  ،در حتتال خریتتد بتتودم

م که با فریاد به زبتان ا شن ددوازده ساله ر

  :ی گفتمحل

 .کارت دارد _ ماما ب ا پاپا

 مردی به گوشم رس د کته بته فارستیبعد صدای 

 :گفت

خواستم فریاد بزنتی چترا پدرسگ اگر می _ آخه

به مو گفتم صدای خودم که بلندمر استت گفتتم 

 .که فریاد بزن برو به مادرت بگو نه این

بلند  ،الهموطنی یافته بودم آقایی بود م انس

موهای مرکی صاف داشت که به بتاال و عقتب  ،قد

بتا ابتروان پرپرتت مقریبتًا  ،شانه کرده بود

هتای آقتای ملتک مط عتی هنرپ رتة شب ه جوانی

 ایرانی بود. 

 .لبخندی زدم و از کنارش رد شدم

 :ادامه داد

ها گوید این اعاوبه_ حاال این آقا پ ش خود می

  !درفته ان ای درهز کدام جهنم درا

موقن برگرتن سالمش کردم و با لبخند دیگری از 

  .کنارش رد شدم

رفتتم کتارم متی چند روز بعد صبم که به محتل

  .سوار اموبو  شد و کنار من نرست

  ._ سالم

  ؟_ سالم چطورید

 .ایم چقدر خوب شد_ خوبم پس ما همسایه

 :_ بقول شاعر
  

بیگانگی نگر که من و دوست 
 چون دو چشم

و خانة هم را  ایمهمسایه
 ایمندیدآ
 

  :_ بقول معروف 
 "ماهی را هر وقت از آب بگیری یازآ است"

 .چن ن بود که با هم دوست شدیم 

ها و عصرها موی اموبتو  همتدیگر را اغلب صبم

بود کنتار  .دیدیممی هتم اگتر صتندلی ختالی 

  .شدیمگرم گفتگو می و نرست ممی

ان کرده در رشتة اقتصتاد از کرتور آلمتمحص ل

قبتل از  .داشت از مردم این دیار همسر و بود

مدمی  با دو پسرش و زنش به ایران رفتهانقالب 
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اخ رًا برگرته بودند  .در ایران کار کرده بود

  .و ساکن ایناا بودند

  .در رفتار و گفتارش اصالتی عم   هویدا بود

برای شام به  گذشت کهمی شش ماه از آشنایی ما

  .شدیمشان دعوت خانة

هلنا خ لی از این آشنایی خوشحال بتود کوپتل 

اش هتم مثتل ختودش ختانواده .متناسبی بتودیم

  .های معقول و بس ار مهربان بودندانسان

شان پوستر بزرگی از یکی از اق پذیراییموی ام

شاهان قاجار روی دیتوار نصتب بتتود بتا متاج 

لنتد در قتابی های فتاخر و ریتش بلبا  ،مرصّن

 .لبس ار مال

 ؟ن کی هستند_ ایرا

 م فتحعلی شاه است. _ جد

ناابت و  .فهم دم که از شاهزادگان قاجار است

  .اصالتش گویای صداقت گفتارش بود

چرتم و دستت و قلتب  ،انسانی بود بس ار نا ب

سرش هتم متناستب ختودش بتود .پاکی داشت  ،هم

بس ار محاوب و مت ن و به ش رینی فارسی صحبت 

 کرد.می

  .د پدر و مادرم بوداین مهمانی قبل از ورو

من ممام سعی و کوشرم این بود که روّیتة پتدر 

خواستم عمالً به او ب اموزم می ،را مغ  ر بدهم

 ،موان صتم می بتودمی ،موان مهربان بودکه می

 موان با همه زندگی مسالمت آم زی داشت.می

 ،گفتتماز دوستانم می ،کردماز کارم معری  می

ن مملکتت معریت  آداب و رسوم ایت فرهنگ و از

کردم فاصتلة بت ن وجب به وجب سعی می ،کردممی

او و ختتودم را کتتم کتتنم یتتواش یتتواش احستتا  

هتا را پرتت ستر موانم همتة گذشتتهمی کردممی

 ،و چرم به حال و آینده داشتته باشتم بگذارم

هتای خواستم یت م نمانم ولو به معداد متاهمی

راجتن بته ایتن آقتا و  .باق ماندة عمر پتدر

زنش و  ،شان و عکس فتحعل راهی شام خانةمهمان

  .پسرانش هم اطالعامی یافته بود

پدر و مادر ما آپارممان خودشان آمتاده شتود 

خویرانمان گاه به گاه  .کردندبا ما زندگی می

آنهتا کته ختودی بودنتد  .آمدنتدبدیدن ما می

مان هتم کردند دوستان بومیای ایااد نمیمسأله

دانستتند و در ایتن زبان پدر و مادر را نمتی
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ای جور مواقتن پتدر ستاکت و صتامت یتک گوشته

 کرد.نرست و این جمن صم می را نظاره میمی

من همگی فارسی بلد بودنتد  ا خانوادة دوستام

ها پدر از آن منم منم بزبزه نگران بودمو من 

 :راه ب اندازد که

عمویم سرم   فتالن آجتودان مخصتو  اعل حضترت 

همتتان خلبتتان مخصتتو  ام ستترهنگ بدایتتی ،بتتود

عموی دیگرم دکتر در ادب ات و  ،عل احضرت بود

پستر  ،سال ان سال معتاون وزیتر فرهنتگ بتود

االحضرت بود و ازیتن مقتال ی شنای وبعمویم مر

  .من آنم که رستم ُبود پهلوان بس ار

دیگر موقعش بود که ما هتم ختانوادة دوستتتم را 

شتان چند ماه از شامی کته در خانتة ،دعوت کن م

  .گذشتورده بودیم میخ

کنی معط لی آخر هفته بتتوان م _ هلنا فکر می

 ؟آنها را دعوت کن م

 ؟_ چرا نتوان م

 .کری_ با بودن پدر و مادرم مو خ لی زحمت می

 .مرکلی ندارم ،ن ست ه چ مهم ،_ فراموش کن

_ پس ملفن بزن خودت با ل زا صحبت کن و قرار 

 .بگذارید

سعی کردم به پدر  قبل از آمدن آنها ما حدودی

حالی کنم که آنها چگونه افرادی هستند و راه 

 ،و رسم پذیرایی هلنا برخالف زنان ایرانی است

 .ایناا رسم طور دیگریست

 ؟_ مثالً چه جور است

ها به معداد فناتان _ پدر قبل از آمدن مهمان

و زیردستتتی بتتا ک تتک یتتا شتت رینی روی م تتز 

ن آمتاده گذارند و قهوه و چایی را در گرمکمی

ها اگتر از از مهمان .دهندکنار آنها قرار می

کننتد چند خانواده باشند مک مک پذیرایی نمتی

 ...کنند همه که آمدندبلکه صبر می

 ؟_ همه با هم

د به رعایت وقت هستند وقتی _ ایناا مردم مق 

برای ساعت پنت دعوت شوند با یکتتی دو دق قته 

  .شونداختالف همه جمن می

 ،ریتزدها چایی میموی نص  فناان خانم م زبان

چند ما فناان ختالی هتم  .موی نص  دیگر قهوه

گوید بعد بفرمای د می ،گذارد دم دست بماندمی

کند و هر کس آنچه را که دوست دارد انتخاب می

هتر کتس برتقاب بتر  ،و بدون معتارف دوبتاره
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ه ک ک و یا یتک عتدد شت رینی دارد و یک مکمی

 .کندبرداشته و م ل می

 ._ معارف برای احترام به مهمان است

 ._ پدر فرهنگ اینها معارف ندارد

ها مهمان نوازمرین _ من معتقدم که ما ایرانی

  .ممام مردم جهان هست م

  ._ بلی ح  با شماست

  .خانم و آقا همراه دو ما پسرشان آمدند

بعد از سالم و عل ک مازه نرسته بودیم که پدر 

  :رو به من فرمان داد
 "رای شازدآ چایی بیارب"
 

چنان عصبانی شدم که خودم احسا  کتردم ممتام 

  .هایم سرخ شد و آمش گرفتگردن و گوش

 :دوستم گفت

 .خوریم_ چایی و قهوه هم ن جاست به موقعش می

 :و بعد اضافه کرد

_ آقا ایناا شازده و سلطنه و دولته نتداریم 

کن م که بترادریم و همه در یک کرور زندگی می

مفتاوت در محصت ل و  ،ر اجتماعی برابتراز نظ

مدرک مربوط به شغل و محل کار است نه کوچه و 

  .بازار

من ما پایان مهمانی نه به پدر نگاه کتردم و 

او هم ره مصم م داشت مرا  ،نه با او حرف زدم

این سؤالی بتتود کته هت چ  ؟آخه چرا .خرد کند

  .وقت نتوانستم جوابش را پ دا کنم

های در روز .برایش بد گذشتالبته آن شب خ لی 

هتا و بتا اقآینده با به هم کوب تدن درب امتت

دلختوری  ،فریاد زدن و پرخاش کردن بته متادر

خود را اعالم کرد و بتاالخره قهتر کترد و بته 

 خانة برادرم رفت. 

  .خ لی ناراحت شدند هاهمسرم و بچه

مت الد ایتن  ؟_ م الد چه شد پتتدر عصتبانی شتد

 ؟حرکتش چه معنی داشت

 ؟بزرگ چرا رفتندپدر بابا_ 

 ؟_ قهر یعنی چه

به آنها یک  ،پرس دندو پ اپی سؤال بود که می

جوری مسأله را موض م دادم و بعد از یک هفته 

کته  بترای ایتن .خودم بترای دیدنرتان رفتتم

 :برادرم زنگ زد و گفت

 .کنم پای پدر کبود شده است_ م الد من فکر می
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 ؟_ کدام پا

 .لنگد_ همان که می

مند مند گفت که  فرزاد .فوری خودم را رساندم

 او حستابی .دهتدلی بروز نمیپدر ب مار است و

 .شلدمی

آیم همراه شتما و _ مادر فردا بعد از کار می

 .رویم پ ش دکترپدر می

 ؟_ وقت گرفتی

 .گ رم نگران نباش د_ وقت می

ه م متوجتاین بار پدر خ لی عاله داشت خودش ه

 عوض کرده است.  شده بود که پایش رنگ
 

 ".ر  پای پدریان پارآ شدآ استشاه"

 ،بتادمکه مبتاروای خدایا هر دم غمی آیتد بت

  .پووف

س اه  ،قند از یک طرف ،چند ماه معالاه کردیم

ا بتدعنقی ختود پتدر ام ،شدن پا از طرف دیگر

  .بدمر از همه بود

پ تر شتده  ،حوصتله بتودبی ،البته ب مار بود

 چ تزی  .شتده بتود آن برو ب اهتا ممتام ،بود

  .گفت ولی مسلمًا در دلش طوفانی بر پا بودنمی

دکترهتتا گفتنتتد اگتتر فتتالن عمتتل جتتواب ندهتتد 

این دیگر نه فقط برای  .مابوریم پا را ببریم

بود ب چتاره  ،پدر بلکه برای همةمان ناگوار 

 .مادر
 

کو آن قد و 
 ؟قامت

کو آن ین و آن 
 روح س مت
آن خاطر پر شور 

  ؟کجا رفت
شم یو آن از چ

 ؟نور کجا رفت
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خانرة غمت در ن ران

 د  نشرررررررررریند 
 

به نازی که لی  به 
 محمل نشیند

 

بدنبا  محمل چنران  
 زار، گرررررررررریم

 

که  از گریه ام  
 ناقه  بر  گل  نشیند

 

  

 .روم برای مالقات پدر_ هلنا برو خانه من می

من و هلنا بعد از گذرانتدن چنتدین کتور  در 

گفتتتار ) ،آسایرتتگاهی شتترود بتته کتتار کتتردیم

هتای که به هر علتتتی صتدمه مردمیدرمانی( با 

  .روحی دیده بودند

 باحی را کته در خانته کتدبانوهلنا آن چند ص

آنکه متتن پ رتنهادی بی ،به نظرم خسته شد بود

دوباره کار  رده باشم خودش اظهار ممایل کردک

 .کند

م روی متن هت_ وقتی بته ع تادت دوستتمان متی

 .آیممی

 ._ باشد

دوستمان نوة فتحعل راه هتم عمتل قلتب کترده 

دو روز بود کته  .های قلبش گرفته بودرگ ،بود

در ب مارستتتان بتتود ولتتی آن ب مارستتتان بتتا 

 .ب مارستانی که پدر بستری بود فرق داشت

 .وقتی باالی سر پدر رس دم خواب ده بود
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نرستتم و می ،رس دمب رتر روزها وقت خوابش می

ما ختودش ب تدار شتودمتی صبر صتورت  .کتردم 

چروک تتده و ریتتش و ستتب ل ستتف دش را مماشتتا 

 ،شتدق افة آقاجان برایم متداعی متی ،کردممی

ت ر شب ه هم بودند ولی او سمبل محبتپدر و پس

 ...بود و این ماسمة نامهربانی و

 ،شتدکم دلم داشتت نستبت بته او صتاف متی کم

فکتر  .م بود یا عر  پدر فرزنتدیدانم مرحنمی

و بته سترازیری  دادهکنم چون او آمتش بتس می

افول افتاده بود قلب من هم نسبت به او نترم 

  ؟شده بود. آیا دوستش داشتم
کتردم کته بته ختودم ملقت ن متی ،کردمسعی می

 اغلبای که آمده بودند از لحظه ،مهربان باشم

 .دمدامتیاناام کارهای ریز و درشتران را من 

 .خستگی مفرط جسمی بودم نه یدلواپس خرجنه 

فس متینرسته بودم و نگاهش می  .کرت دکتردم ن

کرد گاه دستش را بلند میکر د و گهگاهی آه می

ختورد هایش مکان متیلب ،آوردما کنار دهنش می

 کتتتتتتته صتتتتتتتحبت  مثتتتتتتتل ایتتتتتتتن

  .شدمر میچ ن و چروک صورمش عم   ،کردمی

یاد زن پ ری افتادم که فام ل دور مادرم بود 

 .صورمش چروک دة چروک ده بتود ،ما زادو خانه

گفتت ب تا فرزاد کوچولو بود مدام بته او متی

هایش باز شود و پ ترزن صورمت را امو کنم چ ن

  .خندیدقاه قاه می

آیتا ایتن  ،خندیدیآه پدر آن روزها مو هم می

برف پ ری بر سر  ؟کردیروزها را پ ش ب نی نمی

خوشتا پ رانتی کته مثتل درختت  ،بتاردهمه می

 .م رندتاده میایس

 .هایش را باز کردپدر چرم

  ._ سالم پدر

نگاهش مات بود مثل اینکه هنوز ب دار ب تدار 

 .نبود

 ،خوانتدآواز متی قوامی ،زدمار می خانن _ حس

شعری را کته گفتته بتود دکلمته  دکتر بهزادی

  .چه دن ایی بود، چه دن ایی بود .کردمی

پدر آنهتا را  هر سه نفر آنها مرده بودند و 

 رویتایی در شتاید هتم ،به ختواب دیتده بتود

  .ب داری بود

_ پدر ماشت ن ریتش مراشتی را بایتد ب تاورم 

 .مان را بزنم بلند شده استریش
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_ من مقداری لبا  زیر کث   دارم ببر متادرت 

  .بروید

 .شویمبرم خودم میمی ،_ مادر نه

گتذارد متتو برتویی او ات زنت نمی_ ببری خانه

  .ها را او بب ندخواهم اینیمن نم ،شویدمی

انتدازم متوی دهتم متی_ نه پدر به او هم نمی

 .ماش ن رخترویی

عتوض متن او را  ._ زن خوبی داری ختانم استت

 .ببو 

هتا را آوردم و نگتاه کتردم دیتدم وقتی لبا 

امکتتان نتتدارد برتتود آنهتتا را متتوی ماشتت ن 

همان جوری بستم و متوی ظترف زبالتة  .انداخت

بترایش  های مازهداختم و لبا موی پارک نگ ان

  .خریدم و بردم

که برای مالقتامش رفتتته بتودم بتا  دیگری روز

  :ناراحتی و صدای نگران و لرزان گفت

انگرت کوچک پایم خرتک شتده  ؟دانی چه شد_ می

  .بود کنده شد

پزشتکان ستالمش که  مبتال به قانقاریابا پای 

بایتتد منتظتتر ایتتن پ رتتامدها  کتترده بودنتتد

  :گفتم ،شدیممی

_ فدای سرمان هنوز نه انگرت دیگتر در پتا و 

 .هایتان داریدده انگرت در دست

اصتوالً  ،موانم معنی و مفس ر کنمنگاهش را نمی

 هنتتوز هتتم کتته هنتتوز استتت آن نگتتاه را 

آنکه بتوانم بگتویم حکایتت از چته ب نم بیمی

    .داشت

 ،آخرین باری که دیدمش موی آپارممانران بتود

، دارو و شتتد کتتردنمتتی کتتاری ندر ب مارستتتا

بته خانته منتقتل  .داددیال ز دیگر جواب نمی

پرستتاری کته یتک  .کردیم و مادر پرستارش شد

عمر از دستش خون دل ختورده بتود، آیتا ایتن 

 ...بزرگواری مادر بود یا

 ،بقول دکتر صاحب الزمانی ،دانمنمی ،دانمنمی

کتابی استت کته از فحتوای آن  "روح بشر" کتاب

ما فقط کلمتات را  ،ودش اطالد کامل داردفقط خ

ا هر کس خود معنی واقعی و مستتتر ب ن م اممی

داند و کستی را اذن ورود بته حتریم آن را می

مختخواب پدر نرستته  کنار .افکار دیگری ن ست

مر نرستته بتود کتاموا مادر هم آن طرف .بودم

 ،رنتگ پریتده ،پدر مچاله شتده بتود .بافتمی
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سرخ و پ ة چرمانش سف د سف د هایش پلک ،رم بی

داد ریرش را چند ماهی بود که اجازه نمی ،بود

 ،ریش سف د سف د با ابروان خاکستتری .بتراشم

قتول ه بت ،باری به صورمش داده بتودحالت رّقت

 .اش نرسته بودمعروف گرد مرگ به چهره

پرس دیم از جواب دادن طفتره وقتی حالش را می

چو دانی و پرسی  :تگفشاید موی دلش می ،رفتمی

 .سؤالت خطاست

 ،بدن ممام س ستم طب عی خود را مرک کرده بود

 ،اخت ار هت چ یتک از اعضتای ختود را نداشتت

 ...ب چاره مادر

ای نته بعد از ساعتی که پهلویش نرستم و کلمه

 نه جواب داد وقتی بته متادر گفتتم حرف زد و 

وقت اگر احت اج به من خواهم بروم وقت و بیمی

پدر به زحمت سترش را بته  ،د ملفن کن دداشت 

  :طرف من برگرداند و گفت

_ یک روز ب ا برویم یک دست کت و شلوار برای 

 .من بخریم

 :مادر پوزخندی زد و من گفتم

 .کن مچرم حتمًا این کار را می ،_ چرم

که متی گوینتد این دق قًا همان دورانتی بتود 

د شوند ولتی ختوور میغوطه خبرییها در بانسان

 کنند.احسا  نمی

اشک امانم  حرکت کنموقتی سوار امومب لم شدم 

پتدر شرم فهم ده بودم کته  حس گویا با ،نداد

ست خرین دیتدار ا ست و ایتن آ او  .رفتنی ا

-اصالً سرپا نمی ،ن ازی به کت و شلوار نداشت
ستم آیا  ؟گفتچه داشت می ،موانست بایستد س 

 ؟بود فکر از کار افتاده

در  .ریختتبهاری از چرمانم میاشک مثل باران 

 هایم مهلت دادم کتهای ایستادم و به اشکگوشه

 .ببارند خواهندما می

اخ رًا شاهد مرگ دوست عزیتزم هتم بتودم نتوة 

شاه و گدا  ،در آستانة مرگ .فتحعل راه قاجار

یکسانند و برر چقدر غافل است که آن آستتانه 

را که گذر از آن برای یکبار و حتمًا هستت را 

به قول متردم ایناتا: یکبتار  .کندفراموش می

  برای همه.

ت کرده بتود ست که اسکندر مقدونی وص معروف ا

ب ترون که بعد از مترگش دستتش را از متتابوت 

با چرتم ختود  بگذارند ما مرتایعت کننتدگان
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دستت  ،فامم بتزرگ ،بب نند که اسکندر مقدونی

  .رودخالی می

طو بوده م او ارسموص ة معلکنم این من فکر می

جان خواست جسد بیباشد که وقتی اسکندر ُمرد می

الاقل درسی به غافالن داده باشد  ،شاگرد کودنش

و اال اگتتر استتکندر ختتود همچتتو واقع تتتی را 

  .ریختفهم د مسلمًا آن همه خون نمیمی

زنگ  روی م ز کارم عد ساعت ده صبم ملفنروز ب

 .زد

 ._ الو بفرمای د

  ._ م الد

  .صبم بخ ر _ سالم مادر

  ._ صبم شما هم بخ ر

 ؟_ پدر در چه حال است

 .از دن ا رفت_ دو ساعت پ ش 

 .بامداد 8ساعت  1993 وئن سال  14

وقتی مراسم مدف ن به پایان رس د و با متتادر 

 :گفتم ،منها شدم

چترا منهتا  جتانانسان بی_ مادر دو ساعت با 

 ؟ماندید

 ؟_ یعنی چه

 ؟_ آخه نترس دید

اش مر  داشتت کته عمتری بتا او دهزن ،_ م الد

 .اش مر  نداشت کهُمرده ،ماندم و دم نزدم

 ..._ آخه

دو ساعت ممام نرستم بتاالی سترش و  ؟دانی_ می

با او آنچه را که یک عمر بر سرم آورده بتود 

ایم را همة مصائبی کته هممام گله ،مرور کردم

مه را بته او هسر من و بچ هایم آورده بتود ه

فتم بگذار همته را بگتویم کته ملق ن کردم، گ

مبادا فراموش کرده باشد و آخر سر بتا شتعری 

که از رش دالّدین وطواط ب اد داشتم ختم کتالم 

 :کردم

 
آقا فلک از سیاستت 

 لرزیدمی
پیی یو همه ک  رسم  

 بوسیدادب می
یک لحظه ب وو باو یا 
 در نگری

به این  ،یا آن همه ظلم
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 ؟ارزیدزمان می
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 دیدم خواست یکبار دگر او را کنار خویی میدلم می
 ماندم در چشم سیاهی خیرآ می ،لین دیداربیاد او

پریی پرایی  ،هم و دیدار ن ستین ،دلم یکبار دیگر
 زد دست و پا می

 کرد لین لب ند در جام وجودم های و هو میشراب او
  کرد گاآ دلم را جستجو میغم گرمی ن ان

هستیم را  ،دست  شق چون روز ن ستین ،خواستمیدلم 
 کرد رو می و زیر

                                                                                                
 "فریدون مشیری"
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دلتم  ،بود به ایران نرفته بودمسال ان دراز 

شد و دلم برای نسل ما عوض می ،هوای وطن داشت

  .آنهایی که هنوز بودند منگ شده بود

 .شبی خوابی دیدم که بس ار منقلبم کرد

الغر و پژمرده بته متن  ،مادر نازن ن را دیدم

  :گفت

 ؟_ آقا رفتی و ما را فراموش کردی

همسترم  ،های شب بودن مه ،از خواب ب دار شدم

 راحتتتتت و فتتتتار  بتتتتال کنتتتتارم نفتتتتس 

 این چه خوابی بود؟ .کر دمی

که در گذشتته خواب از سر م پرید و آنچته را 

 همتة آن ،داشتم مثل ف لمی در خاطرم ظاهر شد

آن سوز و همة  ،ام با نازن نهای احساسیماجرا

ام هغصهایی که عمری هگدازهای بعدی و ممام قص

هتای مدیتدی بتود کته مقریبتًا بود، ولی متدت

وش کته فرامت ،ها را فراموش کرده بتودمگذشته

ا نداشتند در زیر نور رت ساب  نه، ولی شفاف 

آنها کتدر بته  ،ت و عر  خانوادگیدرخران محب

خواستت ای متیچه ن روی نامرئی .رس دندنظر می

یتن ا و هدف از ؟دوباره همه چ ز را زنده کند

 ؟یادآوری چه بود

ام خواهتتد متترا بتته گذشتتتهچتته ن رویتتی متتی

  ؟چرا ؟برگرداند

از  ،آشنا ،دوست نه ،دوستی دارم اهل پاکستان

 بتتتان او شتتتن دم کتتته متتتادر زنتتتش را ز

 .کرد به هم ن لفظ فارسیخطاب می "خوو دامن"

 .یعنی در زبان آنها خوش دامن یعنی مادرزن

خواندم که مادر ش دا هم "ول ان"بعدها در کتاب

هتا را باعث شد جناب م مستار دوبتاره گذشتته

 ...ب اد آورد و

صبم روز بعد به مادرم ملفن کردم و خوابم را 

 :گفتم

 ._ خ ر است انراهللا

_ ولی مادر خواب خودش خ تر نبتود سرشتار از 

 .گله و ناراحتی بود

از مادرم خواستم که از طری  آشتتنایی کته در 

ش راز داشت م سعی کند اگر شد خبری از آنهتا 

 .بدست ب اورد

بری از آشتنا  دو سال از آن جریان گذشتت و خ

 .نرس د
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یک  که ب ای م مادر برایم گفت که قبل از این

از  ،روز مادر نازن ن را متوی اموبتو  دیتدم

ور کترد اش را شعلهپرسرم آمش ،نازن ن پرس دم

و گفت نازن ن با داشتن یک پسر مدام در حتال 

  .منش با شوهرش است و زندگی خ لی بدی دارد

  :وقتی مادر متوجه شد که قصد ایران دارم گفت

قتول معتروف ه _ سال ان درازی گذشته استت بت

ب تنم اگتر مانعی نمی ،آس اب افتاده آبها از

فرصت کردی پ دایرتان کنتی و ستالمی و پ تامی 

 .ما از دوستان نزدیک خانوادگی بودیم ،بدهی

فکتر متی کن تد  ،_ مادر سی و سه سال گذشتته

 ؟همان جا باشند

آه متت الد زمتتان چتته زود  ؟_ ستتی و ستته ستتال

 .گذردمی

 .گذرد_ ولی سخت می

سته ستال ماربته  _ چه امفاقامی در این سی و

 .کردیم

  ._ مادر از این رو به آن رو شدیم

_ عزیزانی وارد خانواده شدند و عزیزانی متا 

 .را مرک کردند

 .همه چ ز ،رو شد و _ همه چ ز زیر

چن ن بود و چنان هم خواهد  ،_ رسم زمانه است

  .بود

هی به بود و نبتود آنکه موجگذرد بی_ زمان می

 .بکند

 تای دروغت ن استت همته قول شتهریار دنه _ ب

رفتند از افالطون به آن عظمت فقط یک اسم خرک 

  .و خالی مانده است

کند اسمی که یادآور اسم با اسم فرق می ،_ نه

کند با نامی کته متترادف احترام باشد فرق می

  .با نفرت و لعن باشد

 ._ دن ای غریبی است

_ ولی هر چه هست نظتام عا بتی بتر آن حتاکم 

 .ات استدار مکاف ،است

 ؟_ شما به بازگرت روح اعتقاد دارید

دانم مصم م بگ رم دق قًا نمی ،دانم م الد_ نمی

هتای اول ولی این مفاوت ،که باور بکنم یا نه

  .کندد سرگردانم میمول

از وقتی  ،_ مادر مدمی آقایی محت معالاه بود

کارم شتده بتود حالتت عا بتی  و که با او سر

 داشتم. 
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 ؟_ خودت

آخه ناراحتی آن مرد این بود که  ،ودم_ بلی خ

در زمان های مختل  سه نفتر بته نظترش بترای 

 .آمدندمالقات او می

 ؟رس د_ به نظرش می

همچتو کستانی وجتود  _ بلی در دن تای ملمتو 

 .کردر مینداشتند او مصو

  ؟_ ُخب

می اهتل یکتتی فرانستوی و ستتو ،_ یکی هندی بود

ه وجتمتمتا  ،وقتی بستری بود و محت نظتتر .مصر

شدیم که گاه گاهی با صتدای بلنتتد بتته زبتانی 

 .کند که اصالً مفهوم نبودصحبت می

  ._ قاطی کرده بود دیگه

امفاقًا از یتک استتاد زبتان  ،نه ،_ نه مادر

هتای او وقتی صحبت .شنا  دانرگاه کمک گرفت م

 .. .ب مار را شن د

 ؟_ چه جوری

 ._ روی نوار ضبط کرده بودیم

  ._ چه جالب

گوش کرد مرخ ص داد که گاهی به زبتان _ وقتی 

گاهی به فرانسته و زمتانی  ،کندهندی صحبت می

 .هم با زبان عهد باستان مصر

                   ._ هللا اکبر

 ._ خ لی عا ب و جالب بود

 ؟هایش معنی داشت_ صحبت

  !صددر  _ صد

 ؟گفت_ چه می

_ با هندی راجن به ارا و م راا پتدری صتحبت 

گفت من برادر بزرگتتر بتودم دام میکرد و ممی

حتت  ب رتتتری داشتتتم ولتتی گویتتا مختتاطبش 

 .پذیرفتنمی

  .پروردگارا_ 

_ با فرانسوی راجن به کرتتار ستتنت بتارملمی 

یا ایتن از متأمبحث می وران کتامرین کترد گو

ب و آن دیگتتری را دومدیستتی بتتوده و متعصتت

بودنمی شتکناه داده بتود خالصته  ،دانم کرته 

 .ماادله بودندمدام در بحث و 

 ؟می چیسو خدای من،_ 

_ استاد دانرگاه خوب زبان عهد باستتان مصتر 

دانست ولی معتقتد بتود کتته راجتن بته را نمی

  .کنندطغ ان ن ل بحث می
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 .خواهد بب نمدلم می ؟_ هنوز هست

کالفته بتود هتر چته  ،_ نه مادر دوام ن اورد

کردیم نتوانست م آرامتش کنت م و یتک شتب در 

زد ستکتة قلبتی کترد و ی حرف متیحالی که هند

  .ُمرد

 ._ روزگار عا بی است

_ راستش را بخواهی مادر من ما قبتل از ایتن 

کارم ه چ به مسائل متا بعدالطب عته اعتقتاد 

کتاری بته  ،کتردمنداشتم مثل سقراط فکتر متی

ولتی هتر روز و هتر روز  ،آسمان نباید داشتت

در  شومشنوم که مطمئن میب نم و میچ زهایی می

که برر هنتوز یتک  س پرده هزاران راز نهفتهپ

به ماه و  ،م ل اردم آن را هم کر  نکرده است

کنند ولی هنوز راز ختواب را کته مریخ سفر می

شتود در هر شب و هر شب برای همته مکترار متی

 .اندن افته

ت روزانتة ماستت کته شتب در راگویند مفک_ می

  .کندی میخواب مال

وید است ولی متادر ریة فرکنم این نظ_ فکر می

ها بود که ها بلکه سالآخه من ماه ،درست ن ست

به مادر نازن ن فکر نکرده بودم چطور شد بته 

  ؟خوابم آمد

 ؟بل ط گرفتی ؟روی_ کی می

 .م ردّوم  ،_ نه رزرو کردم

  ؟مانی_ چقدر می

  ._ چهار هفته

 ._ انراهللا خوش بگذرد

  .رم_ مترک
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 ی سپید موی آهی کشید غمزدآ مرد

 در آئینه چون نگاآ  ،کندآ صبحگاآاف
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 در الب ی موی چو کافور خویی دید 
 یک یار مو سیاآ 

 

 در خاطرات ییرآ و یاریک خود دوید 
 در آئینه دیدآ بود  ،سی سا  پیی نیز
 یک یار مو سپید

 

 او در هم شکست چ ر  محنت کشیدآ
 وای  :دستی به موی خویی فرو برد و گفت

 ی آئینه افتاد و ناگ ان اشکی برو
 بگریست های های

 
 دریای خاطرات زمان گذشته بود 

 چکید ای که بر رخ آئینه میهر قطرآ
 ضّجة مر  غریق را  ،در کام مو 
 شنیداز دور می

 

 ولی دیدگان پیر  ،طوفان فرو نشست
 رفت باز درد  دریا به جستجو می

 های ییر  ا ماق خفته بود در آب
 ...یک مشت آرزو

 "فریدون مشیری"
  

 

  .در طول پرواز در اندیرة دور و دراز بودم

 :دانم کی گفته بودنمی
در ج ان همه چیرز بررای آن وجرود دارد کره بره "

 ".کتابی منت ی شود

هتای آیا ساکنان آن کرات پ ررفته در کهکرتان

هایران را به صورت زنده و با شرکت دیگر کتاب

  ؟نویسندمی ،مک مک ما در زم ن

هتای بته جتای کتتاب هاآیا آنها در کتابخانه

-مم کتروف ل ؟م کروف لم دارند ،د رنگارنگمال
ها  آیا گل ؟های آنها به اندازة یک سلول ماست

آیتا  استت؟ هتای آنتان ای ما نقاشتیه و گ اه

هتای دستت ستاز ح وانات و پرندگان ما ماستمه

و ایتن مخلوقتات زیبتا را استتادان  ؟آنهاست

 ؟هاها را ناشیالخلقهسازند و عا ب می

هتای زیبتا همتان آیا نقاش پروانه با آن بال

  ؟نقاش سوسک س اه است

قول هلنا آیا خال  ادیسون که دن ا را پتر هب

از نور کرده با خال  مخترد بمب ش م ایی یکی 

  ؟است

 .واقعًا مفاوت از زم ن ما آسمان است
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 :ها بلند شدصدای لط فی از بلندگو

در فرودگتاه مهرآبتاد بته  ما لحظات دیگتتر ت

 .نر ن مزم ن می

آه ختتدایا آن روزی کتته مهرآبتتاد را متترک 

در  ،هلنا مازه عرو  متن ؟کردیم چگونه بودمی

گرتت که به وطن بر متی کنارم نرسته و از این

 .خوشحال بود

 ،چه شاد و خندان بتودم ،چه جوان بودم ؟و من

هنتوز راه درازی در پت ش  ،هنوز بچه نداشتتم

  .داشتم

ام زمان گذشت و گذر ای ،سی و سه سال پ ش بود

موهای بلوطی رنگ متتن، حتال بته  .پ رمان کرد

ام هتم خب طب عتتًا چهتره ،سپ دی برف شده است

 .شکسته شده است

 ؟آیا آشنایان در ایران مرا خواهند شناخت

اگر نازن ن را بب تنم متن هتم او را ختواهم 

او هم سی وسه ستال پرتت ستر گذاشتته  ؟شناخت

متن بتا  .شاید پ رمتر از متن ،ًا پ ر شدهحتم

ام و او بتتا خوشتتبختی ایتتن راه را طتتی کتترده

 بدبختی.

 ...طفلک من

چهار هفته اقامتم در ایران را طتوری منظت م 

خویرتان  .کردم که یک هفته را در ش راز باشم

با گرمتی پتذیرایم  ،و آشنایانی آناا داشت م
 :بقول نازن ن .شدند

 "آئینه من است.نگاآ یعّجب زد  آشناها "

  ؟ام و چه باکآری فهم دم که خ لی پ ر شده

چه زود از طری  ادارة مخابرات موانستتم بتا 

 .آقایی که هم نام پدر نازن ن بود صحبت کتنم

شناخت شتمارة ملفتن خانتة امفاقًا آنها را می

 .خالة نازن ن را به من داد

از پتتدر  ،عا تتب استتت خ لتتی زود متترا شتتناخت

ا ناراحتی گفتت متدمی استت ب ،نازن ن پرس دم

 .فوت کرده است

 ؟اش مسل ت بگویمموانم به خانواده_ چگونه می

  .گویم خودش به شما زنگ بزند_ به نازن ن می

هفت روز اقامتم در ش راز به پایان رس د ولی 

روز آختتر بتتا  .از ملفتتن نتتازن ن خبتتری نرتتد

  .اش زنگ زدمشرمندگی ممام دوباره به خاله

  .فتم به شما زنگ بزند_ به نازن ن گ

 .کنم هنوز زنگ نزده_ دو ساعت دیگر پرواز می
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 .کنم_ هم ن حاال دوباره یادآوری می

 .ن م ساعت به پروازم مانده بود ملفن زنگ زد

متوانم شترح حالتم باز هم حالتی بود که نمتی

ختودش  .بدهم با دستی لرزان گوشی را برداشتم

 ،زیبتا ،بود با صدایی به لطافت همان روزهتا

سالمش گفتم و  .ا ماالمال از غم روزگارمت ن ام

ر کترد از فوت پدرش را مسل ت عرض کردم. مرتک

برایش گفتم کته دو  ،حالم پرس د و از زندگ م

 .ما دختر و یک پسر دارم

 ؟_ همسرت را دوست داری

 !ت _ به شد

  !_ خوش به حالت و روزگارت

 ؟_ مو چی

شوهر او زنتدگی _ بعد از هرت سال لتم و بتا 

  .داشتن دو ما پسر از هم جدا شدیم

  !_ متأسفم

 .مقریبًا با عر  بود مم_ ازدواج دو

 .بغش گلویم را فرار داد

 ؟می خوب است_ دو

 .لی است_ خ لی بهتر از او

  !سکوت کردی ؟کنی_ به چه فکر می

  .ام_ از دو ما پسرهایم صاحب نوه شده

 ؟یا من ب ایم ؟_ مایلی به دیدارم ب ایی

 .موانمنه نمی _

 ؟_ هنوز به زیبایی آن زمان هستی

 !_ نه 

 :پرس د .مدمی سکوت کردیم

  ؟_ کار و بارت چطور است

 :سؤال کردم .برایش موض م دادم

 ؟کنی_ مو چکار می

  .م هستم_ معل

 :بعد از کمی مکث اضافه کرد

 همتان مواقتن شتغل معلمتی را دوستت _ من از

 ؟مگر نه ،داشتم

و م برگرتتم ز اول جلسة درسر یک لحظه به رود

 .نمایان شتدچه سرین همه چ ز در آئ نة ذهنم 

  :گفت

ام و کتاب دیگتری هتم در دستت _ کتابی نوشته

 .دارم

 ؟ای_ چه نود کتابی نوشته

 ._ ماموعة داستان
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 ؟_ چه نود داستانی

  ._ داستان دیگه

 :گفتم ،نام کتابش را گفت

 .گردم_ در مهران دنبالش می

 .فرستمخودم برایت می ،شود_ پ دا نمی

 ؟_ قول

  !_ حتماً 

 .ا وفا نکردی_ مو قبالً هم قول داده بودی ام

 :با صدای لرزان و با بغش در گلو گفت

 ..._ این بار آن بار ن ست

موانتد حترف کردم نمتی بغضش شدید شده بود حس

م ل  ،کنمند م ل داشتم باز هم با او صحبت بز

و سته ستال ستی  ،داشتم ب رتتر از او بتدانم

اش مسلمًا حوادا زیتادی در زنتدگی ،گذشته بود

هتایی آه کته زنتدگی چته بتازی ،رخ داده بود

 .دارد

دانستم که شاید آخرین باری باشد که با او می

خواستم به این آسانی مکالمه نمی ،کنمصحبت می

  :گفت .قطن کنمرا 

 .موانم ب رتر صحبت کنم_ م الد نمی

 .مهران بته متن داد شمارة ملفن مادرش را در

  :گفت

  ._ ام دوارم هم ره خوشبخت باشی

  !هم ،_ مو
 

به جامم کز جفایت پر 
 ز خون است
به اندوآ دلم کز حد 
 برون است
به پیران جوانی دادآ 
 از دست
به فریادی که در 
 حلقوم بشکست
به اشکی کز غمت بر 
 چ رآ دارم
یرا چون صبح فردا 
 دوست دارم
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 :تناصحم گف
 ؟که جز غم چه هنر دارد  شق

  ،برو ای خواجة غافل
 ؟هنری ب تر از این

 
 .عصر روزی گرم به دیدار مادر نازن ن رفتم

 ،مک تده ،با عروسش در خانه منتظر من بودنتد

 غمگ ن همچنان که به خواب دیده بودم.

وقتتتی وارد شتتدم مصتتم م داشتتتم ستتاعتی کومتتاه 

م. بنرتت نم و برگتتردم ولتتی چنتتدین ستتاعت نرستتت

 :پرس د

_ آقا آیا شما ما را نفرین کردیتد کته ایتن 

 ؟دختر این همه بدبختی کر د

های او جز گریز کومتاهی العی از بدبختیه چ اط

 .که خود نازن ن زده بود نداشتم

 ،_ نه خانم ه چگاه به نفرین اعتقادی نداشتم

کته بته عالوه بر این چگونه ممکن است کسی را 

 ؟فرین کنمداشتم نپرستش دوستش می حد
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برایم معری  کرد که دخترش را بتته اجبتار در 

گی به مردی با هفده سال مفاوت ستنی هفده سال

به گریتهشوهر داده بدون اینکه متوج  ،هتاهی 

 .داشته باشدهای او و هردارهای بق ه التما 

 :ب گفتمبا معا

 ب ستت ستالشیم او _ وقتی ما از هم جتدا شتد

 .بود

اش حق قتت را  سنّ نه او به شما راجن به  ،_ نه

ل ن دیدار با شتما در واقن در او ،نگفته بود

بتتود راستتتش را  مرستت ده ،ستت زده ستتالش بتتود

 .ه به حساب ب اوریدبدان د و او را بچ

می گفتگتو معلتوم شتد کته استم بعد از متد و

 .اش را هم به من نگفته بوداصلی

_ او اسمی را که بر رویش گذاشته بودیم دوست 

هم مابور کترد او  ما را نداشت وقتی بزرگ شد

  .را نازن ن صدا کن م

آلبوم  .داشتبه زحمت قدم بر می .خانم بلند شد

عکسی را از متوی گناته درآورد و آمتتد نرستتت، 

 ،ع نکش را از روی م ز برداشت و بر چرم گذاشت

  .چند صفحه را به سرعت ورق زد

آهتی کرت د و سترش را  ،ای مکث کتردموی صفحه

ن نگاه کترد و آلبتوم را بعد به م ،مکان داد

 بطرف من دراز کرد: 

  .لش است_ این عکس ازدواج او

گلی ظری  و زیبا دیتتدم در کنتتار  ،وای خدای من

با پاهای   ،خپل ،کوماه قد ،بومة بزرگی از خار

 .کت

 ؟_ خانم داماد مورد پسندمان این بود

 .رفت که فرماندار شودمی ،_ بخردار بود

 :یارای حرکت نداشت زبانم واقعاً  .چ زی نگفتم

آلبتتوم را روی م تتز  .متتدمی بتته ستتکوت گذشتتت

  .گذاشتم
_ آقا مثل اینکه دیروز بود چه مسافت زیتادی 

 .دویدپرت اموبو  حامل شما می

_ آقا شتوهرش و او دو انستان کتتامالً متفتاوت 

هایی کته از دو کترة مختلت  بودند مثل انسان

 آمده باشند. 

نتان ونوستی به یاد کتتاب متتردان مریختی و ز

گویا هر چه در آن است عت ن واقع تت  .افتادم

  .است
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 ،_ آقا آنقدر ایتتن دختتر گریته و زاری کترد

با دست خودم کاری کردم که متا  ،هی نکردمموج

آقتا شتما  .آخر عمر باید از پر مانی بستوزم

  .مرا ببخر د

 :گفتم

موان کرد ولی شما رات کاری نمیقد_ خانم با م

جوانی و فصتل ما دو ما را در آن شو ر و حال 

ها در کنار هم مثتل آمتش و عر  و عاشقی ساعت

گذاشت د و هر بار که متن آمتدم پنبه منها می

  .شما رفت د و خانه را خلوت کردید

  ._ هم به شما و هم به دخترم اطم نان داشتم

دختترت  : از عر ، شور و ه اتانموی دلم گفتم

اعت س ،لجلسة او ،لهمان روز او ،خبر بودی بی

افستون عرت  و دلتدادگی  ل راهی را رفت کهاو

 نرانش داده بود.

خدا بته متا  ؟موانست د برناس دمرا چگونه می

  .رحم کرد

_ خانم من هر چند سال در م ان سفری به ایتران 

آیا اجتتازه دارم بته دیتتدار شتتما  ،خواهم داشت

 ؟ب ایم

  .آری حتمًا ب ا ،_ آری

جا بلند  از ،دیر شده بود موقن خداحافظی بود

  .شدم

موانم شما را مثل مادرم در آغوش بگ ترم _ می

 ؟و ببوسم

 .پسر خودم هستی ،_ مو پسر من هستی

بغش راه گلویم  .ضع   و نح   بود ،بغلش کردم

ولی سعی کردم اشکم به صتورمم  ،را گرفته بود

 .نریزد

کتتاب  ،می بعد از برگرت به آغوش عزیتتزانممد

ادرش بته دستتم مأل   او و چند خط نامه از م

ای را داشت که آناا او رس د، آدر  همان خانه

  .را دیده بودم

کتابی سراپا لطتت  و صتم م ت و استرار نهتان 

 .نهایتبی

 .چه سنگ ن ولی چه زیبا نوشته بود

د لت، ایکاش در کروری مثل فرانسه متوّ قولیه ب

 شده بود ما از او قهرمانی باالمر از فرانسوا

  .یقش بودساختند که الساگان می

ختتودم و  در نتتوروز کتتارت مبریکتتی از نقاشتتی

 :نوشتم .ای کوماه فرستادمنامه
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میرل داریررم  ،خبرر نیسرتهمسرم از ماجرای ما بی"
شما و همسرریان و یرررجیح  ،دیداری از ما بنمایید

دهیم که روابطمان هم ون دوسرتانی برا مکایبره می
 ".برقرار و ادامه یابد

 .جواب ماندبیام نامه

دانم نوروز آینده باز هتم مبریتک ختواهم ینم

  .مرّدد هستم ؟فرستاد یا نه

 :بقول چارلی چاپل ن در ف لم الیم الیت
یروان ام که در آن میکه به سنی رسیدآ دیگر این"

او حفرظ اخ قری یک  شق اف طونی را در درجة  الی
 ".کرد

و واقعتتًا آنچتته امتتروزه در اذهتتان باق ستتت 

 .ونی استهای ست که افالطعر 

 ،اگر ل لی و مانون با هم ازدواج کرده بودند

اگتر رومئتو و  ،رست داگر فرهاد به ش رین می

 ول ت در کل سا به عقتد هتم درآمتده بودنتد 

امروزه داستان آنها هم مثل م ل اردهای دیگر 

در فراخنای زمان و مکان محتو و نتابود شتده 

  .بود

 :گویدی مییک ضرب المثل محل
ی هی گاآ رقص با پای برهنه بر روی زندگی زناشوی"

 ".های گل سرخ نیستگلبر 

  :عزیزم و مادر پ ر ،و بقول مادرم
زندگی زناشرویی نبررد دو نیرروی خواهران ُبررد "

ی شرل اگر یکی یررا حرد ،باشد که بنا به مصلحتمی
ای شروند و برنردآهر دوی آن ا سرنگون مری ،نکند

  اصلی ن واهد داشت و اگر فرزندانی باشند بازند
 آنانند."

در زنتدگی  ،ا نه ممام حت ح  با مادر است ام

ملمو  خود نه فقط ما بلکه خود متادر و حتتی 

 ،دوران ختوش زنتدگی ،جوانی .پدر ن ز باختند

شور و نراط و بالندگی ماوان کمتتی نبتود کته 

از  .بلکتته همگتی ،پرداخت م نه ما، نه آنهتا

ماربة زندگی با پدر و مادر بته ایتن نت اته 

ده بودم که در زندگی زناشویی بایتد ستنگ رس 

  .زیرین آس اب باشم و شدم

دارم و مفتتاهم و همستترم را بغایتتت دوستتت متتی

جایش کنار  داندای داریم و میاحترام دوستانه

 .من و فرزندانمان ابدی است

آری فقتط  ،ها فقتط یکبتارولی بعضی از انسان

یکبتتار در زندگ رتتان طعتتم عرتت  حق قتتی را 

 ،ستوزندشتوند و در آن متیشت  متیعا ،چرندمی
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حال اگر از م ان  .نگفتن هنر است ،سوختن ه چ

هتایی جتان ملکتول ،شانهای سوختةخاکستر سلول

انسان دوبتاره اح تاء و بازستازی  ،بدر برند

شود و آن نه منم که دیگریستت و شتاید متن می

 .ها باشمیکی از این پدیده

روزی دختر کتوچکم کته هفتده ستاله استت بتا 

اش بته متن ای اشک در چرمان زیبای عستلیرهقط

 گفت: 

  .آیداز پسری که همکالسم است خوشم می پدر_ 

چته شتباهت زیتادی بته نتازن ن  ،نگاهش کردم

 :موهایش را نوازش کردم و گفتم !دارد

متوانی زمانی می ،_ دخترم به عر  پاک یک مرد

مطمئن باشی که مو را فقط به خاطر وجود خودت 

اگر در کنتتارش بتودی و  .ز دیگربخواهد نه چ 

به مو دست نزد بدان که واقعتًا دوستتت دارد، 

کند ما هر زمان که بختواهی و به پایت صبر می

سازد برای متو و آینتدة از خود مرد بهتری می

خودش، مو باید منتظر باشی منتظر او متا روز 

 موعود که گره خوردن سرنوشتتان فرا رسد.

فهم تده و قبتول دانم که دختترم حترفم را می

  .کرده است
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ن مملکت و دست یتافتن ل ورود به ایهای اوماه

ی فقط یک مرکل برایم باقی مانده به آرامش کل

  .بود

دچتار  ،ها بعد از ستر بته بتال ن گتذاردنشب

شدم کته متتداعی زنتدگی های وحرتناکی میکابو 

 .دیدماغلب خواب پدر را می .ام بودگذشته

ر مرا داشت و نازن ن پرت سترم هم ره قصد آزا

  .حالت دفاد از من را

می ،نال تدمموی خواب متی زدم و زجتر فریتاد 

به برادرهایم سپرده بودم که همچتو  .کر دممی

  .مواردی ب دارم کنند

 .م الد ب دار شو ،_ م الد

ها از پدر دوری این را باور _ م الد مو فرسنگ

  .کن

 ه آ

ه منهایی زنتدگی بعد از مستقل شدن و دورانی ک

کردم هم ره وحرت از خواب دن و ختواب دیتدن می

را داشتم. دیگر کسی نبود که مرا ب دار کند و 

 .از چنگال ستم پدر رها نماید

گریستتم کتته دیتدم و متتیآنقدر در خواب ستم می

-روز بعتتد منتتگ بتتودم و از درد ستتر متتیممتتام 
 .نال دم

بعد از ازدواج ب دار کردن من یکی از وظتای  

 اطفی و احساسی همسر باوفایم شد.ع

جان ایکاش پتدر متو را ول کنتد و بته _ م الد

ایکاش مرا به جتتای متو آزار  .خواب من ب اید

 .دهد



 

 نازن ن همزاد من... /  264

 

 

های وحرتتناک آن کابو  ماچند سالی طول کر د 

رهایم کردند و از خواب به معنی واقعتی لتذت 

 .ُبردم

  .سال ها بود که پدر فوت کرده بود

امفاقًا  ،به خوابم ن امد در طول این همه سال

 دیتتدم و خواستتت او را ختتواب متتیدلتتم متتی

ت کته در بتفهم دم کته بعتد از آن همته محّ می

 هتتتایش کتتترده بتتتودم برابتتتر نامهربتتتانی

  ؟العملش چگونه بودعکس

  .و باالخره یک شب او رادیدم

مرکتان  ،بزرگاق مادردر شهر خودمان و موی ام

  !خامون

 ،ی و بس ار مهربانصم م ،خوش لبا  ،پدر جوان

  :به من گفت

 .ی بخوانکم ،ایهاست که برایم نخوانده_ سال

خ لتی  ،کتردمه چ احستا  کتدورت و متالل نمتی

 :صم مانه گفتم

خواهد ام دلم می_ پدر خواندن را فراموش کرده

  .نواختن سازی را ب اموزم

  :گفت

 ؟رویپس چرا دنبالش نمی ،_ چه خوب

 :جواب دادم

باتای اینکته  ،ه خرج داردو بچ _ زندگی و زن

رم و پولی به این صتورت خترج شتود می بگ معل

 .ها برسمهب رتر به بچ خواهددلم می

 :پرس د

 ؟_ مگر چقدر خرج دارد

 :گفتم

 .مار حدود سه هزار_ شروعش با خریدن یک 

اق کمتد امتدرب آبتی رنتگ  ،از جایش بلند شد

مادربزرگ را که درون دیوار جاسازی شده بتود 

  .کرد باز

این همان کمدی بود که مادربزرگ هم رته هلته 

 .دادهایش میگذاشت و به نوههوله در آن می

دستته پتول پدر دست به درون کمتد ُبترد و یتک

  :ایناا را مقابل من نگاه داشت و گفت

 .خواهی بردار_ پسرم هر چند می

 !!؟پسرم

با شرمندگی سه عدد اسکنا  هزاری برداشتتم و 

  .خواب ب دار شدمهمان لحظه از 
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آن روز شتتنبه بتتود و متتن و همستترم معط لتتی 

ب دار شده بودم و کمی موی رختختواب  .داشت م

  .ور غلط دمور و آناین

  :هلنا ب دار شد

مثتل اینکته  ؟خوری_ م الد چرا اینقدر وول می

 .امروز معط ل م ها

صبم زود بود و معموالً روزهای معط ل ب رتر از 

 . دیمخوابروزهای کار می

 ؟_ ب داری

 ._ ب دارم کردی

 .خواهم_ معذرت می

  ._ باشد

 ؟_ حواست به من است

           !_ خب بلی

  ._ خواب پدر را دیدم

 .هایش را به سرعت باز کردچرم

  :گفت ،معری  کردم خوابم را

آیا مثتل  ._ امروز روز مسابقة اسبدوانی است

 ؟های قبل شرط بندی کردیهفته

  ._ بلی

 .ای به مو بدهدخواهد هدیهت حتمًا می_ پدر

لت ن برای او ،های مدیدآن روز من بعد از مدت

  .بار سه هزار و هرتصد برنده شدم

 ؟عابا آن چه خوابی بود

 .مر معب ر هلنا بودو عا ب

هفتته بترای خریتد کتتابی  روز سه شنبة همان

ایرانی رفتته  هایکتابفروشی فارسی به یکی از

  .آگهی افتادیک چرمم به  ،بودم

شتتماره  ،متتدریس و متترم م ستتازهای ایرانتتی

  ...ملفن 

 .فوری ملفن کردم

بست ار مهربتان و  ،بس ار مؤدب ،جوانی گ النی

 .م مار و سه مارم شده استمعل .استاد

کنتد ممترین اصرار میگوید صدای خوبی دارم می

 .رومکنم ولی طفره میمرانه خوانی 

 و شتور لةه هستم که نه حال و حوصتخودم متوج

 .ساب  را دارم نه صدای لط   دوران جوانی را

متادر  رایوقتی خواب پدر و معب ر هلنا را بت

او هم مبلغی داده بتود کته سته  ،معری  کردم

 مار را با آن مبلغ خریدم. 



 

 نازن ن همزاد من... /  266

 

 

هتایی را آهنگ ،آیدحال که گاه گاه پ ش ما می

نوازم و برای خاطر دلش ام برایش میکه آموخته

  .خوانمکه دوست دارد می هایی رامرانه

م مکلتشتود و بتیخاطرات گذشته برایش زنده می

  .ریزداشک می

 .که مرانه خواندم نه روضه _ مادر مثل این

 .خنددمی

 ،دوستتش دارم خ لتی ،نر نداش بر دلم میخنده

 .خ لی

ایستت کته دلتم را هغم از دست دادنش منها غص

  .سخت می فرارد

 .دراز دارمکنم این حدیث کومه که غم 

                                                                

 م الدی 2002جوالی  25پنارنبه 
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 :کتاب دوم

 
 نازنین    

          
 همزاد

                   
 من...

 
 

 مقدیم به همه آنها که می خوانند

 حدادی بردیا
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 ام و كتتاب متودر اماق كارم كنار م ز نرسته

اق كته در ما یجلویم باز است. از م ان پناره

ی خانه قرار دارد و مررف به ح اطی باالی طبقه

ی  چنتد پلته  پس از آن از طر كوچك است كته 

شتود. نتو  كوماه بالفاصله بته جنگتل ختتم م 

ب نم كته در اثتر درختان كتاج و ب تد را مت 

خسته سر بر شانه  ،دان شدید دیربطوفان نه چن

كننتتد، مثتتل همتته هتتم گذاشتتته استتتراحت م 

مختل  دیگر طب عت كه در زمان رفاه ی هاپدیده

ی به هم ندارنتد امتا وقتتی اموجهی خ الو ب 

شود احت تاج آنها وارد م  هگ ر بموان مص بتی

و زدودن غم از پ كر آنهتا را بته ی به دلدار

متا انتدوه را بته  كنتدبه هم نزدیك م ی نوع

فررده و اغلتب ی انند. ابرهاراز خود بی طریق

د كته ندهسرد ندا م ی وزش بادهای ماریك در پ

انتد و چته پای ز و زمستان این دیتار در راه

و سرما شور ی زود خواهند رس د. شش ماه ماریك

رین بته بلوی هاندیل را مثل قی زندگی و گرما

نته، ی نتد، ولتیزآواین گوشته و آن گوشته م 

ماند كه بتا بتارش م ی باقی حداقل این دلخوش

فرو ی سپ د زمستانی روشنایدر ی برف، شهر قدر

 ،ایتن سترزم نی برده خواهد شد، اما با سرما

نه منها طب عتش بلكه طب عت مردمش هم سترد و 

سترد،  ایتن شتهر …خسته كننده شتده استت، آه

 مردمش هم سرد.

  ستترد و غمنتای هتادانم ایتن متردم آهمن م 

امتان كته د خود را در وقت احت اج بتهی زندگ

 افرانند!م 

ام را كه به صتورت گلدان بزرگ یا  چندین ساله 

ام، متادر ی زیبا و پرقدرت مرب تت كتردهدرختچه

هایی است كه به دوستتان و آشتنایان ی جوانههمه

ران داده اش ام، ب ست سال از او و وفای عطتر ف
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ام، ه چرم آبش دادهام، در واقن بداری كردهنگاه

چند گل سپ دش  ب نم كه منتظر پای ز است. امام 

نده آم ز مابستتان از مالش محبت كه اش بتاقی ما

ساخته ما ممام زوایای روشن و  عطرآگ ناماقم را 

كند. معدادی از  نوازش پسسماریك ذهنم را باز و 

ند اش هنوز نوید م های سر بستهغنچه كه چ دهتد 

 مابستان باقی مانده است. صباحی دیگر از

گویند گل یا ، گل یأ  است، چرا چرا م ی راست

آورد؟ مت  گویند عطر سپ دش اشك غم به دیدهم 

ر و آویختن ریز و چند پَ ی هاردی  كردن این گل

ملخ و ش رین ی حتمًا خاطرامی آن به گردن عزیز

اش را كند كه عطر جاودانهم ی را در ذهن مداع

 خوان م.م  اشو گل یأ  كن مفراموش م 

ام از گذشتتهی اگوید ه چ ختاطرهكه م ی انسان

اش شتدهی ستپری از روزهای ندارم با چه احساس

كه خاطرات، حال چه  مگر نه اینكند؟ م ی زندگ

از وجتود هتر ی املخ و یتا چته شت رین پتاره

باید باشد؟ و آنها كه مرتكل اعتتراف ی انسان

ست كته منهتا به آن را دارند، مگر نه این ا

 زنند؟!خود را گول م 

 
خانه یك نف  با ما نشستي

 گل گرفتی بو
ات آباد كاین ویرانه خانه 

 گل گرفتی بو
ی ام دیداز پریشان گوئي

 پریشان خاطرم
شانه  کردی شانه را خودزلف
 گل گرفتی بو

 
و ی آذرشتاهی علی ت با شعر آقاساآهنگ زیبای 

كه چه ی طامسآواز گرم و دلنر ن مرحوم ایرج بَ 

ختوش ی داران صداتسزود و چه جوان از م ان دو

ای پختته ها بود آواز گرم ورفت. سال ،و اص ل

م متا روح و بتود هد نای جدید نرتاز خواننده

ام را كتتت ستتل قگ  روان متترا نتتوازش داده

 نگاه دارد.ی ببخراید و احساسامم را راض

 شود قبول كرد كه با گذشت زمتان همتانآیا م 

بر مت انسای كه سر و رو گونه دارد و ن چرو  

ی اش هتم كته روزاحساسات عاشتقانه شودپ ر م 
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 بوده همانگونه پ ر شتود وهای استواریش پایه

 چرو  و مر  بردارد؟

نته زنگتارش ی جراحت احسا  را قبول دارم ولت

اگتر در عت ن ی شود ولتند م را، قلب پ ر و كُ 

گرم  احساسات تطپش بركافندش از زوایایش طراو

 نرت ند متابه گتوش م ی و مرنم عر  و دلدادگ

 سراناام از كار بازایستد.

عاش  بته معرتوق ختود ی ام انسانبارها شن ده

 گفت:م 
كره ی بینرميی اگر پ  از مرگم قلربم را بشرفاف"

كه ین ا یو ی خوانین ا  ف  یو در آن است و مي
 "دارم.را دوست مي

 

موانتد ر م اش چند باانسان در زندگ  دانمنم 

عاش  شود؟ آیا اصوالً این امكان وجود دارد كه 

داد و عاش  شتد؟ ی بار یا ب رتر دل به كس دو

ی و اگر چن ن باشد آیتا ایتن امفاقتات پ تاپ

استتات واقعتتًا عرتت  ختتالص، نتتاب و دستتت ساح

 خواهند بود؟!ی انخورده

زودگتذر و چنتد بتاره را ی هامعتقدم كه عرت 

و دستت ی ، ملكتومشود عر  عم  ، عر  پتا نم 

آم تزش  طتیموانتد در ورده دانست، عر  نم نخ

شبانه یا روزانه و از این كافته و آن پتار  

 رست دهو كام دل شرود و بالفاصله هم به وصال 

روح و بكر بتدن ی شود چون اگر چن ن باشد پاك

 به كاا رفته است؟!

من پس از گذشت ب ش از سی سال و شناختن متتردم 

ام پی به مفهوم یتتك وانستهاین سرزم ن هنوز نت

م. رعر  عم   و پراحسا  از دریچه چرم آنها بب

ش این باشتتد كته دو قلتب جتتوان و تشاید هم عل

احتماالً بكر با جرقه اول ن عرت  پ ونتتد محبتت 

هتتای رد ولتتی زنتتدگی و هم رته حق قتختوجوش م 

فرسا و جدال با سنگ ن آن چون كار و كوشش طاقت

آدمتی را آن چنتان  هزاران مانن بزرگ و كوچتتك

دهتتد كته عمتت  عرت  و جو پرورش م سرد و ست زه

نر ند باطالق بالیا م  همحبت آهسته اما مطمئن ب

برند كه م گرایند و پیو جفت عاش  روزی چرم م 

دیگر دیر شده و آنها سال ان است كه ندانستته 

اند. هر چند كه از هم جدا مانده و دور افتاده

 اند.زیر یك سق  بوده
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ستن ن نوجتوانی و در  اصوالً معتقدم كه انستان

د، آن هم یك بتار، مواند عاش  شوپاكی روح م 

در  نشكست بختورد بتاز هتم یتك بتار و بتا آ

فرجام بم رد. شاید هزاران بتار و احساسات ب 

ماند و انسان م ی این منها خاطره است كه باق

و ملخت ، انستان ی خاطره، حال از هر ش رینب 

 مواند باشد.م نی ازنده

هتتایش در ستتن ن ابمپتت چ و  یعرتت  بتتا همتته

مواند عرت  پتا  و د از آن نم و بعی سالم ان

ی از غرض باشد. چون این دوران از زنتدگ یخال

ی آن، انسان مارب تتات فراوانت برجه الجرم و ب

او ی اش محافظته كتاركسب كرده است كه نت اته

 باشد.م 

 چه خوب گفته است:ی مر ر
 گذر، به ما بگونسیم رهی ا

 باغ زندگي.ی هااین جوانه
  شقی هااین شفوفه

 زاركدام شورآی وم وحشماز س
 شوند؟رفته رفته خار مي

 
هتایم ن ستت كته از شتهر خاطرهی زیادی روزها

ام، چهار سال از آخرین سفرم به دیارم برگرته

خرتك آن ی خواست بتاز هتتواگذشته بود، دلم م 

را در صتورمم و ی مرطوب شهر دیگر یاشهر و هو

وجودم احسا  كنم، به یاد ب اورم كه ی در همه

ام. یتتارم را از دستتت متتن متولتتد آن ستترزم ن

هتایش نامهربان  یبتا همته ام اما دیارمداده

استت اگتر چته ی هنوز مال من است، با من یكت

 دیگر مرا نخواهد.

اندازد كه كتاب مو جلویم باز است و به یادم م 

یایی آنقدر هوابی عا ب، در رچهار سال پ ش در خ

وجودم را لرزاند دیدم كه مادر مو  یهزنده كه هم

 با صدایی غمگ ن به من گفت:
 "آقا رفتید و ما را فراموو كردید"

در من شد ی قوی كوماه جوشش ن روی یهم ن جمله

آن ی خاطرات و در پت .ی مو ب ایمكه به جستاو

قلبم ی ام كه در زوایاگذشتهی مهار شدهی هاغم

غ رقابل كنترل ب تدار ی خفته بودند به ن روی

به ختود حت  داده بتودم كته بته  ،شده بودند

از دوران گذشتتته از حتتال و ی عنتتوان آشتتنای

روزگار شما باخبر شوم و عابا كه هم ن ن ترو 
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سبب شد كه پس از برگرت، خاطرامم را به كمتك 

در حتال ی ختوش ب تان بته صتورت كتتتابی دوست

 انترار درآورم.

چنتد ی اام و هفتتهاست از سفرم بازگرتهی مدم

و متن در  به پایان مابستان باقی نمانتتدههم 

 چنتد ام هتر ازكه بته نتازن ن دادهی قولی پ

را بته صتحبت ی كنم و مدمبه او ملفن م ی گاه

 نر نم.م 

بارهتا و بارهتا  كتابش را كه برایم فرستاده

هایش سنگ ن و ماریك هستتند، ام، نوشتهخوانده

متالش از گلتو ختارج ی كه با همتهی فریادمثل 

اما من  رود.شود چون مر  از انعكا  آن م نم 

بالخود را به وضوح و بت  ستطور آن ی مالش در ال

از ی او خ لتی هاكنم، خوانتدن نوشتتهپ دا م 

كند، اما او مغ  تر  ها را در من زنده مپرسش

همت ن استتت، متا همته ی ، اصل زنتدگكلی كرده

 اند.شك ما را مغ  ر دادهیم. ب امغ  ر كرده

 

**** 

 

ستپ دم را ی هتاموی و مهربتان مگتری هتاپناه

 دهد.نوازش م 

 .سالم عزیزم -

 .من سالم عزیزمرِ  -

مهربانش مرا نگاه ی همسرم با چرمان سبز آب

نراند، نگاهش را بر صورمم م ی اكند و بوسهم 

 گوید:به كتاب نازن ن متوق  كرده م 

اتام كارهتای ن روزها گذشته از انم الد. ای -

ها كته ستاعت و یا این کریب رون یا نقاشی م 

كه من هم وجود ی انویس ، فراموش كردهم  مطلب

 دارم؟

و یتا از ی یتآگاه كته از ب ترون میولی هر -

شوي، من هم كارهتایم را خانه فار  م ی كارها

 گذارم.كنار م 

ام الیتهگ ،دانم و من از این بابت خوشحالمم  -

هایی را كه در صورمت پایه بود، ولی سایه غمب 

رستد كند. گاهی به نظترم م ب نم، نگرانم م م 

 كه این جا و در كنار من ن ست .

نه عزیز من، نگران نباش، من و مو نزدیك به  -

ایم، متترا سی سال است كه با هتتم زنتدگی كتترده

شناستت ، آن چته را بهتر از هر انسان دیگری م 
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روح متن  ینویسم بترای مزك تهب نی كه م  كه م

  تترمهم است، از این گذشته من سرگرمی دیگری غ

 خوانی ندارم.از نقاشی و موزیك و كتاب

كته ایتن كتتاب را ی به من قتول داده بتود -

 برایم مرجمه كن .

ب باز شده نازن ن نگاهش را دوباره به كتا

نستم م ل دارد كلمه به كلمه ادثابت كرد، م 

هستند. ی ها در چه موردند این نوشتهبدا

شد یبرایش معری  كرده بودم آن چه را كه م

نگارش نازن ن بس ار  یمرجمه كرد، طریقه

یك كتاب ی پ چ ده و سنگ ن و ه چ صورت طب ع

نهایت ستم هلنا ب دانم  معمول را نداشت،

. دل لش هم این بود كه پس از كناكاو شده

ازن ن و دیدار با بت با نحبرگرت از ایران، ص

مادر او، آن چه را كه امفاق افتاده بود، 

 هلنا معری  كرده بودم.ی برا

از ی موانتد بعضتها معتقدند كه انسان م خ ل 

نگاه  خودشی اش را فقط براخصوص ی موارد زندگ

بتدارد، ی همه مخف ازدارد، به قولی رازش را 

ی زنتدگی من از ابتدای اش، ولشریك زندگ  احت

اصتول دوام ایتن از مهمترین ی مان یكی زناشو

 بودن ایتتن دو انستان وراستزندگی مرتر  را ر

دانستم و از همان ابتدا پایته نسبت به هم م 

هلنتا  ااطم نان متقابل بنا كتردم، بت را به

م كه اگر متا نستبت بته هتم یبود مواف  کرده

داشته باش م، پتس از بترمال ی ااسرار محرمانه

رود و وجتود از بتت ن مت شدن اسرار اطم نان م

 ن خواهد شد و بترای ایتنکآن غ ر ممی بازساز

كه او را نسبت به خود مطمئن سازم هر چته در 

گذشته و حال داشتم و دارم او را آگاه ی زندگ

ام، در نت اه این آخرین را هر چته زود ساخته

 ش معری  كردم.یبرا

ی چه یا  جتدا كتردم و بته موهتاتاز درخی گل

 نراندم. اشمازه فر شده

ی آورمرِد من، مو هر وقت قاف ته را كتم مت  -

 مرم مش كن !ی به طریقی كنم ی سع

از درون قاب  ،ا كرددیگر را خودش جدی گل

 اینبه موهایش انداخت و  گاهیای مابلو نش ره

 نراند. آنرا كنار 
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هلنتتا، دیتتروز بتتا نتتازن ن صتتحبت ی دانتتم  -

ن بته می هاداشتم، برایش گفتم كه مو از ملفن

 برایت سالم فرستاد.ی او آگاه هست

كند، آیا فقط نویسنده استت و از چه كار م  -

 كند؟این راه امرار معاش م 

بته ی ولت کردمدریس مین شاشهر یدانركده در -

 ایم معلوم ن ست از كارش دست كر دكه بری علت

 مرغول است.ی و حال به كار دیگر

 دست كر د؟ مدریسچرا از كار  -

هایش از م ان نوشتهی ولزیادی نداده  موض م -

 شود حد  زد.م 

 ؟مگر چه نوشته  -

اش و اجتماع ی زناشویی كنم در زندگمصور م  -

، درا متحمتل شتده باشت یزیاد یهاص بتباید م

ایش گتوش هتهم ن الزم است ب رتر به حترفی برا

ی ین فكر هستم كتتاببدهم، از این گذشته در ا

 .سمبنویدیگر در این زم نه 

هلنا كه پرت سر من و مقریبًا به من مك ه 

به سر ی كرده بود ممام قد راست ایستاد، مكان

از عطر ی و موهایش داد و با این حركت موج

 موهایش را به طرفم پخش كرد.

كتتاب ی گتوی ، آیتا قصتتد دارم الد. چته م  -

 بنویس ؟

ن وراچته را كته از دام آنافتتاده کتربه ف -

امفتاق افتتاده  رایمبت به امروز مای خردسال

یران بفرستتم ی انویسندهی بنویسم و برا در ا

ی ما اگر م ل داشته باشد به كمك داستان زندگ

 مه ه كند.ی من كتاب

 اي؟آیا دق قًا به این موضود فكر كرده -

 ام.بل ، ممام جوانب را سنا ده -

موان م در این مورد ب رتتر بتا هتم آیا م  -

 صحبت كن م؟

 

**** 

 

خانه را پر ی فضای دلپذیر قهوه ممام یرایحه

ی كرده بود، در این ساعت روز هلنا با فناان

داشت با به راه ی قهوه و اگر فرصت پخت ش رین

ها كار ساعتی انداختن بساط عصرانه خستگ

 برد.را از منم ب رون م ی نقاش
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 در پ ردستتیی شت رینی اقهتوه و مكتهی فناان

ی اش  چتایخوربلورین جلویم گذاشت، خودش با ق

را برداشتت و در دهتان ی ریتز شت رینی هامكه

ی بته شت رینی دانستتم عالقته زیتادگذارد. م 

ندارد، طب عتًا به این علتت كته وزنتش زیتاد 

دانستت متن او را ب رتتر الغتر و نرود، او م 

 پسندم.ی  م ظر

ی هااز گلی معداد .آخر مابستان استی روزها -

 روند.م ی باغچه رو به زرد

 رسد؟از راه م ی پای ز به زودم دان  م -

ای بست ار ای ز كرت دهكته از پتی این نقاش -

 هتای گترمكته رنگ استت ، چته جالتبقرنگ شده

ات دوران گذشتتهی هاو از پای زخاطرات قدیمی 

كنت . اتا ادغتام م ی اینپای زی هارا با رنگ

هم ن باید باشد عالقمندان بته كارهایتت ی برا

 دارند.را بس ار دوست  لوهای پای زيماب

را حس كردم و این مرا ی در چرمانش حالت غم

 كرد.نگران م 

قتدم ی ب ترون بترویم و قتدری آیا م ل دار -

 بزن م؟

 ایم.بوده ما ممام روز خانه ،چه خوب، حتماً  -

 موانست م برویم دریا.خواست م دلم م  -

 گذاشته باشد. دیآب باید رو به سر -

ایناا گرم و چته زود هتم ی ادری چه دیر آب -

 شود.سرد م 

 فرق دارد.ی خزر خ ل دریایدانم، با م  -

دیتدار بستتگان و ی بترای آید وقتتیادت م  -

ازدواج به سنت ما به ایران رفتتته بتودیم در 

 شمال و دریا شنا كردي؟

قتدر گترم و ی بتود، چختوبی چه روزهتا …آه -

و دان  عاش  گرما من هم كه م  ،بخش بودزندگ 

 خرك هستم.ی هوا

 راه برویم.ی ما هوا ماریك نرده برویم قدر -

معویش لبا  به اماق دیگر رفت و ی هلنا برا

 پوش دم.ی من هم لبا  سبك

پس از برگرت از ایران و معری  آنچه كه رفتته 

بود مغ  ر حالتی را در هلنا حس كترده بتودم، 

طب عی بود، مردش به مسافرت رفته و در برگرتت 

گاه از فكتتر دیدی با خود داشت كه ه چمعاری  ج

گنتاهی او نگذشته بود، حتال متن بتا ممتام ب 

ها گذشتته بایست او را متقاعد كنم كه گذشتهم 
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است و من دیگتتر آن جتتوان عاشت  گریبتتان چتا  

 گذشته ن ستم.

ایتن  امازن ن جای خود را در قلب من دارد نا

كه در اخت ار او ست اممامی وجود و احسا  من 

 .قرار داردهایمان هو بچ

دانستتتم هلنتا نم  .داشتم پ شزحمتی در  کار پر

كنتد متتن بتا نتتازن ن صتحبت ما چه مدت قبول م 

كنتتد ملفنی داشته باشم، یا اصوالً چگونه قبول م 

نازن نی در افكار و احساسات متتن وجتود داشتته 

زندگی من به  سرگذشتباشد و چگونه متقاعد برود 

ی كتته متن همتته باز اینصورت كتاب منترر شود و 

های جدید را پرت سر بگتتذارم و همتتان این پدیده

بروم كه بودم، از نظر او من مدمی استتت مغ  تر 

كنم و ن گذشتتته فكتر متت وراام، ب رتر از دكرده

ام، هتتر موجه شتدهبه بعضی از مسایل مهم ب  احت

 چند نظر خودم این ن ست.

م، امر از گذشته شتدهمر و عم  دانم، ساكتم 

چك زنتدگی ول تسئوم صو  به های بزرگ و كو خ

 ، صحبت با نازن ن و آگاهی به اینحوادا اخ ر

اش را پرتت ستر از زنتدگ ی كه او شرایط ستخت

ی هتاگذاشته مرا متوجه كرد او امروز بته كمك

را در ی من احت اج دارد. من این آمادگی معنو

او ی صتدی  بترای موانم دوستتخود حس كردم م 

دهم ی او را یاری و معنوی ز نظر فكرباشم و ا

بت بتا نتازن ن دریتافتم در چون در اول ن صح

نظتر روحتی و ن چهتل ستال گذشتته از ایتطول 

ی احساسات بتاق از خصو هاحساسی در یك مكان ب

 ما است.ی روز جدای زمانِ آن مكان و  و مانده

م، پل ورت را با خودت ب اور كته امن آماده -

 دوشت.ی روی ندازر هوا خنك شد ب گا

 ب رتر از یك ساعت ب رون نخواه م بود. -

خوب است، شاید ب ش از یتك ی هوا امروز خ ل -

 ساعت راه برویم.

 رویم؟راه معمول را م  -

 امروز راه جنگل را برویم؟ی ارم ل د -

ن م ایتن راه را بترویم، امو، م هخ لی خوب -

چند روز ی داري ولو بوی جنگل را خ لی دوست م

رفتم، مان راه م ه منها در مس ر هم رگ پ ش ك

ی امند گوزن را حس كردم، این روزها دورهی بو

دو ما گتوزن متازه ی ماده یكی هاكه گوزن است

به دن ا آمده دنبتال خودشتان دارنتد، آنهتا 
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موانند در صورت احسا  خطر، خطرنا  باشتند م 

 و حمله كنند.

مهم ن ست، در این قسمت جنگتل گتوزن زیتاد  -

كنتون  شود، در طول این همه سال متا دا نم پ

 چند دفعه گوزن ایناا دیدیم؟

 سه بار! -

و با نگاهی مهربان در چرمانم خ ره شد. گویا 

 خواست مفه م كند نگران من است.م 

از ح اط خانه مستق م به راه باریكی كته وارد 

متتان را شتترود كتتردیم، پ مای شتتد راهجنگتتل م 

ا داشتتت م و بته ستترعت های سبك ورزش به پتتكفش

 مستتطمسراشتت بی را طتتی كتتردیم و بتته قستتمت 

ای الن شهر  از م ان درختتان جتتادهئورس دیم.مس

پ مایی و دونتدگی متردم با زم ن نرم برای راه

هلنا بتازویش را در بتتازویم  .باز كرده بودند

ر سبكی در كنارم به حركتت حلقه كرد و مانند پَ 

 درآمد.

شناستم، خوبی م  بوی جنگل این دیار را من به

هتای هتای مختلت ، گلبویی است مخلوط از قارچ

های سبز و چند نتود م توه ریز وحر ، بوی خزه

جنگلی زیر پا لتته شتده. ادغتام ایتن بوهتا، 

آورد كه ای جنگلی و وحری را به وجود م رایحه

 كند.انسان را سرمست از پاكی طب عت م 

 حق قت این است بوی جنگل خودمان را درستت بتته

خاطر ندارم، چون متولد شمال ایتتران هستتم در 

ام كته كنتار نت اه ب رتر به جاهایی وارد شده

دریای خزر بوده و فضایش هم ره بوی شور دریتتا 

را در خود داشته و این مقص ر متتن ن ستتت اگتر 

ایتتن  یآورم چتتون همتهجزی ات را به خاطر نمت 

لحظات از دوران خردسالی استت كتته در پتس هتر 

شتد و ر چرتمانم هم رته گریتان م شادی زودگتتذ

ها و مر  از پس هر خنده امروز ب رتر این گریه

گریه، به خاطر مانده است، متتا جتایی كتته كتم 

 خندیدم ما شاید كمتر گریه كنم.م 

 اي؟جنگل غرق شدهی در بو -

 .هلنا مرا به خودم آوردی صدا

آری عزیزم، بوی طوفان و بتاران دیرتب بتا  -

هتای ریختتته شتده ستال گبوی خا  حاصتل از بر

های كتاج و بتوی ایتن همته گذشته، بوی جوانه

های وحر ، معاون طب عی جنگل را بته وجتود گل

 آورده.
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هلنتا فرصتت كترد و ی در خالل این جواب طتوالن

چ تد و  ر  بَ مرتی از م وه ریز و س اه ِبُلو سرین

 دانه دانه در دهان من گذاشت.

مته متان ادامتوان م بته صتحبت قبل آیا م  -

 بده م؟

 كدام صحبت؟ -

 ،منظورم كدام صحبت استتی دانم  ،طفره نرو -

 كه در خانه داشت م.ی صحبت

 به خاطرت رس ده؟ی دیگری هاآیا حرف -

و ی امن، مو مازه از مستافرت برگرتته عزیزِ  -

ی مازه آوردي، طب عی هابا خودت یك عالمه حرف

 ؟م الدی داناست من م ل دارم ب رتر بدانم، م 

ی هتاوقتت دیگتر بته كمك راز ه و االن ب رترم

كته ی دانتمن احت تاج داري، م ی و معنوی فكر

 ی مسایل پ چ ده زندگ ماكنون به كمك هم ممام

 ایم.را باز كرده و پ روز پرت سرمان گذاشته

این بار متن بایتتد سترپوش از ی دانم، ولم  -

بردارم كه ممام عمر بتا آن در جتدال ی تحق ق

ستر  تآن را پرتی دانم همهچند م ام، هر بوده

 ام.گذاشته

ی نستتاموكته م ی مو از نازن ن متا آناتای -

 همانتدی باقی چه مطالب .ايبرایم معری  كرده

 منترر كن ؟ی به صورت كتابی كه م ل دار

منها نازن ن ن ست، م ل دارم از مولد، دوران  -

خوب و  خردسال ، دوران جوان  و حال، آن چه از 

من گذشته، بنویسم. این كار هم بترای  بد كه بر

كه  بررسی حال و احوال خودم خوب است و هم این 

اگر این كتاب روزی منترر شود و معدادی انستان 

قضتاوت  اهل كتاب آن را بخوانند شاید بتواننتد

پتدران و متادرانی باشتند كته از  شایدكنند و 

 زندگی من عبرت بگ رند.

متو در  شناستند چت ؟كته متتا را م ی آنهای -

و طب عتًا در ی اكه برقرار كردهی هاینمایرگاه

ها متو كرد، خ ل ی آینده باز هم برقرار خواه

 شناسند، پس آنها چ ؟را م 

هلنا، ما از ابتدا مصم م گرفت م به ختاطر  -

مان زندگی نكن م، از این گذشته متن اطراف ان

 ام، انستانی ماتردكارهای بدی اناتتام نتداده

و آزادی ب ان را دوست داشتتم م كه آزادی بود

ام، در زنتدگی احترام گذاشتته و هم ره به آن

هایی سعی كردم و موف  شدم و اگر هم ن انستان
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انتتد شتتری  و قابتتل كتته متتو را نگتتران كرده

اطم نتتان باشتتند قضتتاومی صتتح م و مثبتتت از 

 ماجرای زندگی من خواهند داشت.

 هایمان چ ؟!بچه -

 و بامرب تتت ،دههای فهم تتهایمان انستتانبچتته -

هستند. جوانند ولی درایت كافی دارند،  یمعقول

ب ن هستم. ما بتته من به قضاوت آنها بس ار خوش

م مستقل باشند و برای در  دیهایمان یاد دابچه

ای افكار خود را به كار ب ندازنتد، كامل قض ه

رفتار و كردار و پندار  ،ما آنقدر آزادی درست

كه به عنوان مثتال ایم ن ك را به آنها آموخته

گاه باشند، هرخود متقبل چه مذهب و یا س استی 

این كتاب نوشته و به این زبان مرجمه و منترر 

 نفرشتتانشد خودمان جلدی از آن را به هتتر سته 

و  ز. به قول این مردم: آن رودادهدیه خواه م 

 اش.آن غمش: شاید هم شادي

 این پ چ جاده را به خاطر داري؟ -

اش ختاطرهی این پ چ را بتا همتته شودمگر م  -

 فراموش كرد؟!

چهار سال، هر بهتار و مابستتان كته فرصتت  -

آمدیم و از این مس ر م  Alexك س كردیم با َالِ م 

 گذشت م.م 

چقدر خوب به او یاد داده بودم كته متترا بتته  -

 ، یا دنبال قارچ کم یاب بگردد.سرعت پ دا كند

 ج بت داشت !كه در ی هایشاید به خاطر شكالت -

 آیا به خاطرش هنوز متاثر هست ؟ -

 ش.چه ح   شد از دست دادیم -

الكس استم ستتگمان بتتود كتته از نتتژاد دالمتتت ن 

Dalmatinهای درشت س اه رنگ بتود، ، سف د و با خال

شتد، در های شتكاری محستوب م نژادش اصوالً از سگ

هتای در حتتال كتتوچ ها نزدیتتك كالستتكه كول قدیم

ولی امروزه به عنوان سگ ختانگی  كردنگهبانی م 

شود. او را از چند متاهگ  از وجودش استفاده م 

ای است كه به خانه آوردیم و چون نژادش از گونه

احت اج به محر  زیاد و دونتدگی دارد اغلتتب او 

بته او یتتاد داده بتتودم  ،آوردیمرا به جنگل م 

كنم، بگردد ما مرا پ تدا میخود را پنهان  وقتی

ستترگرمی اوقتتات متتن و هلنتتا را پتر  كند و این

كرد ما زمانی كه در اثر حركتتت در جنگتتل بته م 

او را ب مار كرد ما جایی كته  ،بدنش كنه افتاد
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از حالت طب عی خارج و با مرورت دامپزشك مابور 

 شدیم او را از ق د زندگی راحت كن م.

فتن ما با بودن سگمان بته راه - در جنگتل  ر

 رس دیم.ب رتر م 

 دانم عزیزم، ح  با مو است.م  -

ی ، پت ش كرتت دن متاجراثر شتدهأدانستم متتم 

ثرش باشد. أسگمان باید كوشری در ب ان حالت م

متر از اش بتدهم. مهمموانستم دلداريچگونه م 

من ما  ن كه اینقدر با شااعت قبول كردهمه ای

كتته اولتت ن عرتت  پتتا  دوران ی بتتا زنتتی متتدم

ته باشتم، اشتدی مكالمه ملفن بوده امنوجوان 

در پنااه  کهی زن آیا هلنا قبول كرده نازن ن

 اوی برای خطر احساس  چباشد هم ی و چند سالگ

 نخواهد داشت؟

 برده است؟ی آیا خود نازن ن این را پ

ی چرا از همسر اولش جدا شد؟ آیا مترد ختوب -

 نبود؟

در كرورهایی مثل مملكت من دخترها را خ لتتی  -

وز هتم در خ لتتی از هنت ادهند، حتزود شوهر م 

نقاط كرور هم نطور است. دخترهتا حت  انتختاب 

همسر ندارند، مادر نازن ن او را مابتور كترد 

 ،زن مردی برود كه هفده سال از او بزرگتر بود

داشت، ولتتی چتون ه چ عنوان دوست نم  به او را

ثروت و مقام داشت در چرمان متتادر او، دختتترش 

 موانست با این مرد خوشبخت شود.م 

فهم تده و  متردی پدرش چه؟ خودت معری  كرد -

 بود، چرا او مانن نرد؟ی خوب

دیگه كتار ختوبی مردمان ی هلنا، ب ان زندگ -

كه نازن ن چون هنوز مانند  این ویژهن ست، به

برایم كومتاه  گذشته بته متن اطم نتان دارد 

ی معری  كرد كته پتدرش در خفتا بتا زن دیگتر

این زن دارد هم از ی معاشر بوده و دختر دیگر

هم به ختودش شتباهت ی كه به گفته نازن ن خ ل

حتمتًا محتت ی دارد، در نت اه چن ن مرد و پدر

جتان ی شدید همسرش بود و به خاطر آزاد یسلطه

منهتا ی خوشبختبدون آن كه  ،موافقت كرده خود

 فرزندش را در نظر بگ رد.

ن هنوز اینقدر به متو اطم نتان طور نازن چ -

اش را برایتت ن استرار زنتدگ مریيكه سرّ  دارد

 كند؟معری  م 
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دارد، از ایتن ی این اطم نتان پایته قتدیم -

استت كته بتا ی ام دگذشته امروز او انسان ب 

و قدرت ب انش بتاز ی ممام دانش و مدر  محص ل

 من دارد.ی احت اج به همفكر

 است؟ی قدرت ب انش در چه موارد -

ی ستتخنرانی بتترایم معریتت  كتترد او را بتترا -

 برند.م 

 كند؟م ی سخنرانی در چه مورد -

دانم، چون فرصتت نرتد در متوردش صتحبت نم  -

فلستفه باشتد،  یكنم در رشتتهمصور مت  ،كن م

نازن ن از نظتر روحتی دانم  بست ار ی هلنا، 

 خصو  پس از ازدواج دومش.به مضع   شده

 اخت ار كرده؟!ی آیا همسر دوم -

 آري. -

اش شكستت جوان  چرا؟ اگر او یك بار در عر  -

شتوهر ی خورد و او را به زور بته مترد دیگتر

 ؟جباری به ازدواج دوباره داشته دادند چه ا

كه زن جوان منحرف نرتود اگتر  به خاطر این -

خصتو  دهنتد، بتهاو را سرین شوهر م  ندبتوان

 زیبا باشد.ی اگر زن

است، عكستش را ی شرقی او واقعًا یك زن زیبا -

زیبتا  بس اری چرمان ،مدیدی كه در آلبوم دار

 بس ار غمگ ن و سرد.ی و نگاه

او را كتته دیتدی در مهتتران از  چند قطعه عكس -

متتادرش گتترفتم و بتتا ختتودم آوردم و در آلبتتوم 

ام جتتای های س اه و سف د آن دوران از زندگ عكس

ایم؟ دو دادم. هلنا، آیا ساعت را از یاد بترده

ش هتتوا دارد یتواش یتتوا رویمساعت استتت راه متت 

 ، م ل داری برگردیم؟شودماریك م 

دیرمتر ی ها قرار است قدرخب، برگردیم، بچه -

 .برای دیدارمان ب ایند

 .وب، دلم برایران خ لی منگ شده چه خ -

ی الئوموانم در مورد نازن ن هر ستد، م م ال -

 دارم مطرح كنم؟

با كمال ی داشته باشی الئوطب عی است، هر س -

كته هم رته ی دانتم م ل جتواب ختواهم داد و 

 ام.حق قت را برایت گفته

 شود؟ات نم موجب اندوه -

شتوم چتون  ناراحتتتی اگر هم از نظر احساست -

ال كنتت  بتا كمتال ئودانم ح  مو است كه ستم 

 م ل، مثل هم ره با صداقت جواب خواهم داد.
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 داري؟م الد، دوستم  -

 ب رتر از هم ره. -
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   دور ی اهل ش ر
   غربتمی كن كواما سا

  دارم سپید، سپیدیر از صبح دریای وئم
  ز  مق دریاادارم شور، شوریر ی اشف
  دارم رنجور ز رنج یلخ زمانی ین

  ت گریانسدارم، زغم دوی چشم
   یر از گلبر  گلدارم، نازكی دل

   لغلزمان در غُ ی همیشه از هیاهو
 خودمی خو، ز وفادارم پروانهی همسر

 یر از شادی  مرندآر خروحی دارد پُ 
 دارم به نقی خوو چوبی من م

 مرغ  شق ردلبند هی نوای به گرم
  دارم پر از رنگی اجعبه
 فاخته رنگ ی زنم به نوای راگد

 منی قلم مورقص غمزای 
 فرجام آرزوهاستجوشی بي

 خواستاو ميی دلم نقی خوب رو
 كه هم ون نف  غم

 پروازهاستی به بلند

ی ام بتومواقن آمل ته دری در اماق كارم، یعن

خانته . امدادهروی سه پایه قرار  بزرگ را بر

گترم ی ق انباشتته از صتداامتای و فضتاخلوت 

ر استتاد مای اي( با همراهام )فاختهومرحوم ق

حتال مصتلحت »خواند. از حافظ م ی عبادي، شعر

 «مب نن م عقل در ای

مفهتوم ی بدون موزیك اص ل ایرانی برایم نقاش

سال اخ ر هرگتتز نتوانستتم ی س در طول .ندارد

را بتا دیگتر موست ق ، چته ی سنتی موس قی جا

را بایتد ی عوض كنم. موست قی و چه فرنگی وطن

بزرگ شتد متا ی از دوران كودك شن د و با آن 

رخنه در خون كند و با ضربان قلب انسان قرین 

كتته بعتتد از ی هایشتتود، عاتتب دارم از انستتان

آداب و از ی خ لتی مهاجرت به یك كرتور ختارج
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ی موست ق ویژهخودشتان، بته رسوم فرهنگ مملكت

ی كرورشان را فراموش كرده و بته موست قی سنت

آورند كه نه شعر آهنتگ م ی روی دیگری ناآشنا

ی و حركات ادوات صتوم ضرباتفهمند و نه را م 

ی آن را، آیا آنها مظتاهر بته در  آن موست ق

آن كننتتد یتتا ایتتن كتته متتن از در  و فهتتم م 

 ه قولی از قافله عقبم!ب م؟!عاجز

ام عكسش را خودم از را كه شرود كردهی مابلوی

ام. در كرتور فنالنتتد گرفتتهی پتای زی امنظره

هایش زیتاد اخ ر پای ز را با همه رنگی هاسال

ام. شاید ب رتر بته ایتتن ختاطر كته نقش كرده

ام از پتای ز و گذشته زنتدگ ی هااز سالی خ ل

ی م، رنتگ و بتوابتودهی فتراری پتای زی هاغم

متن حالتت مرطوب باران به  زرد و نفسِ ی هابرگ

 یهتال تل غمد بته فترارداد و ایتن خفقان م 

 بود.ام زندگی گذشته

استت ی زاره را م ل دارم مصویر كنم درختتآنچ

كه پتس از ی پای ز یمازه آغاز شدهی هارنگبا 

ی ااز علفزار به آغاز دریاچهی رس دن به قسمت

آب منعكس استت.  در كس درختانخورد كه عم  بر

زیبا برود استمش ی ام اگر مابلویمصم م گرفته

بگذارم، چون همان زمتان عكستش "غاز پاییزآ"را

ملفنت ، ی هااز صتحبتی ام. در یكترا برداشته

دانم است، نمت ی ام نقاشنازن ن دانست سرگرم 

در سایت اینترنتت متن  را مایهآیا عكس مابلو

ی ز برایم گفت و ایتن از پای یا نه. ول دیده

بعد هم  ،دارده چقدر زیاد این فصل را دوست ك

زدم بایستت حتد  مت كته م کرد اشاره به این 

 پرسش ایتنشد. در ی خواهی انقاش برجستهی روز

را ی مصتویر :دانسته، جتواب دادكه از كاا م 

 دادیو بته متن هدیته ی اها پ ش كر دهكه سال

 ،مصویری بوده ولی نگفت چهام، هنوز حفظ كرده

 خودم هم به خاطر ن اوردم. دست بر دلم،

م در دستتت و ام، قلتتطتترح متتابلو را انداختتته

خواند، با اول ن م  هم ی، قوامها پخش شدهرنگ

و دلتم پت ش كنم دستت حركت دستتم احستتا  مت 

ام. نتزده با نازن ن حرف رود، یك ماه استنم 

 .این روزها منتظر ملفن من بوده حتمًا 

كنم به هلنا فكر مت  .ی دارمضد و نق ضافكار 

كه آیا رفتار من درست است یا نه، خود  و این

در متورد  هتایمدانم افكتارو خواستتهخوب مت 
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بتا او كته ی به نازن ن و همراهی فكری هاكمك

اش ب رون ب ایتد پتا  و روزمرهی از ستم زندگ

به عنتوان یتك مترد مستن و ی آالیش است. ولب 

ست؟ همسر مهربان من صح م ا هل آیا عمل منأمت

دهتد كته گونه نران م ، حداقل اینقبول كرده 

نازن ن كمتتر ی زندگ شدائدما شاید  پذیرفته

شود، آیا یك زن مانند هلنا با ممتام عرت  و 

دار كه به همسر خود دارد بدون جریحهی احترام

آیتا ایتن  ؟كنتدم  شدن احساسش قبول این عمل

او ی برای ند آزمونموانم  مای مرحله از زندگ

 و من باشد؟

استتریو را ی گتذارم و صتداو را كنار م مقلم

دانم نازن ن م  شنبهآورم. امروز پنتای ن م پ

 معط ل و در خانه است.

ملفتن ی او در گوشتی متن صتدای با اول ن ستع

ی پ چد، وزین، غمگ ن و با لطافت آهنگ صتدام 

 زندگ . ییك زن پخته در كوره

 .سالم خانوم -

وقتت پت ش ی طتوره، خ لتتی سالم، حالتون چوا -

 بود؟

 ن كرده بودم.چهار هفته پ ش ملف -

گذرند، فكر كردم چهتار روزها چقدر سرین م  -

 ماه پ ش بود.

 مادر چطورند؟ -

ی خ لت ،ها شتدهمامان بد ن ستتت، مثتل بچته -

 مراقبت الزم داره.

 رسان ؟سالم مرا م 

 در واقن نه!ی بل ، ول -

 چرا؟ -

را عتوض ی موان م افكار یك زن قتدیما نم م -

 كن م، م ل نداره من باهات صحبت كنم.

 چرا؟ من كه غریبه ن ستم. -

عاشت  و ی به همسترم گفتته متا روز پرواب  -

 ایم.معروق بوده

 .ن دوران ب ش از چهل سال گذشتهاز آی ول -

كه متو در ایتران ممتا  ی دانم، روز اولم  -

بعد من به مو ملفتن  وی و پ غام گذاشتی گرفت

هتایم را گتوش كردم، شوهرم نرسته بود و حترف

مرا بتهداد. در واقن خالتهم  صتورت ام بتود 

 كرد.ی گذشته به او معرف

 هستم؟ی من ك داندپس او م  -
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 است؟!ی از من پرس د م الد دیگر ك -

ختانواده  قدیم چرا مرا به عنوان یك آشناي -

 پا  بودیم؟نكردي؟ ما كه مثل آب زالل ی معرف

گفتم، بایتد دانستم چه باید مت ی، نمدشنم  -

ی همسر من یك مرد ایرانتی به خاطر داشته باش

 است.

در خفتا صتحبت  چتون متا استتحال كه بدمر  -

 كن م.م 

مهم ن ست، من هم ره برایتت احتترام قائتل  -

متوانم كه م ی هستی و هستم. مو منها كس هبود

طم نان داشته پس از گذشت این همه سال هنوز ا

 باشم و راحت صحبت كنم.

متا ی هادان ؟ مرسم از این است كه صتحبتم  -

 بتازی نخواهد بود. به هتر صتورت روزی هم رگ

 م. كنی باید از هم خداحافظ

 دانم، ما همان روزهایش هم خوب است.م  -

ی دانستتم روبا شتما ممتا  گترفتم م ی وقت -

م كتار شتاید صحبتم با یك زن شتوهردار استت،

به عنتوان یتك  مام دوار بودی ول بوداشتباه 

شتما را ی ختانواده ب تایم همتهی دوست قتدیم

برگردم، در كارت مبریتك  امیبب نم و سر زندگ

نوروز كه پتس از برگرتت از ایتران برایتتان 

فرستادم به امفاق هلنتا شتما و همسترمان را 

دیدار از ما بته كرتور محتتل اقامتمتان ی برا

 دعوت كردم.

قتدر بته متن كنم اینختواهش مت  !الدم  …آه -

 و شما خطابم نكن، اینگونته صتحبت وخانوم نگ

متا غریبته ی كند، خودت گفتفاصله را زیاد م 

 ن ستم.

كتابتتتان را خوانتتدم، در واقتتن بارهتتا  -

 خواندم.

های معمولی ن ستت های من برای خوانندهنوشته -

 .كن دانم مو آن را به خوبی در  م ولی م 

بردم، چته ماریتك و در ی پی   زیادبه حقای -

ت أموانم به جراید. م ع ن حال چه زیبا نوشته

ها پ تدا كتردم نوشته البالیبگویم خودم را در 

پ ش آمتد كته ی شتمارب ی هاالئوولی برایم س

 باید مطرح كنم.

متوانی در متورد ستتی كته م هی مو منها كس -

 و حق قت را برنوي.ی ال كنئوكتابم س
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ی هایم را در آینتتده و در فاصتتلههاالئوستت -

 مختل  مطرح خواهم كرد.

 گونه م ل داشته باش .باشه، هر -

هایتان متن بعد از خواندن نوشتته ؟دان دم  -

ام را هم بته ایتن فكتتر افتتادم قصته زنتدگ 

رم شما بدان د بر من چته بنوس م، چون م ل دا

سند ای درماربه چونی ول گذشته  گی نتدارمنوی

ختتانوم ی ام و بتترانوشتتته حهحتتدود صتتد صتتف

را كمك كند مدر ایران فرستادم كه ی انویسنده

 یه شود. امروز این كتاب آمتادهمه ی ما كتاب

 .دادما بب نم كی انترار خواهند  .چاپ است

 هر زمان كه منترر شد به شتهر ،چه خوب …آه -

كتاب استت در و طب عتًا چون سر و كارم با  ما

 ر خواهد گرفت.م قرامح ط كارم در دسترس

و ادامته  کرتت دسكوت كوماهی ایااد شد. آهتی 

 داد.

ی هاشتتهنومن نخواستم افكارم را به صتورت  -

ی كاغتذ ب تاورم، متا معتدادی بتر روی معمول

م بته  نویسنده نوپرداز بودیم كه م تل داشتت

ی هاهم ن مفهوم نوشتتهی برا، م نو بنویس سبك

ی ولت موانتد باشتدها روشتن نم خ ل ی من برا

مثل  ،افكارم را در  كن ی خوشحالم مو موانست

 هم ره.

شما ماهوالت چهل ستال ی هاخواندن نوشتهی ول -

كنم رنت م  كند. آنچه من حسرا روشن نم ی دور

دانم چه حوادثی بتر و غم شماست. من هنوز نم 

 .شما گذشته

 ...مو رفت  …م الد …آه -

 من به م ل و اراده خودم نرفتم. مرا از آن -

شهر كندند و بردند. چون هنتوز محتت اخت تار 

ی پدرم بودم، آیا فراموش كردید؟ پتس از متدم

شتما  اول ن و آخرین نامه شما به من رس د كه

 نراندند. عقد به زور كنار سفره را

سال داشتم، ه چ دوستش نداشتم، مامان  هفده -

 مابورم كرد.

ما قول و قرارمان را بتا هتم گذاشتته ی ول -

 بودیم.

بچته ی با مو آشنا شدم خ لی بچه بودم، وقت -

 فقط س زده سالم بود. ،بودم

 .س زده سالهی یك دختر زیبا -
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 گفت ، زیبا نازن ن من.مو هم ره هم نو م  -

 شدید.شما با من بزرگ م  -

عرت  ی بود، روزهای خوبی چه روزها ،دانمم  -

محبتتت و دوستتت داشتتتن. ی و دلتتدادگ ، روزهتتا

 ر مورد عر  چ ه؟ات امروز دعق ده

 ان پرس دم.مال را از خودئوآن روزها این س -

 خب، چه جواب دادم؟ -

شتقاوت، ق ی عتداوت، ش یعنتتی د: د یعن گفت -

 القلب : سّ قی یعن

كرد و ی ملخ و كوماه یدر گلو خندهی ضغبا بُ 

 گفت:

گرفته باشت ، حتمتًا ی این را جد كردمم نفكر 

ی متاهنگمتو هپرستش خوانده بودم كه با ی جای

ات امروز در مورد عر  چته عق دهی داشت. نگفت

 است؟

اولت ن ی عر  را قبول داشتتم، بترا یك روز -

ام عاش  شده بودم و از صم م دل بار در زندگ 

و احترام فراوان عالقه ی به این عر  و دلدادگ

دم و بعتد از رخو ستدر این عر  شكی م ولداشت

وجتتودم را ی گذشتتتم كتته ممتتامی از جهنمتت آن

ستتوزاند، بعتتد از آن دیگتتر نتوانستتتم عاشتت  

 بروم.

 پس همسرت چ ؟ -

دوستت  ، ما پای جاناندازه و حدهلنا را ب  -

ی ام انسان ه چ احت اجدارم. به خودش هم گفته

و  غایتترا به ی ندارد حتمًا عاش  باشد ما كس

نهایت دوست بدارد. از این گذشته عر  را فقط 

شتود ی ر مكراریك بار قبول دارم عاش  شدن اگ

 افتد.از واقع ت و لطافت م 

 آیا خوشبخت ؟ -

را در چتته بب نتت م. ی خوشتتبخت بستتتگی دارد -

و  استتتدانم عاشتت  متتن م كتته متت داری همستتر

با من را شرود كرد. فرزنتدان ی زندگ شقانهاع

 داریم كه زندگ ی اداریم، حرفهی سالم و عاقل

ی بترد، در كرتورمتا را بته پت ش م  یروزانه

متا ی اجتمتاع كن م كته بته شخصت تمت ی گزند

ی و س استی گذارد و در امان اجتماعاحترام م 

ی و احت اج ب رتر خواستو چون   مهستی و مذهب

خوشتتبختی  یر وا ههتتا را داین ینتتداریم همتته

 شما خودت چه؟ ایم.قبول كرده
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شك پا ب ی ام را بداناگر داستان زندگ  …آه -

 گریست.ی من خواهی به پا

بار همسر اخت ار كردید؟ چرا پس از  را دوچ -

از همسر اولتان به دنبتالم نگرتت د و ی جدای

پ دایم نكردیتد؟ چترا اصتوالً دوبتاره ازدواج 

 نبود؟ی اول كاف جازدوا یآیا ماربه ؟كردید

نبود، همسر ی من نسبت به مو كافی شاید وفا -

جتوان  :گفتدومم را هم مادرم مابورم كرد. م 

سترا و در این جهنمسرپرست هست ، و زیبا و ب 

های درنده که قوان ن را فقط برای با این گرگ

 مرا راحت نخواهند گذاشت.اند خود نوشته

اضتی هستت ، مترد ختوبی ات راز همسر كنون  -

 دارد؟است، دوستت 

خوب بود، ابتدا فكر كردم مقریبًا بتا ی خ ل -

كردهی ادوبارهی عر  زندگ ی ام، ولترا شترود 

من هم رته ی مثل زندگی زناشوی در زندگ  نرد.

را ی زنتدگی حساسای كه ش رین دوجود داری زهر

ر اولتم مستكنتد، در متورد هملخ و مرگبار م 

كردم كه متا از دو كتره مختلت  هم ره فكر م 

از هتم ی كنم خ لرا هم احسا  م ی هست م، دوم

دوریم، اصوالً مردها هم ره اول خودشان را خوب 

خواهند دست پ تدا ما به آنچه م  دهندنران م 

شوند دهند و آنچه م م  چهرهمغ  ر كنند. بعد 

 واقن هستند. كه در

-ث ر حرفأخواست مشاید م  .ی كردمكث كوماه
ن كه از گفتار آخرین هایش را بسناد و یا ای

 ن شده بود. مااش پرجمله

گونه باشند. مردها نباید این ینه، همهی ول -

ی هتایروزها چته ختواب و خ الآید آن یادت م 

مان هایی برای زنتدگی آینتدهچه نقره داشت م؟

 کر دیم؟می

، گتویی آورمخوبی به خاطر م هروزها را ب آن -

 دیروز بود.

، بتا ممتام جدایی ناپذیر زندگی من شده ءجز -

 شردندانم از ختتود جتتدا كتتكتته متت ی هایپرستتش

ستر راه هتم  بترغ رممكن است. جوان بتودیم، 

كوچتك از ی اگرفت م و بدون اخت ار جرقهقرار 

ده را در وجودمتتان نستتوزانی انگاهمتتان شتتعله

دارم ولتی بنتدرت را دوست ور كرد، آینه شعله

 .جویمشوم و خودم را در آن م م  ن دق  آدر 
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وستط هتال ی ااگر روز اول ن دیدارمان آینته 

 یخانه ما وجود نداشت من شتاید هرگتز متوجته

 شدم.حضور نازن ن نم 

بته چته فكتر  ،م الد، كاتای ؟ ستكوت كتردي -

 كن ؟م 

 به گذشته برگرتم. ایظهلحی برا -

 ي؟ردكبه چه فكر م  -

از سرنوشتتت و ی كتته هتت چ انستتان بتته ایتتن -

 ندارد.ی اش اطالعهآیند

 به سرنوشت معتقدي؟ -

گتتر دانم، شتتاید نتته شتتاید هتتم آري. انمتت  -

كنم. اا چه مت سرنوشت این نبود پس امروز این

گفتت: هم ره م  ؟آريمادربزرگ مرا به خاطر م 

ی نران ؟ شاید ایتن مفست رمرا كاا م ی پ ران

 از سرنوشت باشد.

كه شتد، مترا  - شاید هم سرنوشت من این بود 

 د كه م ل نداشتم.ننرای آناای

را ی زندگی هااز سالی مقاوم باش، هنوز خ ل -

 كه باید ادامه ده .ی در پ ش دار

ام به آینده ندارم، یتتاد گرفتتهی ده چ ام  -

ام تد  هزندگ  را روز به روز پ ش ببرم. آنچت

 ام.ام بود از دست دادهزندگ 

ی لتههدر و، ل خودمان ن ستتام امروز زندگ  -

 ها مهمند.اول بچه

 داري؟هایت را خ لی دوست بچه -

 ب رر از جانم. عاشقانه، نهایت،ب  -

هتایم را پ تدا اخ ر بچهی هامن هم این سال -

م تل ی از نظتر احساستی زیتادی هاكردم، ستال

 نداشتم از بودن آنها باخبر باشم.

ی ها چته گنتاهدر كتابت متوجته شتدم، بچته -

 بودند؟ مرمكب شده

روشن شدن این مطلتب بایتتد بته دوران ی برا -

از ی ابا همسر اولم برگردم، آنها پارهی زندگ

ا در وجود او بودند كه احسا  رنتت و وحرتت ر

 كردند.من زنده م 

 كنم.من گوش م  -

در آینده همه چ ز را برایت معریت  ختواهم  -

وقتتت چته سترین  !مت الد، امتروز نتهی كرد ول

 گذرد، امروز دیگر دیر شده.م 

  د باز هم برایتان ملفن كنم؟آیا مایل -

 شوم.خوشحال م ی خ ل ،حتمًا، حتماً  -
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هتم  یبترای ختوبی موان م دوستان خ لما م  -

 باش م.

ی شخص بهتری جستاو در گویا .ی كردمكث كوماه

ی را در غش و غم غل ظبُ  .از یك دوست بود

جمله ی جز ادای اچاره . گویاصدایش حس كردم

 آخر نداشت.

م الد عزیز، مو بهترین دوست من هستت ،  …آه -

 خدا نگهدارت.

ی اموقصدای جایش قرار دادم.  فن راملی گوش

امواج دلنر ن  ورایو در در فضا طن ن انداخت 

هایم را ب رتر فرو رفتم و چرم یآواز در صندل

آلود در وجودم مر  یبر هم گذاشتم. لرزش

ر وجود نازن ن را دی افتاده بود. شدیدًا گرما

تم این اثر دانسكردم، م فضای اماق حس م 

 خاطرات گذشته و صحبت مفصل امروز مای یادآور

مرطوبم را ی هاباز كردن چرم أتست، جرا

 چرم بگرایموحرتم این بود  یهمه ،نداشتم

در ی مبادا در اماق و كنار من باشد. چ ز

امروز هم او  .ها گذشتهگذشته :نم نه ب زددرو

دانستم ست م. م هی دیگری هاو هم من انسان

در من نخواهد ی ث ر پایدارأصحبت با او م

دیرینه است. حال ی مانده غمی داشت، آنچه باق

به خاطر  ؟شناسدان و مكان م م آیا زماین غ

در هر ی نوجوان او حتی خردسال ورم زمانآم 

غش كه اغلب كم هم نبود و بُ ی مورد غمناك

دیدگانم را  راه اشکفررد و گلویم را م 

جو غضبنا  و پرخاشی بست پدر با حالتم 

ل اات را بخور، گریه مغش: بُ غریدم 

 آن قرن ازحال كه ب ش از ن م  .ستهاضع فه

كنم و به غضم را كنترل م گذرد باز بُ م  زمان

در خفا  ،چرای دهم، ولگریه راه عبور نم 

مزك ه ی برای گریست. گریه عامل خوب موانم 

 روح و روان است.

طفلك باید  .كنمصحبت با نازن ن را مرور م 

 های قهوهی را گذرانده باشد، چرمسختی هاسال

داری دیآورم كه در هر اش را به خاطر م ل سع

، موج درخر دن م آبرق محبت و دلتنگی در 

دختر  .خندیدكالم از شوق دیدار م و ب  زدمی

ی اما آیا آنها واقعًا زندگ .ی بودجوان و شاد

كه مازه از ی داشتند؟ اسراری ادغدغهشاد و ب 

 آن آگاه شدم چه؟ آیا پدر او، آن مرد با
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اش زناشوی ی دگقدر از زنوقار و هنرمند این

دوم انتخاب ی بود كه معروق و یا همسری ناراض

ی اگر مادر نازن ن از زندگ !رده بودك

اضی بود پس چگونه راضی شد خود ناری زناشوی

با آن همه ی آن سن كم به مرد دردخترش را 

ثروت و مقام آن روز  مفاوت سن شوهر دهد. آیا

خوشبخت كردن دختر جوانش با آن ی آن مرد برا

ی بود؟! چراهام ی كافی سا  عر  به دیگراح

جوش د، شاید برود در در فكرم م ی زیاد

درست از ی دیگر با مطرح كردن آن جوابی روزها

نازن ن دریافت كنم. عاب، اگر مادر او 

خواست من با دخترش معاشر باشم پس چرا نم 

شان كنار هم ما را منها در خانهی ساعات زیاد

دانست دخترش ر او نم داد. آیا مادقرار م 

و من  ی من شده بودسراپا عاش  دلخسته

كه م ل داشتم ی موانستم او را به هر راهم 

 ببرم؟

به آسمان  دای بلبلیل صعود صثمی قوام یههچهچ

در فضا سبك  ،بردمرا با خود م ی صاف بهار

 مكراند و سپس آرام آرار به هر كاا م چون پَ 

 سپرد.رم م آورد و به دست افكام  دفرو

با من ی دانم آیا واقعًا نازن ن به دوستنم 

آنچه مسلم است با حرف ی ن از دارد یا نه، ول

د و را گروی از مسایل بغرنت زندگی شود خ لم 

چهل ساله  یلهصمرم م كرد. ب ن ما یك فا احت

دان م چه بر ما كه نم  و این به وجود آمده

طری  گوش ام كه از . خودم را قانن كردهگذشته

موانم كمكش كنم، هر او م ی هادادن به حرف

چند اگر مابور باش م از گذشته صحبت كن م 

مر كن م، خطر طغ ان چون هر چه سرپوش را محكم

ی آن ب رتر خواهد شد. ما امروز در سن ن

كن م كه قدرت كنترل داریم یا حداقل م ی زندگ

موانم او را با من قدرت كنترل دارم پس م 

به گذشته ببرم، بگذارم از عواط  سرپوش خود 

 اش با من صحبت كند.گذاشته شده

ی زنی هاروم؟ باید به حرفم ی آیا راه اشتباه

در  …عاش  من بود و شاید همی گوش دهم كه روز

او  دارم كهی با زنی زناشویی كه زندگی حال

ست كه او مرا هم عاش  من است و فرق ایناا

مرمكب خ انت خوشبخت كرده است. آیا من 

به ی معنوی شوم، یا این عمل من كمكم ی احساس
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نازن ن و ی دیرینه است. آیا اگر جای عزیز

كوماه هم كه شده ی ساعتی برا احت هلنا را

موانست خود را به معویش كنم. آیا نازن ن م 

 د:گویهلنا قرار دهد و بی جا

این ح  مو است كه به یك دوست دیرینه كمك  

 كن ؟

گذشته و حال من ی یر و بم زندگهلنا از ز

با ی موانم بگویم قبل از آشنایآگاه است. نم 

پس از ی ول امكر و دست نخورده بودههلنا بِ 

هر روز وقت ی نوادگاخی ازدواج و مرك ل زندگ

غروب و پایان كار ب رون به ام د و اشت اق 

ان به خانه مدیدار و بودن با همسر و فرزندان

 نهمه اوقات م و روزمرهزندگی  آنها بازگرتم.

ها بال و پر را پر كرده بودند، حال كه بچه

اند خود رفتهی گرفته و هر كدام دنبال زندگ

ی من مثل ف لم س نما ول یگذشتهی حوادا زندگ

شود، باید م ی دارد بازنمایی زنده و واقع

غ ر از  با هلنای اعتراف كنم قبل از آشنای

ی هار دورهد با چهار دختر همه آنهای دیگر

داشتم و  معاشرت نزدیک و احساسیی متفاوم

امروز دو نفر آنها دوباره بر سر راهم قرار 

كه او و، دختر سبز چرمی م نی اند، دومگرفته

هم به عر  خود به من اعتراف كرده بود. در 

اخ رم به ایران با من مما  ی از سفرهای یك

او هم از  .ز كردباره زبان عر  با گرفت و دو

كردن این همه  یو با سپرسرش ناراضی هم

و وجود دو فرزند بزرگسال ی زناشویی هاسال

دانم اگر شرایط موجود یدارد. نمی قصد جدای

االر در ایران نبود مردس کاذب امروز و قدرت

گونه راحت به من دوباره اظهار آیا آنها این

گونه م ل ندارم به ه چ ؟!كردندعر  و محبت م 

این دو زن  یو روزمرهی عاطف یاز حساس ت زندگ

سوءاستفاده كنم. آنها احساسات خرد شده و 

خود را دارند، پدران و مادران آنها ی هارنت

شان سوق دادند زندگ  دری را به زور به راه

كه مورد خواست و پذیرش آنها نبود، در 

نزده، شانزده سالگی دیدگاه آنها در سن ن پا

دید آنها  كه ازی مرد جوان هعر  و محبت ب

داشت، ی خوش منظر و حسا  بود اهم ت نهای

آنها عاش  شده بودند و م ل داشتند به 

آن ی هاعرقران جواب مثبت داده شود و بر پایه
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ستقر كنند. مو ی ریزآینده خود را پ ی زندگ

قدم ی ساالرام پدر و یا مادردر همان ایی ول

ا  و عواط  موجه به احسگذارد، ب به جلو م 

ی كه ما صالح و خوشبخت ان بر مبنای ایندخترش

به  ،خواه مدان م و م مرا بهتر از خودت م 

انی را برای زندگی سل قه و خواست خود مرد

شود اش این م ، نت اه مكنم انتخاب  شما

امروز پس از گذشت چهل سال هنوز عر  اول ه 

در خ ال خود  اند،خود را فراموش نكردهی زندگ

گدار به آب ب  کنند و سراناامبا آن زندگی می

زنند و مصمم هستند از آب و آمش بگذرند ما م 

را دوباره به ی از خوشبختی اماندهی شاید باق

و  سرد جوان دیروز و مرد دست ب اورند. منِ 

سر  ازامروز كه مصایب زیادی  یچر ده گرم

ی هادانم كه افكار و خواستهم  امدهانرگذ

 آنهاییكمك كننده به ی و مواند حامم م پاك

ی وابسته باشد كه هنوز به من از نظر عاطف

 و محبت دارند. هستند

روی بر گردانم و به موانم از آنها من م 

ی عاقالنه و این عمل اما آیا راهم بروم،

ی بر دوباره طال و مهری اگر روز ؟ستامردانه 

هم؟ هم قرار بگ رند، چه باید اناام دسر را

 م؟!اناام ده موانماصوالً چه م 

 فعالً نقد را دریابم، نس ه بماند!

زده ساله ن ست، شانی م نو دیگر آن دختر زیبا

 هم كه منی خانوادگی ، در محفلبس ار چاق شده

، کندمی رنگ را حضور داشتم متوجه شدم موهایش

ی باید هم موهای سالگی در م انطب عتًا زن

س اهش امروز سپ د و یا حداقل شب  مثل ی روز

ی شده باشد، چرمانش سبزینه زیبای سترخاك

ی حالت غم ف بر ایناگذشته را حفظ كرده مض

ث ر أزیبامرش كرده است. شاید م امروز سنگ ن

را چندان  شااز غم او فربهی مخمورنگاه 

كند، در اول ن دیدار من ناآگاه نمایان نم 

ی گفتگو با آشنای ،كه او داردی از روزگار

مناسب با ی در فرصتخندیدم و او داشتم و م 

 !خندند!آم ز گفت: آقا چه خوش م كنایهی لحن

گر من شد چون چند طب عتًا متوجه نگاه پرسر

لفن مروز بعد به محل اقامت من در شهرمان 

، از این عملش شدیدًا متعاب و نگران شدم. زد
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به خاطرم آمد در اول ن سفر مرتر  من و هلنا 

 دیدار ما هم ن امد.ی برا ااو حت

 !سالم م الد -

 !سالم -

 .از دیدارت شاد شدم -

 همسر و فرزندانت خوبند؟ طور،من هم هم ن -

بل ؟ آنها خوبند! ما چته متدت در شتهرمان  -

 مان ؟م 

ما چند روز دیگر به مهران و سپس به ش راز  -

دیگتر بته اروپتا بتر ی اروم، بعد از هفتهم 

 گردم.م 

 كنم. الزم بود با خ ال راحت باهات صحبت -

 ردي؟!در چه مو -

 نزن.ی خ الخودت را به ب  -

 دانم.حق قت این است كه اصالً نم  -

ی دانتتت ؟ در اولتتت ن روز آغتتتاز زنتتتدگم  -

من مرد ی ام به همسرم گفتم شوهر حق قزناشوی 

مواند مالك جسم متن م  ، شوهرماست، اوی دیگر

ی هرگز به روح و احستا  متن دسترستی باشد ول

فقط  مناگر چه هزار سال بگذرد هد داشت، نخوا

 كنم!م ی به ظاهر با او زندگ

و او چگونته ی این را بگتویی چگونه موانست -

 موانست برنود و بپذیرد؟

، حتال خواستتماو را دوست نداشتم و نم  من -

 هم هم نگونه است.

كه هتم دوستت  رای مگر نه این است آن دیگر -

 گذاردي؟ و منهایش شتیگذا شداشتی كنارم 

كرد.  به ازدواج مابور مرا م الد. پدرم …آه -

 تد و متن پس از این كه شماها از شهرمان رفت

 اقدر اصترار و حتتآن پدرممنها و بی مو شدم 

باالخره مابور شدم من به پتذیرش  ماگریه كرد 

پدرم  یدر  كن . نتوانستم گریهی مواندهم، م 

را بب نم و محمل كنم. مو شاید نتدان ، بعتد 

پتدرم  یسم عقتدمان شتش متاه در خانتهاز مرا

و مرا با خودت ی كردم ما شاید مو ب ایی زندگ

 ببري.

گوی ؟ خواست مو غ رممكن بود، از این چه م  -

در مهران داشتم ی من مك اماقی دانستگذشته م 

ی حقوق ماه انه، اگر به این راضتی غازندرشو 

 مهران؟ی و ن امدی چرا همه را مر  نكردی بود

 رفت م.و با هم م ی مدآخواست مو م م دلم  -
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ها كته متا در خ  - ن و در المتاشاید آن روز

كردیم ایتن عمتل اناتام م ی رویاهایمان زندگ

ی از بستتگان متردسر هم تی خواهرپذیر بود ول

این عمل من بس از زشتت و دور  است،نزدیك من 

رستت د متتن چگونتته بتته نظتتر م ی از مردانگتت

رعًا و رسمًا در عقتد را كه شی موانستم دخترم 

استتت بتته ایتتن ستتهولت از همستتر ی متترد دیگتتر

بردم؟! مو خودت اش جدا كرده با خود م قانون 

 كه این عمل غ رممكن بود. ی دانم 

اش این شد كه مابور شدم سال ان ستال نت اه -

كتنم، ی با نفرت و كراهتتت در كنتار او زنتدگ

ختود دارم و ی بترای قامها است در خانه اسال

 كنم.م ی ا زندگمنه

 هایتان چه؟بچه -

كه خودشان اقترار كردنتد ی ها همان طوربچه -

 بود.ی آرزو داشتند پدرشان شخص دیگر

ات بتته ایتن صتورت متاسفم كته زنتدگ ی خ ل -

 گذشته است.

، هنوز هتم متا حتد داشتممردی را كه دوست  -

از او ی دارم، اگر متو بختواهنثار جان دوست 

 هر ق مت كه باشد.شوم حال به جدا م 

طتور  امتروز ه ختوردم. زمانتهاز حرف او یكت

ی ، متادر متن روزسخت چنگ انداخته است دیگری

ی ما پا اپدرم با او حتی هايبه علت ناسازگار

از همسرش جتدا نرتد، حتال ی مرگ پ ش رفت، ول

این زن مغموم در این سن و با وجود دو فرزند 

چترا؟  خواهد از شوهرش جدا شود.گوید كه م م 

دوستتش ی كته او روزی شاید ام دوار بود مترد

ی مرتتر  بتا همسترش ناراضتی داشت از زندگم 

ی جدیتدی باشد و در نت اه آنها بتوانند زندگ

آیتد بته  غمتی را با هم مرك ل بدهند. هر دم

 مبار  بادم.

دارم و نهایتت دوستت نو. من همسرم را ب م  -

بتار  دان ، هلنا یكهایمان هستم، م عاش  بچه

كه ب مار شدید شدم و ما مرز مرگ پت ش رفتتم 

یك لحظه از  ابا ممام اختالف زبان و فرهنگ حت

 موانم پرت پتا بتهمن غافل نرد حال چگونه م 

عواطت  مرتتتركمان بتزنم و او را منهتا  یهمه

كنم متتو و همستترت بگتتذارم، متتن پ رتتنهاد متت 

مرتركتان را مرم م كن تد ی زندگی هاناهمواري

 هچتون بت را پ ش ببرید ا هم زندگیآسوده ب و
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نزدیتك ی منهایی و احتماالً به زودی دوران پ ر

در ی نتاگوارمر از زنتدگی شویم و ه چ چ تزم 

كن در ی مرا بپذیر و سعی هان ست، حرفی منهای

 ثر باشد.مؤمو 

بتا او را زیتر یتك ستق  ی م ل ندارم زندگ -

د ما متن امه دهم، منتظرم دخترمان شوهر كناد

 مستقل خود بروم.ی زندگی هم پ

 كنند؟ها چه م بچه -

 یآزمایرتگاهعلوم  یدر رشتهی دخترم به زود -

ی شتتود و پستترم هتتم بتته زودالتحصتت ل م فار 

 گ رد.دیپلمش را م 

 دارم؟ی الئوس …م نو -

 ال ، بپر .ئوچه س -

كتاب سه قطره خون صادق هدایت را كه به مو  -

 آیا هنوز داري؟ مهدیه داده بود

 نه، گمش كردم! -

مطمئن نبتودم حق قتت را گفتته باشتد، كتتاب 

بود كه نازن ن بتا نوشتتن چنتد ستطر ی اهدیه

شهرشتان بته متن  ازبود، زمان برگرت متا دیا

ی فراموشتتی هاداده بتتود و متتن در همتتان ستتال

ام با ختط زدن جمتالت نتازن ن و نوشتتن زندگ 

 دادههدیته از زبتان ختودم بته م نتو ی جمالم

جز بودم. شدیداً  ی هتاكتاب ءم ل داشتم امروز 

 من باشد.

 پ دایش كن ؟ی موانكه نم ی آیا مطمئن هست -

اگر هنتوز ی م الد. ول مسفأبل ، مطمئنم. مت -

 پس بگ ري؟ی آن را داشتم چرا م ل دار

 از این كتاب خاطره دارم. -

 اي؟چه خاطره بپرسمموانم م  -

 از این مطلب بگذریم. -

ها حوادا روزهتایم سال من در طول گذشت این -

آن را ی ام، مطمئن باش روزنوشتهی را در دفتر

 رسانم.به دستت م 

مان شویم که از زنتدگیما متولد می چه خوب، -

حال كه هستم ب تاور متا  داستانی نوشته شود،

 با خود ببرم.

بته دستتت ختواهم ی حال زود استت، یتك روز -

 چنتد هخواستم خواهش كنم اگر ممكنتم رساند. 

دان . من هر چه از متو س . م برایم بنویی خط

 ام.ام همه را حفظ كردهبود داشتهیاد

 بنویسم.ی م ل داری در چه مورد -
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خواهم خط و انرایت م  هر چه م ل خودت است، -

با  می کنم را امروز داشته باشم. م الد احسا 

ی خ لی احرف زدن با مو و شن دن آنچه مو گفته

 ام.سبك شده

 خوشحالم كردي. ه خوب،چ -

به مو ی موانم هر زمان كه به شهرمان آمدم  -

 ملفن كنم؟

شتوم. ات بدهم خوشحال م اگر بتوانم دلداري -

 ات را به خاطر من ویران نكن.زندگ ی ول

از ابتدا ما انتها ی این شد كه من چند سطر

و از طری   و صداقت نوشتمی با مضمون پاك

 م.درسان اوآشنایی به 

 امروز كه چند سالی از این صحبتا به م

گذرد و من چند سفر دیگر هم به شهرمان م 

او  ،چند صحبت ملفن ی داشتم و در هر موقع ت

 . شادم و شادمر.همسرش جدا نردههنوز از 
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و یك سال ی كرور محل اقامت من در این س

بس ار سردس ر است. حدودًا نزدیك ی اخ ر، مح ط

كه از آن سر ی سردی و بادها قطب قرار دارد

مواند ها را هم م مابستان اشود حتوزیده م 

سرما  یهمهاجرت درجی ابتدای هاخنك كند. سال

ی بادها .رس ددرجه زیر صفر هم م ی سما  احت

ا زیبا و روشن در سرد و سوزان، برف سپ د ام

از واقع ات ی پرت سر هم جزیی هاهفته طی

 شود.روزمره محسوب م ی زندگ

و چند  مادر ،هرتاد م الدی كه پدر یاوایل دهه

نواده بته متا پ وستتند، هنتوز عضو دیگر ختا

 ت برقرار بود.حدّ  به شدت وی زمستانسرمای 

ی اوایل كه پدر و متادر بت ن فرزنتدان زنتدگ

بته قتدم  در اوقات فراغتت و پدر كردند منم 

پر بترف و یتخ زده ی هازدن و صحبت در خ ابان

  گفت:. پدر با شع  م م پرداختم 

 .هایم یخ زدهالد نگاه كن سب لم ت 

رانم مت ی هاو قندیل  داد. باریك سب لش را ن

كردم و در آویزان سب لش را نگاه م ی هاقندیل

 كند.عاب بودم كه چگونه سرما را محمل م 

در سرمای کومتاه متدت زنتدگی کترده ما اصوالً 

سرمای زمستتانی در شتهری کت ه بودیم، یعنتی 

دوران م انسالی پدر و کودکی و نوجوانی مترا 

رفت انستان گونه سرما ما میکرد ولی اینپر می

بتته بهتتار و گرمتتای طاقتتت کنتتد رو را بی

سالتای میکنندهزنده و کنتار  آورد و دوران ک

  شد.میکرسی خواب دن سپری 
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در  آنی متاد یخصو  جنبههب آنهای ادامه زندگ

ی برا ور ایااد شده بودشرایط جدیدی که در کر

ایتن  مرمادر بس ار مركل شده بود، ساده و او

ستگکه  ی او كفتاف مختارج زنتدگی حقوق بازنر

 داد.آنها را نم 

 كن ؟پسرم به چه فكر م  -

كلمه پسترم را از دهتان پتدرم ی سال ان زیاد

نرن ده بودم. از آخرین دیدارمان، ب ش از ده 

م وجتود كته ممتای گذشتت و آن روزهتایسال م 

جوانم اشت اق شن دن ایتن كلمته را داشتت او 

كترد. نته، آن ابتا م ی هم ره دانسته از ادا

ین كلمه را كوماه ای انصاف نباید بود، گاهب 

ادا  در زمتتان نصتت حتی گتتذرا و بتتدون پایتته

 كرد.م 

ز فرصتت نرتده بتود به خودم و شما كه هرگت -

مدت با هم قدم بتزن م و صتحبت  درازاینگونه 

اغلتتب اوقتتات فراغتتت را بتتا شتتما  .كنتت م

 ید.دگذراندوستانتان م 

 دانم. شماها كوچك و شلو  بودید.م  -

را ی كتته دوران خردستتالی ها متتا زمتتانبچتته -

ر ستر و صتدا گذرانند، شتلو ، شت طان و ُپتم 

جستم كوچتك ی هستند. این طب عتًا نرانه ستالمت

آنها است. از این گذشتته در آن دوران متادر 

 خرید.ما را به جان م ی ها هم ره شلوغ

ی هاپرخاشی مر شده بودبزرگی قدری و مو وقت -

دو ستته بتتار  محمتتل كنتت .ی موانستتتمتترا نم 

 قهرآم ز خانه را مر  كرده بودي.

ممام روح و جانم به دنبال آرامتش و ستمبل  -

 كر د.ر م آقاجان پَ ی یعن مآرامر

 كه با آقاجان باش ؟ی رفتپس مو م  -

ام آقاجان با دوران ناآرام زندگ  یدر ممام -

 داد.ام م  ی مسلهایش خ لحرف

داشت، یتادت لی دوست  پ رمرد مهربان مرا خ -

هتایم را گفتت: متن همته نوهآید؟ هم ره م م 

ی دارم، امتا مت الد چ تز دیگترت دوست نهایب 

 است.

متن وجتود ی پدر. اگر آقاجان در زنتدگی بل -

بایستت م ی ه مركالمدانم امروز با چنداشت نم 

 كردم!دست و پناه نرم م 

ی الئوپدر هرگتز در متتورد نتازن ن از متن ست

مترین پدیتده آن روزها شتاید مهم .نكرده بود
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پنداشتت های جوانی من م ام را از حماقتزندگ 

صور م  و یا این مر  او دیگتر كه م كترد از 

نام نازن ن را ن ز به خاطر نخواهم  اهرگز حت

پنداشتت، فراموش شده م ی داستان آورد. آن را

بته او ی مترستانت  احتتی من هم از نظر روحت

كه باید متاب ن ی نزدیك نبودم و اصوالً اعتماد

كردم. هرگز پسر و پدر باشد در خود احسا  نم 

 نكرده بودم.ی با او در این مورد صحبت

راه  یآید یك بار مرا در ن متهبه خاطرم م  -

 مر  خانه برگرداندمت.

بار دیگر ممام راه را از آن شتهر متا ی ول -

 .كردمی شهر خودمان ط

كته از ی اصحبت شد. خندهی آرام چاشنی اخنده 

شده بود كه  به کوهی شدت اندوه مه دلم مبدیل

 كرد.راه گلویم را مسدود م 

 گرفت ؟بدون پول چگونه مصم م به رفتن م  -

دادیتد، هتم كته م ی همان مقتدار پتول كمت -

كردم ها را جمن م از ع ديی   چند مومانخصوبه

 به كارم ب اید.ی ما شاید روز

هایت را صرف خریدن كتتاب اما مو ب رتر پول -

 كردي.م 

هتم كنتار ی دو مومتانی در ع ن حال یكی ول -

 گذاشتم.م 

به من نوشت و مترا ی یك بار آقاجان چند خط -

 سرزنش كرد.ی قدر

ار بتا هتم ، چندین بپ رمرد طفلكي. جد …آه -

 گریست م.

 آقاجان نزد مو گریه كرد؟ -

 من اشك پ رمرد را در آورده بود.ی هاگریه -

م، بترایم معریت  كتن یتچرا؟ حال فرصت دار -

 رساندي.چگونه خودت را نزد آقاجان م 

 كن د؟هایم را باور م آیا حرف -

 حتمًا. -

هتا ها و ناباورياگتر مملتتو از شتگفت  احت -

 باشد؟!

 كنم. معری  كن.معلوم است باور م  پسرجان -

مان اغلب آشتفته بتود، ختودم را مح ط خانه -

ر آواز اما بدون كار ر انر ي، پُ جوان، پُ ی مرد

كته ی به دالیلت غمگ ن بودم، دیدم،م ی و كاسب

بتترایم مهتتم و پ چ تتده بتتود دل بتته محصتت ل 

دانستتم دادم. نوزده سال داشتم و چتون م نم 
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خواهد شد مبلتغ پناتاه  باز طاقتم ممامی روز

چتون ی جوان قانعی انداز داشتم، برامومان پس

 یشد، به وس لهمحسوب م ی پول مقریبًا زیاد من

از شهر محل سكونتمان به اهواز رستت دم، اموبو  

-كتاری بتودم. در مهمتان پ تداکردنسخت در فكر 
كته زدم ی مستقر شدم. به هتر دری محقر یخانه

اول بخور و نم تر  پ دا نكردم، چند روزی كار

ی وشتود. رفتتم ستشد دیدم چاره كار نم ی سپر

س  ئتتو مقاضتتای دیتتدار بتتا ر شتتهری شتتهربان

ی راهنمتایی كردم، مترا نتزد سترهنگی شهربان

كردند، دانستم ستمت معاونتت اداره را دارد. 

معاشرت را آموخته بتودم حتال و  طری  صحبت و

 را نه با ذكر آشنایی و شغل شتمااحوال خودم 

معری  كردم و ایتن كته اهتل راه ختالف  برایش

راه حتل كتردم. ی مقاضتا حتال ن ستم و در ع ن

به عقلش نرست د. پرست دم. ی اابتدا راهنمای 

اش صتبر و مثل من بتا ممتام جتوان  یاگر شخص

محملش ممام شتود و از راه راستت  ،اشبردباري

ی باشتد؟ بتا صتم م تمنحرف شود، مقصر كته م 

ی ر از دیوار خانه كستجواب داد: اگی كامالً جد

باال بروي، مرا به ضرب گلوله پتای ن خواهنتد 

 آورد! 

ی در ارمتش افتتادم. یاد سرهنگ بهها بعد سال

و بتا  ایادارهاوایل استخدامم در قسمت دفتر 

كتردم. آن ستال م  دستت و پناته نترمی پولب 

خرتتك و بستت ار ستترد بتتود در  زمستتتان مهتتران

ی و مدل ارمرت یک کت به رنگ سبز س ری امغازه

ارزانتی خریتدم كته  گترم و ،پرم از جنس یول

است ی داران آمریكایصو  درجهخبعدها دانستم م

جنتتاب پوشتت دم، آن و متتن ندانستتته آن را م 

سن و حقوق ماهانه  سرهنگ با داشتن چند برابر

من، از كت من خوشش ن امده بتود و چتون زختم 

شتدم اغلتب دل ل او را متوجته نم ب ی هازبان

ی گرفتم، سراناام روزخند او قرار م رد ن شمو

دبانه به او اعتراض كتردم كته از رفتتارش ؤم

دست بتردارد، بتتا خرتم غریتد كتته: ح ت  كته 

 ( همراهم ن ست؟ گویا ایتناممم)اسلحهپارابلو

ی و ، چه از نتادانی انسانهابدبخت ی كه ممام

ی در همته متتوارد زنتدگ آنها هايچه از حقارت

موانتد باشتد. م ی ا ك گلولتهاش فقط شتلچاره

م كه با هتی جناب سرهنگ با موض م دوست نزدیك
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كته ایرتان  كار بودیم و ایتندر آن اداره هم

بته  نهپوشند و اش م را به خاطر گرم این كت 

یادی خاطر آمریكای از عملتش ی بتودنش عتذر ز

متری را بهتر و گرمخواهش كرد كت  اخواست، حت

آن كتت مخصتو   ،نمدا، چه م بدهدبه من هدیه 

ی آمریكایی و آن جناب روی داران آمریكایدرجه

متن هم رته در ایتن ی بودنش حساس ت داشت. ول

كرت دن ی گونه موارد لخت و عور بودن و گرسنگ

 دادم.رایگان مرج م م ی را به قبول چ ز

معری  كرد كه بته ی جناب سرهنگ معاون شهربان

ی متقاضتی كتادر شتهربانی داردرجهی برای زود

 ستابه شتركت كتن چت دخواهند، پ رتنهاد دام 

و در عت ن ختدمت و پتس از ی وارد شتوی بتوان

ی و افسر خوبی دیپلمت را بگ ری كوشش موف  شو

یون فرم را ی بود ولی خوبی شوي، پ رنهاد خ ل

پسندیدم، جتواب دادم، نم ی در ه چ مدل و رنگ

دستت و پتا  کتاری قصد دارم در پاالیرگاه نفت

  نردم ما زمان ثبت نتام فرصتت كنم، اگر موف

خ ز و ثروممند وطنم برگرت دارم. در مح ط نفت

هم دردم دوا نرد. پولم رو بته اممتام بتود. 

هان رست دم. بل ط اموبتو  خریتدم و بته اصتف

در ایتتن شتتهر در  خانمعمتته دانستتتم پستترِ م 

كند. فكر كردم شتاید موستط كار م ی اكارخانه

بته هتر جتان دست و پا كنم. ی او بتوانم كار

ی بود پسر عمه را پ دا كتردم. بته زودی كندن

موانم در م ی رغبت زیاد او، دو روزدانستم ب 

كنم. خ الم را راحت ی منها اماقش با او زندگ

ن ست. ده مومتان بترایم ی كرد كه از كار خبر

دانستتم بتا هتر مرتقت و مانده بود، م ی باق

كه هست با این پول باید به دامتان پتر ی ذلت

حبت آقاجان پناه ببرم، چون از كمبتود پتول م

ب ستت ی شدیدًا نگران بودم از پسر عمه مقاضتا

آقاجان پول  موسطمومان قرض كردم و قول دادم 

را برایش پس خواهم فرستاد، پسرعمه با هتزار 

ه چ پتول در ی قسم و آیه مرا مطمئن كرد كته 

ایتن كته ی بساط ندارد، در اماق پسرعمه بترا

مزی ن دیتوار  مثبت اناتام یكار داده باشتم 

اش را به عهتده گترفتم و در اقچهمسف د منها 

همان مكان بود كه به طتور امفتاق چرتمم بته 

ی انتدازش افتتاد، دستت بتر رودفتر حستاب پس

دفترچه باز بتود و متن  گویم،حق قت می قلبم،
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ی را بته نتام او دیتدم. ولتی رقم قابل موجه

او  ،دان تد پتدری او ن اوردم. م هرگز به رو

ز ورود من به این كرور آمتد و چند سال بعد ا

اول ته را مهمتان متن و برادرهتایم ی هاهفته

 بود.

و چته حتوادثی را  یط ی راهایپسرم. چه راه -

 كردي! ماربه

موف  نردم ختودم را ی كه اگر روز برای این -

م كه مالش نكرده بودم. همته مصتایب نسرزنش نك

 را به جان خریدم.ی زندگ

 ان بودي.جوی خ ل -

در خانته شتما ی دانستتم دیگتر جتایم ی ول -

 ندارم.

مر بر گردنش فرترد. پالتویش را ك   یپدر یقه

ستوزنده را ی هایش كفاف سرمامتوجه شدم دستكش

 دهد.نم 

ونش با پرم گوسفند كه دری چرمی پدر. دستكر -

و ماال استتفاده از آن را پ تدا  مودوزی شده

ن استفاده كن د، نكردم دارم، م ل دارید از آ

 دكته شتما داریت سرد است و ایتنهوا به شدت 

 كند.چاره سرما را نم 

موان م كنم، م سرد شده. چرا قبول نم ی خ ل -

 خواهد.دا  م ی چای برگردیم خانه، دلم فناان

مقریبًا ساكت بود، غ ر از  در ح ن برگرتن پدر

گری الئوچند ست نكترد، در ی كومتاه پرستش دی

 ق شده بود ما به خانه رس دیم.افكار خودش غر

 اند؟ها هنوز برنگرتهبچه -

 نه، االن زود است. -

را ی پدر لبا  عوض كرد و در خالل این مدت چتا

ی شت رینی اآماده كردم و با دو فناان و قطعه

 كه هلنا پخته بود كنار هم نرست م.

پدر س گاری آمش زد، با پكی عم   بته آن مثتل 

و گتتاهی  ذره ذره صتتحبتهم رتته كتته در ختتالل 

فرستتتاد دود را از دهتتان ب تترون م  کنانحلقتته

 .اش را برایم معری  كنگفت: بق ه

 یكرایته راه مهران را پ ش گرفتم، آن زمان -

مروز چنت ن كه من ا اموبو  زیاد نبود یا این

مانتده ی برایم بتاقی چند مومان دارم،مصوری 

محقتر ی اخانتهبود ما بتوانم شب را در مهمان

خانه كه چه عرض كتنم، ستالن كنم، مهمانی سپر

ی مختختواب فلتزی بود با معداد شاید سی بزرگ
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هایش نالتهی صدای كه با هر حركت زهواردررفته

 یشود مصور كرد كه اگر همهشد، حال م بلند م 

ها خواب تده آن مختخوابی كه شب بر روی آنهای

خواستتتند در آن واحتتد در آن غلتتت بودنتتد م 

 شد.بلند م ی ناهناار سمفونیبخورند چه 

ی مختلفتی سالن كث   و آلوده نبود اما بوهتا

عادت و ی در فضا پخش بود، به نظافت و پاك زگ

عالقه داشتم، در اول ن نگتاه از محتل ختوابم 

، از ختانم اش عتوض نرتدهوجه شدم كه ملحفهمت

   نظوسایل ی كرد مقاضاكه آن جا كار م ی مسن

آن شتب خواب تدن را برایم آورد، پتول  كردم،

ك ت  زهتوار در رفتته ی پرداخته بتودم، وقتت

ی مانتتده بتترای بتتاق  را بتتا چنتتد  مرتتهورم

م بته شتر دستبرد زیر بالش گذااطم نان از خط

پابرجتا و ی اهم ن ك   خاطرهی روز یاد آوردم

 هم ره زنده برایم به جا گذاشته است.

اكاو نگاهم كرد، گویا هرگز ناي؟ كچه خاطره -

م. اشتی داشته بك   پولی كرد من روزر نم مصو

 از پول.ی محقر و خال احت

ای قدیمی است، روزی در گذشته آه پدر، خاطره -

دوستی بس ار صم می كه ك   پول مرا دیده بتود 

بتته متن  اشبا ممام كهنگی و زهتتوار در رفتگتی

 گفت: چه ك   زیبایی دارم.

ش را در زیر ست گاری ختاموش كترد. پدر س گار

خاكستر ست گار  یكوچك و مقریبًا نامرئی هالکه

 لوارش پراكند و آخرین جرعه چتايشی را از رو

هایش را كه حال گرم شتده بتود را نوش د. دست

خواست دست من قرار داد، گویا م ی روی به نرم

دانستتم كته ی متن م دستم را نوازش كنتد ولت

 بلد ن ست. دادننوازش 

 اش را بگو.بگو. بق ه -

صتابون ی شد كه بومازه داشت گرم م  چرمانم -

مازه شسته شده مرا بته یتاد روز  یزرد ملحفه

 جان انداخت.یحاج دایی شسترو

جتان را بته ختاطر ی دایحاجی مو روز شسترو -

 آوري؟!م 

ده ساله بودم، یك ستال قبتل پانزبلی پدر،  -

از ی شتتما بتته یكتتی از اولتت ن ماموریتتت ادار

 استان فار  بود.ی شهرها

منتزل حتاج ی ن روز همه در ح تاط انتدرونآ -

مرتهور ی ند، آن انتدروندجان جمن شده بویدای
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 اح  قدم گذاشتن به آن را نداشت، حتتی كه كس

 خود من.

دانم، حاج دایی شتما انستان مخصتو  بته م  -

 خودش بود.

ها كاله و در مابستانی صورت سف د، چرمان آب -

طر سف د و كت و شلوار سف دش را به ختای حص ر

 آوري؟م 

عصتتای معتتروفش را كتته در واقتتن  ابلتت . حتتت -

 الف چوب آبنو  داشت.غشمر ری باریك با 

 شد.موجب مر  مردم م ی درست است، گاه -

ی مختتت چتتوبی جتتان را رویآن روز حتتاج دایتت -

شست. من دیدم او را م ی خوابانده بودند و كس

سف د بود ی اشور ل   پارچهكه در دست آن مرده

بته ختاطر  ات دیگرش صتابون زرد، حتتتو در دس

او را كتتامالً شستتته و آب ی آورم كتته وقتتتمتت 

اش هنوز پر از ك  صابون كر دند دو حفره ب ن 

 بود.

 .ها گذشتهخ لی از آن سال -

 از عمر من.ی ب ش از ن م -

 عمر من.ی و شاید ممام -

 خواه د؟م ی چای آیا فناان دیگر -

 واقعتاً  دا ی سترد چتای بل . در ایتن هتوا -

 بخش است.لذت

برایش آوردم و در خالل ایتن ی دیگر چای فناان

مبل كته بته طتور راحتت و ی كار او را بر رو

م قتی لم ده بود نگاه كردم، در فكتر عی آرام

متن ی هتاث ر حرفأدانستم مفرو رفته بود، نم 

ام او به یتاد یتار و بب شدهاست یا این كه س

یتن مملكتت شتك در اباشد. ب  نش افتادهدوستا

هم زبان بدون دوستان غریب و دور افتاده و ب 

 موانست زیاد به او ختوش بگتذرد،اش نم گذشته

فرزنتتدانش، متادر و چنتد دوستت و ی من و باق

طب عتًا ی دیگر اغلب در كنارش بودیم ولی آشنا

كتته او بته آن  دشتنم  شاآن معاشرت و زنتتدگ 

 عادت داشت.

 ؟به شهرمان و پدربزرگ رس ديی ك -

بلت ط  ی که برایم باقی مانتده بتودبا پول -

آخرین پنت ریالی را با دقتت  و و  خریدماموب

اموبتو  نزدیتك ی . وقتتمه ک فم قتایم کتردم

امامزاده هاشم موق  كرد مثل اغلتب مستافرین 

هم پ اده شدم و به داخل حرم رفتم و  دیگر من
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كتردم بتدون  زادهمام را مقدیم اماآخرین سكه

دانستم كه خواسته باشم، چون م ی این كه حاجت

شود. اموبو  دوباره حركت كترد و برآورده نم 

پناره به ب رون ی افكار من مثل هم ره از ورا

درختان سرسبز اطراف جتاده بتا ی هاو سر شاخه

 هم به كلناار مرغول شدند.

رساند هش طوری بود كه م سكوت كردم، نگای قدر

 شده است.آخرین جمالمم ی در ادای ثرأمتوجه م

 كن ؟پسر جان، به چه فكر م  -

آن  ام، وای این داستان نزدیك شتدهبه انته -

روز پرواز نگاه من بر فراز درختان موام بتا 

 بود. دیگری انگ زخاطره غمی یادآور

اي. من سراپا گوشم، برایم معریت  چه خاطره -

 كن.

كنم از شتن دن ایتن متتاجرا احستا  فكر نم  -

 بدهد.به شما دست ی خوب

ی شتماراشتباهات ب ی دانم كه در زندگمن م  -

شماها مرمكتب كرده ام و هم ره ام دوار بودم 

 آن اشتباهات نروید.

اعتتراف  شن دم پتدرمی بود كه این اول ن بار

حترفش چنتان بترایم  .كردم  ت خودبه اشتباها

عا ب و غ رقابل باور بود كته مصتم م گترفتم 

 اثترش ارم و حتماجرا را كه هنوز در خاطر دا

 كنم برایش معری  كنم.هم هنوز حس م  را

بته متن  محکمی آه پدر، روزی چنان پس گردنی -

 را سوزاند. و روانم جان ،زدید كه گردن

 كرده بودي؟ی چرا؟ مگر چه كار خالف -

 دیدجان م مقص ر بودم، آقاآن روز واقعًا ب  -

كه شما اغلتب خانته ن ستت د و در  دانستو می

از شتما ی كن د، روزما كمك نم ی هامر  در  و

بته ایتن موضتود كته ی خواست كه موجه ب رتتر

 شد داشته باش د.ما به آن مربوط م ی آینده

 بود.ی پ رمرد انسان شریف -

 بتتا محکتتم عصتتر متترا صتتدا كردیتتد وی روز -

 ات چه است:مرین در پرس دید: فردا مهم

 جواب دادم: انگل س . -

بودم، امر كردید بتروم و  كال  هرتم دب رستان

كتتتابم را ب تتاورم. گفت تتد: بختتوان و متتن 

ات غلط است، بایتد ایتن خواندم. گفت د: ملفظ

شما زبان انگل سی را به ختوبی  .ی بخوان جور

ملفظ شما بتا ملفتتظ معلتم متن  دانست د ونمی
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فرق داشت و من نفهم ده بتودم شتما چته ی خ ل

هسته كه سرم در كتاب بود آی گفت د، همان طور

هنتوز  …و بامر  گفتم: معلم گفته ایتن جتوري

در پتس ی حرفم ممام نرده بود كه ستوزش عم قت

متازه  .گردنم حس كردم. سترم را بلنتد كتردم

ح تران شتدم  .ا شتن دمری مه ب پس گردنی صدا

ر ممام جتانم د، آن وقت درد دزنرا م  ، کهكه

زن د به مرا م  شمای د که دوید، مازه دانستم

ی مرتت و متالم ا نكردیتد حستاباین هم اكتفت

خواستم به شما ده بودید كه م ر كردادید، مصو

 یاد بدهم. مطلبی

ساعتی بعد كه از خانه ب رون رفت د مادر بغلتتم 

زد ام بدهد، گویا با خودش حتترف متت كرد كه مسل 

چون شن دم كه گفت: مرا امام رضتتا بته متتا پتس 

 .كرداز او هم خاالت نم  اداد، حت

ناكاو و پرسرگر مرا دید، ادامته مادر نگاه ك

 داد:

آن زمان سه سالت بود، با پدرت رفتته بتودیم 

زیارت امام و دیدار فام ل، مو از ی مرهد برا

 ، دكترهتتا گفتتته اغلتتب دل درد داشتتتی كتتودك

 ست:ابودند: ورم روده 

كتردي، م ی طتاقتصبم به شتدت ب  ادمشب دم یك

ی بردیمتت دكتتر و او هتم دارویتی همان ستحر

هوش و كبود در بغلم افتاده مو ب  .یز كردماو

خانم م زبان كه همراهم بود گفتت: متا  .بودي

من بروم پر  و جو كنم داروخانته كرت ك كاتا 

 را ببر حرم. معصوم قرار دارد شما این طفل

ه مدمی داختل حترم دانم چنم  .یك بودحرم نزد

م گریه كردم و گله از ممام ما موانست ،بودیم

م ان ِه  ِهت  ریم را چنگ زدم و ایم. ضهبدبخت 

گویند: گلت م آیا درست است كه م  گریه گفتم:

و  را كه بافتند س اه، بته آب زمتزمی بخت كس

بختت  گلت م آن کتهكوثر هم نتوان سف د كرد! 

در ی س اه بافت، آیا رنگ روشن و درخرتان مرا

زنده به این شهر  كارگاهش نداشت؟ این بچه را

قطن  رمان بازگردانم.چگونه مرده به شه آوردم

یو  و نتاموان أدرمانده، مت .ام د كرده بودم

ی از مه دل درآوردم: یتا امتام ناگهان فریاد

ام آمتدم، چگونته بچته ةبا زنتد ، شن دی:رضا

ام را از متو اش را برگتردانم؟ متن بچتهمرده

دلش به حتال متن ستوخت، دلتش  مخواهم. امام 
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گهان كرد، چون نای بزرگوار مو هم سوخت،ی برا

ب رون ی هوشهایت را باز كردي، از عالم ب چرم

به گریته كتردن، برگرتت م ی و شرود كردی آمد

ی موانستتنم  ه چ چ زی كه چند روز خانه، موی

خوردي، انگتار نته  خوراکی و كلی نرست بخوري

بودي، پتس از  انگار كه مریش و در حال مترگ 

را كته در ی چند روز برگرت م شتهرمان و نتذر

 و محبتش كرده بودم به جا آوردم. راه امام

مادرت درست معری  كرده بتود، واقعتًا عت ن  -

 واقعه است.

ها از خود پرست ده بتودم، از رباپدر، ی ول -

 بودنم چه سود!

گتتوش و شتت طان بتتودي، متتن بتته در  بتتازي -

 دادي.نم 

بتا او شتوم،  مرییجتد صحبتم ل نداشتم وارد 

 دم:اممام به این گفته او ادامه دای برا

ها بعد یك بار باز گتذرم بته حترم امتام سال

 افتاد.

 ك ؟ راست ، -

یادمان ن ستت؟ بتا خودمتان و چنتد متن از  -

 دوستان نزدیك شما.

از ی بل ، درست است، متن متاموریتم در یكت -

 گ الن بود.ی شهرها

 .بودی مس ار زیبا و سبز و خرشهر ب -

بته ایتن شتهر موجته ی االن هم زیباست خ لت -

 د.انكرده

در این شتهر ی دوستان زیاد دوران محص ل من -

 داشتم.

 پس یادت هست؟ -

ام را بته ختاطر ام زنتدگ پدر، من ممتی بل -

ب تان آنهتا ی جزی تتات آن را. ولت ادارم، حت

 شود.شما نم ی امروز، موجب خرسند

 ها گذشته است، معری  كن.آه گذشته -

ی امروز یاد آقاجان ب رتتر از همته روزهتا -

پتس از ی وقتت. زنده شتده استت مذهن دیگر در

جتان گذشت آن روزها به شهرمان و دامتتان آقتا

نخورده بودم چون  چ زیرس دم چهل و هرت ساعت 

در بساط نداشتتم، پ رمترد پتس از ی دیگر پول

 ،گذشت چند روز با زبان و استدالل هم ره خوشش

شما برگتردم، ی متقاعدم كرد كه به خانه و سو

 من بود.ی نگران محص ل و آینده
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بارهتا و ی و نوجتوانی زمتان كتودك ؟دان دم 

و نامالیمات دو دستت بارها در مواقن نزول بال 

كردم و چنگ به آسمان دراز م ی سو ناموانم را

ی ولت ،زدم كه یادم داده بودندم ی هایب هوده

ابر فرترده و ماریتك چ تز ی آن باالها جز مرت

بته چنتتگ زدن و ی برای ادرخران و ام د دهنده

هتتایم از غمی رهتتایی دامتتان افتتتادن بتترا

 دیدم.نم 

ی دو دوست صتم م و مادر به من گفت: شمای روز

عتازم مرتهد هستت د. بعتد ی اناام كتاری برا

كنتد متا ی مواند شما را راضادامه داد كه م 

مرا هم همراه خود كن د. اضافه كرد: طب عتتًا 

به زیارت حرم خواهند رفتت، بترو و ضتریم را 

بختواه، امتام مترا  تد دل كن، حاجتبگ ر، در

ات كوچك و بزرگ زندگ ی هادارد حتمًا گرهدوست 

 باز خواهد شد.

كه ه چ حوصله مسافرت نداشتم، نه  حق قتش این

زدیم و نه این كه مرا به با هم م ی حرف زیاد

بردید، سرم به كار ختودم گترم بتود، م ی جای

هتم  یمغم داشتم، دلم گرفته بتود، دن تای ول

ام تتد بتود، بتا ی هااز روزنتهی ریك و خالما

در درون ی خندیتتدم ولتتگفتم و م دوستتتانم متت 

شكستتته و آزرده و افستترده بتتودم، در درون 

 .دادمدر ب رون بروز نم ی گریستم ولم 

شما قبول كردید و ما عازم مرهد شدیم، در یتك 

هتل لوكس اقامت كتردیم، روزی منهتا بته حترم 

دانستم آن روز كه در رفتم. داخل صحن حرم، نم 

ای بغل مادر رو به مرگ بودم او در چته زاویتته

هتایش را كه امام آنقدر راحت حرف ایستاده بود

خواست دق قًا در همان نقطتته شن ده بود، دلم م 

اخت تار بایستم، جمع ت آنقدر زیاد بود كته ب 

ای و بتته هرگوشتته آوردمتترا بتته حركتتت در متت 

وزهتتای طتتراوت و . چقتتدر انستتان در رکرتتاندمی

آالیش روحش پا  و بت  خود های جوان زندگ ظرافت

است، زندگی من طراوت زیادی نداشتت، اگتر هتم 

هایم را در گذر بودنتتد، خنتتدهداشت سطحی و زود

كتردم متتا م  لحظات خوشی به چند ن متته مقست م

چ زی را بركند و یتا جتایی را  شمبادا انعكاس

خدشته ب و روحتتم پتتا  و  انخراب كند، امتتا جت

رس د و شاید هم، همه بودند، آزارم به كسی نم 

داشتتتم. در را بتت ش از حتتد معمتتول دوستتت م 
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كاری دیوار حرم وجتتودم را دیتدم كته بته آینه

نزدیتك  .مبتدیل شتتده بتود ی شکستههزاران مكه

بوسته بته فلتز  نراندن ضریم رس ده بودم، اهل

نبتتودم، چنتتگ در آن انتتداختم،  مرتتبکطالیتتی 

را بتر ستطم بتتراق و گترم آن مك ته ام پ ران 

ضتاه  ،داد و فریادبی ،دادم، در حالتی روحان 

و زاری گرمتتای جوشتتش اشتتك را در چرتتمانم حتتس 

آنکته ه تتاهوی در سکوت مطلت  وجتتودم بی كردم،

 آرام در دل گفتم:ب رون را برنوم 

بار مرا یك دانی زندگی ش رین است.حتمًا می…آه

 یم را داشتت بار هم شاید هوای و یكبرگرداند

، رنت و اندوه ما ك ؟ مگر چه عمتل ما برگردم

دانم؟ متن بتد كه خود نمت  امی مرمكب شدهخالف

 پاداشم ده ! دكنم و مو ب

ام بتاز شتوند، كور زندگ ی هاكمكم كن ما گره

ام بتروم و كمكم كن ما بتوانم دنبتال زنتدگ 

 خود را ب ابم.

 و مو پسرم، االن این جا هست . -

ین كه دست سرنوشت مرا به این جتا ای و برا -

من مصت بتی برساند، سال ان زیاد ی هاگذشت و 

 را متحمل شدم.ی دیگر

كه دانته دانته موانتن ی ت داشتو آنقدر هم -

و امروز موفت  و ی ات را از م ان بردارزندگ 

 بپردازي. اراحتی سربلند به زندگ

داشتم ما به او بگتویم،  های نگفتهقدر حرفآن

خبر از آنچه كه من از م انش گذشتم او ب ی ول

در مبل خانه من نرسته احسا  امن ت و آرامتش 

كرد، حق قت این بود كه در مدت چهل و پتنت م 

سال، در واقن بعد از شناخت من از خودم، این 

ما به طتور  بود كهی اول ن و شاید آخرین بار

دوستانه و در طول چند ساعت موانست م با هتم 

قن من بگویم و او گوش كند، صحبت كن م، در وا

چون در گذشته هم ره این مرحله دق قًا بترعكس 

 شد.اناام م 

بته ی به ساعتم نگاه كردم، هنتوز چنتد ستاعت

 ها به خانه مانده بود.آمدن هلنا و بچه

ته بتود و ِستمت سترویتم نربه مردی كه رو بته

ام را داشت نگاه كردم، پ ر و ضع   شتده پدري

جه شتده بتودم كته اغلتب بود، این اواخر متو

گویتد و رود، كتتم م ساكت و در ختود فترو مت 

دهتتد، شتتاید در افكتتار ختتودش ب رتتتر گتتوش م 
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كند، ختودم ی اش زندگمر بود ما با گذشتهراحت

داشتته باشتم ی ، فرصت مناسبهستم ورطهم هم ن

ام بته شوم، یتاد گرفتتهم غرق م هایدر گذشته

ی دگفكر كنم بدون ایتن كتته در زنت نچه گذشتآ

کل زندگی این استت،  بگذارد،ی ام ماث ركنون 

ایم و گذشتته وجتود نداشتتهما بدون مردید بی

شتك ب  این گذشته است که ما را فرمداده است.

و ی اهت ، ممام آنبودمر راض گونه پدر هم این

و  ندگی پر سر و صتدایش ختاموشجناال زو ی هو

هایش شده است، نوه یساكت یحال مابور به زندگ

گذارنتد، از ستر و كتولش بتاال به سترش م  سر

گ تترد در آغتتوش م  آنهتتا رای رونتتد و وقتتتم 

ستب لش را هتم بكرتند ولتی  اتح دهداجازه م 

كومتاه متدت ی هااین دیدارها و سترگرم وقتی 

و باز  رودفرو میشود دوباره به فكر خاموش م 

و گم  خورداش غوطه م گذشتهی شك در زندگهم ب 

ی دست انستم شاید دیگر فرصت مناسبد. م شودمی

البتال بتا هتم گونه منها و فار ندهد ما این

خصتو  ایتن كته بنر ن م و ستخن بگتوی م. بته

 گفتن به او داشتم.ی برای زیادی هاحرف

در طرز ب تان بست ار دق ت  بتودم كته او را 

نرناانم چون هر ب ان بدون مفكر از جانب متن 

خواست  .باشدی رناش او برای اموانست بهانهم 

من به ختاطر آوردن او از نقتاط ضتعفش نبتود 

بلكه احت اج داشتم با او صحبت كنم و او فقط 

ی گوش كند، چتون ایتن لحظتات هرگتتز در زنتدگ

افتاده بود. سرم را دوران گذشته من امفاق ن 

خالف بتر گتردش دادم وی اق پذیرایمدر اطراف ا

 امهای هنریمعمول که خود از کسی در مورد کار

 پرس دم: خواهمنظر نمی

من چته ی نقاشی پدر، نظرمان در مورد كارها -

 است؟

مابلوهای كار آبرنگ كه در نزدیكتی دیتد او  به

 به دیوار آویزان بود لحظامی نگاه كرد و گفت:

ی ازنتدهی مند ولی هاقرنگ هستند، رنگی خ ل -

دارند، پر از حرارت هستند، چرا رنگ روغن كم 

 كن ؟كار م 

گ رند اد م ها هنوز كوچكند، وقت مرا زیبچه -

ی اق كار درستت و حستابماز این گذشته هنوز ا

ندارم، در واقن آمل ه من آشپزخانه ما استت، 
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 گ ر ب اورم بساط رنتگ روغتن رای فرصت مناسب

 پهن خواهم كرد. هم

دنبتال ی كه به این مملكتت آمتدی چرا زمان -

 نرفت ؟ی محص ل در رشته نقاش

بودم و از در  و محص ل فتراري، مازه وارد  -

شتد در متن فرستتاده نم ی برای از ایران پول

كردم، امرار معاش كار م ی بایست برانت اه م 

ثبت ی نقاشی اما دو سه سال اول در مدرسه عال

در كار نبود، چند متابلو ی نام كردم، امتحان

بته علتت ی از من خواستند كه نرتان دادم ولت

ب رد شن دم، بعد هتم زیاد هر سال جوای متقاض

ها چنتان و روزمره و مولد بچتهی اداری كارها

وقتم را گرفته بود كه فرصت محص ل دیگر دستت 

 نداد.

از چهتره آقاجتان ی رنگی مابلوی نگاه پدر رو

و ستت اه و ستتف د او ی عكتتس قتتدیمی كتته از رو

 كر ده بودم خ ره ماند.

 جا خوش كرده است.ی خوبی آقاجان در جا -

پ رمرد امروز كنار ما ن ست متا متاسفم كه  -

آرام مرا بب ند، طفلتك هم رته نگتران ی زندگ

 من بود. یآینده

مو انگرت كوچك او را  ُبردمیهرگاه مرا ب رون  -

 كردي.گرفتی و در كنارش حركت م م 

خواست وسایل نقاشی كتاملی دلم م آن روزها  -

در ی هرگز ب رتر از چند مداد رنگی داشتم، ول

 نبود. اخت ارم

 بروي.ی خواست پزشك خوبدلم م  -

مادر از سال سوم رشته طب به ستال ی پسرعمو -

ی و طراحی زیبا و رشته نقاشی اول رشته هنرها

 برود.ی برگرت، چون م ل داشت نقاش قابل

هستت ، ی امو خودت امتروز نقتاش خودستاخته -

پستتندند چتتون شتتاید در آن متترا م ی كارهتتا

 د.نب نم ی اوردهو دست نخی وحری هاحالت

چون هرگز كسی بته متن  طور باشد،شاید هم ن -

ام را چگونه مخلوط مورد عالقهی هارنگ ن اموخت

را بته موهتایم كنم و یا این كه چگونته قلتم

از كتار در  زیبتاحركت درآورم متا متابلویم 

از زمان دب رستان ی اپدر خاطرهی ب اید. راست

 به یاد دارم.ی و نقاش

 دهم، معری  كن.وش م چه خوب، گ -

 ام.حرف زدهی خسته شدید، خ ل -
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، همته آن نه، نه، بگتو، م تل دارم بتدانم -

 دانستم.چ زی که ما به حال نمی

آختر كته ی هادانست د سالپدر آیا م ی راست -

دادم اغلب به  نكال  دوازده را چند بار امتحا

ستان كته هفتتهئجای ر چنتد ستاعت ی ا س دب ر

و انرتاء را در ست كل اول ی سمدریس زبان فار

در اخت تتار داشتتت متتن بتته شتتاگردان معلتت م 

 دادم؟م 

 را معری  نكرده بودي.ی نه، مو چ ز -

مگر نه این كه در فرهنگ متا بته متا یتاد  -

ستاكت ی ااناام دادهی دهند كه اگر عمل خوبم 

باش و از خودت معری  نكن و اگر عمل كوچتك و 

 باش؟!ی زرگمنتظر منب ه بی اناام دادی زشت

 .هخب، بل ، هم نطور -

و ی گفتم، نته منهتا فارستنمت ی من هم چ ز -

ی هاكتردم، بلكته اغلتب ستاعتانراء مدریس م 

 .دها هم در اخت ار من بوبچهی نقاش

چته ی  س دب رستتان و آن معلتتم نقاشتئپس ر -

 كردند؟م 

 دشتصرف ایتن م  وقتران دانم! احتماالً چه م  -

 خوانم!؟  نم گزارش دهند كه من در

 به یادت آمد؟ی دیگری اچه خاطره -

 آید كتهاست، به خاطرمان م ی در مورد نقاش -

و عالقه من كاردستی  ی دب رستانب رتر در دوره

 ما بود؟ یاغلب مورد بحث در خانهنقاشی به 

كه مو به ایتن  دشبل ، به خاطر دارم. گله م  -

 رس دي.كارها ب رتر از در  و مرقت م 

های كتاب خواندن من به هنر و یآه پدر، عالقه -

ام را بق تته ضتتروریات زنتتدگ  اممتتورد عالقتته

 امتحتان پتس دادن و .رعاد قرار داده بودلامحت

نقاشی در دب رستان هم باعتث شتتد كته  یمسابقه

اعتماد من نسبت بته معلمت ن و نتاظران امتتور 

فرهنگی به كلی از ب ن بتترود، در واقتن مستبب 

قصتد  .بودنتتد ن من از محص ل آنهتاگریزان بود

کردنتتد ح  عمل میانتقام از شما داشتند، به نا

دزدیدند. ام را میهای زندگیو به این صورت سال

هایم را یاد بگ رم چه یتاد کردم چه در فکر می

 نگ رم نت اه مردودی من است.

 افتاد؟ی چرا؟ مگر چه امفاق -

ان استتی از شتهرهای شما محل كارمان در یك -

 گ الن شده بود.
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و  دارم یتاده بل ، بل ، معلوم است كته بت -

 .خاطرات خوبی هم از این شهر دارم

ی افصل خرك كردن برگ چاي، عطر آن مثل هاله -

ی ممتام فضتای زندگی از سرخوشی لط   و نامری

 پوشاند.شهر را م 

متتن در  یو متتو یتتك مابستتتان بتتدون اجتتازه -

د چند ماه كتار كرمول د م ی كه چای اكارخانه

 كرده بودي.

 دانست د؟!پس شما م  -

 بل ، مادرت معری  كرده بود. -

متن و چنتد نفتر ی در همان شهر بود كه روز -

ی ق د و بند براب ی معلمی دیگر را با سرپرست

آیا  به مركز استان فرستادند.ی نقاش یمسابقه

 آید؟به خاطرمان م 

 آورم.نه متاسفانه ه چ به خاطر نم  -

ی اروز مسابقه با وسایل كارم در دست گوشته -

 منتظر باز شدن درب سالن محتل شتتركت مستابقه

ی سال، كومتاه قتد بتا موهتای م انبودم. مرد

ی من در حركتت بتود، ریخته را دیدم كه به سو

به جمتن چنتد  ماز كنار گذشت و چند قدم بعد 

ستالم و ی بته گرمتی با پستر .جوان دیگر رس د

را بتته ستتویی كرتت د، ستتی كتترد و او احوالپر

ی فاصله، فاصتله با قدری من ولی سو سفانهأمت

ی هایرتان را بته ختوبقدر كم بتود كته حرفآن

داد كته سال به جوان قول مت شن دم، مرد م ان

ی قبل نفر اول خواهتد هاامسال هم او مثل سال

ها كناكاو شدم، در پر  از شن دن این حرف .شد

آن مترد كه همان روز كردم دانستم كه ی و جوی

مسابقه و آن جوان  یبازر  مخصو  و نظر دهنده

 نزدیتكی از بزرگتان شتهر و آشتنای فرزند یك

باشد، سخت غمگ ن و نگران شدم، قض ه ایران م 

گروه خودمتان معریت  ی سرپرست الابالی را برا

مسابقه از االن مع ت ن  یندهكردم و این كه بر

ین شترایط كته برنتده از االن  شده و من در ا

ن ن هم شتد، علوم باشد شركت نخواهم كرد و چم

نكتردم ی ه چ معاب و من همان روز نت اه اعالم

بته ی و بته زود ان جتوان برنتده اعتالمكه هم

شتركت در مستابقه ف نتال اعتزام ی مهران برا

 شد.م 

مدل آن مسابقه را من هنتوز بته ختاطر دارم، 

هتتای قرمتتز باشتتته از گلستتفال ن انی گلتتدان
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خصو  این كتته كتچ ستف د د بهدرشت بوشمعدانی 

از رطوبتت ختا  گلتدان ستایه ی ناشتی خاكستر

 به گلدان داده بود.ی زیبایی هاروشن

كه ی آمش زد و در حالی پدر متفكر س گار دیگر

 كرد گفت:دود را در هوا پراكنده م 

مملكتت وجتود شئون  یهو ظلم در همی نادرست -

و  دو رو ،ركتتاختتالف کتتل  سئتتوقتتتی ر ،داشتتت

ها دستت یترباشد چه انتظتاری از ز ئول تمسبی

ی احاتتاف و اعمتال دوره ،شد داشت، آن دورهم 

 ها بود.رد مقاصد با حربه نادرست بُ زور و پ ر

مبترا از  و بایتد پتا  پرورشآموزش و ی ول -

 ها باشد.این مص بت

كه انتظار  كردیمی رشد و زندگی ما در مح ط -

رخنته ، در فرهنتتگ متا رفتتهم ن كارها هم م 

 کرده بود.

داشتتم كته ی آلتودچه خاطرات س اه و دردآه، 

دانستم آب ریخته م ی پدرم معری  كنم ولی برا

 برگرداند.سبو شود دوباره به شده را نم 

پدر چند سال بعتتد از اولت ن و آخترین صتحبت 

درگذشتت. در ی طویل ما با هم به علتت ب متار

مرا مر  كرد كتته حتس كترده ی واقن درست زمان

قتدر ام و آنرا دوباره به دست آورده او بودم

پنهان شده و ابراز نرده داشتتم كته ی هامحبت

 در اخت ارش قرار دهم.

م تل ی اموستط نامته ی كه مادردق قًا از زمان

نزد ما اطالد داد، جوشری از  آمدن آنها را به

پدر در من به غل ان در آمد، به هم ن  بخرایش

ها را ذشتتهگتز گخاطر با خود عهد كردم كه هر

به خاطرش ن تاورم و از  كدورت قهر و به صورت

به او دریغ نكنم. این شد كه با ی گونه كمكهر

چهارده سال  مدت پذیرای آنها شدم و آغوش باز

اتا و متا آخترین روز اش با متا در اینزندگ 

 اش او را منها نگذاردم.زندگ 
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 یاماق كارم زوایای آواز استاد بنان در فضا

دانم در طول دهد، نم وجودم را نوازش م 

جاودانه او را ی هاام چند بار آهنگزندگ 

ام، عابا كه ما به امروز از شن دن شن ده

ی مرا  اشق"سم مرانه:اام، آنها خسته نرده

 ن این مرد لمخمی باشد، صدام "شیدا یو كردي

ی شود ممامموجب مسك ن روح من و باعث م 

  دار شوند.احساسات خفته من ب

از ی ام، طرحتام را جلتو كرت دهپایه نقاش هس

هتایم رنگ یبوست لهپای ز را كه در فكر بودم 

كنم چتون پتای ز بوم پا  م ی زنده كنم از رو

از ی آزارد، جتتایش طرحتتمتترا متت ی هنتتوز گتتاه

استت از ی كنم، متدل متن عكستمابستان رسم م 

مان را نرتان كته ح تاط خانتهمابستان گذشته 

در كنار ح اط كه مفروش به چمتن استت  .ددهم 

در  و ایستتاده استت درخت منومند آلو سرفراز

 .ی داردفلتزی اكته پرتت ی مقابلش ن مكت چوب

هلنا پارسال قسمت چوب ن ن مكتت را بته رنتگ 

رنتتگ ن مكتت در ی زینت داد، ستبزی سبز زیبای

جنگل فرو رفته است، قسمت چ  ن مكتت ی سبزینگ

موزای ك كته بتدون  پهتنی هااز ستنگی معداد

استفاده قرار گرفته بودند وجود دارد كه بتر 

ُرز سترخ ی هتامته گلوبا چند بی آن گلدانی رو

به خود ی سنگی از م زی اهام كه جلوقرار داده

 گرفته است.

ن كته شترود افصل بهار به مابستت سرینمغ  ر 

شده بود به من فرصت نداده بود ما چمن ح تاط 
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 ی وحری و ریز م نتا راهای از گلرا كه انبوه

ما  سطم ح اط. كرده بود اصالح كنمدر خود غرق 

ی درشت و زیبای هاگل .رسدی به نظر م وحرحدی 

بر ستر از جتا شقای  كه هر سال شاداب و پتا 

به ن مكت و پرتت آورند جلوه خاصی غنچه در م 

این ها درختان ب د و كاج جنگل مررف به ی همه

 ح اط داده است.

كه خودم سال  را امر واقن مدل نقاش عكس را، د

كنم، از ام بته دقتتت نگتاه مت گذشته انداختتته

شوم و از م ان پناتره دق قتًا ام بلند م صندل 

ام، طتترح را ریختته. كنمهمان محل را نگاه متت 

ام و كرده انتخاب ام را مقریبًا بزرگبوم نقاش 

های زیادی را روی آن كار كنم، صدای باید هفته

هتا مترا بته دن تای در ح ن ادغتام رنگ استاد

 برد.دیگری م 

یی و آوازی زیبتا اآه. چقدر دلنرت ن استت صتد

آید و با هتم مر  فكرم به پرواز در م  .شن دن

كن م. مدت زیتتادی از آشتنایی به گذشته سفر م 

-هتا در شتبمن و نتازن ن نگذشتته بتود، مازگ 
های خانوادگی كتته پتتدر و متتادر و دیگتتر نر ن 

كردند بته ختاطر او برقرار م  را ن آنهادوستا

كردم. شبی  پس از صرف شام، ختانمی از شركت م 

آشنایان مدعوین را دعتوت بته ستتكوت كترد متا 

ای بخواند، سخت معاب كردم ما به نازن ن مرانه

ی خوش دارد، همه یحال به من نگفته بود كه صدا

ای دلنر ن از یك خواننتده ساكت شدیم او مرانه

خواند، لذت بردم، چته صتدای صتاف و  مرهور زن

مر شتدم. پتتس عاش  بودم عاش  ،روح نوازی داشت

از اممام هنرنمایی او متوجه شدم مادرم سر در 

گوش همان خانم به ناوا مرغول استت، آن ختانم 

من  یسر برداشت و لحظامی مرا نگاه كرد، فاصله

با آنها مقریبًا زیاد بتتود، ایتن قترار متن و 

در ماالس دور از هتم بنرت ن م نازن ن بود كه 

ا در ن اورد، آن خانم بتا م ما كسی سر از راز

صدای بلنتتد از متن ختواهش كترد كته برایرتتان 

 بخوانم.

ممكتتن نبتتود، حرفرتتان را ی انكتتار و ستترپ چ

 پذیرفتم و برایران خواندم:

مرانه معتروف "شب به گلستان ین ا، منتظرت بودم"

ازن ن ما ن داریوش رف عی را حومو جاودانه مر

ث ر صتدایم در أو شاهد م ب رتر دوستم بدارد،



 

  319 /  نازن ن همزاد من...

 

 

، در ماالس بعد دانست م كته بتدون بودم آنها

از لطتت  ی حضتتور متتن و نتتازن ن بزمرتتان ختتال

 باشد.م 

بار هلنا در فكرم جتا  آیم و اینبه خودم م  

ی متن كته همستتر مهربتان و صتم م .كندخوش م 

دارد و بست ار نگتران حتال و وستتم م ددانم 

موانستتم ی متن استت، چته م ل این روزهااحوا

 یختود بته او آمتوختم كته هت چ نكتته ،بكنم

مان داشتته زناشتوی ی نباید در زنتدگی پنهان

افتاده است و خواه ناخواه به ی باش م، امفاق

ام كه آن سویش بته نتازن ن كر ده شدهی جریان

 شود.ختم م 

ینگونته را كته ای هلنا ماكنون از من اسم زن

. آیا هلنا نادیده بته رده نپرس دهپریرانم ك

ی كند؟ آیا من عمل زشت و نادرستتاو حسادت م 

 دهم؟اناام م 

موانم بكنم؟ ابتدا نتازن ن بتود چه م ی راست

ام پ دا شد. از این گذشته بعد هلنا در زندگ 

من بتا نتازن ن و یتا بترعكس،  یمما  دوباره

بایستت م ی بتود كته بته هتر صتورت روزی عمل

شد. مگر نه این كه در همتان دوران  برقرار م

ی به همدیگر قول داده بتودیم و دلدادگی جوان

در دست طب عت متا را از هتم جتدا كترد، اگر 

آینده در هر شرایط موجود از هم باخبر شویم؟ 

از این گذشته مگر نه این كه من نت م ب رتتر 

ستتالم و برقتترار امتتروزم را متتدیون ی زنتتدگ

قانه او در آن عاشتتی هتتاو مراقبتی بان پرتتت

ایتتن روز رست ده  بته او دوران هستم؟ و حتال

 است.

آیتد و متترا مادر نازن ن شبی به ختتواب متتن م 

شود كه اندازد و باعث م نگران به یاد آنها م 

ان پ تدا كتنم، بتا آنهتا شمن آنها را در شهر

مما  بگ رم و این مما  را ما امروز و این جا 

نم با نازن ن موادانم ما كی م ادامه دهم. نم 

مما  ملفتی داشته باشم و در ع ن حال ه چ م ل 

گویتتد از ثر هلنا شوم. به من م أندارم موجب م

نظر او مهم ن ستتت كته متن بتا نتازن ن صتحبت 

هایمتان خصو  این كه قسمت اعظتتم حرفبه ،كنمم 

ل الكنم، ولتی نتازن ن در خترا برایش مرجمه م 

عد كند كتته هایش هر چند سعی دارد مرا متقاحرف

هایش ثبتامی فگذشته را فراموش كرده است ولی حر
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حتوادا  ءندارد چون آن دوران و آنچه گذشتت جتز

از خاطر  ااش بوده و به راحتدوران حسا  جوان 

رود. ولی در طرز ب ان و معریت  آنچته كته نم 

ها و كنم موج عظ می از خواستتهگذشته احسا  م 

شتدت بتتاقی  ام دهای مهار شده هنوز در او بتته

هتتایش بست ار واضتم مانده است. او در خالل حرف

ای رساند كه در جستاوی گمرده و از دست رفتهم 

 باشد.م 

ی دختتر .لك از چه حوادثی باید گذشته باشدطف

ی سال، امروز به زن م انو شاديی با آن شاداب

از دست ی خوشبختی مبدل شده كه هنوز در جستاو

 رفته است.

ازدواج كتتردن او هت چ  بتار دانم چترا دونم 

، وشبختی و ستعادت وی كمكتی نكتردهكدام به خ

جتودش در جتوانی كه متا عمت  وی طب عتًا دختر

و این عر  با شكست مواجه شده  عاش  مردی شده

را كامتل و عم ت  ی مواند مرد دیگترباشد نم 

ی ازنتدگ ی دوست بتدارد و بتا او كتامالً راضت

م از ایتن كتتدامرتر  داشته باشد. حال اگر هر

خود را در خوشتبخت نمتودن ی همسران نهایت سع

یو  و أبردند بتاز او امتروز متبه كار م او 

 بود؟!سرخورده نم 

موهتا ام. قلممتابلو را زدهی ابتتدایی هارنگ

شتویم و احت اج به شسترو دارند، آنهتا را م 

گذارم، در جدید از بنان م ی كنم، آهنگخرك م 

در ی خ ره به بوم نقاشتروم و ام فرو م صندل 

ستال ی شوم. نزدیك به سباره غرق م افكارم دو

اش گتذرد، ثمترهمرتر  من و هلنا م ی از زندگ

 ی در حتداحرفته سه فرزنتد دلبنتتد متا استت،

 بای كوچك بتا ماه زامتی مناستو خانهخودمان 

كتدام از ایتن داریتم، هت چی رفاه زندگی برا

ی ان قطرهبا ریختی زحمت و گاهآرامش امروز ب 

ی كدام براها هراشك به دست ن امد، امروز بچه

انتد و تهر گرفَپتی رو پا ایستادن خود به سوی

من ی هنری كارهای ول ،ایممن و هلنا منها شده

كنتد و همسترم هتم در راه رفتاه و سرگرمم م 

ی گردان ن ست چتون روی من از ه چ محبت اراحت

بته . شاید ب رتتر شدهگونه بافته طب عتش این

از  چن ن امرتركمان ری این دل ل كه اصل زندگ

 مان شرود كردیم.آشنای ی ابتدا
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با اختالف هرت سال سن من با او، یعنی در آغاز 

آشنایی من ب ست و شش ساله و او ما حتد هاتتده 

سالگی برای من موقع ت درخرتتانی بتود كته بتا 

نران دادن اصل راستی و اطم نان مرتتر  او را 

و از این رهگذر در آینده از  چون خود ب اموزم

های بهتری در درستی و احتترام و محبتت او در 

یتتاد بگ تترم. فتترم دادن یتتك دختتتر جتتوان بتتا 

اختالفات همتته جانبته در فرهنتگ و زبتان كتار 

هایی را طتی چه بسا فراز و نر ب .ای نبودهساد

 .بتود بزرگتیكردیم كه در زمانش محول بست ار 

كته شتانس متن در موانم اعتراف كتنم امروز م 

هماهنگی همه جانبه او در همه مراحتل زنتدگ ، 

آالیش او به متن و متن بتا ممتام عر  پا  و ب 

ناباوری و گریز از عر ، احترام و محبت عم ت  

 من به او بوده است.

ی او با سن كم خود شااعانه اعتتراف بته عرتق

ختود او ن تز ی گرم، لط   و عم   كرد كه برا

متن مادیتد و ی متا بترابختش اسابقه و لذتب 

و  نتگگُ  ،معری  چندین باره ایتن مطلتب كهنته

 نگ از این نظر كه بتا مارب تاتبود، گُ  قدیمی

عرت  را  ش رینی خود هرگز نتوانسته بودم ملخ

 دوباره در  و پذیرا باشم.

من عر  را با هر آنچه كته در آن وجتود دارد 

ام، دوبتاره و كتردهی جالبه درست ، محص ل و ح

 ادانم و حتتعاش  شدن را مردود مت چند باره 

از  بر این باورم كه دوباره عاش  شدن گذشتته

گذشتته  ن تز اشپتاك از  آن عم  یمرحله راست

ی است، چون هر چه باعتث بریتدن پ ونتد و دور

مترور  هاپوش گذاشتتنبا ممتام ستر شده باشد،

روح ثابت و بكر نگتاه  ام عر  را در فكر وای

 مكترار و مادیتدی برای ا دیگر جایدارد امم 

ایتن دوره  هگذارد و من امروز بتتآن باقی نم 

 ام.ام رس دهاحساس ی از زندگ

عادالنه دوستتت خالصانه و  ،من هلنا را صم مانه

از نهایت محبت و احترام و مفاهم من  دارم وم 

 دانم بتا كلمتامیبرخوردار است، ولی الزم نمتت 

 اردر مورد عر  و محبت وفتاداری ختود  مکراری

ت به او مضم ن كنم، چون آزموده را آزمودن بنس

 باشد.جایز نم 

 اتالفتتبتا اخی ولتی من و او دو انسان معمول

دانم م، چته مت  در ب ان احساسمان هستی زیاد
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او در آینده عر  را چگونه مفس ر خواهد كرد، 

دیگر را خواهم ی اآیا آن روز موان محمل ضربه

 داشت؟

در ایتن  خصوصتاً  ز وزنتتدگی امتترو مدرندر فضای 

قسمت از دن ا هم ره عر  و دوست داشتتن را بته 

اند، عر  و محبت مانند كتاالیی شتتده بازی گرفته

شود آن را به صتتورمی بته است كه در هر جایی م 

دست آورد، ولی من با حس اطم نانی كه به همستر 

هتتای ام دارم خ لی از اینگونتته غمو شریك زندگ 

م، ولی هنوز چنان متتر  و ارنگ كردهزندگی را ب 

فرار از عر  در من قوی و باقی است كتته انكتتار 

 آن را. هام ما اعتراف بمر پذیرفتهآن را راحت

ی جوافكار مرا مانند فتی زنگ ملفن ممامی صدا

از مرغان مازه نرسته و هنوز بال نبستته، از 

ی امرس ده و دوباره بال گروده به گوشتهی چ ز

دارم را برم ی ورد. گوشآپراند و به خود م م 

 پ چد:هلنا م ی و صدا

 است؟ چطورهسالم مرد من، حالت  -

موزیك را ی آه هلنا، سالم عزیزم، بگذار صدا -

 كم كنم.

ی هتابه موزیك به زبانی م الد، مو باید قدر -

ی دیگر هتم موجته كنت ، منهتا شتن دن موست ق

 شاید موجب فرسایش روحت برود.ی ایران

شنوم بایتد را كه م ی اس ق عزیز من، من مو -

و ب تان آهنتگ را بایتد ی آن را بفهمم، معان

ها گذشته بایتد ختودم را در نم، از ایندر  ك

آن برناسم و پ تتدا كتنم. آن موقتن استت كته 

ی ب رتری كنم و انر م ی احسا  رضایت و خرنود

شتوم مر م آورم. اگر غمگ نم، غمگ نبه دست م 

 شادمر. و اگر شادم

ثر أاش متاین كه موس قی ایرانتی همته مگر نه -

 ده ؟خصو  آنهایی كه مو گوش م به ه،انگ ز

ی در هر دو حالت عم  دارد، سطحی ول ه،درست -

 گذرا ن ست. و

 مابلو در چه حال است؟ -

 ام.را شرود كردهی كار پر زحمت -

كه با خ ال راحت كار مابلو ی فرصت داری ول -

 را به پ ش ببري.

 مهختوانرتانم م كه در جایش م را ی هر رنگ -

 زیبامر جلوه كند.
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شتود گتوی ، ایتن كته نم هم ره هم ن را م  -

 زیبامر از زیبا خل  كرد.

كه بهتر از متن ی دیگر چه؟ آنهای یپس آنها -

 كنند.و زیبامر نقش م 

دارد كته ی دارد، بستتتگی یتك بتویی هر گلت -

بب ند و كه نظر دهد، از نظر من متو بهتترین 

 كن .م  را خل 

مثتل متو نداشتتم چته ی ق ختوباگر من مرتو -

 موانستم بكنم؟!م 

آنچته را ی گوی ، ولتخوشحالم كه این را م  -

قبتل گفتتم منهتا متن ن ستتم، ی اكه من لحظه

پستندند هتم مترا م ی دیگر كه كارها یهاخ ل 

 اند.گفته

در عكتس متدل قترار ی ها طتورشقای ی دانم  -

انم داخلران را بب تنم مواند كه من نم گرفته

 نران دهم. و

كه ایتن ی اگرفتهی دانم، عكس را به صورمم  -

ی و دستت نختوردگی چن ن است و این خود زیبای

 خود را دارد.

را زنتده ی وحری هاهلنا، آیا ماكنون شقای  -

 اي؟و سرمست در دشت دیده

متتن، فقتتط در عكتتس و یتتا فتت لم  نتته عزیتتزِ  -

كته متا  ییهابا گل یام، آیا اختالف زیاددیده

 مان داریم، دارند؟در مابستان و در باغچه

در دشتت ی مرآنها ریزند و به صتورت فرترده -

ی دان ، هر بار كه بته شتقایقاند. م پراكنده

كنم بته یتاد كنم و یا آن را لمس مت نگاه م 

 افتم.پدربزرگم م 

 اي.همعری  كردی مو از آقاجان خ ل -

ام كته بتا او بته ك آن روزها، دوران كتود -

پنبته اغلتب ی هارفت م، م ان بومهاش م مزرعه

ی اشتتاخهی روی تتد، گتتاهم ی وحرتتی هاشتتقای 

گترفتم و رو بته ستاقه را م ی چ دم، انتهام 

در فضتا ی كردم شتقای  را عمتتودم ی آسمان سع

نگاه دارم ما بب تنم بته كتدام جهتت كرت ده 

 ص شود و به این صورت جهت وزش باد را مرتخم 

 دهم.

 شدي؟خب، موف  م  -

قدر ظری  و ناز  بتود كته آن نه، چون ساقه -

ی شد آن را در فضا مستق م نگاه داشت. ولتنم 



 

 نازن ن همزاد من... /  324

 

 

شدم متوجه بروم وزش نس م از موف  م ی صورمبه

 كدام طرف است.

شوي، آیا منها م ی با چه خاطرات خوب ..آه. -

 من هم در آن وجود دارم؟

متن ی دوران كتودك ها ختاطراتعزیز من، این -

 است.

بود اگر من هتم آن روزهتا بتا متو  چه خوب -

 بودم.

 موانم جبران آن روزها را بكنم.حال م  -

 شود زمان و ساعت را به عقب كراند؟آیا م  -

موانتد حال كته بتا هتم هستتت م م ی نه، ول -

 جبران آن روزها باشد.

 مرم م داري.ی برای م الد، مو هم ره جمالم -

 ن خوب است؟آیا ای -

ی نتداری آیتا ختاطره دیگتر خوب است،ی خ ل -

 برایم معری  كن ؟

از ی ختتوب اتی دارم، بتته خصتتو  ختتاطربلتت -

 پدربزرگ.

 برایم معری  كن -

 محل كارت هست . درعزیز من، مو االن ی ول -

 ندارد، ساعت استراحتم است.ی مانع -

ث ر أكنم كه م  م معریی باشد، خاطره كوماه -

در واقن با مرگ و ی ، یعنهن گذاشتدر می زیاد

 من.ی زندگ

 ؟چطور مگه -

ختارج از ی هادان ، متن هرگتز بته قتدرتم  -

طب عتت ی هامحدوده انستان بته غ تر از قتدرت

ندارم، معتقدم انستان یتك  نداشتم وی اعتقاد

كند و یتك م ی شود، یك باز زندگد م لبار متو

هم كه انستان از بت ن ی م رد. زمانبار هم م 

شتود، روحتش آزاد فت همه چ ز برایش ممام م ر

بتال ی دانم بته جتایشود و شتاید، چته مت م 

-یدانم كااست. بتاز هتم چته متگ رد كه نم م 
ی دیگر، اما آنچه باقی ادانم، شاید به سّ اره

ی از اوست؟ اگر انسانی و یادی اماند خاطرهم 

هتایش بته ختاطر خوب بود كته او را بتا خوب 

نتادان و بتد بتود ی اگر هم انسانآورند و م 

آورنتتد و متن یتك هایش را به خاطر م فقط بدي

 مرگ جستم. دنمبار به چرم خود دیدم كه از ك
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 گبته متری م الد، مرا مرساندي، وقتت ..آه. -

ی اگتر روز اً خصوصدارد، كنم مر  َبَرم م كر م ف

 مرا از دست بدهم،

نگران نباش، حال كه ب ش از ن م قترن زنتدگی  -

 ام.ام رس دهام، مازه به مرحله آرام زندگ كرده

 چه خوب، برایم معری  كن. -

ی سركرتی برای آقاجان قرار گذاشته بود وقت -

 هتایش ازرود، هر روز جمعه كه نوهاش م مزارد

را بتا ختودش ی در  و مدرسه فراغت داشتند یك

هتایش بتود كته دیگتر نوهی اببرد و اگر هفته

و برونتد، مترا بتا ختودش موانستند بتا انم 

 اورعه پنبه و برنت كرد، من عاش  مزهمراه م 

رس دن بته مزرعته ی خصو  این كه برابودم، به

ی بایستتت بتتا اموبتتو  طتتاز راه م ی مقتتدار

ی راه را هم بته علتت خرابتی كردیم و مابقم 

كنت م و متن ی ها مابور بودیم با اسب طتجاده

 بودم. ی سوارعاش  اسب

بایستت از عترض بتر استب م  كته ستواری زمان

گونته مواقتن بته ریم، اینبگذی رودخانه پرآب

از زارع ن همتراه افستار ی خاطر سن كم من یك

نداشتم، فكر ی داشت، سن زیاداسب مرا نگاه م 

كنم دوازده یا س زده سالم بتود و آقاجتان م 

منود كرده بود كته منهتا ستوار استب اك دًا م

 شوم.

پسر هم سن و ی جبعلدانستم فصل موت است و رم 

سال خودم كه فرزند كدخدا بود منتظترم استت، 

ر انتر ی و مثتل پُ  بود.ی ت و خوبمحب جوان با

ی ، بهترین و بزرگتترین گردوهتاگوشخودم بازي

گذاشت، به من یاد داده فصل را برایم كنار م 

در ی را مدمی نقصمازه و ب ی بود كه اگر گردو

ای قهتوه نگاه داریتم رنتگ سترخ ومدفود گاو 

گتردو ی به خود خواهد گرفتت كته بترای ایبزی

با چرمان خود دیدم كه ی دهد، روزجان م ی باز

ه تتشنا رفی شان كه برادر رودخانه كنار خانه

ی طتوالنی بودیم به زیر آب غوطه خورد و دقایق

هتایش ستر از آب درشت در دستی بعد با یك ماه

اي، فقتط بتا ب رون آورد، بتدون هت چ وست له

گرفتم ب رتتر ی هادست خال ، همان روز مصم م 

زیتر آب نفستم را ی ممرین كنم ما مدت ب رتتر

حبس شده نگاه دارم و یاد گترفتم كته هم رته 

هوا ذخ ره داشته باشم ما بتتوانم ی باید قدر
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ی به سطم آب برگردم و این عادت دقای  متمتاد

مانتده ی زیر آب شنا كردن هنوز هم برایم باق

 است.

نا بته شتی ها كته بترات مابستانجهت ن سب  -

كننتد كته ال م ئورویم گاهی از مو ستدریا م 

آیتتا در گذشتتته و در وطنتتت بتته حرفتته صتت د 

 مروارید اشتغال داشت ؟

 .. به هر صورتهنطور آري، هم -

ختزر ی را در روستا و سواحل دریتای اسب سوار

ختزر ی یاد گرفته بودم، آن روزها سواحل دریا

 زده نبود.ت و مامممثل امروز ویران، خلو

را بترایم ی استبی روز بعد از ورودمان رجبعل

در پتت ش داشتتت و ی زیتتن كتترد، ختتودش كتتار

شد، استبنم  ی اهتموانست مثل هم ره با من با

سب بتاربر ی هااصطبل آقاجان در واقتن همته ا

 گفت:ی بودند. رجبعل

آقا م الد. این استب متازه از صتتحرا برگرتته 

 .را ندوان ه و گرسنه است، زیاد اوخست

سوار استب شتتدم و از در َپه تن  و كومتاه ح تتاط 

ب رون رفتم، مدمی را در اطراف به آرامتی بتته 

دلم هوای ماخت داشتت، استب را  ،گردش پرداختم

به جوالن در آوردم، مدمی متاختم، متوجته شتدم 

را پتت ش گرفتتته كتته متتن  بریاستتب راه م تتان

شناختم. ما به خود ب تایم استب بتا همتان نم 

باز ح اطی وارد شد، اگر  هار نعل از درِ سرعت چ

هوا و ناخودآگاه از روی حس شرم سرم را ختم ب 

نكرده بودم طب عتًا سر از بدنم جدا شده بتود. 

وسط ح اط ناگهان متوق  شتد،  زبان بسته ح وان

را  نمتتانمنتتزل كدختتدا و م زبا ،نگتتاه كتتردم

 شناختم.

لرزیدیم، او از مر  هر دو م  هر دو عرق كرده

و من از وحرت عمت  حادثته. از استب ی خستگ و

پ اده شدم، نگتاهش را دیتدم، ستترش پتای ن و 

اقعًا حالت شترم داشتت، كرد، ونگاهم م  ممظلو

استت، ی اند: اسب ح وان نا بگفته ن ستخود ب 

ی اجلو رفتم و صورمش را نتوازش دادم و بوسته

عد آقاجتان و ی اش نراندم. دقایقبر پ ران  ب

 ن از راه رس دند. كدخدا گفت:كدخدا نفس زنا

 د كه یتك استب بتاربر، دانآقا. مگر شما نم 

از صحرا و كار برگرته باشتد خستته و  مخصوصاً 
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رست دن ی مرین راه را بتراگرسنه است و كوماه

 كند؟!به اصطبل و آخور انتخاب م 

متا امتروز دیگتر هرگتز  مرک شتهرمانبعد از 

 دست نداد ما سوار اسب شوم.ی فرصت

های آن متتن. متو و شت طان  متن، متت الِد زِ عزی -

حال كه این ماجرا را شن دم پتی بتته  .روزهایت

اهم تتت ایتتن امفتتاق بتتردم، اگتتر آن واكتتنش 

ناخودآگاه مو نبود، امروز متتن و متو بتتا هتم 

 نبودیم.

پتایم ی كردم روزر نم عابا هلنا، هرگز مصو -

 به این كرور برسد و با مو آشنا شوم.

مرا كاا ی ته بود: پ رانمگر مادربزرگت نگف -

 ان ؟!نرم 

ی كتردم ایتن پ رتانهرگز فكر نم ی چرا، ول -

دور و بلنتد پ تدا ی هاگونه نرستتكوماه، این

 كند.

دن تا اگتر ی كنم مو در هتر كاتامن فكر م  -

من بود كه دست شدي، این شانس موف  م ی بودم 

م الد بعد ی اا كراند، راستسرنوشت مرا به این

 پدربزرگ چه بود؟ ی واكنشاسب سوار یاز واقعه

ام منها شانستم اوقات ماریك زندگ  یدر همه -

اگتر ی دانتاین بود كه پ رمرد وجود داشت، م 

متن وجتود ی آگاه در زندگ و دو انسان شایسته

دانم امتتروز سرنوشتتتم چتته نداشتتتند متتن نمتت 

 بود.م 

آخر را بدون اخت ار بتر زبتان آوردم، ی جمله

از دو انستان ی شناسابراز ح  وی قصدم یادآور

ام بتود و اثترش را هتم العاده در زنتدگ فوق

سكوت هلنا حتس كتردم. بعتد از ی وقفه در پب 

 مكث گفت:ی اندك

دن تا وجتود ی جتای ختوب در همتهی هاانسان -

ی موان به وجتود آنهتا پتدارند، با جستاو م 

متو بایتد ی م و خوب زندگشك انسان دوبرد، ب 

ات باشد، من هتر چته ران جوان دوی همزاد فكر

كنم احتترام م  ا حساكنم ب رتر به او فكر م 

ام كه وجتود برایش قایلم چون دریافتهی ب رتر

ی اصتلی هااو و موجه و محبتت پتدربزرگ پایته

كته ی اپ چ تدهی و استقامت مرا در زندگی خوب

ها اند، متا ایتن كته ستالبرقرار كردهی داشت

ها را هتا و موجتهحبتاین می بگذرد و من ثمره

و نص ب خود كنم، آه م الد، از صم م قلب شتاد 
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 بر سر راه و راام كه دست سرنوشت من و مراض 

 قرار داده. هم

هایمتان را در من، وقتش رس ده كه حرف عزیزِ  -

 این جا خاممه ده م.

كار را ممتام  - باشد، من ما دو ساعت دیگتر 

 كنم، به ام د دیدار.م 

 ار.به ام د دید -
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  میان ما ،ین ا نگاآ بود و یبسم
     ین ا نگاآ بود و یبسم

    نه: …اما
   هااز یب هیجانی گاه
     شدیمیاب ميبي

     هامانكه قلبی گاه
     ینگكوفت س ممي

     هامانكه سینهی گاه
   گداختچون كورآ مي

    دست یو بود و دست من،
 این دوستان پاك

 گذاشتندبه دامن هم ميكز شوق سر 
  وز این پل بزر 
   هادست پیوند

   ما به خلوت هم راآ داشتند!ی هاد 
 یك بار نیز

   یادت اگر باشد
 سفر بوديی یو، راهی وقت

    ین ا یك لحظهی یك لحظه، وا
    هم آوردیمی هاشانهی سر رو

        …با هم گریستیم
 ین ا نگاآ بود و یبسم، میان ما

     یستیم!ما پاك ز
  پییی هاسركشیدآ از صدف سا ی ا
  بازگشته از سفر خاطرات دوری ا

  خوبی آن روزها
 آفتاب بودی  ،یو
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              ب شندآ، پاك، گرم
 من، مرغ صبح بودم

 گریرانه مست،
 اما در آن غروب كه از هم جدا شدیم

 شب را شناختیم
 آلود سرنوشتغریب و غم یدر جلگه
 گریزان ماآ و سا م سمند زیر سُ 

 چون باد یاختیم
 هادر شعله بلند شفق
 غمگین گداختیم.

 جز یاد آن نگاآ و یبسم
 مانند مو  ری ت برهم هر چه ساختیم

 ما پاك سوختیم
 ما پاك باختیم

 

 پییی هاسر كشیدآ از صدف سا ی ا
 به خطا رفته!ی شته، اگای باز 

 با من بگو حفایت خود یا بگویمت
 

 یم و همان خندآ و نگاآاكنون من و یوا
 آن شرم جاودانه،

 گرم،ی هاآن دست
 پاك،ی هاآن قلب

 م ر كه بین من و یو بودی و آن رازها
 

 ایمما گرچه در كنار هم اینك نشسته
 ایمهم چشم بستهی بار دگر به چ رآ

 !…دوریم هر دو، دور
 گناآبيی هابا آیی ن فته به د 

  ،یا جاودان صبور 
 

 اگر او دوبارآ رفت آیی شففته،ی ا
 ت؟كدام محبت بجویم یهدر سین

 جان غم گرفته، بگو، دور از آن نگاآی ا
                                        ت؟میوكدام یبسم بش یدر چشمه

                       "فریدون مشیری"

 

و  ایمدوران اول ه زمستان را پرت سر گذاشتته

ی سترعت ستپرن بتهحال منتظریم كه دوره دوم آ

 رود.شود هر چند این عمر است كه آسان م 

دیگر دن ا دوره زمستان سه ماهته ی اگر هر جا

ی باشد، ما این فصتل را حتداقل شتش ماهته طت

كند مازه بته غوغا م ی سرما و ماریككن م، م 

ستت م كته هتر چته بتترف ب رتتر و هی این راض

ببارد بهتر است، چون با بتارش بترف  مریطوالن
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 ی سردشود و با این سپ دن و زمان سپ د م زم 

گ رد، آنچه ب رتر جان م ی روزها قدری روشنای

دیگری در ایتن سترزم ن   زمر از هر چكه روشن

از فرط سرما و برف از بت ن ی كه كس است، این

به علت كثرت بترف و یتخ ی ارود. بام خانهنم 

ها هم ره پا  شده از بترف شود، جادهخراب نم 

و عبور و مرور مردم، چه ستواره و چته هستند 

مردم وست لهاناام م ی پ اده به راحت  یشود، 

ی برای زمستانی هاآسایش و استفاده از سرگرم 

گذراندن فصل ی اعصاب دارند و برا ممددلذت و 

استتفاده و ی بترای طویل سرما از هتت چ كوشرت

از اوقتتات فراغتتت ختتود دریتتغ ی بتترداربهره

 كنند.نم 

را دوست ندارم، در ایتن ایتتام در  ولی من سرما

پتتردازم ام م اماق كارم ب رتر به كارهای نقاش 

ما زیر ب ست و پنت درجه  او اگر ب رون سرما حت

خصو  موس قی و مان و بههم برسد، مح ط گرم خانه

را كه طالبش هستم در اخت تارم  ایهایم گرمیرنگ

 دهد.قرار م 

م دهم مت ی امرار معاش اناتاكه برای نود كار

ی ان و یا گفتار درمانریرپروانی هافشن دن حر

ی این كه فرصت بهتری در یك كل ن ك است و برا

داشته باشم كار شبانه را انتخاب ی نقاشی برا

ستتم. بتودن ام، در نت اه روزها خانته هكرده

این اواخر فرصتت بته  ویژهروزها در خانه، به

دیگر،  یكارها یمن داد ما بتوانم غ ر از همه

ه او گفتته در فراغت با نازن ن صحبت كنم، بت

هر ماه به او ملفتن ختواهم  آغازبودم كه در 

ی شتنبه فرصتت ب رتترپنتی زد و او چون روزها

 دارد قرار شد این روز با او مما  بگ رم.

از آخرین ملفتن متن بته او متدت هرتت هفتته 

پ ش ن امده بود ما زودمتر  یگذرد چون فرصتم 

 شنبه است.امروز پنت مما  بگ رم و

احساسی كه قبل از ملفن و صحبت با نازن ن بته 

دهد روح و روانتتم را بته غل تان در من دست م 

هتتای گذشتته را آورد و بسان موجی خروشان غمم 

هتا ستال ان كوبد، متن بتا ایتن غمبه جانم م 

ای ام، مثتل زورق شكستتتهزیادی است زندگی كرده

ام، اما وظ فه رفتهو سراناام گ به ساحل رس ده

دانم كه در روزهای سخت انسانی و عاطفی خود م 
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مواند با من صتتحبت زندگی این زن، اكنون كه م 

 اش دهم.است یاري مكند ما آناا كه مقدور

متوانم صه چه كنم؟ چگونته م غولی با غم این 

ی را مسلی دهم كه شاید از دوران مستلی انسان

 ها گذشته است. دادنش سال

م. صدای بوق ممتتد ادانم چند شماره گرفتهنم 

صتاف، ی بعتد صتدای د و لحظتامپ چدر گوشی م 

 گوید:م ی غمگ ن و در ع ن حال وزین

 بفرمای د؟ -

 سالم خانوم، منم! -

 سالم م الد، حالت خوبه؟ -

 من خوبم، شما خودمان خوب د؟ی بل -

وقت استت ملفتن ی چه عاب یاد من كردي، خ ل -

 هم خوب هستم.نكردي، بل ، من 

 دق قًا هرت هفته پ ش با هم صحبت كردیم. -

هرت هفته پ ش؟ فكر كردم هرت ماه پ ش بود!  -

كند ر م برد مصون در انتظار كه به سر م انسا

 گذرد.م ی كه وقت به كند

 ام را چگونه گذراندید؟ای -

خانتته،  مثتتل هم رتته، كتتار در ب تترون، در -

فكتار آزار داری از متتادر و كلناتار بتتا انگاه

 ام.دهنده

 در چه حالند؟ درمای راست -

 شود.مر م گانهگذرد حاالمش بچههر روز كه م  -

است، كهولتت اجتازه زبتر و ی خب، این طب ع -

است و هزار غتم. ی دهد، پ رزرنگ بودن را نم 

 همسرمان در چه حال هستند؟

ی مختلت  زنتدگی م، متا در دو دن تاچه بگت -

را دارد، من هتم امتاق  كن م. او اماق خودم 

شوم و متدت خودم را، ساعت چهار صبم ب دار م 

پردازم و در خالل این روح م  یبه مزك هی زیاد

 د.وراش م مدت او به اداره

 روح رو یاستت بته مزك تهی آیا متدت زیتاد -

 آوردید؟

در هنتد ی اها استت پ ترو مترد وارستتتهسال -

 ام.شده

 اید؟آیا مغ  ر دین داده -

هتم  عمتره بته حتتت انه، نه، من و مادر حت -

 ایم.رفته

 پس گرایش شما به این مرد هندو؟! -
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بتترای  ادیگری ن ست، من حتتت یاو مثل هر هندو -

 ام.دیدار و صحبت با او سفری به هند داشته

 او كه است؟ -

شناستتند، شتتش بابا م او را بتته نتتام ستتاي -

 ازنتد حتتكته م ی هایم ل ون پ رو دارد، حرف

كه با افكتار ی روز از ت معازه دارد. منص خا

را بته چرتم ی هایش آشتتنا شتدم زنتدگو نوشته

هایم را ام گذشتتهرفتتهب نم، یتاد گم ی دیگر

كتنم. در واقتن فقتط ی و در حال زندگ فراموش

 كنم.ی گذرانم زندگكه م ی روزی برا

بتا متن ی دانستم متو روزم الد، من م ی دانم 

  این مرد آگتاه طری گرفت، من ازی مما  خواه

ی هستت م، ایتن زادان روحتمشدم كه من و مو ه

قتدر در روح و افكتار متن رخنته مرد مقد  آن

ها كه بتا وجتتود فرستنگ و مأث ر گذاشته كرده

جّو خانتهاز ی دور حتس  او اغلب حضورش را در 

ی ر كنتی و مصتوكنم. م الد شاید به من بخندم 

ار بت چنتدینی كه عقل و درایتم ضاین شده، ول

در اطراف متن ی سحس كردم از جانب او گرد مقد

 گوشت با من است؟! …در پ چش است. م الد

هایم گرم شده بود شن دم، شق قههایش را م حرف

او مترا ی هتاكردم، حرفدر سرم حس م ی و دوار

 منقلب و نگران كرده بود.

زن تد كته حترف م ی شما از شخص ،خانومی ول -

گوینتد متا است، م مانند من و شما اهل زم ن 

ها و ایم، حتال اگتر نوشتتهاز خا  زاده شتده

معتتدادی انستان شتما و ی دارد كه روی هایحرف

  و معاتزات او دیگر اثر گذاشته دل ل بر مقد

دیگتر ی است مانند خ لی اضمشود، او هم مرنم 

 .ان هندضاممر از

ی ختتدایی اض ن ستتت، او جنبتهمنه م الد، او مر -

ب ماران رو به مترگ را هتم  اپ دا كرده، او حت

دهد، وقتی كه به دیدار او به هند رفتته شفا م 

دانست بودم، بدون این كه مرا قبالً دیده باشد م 

مقد  او مرا  جاللِ ام، من كه هستم و از كاا آمده

 كامالً دگرگون كرده.

و حتوادا ملتخ ی دان تد زنتدگشما نم ی یعن -

شود باعتث ر انسان م  گاز آن كه گریبانی ناش

ها شده طب عتت او را ضتتع   كترده و سرخوردگ 

 كند؟م ی قبول هر موهومامی آماده برا
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نه، نه، این را نگو. این موهومتات ن ستت،  -

ی من خود آزمودم، بعد از برگرت از هند امتاق

مزی ن ی را در خانه به سبك یك معبد كوچك هند

كردم و روزانه حداقل دو ستاعت را منهتا بتا 

پتردازم. آه كنم و بته عبتتادت م مت خلوت خود 

 هتایام خ لی رنت كر دم، مدتم الد، من در زندگ 

گذشتت، متو  روزهایم فقتط بتا گریته مطوالنی 

 پ دا شده بود.ی اهددانی من در سرم غنم 

 اي، آیا خطرنا  بود؟هچه غد -

 اخت ار فكر و زبانم را از دست دادم و گفتم:

ان را نتتوازش آن روزها كه متتن ستر و موهایتتت ت

 ای نرده بودم!دادم، متوجه چن ن غدهم 

در صتدایش ی سكوت برقرار شد، غلظت غمی لحظام

را در گلویم نراند كه چنتگ بته وجتودم ی غضبُ 

 زد.م 

غده زیر پوست سترم قترار داشتت و بعتد از  -

لزج مبدیل شده بود، مرا بته ی ابه لختهی مدم

 کل تدهایم به هم صرد مبتال كرد دندانی ب مار

ی رفتم، متا ایتن كته بتراشد و از حال مت م 

ی روی احتعالاه به انگلستان رفتم و عمتل جرم

 سرم اناام شد.

ی آم ز بود، اثرات ب متار تموفقی احعمل جر -

 برطرف شد؟

ی ب متاری است حتالم بهتتر شتده، ولتی مدم -

 گ رم شد.گریبانی دیگر

 بود؟ دیگر چه ب ماري -

 من پ دا شد.ی در هر دو س نه هاییهغد -

 غدد سرطان ؟ -

اا بته پزشتك مراجعته كتردم، جتواب در این -

كه گرفتنتد ی هایبه من ندادند، در عكسی درست

ه بته شتد، صتدها غتدكامالً واضم دیتده م غدد 

 مختل ، ریز و درشت.ی هااندازه

 خب، چه كردید؟ -

برگرتتم و ی بابا، وقتتترفتم هند نتزد ستاي -

ی برداشتتتند، ممتام هایم عكتسدوباره از س نه

 ها غ ب شده بودند!هغد

فعتل و كن است؟! ممی چ ز و، چگونه همچاعاب -

با َرم ل و ی بدن ما چه ارمباط طب عی  انفعاالت

 ؟دارد اسطرالب

دكترها هم از، از بت ن رفتتن غتدد متعاتب  -

ی هااز خ ابانی شدند، آه م الد، یك بار در یك
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ی گهان موجگذشتم، نام ی ایرانی با دوستی هلِد

 از صتفات ویتژه و روحتانی از گرد مقتد  كتته

در اطتتراف متن بته ی بادابا است مثل گردبساي

ی چرخش در آمد، دوست من كته شتاهد بتود خ لت

ام، هتر   شدهمعاب كرد، من مرید این مرد مقد

وجود ی او به زبان فارسی هاچه كتاب از نوشته

 داشت خریدم و با خودم به ایران آوردم.

 شود؟او در ایران پ دا نم ی هابمگر كتا -

در ایتران ی نه، آنهتا را بته زبتان فارستت -

كننتد. مت الد، از اینهتا مرجمه و منترتر نم 

گذشتته ی دانم كته در یتك زنتدگگذشته، من م 

این كه غ ر از بودنم در امروز ی ام، یعنبوده

ی ام. جاهایكردهی یك بار دیگر در گذشته زندگ

دیتدم م ی ر ب تداراولتت ن بتار دی را كه برا

ای دور هتتم در گذشتتته دانستتتم كتتهیقتت ن م 

ند برایم آشتنا هاآن ام،دیده و ختاطرات  بود

 كردند.را برایم زنده م ی فراوان

جمالمش مثل بارش مگرگ سرد بتتر روح و روان متتن 

هتتای او را كتته فت حر نرست و من سردی و اهمم 

م آمد ما مغز استخوانگویی از دن ای ماهوالت م 

 كردم.احسا  م 

چنان اطم نتتانی لحن ب انش آرام، وزین و با آن

گذاشتت  موام بود كه برایم ه چ شتكی بتتاقی نم 

گویتد بتا صتداقت قبتول دارد و آنچه را كه م 

ب ند، آنچه های خود نم ای در افكار و در خدشه

البالی گفتتتارش زد فار من م  شن دنكه آمش بر 

كنتد ه معریت  م با من بود، مطمتتئن بتود آنچت

ی تد متن قترار أچون و چرا متورد بتاور و مب 

خواهد گرفت. گویا ب ش از چهتل ستال بته عقتب 

مازه پر گرفتته هستت م  یایم، دو پرندهبرگرته

و اوج  ختتوان مكتته در عتت ن پتترواز بتتا هتتم م 

 بته .نرستت ام رتانیعرق سردی بتر پ گ ریم.می

 خاطرم آمد روزی در گذشته به من گفته بود

هت چ  از متن جتدا كننتد مرای الد، اگر روزم 

 و دیوانه خواهم شد ل نخواهم كردی را محمچ ز

ی آیتخانه م دیدنم به دیوانهی مو برای و وقت

 مرا نخواهم شناخت.

جواب داده  برای این که او را آرام کنم و من

ندارد، امروز ی من، این كه مرس خب عزیزِ  بودم

 نخودمای رااست، ماریخ این روز را بی چه روز

و  مدیدارت آمدی برای خواه م داشت، وقتی رمز
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این رمز را خواهم گفت و متو ی مو مرا نرناخت

گونته افكتارش اینشناخت و ی دوباره مرا خواه

 را از مطلب دور كردم.

 آورید؟آیا رمز ما را به خاطر م  -

هم داشت م؟ من هتر ی كدام رمز؟ مگر ما رمز -

 !امآنچه كه بود فراموش كرده

بود كه دانستتم مظتاهر بته ی در گفتارش آهنگ

س ر صتحبت را م ی فراموش كند، صالح دانستتم م

عوض كنم ما فرصت داشته باشتم آنچته را ی قدر

 سبك سنگ ن كنم.ی كه شن دم قدر

ی بعد از رفتن ما از شتهر شتما چته امفتاق -

كته از شتما بته متن ی اافتاد، در منها نامه

 شوهر دادند.رس د نوشته بودید كه شما را 

ی شوهر دادند كته ام به مردمرا بر خالف م ل -

شتم بلكه با ممتام وجتودم داننه منها دوستش 

زار بودم، متن و او متولتد دو كتره  از او ب

و  مهربتان، نامتفاوت بودیم، او بست ار خرتك

اش بدمر از خود او غ رقابل انعطاف و خانواده

ماربته امتا عاشت  و بودند و متن جتوان و ب 

 رزومند.آ

دلختواه ی نكردید از آن مرد همستری چرا سع -

 بسازید؟

آیتد؟ همتان روزهتا م الد، بته ختاطرت م  …آه_

برایت گفته بودم كه عاش  شدم متتا بتا ن تتروی 

ریزی كنم، آل را پ عر  یك زندگی مرتر  و ایده

عاش  شده بودم و این عر  در ممامی مار و پود 

بتاور كتن  من رخنه كرده و ریره دوانده بتتود.

ها خ لتی ستعی م الد، باور كن، با ممام مصتت بت

كردم، خ لی رنت كر دم ولی او غ رقابل انعطاف 

بود، وجود ماریكی داشت، با این كه بتا ممتام 

وجودش سعی كرده بود ما مرا به دست ب تاورد و 

زمانی كه موف  شد، كنارم گذاشت، با من غریبه 

 دانی موجود عا بی بود.مو نم  …شد. آه

 كردید؟ی چند سال با او زندگ -

 اش هم دو پسر است.هرت سال و ثمره -

كه متن از ی امی درست همان ایهرت سال. یعن -

چتترا دنبتتال متتن ی ایتتران كتتوچ كتتردم. راستتت

دانست د من متولد كدام شتهر گرت د؟! شما م ن

موانستت د مترا بته بودم. شهر كوچتك بتود م 
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ن پ دا كن د از ایتن گذشتته چترا ستریی راحت

 دوباره ازدواج كردید؟

 من كامل نبود!ی شاید وفادار -

 خواهد آنچته را كته بتر شتما گذشتتهدلم م  -

برایم خالصه بنویس د. در متورد آشتنایی متا و 

آنچتته را كتته در طتتول ایتتن همتته ستتال از آن 

ام، خانوم اید. من خودم این كار را كردهگذشته

ام كتترده و بته زودی ای در نوشتن یارينویسنده

 به صورت كتابی منترر خواهد شد.

 چه خوب، اسم كتاب چه است؟ …آه -

 در آینده برایتان خواهم گفت. -

 شده است؟ی چه خوب، حتمًا كتاب جامع -

ام، پروا نوشتتهریا و ب من آنچه كه بود ب  -

به قضتاوت خواننتده دارد كته چته ی حال بستگ

 من داشته باشد.ی هااز نوشتهی برداشت

بابا قبتول ا در متورد ستايمتتری اهآیا حرف -

 ؟ايكرده

ی متازگی بترایم خ لت ،هایتان را شن دمحرف -

داشت و عا ب بود. باید فرصت داشته باشم متا 

را ی ما چ ز من اما ، فكر كنمدر موردش دق قا

نب نم و حس نكم قبتولش بترایم بست ار مرتكل 

 خواهد بود.

 اگر من برایت بگویم؟ احت -

هستتم كته ی انستان ، تداگر شتما بگوی احت -

متترین مراحتتل رین و بحران هم رتته در شتتدیدم

ختود ی پتای رو با فکر خودم پ ش رفتم، زندگ 

به موهومات  هایمدر ماریکترین روز ایستادم و

 ن اوردم.ی رو

مات بدون كنترل از دهانم خارج موهو وا ه 

سكوت ایااد شد. در انتظار ی اچند ثان ه .شد

 العمل او ماندم.عكس

دان تد و در متورد ایتن انستان شما كه نم  -

اید، اول بروید محق ت  كن تد وارسته نخوانده

 بعد نظر بده د!

جمالت اخ ر من كار خود را كرده استت.  دانستم

 بود.ی شدید و عصبانی لحنش قدر

ی مواند انسان باشد و قتدرمانسان هم ره م  -

مواند داشته باشتد طب عت نم ی خارج از ماورا

افتراد را آن  بعتشها هستند كته نسانو این ا

برند كه حقران ن ست، از نظر متن چنان باال م 
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ها دیگر انسانی باباهای این بابا هم مثل همه

 اند.او را این گونه باال برده

چتته دارد؟ ی پتتس ایتتن همتته طرفتتدار بتترا -

او بته زانتو ی كه در مقابل پاهتای طرفداران

 ؟افتندم 

راه گتتم ی هاستتاناو بایتتد انی هاطرفتتدار -

باشند كه احت اج به دستتاویز و ختود ی اكرده

دارند و ب رتر در جهان سوم استت كته ی زنگول

مردم عتام و ی این دستتاویزها موجتب مستك ن 

 .ودشمی محروم

به جهان سوم ن ست  صولی طرفداران او فقط مخت -

 از كرورهای مترقی دن ا هم هستند.

ی جویان پ در اول ن فرصت در مورد ایر ،چرم -

موانم آستان ب نم ی از این معاخواهم كرد. ول

ی بگذرم كه چگونه انسان محص ل كرده و دانتای

 مثل شما مرید این شخص شده است؟

 ام؟كه من محص ل كردهی از كاا دانست -

 فتوق در دیدارم با مادرمان به من گفت كته -

ی اید و خودمان هم در جایل سانس فلسفه گرفته

شاره به این مطلب كردید، متازه از كتابتان ا

نداشته باشد دعوت به ی كه محص الت عالی انسان

ی در چه موارد سخنرانی شود، راستنم ی سخنران

 كن د؟!م 

ها، این بار از خ ل ی موارد و برای در همه -

از زنان گمراه ی معدادی من خواسته بودند برا

آنهتا ی هایم بتراحس كردم حرفی صحبت كنم، ول

ی هتاحرفی ن و غ رقابل هضم استت و معتتانسنگ 

 كنند.مرا در  نم 

متتان خواستتته بتتودم ی گذشتتته ازهادر صتتحبت -

كتابتان صحبت كن م، در واقتن ب رتر در مورد 

 ال كنم و شما جواب بده د.ئومن س

ی هستی و من جواب داده بودم كه مو منها كس -

و من هم با كمتال م تل ی ال كنئوونی سمكه م 

 هم.دجواب م 

دانم، آیا منها من هستم كه با خوانتدن نم  -

ی درون وجودمان پتی هایتان به غم پنهاننوشته

خواننتد كتته م ی برم یا این كه همه آنهتایم 

 شوند؟!آگاه م 

ی خواستم كتارم ن ست، من م ی من مهبرا …آه -

ی نو كرده باشم وگرنه راحت بود نوشتتن كتتاب

رستت مثتل به این گونه كه ب تان مطالتب آن د
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ی به آن دكتان بقتالی رفتن از این دكان بقال

 باشد.

مطالتب شتما بایتد شتما را ی خواننتدهی ول -

برناسد و با افكار شما آشنا باشد ما بتواند 

 شما را در  كند. یهپوش دی هانوشتهی معان

همت ن استت و متن در ایتن متورد ی نویس نو -

 كنم.مدریس هم م 

لكته پنهتان نبتوده بی نویست شاید این نتو -

ها در متورد ی از نوشتتهباشد. در جتایی نویس

 اید؟!ها هم نوشتهد بچهلمو

 درست است.ی بل -

ها چگونته مان در مورد بچهاحسا  و وابستگ  -

 است؟

، متتن آنهتتا را هامتتروز خ لتتی خ لتتی بهتتتر -

پس از ازدواج ی دانتام، م دوباره پ دا كرده

کتم  ی نقل مكان كردیم، آنقتدربه شهر سردس ر

ه بتدنم آمتادگی بترای بتارداری و ك سن بودم

ك تد أ  وضن حمل نداشت و این را دكتر مخصوهب

بتود فرزنتد اول ی كرده بود، به هر جان كندن

متولد شد و بعد از آن ممتام وجتتودم دستتخوش 

نستبت ی اطغ ان و عص ان شد، ه چ مهر و عالقته

ی در واقتن بته جتا ،ناوش د ام در دلمبه بچه

 پستر ،گرتتمهایم م دنبال عروسك ی وجودمپاره

ی مت الد، دن تا …اول را مادرم بزرگ كترد. آه

بود و متن در  مزیبا و پر ام د ویتران شتده 

 راهبادی قرار گرفتته بتودم كته در مس ر گرد

برد. خود همه چ ز را ویران كرده و از ب ن م 

ام داشتته با زنتدگ ی دانستم چگونه رفتارنم 

و یأ  فرو رفتته ی كاز ماریی باشم، در دن ای

پ دا نبود، ی روشنی بودم كه در آن ه چ روزنه

ام جدا ام و ممام هست ام، آیندهمرا از زندگ 

را با هر چه كه ی كرده بودند و چون این زندگ

پستندیدم بتر داشتم و نم ت نم در آن بود دوس

ش ُمهر باطل شد كوب دم. مت الد، م تل دارم یرو

كن ، چترا سرنوشتت  بدانم كه مو چگونه فكر م

 من این شد.

كنم بگتویم فكتر متت اگر متن آنچته را كته  -

 شود.ثر ب رتر شما م أطب عتًا موجب م

ر كنم بگو. من ختودم مصتو. خواهش م نه، نه -

 دانم.كنم كه م م 
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 اما وقتی به شهر شما رس دیم به علتی كه حت -

از شتغل  را خواهم بدانم پدر شماامروز هم نم 

ن اداره بركنار كتترده و شتغل معاونتت ریاست آ

در همتتان اداره كتته  …دان تتدداده بودنتتد. م 

كردند، من همان روزهتتا پدران ما با هم كار م 

حس كرده بودم كه مادر شما از این مغ  ر راضی 

و خرنود نبود و زمانی كه برای شما خواستتتگار 

رفت كه بته زودی پ دا شد كه شغلش بخردار و م 

دست و پای مادر شما سست شد، در فرماندار شود 

طلبی ختودش كتترد، واقن مادر شما را فدای جتاه

فكر كرده بتتود كته شتتما در آینتده همستتر یتتك 

فرماندار خواه د بود و در واقن باید خوشتبخت 

شوید. حال هفده سال اختالف سن شما با آن متترد 

و این كه شما عاش  مرد دیگتتری بودیتد بترایش 

 .اهم ت نداشت

 ،، كامالً درست است، چه كامل دانست درست است -

اي، در ممتتام ایتتن كته گفتته طتورهدق قًا هم ن

ام به او مفه م كنم كته مترا، ها سعی كردهسال

كل وجود مرا فدای  ...جوانی مرا، عر  مرا، آه

جاه طلبی و پول دوستی خودش كرده، ولتی قبتول 

م الد.. متن بته شتدت از متادرم  …وایكند. نم 

ل هم با این كه ستتنی ازم گذشتتته مرس دم، حام 

برم و چون محت مستلط او باز هم از او حساب م 

هایش را گوش كتنم، قرار داشتم مابور بودم حرف

ولی دل ل بر این نبود كه اعتراض نكتنم و بتا 

او از مصتم مش منصترف  که ممام وجود سعی نكنم

او موفت  شتد روی  ،رود، ولتی او برنتده شتتدب

بازد، در واقتن هتر دو زندگی من ریسك كند و ب

ببتتازیم و متتن امتتروز ایتتن زنتتدگی آشتتفته را 

 گذرانم.م 

عرقران ایمان به ی وری دیگر از هاخ ل ی ول -

ی خ لت انتدبتته قتولی کته داده و حس وفاداري

 كردند، من هرگز نتوانستم بفهممدیگر ی كارها

گونه نستبت ی بود كه شما را ایناین چه ن روی

ید متزلزل و هر آنچه كه داده بودی هایبه قول

مقدار كترده رنگ و ب كه ب ن ما گذشته بود ب 

 بود.

كه مصم م گرفتتته بتودم بتا ی از اول ن دقایق

برقرار كنم به ختود قتول ی نازن ن مما  ملفن

ی احساستی هااز گذشتتهی داده بودم هرگز صحبت
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را به یادش ی ابا او نداشته باشم، ه چ خاطره

او در ایتتن ی لن تتاورم و در هتتر متتالش احتمتتا

بته  امطالب طفره بروم، مصم م گرفته بودم حت

باز ی به این خصوص ت احساسی خاطر این كه راه

ی او را به اسم هم خطاب نكتنم، ولت انرود حت

دم بتود، او از فكر من یك طرفه و از جانب خو

نرتان داد  ی تما چنان صم م  همان آغاز صحبت

از  كه گویا هرگز یك فاصله زمان و مكان بت ش

چهل ساله وجود نداشتته استت، او مترا مت الد 

ختوانم او م  من او را خانومی كند ولخطاب م 

و متن او را شتما مخاطتب  کندمرا مو خطاب م 

او را ی هادهم، حتتال كته متن نوشتتتهقرار مت 

اا شتن دههاام و حرفخوانده  ام،یش را ما این

اش به عنوان یك شتخص دانم با ممام موانای م 

و ی روحتی هتاكترده و دانتا بته یاوري محص ل

متتوانم بتا او آیا م  .من احت اج داردی معنو

 خرك و غریبانه رفتار كنم؟! ،يگونه جداین

اي، بته م الد، كاای . به كاتا بتال گرفتته -

 اي؟گذشته برگرته

امروز  یآشفتهی نه، هم ن جا، در هم ن دن ا -

به فكترم رست د بپرستم كتته متا شتاید  ،هستم

ك مترور داریم به گذشته برگردیم و یتاحت اج 

 دانممت  ،كلی از آنچه كه گذشته داشته باش م

دلتم  ی زیادی برای گفت و شنود داریتم،هاحرف

 ی دراقمتخواهد یك روزي، یك روز ممام در ام 

 بسته بنر ن م و با هم حرف بزن م.

ی هستت م، از آرزوهتای ادان روحزما هم …آه -

یكتتدیگر را حتمًا  دیرینه من است، یك روز باید

های زیتاد دانم كه پرسشبب ن م و صحبت كن م. م 

 پاسخی برایت باقی مانده.ب 

ها را فرامتتوش بتته متتن گفت تتد كتته گذشتتته -

 اید؟!كرده

بته ختاطر ی ام ولدانم، فراموش كردهم ی بل -

ی كه متا روبتروی بود و دو صندلی آورم م زم 

 نرست م.هم م 

ی من از م ان درب بازشما و  یبل ، در خانه -

شتد م ی به ح تاط خانته منتهتها كه موسط پله

بو را كته شبی هاسفال ن مملو از گلی هاگلدان

 دیدم.ها چ ده شده بودند م پلهی رو

ها را مادربزرگ كاشته و آن جا قترار آن گل -

 داده بود.
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بوها در چرتمان رنتگ شتب دانست دو شما نم  -

داشتتند؟! ی اازيچته بت کسی که دوستش داشت د

 دارید؟دوست رنگارنگ را ی بوهاآیا هنوز شب

 .ا است كه ُرز گل محبوب من شدههنه، سال -

ی رنگارنتگ بوهاهایتان این شبدر نوشتهی ول -

كننتد. عابتا م ی باز مردهستند كه در چرمان 

كه لبخند كوماهش را از م ان س م باریك ملفن 

 حس كردم!

نك را در خانه شتما رنگ ی اول ن بار ش رین -

 لذیتذ وی و از دست شتما ختوردم، چته شت رین

شتدن از  بود. راست ، پتس از داختلی اخوشمزه

بتاال  یبقتهدر ط یاقمهایی به ادرب ورودی پله

 اق شما بود؟مشد، آیا آن جا اختم م 

 آري. -

 اق نبردید؟ممرا هرگز به آن ا -

 اق یتك دختتر بچته ست زدهمدن ادانم، دیم  -

موانست داشتته م ی هایش چه لطفعروسك ساله با

پای ن و  یهم ن ما هم ره در طبقهی باشد. برا

 نرست م.در قسمت هال خانه م 

با هتم منهتا  - و مادر شتما هم رته متا را 

 رفت.روزانه خود م ی كارهای گذاشت و پم 

خصو  من اطم نان زیتادی داشتت و به ما و به -

 ؟!خواندیم. مگر نهما فقط ریاضی م 

هنتتوز در همتان  ی در صدایش بود كه گویاحالت

را ی ضتع فی شاد .ایمی هم نرستهحالت و روبرو

 شن دم.در صدایش م 

كن م، است كته صتحبت مت ی خانوم، مدت زیاد -

در پ ش دارم كه باید ی زیادی سفانه كارهاأمت

 .ی رس دهاناام بدهم، زمان خداحافظ

 دانم. چه بد!م  -

گتاه از ركنم، هملفن متت  من باز هم برایتان -

 .های من خسته شدید به من بگوی دملفن

م، بتاز هتم بترایم شت، من خسته نم نه، نه -

 كند.ملفن كن، صحبت با مو آرامم م 

 زد.در صدایش موج م ی غم سنگ ن

مرین دوستت متن متو بهتترین و صتادق ،م الد -

 هست .

 گوی د.خوشحالم كه این را م  -

 برسان. به همسرت سالم مرا -

 كنم.این كار را م  حتماً  -
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متا را بتترایش معریت  ی هتاحرفی آیا ممتام -

 كن ؟م 

 اشات ظریتت  زنانتتهكتته احساستتی اتتایمتتا آن -

 دار نرود.جریحه

 داري.خوشحالم كه به او وفا -

را دفتر فریدون مر ری ه راست ، كتاب شعر س -

 دارید؟

 ؟هبل ، چطور مگ -

در ی چراغرر"نمحتتت عنتتوا 258در صتتفحه ی شتتعر -

 دارد، آن را حتمًا بخوان د."افق

 خوانمش.چرم، حتمًا م  -

 من است.ی اشعار او ب ان ممام حاالت احساس -

 پسندي؟چه خوب، اشعار او را م  -

ی از این كه به علتت دوری بس ار زیاد، برا -

از دستت نتدهم را  وطن زبان و ادب ات فارست 

س اً خصوصخ لی كتاب و  وانم، ختم ی اشتعار فار

 نویسم.م ی خود چ زهایی فرصت دست بدهد برا

داري؟ مو همان روزها هم نویسندگی را دوست  -

هتای انستان متا کتاب خوانتدي،كتاب زیتاد م 

 مواند نویسنده خوبی برتود،زیادی نخواند نمی

 آوري؟كوماه ما را به یاد م ی هایادداشت

ی هااز خواستتهی و هنر نوشتتن یكتی موانای -

را ی من بود. دوران دب رستان مطتالبی هدیرین

ی نوشتم و بترابه صورت نثر و یا نظم جدید م 

ی بترای خواندم. نوشتن روش ختوبها م هم كالس 

ی در خ لت ،افكار انسان استتت احساسات و ب ان

وضتوح پ تدا از اشعار این متترد ختودم را بته

 كنم.م 

گویند عاش  بود و با شكست مواجه شد، در م  -

  عاشت  متو بتا عُ ی به طتور جتدی ما كسواقن 

گونه زیبا شتتعر بستراید، مواند ایننباشد نم 

برم كه لغت زیبا را به كار م ی زمان …دان م 

ام را در گذشته به یتاد از لحظات زندگ ی بعض

 آورم.م 

از آن لحظات ی را و چرا فقط بعضی چه لحظام -

از وجود و بتودن ی جزیی هر انسان یرا؟ گذشته

 است.او 

ی یک آه رو به رویم در فاصله را كهی لحظام -

 کتردی وایستادی، عم   در چرمانم نگتاه میمی

در دیدارت با مادر  ،ی زیبا هستمگفتبه من م 
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قدیم و جدید مرا از او ی هااز عكسی من معداد

جدید، آیا ی هاو با خودت بردي، آن عكسی گرفت

 ؟امزشت شدهی ام؟ آیا خ لفرق كردهی خ ل

 های زیادی گذشتهر دوی ما سالدان ، از هم  -

زمتان بتا گذشتت ی او طب عتًا هر موجود زنتده

ر از ایتن من و شما هتم بته دو ،كندمغ  ر م 

آنچه را كه متن ی ول ،موان م باش محق قت نم 

«  زیبتا»در عكس شما دیتدم بایتد بگتویم كته 

 اید.مانده

 …ام، آهزیبتا مانتده گتوی م  …م الد …آه -
من است. آینه حق قت ی امروز بهترین روز زندگ

پسندم و قبول را بهتر م  تی حرفگوید ولرا م 

 دارم.

و  فرینتتدموانتتد حتتوادثی را ب اآینتته م  -

را بگوید كه انكارش غ رممكن است، من ی حقایق

 دارم.ی ملخ و ش رینی هااز آینه ماربه

 من هم ماربه دارم. -

 آینه دارید. ازی در كتابتان معاری  زیاد -

را دیدم كه مرا ی شمارمن در آینه حقای  ب  -

جتز ی اكته چتارهی انداخت، حقتایقبه وحرت م 

جتز ی اگویتایش چتاره قبول و در ب ان حق قتتِ 

 سكوت نداشتم.

هم ن آن را به هتزار مكته ی و شاید هم برا -

 كردید!مقدارش م ب 

ی كومتتاه و ملختتی آن خنتتدهی و در پتتی ستتكوم

را بته ی حتمًا خاطرات ملتخ دیگتر جانر ن شد.

 آورد.یاد م 

مترا بست ار بتا دقتت ی هاشما باید نوشتتته -

 خوانده باش د؟

ختوانم، ها را بتا دقتتت م نوشتتتهمن هم ره  -

باشتد كته او را ختوب ی خصتو  اگتر از كستبه

 برناسم.

نوز نظرت در متورد متن م الد، خوشحالم كه ه -

 .عوض نرده

ایم. گذشتت كترده مغ  ری ما هر دو خ لی ول -

ا به ختوبی روی متا گذاشتته ش ریپای زمان جا

كن د كه ما دیگتر قبول م  …ثر نرویدأمت ،است

 آالیش گذشته ن ست م؟!آن دو جوان پا  و ب 

دانستم به چه نم  .د شدمزاحم ایاای باز سكوم

ی را شك حرف من راه افكار جدیدب  .كندفكر م 
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خودش ناتوا با ی حس كردم قدر .برایش باز كرد

 كرد و سراناام گفت:

 كن ؟فكر م  گونهچرا این -

ایم به این خاطر كه ما هر دو باماربه شتده -

و ایتتن ماربتته انتتدوختن را در طتتول گذشتتت 

كردهزندگ  ایم، در نت اته بایتد از مان كسب 

گذشته باش م ی حوادا و ظلمات زندگی م ان خ ل

مواجته ی در پتی پی هااین كه با شكستی و برا

ی هتاآیتتد و راهمتا پت ش م ی نرویم حس دفتاع

كن م را آزمایش و ماربه مت ی شمارب ی جلوگ ر

و به خاطر این كه در این نبردها هم رته بتا 

 در نت اتهشویم و مهاجم م  شكست مواجه نرویم

پتس  ،م دهخوب را از دست م ی هااز خصلتی خ ل

گذارنتد كه نم ما دیگر خود ن ست م و یا این 

در متا كه مغ  ر كلی  ستباش م و آنااكه خود 

ی دیروز را با مای شود ماشود، آیا م پ دا م 

 امروز مقایسه كرد؟!!

گوی د، ما دیگتر ح  با شماست، شما درست م  -

پا  گذشتته ن ستت م، متا مغ  تر ی هاآن جوان

ی انتد، متا، ما را مغ  تر دادهایمپ دا كرده

 اند.از ما جدا كرده خوب را

ه باشتم ای دادكه در ع ن حال مستل  ی اینبرا

  …اضافه كردم
 زیتاد یدیگتر خ لتی هتاما نسبت به خ ل ی ول

موانستت م بهتتر از ایم، شاید م مغ  ر نكرده

 باش م. این كه هست م

ی موان تد دلاتویهنوز هم خوب م  م الد. …آه -

جتوان  من همان مردی بده د، برامسلی  كن د و

 . ددیروز هست 

ب ش از یك ساعت از صحبت  .ه كردمبه ساعتم نگا

 گذشت. زمان پایان مكالمه رس ده بود.ما م 

 كنم.باز هم برایتان ملفن م  -

 مانم، خدا نگهدارت.باشد، منتظر م  -

 خدانگهدار. -

 
     این ش ر پریرویانبه چشمان 

   به صد امید بستم نگاهي
     مگر یك ین ازین ناآشنایان

     اهي،مرا ب شد به ش ر  شق ر
 

   كه این اوستی به امیدی به هر چشم
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     ماندقرارم خیرآ مينگاآ بي
     هم، زین همه ناز آفرینانی یف

    خواند!امیدم را به چشمانم نمي
 

     بودم و گم كردآ راهيی غریب
    كشاندند،ی مرا با خود به هر سوی

    شنیدم بارها از رهگذران
    دند!كه زیر لب مرا دیوانه خوان

 

   خفتمن، چشم امیدم نميی ول
     آشیان گم كردآ بودمی كه مرغ

     كشیدمسر ميی ز هر بام و در
     گشودمپر ميی به هر بوم و بر

 

     ننشست، ی ام از پاامید خسته
     ام در جستجو بودنگاآ یشنه

     دیدار و پرهیزی ن هنگامهآدر 
    رسیدم  اقبت آن جا كه او بود!

 

 "ك دو ین ا و دو سرگردان، دو بي"
 رمیدآ،ی زخود بیگانه، از هست

 درد مردم، رو ن فته، ازین بي
 ها چشیدآ،شرنگ ناامیدي

 ها شفسته،زبانيهمد  از بي
 ها فشردآ،ین از نا م رباني

 در دامن كشیدآ،ی زحسرت پا
 به خلوت، سر به زیر با  بردآ،

 
 " كدو ین ا، دو سرگردان، دو بي"

 به خلویگاآ جان، با هم نشستند
 را گشودندی زبانزبان بي

 را شفستندی سفوت جاودان
 

 سبفباران مپرسیدی مپرسید، ا
 در كیست؟دیوانه از خود بهكه این

 گویم، از كه گویم، با كه گویم؟چه
 این دیوانه را از خود خبر نیستكه
 

 ناگاآمانم كه به آن لب یشنه مي
 كرانهبيدر افتد ی به دریای

 یر نفردآی از قطرآ آب لبي،
 یازیانه!ی خورد از مو  وحش

 

 سبفباران مپرسیدی مپرسید، ا
 مرا ین ا به این دریا سپارید!

 غریق لطف آن دریا نگاهم
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 مرا با  شق او ین ا گذارید
 

 "فریدون مشیري"
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است، درختان ی زیبایی آفتابی ولی روز زمستان

ن كاج سبز و مقاوم او درختب د از برگ لخت 

سف د از برف در ی اما هر دو دسته پوشاك

بردارند. آفتاب، منها اسمش آفتاب است و نور 

دانم امروز از  نم .از گرمای كم رنگش خال

به آسمان ما كه گذرش  كدام سو بلند شد

بارش برف امروز سر از ی اافتاده. پس از هفته

ه خ ر آست ن خواب در آورده و به ما روز ب

 گوید.م 

ط لی من و هلنا معدیگری  یمانند هر روز شنبه

 را بتهی ستتاعت .و فراغت از كار ب رون داریم

ی آزاد پرداخت م، هوا هنوز در هوای پ مایراه

ی پ متایقدر سرد است كه انسان در حت ن راهآن

ای صحبت ندارد، امتا منتاظر بری ممایل چندان

ها كته از خصو  قندیلدر گوشه و كنار به زیبا

آویزانند ب تان كننتده قتدرت ی اصخرهی هاسنگ

 باشد.طب عت در هر فصل خود م 

 عت این سرزم ن را زیبا ساخته و مردمتانش طب

اند كه از سرزم نران كته قدر ب دار و آگاهآن

ی وقفه خودشان است به ختوبحاصل كار و مالش ب 

و طتتراومش ی كننتتد، متتا از زیبتتایی دارنگتتاه

سمت اعظم سطم ایتن سترزم ن در كاسته نرود. ق

با بته  مشابتدا صخره بوده، زمامداران و مرد

كار انداختن قدرت اندیره و به كار بردن علم 

عظت م را شتكافته و از آن ی هاو مكن ك، صخره

ی ممام وسایل آسایش، راحت اآل بایدهی سرزم ن

 اند.خود ساختهی برای ایمن و
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ناموف  و سان خواهم بگویم در این دیار اننم 

 ،بلكه وجتود هتم دارنتد ،شودبدبخت پ دا نم 

از دیدگاه متن ی ر، ولشاید هم ب ش از حد مصو

از دو حالت خارج ن ست، یا این كه طب عتت او 

ی را ب مار و ناقص خل  كرده كه نتوانستته رو

 ود بستازدختی را برای خود ایستاده زندگی پا

آنگاه ن از به کمک دولتت دارد و در ایتن  كه

 به او می رسد ،باالی امکان ن دولت ما حدمواق

که فترد بتا  و جای گالیه نخواهد بود، یا این

 امکانات را از ختود دور نمتوده دست خود این

نگونته متوارد دولتت او را که باز هتم در ای

من و هلنا  كهمح طی در گذارد. ها نمیکامالً من

از گتروه ی زیتادی هاكن م نمونهدر آن كار م 

ها در محت ط كارمتان ول این ستالدوم را در ط

 ایم.هایران را شن دهدیده و حرف

پریرتان و در روانی هاكار ما شن دن غم و غصه

ها استت. این انستانی ع ن حال مراقبت و یاور

و ما اغلب  پ ش رفته ،ا ما حد یك روانكاوهلن

كن م، چته بستا  از مارب ات هتم استتفاده مت

 ام.فتهكه من از او فرا گرموضوعات مهمی 

رد ایم. هلنتا در ِگتاست به خانه برگرتهی مدم

مرغول استت كته در ی گردد. به كارهایخانه م 

و متن  هطول هفتته گذشتته بته معویت  افتتاد

 ام ما روشن كنم.شوم نه را آماده كرده

هم در اه زم و چرخش نگی هانگاه كردن به شعله

فریبتا و ی و حتالتی ها كه هر لحظه حركتشعله

دارند باعث آرام شدن روح و روان  ریغ ر مکرا

مزك ته شتده  یوست لهی شود، برایم نتوعمن م 

آن ی بروها روموانم ساعتاوقات فراغت م است، 

اش، بتته ايبنرتت نم و از م تتان پناتتره ش رتته

نه  ها خ ره شوم، لط  دیگر این نود شتومشعله

ی کسنگ آهی كه چون از نوع ی آن استمنبن گرما

 باشتتده از دل كتتوه م م استتتخراج شتتدمقتتاو

و چهار ستاعت بعتد  ما ب ستمواند گرما را م 

خانته را ی در خود نگاه داشته در نت اه فضتتا

 هم ره گرم و مطبود نگاه دارد.

 دهد.سپ دم را نوازش م ی موهای دست مهربان

 من، كاا هست ؟ مرِد -

مهربانش مترا نگتاه ی همسرم با چرمان سبز آب

دستت ی شت رینی ظرفتكند، دو فناان قهوه و م 

گذارد و قبل از ایتن م ز م ی پخت خودش را رو
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بتر ی امبتل بنرت ند بوستهی كه مقابل متن رو

 نراند.من م ی پ ران

 هم ن جا و كنار مو. -

 بودي.ی دیگرمو جای  ،كنمنه مصور نم  -

رمای مطبود شوم نه سُستتم و حال گی روپ اده -

 .كرده

 ورد.ات را بنوش ما سر حالت ب اقهوه -

ی اگتذارم و جرعتهدر دهتان م ی ش رینی اقطعه

ارم فرتنوشم، فناان را در دو دستم م قهوه م 

 برم.ت م و از نفوذ گرمایش در جانم لذ

 تاستت در صتورمی كه متدمی غم یسایه …م الد -

فكتر ی گتاه ،كنتدی نگترانم م پ دا شده خ لت

عزیزم با  ،كنم كه این جا و كنار من ن ست  م

 دارم.دانی كه خ لی دوستت م  ،بزنرف من ح

ایم، ی كردهسال با هم زندگی ما نزدیك به س -

 كن ؟!ر م چرا اینگونه مصو

ایم مرا هی كردچون این همه سال با هم زندگ -

ی حاالمتت همه و دق قًا متوجه شناسمبه خوبی م 

بتا نتازن ن صتحبت  آیا متازگ  …راست  هستم،

 اي؟ كرده

بتا هتم ی طتوالنی پت ش صتحبتبل ، چند روز  -

 داشت م.

ی و معنوی روحی هادانم كه نازن ن به كمكم  -

ارد، من نسبت به ایتتن زن احستا  مو احت اج د

خودم  زیاد بای كنم، این اواخر خ لم ی دردهم

ی او بودم چه احساستی م كه اگر من جافكر كرد

 .ردمكبایست م موانستم داشته باشم، چه م م 

 …هلنا -
 م الد. یبل -

 م سرنوشتتودر ممالك جهان سی آیا قبول كرد -

ت خودشتان ها و دخترها دسزن ویژههها، بانسان

متردان  خصوصتاً جامعته،  متعصتب ن ست و مردان

كته بخواهنتد ی موانند هر مصم مها م خانواده

ختود  یآینتده و سرنوشتت عضتو ختانوادهی برا

 بگ رند؟

 من. دانم عزیزِ م  -

ات را خودت هنوز هاده ستالگ مو به اعتراف  -

و عاش  من شتدي، ی كه مرا دیدی ر نكرده بودپُ 

تر بتود، گی كه هرت سال از خودت بزرمرد جوان

اروپتا  امر این كه متولد دیار خودت و حتممه
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ی هم نبود، با ممام وجودت به من اطم نان كرد

 كه با بودن با من خوشبخت شوي.ی و خواست

ویی زناشتی یك زندگه كردیم و ما به هم مك  -

خصتو  عرت  و هاحترام و مفاهم و بت یبر پایه

 ت را ما به امروز پ ش بردیم.محب

كه آیا زنان و یا ی از من نپرس ده بود احت -

ام وجتود داشتتند یتا در زندگ ی دختران دیگر

 خ ر.

ی دانم، هرگز فكر نكرده بودم كه در زندگم  -

ن با می پدرم از آشنایی ول ،مو چه گذشته بود

ی معصتب مو خرنود نبود، مثل هتر مترد و پتدر

معصتب منهتا مختتص  در مورد من داشتت،حدی ب 

ه چ م ل نداشتت متن های جهان سوم ن ست، کرور

كه جدیدًا در بانك شهرمان بته دستت ی كار خوب

آورده بودم به علت نقل مكان از كرور خودمان 

ی متو در ایتن كرتور زنتدگی از دست بدهم، ول

ودم، حال هتم هستتم،   شده بشعا و منی كردم 

اسد، دل كوچكش را شنو مرز نم  انسان عاش  حد

پتروا از امتتواج خروشتان ب  و زندبه دریا م 

تترین ریستك ، من شاید بزرگگذردمی م ان راهش

مت الد از صتم م ی ام را مرمكب شدم، ولتزندگ 

 با مصم م خودم پت ش رفتتم و قلب خوشحالم كه

 م.یموف  شد همبا كمك 

ازن ن هم همت ن احستا  را كه نی كنفكر نم  -

 ؟استداشته 

سرنوشتت ی عاش  بتود ولت مردیداو هم بدون  -

 م زده بود. رقی به صورت دیگررا او ی زندگ

من، خوشحالم كته همستر عاقتل و  عزیز ِ  …آه -

و متن ی كنتمرا در  م ی هاو حرفی هستی اپخته

 .مو امكاء كنمی فكری هاموانم به مو و كمكم 

كتته در متتورد ختتودت و ی دانتت . از زمتتانم  -

صحبت كتردي، بته ایتن نت اته  نازن ن برایم 

رس دم كه مو هرگز عاش  من نبتودي! در واقتن 

ات و آن دوران حستتا  زنتدگ ی دلت را در جوان

ی به موانستداده بودي، پس نم ی به دختر دیگر

گونتته و همتتان لطافتتت عاشتت  متتن برتتوي، همان

شتود به این مطلب باعتث م م الد، فكر ی دانم 

شتود و ایتن م زده م ببه قلتی احسا  كنم چنگ

ی هامو ن ستت، بلكته چنتگ پناتهی هاچنگ پناه

بته متن دستت ی اوست و از این رو احسا  ختوب

 دهد.نم 
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كه همه ی اگاه فكر كردهمهرباِن من. آیا ه چ -

این حوادا ب ش از چهل سال پ ش در یتك كرتور 

من اگتر  ،امفاق افتاده، یك فرهنگ دیگر دیگر

وجود دارد یا این كته هرتت  "موی "دانستم م 

ی دختر لط   دل و روح ،سال بعد از مولد خودم

نهایتت دوستت شود كه مترا ب مثل مو متولد م 

خواهد داشت، هرگز، هرگتز دلتم را بته دختتر 

خورده برایتت  ،دادمی نمت دیگر آن را دستت ن

 داشتم.نگاه م 

ان مو و ایتن ُمتن صتدایت م الد. این زب …آه -

ی وجود متتن استت ولتی هاغم یهمهی برای مسك ن

ی آیا با پ ش كر دن ایتن همته ختاطرات قتدیم

شود آن احساسات آمر ن دوباره سر از باعث نم 

 خاكستر گرم ب رون ب اورد؟

 نه، نه، غ رممكن است. من از م تان شتداید -

 اام و حتتتام گذشتتتهدر مستت ر زنتتدگ ی زیتتاد

ام هستم. از امروزم را مدیون گذشتهی پابرجای

ها این گذشته در این سن، با داشتن مو و بچته

و او بتتا داشتتتن همستتر و دو فرزنتتد و نتتوه، 

شود به گذشته برگرت. غ رممكن استت، چگونه م 

 خواهد.دلم نم ی یعن

طتور كته احستا  آن ،ولی او منها و غمگت ن -

 ام هنوز ام دش به مو است.كرده

كن ، چون او اگتتر هتم هنتوز م اشتباه فكر  -

مرا در افكار خود داشته باشد دل ل بتر ایتن 

همته چ تز مثتل گذشتته  ام دوار باشدشود نم 

این موهبت طب عت است كته ی انسان دارا ،برود

اش را مواند در ع ن سالمت ممام مراحل زندگ م 

بگ رد، متن ی به خاطر ب اورد و از آن پندهای

و آنچه  هه بوده، بودكدهم آنچه به مو قول م 

گوید همه چ ز را بته ، گذشته. او م كه گذشته

چون به  ،طوری سپرده و من هم هم ندست فراموش

ها موجب فرسایش روح و روان انسان خاطر آوردن

در پ ش ن ستت انستان ی شود و چون راه گریزم 

 ستازهایی پ دا كند كه چاره د راهشومابور م 

من بودن با مو و ی مرین راه براد و موثرنباش

 محبت من به مو است.

كنم چترا از او ب رتتر بترایم فكر م ی گاه -

ات، از صتتحبت نكتتردي؟ متتو از دوران كتتودك 

كه در خانواده امفاق افتتاده بتود و ی حوادث

 دكه بته متو دل بستته بودنتی از دختران احت
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از او فقط این اواختر ی معری  كرده بودي، ول

ایتن همته احساستات شرود به صحبت كردي، اگر 

است كه مترا ی اشعله چه سرد شده باشد پس این

ر گرفتتته و شتتاید ندانستتته و نخواستتته در بتت

 ؟!اینگونه گرمت كرده

من دارد چتون در افی او جای ،من عزیزِ  - كار 

كه من در دوران ی آن مص بت ،ارزش آن را دارد

ام از جانب پدر نامهربتان و و نوجوان ی كودك

 ،م او دیده و در  كرده بودناآگاهم متحمل شد

ی هتازخمی برای اش مرهمبا ممام كم سن و سال 

عم   درون من شتتده بتود، اگتر متن در محت ط 

ی خانواده و اجتماد اطرافم و بته زور نتادان

ی هتاشدم، او با لطافتتت و حرفآنها سرنگون م 

كترد و م  گرممگرفت، سك ن دهنده دستم را م م

 ام رااسات ُخرد شتدهنراند و احسم ی ابه گوشه

 داد.ام م  كرد و به این صورت مسلمرم م م 

انستان،  دانست كه مو بته عنتوان یتكاو م  -

شخصت ت و ی گ رخصو  در آن دوران اول ه فرمبه

مقدمات معاشرت با دیگران احت تاج ی گذارپایه

به مو احترام گذاشته شود و كمبود ایتن ی دار

احتترام نستبت را با موجه و ی اصول مهم زندگ

كرد. از درایتت او در آن ستن به مو جبران م 

متعاب ن ستم. دخترها معموالً این اصول مهم را 

 شوند.زودمر متوجه م 

كه اوهطورهم ن - آن  بتا ، هنوز هم در عابم 

ی ختوب و مستلی هتاسن كم چگونته آن همته حرف

 دانست.دهنده م 

ی بترای هایآن روز او پایتتهی دانای طب عتاً  -

 ی كتهامگر نگفته ،ی امروزش بودنش و دانایدا

یس كترده و كتتابی هتم دانرگاه مدر درها سال

 ؟نوشته

ا بستت ار كتتتابش ری ، ولتتهطتتوربلتت . هم ن -

 .پ چ ده و سنگ ن نوشته

شاید به خاطر این كه خواننده مستتق م بته  -

پی نبرد این هایش حق قت افكار او در مورد غم

 .چن ن پ چ ده نوشته

هایم بتتا او چنتت ن ر ختتالل صتتحبتمتتن هتتم د -

 ام.استنباط كرده

ی اشتترود كتردهی را كه مازگی ام الد. نقاش  -

 زیبا از كار در خواهد آمد.ی واقعًا مابلوی

 ام دوارم چن ن برود. -
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 …م الد -
 من. عزیز ِ ی بل -

ه آنهتتایی كتته زیتتاد آیتتا متتاكنون از چهتتر -

كته متن ندیتده ی اریخته یی طرحتدوستران داش

 م؟باش

كوچتك از دو پتدربزرگم  نقاشیمنها دو  ،نه -

ی را چته را هرگز ندیتدم و دیگتری است كه یك

ی ها را از روصتتورتزود از دستتت دادم، ایتتن 

و  کرت دمی و س اه و سف د آنهتا قدیمی هاعكس

هتم از آب در ی زیبتایی از نظر ختودم كارهتا

 ن امده است.

اند خ لی هم خوب شتده ام،آنها را دیده …آه -

 منظور من آنها ن ستند. اما

كته از ی پس منظورت كه استت. منهتا مصتتویر -

است كه خودت آن "وزو نسیم"ام همانانسان كر ده

و من هر بار به آن نگاه ی شناسم ی را به خوب

 شوم كه ایتن كتار را اناتامكنم خوشحال م م 

 ام.داده

 مثالً نازن ن؟!منظورم...  -

متن  .مکرت د، من هرگتز مصتویری از او ننه -

  .طب عت را ب رتر مرج م می دهم

كته بته او ی اكردم با عالقهر م ی من مصوول -

 كردي.بایست این كار را م م ی داشت

ی آن زمان دور از نظر پدر كه مخال  كارهتا -

جتدی نقاشتی رو ی من بود، مازه ممرینتات هنر

و در خفا این كار را اناتام  شرود کرده بودم

متتورد مرتتوی  او قتترار  دادم و هرگتتز هتتممتت 

ی الزم را بترای در نت اته آن آمتادگ .نگرفتم

هم دلتم ی سالدر بزرگ ،مصویر صورت او نداشتم

ی به این كار نرفت به خاطر این كه متالش بترا

شد من او را به ختاطر  اناام این كار موجب م

او بته ی فراموشتی من بترای ممام سع ،ب اورم

 رفت.كار م 

 و را فراموش كن ؟!ای هرگز نتوانستی ول -

چرا، فراموشش كرده بودم، هرت سال اول بعد  -

ی پتس از طتی مان موف  شده بودم، ولاز جدای 

بته او فكتر كتردم ی این دوره و بخرش او گاه

ی این افكار دل ل بر قبول بازگرت احتمالی ول

 او نرد.
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عنوان یك دوستت  او بهآیا واقعًا امروز به  -

 ساده عالقمندي؟

ی ، چون عالقه دیگرگوییه که میهم نطوركامالً  -

 مواند در كار باشد.نم 

 پس آنچه كه بود؟! -

ها گذشته استتت. انستان هرگتز بتتا پتتای گذشته -

 گذرد.های آمش مذاب نم هلُ گعریان دوبار از 

 اض باشد چه؟ماگر انسان مر -

 ندارم.ی اگونه آدم ان ه چ عق دهبه این -

در  و آورد ی دیگتر قهتوه بترایمهلنا فناتان

ی هم موزون و زیبایش را روی پاها .نرست جایش

به جلو و ی دامنش را مرمب كرد و قدر .انداخت

به طرف آمش شوم نه متمایتل شتد. چنتد قطعته 

ه زم در شوم نه قرار دادم و در ع ن این كته 

صورت زیبتایش كته  كر د درشعله آمش زبانه م 

ی ارفت خ ره شدم. موهم ی سالنكم رو به م اكم

ی بته صتورمش داده خاصت یهاش جلتومازه فرشده

، زیبتا و ختوش کتردهل هم ره آرایتش مث .بود

 در كنارم بود. رایحه

از صتتحبت اخ رمتتان بتترایم ی آیتتا م تتل دار -

 معری  كن ؟

 دهنازن ن نرتان متی یروحی هاحالت ؟دان م  -

 كردم گرفتتار نامالیمتاتر م ب ش از آنچه مصو

ی بست ار هاخوش دگرگون دست ییلو به دالی زندگ

ام چون آنچه اخ رًا از او شتن ده ،قرار گرفته

بته حتال و احتوال امتروز او ی ه چ صورت خوب

 دهد.نم 

كته در ی هایبا حرفی آیا صحبت جدید او خ ل -

 اید فرق دارد؟این اواخر با هم داشته

ز كته بته متن دارد وارد فتای با اطم نتان -

كند و ثرم م أجدیدی از معاریفش شده كه هم مت

 هم نگران.

 گوید؟چرا؟ مگر چه م  -

 ،م پزشتك ن ستتدانی هلنا، من و متو روانم  -

اطالعات روانرناسی من آنقدر عم   ن ستت  اً خصوص

های او در مورد ستالمت روحتتش كه بتوانم از حرف

كن م كه ای كار م گ ری كنم، ولی در رشتهنت اه

و  هریبتتاینگونه حاالت روحی افتتراد برایمتان غ

 جدید ن ست.

من ما سه ماه دیگر محصت لم در  ،دان مو م  -

، امتروز هشی ممام م روانكاو یقسمت اول رشته
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درد دل ی هستند كه با من خ لی پریرانهم روان

 …متوانم خ لت كنند و من در ایتن متورد م م 
 .رسانمی بفكر حداقل به مو كمك

ن ری  او مرا شتتدیدًا نگتراو معای حاالت روح -

، در این فكرم كه او شاید قتدرت كنتترل كرده

 روان خود را از دست داده است.

 برایم معری  كن. -

ی ها زمانی که همهکنم خ لی از انسانفکر می -

های مقاومت خود را در مقابل شداید زندگی از ن رو

بست این که همه درهای گریز و دهند و در ُبندست می

ی دیگری ه چ چاره رهایی به رویران بسته شده و

گذارند، یا به ن ست، دو راه پ ش روی خود می

دهند یا این که به ن رویی زندگی خود پایان می

آورند و این غ ر قابل باور از نظر دیگران روی می

کند ما حوادا وارد شده را ن رو آنها را وادار می

 به صورمی خنثی کنند.

ی  کردم. شرح کاملی از حاالت نازن ن را برایش معر

ولی مابور شدم از حاالت احساسی او در مورد خودم 

و این که شاید مابور باشم با او صحبتی از گذشته 

داشته باش م چ زی نگویم. این را موکول به آینده 

کردم. شاید به این علت که متوجه شدم هلنا مازگی 

دهد و من ه چ م ل نداشتم او هایی نران میحساس ت

  را متأثر بب نم. 

ست  أچقدر برای ایتن انستان مت …م الد …آه -

از ایتن ی ست هت چ صتورت ختتوبهستم. ح  با مو

 رسد.حاالت او به نظر نم 

ثرش ب رتر در این است كته او كتامالً أجای م -

كنتد عق تده و بتاور به هر آنچه كه معری  م 

ی كنم همت ن عق تدهم  فكر ی دارد،خلل ناپذیر

ی م و ن رویتاو را مقتاو رشمحكم او به افكتتا

 .زندگی روزمره او شده یی ادامهبرای نامری

هتا م، شاید در ممام ایتتن ماریك  دانچه م ت 

ز راه ناات در مقابتل ختود ای كم سوی یروزنه

ی هایا ایتن كته در ممتام ایتن ستال ،ب ندم 

همه این شداید ی شاید روز گذشته دیده است ما

و برطترف شتود  ساییآاو به صورت معازهی زندگ

، آیتداو به آنچه كه از دست رفته به حساب م 

شده فقتط چنتد  دوباره دست یابد، حال اگر هم

 اش.زندگ  یماندهی از باقی صباح
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ی ثابت و عم ت  در جمالت آخر را با نگاه هلنا

 آم ز در طترز ب تانش اداثرأصورمم و حالتی م

به لترزه  اندوهكرد كه سر و پای مرا از شدت 

 در آورد.

 گوی ؟را م ی چرا چن ن چ ز هلنا، -

درستت از  ،من خودم یك زن هستم ،بب ن م الد -

نقاط دن ا، گذشتته  یها در همهجنس او، ما زن

و غ تره، در متورد  دیتناز فرهنگ و زبتان و 

برخالف شتما مردهتا  ،ی مرابه داریممردها وجه

متا ی وقتت ،ی از احساستات مرتابه داریتمخ ل

، درد زایمتان آوریمان را به دن ا مت منوزاد

داریتم و  پذیریم و چه بسا آن را دوستتم را 

كن م و این در ممام مدت عمرمتان بته محمل م 

آورد كه این جن ن را مدت نه متاه خاطرمان م 

كته بت ن  یایم و عرتتقدر وجودمان پرورش داده

گتتاه شتتود هتت چمتتادر و نتتوزاد پ ونتتد زده م 

 رن ست، به یاد ب تاوی و دور انداختنی بریدن

زمتت ن مادرهتتا چتته  یرهکتتكتته در ممتتام 

 كنند.هایران م در مورد بچهی هایفداكاري

هایش این احسا  پس چرا نازن ن در مورد بچه -

 را به وجود آورد؟!ی بد و غ رطب ع

ایتتن  یسرچرتتمهی طور كتته ختتودت گفتتتهمتتان -

باید همان سن كم و بته زور بتاردار ی عالقگب 

 كردن او باشد.

ریسك وجود دارد كه متو این ًا آیا واقع …م الد

خ رًا بت ن متو و نتتازن ن صتحبت آنچه ای در پ

كه اخ رًا متن در متو ی هایخصو  دلتنگ شده، ب

آنچته را  یهمهی ام م ل داشته باشاحسا  كرده

 و مو در طول این ستی ستال گذشتتهكه ب ن من 

 ات برگردي؟و به گذشتهی فراموش كن

شتم. هلنا ی را از او نداالئوانتظار همچ ن س

ی زناشویی زندگی هاسالی در طول همه .ح  داشت

از دوران بتد و ختوب ی ، ما خ لو با هم بودن

ن را پرت سر گذاشت م. زندگی و مرتركمای زندگ

مثرل رقصریدن "زناشوی ، به قول ی خصو  زندگهب

ی ما خ ل"گل سرخ نیستی هابرهنه بر گلبر ی با پا

م متا بته كتردیی را با هم طت هافراز و نر ب

امروز رس دیم و این ساده ن ست كه دو انستان 

ز هتم دستت بتوانند ای ما به راحت یگذشته با

 ویژههبرویند و همدیگر را كنار بگذارنتد، بت
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متوام بتا ختاطرات ی اگر ن م ب رتر این زندگ

 خوب و شاد باشد.

اینگونته ن ستت کته متو  هت چ ،من نه عزیزِ  -

ا از هم جدا مواند ما ر چ ز نمه چ  گویی ومی

ستن و  از ایدوره كه بته ایاز یاد برده ،كند

کتته مکمتتل هتتم  ایممان رستت دهآرامتتش زنتتدگ 

 ایم.شده

 شاید او در فكر و انتظار مو است؟! -

طور ن ست، چون من از همتان ابتتدا نه، این -

او را ماننتد ام كه امروز او روشن كردهی برا

ه دارم و هر آنچه در گذشتتدوستی قدیمی دوست 

 بوده، گذشته است.

 ؟آیا او این را قبول كرده -

، یعنی این کته صتورت كنمدانم، مصور م نم  -

 دیگری وجود ندارد.

 دان ؟بابا چه م م الد. در مورد ساي -

اول ن باریست از زبتان نتتازن ن  ،حق قتًا ه چ -

دانم كه هندی است، م  ،امنام این شخص را شن ده

 لی دق   بتود كته او مرماض ن ست چون نازن ن خ

ها ما مقتتام یتك ختتدا، در مفهتوم هنتتدي ارا حت

متوانم من در حال حاضر نم  ،یك)گورو( پ ش ببرد

ای داشته باشتم در مورد این شخص قضاوت و نظریه

ولی آنچه مسلم است این كتته از ایتتن اشتتخا  در 

چتتاره و های ب انستتان ،جهتتان ستتوم كتتم ن ستتتند

رها وجود دارنتتد گرفتار آنقدر زیاد در این كرو

ای كه برای مسك ن دردهای روح و روان خود چتاره

ب نند جز این كه امثالی مثل ایتن بابتتا را نم 

آنقدر بتتزرگ كننتتد كتته برایرتان دستتاویزی از 

در نت اه پ دایش امثال این  ،مسك ن دردها برود

افكار بر هم ختورده  یمرد همانا نت اه و پدیده

بتته  اد، غری  حتتبه خاطرت ب ای ،این مردم است

آنچه را كته متتن بتته  ،زندكاهی در دریا چنگ م 

ام این كته نتازن ن بتا خوبی و روشنی واق  شده

های این شخص و بعد هتتم مالقتات آشنایی به نوشته

آنچه خود  واو با ادغام آنچه از او یاد گرفته 

در محص ل فلسفه آموخته، گرایرتتی روحتتًا بته او 

 یهتا و فلستفهرفپ دا كرده و چه بسا این كته ح

زندگی این بابتتا مستتك نی بترای دردهتتای روحتی 

نازن ن شده، چون خود را در آن شناخته و یافته 

 شده. ایبرایش داروی مسک ن دهندهو این 
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مختلت  ی هتامو كه این همه كتاب ،عا ب است -

اسم این شخص را هتم  اما به حال حتی اخوانده

 نرن دي!!

ی ا در آن زنتدگكه م یچون در فرهنگ ه،درست -

و علمتتی بتته اینگونتته  كن م موجتته زیتتادمتت 

هتتوم نتتدارد، در نت اتته بحتتث و وهای مپدیتتده

آیتد و متا هم در این موارد پ ش نم ی گفتگوی

در ایتن متوارد ی وستایل ارمبتاط جمعتی زمان

نداشته باشتند، ختب، طب عتتًا ماهتا ی گفتگوی

 كمتر آگاه خواه م شد.

ن شخص معری  در مورد ایی نازن ن چه چ زهای -

 كرد؟

ی كه در حتد عقتل و فكتر یتك انستان حوادث -

 ن ست. طب عی

 ؟هچه عا ب. مگر چه گفت …آه -

 از معازات و كرامات این شخص معری  كرده؟ -

 ه!!!معاز -

امتروز ی چه معازامت ، مگتر هنتوز در دن تا 

گونته موهومتات ی وجود دارند كه بته اینكسان

 اعتقاد داشته باشند؟

كه شخص محص ل كترده و ی . زمانمن عزیزِ  …آه -

ی مثل او اعتقاد پ دا كند، چه انتظاری سخنور

 موان داشت.م ی از مردم عام

ب ن حقای  و خرافات باشد، مگتر ی باید فرق -

 نه؟

ر  تصل و مأتسانسان می ، ولهدق قًا هم نطور -

ر چتون حق قتت را از دستت داده و مصتو خورده

هد آورد، كند دیگر هرگز آن را به دست نخوام 

آورد، چتتون در خرافتتات متت ی بتته خرافتتات رو

وجود دارد كته انستان ختتود را در آن ی ن روی

 كند.رها شده و آزاد حس م 

از معریتت  او را بتترایم ی قتتدری متتوانم  -

 بگوی ؟

نازن ن و دیگر اشخا  پ رو ایتن بابتتا  ،بل  -

 گ رند.نازن ن جرن م  یمولد او را در خانه

 خانه او آمده بود؟آیا این شخص به  -

در غ اب او برایش جرن گرفتته  ،من نه عزیزِ  -

عبادت ی برای اقمشان اد، نازن ن در خانهبودن

مزك تته روزانتته روان ختتود بتته ستتبك ی و نتتوع

ن مح ط برایش جرن ایها مزی ن كرده و در هندي
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ی گرفته بود و در هم ن جرن بود كه گترد طالیت

شتاهد آن كه نازن ن یك بار در هند هم ی سمقد

آید، حتمًا ایتن بود در اطرافش به گردش در م 

از موجه نازن ن به ختود « بابا»نرانه رضایت 

 بوده!!

م الد؟! چگونته ممكتتن استت شتخص ی گویچه م  -

 داشته باشد؟ی همچون افكاری امحص ل كرده

كرده فراوانتما م  - ی دان م اشتخا  محصت ل 

از ایتن هتم پتا فرامتر  اوجود دارند كه حتت

اعتقاد كامل دارند كته ی اشته و به چ زهایگذ

اثبتات عقایتد ختود از ی مرسنا  استت و بترا

، حتتتا گتتردان ن ستتتندی روياناتتام هتت چ كتتار

 جنایت.

كته ی دیگتری آستمانی با اعتقادات سنتی ول -

مواند این افكار و باورهتا را دارد چگونه م 

 كند؟ی جلو ببرد و با آن زندگ

ی كلتتی انت اتتهاز آن ی احتمتتاالً بتتا ادغتتام -

 از آن را با قبول خود بهی اگ رد و ماموعهم 

ام او كه من در  كتردهی اایما آن ،بردكار م 

 شده است.ی بس ار خرافامی انسان

 ؟یاز كاا دانست وای چه بد، -

م أمن با او با حالتی مو  اول ممای هاهفته -

ال كرده بود كته آیتا او را ئوبا شك از من س

 ام.نفرین كرده

در متورد ی نفرین! نفرین چه است؟ متن چ تتز -

شتود آن است كتته م ی دانم. آیا چ زنفرین نم 

هدیته ی به دست آورد و یا به كستی را در جای

 داد؟!

استت ی من. نفرین نه به دست آوردن همسرِ نه  -

نفترین هتم از  ،ی هدیه دادشود به كسو نه م 

نفترین  ،ی جهان ستوم استتهاموهومات و پدیده

ی كته است كه شخص در موردی آور أوحی یحالت ر

در متورد او ی یا كست ،عملی به او اجبار شده

یتا ی ختود عملتی نارضتایت روی از ،كترده دب

ب این بای ناخوشایند را برای كسی كه مسحادثه

كند و این حالت آرزو كتامالً حالت شده آرزو م 

م ان مردم بی دارد، البته ب رتر در جنبه مذه

نتگ در فره اش رانمونته احتت . ماعقب افتاده

ی كه عملی رد شخصاین جا هم داریم، مثالً در مو

، نتدگویدر مورد كستی اناتام داده م  نادرست
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خودت ی برای بد یام دواریم كه این عمل نت اه

 داشته باشد.

گونته او چتترا این ،حال متوجه شتدم ه،درست -

 فكر كرده بود؟

ی پمعری  كرد در آن روزها چند حادثته پ تا -

او و همسرش امفاق افتتاده بتود، نظ تر ی برا

ش شكسته بود یاپاین كه خود او زم ن خورده و 

و هم این كه چرم همسرش با برخورد بته شتاخه 

 شدیدًا صدمه دیده بود.ی درخت

 اش را از دست داد؟آیا ب نای  -

 نه، خوشبختانه نه. -

 دادي؟!ی خب چه جواب -

ندارم ی اهاین كه به این موهومات ه چ عق د -

بوده ی و آنچه امفاق افتاده باید كامالً مصادف

 باشد.

او با موجه به این كه این همته بته  ،م الد -

متو اعتمتاد و اعتقتاد دارد ی هامو و خواسته

بابا عتوض یمرا با سای كنم كه چرا جامعاب م 

 كرده است!!!

، شوخی گذشتته یت بردار، از مرحلهدس ،هلنا -

كن م كته عا تب صتحبت مت  یما در مورد انسان

 گرفتار افكار و احساسات خود شده است.

از نظر متن ی شاید از نظر مو عا ب باشد ول -

 ست، با ممام وجودش احت تاج دارده چ عا ب ن 

باشتد و ی متك است ی كه مورد اطم نانشبه شخص

به این ی یابد از نظر روحچون این شخص را نم 

 آورد.م ی بابا رو

ی هایر متورد روح از او پرستشامفاقًا متن د -

كردم، این كه آیا بته روح و بازگرتت آن بته 

 اعتقاد دارد. این دن ا

 چه جواب داد؟ خب -

ی طب عت ها كامالً كه حتمًا از نظر خ ل ی جواب -

ها غ رقابل قبتول و قابل قبول و از نظر خ ل 

ی از آنهتایی من خودم یك ،ی مرسنا  استو خ ل

ی به بازگرت روح و روحهستم كه به ه چ عنوان 

ی اعتقتاد شتهی وجتود دادیگتری كه در زنتدگ

 ندارم.

 معری  كرده؟ی امگر چه نمونه -

غ تر از ی دیگتری این كه در گذشته در دن ا -

را در آن ی كرده، امتاكنی امروزش زندگی دن ا

دن ا دیده كه برایش غریبته نبودنتد، بترایش 
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 اآنچه را دیده حق قت محش است. حتت م استمسل

ی دانتد كته در دورانتخود م ی مرا همزاد روح

ی این كته امتروز استت بتا هتم زنتدگی ماورا

 ایم.كرده

در مورد او طب عی استت، ایتتن مطلتب را در   -

كنم، او در یك دوران خوب روحی گذشته با مو م 

بوده، در مو حل شده و در همان حالت رشد كرده 

و بزرگ شده، گذشت زمان برایش مفهتومی نتدارد 

بتتاقی  ین او در همتان حتاالت احساستات روحتتچو

 مانده است.

چند ه زم در شوم نه  .هلنا از جایش بلند شد

ی فلز یقرار داد و پس از آن دو پرنده

از ایران آورده ی را كه در سفر شده كارم نا

از هم قرار  فاصلهی بودم و حال با قدر

كه سر دو ی داشتند با سر انگرتان در حالت

ی هایران قرار گرفت پهلوانهپرنده در قسمت ش

 هم قرار داد.

گتاه هتری ها نگفته بودبه بچهی مگر به شوخ -

این دو پرنده با فاصله از هم قرار بگ رنتد، 

 نران آن است كه پاپا و ماما با هم قهرند؟!

ها هرگز ندیدند كه این دو پرنتده بتا و بچه -

ش هتتم تدرست ،هم قرار داشتته باشتند از فاصله

ها ه چ ستهم و جتتایی در قهتتر و چههم ن است، ب

 آشتی پدر و مادر نباید داشته باشند.

نزدیك پناره مررف به  .اق زدمهلنا گرتی در ا

خ ره به ب ترون نگتاه ی ح اط ایستاد و لحظام

د. زمت ن و زمتان یتباركرد. برف بتا شتتدت م 

دو ی به خود گرفته بود. یكتی سحرانگ زی سپ د

كته گرتان رن قرمتزی هامهاجر با س نهی پرنده

بتاالمرین  در  كترده گویی راه گم كترده و ُپت

 نرسته بودند نران داد و گفت: درخت یشاخه

ی ما بهار دو ماه دیگتر بتاق ،ی م الددانم  -

یا ولتی پرنتده است منتاط   ازهای مهتاجر گو

از ی اند چتون چنتدمایاا رس دهاین به گرمس ر

. اندنگل نرستهُپر برف گل مَ ی هاشاخهی آنها رو

خوب است مردم  ،چه باید بكنند دانندیگویا نم

دهند ما مهاجرت به این موجودات زیبا دانه م 

ش ی بگذراننتد، را بته ختوب انزودمر از موعد

دلم برای بهار و گرما من هم مثل مو  ،دان م 

موان م دوباره ن مكت را م ی ، به زودمنگ شده
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زیر درخت آلو قرار ده م و وستایل و مبلمتان 

 م. ن پخش كنآ را در اطرافی تانمابس

در ح ن ادای آخرین كلمات كنار متن آمتتد. بته 

 ای بر لبان من نراند.طرف من خم شد و بوسه

ا بكن، بهتار و بته زودی فكرش ر ،م الد …آه -

متو  ی گرم كنار دریا و پترشِ هاخرهص ،مابستان

ون آب و بعد هم پ وستن من به ردخره صاز روی 

كنتد، ا كته زنتده م ری چته ختاطرام …مو. آه

 من با مو ُپر از خاطرات ش رین است.ی زندگ

از دور دستش را به  .دوباره درون مبل فرو رفت

ها دراز كرد، گویا م ل داشت آنها را طرف شعله

حرارت مطبتوعی  .هایش بگ رد و نوازش كنددر دست

دغدغه البال و ب اق پخش بود و او فار مدرون ا

ن متن از شتدت غتم در واما در .رس دبه نظر م 

 ه اهو بود.

 یلمترا مست مطمئنتاً  او گفت و شتنود متن بتا

رنتت آورم را مستك ن ی از فكرهای قدر .دادم 

این بتود كته متن  یآیا این نرانهی داد ولم 

كردم؟ اگر بتا به او منتقل م  خودم رای هاغم

او ی ها را بترات پا  قلب و روحم این صحبتن 

قدر چ …بود؟ آهی ر خوبكردم، آیا كامعری  نم 

مرم كرده پ ر و مرگذشته مرا خستهی هااین ماه

 است.

 م الد. -

 عزیزم.ی بل -

 آیا مو واقعًا به روح اعتقاد نداري؟ -

ی ها است قتدرسالی ندارم، ولی اعتقاد كامل -

ی فكر و شاید هم باور این مطلتب را بترای جا

 ام.خود گذاشته

آیتد دت م من هم در هم ن افكار هستتم، یتا -

غ رمترقبتته بتترایم ی اها پتت ش از حادثتتهستتال

 كه به شدت دگرگونت كرده بود.ی معری  كرد

است كه در ایستتگاه متترو ی امنظورت حادثه -

 امفاق افتاده بود؟

بلی منظورم دق قًا همان است، مو آن روز وقتی  -

 ات مثل همتت ن بترف كتهبه خانه آمدي، رنگ چهره

مان نرسته ستپ د بتتود، هدرخت باغچ هایهشاخ روی

 باید خ لی نگران شده بودي.

خود شده بتودم، هتتم از كامالً از خود ب  ،بل  -

این كه انسانی جلوی چرمان من روی ریتل  اندوه
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از  خودكری دراز كر ده بود، هم دقص رایقطار ب

این كه قطتتار از راه رستت د و از روی او  مأثر

ری گذشت بدون این كه از من برای ناتات او كتا

برآمده باشد، بعد هم آن ن روی غ رقابل باور، 

ن روی غ رطب عی كه مرا به سوی قطاری كه بعدًا 

. این ن رو لط تت  کراندمی به طرف ایستگاه آمد

دانم، شتتاید زنتی كتته و مهربان بتود، چته مت 

خودكری كرده بود به دن ای بهتتری رست ده بتا 

آرامش به این كه بته دن تای بهتتری رستت ده و 

ین كه منها به دن ای دیگتتر وارد نرتتود برای ا

م ل داشت مرا هم با خود ببرد، ولتی متتن م تتل 

را دوستت و زنتتدگی ها نداشتم، متتن متتو و بچته

 نداشتم. داشتم و ه چ ممایلی به مر  شماها

نتازن ن معریت  ی آیا ایتن امفتتاق را بترا -

 اي؟كرده

نتته. بتتا افكتتار و اعتقتتادات او صتتح م  -

متن منترتر ی ان زندگداستی ندانستم، اگر روز

 شود او هم از این ماجرا آگاه خواهد شد.

آیا آن روز به او خواهی گفت كته بتته روح و  -

ممتتا  آن بتتا انستتان متتا حتتدی اعتقتتاد پ تتدا 

 اي؟كرده

كند بتاور ایتتن دانم. آنچه مرا نگران م نم  -

ماهوالت است، من با ممام رابطه احساسی و روحی 

متتدت ایتتن همته  كه با پدربزرگ داشتم هرگز در

ستتال بعتتد از متترگ او نتوانستتتم در ب تتداری 

ای روحی با او داشته باشم و اگر پدیتده رابطه

در  ،روح صحت داشته باشد از آرزوهای متن استتت

پدر  یصورمی كه نازن ن در موردی كه من درباره

ال كرده بودم در جوابم گفت كه در چنتد ئواو س

دیتده  مورد پدرش را زنده در مقابل چرمان خود

 است.

و عرتت  او بته پتتدرش  عم ت  محبت یاین نرانه -

 او م ل ندارد مرگ پدرش را بپذیرد. ،است

چون او با ممام  ،دق قًا باید هم نطور باشد -

ی در این مورد باورش در مورد روح ماربه دیگر

ی وقتتی دارد ولتی یا این كه باورهای ،ندارد

د شتومن مواجه م ی اعتقادو ب ی كه با ناباور

 كند.م ی از ب ان آن خوددار

كنم ر نمت باید هم نگونه باشتد، چتون مصتو -

 و یتا ستیما در ،وارد به علوم مختل ی انسان

 ،در ایتتتن متتتورد نخوانتتتده باشتتتد یكتتتتاب



 

  365 /  نازن ن همزاد من...

 

 

خود را مازیه و محل تل نكترده و ی هاخواندن 

ی نگ زنتدگگماربه كسب نكرده باشد این موارد 

او  را به صورت غ رقابتل مغ  تر بتاور كنتد،

 ها داشته باشد.در این پدیدهی باید محق قام

های اول ه ما در این موارد او چنتد در صحبت -

به فارستی را بتته متتن معرفتی  هكتاب مرجمه شد
ین را  شرق " ها بتته نتامكرد، یكی از این كتاب

نوشتتته دكتتتر برایتتان ال. وایتتس  "حقیقررت دارد

های ب مارانش را در طتی باشد، این پزشك حرفم 

های گذشتته آنهتتا كتته در غ تر از زمتان  زندگ

زندگی حال آنها بوده گوش كرده و دیگری كتابی 

ای نویستنده ینوشتته "در آغوو نرور" است به نام

كتته پزشتتكی از بستتگان  دی ن ایتجبه نام بتی 

بته متتن  ردخودم كه شدیدًا بته روح اعتقتتاد دا

در این كتاب ب ماری در حت ن عمتتل  ،هدیه كرده

و حوادا دوران مرگ چرم خود  به جراحی خطرناك 

مرگ و سپس بازگرت دوباره خود را به زندگی به 

 ب ند.طور وضوح م 

 یاز محتدودهی ام ولها را خواندهمن این كتاب

در ی متن ختارج استتت، یعنتی رات و باورهامصو

نتاظر و در  و ام ما خود شاهدواقن یاد گرفته

واقن آن را ماربه نكنم باورش بتترایم بست ار 

 .خواهد بودل كمر

كن م كه كار م ی اشاید به این علت در رشته -

كه زایده افكار برر است سر و كار ی با حوادث

گونتاگون ی داریم و چتون ایتن همته ماجراهتا

ین مطالب حداقل و ایم باورمان در مورد ادیده

 .شودمیه چ  ایا حت

 طفلتك كته شك اگر آن زنب  ،درست است كامالً  -

ار كرده یك بار دیگتر بته حتنقطار ا یلهبوس 

به دیدار متن ب ایتتد و یتا بته  ن روییصورت 

با من ارمباط برقرار كند، اعتقاد من ی اگونه

 ب رتر خواهد شد.

ی مرا به ستو آیا نازن ن ماكنون سعی نكرده -

 خود جلب كند؟

ی زنتدگ یمن به خاطر این كه حتوادا گذشتته -

بته ی گریتزاو را مرم م كنم مابتورم ی احساس

ماربته قدر خام و ب ی او آنمان بزنم ولگذشته

ی استت و جتای ، گذشتتهن ست كه نداند گذشتته

كنم او من فكتتر مت  ،گرت وجود نداردازی ببرا

خصتو  بخرتش متن و بتهی به مسلی احت اج عم ق
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كه دخترهتا ی بدان بهتر از من دارد، مو باید

ی چتته آمتتال و آرزوهتتای در آن ستتن ن نوجتتوان

 دارند.ی ُرمانت ك

متا از جتنس  ه، طب ع شک هم نطوره، کامالً بی -

مرد ن ست م كه در افكارمان از این شاخه بته 

چ تدن ی گلتی اآن شاخه پریدن و از هتر شتاخه

 باشد.

ی شما با ما بس ار فرق دانم، بافت احساسم  -

بریتتدن  ،كتته شتتدیدی بنتتد كستتپاي اشتتم ،دارد

كه مابورمتا شودان مركل م برایت ن مگر ایتن 

 بكنند.

در   م راخوشحالم كه ایتن مطلتب مهتواقعًا  -

 كردي.

از زمتان  ادانستم، حتتمن این را به خوبی م  -

او و امتتروز ایتتن را از ستتوی متتو بهتتتر در  

 ام.كرده

و آن را در ا کته است موردی؟ آیا هچطور مگ -

 ؟ذهن مو ب دار كرده

هتا، آن روزها با ممام مراقبت خانواده ،بل  -

شتدند از هت چ كتاری بترای عاش  م  هک هاجوان

كردنتد و طب عتتتًا ایتن رس دن به هم دریتغ نم 

ها بود، ولتی متن و او گ ريآن همه سخت ینت اه

فرصت داشت م ستتاعات زیتتادی را در اوقتات روز 

خب، او جوان و عاشت   ،منها در كنار هم باش م

پروایتی نستبت بته متن  گرایش ب بود و طب عتا

كرد ما روزی زندگی مرتتتركی م  شك فكرداشت، ب 

را آغاز خواه م كرد و از این رو من موانتایی 

هتتا و موقع تتت آن را داشتتتم كتته از متترز پاك 

خواستم دست پ دا كنم، ولی بگذرم و به آنچه م 

 ااز نظر من خواستن آن روزها فقط روحتی و حتت

گذشتت كتته او را مصترف كتنم و فكرم هم نم  در

های كتاب او بته ایتتن نامروز در یكی از داستا

م كه در شتتب اول ازدواج محم لتتی دمطلب بر خور

كه هم رته او  شودبستر میهمبا مردی  منها خود،

داشتتته و ختتود را بتته او مقتتدیم را دوستتت م 

 خ ال. عالم در احت ،كندم 

متن هتم  ،طفلتك او …گوی . آهفهمم چه م م  -

متا  ،هرگتز، هرگتز ،هم ره اینگونه فكر كردم

ی زنتدگی آل و شتریك حق قتكه مرد ایده یزمان

 را پ دا كنم. ام آینده
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ی او اینقدر مرتكل هاواقعًا مرجمه نوشته م الد

كتاب را برایم مرجمته ی همهی مواننم  است كه

 خ لی عالقمندم بدانم دق قًا چه نوشته. كن ؟

عتانی را چنتان پ چ تده او م ،من عزیزِ ی بل -

به این زبتان ر سطر آن ه یكه مرجمه فرم داده

ی شود، او در دن تایختم نم ی خصوصهبه معنی ب

نویسد كه مختتص بته كند و م م ی بلورین زندگ

این كه نظر دیگتران ی دان ، براخود اوست، م 

ی او بدانم به چند آشنای هارا در مورد نوشته

هتم ی باال كه دستی معلومات و مدار  محص ل با

شند كتتاب داشته بای و نقد نویسی در نویسندگ

نظتترات آنهتتا بعتتد از  ،ی كتتردماو را معرفتت

گذشته و ی از زندگی بدون آگاه ،كتاب یمطالعه

عا تب و ی هاحال او این بود كته: چته نوشتته

یا این كته: مستتایل اجتمتاعی را ختتوب  ،غریب 

یكتتی هتتم نظتتر داده: ایتتن  ،ب تتان كتترده استتت

بایستتت در نویستتنده بتتا ایتتن قلتتم زیبتتایش م 

قتتدرش را بته ختوبی  متتاشتد فرانسه متولد متت 

ولتتی هتت چ كتتدام از ایتتن اشتتخا   ،بداننتتد

ای در متتورد نتوانستتتند نظتتر دق تت  و گرتتاده

در نت اه از نظتتر متتن  ،محتوای كتاب او بدهند

 اند.نرده هابه راستی متوجه نوشته

طور كه خودت برایم گفت ، حتمًا به این همان -

علت است كه مطالب در ع ن حق قتت كامتل، بته 

 "نرو" هم و بته گفتتار ختودشبمتی اگونهصورت 

 نوشته شده.

اش ، چون من از او معری  اصتِل زنتدگ هدرست -

او به خاطر ایتن كته شتناخته ی را خواستم ول

نرود با ممام احترام و اعتمادش به من قبتول 

 نكرد.

 به مو؟! احت -

ولی بته متتن قتول داد در اولت ن  ،به من احت -

ا برایم معریتت  دیدارمان ممام ماجرای زندگ ش ر

 كند.

 آیا منتظر آن روز هست ؟ -

او  ،كنم بعتد از آن دیتتدارچون مصور م  ،بل  -

متتری را ادامتته طب عیمر و بتواند زنتدگی راحتت

 دهد.

 خواهد رس د؟ی آن روز ك -

 دانم، شاید هر چه زودمر، بهتر.نم  -
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نم در آن روز و دیتدارمان مواآیا من هم م  -

 باشم؟ مو و اوبا 

در آن دیتتدار او بتتدون ی كنتتر م یتتا مصتتوآ -

در حضور متو هتر چته خاطر و شرمساری  یدغدغه

 بخواهد بگوید؟

ختتواهم متترا منهتتا نم ی ولتت ،دانمنمتت  …آه -

 بگذارم.

ها، آن روز و آن المثل این جای به قول ضرب -

 غمش!!

قلتبم بگتذار و از ی دستت را رو ،م الد …آه -

اش بته ختاطر برنو كه هتر ضتربه هایتسر پناه

 ست.مو

 دارم. من، دوستت یِ زیبا -
 
 

 ها را، كه نسیمباز كن پنجرآ
 ها راروز می د اقاقي

 گیردجشن مي
 و ب ار

 هر شاخه، كنار هر بر ی رو
 شمع روشن كردآ است.

 

 ها برگشتندچل له ههم
 و طراوت را فریاد زدند

 كوچه یك پارچه آواز شدآ است
 و درخت گی س 

 ها رايجشن اقاق ههدی
 گل به دامن كردآ است.

 

 دوستی باز كن پنجرآ را ا
 هیچ یادت هست

 سوخت؟ی وحشی كه زمین را  طش
 مردند؟پژها  بر

 با جگر خاك چه كرد؟ی یشنگ
 هیچ یادت هست؟

 بلندی هاشبی یاریفی یو
 ؟با یاک چه کرد سرمای سیل

 گل های سپید  با سرو سینه
 نیمه شب باد غضبناك چه كرد؟

 ت هست؟هیچ یاد
 

 معجزآ باران را باور كن یاحال
 زار ببینو س اوت را در چشم چمن
 و محبت را در روح نسیم
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 كه در این كوچه ینگ
 با همین دست ی ي
 ها راروز می د اقاقي

 گیرد!جشن مي
 

 خاك جان گرفته است
 یو چرا سنگ شدي؟

 یو چرا این همه دلتنگ شدي؟
 ها راباز كن پنجرآ
 و ب اران را

 كن. باور
 

 "فریدون مشیري"
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ام و ختا  واقعتًا ها را باز كتردهو من پناره

 جان گرفته است.

ی و پاكی برف، آن همه برف همه آب شده و سپ د

م نتا  یو مازه روی دهی وحری هاخود را به گل

ی سپرده است. م نا دامن گروده و ماننتد فرشت

ستتطم ح تتاط را پوشتتانده استتت. ی ستتپ د ممتتام

سبز مخمل ن رو بته ی هاشقای  با گرهی هاساقه

است ب رتر جان گرفته كر ده ی اآفتاب كه هفته

اند و ما مثل هر سال دیگر ن مكتت صورت كر ده

درخت منومند آلتو ی سبز رنگمان را دوباره پا

را ب تترون ی قتترار داده و مبلمتتان مابستتتان

ایتتم و بتتدین گونتته بتته پ رتتواز بهتتار آورده

ی هایتا  كته در گلتدانگل ی هامهوب ایم.رفته

به غنچه ی ها قرار دارند همگمختل  و در اماق

دارم چتون اند. آنها را بس ار دوست مت نرسته

شوند و خود ب دار م  یگونهاز خواب غنچهی وقت

كرتند دیگتر لط   خود را به هر ستو م ی َپرها
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آورند. زنده آور برایم به ارمغان نم یأ ی غم

ی شوم معتدادین آنها م لط   و ش ر یاز رایحه

كنم درون ظتترف بلتتورین را از شتتاخه جتتدا متت 

. گذارممیقرار داده بر روی م ز از آب ی كوچك

، درختان چنار از ی در فضا پ چ دهلط فی گرما

ی اند و ستبزینگخود ب دار شتدهی خواب زمستان

ختود را بته دستت  یزده همازه جوانتی هاشاخه

كاج و ب د هم  اند، سرو،آفتاب سپردهی هام غه

اند. آنهتا هتم بتا ایستادهی به همان استوار

 اند.مر شدهلمس آفتاب شاداب

 !م الد -

كنم و هلنا را در بالكن مرترف بته سربلند م 

ب نم. لبا  عوض كرده و آرایتش صتورت ح اط م 

ی آهنگتبس ار هم یلو آفتاب جلوهلم در زیبایش

سامن بته رنتگ صتورم ، دامتن و ی دارد. بلوز

ی رنگی به بر دارد، ك   ظری  مركی وراب مركج

بتته شتتانه آویتتزان و در بتتازویش ُكتتت ظریتت  

و نراط رس دن بهار را  یدارد، شادای نهبهارا

ب ترون  ددانستتم قصتب نم. م در صورت او مت 

قهوه و  یرفتن دارد، دوستش را دعوت به فناان

 خانمانه كرده است. یهاگ 

 اي.چه زیبا شده -

 .گوی م، مو هم ره هم ن را م ی عزیزمرس -
هتارمونی لط فتی بته صتورمت  تسانتخاب لبا -

 .داده

ب ن ، ختودم هتم گونه م خوشحالم كه مو این -

ی آید. چتاجوش م ی زودآب بهی هستم. كتری راض

ام، آماده است كته آب جتوش ریختهی را در قور

ما دم بكرد. مگر نه این ی و بگذاری اضافه كن

بماند ما كتامالً َدم ی اید مدماله اان بی كه چا

ختود را بته ی اصتل یمزه بو و بكرد ما رنگ و

 دست ب اورد؟

، مو دیگتر در فتراهم كتردن هكامالً هم نطور -

 اي.استاد شدهی چا

با معلم ی ب نم امروز قصد داركه م  طوراین -

اا كته م الد. از این ، رون بنر ن ات بموس ق 

ت هتر دو بته كنم ح اط خانه و مابلوینگاه م 

نام مابلویتت ی یك اندازه زیبا هستند، راست

 اي؟را چه انتخاب كرده
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 شتوداش بته ایتن زبتان م ترین مرجمهکنزدی -

از این گل ی و اشاره به فرش سپ د "هزار مینا"

 كه در ح اط پهن شده بود كردم.

ماده را آی ظرف ش رین ،با و چه مناسبچه زی -

 معلمت مو و هم كه هم ك ك خالل بادام ،امكرده

 سرو كن.ی یادت نرود با چا داریدزیاد دوست 

 گردي؟بر م ی ك ،چه خوب، دستت درد نكند -

د بتا  تكنرا كته شتما ممترین م ی این مدم -

 ، به ام د دیدار.معزیز ،گذرانمدوستم م 

 من. به ام د دیدار عزیز ِ  -

خود قرار ی دو ساز مار و سه مار من كه در جا

ی ارش نور سحرانگ ز آفتاب جلوهدارند زیر درخ

خصتو  متار را ا را بتهزیبا دارند. این سازه

متتار دورمتترین و ی صتتدا .دارم زیتتاد دوستتت

مرین خاطره را در من زنده و بته یتادم گمرده

داشتتم و آورد. هم ره ایتن ستاز را دوستت م 

آن بتودم كته نتتواختن آن را ی هم ره در آرزو

دوران كتتاش ایتتن آمتتوزش در یای ب تتاموزم ولتت

و یتتا حتتداقل در آغتتاز ی و شتتكوفایی كتتودك

موانستتم شد ما امتروز م نص ب من م ی نوجوان

را  ییهتاچه موهبتت اماخوش باشم.  اشبا ثمره

ی ترهتاگی بزرانگتارو ستهلی دانتبه علتت كتم

 ام.خانواده از دست داده

مرا از افكارم ب ترون ی پرسسالم و احوالی صدا

 آورد.

 نگهدار. خدا ،م الد، معلمت آمده -

 م الد.ی سالم آقا -

حالتت  ،ختوش آمتدي ،سالم دوست و معلتم متن -

 چگونه است؟

شود با ، مگر م بهار هم كه رس ده ،ممن خوب -

 بهار خوب نبود؟!ی طراوت و گرما

ب تترون  ه، امتتروز مناستتبهكتتامالً هم نطتتور -

ستاز لتذت ی بنر ن م و از لطافت بهار و صتدا

 ببریم.

 ایران و شهرم هستم. دان د من عازمم  -

 مان د؟م ی چه خوب، چه مدم -

 ندارید؟ی چهار هفته، آیا كاري، پ ام -

را در شتهر ی قدیمی دوست هدخوای دلم م خ ل -

است و متا از  "روزبه" كردم، اسمششما پ دا م 

 دوران دب رستان با هم دوست شده بودیم.
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سال در  اركه مدت چه یدشما معری  كرد  ،لب -

كرده بودید، به قول خودمان در ی زندگشهر ما 

 شهر عطر گرم چاي.

است، آن زمان پدر ی مگ الن سرزم ن سبز و خر -

 داشت.ی من در شهر شما شغل ادار

ی از دستم بر ب ایتد در جستتاوی من هر كار -

بترم و ام تتدوارم موفت  دوست شما به كتار م 

 بروم ایران را پ دا كنم.

نویسم به اضافه او م ی من چند خط نامه برا -

ام كه اگر موف  از خودم و خانوادهی قطعه عكس

 به او بده .ی روزبه را پ دا كنی شد

ی هتاحتمًا، خب سازها در چه حالند، آیا در  -

 اید؟گذشته را ممرین كره

در ستن و ستال متن ی شخصتی بترا ،متن معلمِ  -

ایتران شتاید ی سنگ ن و ستنتی موس قی فراگ ر

كنم را ممرین م ی درس من ،ی دیر شده باشدخ ل

را ی در  دیگری گ رم، ولهم یاد م ی و به خوب

حده پ ش م ك از ی زیتاد گ رم در  اول را ما 

از ختتودم  و ایتتن باعتتث دلختتوري بتترمیتتاد می

 شود.م 

احت تاج ی ایرانتی موس قی فراگ ر دان د،م  -

ها ممرین روزانه دارد، آیا شما فرصت به ساعت

 ممرین دارید؟

 ندارم.ی ش نه، فرصت زیادحق قت -

 رفصتدانم كه اوقات فراغتت شتما ب رتتر م  -

 شود.م ی نقاش کر دن

 .ههم نطور -

ی هتااا ختوب پت ش رفت تتد. آهنگی ما اینول -

 اید.یاد گرفتهی زیبا و زیاد

ت، م ل داشتم نواختن ن سی كافی دانم، ولم  -

 وقتتش رست ده ،دانستمر كامل م طوسازها را ب

بفرمای تتد از ایتتن  ،راحت كنتت می استتتدقتتایق

 م ل كن د.ی ش رین

 اند؟خانوم پخته -

حركتت ی كتی راستت ، خ لی خوشمزه شتده،بلی -

 كن د؟م 

 چند روز آینده. -

 در پ ش داشته باش د.ی سفر خوب ،چه خوب -

 ممرین كن د.ی ها را ما دیدار بعداین ُنت -

گتذرد. ستاعت چنتد زمتان چته زود م  ،حتماً  -

 است؟!
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 كن م.است ممرین م ی ساعت دو -

 دست شما درد نكند. -

 به ام د دیدار. ،لط  شما زیاد -

 

**** 

ل بودن وارد محت ط كتارم پس از چند روز معط 

یك آسایرتگاه هشوم. بم  خصو  كار شتبانه در 

ام كه روزهایم ماِل خودم را انتخاب كردهی روح

ی اناام كارهتای باشد و من ساعات روز را برا

ی ام. گذشته از اناام كارهاقس م كردهمختل  م

ی دارم بته كارهتای فرصت كتاف ،یه زندگروزمر

ام هم برسم. محت ط كتار متن در اخت تار هنري

روح و روان ی است كه بته هتر علتتی هایانسان

آنتتان خستتته شتتده و احت تتاح بتته استتتراحت و 

ها اغلب جوان و یتا این انسانمراقبت دارند. 

ما حالتت اور انتس سال هستند و چون بخش نم ا

دارد این است كه این افراد از یك روز ما سه 

موانند نتتزد متا بته ستر ببرنتد و از ماه م 

الزم از طری  پزشك، پرستار، روانرنا  ی هاكمك

و بعد امثال من كه در بخش ب رتر از همه بتا 

بتریم برختوردار شتوند. وجتود آنها به سر م 

ون چت امرتاور و حتتی امثال من به عنوان نوع

گرفتتار در روح ی هااین انسانی سنگ صبور برا

عاطفه خود ُپر بار است. چون اوقتات و ان روو 

كن م. آنهتتا پریرتتان را ُپتتر متت روانی منهتتای

ها با ما صتحبت كننتد، چته در موانند ساعتم 

گونه ختود هایران و به اینش یا چه در خانهبخ

افكار آزار دهنده ختود ی فرسارا از بار طاقت

رها سازند و اگر ب مار در طول  او یا حتسبك 

خود را دوباره بته دستت ی این مدت حالت طب ع

و مراقبتتت ی دارن تتاورد و احت تتاج بتته نگتتاه

دیگتر ی هتاگاه به بخشی داشته باشد آنمروس ن

 شود.هدایت م 

ها كته اغلتب این انسانی ریپرعلت و سبب روان

هم جوان و از طبقه متفكتر و هنرمنتد جامعته 

باشند مختل  است. یك مصتادف امومب تل كته م 

از خانواده باشد، ی منار به از ب ن رفتن عضو

ی هتاگرفتاري االعتالج و حتتی بروز یتك ب متار

ی و نهایی مواند عامل اصلم ی عاشقانه و عاطف

-انسان برتود. روانی س ستم مغزی هم خوردگ به
ایم كه ماب محمتل شكستت در داشتهی هایپریران
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شتته و بته واقتن ب متار گرتتند، عر  را ندا

و ستپس ی كه ما جنون واقع ، دیوانگی ب ماران

ار پ ش رفتند. من با موجه بته ایتن كته حتنا

 نظر این رد ندارم ولی ازدر این موای محص الم

این  با بودنكه به ماربه و زبان من در مورد 

گذارنتد متورد احت اجرتان ها احترام م انسان

 بته نتاگون زنتدگیی مارب تات گورو از ،هستم

وجتود ی كته بتراحتدی عالقه و احترام ب  ویژه

ل هستم كار در این رشته را انتخاب قائانسان 

 كردم.

 خوش آمدي. ،سالم م الد -

 اوضاد بخش آرام است؟ ،سالم -

 فعالً كه آرام است. ،بل  -

كتته بختتش را در اخت تتار گتتروه شتتب ی پرستتتار

ت از نود ب متاري، حتاالی گذارد اخبار جامعم 

ورد استفاده آنتان را می ب ماران و نود دارو

 دهد.قرار م  پرسنلدر اخت ار 

ی به نام حم د در بختش ایرانی مرد ..م الد. -

كند، محص الت م م ی مكزبان ما را به خوب ،است

به عنوان اعتراض ما به حتال ی دارد ولی باالی

جمتالت ی بته فارستی نكرده، گتاهی با ما صحبت

 ،ی ما قابتل در  ن ستته براگوید كم ی كوماه

متتاكنون ی دارد ولتتی جویحالتتت بستت ار پرختتاش

متتا  ،ی اعتتتراض شتتدید نكتتردهبتترای اقتتدام

او شتاید  ،خوشحال م كه مو در مح ط كار هست 

نرستن و در  با دیدن یك هم زبان دست از منها

 .خود فرو رفتن بردارد

  بته متتن انتداخت و م تی عخانم پرستار نگاه

 :ادامه داد

 ،ی ُپر از مواد مذاب در غل ان استتكوهمثل  -

 باز نكند. خدا كند كه سر

اش چته نتاراحت  ،ی خود را خواهم كردمن سع -

 باشد؟م 

ی احساسی هاو گرفتاريی زناشویی مركالت زندگ -

آنها را مهدیتد بته مترگ  ،دش دارانبا فرزند

 !!كرده

 ؟آیا دادگاهی مرك ل شده -

 ،و ثبت شدهجریانات در پرونده اممام  ،بل  -

متا او را مثتل  م الد همان طور كه قبالً گفتتم

چه خوب  ،ب ن م كه در حال انفاار استی م مببُ 
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ستریعًا بتا او ارمبتاط ی خواهد شد اگر بتوان

 برقرار كن .ی فكر

از ب متتاران را كته ی معداد .شوموارد بخش م 

بتودم  گذشته با آنها آشتنا شتدهی هادر ش فت

ی با من به گرمت هستند.ب نم كه هنوز باقی م 

جدید هستند ی معداد .كنندی م سالم و احوالپرس

اعتنتتا از كنتارم و ب دهنتد مكتان م ی كه سر

كته در ی ل ستی اق حم د را از رومگذرند. ام 

بتته درب ی كنم انگرتتتاخت تتار دارم پ تتدا متت 

 .مگ ركوبم و اجازه ورود م م 

تم. بخش هست دار شبانهم الد و نگاه من ،سالم -

 گفتم.ی به فارساین را 

لبه مخت ی و چند ساله روی جوان، حدود سی مرد

نه چندان بلنتد بته رنتگ ی نرسته است. موهای

ابروان و مردمك چرتمانش هتم بته  .ی داردمرك

الغتر و بلنتد بته نظتر  .ی موهایش هستندس اه

بًا بتا معاتب ستربلند م  .رسدم  كنتد و مقری

 كند.نگاهم م 

هتم كتار ی یتن بختش ایرانتدانستم در انم  -

 كند!م 

ی هاها و شت فتهست م كته شتبی ما دو ایران -

 كن م.مختل  كار م 

 اسم من حم د است. -

م در ودانم، قبل از این كه وارد بختش شتم  -

 كسب كردم.ی مورد شما اطالعام

 گفتند كه دیوانه هستم؟! -

 نه، گفتند كه غمگ ن هست د. -

انتد و هم ریخته مرا بهی غمگ ن! ممام زندگ -

وقتت  انتد آنخالف م لم این جتا آورده رمرا ب

 گویند كه غمگ ن هستم!؟م 

كه سرش را  آندون ی به ساعتش انداخت و بنگاه

 بلند كند ادامه داد:

 ه چ م ل ندارم با شما صحبت كنم. -

من متا ستاعت هرتتت صتبم كتار  ،متوجه هستم -

كنم هر زمان م ل به مصاحبت با من داشتت د م 

موان د مرا ما قبل از ساعت دوازده در بخش م 

 پ دا كن د. شب بخ ر.

بدهتد سترش را بته طترف ی بدون این كه جتواب

مطل  خ ابتان بتود ی پناره كه آن سویش ماریك

كومتاه بتا ی هارا به صتحبتی برگرداند. ساعت

 مار ایتن متردددیگر ب متاران گذرانتدم. دیت
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انتدازد كته چترا یتن فكتر م هم ره مرا به ا

 ایتن راحتت و بتدون مقاومتت مستل م گونهینا

چترا قتدرت مقاومتت آنهتا  .شوندها م ب ماري

ر من این است رود. مصواینقدر سرین از ب ن م 

 نت تك ی هتاكه هرتاد درصد آنهتا كته ب ماري

پزشكان و استتفاده صتح م از  ندارند محت نظر

ختود را ی موانند ستالمتماویز شده م ی داروها

ی برونتد ستتالمی نبال زنتدگد و به دنباز یاب

هتا، راحت و مقریبتًا ارزان در بخشی ا زندگام

بته ویتژه اد به داروها در مدت طوالنی و اعت 

ی شود زندگدر اجتماد موجب م  بودن اغلب منها

هتتا را متترج م داده و بعتتد از اممتتام در بخش

بودن باز هر چه زودمر بته بختش ی دوران بستر

 برگردند.

شما هنوز در بختش  ،چه خوب ،ی م الدسالم آقا -

 هست د.

كنتار م تز  .گردانمی صدا بر م سرم را به سو

شتود سرو قهوه كه هر شب ایتن ستاعت چ تده م 

ها استت. ب نم. آنت از قتدیم صاحب صدا را م 

 ،كنتدم هفتاد و پنام ن سالش را ُپر ی به زود

از ی هتر متاه در یكت وهای قدیمی از نویسنده

از او چاپ ی ان جا مقالهمعتبر ایی هاروزنامه

را ی پتتر جناتتالی زنتتدگی شتتود، در جتتوانم 

اش او در جتوان  ی ب ش از حتدگذرانده، زیبای

 درخ تال ی ب رتر باعث دردسرش شده متا راحتت

جدیتتد ی ، چنتتدین بتتار همستترهادوران كهولتتت

كه بترایش ی منها شخص حال اخت ار كرده بود و

 ی بتا متادرامانده پسرش است كه هت چ رابطته

ی فرسا استت و بترابرایش طاقتی ندارد، منهای

نوشتته و ی متعتددی هتاكتابی فرار از منهتای

بته بختش متا ی فترار ب رتتتر از منهتایی برا

هایش باب سل قه شود، افكار و كتابپناهنده م 

در متورد  بتا او من ن ست و من اغلب از بحتث

 روم.طفره م  شهاینوشته

 ؟حالتان چگونه است ،سالم خانم آنت -

در این سن و ستال  دان دشما م  ،آقای م الد -

گذرانم ه چ كه من روزانه م ی و این نود زندگ

 دهد.به من دست نم ی حال و احوال خوب

شما باید ب رتر ب رون برویتد و بتا متردم  -

ی خوب باعتث شتاد معاشر باش د، مما  با مردمِ 

 شود.م  روح
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ا  خوب ستری آیا شما مردم ،دانمدانم، م م  -

 انسان ت. ا، حتهمه چ ز فرق كرده دارید؟!

هستت د، یتا متا ی گوی د راضشما كه م ی ول -

صحبت بته خانته شتما ی دیدارمان و ساعتی برا

 د یآاا م  م و یا این كه خودمان به اینیآم 

 ب ای د. ب رونی ما از منهای

من دیدار و صحبت بتا  ه،هم نطور ،بل ، بل  -

 ،پستتندمدیگتتر م  ب رتتتر از متتردمشتتماها را 

موانم بته از پرسنل م ی خ ل ااین كه ب خصوصاً 

صحبت كنم و از عقاید و افكار هم آگاه ی راحت

 شویم.

كه اینقتدر سترین  هافتاد جدیدیاق آیا امف -

 ؟بخش بازگرت دبه 

سا  افستردگی این روزها - ی اخ تر شتدیدًا اح

ر معتالام بتا دكتت ب رتر از هم رته، داشتم،

بترایم ی كته زنتدگ ش گفتتم، بترایصحبت كردم

ی فترو ارزش شده و م ل دارم به ختواب ابتدب 

ی هتا كته ب تدارگونه خوابدان د، اینروم، م 

دكتتر  ،شتودارد باعث آرامش جسم و جتان م ند

آرامتش افكتارم بته بختش ی پ رنهاد كرد بترا

شدیدًا خستته  ..آه ،و حال این جا هستمب ایم 

اقم متام، بته ام، شما را هم خستته كتردههست

 روم، شب بخ ر.م 

 خوب بخواب د. ،شب بخ ر خانم -

 ب اید، به چرم. مبه چرمی اگر خواب -

اولت ن  .كنمی نرستن انتختاب مت را برای مبل

دارم، ماله ماهانه ب نم برم را كه م ی اماله

اول و دوم و سوم  ها است. صحفهدانستن ی دن ا

چند هتزار ستاله ی هادر مورد پ دایش موم ای 

بعتد چرتمم بته م تتر ی در مصر است. در صفحه

 ،افتتدبابا م ی خدایان سايبزرگ در مورد خدا

را نرتان ی مترد ،الت، عكس رنگ  و مفص با عكس

ی موهتا بتای م تره دهد مقریبًا فربه، پوستم 

یتك ستره از ی پ راهن وی بلند و ماعد خاكستر

دو ی گردن ما ُمچ پا به رنگ زرد نتارنا ، یكت

خوانم. ناخودآگاه سرم را بلند م  سطر اول را

ب نم حم د رو به طرف من در حركتت كنم و م م 

كنم باید از این مقالته است. پ ش خود فكر م 

نتتازن ن ی بگ تترم متتا بتتتوانم بتترای فتتتوكپ

اش كنم. با خواندن سطر اول از نظر متن مرجمه

ال و ئوفی بود كه خدای ختدایان و عالمتت ستكا
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متن مقاله در چته  رمی بباستفهام مقابل آن پ

 خواهد بود.ی موارد

 موانم این جا بنر نم؟ببخر د م  -

 البته، با كمال م ل. -

 آیا مزاحم ن ستم؟ -

نه به ه چ عنوان، شغل من مصاحبت بتا شتما  -

 است، بفرمای د بنر ن د.

 آورم.اسم شما را به خاطر نم  -

 م الد. -

 من حم د هستم. ،ی م الدآقا ،آه بل  -

 طور است؟ان چحالت -

 شوم.بهتر م ی ها بگذارند خ لاگر این -

ی هتتا چتته كستتانمنظورمتتان از این !هتتااین -

 هستند؟

 دیگر.ی هااا دكتر، در ب رون خ ل در این -

عم   و مملتو از ك نته را ی وضوح جرقه خرمبه

اش با مه ریش در نگاه س اهش دیدم. حالت چانه

 ایتنی اكته داشتت در هنگتام ادی س اه و زبر

ی مر به نظرم رس د. ستمر و باریككلمات كر ده

نرتان  مرنسمی حال، حالتی و چند سالش بود ول

 داد.م 

بتر وفت  ی گوی د گویا زنتدگگونه كه م این -

 مرادمان ن ست؟!

 گرفتند. نم هر چه داشتم از -

ی ممكن است، ما در مملكتت یچ ز چوچگونه هم -

 است.ی كن م كه دموكراسم ی زندگ

ی نگاه س اهش را در چرتمانم عا بی وربا نابا

اش را فرصت نكرده بودم پرونده ب متاري .دوخت

ها مما  با این قب ل به مرور سالی بخوانم ول

  بزنم كه به ب ماری ستلب مردم مركل نبود حد

ی از متردم مر  روحتی و نوعی ناباور ،اعتماد

اش را اعتماديب  ادر نگاهش حت .دچار شده است

متوجه شده ی دیدم. از سویهم م  نسبت به خودم

كتردن ی به صحبت و خالی بودم كه احت اج عم ق

 اش دارد.درون ی هافحر

خودشتان ختوب استت، ی ها بترای اینسدموكرا -

را كته انستان طتالبش ی ابتدا هر چ ز قتتانون

ی گذارند بعد هم به راحتتباشد در اخت ارش م 

 گ رند.مختل  ازش پس م ی هابا بهانه
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هتتا در اخت تتار متتا ی را كتته اینچ تتز راگتت -

اند از ما پس بگ رند، مقصرش ختود متا گذاشته

 ن ست م؟!

را كته در طتول ی آن چ زهتایی آیا شما همه -

و از راه مرترود بته دستت  شها كار و كوشسال

در اخت تار ایتن غاصتبان ی اید به راحتآورده

 د؟یگذارم 

كن تد كته متن م ی شما اشتاره بتته چ زهتای -

 م چ ست.داننم 

 اشتتغل آبرومنتتد، ستترمایه و حتتت ،محصتت ل -

 خانواده!

اقش رفتت و مسوی ا .ب از جایش بلند شدبا شتا

 .ی من بازگرتبه سوی با اوراقی ابعد از لحظه

آثار خرم هنوز در  .عم قًا در چرمانم خ ره شد

ی رفت ما خانه مكتانم ی شد ولاش دیده م چهره

 كند.

 م؟!موانم به شما اطم نان كنم  -

 .حتماً  ،بل  ،بل  -

متن در  یاین اوراق حقتوق ماهانته ،بب ن د -

پتس از كستر  ،موجته كن تد ،سال گذشتته استت

ام، مد خالص داشتتهآچهل هزار دری مال ات ماه

پس از این كه گفتند ب مار هستم و مابور شدم 

ر در اده هتزی استعفا دهم اكنون ماه ماز كار

ی منها قستمتب ن د این م  ،گذارنداخت ارم م 

حت   ،ی ن ستتهزار كم پتولی از ماجرا است، س

ام، زحمتتت متتن استتت، محصتت ل كتتردهی قتتانون

 ام.كر ده

 است؟ی امحص الت شما در چه رشته -

مرین نتود كتار را كامپ ومر و حسا ی مهندس -

دن تا ی ام، بته هتر كاتادر مح ط كارم داشته

 بروم برایم كار فراهم است.

 روید؟!پس چرا نم  -

در  نگتاه كنتدی اكته بته دیوانتهی ل عاقلمث

 :ادامه داد چرمانم خ ره شد.

و محصت ل ی خواه د بگوی د ب ست سال زندگم  -

 در این مملكت را بگذارم و بروم!؟

ی هم نداریتد و هست د، سن زیادی شما ناراض -

چستب ه كه گفت د به شتما بته نتاح  برگوناین

 ورکرت موان د از ابتدا دراند، م زدهی ب مار

 شرود كن د.ی دیگر
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ین همته ستال ی پس ممام زحمام - را كته در ا

 متحمل شدم؟!!

بته ی آیا شما با در دست داشتن مدر  محص ل -

 این كرور آمدید؟

 نه، هم ن جا محص ل كردم. -

 مان چگونه مام ن شد؟مخارج محص ل -

 گرفتم.ی دانراوی ماز دولت وا -

 زبانِ این مردم را چگونه یاد گرفت د؟ -

 خب، طب عتًا كال  زبان رفتم. -

 هم پرداخت د؟ی اآیا شهریه -

 نه كال  رایگان بود. -

 چگونه شد كه به این كرور آمدید؟ی راست -

ی لرزش خف ف .ی زانوانش دوخته شدنگاهش به رو

بلند در بتدنش ی را در ح ن ب رون فرستادن آه

مرا منقلب كرد. آنچه مسلم بود این كه حالتت 

دانستتم از م تان چته ارد، نم ندی درستی روح

ی پتای گذشته است، هتر چته بتوده جتای حوادث

 در وجود او گذارده بود.ی عم ق

ن برادر بزرگ و همسر خواهرم در جنگ از بت  -

ثر از دستت دادن أختواهرم از شتدت مت ،رفتند

زم ختودم هتم عتا ،ی شتدهمسرش موف  به خودكر

و گتریختم،  مجبهه بودم كه مغ  ر عق تده داد

اول ورود به این كرتور حتالم بته ی هادر ماه

پزشك كم كتم بته ختود واقن بد بود، محت نظر 

 ست سال گذشت. گونه بآمدم و به این

رتان ساعت پتانزده دق قته از ن مته شتب را ن

شت فت شتب ایتن  نالئوب رتر سعی ما مس .دادم 

بود كه ب متاران بتا ب تدار بتودن شتبانه و 

ند، نكنشب و روز را عوض ی خواب دن در روز جا

ی ث ر ختوبأمصترف دارو مت متواردچون در این 

 موانست داشته باشد.نم 

ب نم خسته و منقلتب هستت د، حم د، م ی آقا -

شتب را بخواب تد، متن ی كنم متابقپ رنهاد م 

موان م ب رتر با فردا شب هم در بخش هستم، م 

 هم صحبت كن م.

 برد.من خوابم نم ی ول -

مختخوابتتان  بترد دراگر هتم خوابتتان نم  -

كن تد افكتار آزار دهنتده ی دراز بكر د و سع

 نداشته باش د.

 اش آزار دهنده باشد چه؟!اگر افكارم همه -
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، ی روشتنهاشاید برود روزنتتهی در هر شرایط -

 پ دا كرد.ی ش رین بخش وام د

 كنم، شب بخ ر.م ی باشد، سع -

 شب بخ ر. -

درب درون  یمتتاهی بعتتد كتته از روزنتتهمتتدت كو

فرو رفته ی به خواب عم ق اقش را نگاه كردمما

 بود.

 .اش را خوانتتدمل شتتب پرونتتده ب متتاريدر طتتو

از ی اش درست بود. ولتهایش در مورد زندگ فحر

در او پ تتدا شتد وضتن ی كه آثار ب ماری زمان

به هتم ختورد و چتون ختود را ی اش به كلروح 

ست و نظریه پزشتكان و داروهتای دانب مار نم 

اش شتدت كترد ب متاريم را قبتول ن ماویز شده

كه نسبت به همسر و دو فرزند ی اایگرفت ما آن

ی خردسال خود مقریبًا ب گانه شد، همسر را جلو

ی خسته شده چرم فرزندان مضروب و چون از زندگ

آویز نمودن ختود با حل بود یك بار بطور جدی 

اش هنوز تر زندگ فزد كه چون دی دست به خودكر

از مرگ ی ده بود با رس دن دوستبه انتها نرس 

كته چتون او  کنتدحکتم میهد. قانون رم ی محت

جتدا از  راف انش خطرنتا  استتخود و اطی برا

خانواده محت نظر پزشك به معالاه ادامه دهتد 

طتتور موقتتت از ی ایتتن كتته او را بو بتترا

در ی مخفتی اش دور نگاه دارند، آدرستخانواده

پرستتی دهنتد كته بتا سرقرار م  اخت ار آنها

یك بار و یتك ی اهفتهی ل ن خدمات اجتماعئومس

ساعت بتواند فقط فرزندانش را مالقتات كنتد و 

جنتون پت ش  حتدستر او را ما ی این نود زندگ

دستت ی برده بود، مهدید كرده بود هرگاه فرصت

او ی هاكتته مستتبب بتتدبخت ی دهتتد همتته آنهتتای

گونته در اند منب ه خواهد كترد و بته ایندهش

و قتانون در  ، اجتمتادختودی متواقن بتا ستال

 افتاده بود.

 

*** 

 است؟ چطورم الد، حالتان ی سالم آقا -

یتتد، طورچسپاستتگزارم، متتن ختتوبم، خودمتتان  -

 ؟روزمان چگونه بوده

 ،دهتدی م ابه انسان جان متازهی بهاری هوا -

گتت ال  بتتا  آسایرتتگاه همتته ُپتتر از ی هتتادرخت

 ریز و سپ د و باز نرده هستند.ی هاشكوفه
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 دارد.ی شاد ی ومبل  دیدم، با  خرّ  -

 انه در با  قدم زدم.بحف صصرپس از ی ساعت -

آیتتا دیرتتب ختتوب  ،ی كردیتتدچتته كتتار ختتوب -

 خواب دید؟

ی خ ل ،ا كار خود را كردندداروه ،بل  ،بل  -

 راحت و سبك خواب دم.

خوشحالم كه طبت  ماتویز پزشتتك از داروهتا  -

ان الزم ممضتم ن ستتالمت ی كن د، برااستفاده م 

 است.

ام را گذشتتهی كن د این داروها زندگفكر م  -

 به من برگرداند؟!

چون منهتا  ،ی دارداین احت اج به بحث مفصل -

كنتد، شتما ی دارو ن ست كه شما را باید یتار

یتد، ی پرت سترمان را ختتراب كردهااز ُپلی خ ل

 ابتدا احت اج به مرم م آنها است.

 صحبت كن م؟ بنر ن م وی موان م جایآیا م  -

من باید ابتدا با چند نفر دیگتر ی بل ، ول -

 كنم.به موقعش صدایتان م  ،ی صحبت كنمقدر

اقم منتظتر شتما ختواهم متبس ار خوب، در ا -

 بود.

كه م ل داشتند با متن ی را با آنهای دو ساعت

گفتگو كنند به صحبت نرستتم. از جملته دختتر 

م تز و   تزكه در زمان عص ان با هتر چی جوان

گ تر ب تاورد بتازوانش را البتته  كتهی ّرانب

از ی كنتد متا درد ناشتچندان عم   ماروح م ن

 .او را مستك ن بدهتد روحی جراحت بدنش دردها

رستد، از نظر من او زیاد ب مار بته نظتر نم 

 قلبتتاً  حتتش ب متتار باشتتدوكتته ری چتتون انستتان

ی بت ش خود موجتهی به چهره و زیبای مواندنم 

یش كنتدداشته با ایاز اندازه بته  ،شتد، آرا

س نما و مئامر برود، بتا دوستتانش بگویتد و 

ها طالتب جلتب این نود انستان …بخندند وغ ره

آنها نسبت به ختود ی موجه دیگران و حس دلسوز

رتد ندستتگ رم هستند. در صحبت با آنها هرگز 

چتته ی جتتوان و ُپتتر انتتر ی هاكتته ایتتن انستتان

موانند داشتته باشتند، به بخش ما م ی احت اج

شاید این نتود جلتب موجته منهتا  ،دانمچه م 

 نهایی آنها باشد.درد م یچاره

 كوبم.اق حم د م مانگرت به درب ا 
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 ،با هتم صتحبت كنت می دارم قدری حال فرصت -

گتوش ی شاید بخواه تد ب رتتر بته موست قی ول

 كن د؟

نه بفرمای د بنر ن د، این دو ساعت گذشتته  -

 .امگوش داده« مرا ببو »را فقط به 

ی دارد كته مخصوصی است، گ رایی آهنگ زیبای -

بترای  مراببتو خود ن ست ب  ،نر ندبه جان م 

 .ما جاودانی شده است

ی كه به گوش و با منها آهنگ گلنراقیمرحوم  -

خودش را در قلب همه بتاز ی جا انددل مردم رس

 كرد.

این مرد چته بستا ختاطرات ی ، صداههم نطور -

 آورد.د نم را كه به یای ملخ و ش رین

 دارید؟ شما هم این آهنگ را دوست -

این آهنگ ی ده سالگ –شاید از سن هرت  ،بل  -

 خود را در قلب من هم باز كرد.ی جا

منهتا ی اش بتراگویند در آخرین شب زندگ م  -

 دخترش خواند؟

آهنگ ی كه برای نه، باید اشتباه باشد، شخص -

اتام كالم گذارد به خاطر دخترش این كار را ان

 داد.

 هایم را دیتدمها بچتهتهفامروز كه پس از ه -

 خواست این آهنگ را برایران بخوانم.دلم م 

 خب چرا نخواندید؟ -

 ندارم.ی خوشی این كه صدای برا -

خواند احت تاج بته هایش م بچهی كه برای كس -

خواندیتد ها چون شتما م خوش ندارد، بچهی صدا

 داشتند.طب عتًا دوست م 

طب عتًا  ،ی من متولد این مملكت هستندهابچه -

 كنند.در  نم ی كالم آهنگ را به درست

 شان را یادشان ندادید؟چرا زبان پدري -

همسر من متولد هم ن كرور استت، در نت اته  -

 اا است.ی فرزندان ما زبان اینزبان مادر

ی شان، زبان فارسموانست د زبان پدريم ی ول -

 را یادشان ده د.

طبت  دستتوری كته  ،یمكردم، آه. بگذر غفلت -

مامور ختدمات م  قانون داده موانم در حضتور 

فقط یك ساعت در هفته با آنها باشتم ی اجتماع

و امروز پس از گذشت مدت دیدار دو ساعت دیگر 

با  قدم زدم و افكار پراكنتده  یرا در محوطه

ی و گوناگونم را خواستتم در گوشته و كنارهتا
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 ،ی موفت  نرتدمبدهم ول یاین با  سر و سامان

دان د، این مردم ما را دوست ندارنتد، متا م 

ی برای خواهند، از هر فرصترا در كرورشان نم 

آیا شما هم  ،كنندصدمه زدن به ما استفاده م 

بایتد  اید؟! شتما حتمتاً متوجه این مطلب شتده

 ،داده باشت د ختانوادهازدواج كرده و مرك ل 

ه من شاغل بتودم كی هایدان د، در ممام سالم 

 مرمكب نردم.ی هرگز خطای

هرگز در مح ط كار در مورد مسایل  ،دان دم  -

ی بحتث با كسی و مذهبی خانوادگ ، س اسی خصوص

ام دادههرگز نظتر نتی ام ولگوش داده ،كنمنم 

است، ی و انفراد خصوصیچون معتقدم این مسایل 

یات بت نب ان ایت در متوارد حستا   ویژههنظر

 ،كندی م ایااد نفاق و دودستگ بیمذهی و س اس

 ها بس ار متفاوت هستتنداید انسانافكار و عق

 ای احترام خود را دارد.و هر عق ده

ی خصوصتی در زنتدگی جویی ، هدف من پببخر د -

م تل داشتتم نظرمتان را در متورد  ،شما نبود

 اا بدانم.این یكار و خانوادهی هاس است

كتار و ستال در ایتن كرتور ی من ب ش از ست -

ستنگ ن ایتن ی ام و متاكنون ستایهكردهی زندگ

د احسا  نكردم چون یتاد سر خوی مملكت را باال

قانون قرار نگ رم ی این كه روبروی م براگرفت

 هم ره ُپرت سر آن حركت كنم.

 هست د؟ی در این جا راضی از زندگ -

این مملكت نكرد،  آمدن بهبه مرا دعوت ی كس -

مدم، اتابته این ،خواست خودم بود فرهنتگ،  آ

قوان نرتان را یتتاد گترفتم و  آداب و رسوم و

 زحمتت کرت دم محت این قوان ن و فرهنگ موجود

 ام را پ ش ُبردم.زندگ 

برخالف آنچه كه امفاق  حال اگر هم ن قوان ن -

را ما حد جنون پ ش ی دهد و انسانی را افتاده

ببرد چاره ن ست، چه باید كرد؟ آیا نباید با 

 گذاران آن مبارزه كرد؟انوناین قانون و ق

دارد كه ع ب كار در كاا باشتد و در ی بستگ -

 رفت.ی ع ن حال نباید منها به قاض

ی مترا از ها زندگكن د كه اینشما باور نم  -

 ،ی همسرم از من شتدندند، باعث جدایهم پاش د

ی به عنتتوان پدرشتان مرا به زود ،فرزندان ما

یتتت و نهارم را ب متتن همستت ،نخواهنتتد شتتناخت

 هایم هستم.دارم، عاش  بچه عاشقانه دوست
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را ی زناشتویی زنتدگی موان نكات منفآیا م  -

ر هتم دنبا مضروب كتردن همستر مثبتت كترد؟ آ

دو كتود  خردستال؟!  یوحرتت زدهمقابل چرمان 

 آموزند؟ها از این نمایش چه م بچه

نستبت بته  ،نت اه نگرفت م ،بحث كردیم ،خب -

اول را او به متن زد، ی شدیم، س لی هم عصبان

دار هستتم، غترورم جریحتهو متعصب خب من مرد 

بعتد را متن ی شد، اخت ار از دستم رفت و س ل

مر به صورت او نواختم، بعد هم با ستر و محكم

ها متوجته شتدند و ها همسایهبچه یصدا و گریه

نه ما هاتوم آورد و با ملفن آنها پل س به خا

 اا كر د.كار من به این

ی ان د؟ چه خوب بود اگر ما مردها به جادم  -

بتازو فكتر كنت م از معصب و ی آن كه با ن رو

معتقدم  ،كردیماستفاده م  عقل و درایتی ن رو

شتود بتا را م ی در زندگی اپ چ ده یلهئهر مس

ها را به ایتن كالم آسان و گرهی و ن روی صبور

ی مدب ر باز كرد، بب ن د چه حتوادا وحرتتناك

مرابه هم  افتد، ب رتر آنهااق م هان امفدر ج

گ رد و گ رد، یاد نم عبرت نم ی كسی هستند ول

كن ها هرگز ریرهانسانی هم ن مصایب زندگی برا

 شود.نم 

بایستتت مهتتاجم او را خواه تتد بگوی تتد م م  -

 گذاشتم؟بدون جواب م 

ی انستانی العمل غ رطب عتطب عتًا نباید عكس -

پاستخ داد و ی دیگر یالعمل غ رطب عرا با عكس

ها هتم كومتاه به خاطر بچه اشما ه چ كدام حت

شتما همسترمان را مهدیتد بته مترگ  ،ن امدید

كردید و این از نظر انسان ت و قوان ن حتاكم 

 ن ست.ی كم اهم ت و جرم ها عملبر انسان

كتته ایتتن را گفتتته؟ چگونتته ممكتتن استتت  -

دارم م را كه اینگونه عاشقانه دوست اخانواده

 د به مرگ كرده باشم؟!مهدی

مرمكب این اشتباه ی احتمال دارد در موقع ت -

شتتدید كتته بتته علتتت استتتفاده نكتتردن از 

 ،یتده بودخارج شدی داروهایتان از حالت طب ع

، از اندب را در پرونده شما ثبت كردهاین مطل

 آورید.خاطر نمینظر من عا ب ن ست اگر به

ا بت .ای از عصتبان ت در نگتاهش درخرت دجرقه

 گفت:غ ضی در صدایش 
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گ رید كته بتا متن مردم پول م  شما از این -

 گونه رفتار كن د.این

ی عا ب در چرمان س اهش متوج دوباره حالت خرم

ی خود و در پی به ب ماری گونه اعتقاده چ .زد

ی خارج شدن آن در حالت عصبان ت از حالت طب ع

درایتت  او بت نقصبتیی خود را انستان .نداشت

با ممام قتوان ن  مراورنست كه یك داكاملی م 

او را بته  درمانیبه صورت گفتار دموكرات خود

موانستت قبتول كنتد مبارزه خوانده استت. نم 

و بتر  کترده او را ما این حتد ضتع  ی ب مار

 زم ن زده است.

از ی اهعتم ز برداشت، جری ل وان آب را از رو

 ادامه داد: ه قهرآن نوش د و ب

هتتم بتته دیتتوار  را كتتهی مابلوهتتای احتتت -

اند نران از افكتار درهتم و س اهرتان آویخته

 .دارد

 مقابلش كرد.ی و اشاره به مابلو 

كته  ی به مابلو انتداختم. حق قتتش ایتننگاه

بختش ی دیوارهتا بهكه ی هایخودم هم از مابلو

آمد، مابلوها اغلب س اه آویزان بود خوشم نم 

داد كه واقعًا غم را نران م ی و سف د و مناظر

ی اسل قهب مسؤل دانم كدام نم  .آوردبه دل م 

 .این پوسترها را انتخاب كرده و خریتده بتود

ی شتهر از محله قتدیمی مقابل او قسمتی مابلو

س اه و ستف د ماریتك و بترف  ،را در یك روز 

از ی داد، در قستتمتنرتتان متت ی آلتتود زمستتتان

سرد در جریان و ی هابا آبی منطقه كانال بزرگ

مردد بودنتد، اموبی معداد و  و امومب تل در 

بته ی قاب ناز  و بد رنگ چوب ن مابلو هم كمك

 كرد.دل نرستن آن نم 

ی متابلو ،در این متورد حت  بتا شتما استت -

گونته ی ن ست، من هم متعابم كه چرا اینزیبای

 كنند.مصاویر را انتخاب م 

گونتاگون در ی هاكه با غم و غصهی هایانسان -

و ی گرمتد احت اج بته دلبرناین بخش به سر م 

كنم ر مت ی دارنتد، متن مصتوفراوانی پرت بان

ب ماران اثر مثبتش ب ش ی هاموجه و شن دن حرف

 از استفاده از دارو است.

آنان ی هافكمال م ل به حر ابرای هم ن ما ب -

را ی ده م، پس باید مرحلته دوم بهبتودگوش م 

 هم به كار برد.
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 است؟منظورمان استفاده از دارو  -

 ساعت نزدیك به ن مته ه،بل ، كامالً هم نطور -

 ، خوب بخواب د.شب است، زمان خواب شما رس ده

از كتوره در ی از این كه قتدری راست ،مرس  -

نداشتتم، مترا ی بتد دخواهم، قصترفتم عذر م 

 ببخر د.

م این است كه ما متوجته اشتتتباهات ختود مه -

 مبرویم و قبل از آن كه دیر برود آن را مرم 

 جبران كن م. و

كن د من و همستر و فرزنتدانمان آیا فكر م  -

خوشبخت را مرك ل  ییك خانوادهو بتوان م از ن

 بده م؟

های را در جنبته انسان نباید هرگتز ام تدش -

مثبتت آن از ی هاخصتو  جنبتهبهمختل  زندگ ، 

دست بدهد، به خاطر داشته باش د، هر فردای ، 

 جدید است.ی روز

 م الد.ی قاشب بخ ر آ -

 حم د.ی شب بخ ر آقا -

 

**** 

ام را اغلب به گفتگو بتا شبانهی كارها یدوره

اش مثتل امتواج حاالت روحت  .مرد گذراندم این

ر  ت مالطتم و مغشتب و روز در ی خروشان دریای

ُپتر ی از هتر ست اهی بود. چرمان ست اهش گتاه

در  اگرفتت. حتتم ی حالت طب عتی مر و گاهرنگ

د كته بتوی چرتمانش چ تتز عم این حالت هم در 

مصترف  ،در بختش ،كترداش م ب ان از روح خسته

او محت كنترل بود و سر ستاعت موعتد ی داروها

شتد. اعت اد بته هت چ در اخت ارش گذاشته م 

الكل هتم نداشتت و از نظتر متن  ااي، حتماده

مانده ی آنچه كه اثرش به حد نهایت در او باق

دگ  بایتد اهموارش در زنتن یبود همانا گذشته

ی هتاپایه و بن ان درمتان ب ماري .بوده باشد

ی كه متولد ممالك دیگتر و بترای افرادی روان

گران این دولت ناشتنا  هستتند ن ، آنهادرمان

بتر استا   و درمتان آننود و بتروز ب متاری 

شود. در متورد حم تد معاری  ب مار گذاشته م 

ی به گفتته ختود او از نتود  نت تتك و متوروث

برای پزشكان معتتالت او شتكی  اه نبود، در نت

گوناگون روح او ی هاده بود كه حالتنامباقی ن
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ی هتاباشد كه در موقع تی از عوارضی باید ناش

 .بوداش بر او گذشته مختل  زندگ 

هتتا بته ختدمت امثال من كه در ایتن نتود بخش

شتخص ی دان م در مورد ب مارمرغول م جایز نم 

ایم ما گرفتهبه خرج ده م، یاد ی كنكاش ب رتر

است نهایت موجته ی كه شخص نزد ما بستری زمان

و مراقبت را در مورد او به كار ببریم و بعد 

او را  ،كامتلی از مرخص شتدن و احتمتاالً شتفا

دوبتاره ی بسپاریم ما اگر روزی ت فراموشدسهب

نزدیتك ی د كرد به عنوان یك آشناواش عب ماري

ت خارج موانسنم  برنگردد. حم د از این مقوله

                باشد.
بتودم، هتم بته  ثر و نگترانأبرایش بس ار مت

زندگ  و ی كه در عنفوان جوان عنوان یك انسان

اش از هم پاشت ده شتده بتود و هتم بته سالمت 

دانم، شاید به ختاطر عنوان یك هم وطن، چه م 

ی هاایتتن كتته ختتودم هتتم از مصتتایب و بتتدبخت 

یدًا م ل داشتم ام گذشتم. شددر زندگ ی شمارب 

دانستتم معمتول نم  هایموجهجز ی كمكش كنم ول

 چگونه.

 یاز همه چ ز دیگر بتود در ح طتهمر مهم آنچه

پزشكان قترار داشتت و آنچته كته در ی اینموا

قتتدرت قتتانون بتتود در دستتت ماریتتان آن. او 

بست ار ی دانسته و یا ندانسته با این ن روها

 موجه به گذاران باقانون .ی در افتاده بودقو

 غ تر مستتق مزنان و متردان  ب ن حقوقمساوی 

اند كه زن ضع   است و بایتد متورد اعالم كرده

ی قرار گ رد. اگتر متردی موجه و حمایت ب رتر

بخترد و او را ی با پرداخت بهتای رای بدن زن

كه بته هتر علتت ی مصاحب كند مارم است نه زن

ی دمتعد یزنانهی هافروشد. اور انسبدنش را م 

د دارد كتته از آنتتان در متتوارد مختلتت  وجتتو

ی دارسوءاستفاده قرار گترفتن حمایتت و نگتاه

 كند.م 

ب ن یك زوج حت  و ی قانون در مواقن ناسازگار

در صتورت وجتود را به هر دو و ی جدایی مقاضا

ها نابتالغ اگر بچتته ویژههب ،داشتن فرزندان 

ی د أمها را در صورت از بچهی دارنگاه ،باشند

دهتد. ل و جسم در اخت ار مادر قرار م سالمت عق

ی ماتاوز گونهبه این صورت قانون این دولت ه چ

د و چه سهو به حقوق زنتان قبتول مرا چه به ع
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در صورت اثبات شدیدًا ماتازات هتم  وكند، نم 

 دارد.ی در پ

در ی حال چرا حم د پس از این همه ستال زنتدگ

و ی بتته فرهنتتگ اجتمتتاعی ایتتن كرتتور و آگتتاه

آن واقع ات را فرامتوش كترده و ی مدنقوان ن 

دانم. برگرت را پ موده نم این راه مقریبًا ب 

مرداِن كتم طاقتت ایتن  او جدا از دیگر چندهر

كته متولتد ی چون هستند مردانت .سرزم ن ن ست

باالمر ی و با محص الت باال و دانای داین دیارن

گوینتتد و بتتا م  ربتتاز بتته همستتران ختتود زو

شوند، بتا انتد  ا مواجه م با آنهی احترامب 

هتتای دستتت بتته قتل ارا زده حتتتافتتتی ابهانتته

 در شگفتم ع ب از کااست؟! زنند.م  وسینام

خصو  ایتن كته هب .خارج ان كه جای خود دارند

این همه ممالك مازه آزاد شتده  یبستهی مرزها

رستد جتز اند و آنچه سوغات م را هم باز كرده

 .سرقت و غ ره ن ست ،مااوز ،قتل

فراغتت از كتارم را  یچند روز بعتد كتته دوره

 س ئتتبتتا ر ی خصوصتتیم بتترای گفتگتتوگذرانتتدم 

از  مصّفای اكل ن ك به محل كار رفتم. در گوشه

ی م تز و صتندلی مح ط پار  آسایرتگاه معتداد

از پرسنل و ب ماران در جمن ی معداد وگذاشته 

حم تد را ی ادر گوشه .ها نرسته بودندنو یا م

بته ی ا نرسته و بته وست له گوشتدیدم كه منه

مرا دیتد، بلنتتد شتد و بته  .دادی گوش م چ ز

 سویم آمد.

 خواه د امروز كار كن د؟م  ،ی م الدسالم آقا -

 امتروز روز ،كنمها كتار مت نه، من فقط شب -

 س كل ن تك ئتام است، قرار گفتگو بتا رآزادي

 دارم.

 وقت شما را بگ رم؟ی موانم قدرآیا م  -

عقب افتتاده در  یكارهای قدر .بود آزادمروز 

متن ی بترا .بایست اناام دهمشهر داشتم كه م 

كنم و روز بعدش مابورم استراحت كه شب كار م 

 كنم ما دوباره شتب را در محت ط كتار ب تدار

این كته  خصوصاً  .باشم ساعات آزادم غن مت است

 .گ ردی اغلب اوقات فراغت مرا م نقاشی كارها

انسان بته صتحبت داد، این شد جواب چه م ی ول

رود، صتحبت نم ی دوری جا ،با من احت اج دارد

شود ما آنچه ی اشود شاید فرجهكند و سبك م م 

 روحش كمك كند.ی گوید به سبككه م 
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من پس از اناام كارم به نزد  ،ی نداردمانع -

 گردم.شما بر م 

بعتد ی اش برگرت و من متدمصندل ی حم د به سو

 نرستم.ی اكنارش در صندل 

 هدان د، پس از شش متاچه خوب، برگرت د، م  -

حال این ، این آفتابِ هر چند ب و سرمای ماریك

روشتن ی و ام د بته روزهتای روزها نوید زندگ

 دهد.م 

ی بتو ،گوی تدطور است كه م هم نشك بل ، ب  -

ی ابا  نته منهتا رایحته یچمن مازه اصالح شده

، ستتبزمر كتردهد بلكه فرش با  را دلنر ن دار

زودی لتب را ُپتر  این دیار به نسترنی هاغنچه

 رد.کاز خنده خواهند 

 شدید.بایست شاعر م شما م  -

 زیتاد ای كردید ولی شتتعر راتانهمعارف دوس -

گل از معاتزات حضترت  یهك خندشدارم، ب  دوست

 آفتاب است.

 این صدا را شن دید؟ -

ریز و ی هااست؟ به نظر ضربهی بل ، چه صدای -

وارد ی متو ختالی است كه به فلتزی پرت سر هم

 شود.م 

 آن یهچند روز است این صدا و ایاتاد كننتد -

 .محت نظر دارم را

 عاب، صدا از چه است؟ -

م تر ی م لته فلتزی است كه بتر روی داركوب -

گوشتته بتتا  ایستتتاده  چتترا  بتترق كتته در آن

 كوبد.نر ند و بر آن م م 

برد، م ی ل چه حاصلاز این عمی چه جالب، ول -

داركوب با نو  زدن شدید به پوست درختتان آن 

شكافد ما از كترم و یتا موجتودات زیتر را م 

 پوست درخت مغذیه كند

داركتوب ایتن همته  نایتی ول ،دانمم  ،بل  -

حاصتل بتر ایتن درخت را در با  ول كرده و ب 

 كوبد.م ی م له فلز

ی نتتو  ختود بتا حتمًا از طن ن برخورد صتدا -

 !آیدمیم له خوشش 

ایتن چنتد  طتتیطور باشد، چون در باید هم ن -

ی همت ن عمتل را روز گذشته در ستتاعات مختلفت

كنتد در ر م شاید هم مصتو ،بارها مكرار كرده

مواند به زیر و مكرار این عمل م ی گ راثر پ 

پوست آنچه كه او بر آن نرسته است نفوذ كند، 
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د ام تد و كه هم ره بایتی هایانسانی مثل همه

شتان زندگ  یادامتهی بترای آویزدستت ایا حتت

 داشته باشند.

 دارد؟ی اشكالام د در زندگی  داشتن آیا -

كه از انستان ی زمانی نه، به ه چ وجه، ول -

و بته منتگ و ای كنند داالن زنتدگسلب ام د م 

مثتل  اخورد و دیگتتر حتتبست بر م ُبن هزودی ب

ی بر جایی هوای مواند با ام داین داركوب نم 

 بنر ند و نافرجام مالش كند.

غریزه استت نته از ی این عمل داركوب از رو -

فرق ما با او این است كه ما هتم  ،ی ارادهرو

عقتل و درایتت و ی غریزه و هتم از روی از رو

بتریم و ایتن فترق مفكر كارهایمان را پ ش م 

 ب ن ما و آنها است.

 .انتدی در صورت من خ ره مطوالن لحظات مقریباً 

مر ری روشتنآفتاب و نتور روز چرتمانش را قتتد

شتب در آن ی ت ست اهظتلكرده بود و دیگر آن غ

 گرت كهم ی شد. گویا به دنبال كلمامدیده نم 

ا حتاالت شتتد متی فرصت .صحبتش بگوید ادامه در

دیگر حالت اعتراض  .صورت او را ب رتر بخوانم

و كننتتده و مقریبتتًا و پرختتاش نداشتتت، جستتتا

 رس د.می نظرمهربان به 

آیتا شتما  ،اقم را عتوض كردنتدمتمابلوی ا -

 ید؟ددستور این كار را دا

خودم قبل از مر  بخش ایتن كتار را اناتام  -

 دادم، شما خواب ده بودید.

 هستند.ی شقای  زیبایی هاگل -

از آن ی زنتتده دارنتتد، خ لتتی رنتتگ و حتتاالم -

ای كته در ه و ستتف د و كستل كننتتدهمابلو س ا

  د بهتر است.اقتان داشتما

 دست شما درد نكنه. -

شما بودم در ایتن ی اگر من هم جا ،دان دم  -

چنت ن برید ا  روحی كه شما به سر م شرایط حس

 رمواند مزیتد بتز م انگ ماریك و غمی مابلوی

ی چرمان شتما من هم م ل نداشتم جلو ،دوعلت ش

گتتوش ی بتته چتته آهنگتتی راستتت ،آویتتزان باشتتد

 دادید؟م 

 مرا ببو . -

 باز هم مرا ببو ؟! -

ی هایم یكتبل ، شن دن این آهنگ مرا با بچه -

كنم، فكتر ایتن اش به آنها فكر م كند، همهم 
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بتا  ،كنندانم االن كاا هستند و چه م دكه نم 

زنتد، روند جاِن مرا آمش م هستند و كاا م ی ك

هتر روز آنهتا را بغتل  دان د، عادت داشتمم 

كمبتتود جتانم را  احستا  ایتن ،كنم و ببوستم

 گ رد.م 

ن كار نتوازش مملكت خودما به ویژهدر شرق،  -

ی خصتو  در ستن ن خردستالهها، بو بوس دن بچه

ب رتر از جانب مادران است، پدران كمتتر بته 

شتتاید  ،دهنتتدی اهم تتت م ایتتن موضتتود ح تتام

كه مبادا مقام مرد و  است واهمه این ینب رتر

یا این کته  خود را از دست بدهند وی ساالرپدر

این یك اشتتباه ادب بار ب اید، بچه لو  و بی

كه مت ستفانه أفرهنگی و عاطفی ستنگ نی استت 

 .اندندیر دهن برایش ی اچاره

در خانواده من به یك انتدازه از طترف ی ول -

ی ولت ،شتدت م حبتمپدر و مادر به ما ابتراز 

ول معم هایش را ب ش ار حدی بچهاا اگر پدراین

شوند و ن ن م ظو ببوسد به او در آغوش بگ رد 

 بندند.هزار افترا م 

 ر؟!! آیا در مورد شما ما این حتدگچگونه م -

 د؟!ناپ ش رفته

دانم، از آنهتا بع تتد نمت  ،نه، هنوز، نته -

نتد و بهانته كتم ز ته را ببافدانم اگر قام 

ی گ ردر این مورد هم كنكاش و پ  اب اورند حت

 كنند.م 

نقاط دن تا هستتند  یهمهدان د؟ در آیا نم  -

ساستات كه مع ار عاطفه و احی پدران و مادران

 ،شتونددانند و از حد خود خارج م خود را نم 

گوشتگان ختود عالقه و عر  خود را نسبت به جگر

ی گذرند، در صتورمب نند و از مرز م م ی زم ن

 ،ی باشتدگونه محبت باید پا  و آستتمانكه این

هتا در رفتته ل از دستت خ در این مح ط رشته 

ها ب ن والتدین تاست، اینگونه احساسات و محب

و ی و فرزنتتتدان، ختتتواهر و بتتترادر، دایتتت

آلتتوده و  …دانم و غ تترهختتواهرزاده، چتته متت 

شتود و قتانون و ماریتان آن مطرود دانسته م 

هتا از وخامتت اوضتاد خانوادهی جلتوگ ری برا

 مابور است ب رتر ب دار و قاطن باشد.

فرزنتدانم  هاز ابراز عالقه ببرای هم ن من  -

 ام.كردهی عام خوددارءدر مال
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ی فس انسان پا  باشد، نبایتد از چ تزاگر نَ  -

 واهمه داشته باشد.

د، بته هتر ستو نمركالت من یكی دو ما ن ستت -

 در كم نم است.ی كنم ناام دنگاه م 

متوان بتا را م ی ها و مركالت زنتدگناام دي -

  ختود بته ام تد فس پانَ پرتوانه  به درایت و

دارد انستان چته ی ا بستتگكامل مبدل كرد، ام

مبتتتارزه و گرتتتایش ی را بتتترای هتتتایراه

در ایتن ی اهایش انتخاب كند، ما معن يناام د

كه در « دوران ماریك »گوید زبان داریم كه م 

از َدور  و مسلسل در زبتان خودمتان ی واقن نوع

 است.

 آیا به عر  اعتقاد دارید؟ -

 ؟یفرزندعر  پدر  -

 ب ن زن و مرد.ی و عاطفی نه، رابطه احساس -

ی ضتع  ایتن فتد ولتتمواند امفاق ب بل ، م  -

ي م در این است كه احساستات عاشتقانهمطلب مه

حساسات زم نتی مبدیل به ای پس از مدم آسمانی

خت تار و كنتترل از گتاه اشود و چه بسا آنم 

در این موارد نقش  اتمادی ویژههب ،روددست م 

فقتر ی خواندم وقتتی دارد، در جایی ث رأر مپُ 

 كند.از در وارد شود عر  از پناره فرار م 

كه مملكت خودمتان را متر  كتردم ی من زمان -

بته را ی داشتم هرگتز زن ایرانتی مصم م واقع

همسر انتخاب نكنم، به ایتتن دل تل كته  عنوان

ها را دیده بودم و از ایتن مرتر  خ ل ی زندگ

 اشتم.وحرت دی نود زندگ

عا ب است، در فرهنگ ما با این كته ظتاهرًا  -

ی كنتد، گویتا حاكمتان اصتلحكتم م ی مردساالر

 ها هستند؟!فقط خانمی زناشویی ها و زندگخانه

ی ر را داشتتم، بترابل ، من هم همت ن مصتو -

ام را از این فرهنگ انتختاب هم ن شریك زندگ 

 كردم.

 كه این هم با شكست مواجه شد. -

، من با موجه به این كه ههم نطور بل ، …آه -

از مراحتتتل ی دانستتتتم همستتترم در خ لتتتم 

یا حتداقل او هاسل قهزندگ  ی مرابه من دارد 

ی كرد، او را براگونه در ابتدا وانمود م این

ی دیتری مرتتركمان انتختاب كتردم، ولتی زندگ

م و چون مصور كه متوجه اشتباه خودم شد نگذشت

زندگی به مست ر  مانرزندف دلكردم كه با موم 
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بچته  ،بهتری ب فتد به خواست او اكتفا كتردم

او روز بتته روز ی دوم هتتم متولتتد شتتد ولتت

ی شد، وضن مادهایمان م مر به من و بچهموجهب 

نداشت در ب ترون ی ما بس ار خوب و او احت اج

 شاغل باشد.

این یك اشتباه كالس ك است كه اغلتب متردان  -

 شوند.در این مملكت مرمكب م ی خارج

ها چرا، چه اشتباه ؟! من م ل نداشتتم بچته -

پایرتتان بتته مهتتدكود  بتتاز شتتود، ایتتن همتته 

متردم را ی هااستتفاده از بچتهوءو سی موجهب 

اید؟! متن م تل نداشتتم اید، نرتن دهنخوانده

فرزندانم را در ب رون از محت ط ی افراد دیگر

و مرب ت كنند، آیا بد كردم كه ی خانه سرپرست

 فرزندانمان موجه كردم.به سرنوشت 

زن در این مح ط احت اج به ب رون آمتدن از  -

ها دارد، ایتن خانه و معاشرت با دیگر انستان

یده و بته آن ی است كه او از كتودكی مرب ت د

آن را ی از متردان ختارجی خ لی عادت دارد ول

ی از متتوارد زناشتتویی عتتدم قبتتول و ستترپ چ

 دانند.م 

متن را دوستت گردش رفتن بتا  همسر من منها -

ها را بچهی گاه چند داشت، م ل داشت هر ازنم 

كنم ما او بتوانتد بتا دوستتان ی دارمن نگاه

ی خود به گردش برود، نرستن در یك بار و گ الس

 ییمنهتا گتتاهی ایا حتی مرروب خوردن با دوست

 مواف  بتادانست و این ممدد اعصاب م  ءرا جز

شم نم از این عممرام من نبود و  و  دمتآل خو

 شدم.آزرده می

ت او را بحتتث و محبتت كردیتتد بتتای آیتتا ستتع -

 متقاعد كن د.

صحبت نرستم،  به با اوی طوالنی هابل ، زمان -

ی داشتم، حال هم با ممام امفاقاماو را دوست 

خصتو  هدارم، بوست كه افتاده مه دلم او را د

ی امتن بتا او نت اتهی هاا صتتحبتها را امبچه

زد، كترد، افتترا مت م  مثبت نداشتت، پرختاش

 احسا  كردم كه از من خسته شده است.

ها بتدون ن م ب رتر زوج ایناا دان د چرام  -

 كنند؟م ی مراسم عقد و ازدواج با هم زندگ

بل ، به این خاطر كته زمتان بتروز اختتالف  -

بدون ایتن كته  ،آنی پی هاعق ده و ناسازگاري
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ختود با هم داشته باشند راه ی اجبار به زندگ

 را بگ رند و بروند.

دان د كه مردان خرن در ایتن مملكتت آیا م  -

 فراوان هستند.

به روح ی به نظر شما این خرونت را چه كسان -

 كراند؟و روان آنان م 

مرد و از جتنس  كن مان چون مصور م ما خودم -

متا ی طب عت ایم ساالر بتودن حت خل  شده برمر

 است.

كتردم قبتول م  بایستتخواه د بگوی تد م م  -

ایی داشته باشد كه مورد قبول ههمسر من آزادي

 ی د من نبودند؟!أو م

به صتورت پتا  و بته  هاگونه آزادياگر این -

عنوان نران دادن اطم نان دو جانبه به شتریك 

 شتودی ختتراب نم داده شود نه منها جایی زندگ

ی موجتتود هتتم آبتتاد هتتااز خراب ی بلكتته خ لتت

معه روند، فساد جارون م چه بسا به ب  ،شودم 

ایمتتان و  ،ب ننتتد و بتتا ن تتروی عرتت را م 

ختود، محت ط ی به شتریك زنتدگ ب رتر اطم نان

خانتته و بتتودن بتتا همستتر ختتود را زیبتتامر 

 ب نند.م 

را هتا حال كار از كار گذشته و من همته پل -

 .ی هستماا زندانام و اینُپرت سرم ویران كرده

ا مهمتان متا ن ست د، شمی اا زندانشما این -

 هست د.

 كار خود بروم؟!ی موانم پپس چرا نم  -

ها كه در این بختتش هستتند متا حالرتتان خ ل  -

را بخش مااز ن ستند  به ماویز پزشک بهتر نرود

 و ای آزاد هست دمر  كنند، ولی شما مثل پرنده

 .اید مقابل من نرسته

 خ ال؟!مثل آن داركوب خوش -

ی شتما زنتتد ولتم  ستندان آن پرنده نو  بر -

خواب غفلت  این ب دار و هر ارید كه از قدرآن

ها كته شوید، به گذشتته ب دار کاملی كوماه و

گذشته است با معم  فكر كن د، برآورد كن د و 

 شود از ابتدا شرود كرد.م  ،دیبگ ری انت اه

بته همتان اهم تت ی كنم دیگر كتارر نم مصو -

گفتتم رم به من بدهند، خودم به صاحب كای قبل

بتر  ی کته داشتتمكار كه دیگر از عهده اناام

 آیم و او استعفایم را قبول كرد.نم 

 گوناگون دیگر وجود دارد.ی این همه كارها -
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ی   باغبانرگوی د بروم و در پام  ،چه كاري -

 كنم؟!

س ستات أ س اصلی ایتن مئچه اشكالی دارد، ر -

شتكی كه امروز ما در آن هستت م بتا متدر  پز

ی به دالیلگویا  ،به این مملكت آمد كرور خودش

مبع د شد، ابتدا ما زبان و فرهنگ این متردم 

ی چرا یاد بگ رد چندین سال به عنتوان نظافتت

ها ستال ،معاش كند كار كرد ما امراری در جای

باشد و امروز صاحب این مقام واال موف  م  است

 است.

ی اصح م است، چند روز پ ش مقاله و مصتاحبه -

نظریتامش در متورد پت ش بتردن  و او در مورد

او ی خواندم، ولتی ان ك در روزنامهرمان کل آ

دانستت، بته محت ط آشتنا آن روزها زبتان نم 

ی من محص ل كرده ایناا و بته زبتان نبود، ول

 دارم.ی ها آگاهاین

او از آن روز متتا بتته امتتروز روان و ی ولتت -

خود را سالم و دستت نختورده ی موقع ت اجتماع

 ه است.نگاه داشت

متن بایتد ابتتدا ستالم  دخواه د بگوی تم  -

 بروم؟

، شتتما بایتتد ابتتتدا همتته هبلتت ، هم نطتتور -

یتد، دانته ی را كه پرت سرمان خراب كردهایپل

اطم نتان ی ستربته د ،د دانه دوباره بنا كن

اطم نتان و را كه نسبت به خودمتان ب ی آنهای

شكا  كردید دوباره بته خودمتان جلتب كن تد، 

دوبتاره   دهست د كه مرتتاقی مرد نران بده د

 بسازید و دوباره موف  شوید.

 در پ ش دارم!ی آه.. چه راه مركل و ُپرمرقت -

بتا  شاید راه مرکلی باشد ولتی ستعی کن تد -

در ایناا كنار اا و چه هایتان چه در آنگذشته

بب ن د كه ی چرمی دریچه را ازی زندگ ،ب ای د

ه در را كتتی از شتتما انتظتتار دارنتتد، آنهتتای

دوست بداریتد،  ایدمملكت خودمان از دست داده

قبتول كن تد ی برایران احترام قایل باش د ول

ی ب ش از گردند، فكر و یادآوركه دیگر بر نم 

شتود، آنها موجب آزار روح و روان شتما م  حد

بتا آنهتا ی آنها را به یاد داشته باش د ولتت

بایتد موجتب  ننكن د، امروز فرزندانتای زندگ

ی مهتتم بتت ن شتتما و هتتااز ُپلی و یكتت یدلگرمتت

شود از خود گذشت متا بته م  ،مان باشندآینده
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آنهتتا رستت د، اگتتر همستترمان دیگتتر شتتما را 

ی محم لتتی شتتود بتته یتتك زنتتدگخواهتتد، نم نم 

چتته بستتا  دن تتبتتورش كتترد، شتتما هنتتوز جواام

را  جدیتدیی مرتر  و ُپر مفتاهم بتوان د زندگ

ا بهتتر متا شتتما ر ی كن دریزپ ی با كس دیگر

 درک کند.

 شود آزمود؟!آیا آزموده را م  -

 بترای همته و همچنت ن الئوطب عتًا ایتن ست -

 اچترا كتته نته؟ حتت ،همسرمان هم وجتود دارد

 آزمود. شود بازآزموده را هم م 

را ب ن من و همه بنتا ی عظ م فعالً قانون سد -

 اجازه دیدن او را هم ندارم. ا، من حتدهكر

 ام دوار باش د.به خودمان و آینده  -

 خواهم كرد.ی سع -

 موف  باش د. -

ره به ختاطر  شما را همی هام الد، حرفی آقا -

 خواهم داشت.

 .خوشحالم، به خاطر خودمان -

بعد از این گفتگو دیگر ما به امروز حم د را 

 دانم سرنوشتش به كاا كر ده است.ندیدم و نم 
  
 
 
 
 

8 
 

 .سالم خانوم -

 .سالم …آه -

 ش پرس د:دایدر صی قو با شو

 ؟خوبه حالتون -

 طورید؟ی بد ن ستم، خودمان چاِ  -

كتردم امتروز بد  ن ستم، فكر م ی من هم، ا -

 ملفن كن د.

م پنتی بل - دادم خانته شنبه استت، احتمتال 

 شهر شما چگونه است؟ی باش د، هوا
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كن تد، دانم كته ملفتن م خانه هستم چون م  -

این موقن رو به شهر ما مثل گذشته است، ی هوا

خواه تد بته ایتران ، م ه، چطور مگرهی م گرم

  د؟ئب ا

 آمدن زود است.ی نه، فعالً برا -

ن امتقتدر دیتر بته دیتر بتته مملكتچرا این -

  د؟ئآم 

كته ی اشاید به خاطر این كه با ممام عالقته -

به دیارم دارم، خاطرات ملتخ و شت رین آزارم 

 دهد، شاید ب رتر خاطرات ملخ.م 

هستتت م كتته اغلتتب بتتا ی هایو متتا انستتان -

 كن م.م ی مان زندگگذشته

 درختان ارغوان باید از گل افتاده باشند؟! -

هستتند ی دیگری هاجایش گلی ، ول هبل ، مدم -

 دهند.كه چرم و روان را نوازش م 

ی از كسی شاید به هم ن خاطر است كه اگر كس -

م گوید بته چرتهایش را آب بدهد، م گل بخواهد

یم ما بتوانم بتا رگقدر م ی آندهم، یعنآب م 

 هایت را س ر آب كنم.آن گل

 چه شاعرانه. -

را ممترین كتنم ی ادبی ها و معانباید وا ه -

 كه از خاطرم نروند.

با  ها را اگر كنار هم قرار ده دا ههم ن و -

 خواهد شد.ی و ظرافت شعر زیبایی آهنگهمی قدر

دارد، چتون در  احت اج بته ممترینی هر كار -

 ام.مح ط ن ستم از ممرین افتاده

 مندید، بنویس د.عالقهی شما كه به نویسندگ -

 نوشتن داشته باشم.ی برای باید مطلب -

گوی تد این همه مطالتتب گونتاگون و شتتما م  -

 نوشتن ندارید!ی برای مطلب

 كردید.م ل داشتم شما در این مورد كمكم م  -

ی چ زهتا ، من خ لتام خارج استاز عهدهی ول -

 م.را فراموش كرد

نون جواب کاماین موضود را مكرار كردم چون  -

 به من ندادید.ی درست

كنم از متتن نختتواه كتته مقاضتتا متت  ،متت الد -

 ام را بنویسم و برایت بفرستم.زندگ 

ی ا ؟ نوشتن در این مورد هم شتتاید مستلچرا -

ی موانم قسمتبرایتان باشد و هم این كه من م 

در ایتتن متتورد ی هایم را بتته درستتتتهاز نوشتت

 اختصا  بدهم.
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داشته باش م همه چ ز ی حضوری هر گاه دیدار -

 را برایت معری  خواهم كرد.

 شاید ما آن زمان عمر من كفاف ندهد. -

 عمر مو باید هم ره برقرار باشد. …آه -

كه خودمان نخواه د در این ی ما زمان ،باشد -

 نخواهم كرد.ی دیگر صحبت دمور

ها به گذشتهی م گریز موانم ی گفته بودی ول -

 داشته باش م.

بتدون جتواب ی هاالئوالبته، چون خ لی از س -

 داریم.

 بود!ی آید؟ یك م ز و دو صندلبه خاطرت م  -

كه معصتوم و خاالتت زده ی و مرد جوان ،بل  -

 نرست.جوان و زیبا م ی دختری روبرو

 خاتالتیو  قدر معصوممو آن روزها واقعًا آن -

 دادي؟!كه نران م ی بود

شاید هم نه كامالً  ،بل ، واقعًا هم نطور بود -

ی ادر شهرمان دو دختتتر همستایه ،كرمعصوم و بِ 

داشت م قدم به جلو گذاشتته بودنتد و بتا  که

از ی كه به متتن داشتتند مترا در بعضتی اموجه

 دادند.معل م م ی زندگی و احساسی موارد عاطف

كتم ماربته وانمتود ی  لتمو خودت را خی ول -

 كردي.م 

اول را یاد گرفته بتودم، شتاید ی هامن در  -

با شما ی بعد از آشنایی پ ررفته، ولی هم قدر

باز شده بود كه فقتط روح ی دیگری عاطفی درها

و احسا  را بته نتوازش گرفتته بتود و اغلتب 

نوجوان در این مراحتل حستا  از جستم ی مردها

جهتت پتس ب  ،كندگذرند، چون احسا  غلبه م م 

ن ست كه من ممام مراحل با هتم بتودن را بته 

 گذراندم.ی پاك

 پر مان ن ست ؟!ی آیا امروز از این پاك -

 دانم، شاید.نم  -

كاتا  …آه ،ی چه خوب كه مرا پا  گتذارديول -

پتس از متر   ،بودیم، قاف ه از دستم در رفتت

 كاا رفت د؟ ،شهر ما چه پ ش آمد

 ها.ر، مثل كول از این شهر به آن شه -

 شهر اول كدام بود؟ -

ام در اق در منتزل عمتهمتشهر خودمان، دو ا -

ست جدید پدر آماده و اخت ارمان گذاردند ما پُ 

 به او ابال  شود.
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بته متو ستخت ی داشت ؟ بایتد خ لتی چه حال -

 گذشته باشد.

ی از یتك زنتدگ ،ی متادرمخصتو  بتراهبلی ب -

ت در ستكوت بایسه اهو م  مستقل و ُپر درخرش و

 داد.اق رضایت م مدرب ا به دو و مطل 

 پدر كاا بود؟ -

در مهتتتران، دنبتتتال دوستتتتان، قمتتتار و  -

ها و در انتظتار ُپستت طویتل آشتوبی كریدورها

ت زیاد در اخت تارش ی از ریاست ما با منجدید

 بگذارند.

 كه به پدربزرگ رس ده بودي.ی گفتی ول -

و  نتاموان ی پ رمترد سترطان زبتتانول ،بل  -

بود، نم  گرفتارش موانستت بتا متن بته كرده 

صحبت كند، این من بودم كه بتا حرفتام ی راحت

 كردم.سرش را گرم م 

 كردي؟چه برایش معری  م  -

هایم هتا را در نوشتتهی اینخانوم، همه …آه -

 ام.معری  كرده

ات بتتوده ی در زنتتدگ زیتتادی بایتتد دخترهتتا -

 ، مگه نه؟باشند

راحتتتم  وستتتم دارنتتد،گفتنتتد دبودنتتد، می -

 گذاشتند.نم 

 كه مو داشت .ی امردانهی با آن زیبای -

 كردید.ر م شما اینگونه مصو -

اگر ختالف باشتد  ،كنم اشتباه بگویمنم  فکر -

 دیگر چه؟!ی پس آنها

درونتتم ب رتتر از ی ایبتكنم زیمن مصور مت  -

 صورت ظاهرم بود.

 كردند.هم ن دخترها ولت نم ی و برا -

دارم شما ب رتر از خودمان برایم صحبت م ل  -

 كن د، این همه سال و این همه دوري.

منظورم ایتن استت كته  ،فرسا بودطاقتی خ ل -

ی هتزار نقتش دارد ست، زندگفرساهنوز هم طاقت

 گناد. نه ذهن ما نم كه یكی هم در آی

 آیا شما دوباره به آن شهر برگرت د؟ -

شتهر نه، بعد از انتقال شتما متا هتم بته  -

نرتد بته آن شتهر  رفت م، دیگتر فرصتت یدیگر

 خواست.برگردم، دلم هم نم 

 آورید؟آن مپه را به خاطر م  -

 خواه د بگوی د!دانم چه م م  -
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ی گتذاررا كه به استم پتدر شتما نامی امپه -

 .كرده بودیم

خرك و بزرگ كه هت چ در ختود  یبل ، آن مپه -

 .كوچك و سرخی هانداشت جز عقرب

 . نگهرآو ز -

 ُپر نور و بلند.ی هاو شب -

پر نور و بلنتد زیتر شتهر ُپتر ی هابل ، شب -

 خدا. یستاره

كوچتك ی هاعقرب اساز پدرمان، حتی هاهزخم و -

 ،نرستتندش م به گوی او سرخ هم ُخمار در گوشه

 شد.به شهد مبدل م و  زیهزهر در وجودشان ما

 ختودتی ن م خم ده در دن تای و مو در حالت -

 دادي.به آهنگ گوش م 

 كردید؟ راست ، ساز پدر را چه كار -

از شتت رین خواستتت بتترایش ب تتاورد و ی روز -

ش رین در ح ن آوردن زم ن خورد و كاسته ستاز 

 شكست.

قدر بد، ح   شد، ش رین در چه حتال استت؟ چ -

ی دختر جتوان ،آورمی به خاطر م او را به خوب

ی ابتود و شتما او را بتری عت غ رطبی كه قدر

 نزد خودمان پناه داده بودید. دارينگاه

 .از دن ا رفتههاست طفلك سال ،بل  ،آه -

ه در متورد پتدر روحش شاد، به خاطر دارم ك -

 س بتتا آن متتادر زنِ ئتتآقتتای ر»گفتتت متتن م 

 خندید.و از مه دل م "اشقندي

 قند مبتال بود.ی مادربزرگ شما به ب مار -

 رفت.نم ی جوو آب ش رین و مادربزرگ در یك  -

اند و متن بل ، بل ، آن روزها همته گذشتتته -

 آورم.كدام را به خاطر نم ه چ

كترد، م ی زندگشما ی در همسایگی دختر جوان -

متن  ،ی بس ار سف د داشتلبان برجسته با صورم

بته او لقتب  صورمشی ب ش از حد به خاطر سپ د

آیتا از او  ،كنتداو چته م  ،برفك داده بودم

 .داریدی خبر

كن د كه بت ش از چهتل ال م ئوشما از كسی س -

چه حافظته  ،كردی م سال پ ش در كوچه ما زندگ

ه چ خبترأای دارید، ولی متقدیم  ی از سفانه 

برادرهتتا و ختتواهرت چتته ی راستتت ،او نتتدارم

 .ی نازكنند؟ یلدا آن دختر  كوچولوم 

چه بگویم، برادر بتزرگم بته ختاطر شترایط  -

ز ما جدا و غریبه بتود، از ابتدا ای خانوادگ
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متن بته او حالتت  یحال هتم بتا ممتام موجته

خود را حفتظ كترده، بتا همسترش در  یغریبانه

آنهتا را كند، این اواخر متن م ی مهران زندگ

مهرداد، فرزاد و یلدا هتم هتر  ،ب نمكمتر م 

 گذرانند.را م ی زندگی نوعبه كدام 

ی حالت گفتارت ام دبخش ن ستت، آیتا امفتاق -

 ده؟افتا

هر كدام از همسرشان جدا شده و به راه خود  -

 رفتند.

 كنند؟م ی كاا زندگ -

 هم ن جا، در هم ن مملكت. -

ی در اروپاست؟ اروپتای آیا این اثرات زندگ -

 بند و بار!ب 

خواه د بگوی د شرایط در مملكتت خودمتان م  -

بهتر استت؟ دو انستان كته همتدیگر را دوستت 

ا نخواهند دیتر یتا نداشته باشند و یكدیگر ر

 گ رد.شان صورت م زود جدای 

ی مثل من، یك بار این راه را ما انتهتا طت -

كردم، یك بار دیگر دارم همان راه را دوباره 

 كنم.ماربه م 

كته قمتاری  ه،ریسك مستلم یه یزناشویی زندگ -

گ ر نصت ب ی و چرمكم در آن یك ُبرد حق قی خ ل

ی ُبتردن بتراد نخصو  اگر بخواههب ،شودشخص م 

اش بته ریستك قمتار ایتنولی  ،بلوف هم بزنند

ی دن تتا بتتودمیارزد، اگتتر غ تتر از ایتتن متت 

 ؟!ساخترا كه م  هاانسان

با موجه به ایتتن ریستك بتا خواهی بگویی م  -

 همسرت ازدواج كردي؟!

قتدر بته متن آن ماناول هی هااو در معاشرت -

 امزندگیی هااز ناباوريی اطم نان داد كه خ ل

  .شدندی خنث

قدر به مو اطم نان آیا منها او بود كه این -

 داد؟م 

ها این ُپرت گرم ی نه، دیگران هم بودند، ول -

 فرق دارد.ی مختل  زندگی هادر زمان

 ؟یدارآیا او را عاشقانه دوست  -

 دارم.نهایت دوست او را ب  -

بتتزرگ و ی شتتود در كنتتار عرتتقپتتس م  …آه -

 كرد!ی زندگی دیگر جاودانه با شخص
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كن د عر  فقط در یتك دوره كومتاه ر نم مصو -

رم فتمدت و اول ه دو احستا  غریتب استت كته 

عتادات و  ءام جتتزگ رد و بعد به مترور ایتم 

 شود؟روزمره م ی لوازم زندگ

من عاش  شتدم كته ی طور باشد، ولشاید هم ن -

هر چته در آن ی با عر  زندگ كنم و با عر  و 

نچه بر سرم آوردند دستت است از دن ا بروم، آ

حاصل یك عرت   خودم نبود و آنچه بر سرم آمده

 نافرجام است.

 دان د؟ر م آیا مرا مقص -

ی و من مترا نداری مو ه چ گناه ،آه نه …نه -

كاش از آن شتهر نرفتته یای دانم، ولر نم مقص

 بودید.

و از  برداشتندمرا  ،من به م ل خودم نرفتم -

 شهر بردند.

 بچه بودم، نه؟!ی خ ل دانم، منم  -

كردیتد و بتزرگ شما داشت د با متن رشتد م  -

 شدید.م 

 .و مرا از رشد انداختند -

عاقتل  شتدید،ی شما خانوم عاقل و دانرتمند -

 از آن هنتتوز امتتا ،هتتا هتتم بودیتتدهمتتان روز

شتدت همان بتهای ست زده، پتانزده ستالگ هدور

موانست د م كاش یا ،كن دی م دارحفاظت و نگاه

ی زنتتدگ بتته طتتور كامتتلن را رهتتا كن تتد و بآ

 امروزمان بپردازید.

ها را گذشتته یام، همتههم ن كتار را كترده -

ایتتن كتتار متتدیون ی ام و بتترافرامتتوش كتترده

در متورد او مطالعته ی راستت بابا هستتم،ساي

 اید؟كرده

خوانتدم و ش در موردی ابر حسب امفاق مقاله -

 .دیگر نظرم را جلب نکردهم ن باعث شد 

 بود؟!ی اچه بد، چه مقاله -

قلم و كاغذ داریتد؟ متن مقالتته را مرجمته  -

 خوانم شما بنویس د.ام، م كرده

 چه خوب بخوان د.  -

 
 هادانستنيی مجله دنیا
 .  بیرگیتا اِ ئومدیر مس

ی هاب ترین صرورت ایررن مملفرت در مرورد پدیردآ
 غیرطبیعي.

 خدایان یهمهی خدا
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بابا د كره سرايكننرر ميشی میلیون نفر یصرو
 ها را زندآ كند.یواند مردآمي

آید، بر ميی بابا از   دآ هر كارمعجزآ: ساي
 نه ین ا هر كاري، بلفه همه كارها.

كارخدایان هندي، ميی این خدا كنرد ی یواند 
 یهررا دوبررارآ برخیزنررد. در فاصررلهكرره مردآ

یوانررد برره شرراگردان و هررزاران كیلررومتر مي
و فاصرله ی دور .كنردی پیروان خود كمك مذهب

اسرت ی در كار او نیست. او كافی اهئلمس هیچ
ین ا به انسان ففرر كنرد یرا آن انسران از 

یواند ميی شفا پیدا كند، او به راحتی بیمار
نرد و اففار پیروان و شاگردان خرود را ب وا

تن را كره انسرمسایل بغرنج دنیای دانری و د
 اند، حل كند.خود بازماندآی آن ا در كارها

هررر گرراآ او ارادآ كنررد، خاكسررتر مقرردس، 
ی طرر ، انگشررتر و یررا صررلیب  یسرری هاسررا ت

یواند از كف دست او بیرون بج رد و اغلرب مي
 م تلف وجود دارد.ی جسم او در دو جا

ود ایرن چیزهرا را قبرو  دارد. حداقل او خر
ظام م تلرف نهما گونه شی میلیرون نفرر در ن

بره دیگر وجود دارند كه ی هاخیليی ج ان. ول
م تلرف او بره دیردآ پرسری و ی هااین قردرت

  ئوكننررد. ب پرامانرراد مسررز نگرراآ نميا جررا
یحقیرق  او .های هند سی اس ايه ناباوريكمیت
این ش ص انجام دادآ كه ی كارها در موردی كل

 باشد.مقرون به رضایت او نمي
دوبارآ  بابا معتقد استساي کهی آن دو انسان

دآ بودند، چرون زندآ كردآ است. هیچ گاآ نمر
هررا را معاینرره كررردآ كرره آن مردآی پزشررفان

ن ا نردادآ آبره فروت ی بودند هرگرز گرواه
 بودند.

به این دلیل سادآ كه آن ا هیچ گراآ نمرردآ 
ی پزشرفی در واقع آن را مرداوای بودند. یعن

معمو  شدآ معالجه شدآ بودند و ایررن حقیقرت 
 پرماناد بودآ است.ی هااز بررسي

مقردس ی هاجرات و خاكسرتريآن ه در مرورد ط 
بودآ كه نه ین ا از   دآ ی گفته شدآ كارهای

ی براز دیگررآبابا بلفه از   دآ هر شعبدساي
 یوانسته بر بیاید.هم مي

ی آن ه كه پرماناد را بیشتر در مرورد بررسر
كنرد ایرن شر ص معترري ميی هاا ما  و گفتره

 ابابا است كره حتركامل پیروان سايی یوج بي
منت بان یصمیم گیرنردآ ی سیاسی گیردر یصمیم

 پارلمان هندوستان هم یاثیر گذاشته است.
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 مازه كردم و گفتم:ی نفس

 شما!! برپ امی این هم از كرامات واال -

بابا در مورد سايی بعدی چه خوب، در سخنران -

 امتته استتتفاده ختتواهم كتترد، حتتتاز ایتتن مرج

 یم از اروپا فرستاده شده.گوم 

كن د، در ایتن آن چه م ی منفبا مطالب ی ول -

بتاز شارالمان و شتعبده مقاله او به عنوان یك

 شده است.ی معرف ارزان ق مت

 كنم.گفته شده حذف م ی آنچه كه منف -

و حق قتت را در   دطرف ن ستدر این صورت ب  -

 ده د.خود قرار نم ی هااخت ار شنونده

دانستتم م ی كاش به درستتیا. ایااد شدی سكوم

در ایتن متدت دوری چته  .دكنتفكتر م  به چته

و مارب تتامش چگونتته آموختتته و از دانتتایی 

ا انسان منص  و واقن ب نی آی .دكناستفاده م 

یا این كه او هم نتان را بته نترخ روز  ،شده

 خورد.م 

بتته متتن  »كتتتابش خوانتتده بتتودم  ازدر جتتایی 

-متیآورم، سفسطه گویند وقتی قاف ه را كم م م 
بته ی زنتدگی هاعًا از واقع تآیا او واق «كنم

دور است كه چون م ل بته اعتتراف نتدارد بته 

داند و بت ش ، یا این كه م آوردم ی سفسطه رو

اش او مكان زم دفاع ی داند ولمعمول م  از حد

و حتس کنتد متی صتح م افكار طرد را وادار به

. آنچته ب نتدمیكوماه مدت برایش مه ه ی دفاع

او بود. او ی  ر كلم شده بود مغ ی من مسلبرا

چته  …دیگر آن نازن ن چهل سال پ ش نبتود. آه

. آیتا متن موانست باشدی گویم. در واقن نمیم

 آنی هستم که بودم؟

 كن د؟خانوم، به چه فكر م  -

شود به حق قت گفتتار و به این كه هرگز نم  -

ی نمونته چگونته بترا ،ی مطمئن بودایا نوشته

بتا افكتار و  شش م ل ون انسان مختل ، هممكن

ای هعقاید مختل ، بتتا احساستات مختلت  رابطت

بدون این كته  معنوی با این مرد برقرار كنند

مصورشان  درتدیده باشند كه در قی از او حاالم

خود ی در مح ط زندگی مردم احت ،نگنا ده باشد

ها اند، پس باید به سخنشما مرید این شخص شده

ودم متن خت ،آورده باشتند و معازات او ایمان

بارهتتا و بارهتتا اعمتتال مقتتد  او را ماربتته 
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پختش  شكه از سر انگرتتانی ام، هم ن گردكرده

 7ه خودم بتا چرتمان ختوداست كی شود، همانم 
اق مخصو  ممان و در احضورش را در خانه م،دید

كته بته مراستم مزك ته ی ام و وقتاحسا  كرده

ی شود كه زنتدگم  در من پ دای نر نم آرامرم 

 دانم كهدانم، م م  ،كندمیمر ودهسآرا برایم 

او از ی مستال ،مت الد …همه از جانب اوستت. آه

ش مترا بته معنویتات هتایها و حرفطری  نوشته

ماند كته مثل این م  ،كندام نزدیكتر م زندگ 

 را دوباره یافته باشم.ی اگمرده

 یدوست من، انسان آس ب دیده بته هتر متاده -

ی هایآورد، شما آست بایمان م ی امسك ن دهنده

ایتد كته مان دیدهو زناشوی ی احساسی در زندگ

دارد، دستتتان بته  بهبودیبه مرهم و احت اج 

شفا دهنده كوماه است، این مرهم را در ی رودا

و چتون اید بودن و شنودن این مرد جستاو كرده

د را بتته او ركن تتد ُبتتیتتك جانبتته قضتتاوت م 

او  ایتد،ردهکد و خود را بازنده اعالم ایداده

استتفاده ءشما و امثال شما سوی از ضع  احساس

 كند.م 

م الد، م الد - ام در زنتدگ ی هتایملخ  وای.. 

متن ی ام كه اگر برایت بگویم پا بته پتادیده

 گریست.ی خواه

بگذارید با شما  ،دهمگوش م  ،برایم بگوی د -

 بگریم.

ی برایتت راستت ،هرگاه كته دیتدمت ،حال نه -

 گرفت؟ی با من مما  خواهی ستم روزدانم  گفتم

به ی اقبل اشارهی هادانم، شاید در صحبتنم  -

دانستت د كته از كاا م ی این مطلب كردید، ول

 با شما مما  خواهم گرفت؟!

بابا! بتتا ستايی از طری  مزك ه و مما  ذهن -

 دانستم مادرم به خوابت خواهد آمد!م  احت

گوی تد شما باید واقعتًا بته آنچته كته مت  -

 اطم نان كامل داشته باش د.

متتو  و ، متت الد، متتنهطتتورنآري، آري، هم  -

 ،یك بار قبالً برایت گفتتم ،هست م انتخاب شده

هست م و هم ن ن رو باعث شد ی روح انما همزاد

با متن ممتا   مو پس از گذشت این همته ستال 

 بگ ري.
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است دو نفر ی نظر من این كامالً طب ع زولی ا -

وز یك ری شناختند پس از جدای كه همدیگر را م

خصتو  اگتر آن هدوباره با هم مما  بگ رند، ب

بت ن  را دو انسان از ابتدا هم این قترارداد

خودشان گذارده باشند و امروز آن روز رست ده 

 است.

 داري، مگر نه؟مو هنوز هم مرا دوست  -

ی ولت ،داشتم نهایت دوستا را ب شمی من روز -

 ل سال گذشته است.از آن روزها ب ش از چه

كه ی هایفپس مو به حر ه،این خودش خ ل  …آه -

 داشت ؟ نایمای زدم 

بت مابتورم از یتك حصی ااام، در اینشرمنده -

 کته ختاطر بته ایتتن م استتفاده كتنم،شخص سو

من غریبته ی دان د شما برانرود، م  عب رمسوء

موانم نزد شتما اعتتراف كتنم، ن ست د، من م 

ی دوری هانم بردارم كته ستالپرده از راز درو

ام پ تدا شتد و در زندگ ی دختر جوان و زیبای

نهایت و ما مرا عاش  خود كرد، آن دختر را ب 

ما را از هم جدا ی داشتم ولمرز جنون دوست م 

 ، روی دوست داشتن متن در همتان جتاكردند، ن

 ههمان دختر و به همان شدت پایتدار شتد و بت

و بته ی ه درستتنتوانستتم بت هم ن خاطر دیگر

دل بته  ،ی كلمه دوباره عاش  برومواقعی معنا

عر  دیگر بترایم ی ام ولدادهی و یا كسی كسان

دانم كه این احسا  ما آخترین شد و م ی معنب 

 ح امم با من خواهد بود. یلحظه

 چه احساس ؟ احسا  عر ؟ -

 نه، این كه دیگر هرگز عاش  نروم. -

 اي!قدر سخت شدهمو چ …آه -

وجود دارنتد ی هم ن است، امروز كسانی ندگز -

 مرا در مالك ت خود دارند.ی كه ممام

 همسر و فرزندانت؟ -

 آري. -

بت به همسرت وفتتادار هستت . خوشحالم كه نس -

 حال او. هخوشا ب

كند كه كنم همسر من آنچه درو م ور م من مص -

 خود در طول مرور زمان كاشته است.

ختتودت انتختاب ختارج از فرهنتگ ی همسر چرا -

بس ار سترد ی اروپایی هاام زنكردي؟ من شن ده

 مزاج هستند!
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هرگتز فكتر  .ی در صدایش بتوداگانهش طنت بچه

ی هایمان وارد به موضوعامكردم در خالل بحثنم 

ام بتا آن ب گانته شتده ایت گذربرویم كه در 

ی گرمتی در شادی بودیم. به خاطرم آمد او روز

ن پرست ده بتود داشتت م از متی كه در منهتای

ن ستی پسندم و من به مقتضارا م ی چگونه همسر

 : زنتتیداده بتتودم آل آن روزم جتتوابو ایتتده

خواهم که همسر من، مادر فرزندانم، دوست و می

نرسته بود و  خوش به دل اوو  معروق من باشد،

شاید مرا  مابود ی بامروز شاید او دنبال جوا

 قرار دهد.ی احساسی در منگنا

ی در پتی ستتان حق قتت ملتخ و بلنتداین دا -

دارد، آنچتته را كتته امتتروز ب رتتتر بتته آن 

است كه قبل از مر  دیتارم بته ی لبندم قوپاي

ی خودم داده بودم، آن هم فقط در موارد احساس

پرت سترم را  او آن این بود كه دیگر هرگز حت

پوچ و ی هم نگاه نكنم، آنچه از قول و قرارها

ع مقتًا نابتاورم ده بودم كر  شن ده و دروغ ن

 كه م ل داشتتم مرتك ل حق قتش این ،كرده بود

در دیتار  كتردفترق نم  بدهم، بترایم خانواده

 خواست زنتتی رامی ، دلمشودهمسرم چه كسی  غریب

 خوشبخت کنم. امدر زندگی

 موان م از این بحث خارج شویم؟م الد، م  -

بود كته خودمتان مطترح ی الئوبل ، حتمًا، س -

 كردید.

، همان روزها من رفتار هال برایم مهمئویك س -

دیدم، جوان معقتولی پدرمان را نسبت به شما م 

قدر مورد نامهربتانی بایست اینمثل شما چرا م 

دیدم كتته موجهی پدرش قرار داشته باشد، م و ب 

د پدر شما ه چ كوشری نداشت از شما كستی بستاز

 ،خصتو  هنرمتانهشما پنهان بود، بت وجود كه در

گذاشتتت را سرپوش م مثبت م آن همه انر ی دیدم 

 كرد.و خفه م 

آنچه ی در خود دارد ولی ااین معری  پ چ ده -

  د كرده ایتنیأبرایم مسلم است و مادرم هم م

ی كه پدرم نسبت به من حساس ت و حستادت عم قت

 داشت.

 چه؟ی آخر برا -

ریز و ی هابه این دل ل كه من ب ن ممام نوه -

از همه مورد موجه او قرار  درشت پدربزرگ ب ش

پتدربزرگ نستبت  یموجه شداین باعث م  ،داشتم
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در  ااز او گرفته و حتتی به منها پسرش به كل

ارد او را از نظتتر دور داشتتته از متتوی خ لتت

 پدر این را در  كرده بود و چون دستتش ،باشد

اش بتودم رد عالقتهمرا كه مو رس دنم  به پدرش

ی را بته آن ست لآن عصتر و  ،آزردبه شدت مت 

 دان د چه بر من گذشت؟م  ،آوریدخاطر م 

گفتگو در ایتن متورد ی برای نه م الد، فرصت -

 دست نداد.

 آورید؟آن عصر را به خاطر م  -

ی بل ، بل ، آغازش چه عصر لط   و ختوب …آه -

ی ح تاط رو هتم هتای باغچتهحتا بتوی گل بود،

یك پارچه شور و ه اتان بتودیم، خاطر دارم به

صورمت رنگ  ،آورچه وحرتنا  و رنت، وای.. عدب

به خود گرفته بود و متن ستردم ی مهتاب غمگ ن

 .کردمو گریه می لرزیدمشده بود، م 

در آن سن و در آن موقع ت و بتا بتودن  احت -

 لی زدن بته پستر جتوانش در خانه از ستی جمع

 ت.ابایی نداش

غش وحرت راه گلویم را آن دقای  اشك غم و بُ  -

 كرده بود. مسدود

 دان د گناه من چه بود؟م  -

 دانم.دانستم، حال هم نم نه، نم  -

داشتتم، ه من این بود دختتری را دوستت گنا -

 آن دختترد فضول از سر غ ظ یادداشتی از فرزا

هایم پ دا كرده بتود از كتابی كتابی را كه ال

 به پدر نران داده بود.

تاخ واي، فرزاد واقعًا فضول، او هم رته گست -

 بود.

نه منها فرزاد نسبت به متن حستادت داشتت،  -

كنم پتدرم در متورد شتما حستادت مصور م  احت

 داد.آزارش م 

به ختاطر نروید، آن روز التما  كرده بودم  -

 بتته همته چ تز موجتهشتما ب ی من نروید، ولت

 رفت د.

زده ی روم، مرد بودم، حرفتگفته بودم كه م  -

بتا هتر ی ول ،ادمایستاش م بایست پايبودم م 

آن دختر بتر ی به جلو ده گام به عقب سوی گام

 گرتم.م 

م تز آمحق ر یبا آن جمله ءامضاب  یآن نامه -

كه به اسم من فرستتاده شتده بتود بته ختاطر 
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زار شتتده ام بتت آوریتتد؟ آن روز از زنتتدگ م 

 بودم.

دانست م آن نامه را كه فرستاده بود، ما م  -

او انتظتتار  از كتتم در آن ستتن ،ناشتتنا  احتتت

ها گذشتته داشت، امتروز گذشتتته دشب رتری نم 

 است.

 و چه زود همه چ ز گذشت. -

من امروز پنااه و هفت سال و شتما بتا سته  -

ها ایتن گذشتتهی سال اختالف سن كمتر، آیا همه

 آورید؟را به خاطر م 

شتما هتم بایتد  ،ام فراموش كتنمیاد گرفته -

ما و  یید در خانهآفراموش كن د، به خاطرم م 

ی كه ما روبتروی در قسمت هال بود با دو صندل

ماجراهتا مثتل  یبعتد همتهی نرست م، ولهم م 

 ،آینددر اطراف من به گردش در م م ره ی غبار

 موانم آنها را از هم مفك ك كنم.نم 

كن د كه ب رتر به ختاطر اراده م  یگاهی ول -

 ب اورید؟!!

كه ملخ و نتاگوار ب نم گاه واقع ت را م آن -

 است.

خوبمن م  ،خانوم - برایتتان ی متوانم دوستت 

 باشم.

و شتاید ی كنتم ی م الد مو در غرب زندگ …آه -

 ایناتا یزم نتی هاو معاهده هااز قردادی خ ل

، ایناتا در موقع ت من از خاطر برده باش  را

همه چ ز به صورت موم ایی گذشتته حفتظ شتده، 

ی چتون متو ن دوستا من با داشتام مرحتا شدید

مثل متو ی م الد، صم مانه شادم كه دوست ،شادم

 دارم كه بتوانم به او اطم نان كنم.

 م ل دارید باز هم برایتان ملفن كنم؟ -

 منتظر ملفنت خواهم بود. ،حتمًا، حتماً  -

 باشد. -

 خدانگهدارت. -

 مواظب خودمان باش د. -

 حتمًا. ،چرم ،بل  …آه -

رت دستتم و التهتاب ملفن را كه از حترای گوش

دهم و در وجودم گرم شده بود جتایش قترار مت 

 روم.ُبهت این مكالمه فرو م 

عم   در فكرم ایااد شده كته هتر چته ی القمبا

چته  .رومن فرو م اندیرم ب رتر در آب رتر م 
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كند؟ ؟ چرا ب ش از این معری  نم بر او گذشته

تر متن گوینتده باشتم؟ متن رچرا م ل دارد ب 

بخش در صدایم ن ستت. ُمن آرام گرما و دیگر آن

ت و ختمهم زُ  گذشت زمان و جبر حاصل از آن مرا

كرده است یا این كته  ناپذیر انعطاف هم حتماً 

هنوز به من دارد كه كه ی او با ممام اطم نان

صتدمه  قتدر در زنتدگ آن ،خودش گفته كه دارد

از من هتم پره تز  ادیده و مرس ده است كه حت

 دارد!

كته او دیگتر آن  م و آشكار است اینآنچه مسل

مواند نم  .دختر جوان و معصوم آن روزها ن ست

خود از این همه  یهگفتهكه بی هم باشد. انسان

كتار د طب عتتًا محافظتهنامالیمات گذشتته باشت

 در مورد خودش. شک ب رتربیشود. م 

بتا بته یتاد  را آیا عمل من صح م است كه او

 ب ازارم؟ ها بپ چانم وآوردن گذشته

ی همته ام.هكتابش را بارها خوانتدی هاداستان

 ی فافتته نوشتتته بتته ختتوبلستتخنانش را كتته در 

ام دش را از دستت داده ی این كه ممام مفهمیم

ه آلتود گذشتتختا ی هااست. حال ما بتا صتحبت

ا گردیم؟ هدف من مسلی او است، امدنبال چه م 

چه  االمشئوها و سفاو از ب ان بعضی از حرهدف 

مواند باشد؟ هتر چته ب رتتر بتا او صتحبت م 

شتتنوم كنم و در ختتالل گفتارمتتان از او م متت 

آیتا  .بترممتت ی روح او پتی ب رتر به ناآرام

دانتد هنتوز ؟ آیا او م شخص ت او دگرگون شده

نتوانسته ثابت كند كه در دو زمان مختل  ی كس

زنتدگی كترده استت؟ او  ماتزای در دو دن ا و

با من داشته باشد كه ی ر دیگرافكا باید خ لی

بتاور  كته قتدرتِ  ددانتگذارد. م در م ان نم 

و  گراو را معازهی ندارم و این بابا كه گروه

داننتد، مان م او را شارالی شمار دیگرگروه ب 

 کنتدخود گونه ُمااب چگونه موانسته او را این

ی ختویش قترار دهتد كته او بترا یو محت سلطه

 می ود به این شخص متوسلروح و روان خ یمزك ه

در فكتر ی مختلفتی اهاو ام قدر چراهاشود؟ آن

دانم كته دارم كه بدون جواب مانده است و مت 

آنهتا دریافتت ی هتم بترای گاه جواب درسته چ

 نخواهم كرد.

ب ن متا ی هایمان مرزمن دانسته در ممام صحبت

دهم از ایتن مترز ختارج اجازه نمت  ل شدهئاق
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نتام او ی امتروز از اداما به  ایم. من حتوش

متوانم دوستت ختوب و ام. آیا م كردهی خوددار

برایش باشم. آیا فرهنتگ ختا  ی قابل اطم نان

که هنوز چنتگ در افکتارم  من یخورده و گذشته

امتروز ی اجتمتاع دست و پاگ ر و فرهنگ زندمی

ایتن  که ب رتر از گذشته گریبتانگ ر استت او

 دهد؟اجازه را به ما م 

در متورد احساستات  را اوی هتااويكناكی ممام

ی نم ملقتموامن نسبت به خودش چگونه م امروز 

كنم. اطم نان به یك احستا  پتا  گذشتته یتا 

مر از مملك در امروز! ممام آنچه ص انعُ ی حالت

ن او از طری  ماساه ب نای را كه در آن روزها

داد. آیتا احسا  گرمش در اخت ار من قرار مت 

است. آیا من نمكدان شكن او امروز طالب آنها 

من یك بار ممامًا سوختم،  هستم. پس خود من چه؟

شتدم، آیتتا  ءمقص ر خودم نبود كه دوباره اح ا

ی ن ست؟! متن دیگتر آنتی زندگی قانون كل این

ن ستم كه بودم، خاكستر من دوباره فرم گرفته 

كنتد كته ظرف تت است، آیا او ایتتن را در  م 

ت. از ایتن ختود اوست ی در حتدهر شخصی احساس

گذشته آیا او ح  دارد بته گذشتته برگتردد و 

داشتته و آگتاه از ی آنچه را طلب كند كه روز

 دست داده است.

موانم او را این روزها منها بگذارم، نم ی ول

آمتتش ی هاُگلتتهی را از روی ندانستتته خاكستتتر

ن تت متن پتا  و بته دور از ی ام، ولبرداشته

موانتد مت ستاده ی اآیتتا دوستت  .بتود رمزوی

طور كه او خود گفتت: ویرانگر باشد، آیا همان

ایتن جتا ی زم نی هاو معاهدهی ارفته تبه غرب

آستتایش بته زور  شتمح  دا .ايرا فراموش كرده

هتم بتزنم و متزاحم او  راو را بت شده ءالقا

 بروم؟

مزاحم ی اهاچراها و ام ،آنقدر افكار گوناگون

. ه سرم را درد آورده استمختل  در سر دارم ك

یداین نود داستتان ،دانمم  ن ستت، در  ها جد

مختلت  ی هتاها و حتمًا به فرمخ ل ی طول زندگ

آن  هتر كتسی برای افتد ولم  افتاده و امفاق

ید، مختتص ختود او و كه امفاق ب افتد جد روز

 .خواهد بودُخرد كننده 

كنم كته را انكتار مت ی دانم چه بسا مطلبتم 

صتحبت  بته او متوانم بتاچگونه م  . ان استع
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ها فرامتوش رسانم كه گذشتهبنر نم و به نظر ب

ها بدون ب ان احسا  گذشتهی و اگر یادآور شده

مواند مرهم باشتد و اگتر ایتن باشد چگونه م 

مواند شتفابخش مرهم را به كار ببرم چگونه م 

ن كه ب رتر ب مار كند. آیتا در باشد بدون ای

 پتریشروانیك  من است كه نازن ن را ما حد حد

پای ن ب اورم و اگر این كار را اناتام دهتم 

كته او  ه ایننمگر كنم؟ خودم با او سقوط نم 

جز ی او كسی هاب ناراحت بگوید مسم در لفافه 

 من ن ست!

من ستنگ  ،ی معالتام و نه به گونهمن نه پزشك

او گتوش دهتم ی هتاموانم به حرفمن م  ،صبورم

و بته ا داده باشتم، آیتای بدون این كه ام د

؟ و آیتا بایتد دانمدنبال هم ن است؟ چته مت 

 بدانم؟!

متوانم از ایتن متاجرا دور هلنا را چگونه م 

بته اش، او با ممام درایت و آگاه ؟ نگه دارم

در شتغلش، یتك زن بتا ی و دانتایی آگاه ویژه

ی از ناشت یانه و حسادت خفتهنممام احساسات ز

دانم بترایم دارد و مت  دوستت زیتادآن، مرا 

و بته ر قایتل استت، ای ب ش از حد مصواحترام

، با ممتام وجتودش حساس ت این ماجرا پی برده

ی عاقالنه یتار یم ل دارد مرا ما حد یك نت اه

ی موانم از مهربانمن ما چه زمان م ی ول ،دهد

مند شوم بدون این كه او بهرهی معنوی هاو كمك

 نرسانم؟ی به خود او آس ب احساس

ام كه مغموم باشم. به آمدهگویا به دن ا  …آه

ها دوستتم بدارنتد و از ام كه خ ل دن ا آمده

ی كوچك و بزرگ زندگی هاقبال این همه محبت غم

 ُپر شود.ی ما كه پ مانه روز ،را به دوش بكرم

 گویند.ها م در زبان این جای 
 "همهی یك بار برا"
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 .امجا خوش كرده درون صندلی در ح اط خانه 

و آفتاب  ی لط   عصر همه جا را ُپر كردهگرما

 یرت لولهدانم چگونه پبا ممام عظمتش نم 

الدن كه ی هادودكش سق  خانه گم شده است. گل

اند با ها در آوردهاست سر از غنچهی چند روز

به ی نارنا زرد فریب قرمز ودلی هارنگ
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رد و گِ ی هاانداخته و برگی باغچه روی هاگوشه

رنگ باران دیرب را ب ی هان مرواریدسبز آ

. گاهی با وزش نس می نددار هنوز در م ان خود

ی هاآیند و قطرهها به رقص در م گر برگنوازش

برگ  یباران را كه سمت در باالمرین نقطه

 در ح ن هاد و آننآوراند به زیر م نرسته

ها نقطه بلورین دیگر مقس م لغزش به ده

دیگر به ی در مح ط برگ د ما بار دیگرنشوم 

د. چه ندل شومب رنگهمان مروارید بزرگ و ب 

 گبری زیباست لحظات طب عت. چه زیباست سبزینگ

زنده آن را از م ان آن قطره ی و ش ارها

 دیدن.

ی الدن بتتتا غتتترور هتتتاُرزهتتتا در م تتتان برگ

و هر غنچه ی ابه گوشهی اهر غنچه .اندایستاده

ی چته همنرت ن .هكر ده شدی به طرفی اباز شده

در كار ن ست، نته ایتن ی كامل ، ه چ غریبانگ

ی كنتد و نته آن یكتآن را كتم م ی زیبایی یك

 را.ی بخش آن دگری زندگ یطراوت و رایحه

بو و متریم منتگ شتده شبی هاعطر گلی دلم برا

ایتن دیتار سردست ر ی است، ح   كته در سترما

 ها را پرورش داد.موان این گلنم 

از الی درب ن م بتاز  پ انوگ دلنر ن آهنی صدا

رستد، مررف به ح اط به گتوش م ی اق پذیرایما

تاد جتواد معروفت ، استتت از است ی آهنگ لط ف

 كتته در لطافتتت عصتتر در ح تتاططنتت ن زیبتتایی 

ها را ن ز بته نر ند و وجود مرا و حتمًا گلم 

 گ رد.نوازش م 

ی زنم، اما نه با صتداهایمان حرف م گل امن ب

د شتاید بگوینتد دیوانته نبرنو بلند چون اگر

م ها م است و مازگ  دانم شتاید نویستم، چته 

 و ..... نویسنده است عاقل و بگویند

 كاا هست ؟! من عزیزِ  -

ها و لطافت هلنا، هم ن جا، عطر این گل …آه -

 .خود كردهگرما مرا از خود ب  این

، ح اط به واقتن زیبتا مهزحمات خود ینت اه -

 .است

نقره را كتته روزی متتادرم بتته یتتاد  س نی قدیمی

گت ال   ود بود داده بود بابه من یادخانه پدری 

م ز قرار ت بر روی و قدری منقالسرخ ش راز  شراب

اش در زمان طراوت خود س نی با ممام كوچك  .داد
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پذیرایی بتود  خشِ رهای پدر در چاغلب در م همان 

 .استو چه خاطرامی را كه در خود حفظ كرده 

ی كته واقعتًا متدم نی هلنا، بهار آمدهدام  -

 بماند.

ن ایام مرین و سردمریدر طوالن  ؟آیدیادت م  -

و حال بهتار ایتن  مدادزمستان نوید بهارت م 

من به ی هدیهی این لطافت و زیبایی همه ،جاست

 مو.

نت دلتم را كته ُكت بر لبش نرستتزیبا  یخندلب

 لرزاند.

ر افكارت كه باز د ممن كاا بودي، دید عزیزِ  -

 غرق شده بودي؟

 كردم.به صحبتم با نازن ن فكر م  -

افكارت مرغول بتا نتازن ن  یقرار نبود همه -

 داشت ؟ی باشد! آیا با او صحبت

ختودت بهتتر ی با او صتحبت كتردم، ولتی بل -

آن  یو همهی من فقط مو وجود داری برای دانم 

 دیگر فقط سرابند.ی هاصورت

آن مقالته را در ی متهمرجی خواست، م هدرست -

بترایش بختوان ، ختب چته ی مورد آن مرد  هند

 نران داد؟ی واكنر

در ی نكترد ولتی ابتدا ساكت بتتود، اعتراضت -

ی در طتول حس كتردم ولتی ناآرامی گفتارش قدر

 ،ی بته ختود گرفتتب رتر حالت طب عت مانصحبت

های مستل  هتا وملق ن دام آنچه مسلم استت در

 . این شخص افتاده

را جلتویم  شتراباز ی كتته جتامی ر حالهلنا د

 گذاشت گفت:م 

با او عات ن ی وقت ،من سراب است مرِدی زندگ -

ی كه به خود مخموری گ رد و زمانمرا م ی شوم 

دان م كته ما خود نمت  ،گذاردی برایت نم چ ز

از واقع تات چنتان ی واقعًا وجود داریم، گتاه

شویم كه انگار هرگتز وجتود نداشتته و دور م 

شویم كه گویتا قدر در واقع ات غرق م ی آنهگا

جتود متتا را مثب تت فقط واقع ات هستند كته و

دان م ایتتن زن بتتا چتته متتا چتته متت  ،كننتتدم 

اش مواجه شده، آنچه كه من در زندگ ی واقع ام

اش فقتط غتم و و مابق ی شادی كنم كماحسا  م 

 باز هم غم بوده است.

ی لدی و بتتا او همتكنتپس متو او را در  م  -

 داري، چند لحظه دق قًا شب ه او حرف زدي.
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بایتد ت به من یاد دادی است، مو خودی طب ع -

یك سوزن به خود زد و یك جوالدوز به دیگران، 

 خب دیگر چه گفت د و شن دید؟

مر نزدیتتك امگذاشتتتهبتتا حتتد و متترزی كتته  -

دانم چتترا از دوران متت ن ،موانتتد ب ایتتدنم 

 ال كرد؟ئوكودكی من س

 جواب دادي؟خب چه  -

نداشتم و این ی گاهاین كه جز پدربزرگ مك ه -

 شد.حسادت پدر م ی برای ابهانه

م الد، چگونته پتدرت بته ختودش اجتازه  …آه -

 اش؟ باید سرچرمهدداد نسبت به مو حسادت كنم 

و ی دوره خردستالی هاو ضتع ی احساسی كمبودها

 او بوده باشد. خود رشد

-گ ختتود ستتهلدانم، شتتاید پتتدربزرچتته متت  -
من او را ی اش داشته، ولدر زندگ ی هایانگاري

 وارسته دیده بودم.ی هم ره مرد

كته محتت ی بتودی چون آن زمان كود  خردسال -

و شتور  ی و خود او از شرحمایت او قرار داشت

بود، در نت اته متو واقع تات  جوان  افتاده 

 دیدي.آنها را نم ی دیگر زندگ

از ی مبلهلنتتا، عزیتتز متتن، پتتدربزرگ ستت -

 و محبت بود.ی بزرگوار

متتو و احساستتات لط تت  ی دانم، بتترامتت  -

خب  ،ی نباید یك طرفه قضاوت كن ات ولخردسال 

 دیگر چه؟

، مكراری شده هااز حرفی كه خ ل حق قتش این -

كند و من هتم اش م او اشاره به خاطر فراموش 

صتحبت ی كنم كه قبالً در چته متوردم ی خود قاط

 كردیم.م 

 ،او ایتن باشتدی احساس ماکت کكنی فكر نم  -

ی برای در واقن راه گریز و احتماالً فرصتی یعن

 دفاد از خود؟!

ی هاكنم آنچه را كه مو در این ستالر م مصو -

ممتترین ی بتترا متتوجبیی ااخ تتر محصتت ل كتترده

 ات شده است.حضوري

طرفانه قضتاوت باید ب  ،شاید اینگونه باشد -

 كنم.

زمتان ی گوی ، امتا متدما م شادم كه این ر -

 من بروي.ی هامتوجه حرفی برد ما موانست

ی نبتود، متردی اپ ش آمد و كار ساده ،م الد -

هایم ها و غمشادي یسال با او شریك همهی كه س
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كنتد عاشت  ش اعتتراف م همستر بهی ، روزمبود

افكار، ی قصر طالیی هاو این اعتراف پایه بوده

زانتتد، چگونتته لری متترا احساستتات و زنتتدگ

متدت  طتولموانستم این مطلتب حستا  را در م 

هضم كنم و  آنی العمل طب عو بدون عكسی كوماه

جوانتب  یموانستم به همتهحال كه مدمی گذشته 

چه گنتاه داشتته ی موانستتم ی فكر كنم، متو 

ات احت اج مرین دوران زندگ باش ، مو در حسا 

مروز اهی داشت ، آنچه كه اگخوار و مك هبه غم

مترین ایتن ، مهمها گذشتتهگذشته که این همهم

ختوار است كه من و مو در كنار هم، شریك و غم

ات هم هست م و اگر مو با غرور مردانتهی زندگ

گتویم و متو این جمله كه من اغلب م ی در ادا

كته از ی باید بتتدانی كناغلب سكوت اخت ار م 

گتویم كته عاشتقت ام و باز هتم م ابتدا گفته

هم بود و ام و هم ره هم خوا، هم ره بودههستم

متت الد،  …دارم. آهمتترا بتت ش از جتتانم دوستتت 

به مو و زندگی با مو روشتن چرمان من با عر  

 .شده

استت كته ی طب ع ،من دانم عزیز ِ دانم، م م  -

د مو این عر  دو جانبه و هم ره با درخرش وجو

هم این ی و هم فكری ، ما با همكارن رو گرفته

اتا كته مقتدور باشتد ا  را متا آنحسی ماجرا

 خواه م كرد.ی همراه

، متن مترا هرگتز منهتا طور خواهد بودهم ن -

ات م الد، معلتتم موست ق ی راست ،نخواهم گذارد

ه خبر ختوبی برایتت ملفن كرده، سالم رسان د ك

 .ات آوردهغسو

گرته باشتد، بته او ملفتن باید از ایران بر -

ممتا  او بتتا مواند خبر خوب او م  ،خواهم كرد

دوستم در شهر آنها باشد، اگر چن ن باشد خ لی 

خواهتتد ایتتن دوستتت قتتدیمی را دوبتتاره دلتتم م 

 بب نم.

 اي؟سال است او را ندیده ندچ -

 و شش سال.ی ب ش از س -

 زیادي.ی هاَاه. چه سال -

جوان بستت ار  ،كردیمدر یك دب رستان محص ل م  -

اغلتب ، ی خوبی استتتو از خانواده مهربان ،مودب

بس ار زیبا آوازهای  ،اوقات فراغت با هم بودیم

 من صتتدایش را بست ار ،خوانداص ل ایرانی را م 

 داشتم.دوست 
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 خواندید؟حتمًا با هم م  -

 دادم.گوش م خواند من ساكت نه، وقتی او م  -

ی زیبتایی گوینتد صتتداچرا؟ مو كته همته م  -

 داري.

 ختتودی او را زیبتتامر از صتتدای صتتدای ولتت -

 دانستم.م 

 منگ شده؟ شدلت برای -

 آري، بس ار زیاد. -

 روي؟چرا به دیدارش نم  -

ام، دوم این كته اول این كه هنوز دعوت نرده -

 مگر قرار ن ست با هم به ایران مسافرت كن م؟

طتول ی ما من بتوانم با مو ب ایم مدت زیاد -

د ورتتنم ممتتام ی متتا درستتدانتتكرتتد، متتو م م 

متو ی ولت ،ی بترومفرت طتوالنموانم به مسانم 

 موان .م 

 من به دیدار این دوست بروم؟ی آیا م ل دار -

روي؟ آیا به دیدار دوست دیگرت هم م  ،حتماً  -

 به شهر شاعران خوب ایران!

نه آن دیدار االن زود است، دیگتر ایتن كته  -

 م ل دارم در این دیدار مو هم با من باش .

 آیا واقعًا م ل داري؟ -

بتتدون متتو ستفر  ،حتمًا م ل دارم ،باشمطمئن  -

 به شهر شاعران خوب ایران. الطفی ندارد، حت

 ی بتا معلتم موست ق چند روز بعتد در دیتدار

 گ الن به دستم رس د.ی چای او بستهی انامه

اش را با دو ب ت شعر آغتاز كترده روزبه نامه

 بود.

 
ب جاِم جم از لط د  هاسا 

 كردما مي
 

آن ه خود داشت، ز 
 كردیگانه یمّنا ميب

 

صدف كون و مفان  کزی گوهر
 بیرون است

 

طلررب گمشرردگان از لررب 
 كرررررررددریررررررا مي

 

 

 …و
س م و هزار س م همراآ هزاران بوسه گرم به یو "

 كه هر وقت به یادت بودم ی نازنین
را. ی رتشوآواز دستگاآ ش : روزبه ب وانیی گفتم

 "…می د  زیز
 

قتتول و  و یگونتته بتتا چنتتد ممتتا  ملفنتتبدین

ه دوست دوران شد ك یق نهای جدید، برایم قرار
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كه بوده، به او قتول دادم ام همان است جوان 

دیدارش بته ی دیگر به ایران و برای اما هفته

 شهر آنها بروم.

اناام شد، هلنتا در انتختاب ی مقدمامی كارها

كرد و من ی زیادی هاو كمك یها راهنمایسوغام 

 دم.ایران پرواز كری به سو

 .فكر كنم در طول چند ساعت پرواز فرصت داشتم

 دیتارمی مر به ستودغدغهمر و ب بار راحت این

ی قدر در سفر قبلتگرتم. به خاطرم آمد چبر م 

 ی دیگتردیتدارها یمر از همهماب بودم، مهمیب

رفتم كته اثترات وجتودش م ی انسانی به جستاو

دانستم آیتا نم  .ی مانده بودهنوز در من باق

مه سال پ دا كتنم ه این موانم او را پس ازم 

ی شتد. گتوییا این كه مالشم با شكست مواجه م 

ی شتدم او را در چته شترایطاگر موفت  هتم م 

گفتم و چته بتا او چته متت  در صتحبت ؟دیدمم 

مقریبًا مطمئن بتودم بعتد از گذشتت ؟ شن دمم 

این همه سال او اگر هم مرا به خاطر ب تاورد 

داشتته باشتم، ی ا او دیتدارو من بتتوانم بتت

خواهتد و رستمی قاطن  ،همه چ ز كوماه طب عتاً 

 بود و سپس هر كدام به راه خود خواه م رفت.

آیا اصالً ح  داشتم دوباره او را جستاو ... آه

و  گما در چرمان و احسا  ما بزری كنم؟ ماجرا

ی آنهتا یهمتهی بترای رس د وله به نظر م زما

یتتا   ه بودنتتد ودیگتتر كتته از ایتتن راه گذشتتت

ی دیگر كه ماجراهتای آنها همه خواهند گذشت و

ی جدید خواهد ااند، پدیدهها را شن دهاین راه

ی مگر نته ایتن كته ایتن همته ماجراهتا ؟بود

ی گونتاگون از بطتن عرت  و دلتدادگ یعاشقانه

ه ستوا از دیگتران متا كتی هزای ده شده، قصتت

این متا بتودیم  ...چرا اما ،موانست باشدنم 

سا  یه احساسمان را برخالف همهك دیگتر ی هااح

ن غرق شتده چنان در آخودم آن دانست م و منم 

ی ختتود و بتتراا بتتودم كتته ناتتات غریقتتی جتتز

 م من نبود؟یافتم. آیا این ح  مسلنم 

سپس آن روز كه او را در شهرشان پ دا كردم و 

ی اپرت مان "خرانوم سر م"اول ن كالم را گفتتم:

ی آمر دام؟ نكند. چه كردهجانم را پر كرعم   

گترم را دوبتاره ی ا خفته زیر خاكسترمذاب ام

كترده باشتم؟ بته قتول  رجان دم تده و ب تدا

 فریدون مر ري:
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 "هاست.ه وجودم بسته در زنجیر خونین یعلقکمن "

 

صتحبت نرستتتم و او بتا  به كه با اوی و زمان

 بغش كرده پرس ده بود: ی گلوی

 

م همیشره خوشرب ت امیردوار …آآ ...آیا خوشب تي"
 "باشي.

 

 .دانستم آب از سر او گذشته و غرق شتده استت

ها كته آرام نا ها وکامینا ازی غرق در دریای

 خود ممایل به ورود در آن را نداشت.

 

**** 

اش در دا ی ن هتواآ فرودگاه مهرآبتاد را بتا

شناختم و منفس در ایتتن هتوا مترا این فصل م 

 وطن هستم. مطمئن و خوشحال كرد كه در خا 

كه در حال  زمختبا عقب زدنم موسط چند باربر 

مستافرین از راه رست ده و بته  ربودنمسابقه 

نفن خود بودند، سراناام موف  شدم چمدانم را 

دست ب اورم پس از دو دور گردیدن در باند به 

ی به ا از مستقبل ن راهو سپس با خواهش و ممن

 در فكتر .ب رون از سالن فرودگاه  بتاز كتتنم

 مه ه كنم.ی امومب ل یطریقچه از  بودم

 !سالم م الد -

عازم ایران  كه به او نگفته بودمبود برادرم 

 هستم.

 كن د؟!اا چه م سالم، شما این -

در راه هستتت د، آمتتدم فرودگتتاه  شتتن دم -

 وازمان.پ ر

موانستتتم نبتتود زحمتتت بكرتت د، م ی احت تتاج -

 مه ه كنم.ی امومب ل

نتزد متا  سفر گذشتهفكر كردم شاید مثل دو  -

 آی د؟م 

نه، این بتار قصتد دارم بتتا یكتی دیگتتر از  -

او  یخانته بستگان باشم، از من قول گرفته بته

ماش ن ب ترون  یطور كه از ش رهوارد شوم. همان

قتدر عتوض ها چانسان فکر کردم كردمنگاه م  ار

شك متتن هتم مغ  تتر نزدیكترین، ب  ااند، حتشده

را بتته  ختتودم ینتتدازهاام ولتتی محبتتت ب كتترده

ه دوستت خصو  آنهایی را كه صم مانبه ها،انسان

ام را. مهمان نوازي همچن نام دارم حفظ كردهم 
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حوصله و سر ها ب ام خ ل ولی مدمی است حس كرده

 اند.در گم زندگی خود شده

كه مس ر امومب ل را در جهتت ی برادرم در حال

 كرد گفت:نظر من هدایت م  مورد

اه از گ الن برگرت د م ل داریم با شتما هرگ -

 .داشته باش می دیدار

 آید.كنم، ما بب ن م چه پ ش م م ی سع -

گ الن پرواز ی پس از دو روز موق  در مهران سو

در  را فرودگاه رشت روزبه و همسرش دركردم و 

 انتظار خود دیدم.

در دلتم نرستت، ی از شادی از دیدن روزبه موج

د، دیگتر آن جتوان ب ستت مغ  ر كرده بوی خ ل

ستتاله باریتتك و بلنتتد نبتتود، ریتتش و ستتب ل 

چرتمانش  ،دادبته صتتورمش جلتوه مت  ريسوفوپر

ی زنتدگی هارنگ یشوخ و زنده به همه همانگونه

موقر و مهربان، بتا دستته ی بود، همسرش خانم

 از من استقبال كردند.ی گل زیبای

 امومب تل در حتتالی کته روزبه شهر آنانبه  رو

 ای كوماهی به فرمان زد و گفت:ضربه راندم 

 مثل این كه دیروز بود؟ ،م الد -

دوست من، و این دیروزها چه قدر سترین ی بل -

 گذشتند.

آیا هنوز عادت به ایتن  ه،هوا گرم و مرطوب -

 داري؟ی شرجی هوا

كنم اغلب ی م زندگ مح طی کهحق قتًا نه، در  -

از  قبل ،ی مقریبًا خرك، سرمایههوا بس ار سرد

ه بست ار بته علتت مت پرواز اعالم كرده بودند

داشتت و خ ر خواه م أغل ظ در گ الن دو ساعت م

 س  شدم.أمن واقعًا به خاطر شما مت

 رس د. دگرت م ما زمان فروی در شهر قدر -

 .رشت چه قدر بزرگ و زیبا شده -

 رسند.مركز استان است به آن م  -

 ال كرد:ئوهمسر دوستم در فرصتی س

خواهتد لی دلمتتان م  لنا ن امد؟ ما خچرا ه -

 شدیم.هم آشنا م  وبا ا

كنتد كته محصت ل م ی اهلنا بته علتت رشتته -

 كند.ی نتوانست مرا در این سفر همراه

 خواند؟م ی اچه رشته -

یتتك روانكتتاو متتدر   ی متتا حتتداو بتته زود -

 گ رد.م 

 روانكاو؟ چرا ما حد -
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م ن در این رشته ه او محص ل انتخابی س ستم -

 است.

حدود یك ساعت در راه بودیم ما به شهر آنهتا 

زیبتامر از ی زیبا بتا پ چرتی ارس دیم. خانه

بتر دیوارهتایش. دختتر جتوان و ی كاغذی هاگل

 آنها در انتظارمان بود.ی زیبا

 ها كاا هستند؟بچه یبق ه -

كنتد و دختتر كتار م ی پسرمان در شهر دیگر -

ی زنتتدگبزرگمتتان ازدواج كتترده و بتتا همستترش 

دیتدارت ی ام براآنها با نوهی به زود ،كندم 

 آیند.م 

ز نگتاه آم تمحبتتی چه خوب، چه مهربان، گرما

كتردم. گرمتایی س حت مدختر آنها را در چرمان

مهتار  یِ ر از شور جوانال و پُ ئور از سجوان، پُ 

من نتزد آنهتا  تگونه دو هفته اقامبدین .شده

ها شرود شد. دوستت متن و همسترش پتتس از ستال

بازنرسته شده بودند و از نظتر ی خدمات فرهنگ

گذراندنتد. روزبته روز را م ی آرامی من زندگ

دیدار شهر و دوستتان مرتتر  و ی بعد مرا برا

كه در یك دب رستان محص ل ی آنهای .ی بردقدیم

مرا ابتدا از شتكل ظتاهرم كدام كردیم. ه چم 

اشم یا عوض شده بی یا من باید خ ل .نرناختند

روزمره ی قدر در جدال با زندگكه آنها آناین 

ی گرفتارند كه فرصت اندیر دن به دوستان قدیم

 ندارند.

از آنها را دیدم كه سر خم كترده ی یك روز یك

ی او با عاله مثل همتان روزهتا بتا روزنامته

او منهتا  رفتتت.زیر بغل به سرعت م  لوله شده

 را متوق  كردم: با معاب نگاهم كرد.

 سالم آقا. -

 سالم آقا. -

 مر براندازم كرد.متعابی با نگاه 

ردم و راه بلتوار ببخر د آقا، من متازه وا -

مرین مست ر بته آن از نزدیك ،كنمرا پ دا نم 

 كدام طرف است؟

اگتر از آن  ،ب ن تدآن خ ابان باریك را م  -

 چ تد بلتوار را از دور بگذرید و سمت چتت  بپ

 است.مرین راه به بلوار نزدیك ،خواه د دید

ی اگر من بختواهم از راه دیگتری ول ،چه خوب -

 كنم؟!ی بروم كدام خ ابان را باید ط
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مرین راه را مرین و مرتتخصشتتما اگتتر نزدیتتك -

 ام.بخواه د هم ن است كه من به شما نران داده

من شتتاید  گویند در مملکت ما دموکراسی هستمی -

 م ل داشته باشم از راه دیگری بروم!

حالت دمتاغش كتته  .ری نگاهم كرددوست من با ناو

 رستت دهم م ر كر ده بتته نظتر م  طب عیدر حالت 

-نران داده متیمر م ر كر ده ظنحال با قدری سوء
. حالتی در نگاه و چرمان زاغتش پ چ تتد و در شد

ستتعی  انگرتانشكمك  احالی كه مثل همان روزها ب

ای از سر ثابتت نگتاه كرد موهایش را در گوشهم 

نگاه كرد. حالت من  ب رتر ناباوریدارد مرا با 

بس ار جدی و غریبانتته بتود و هت چ جتتای شتتوخی 

گذاشت. قدمی به عقب و در مس ری كه دقتایقی نم 

 كرد گذاشت و گفت:پ ش طی م 

فهمم و چون عاله من منظور شما را نم  ،آقا -

متوانم ایتتن نم  دارم این است كتته ب رتتر از

 موف  باش د. ،مان كنمراهنمای 

 جان چرا این همه عاله داري؟!حسنی ول -

دوست من كه چهار پنت قدم از من دور شده بود 

 و کناکتاوی بالفاصله متوقت  شتد و بتا ح ترت

گرش خوانتتدم در رتتنگتتاهم كتترد. از نگتتاه پرس

 .گرددمیی آشنا انرانهی سراسر قامت من در پ

چگونتته استتم متترا  شناستتم،متتن شتتما را نم  -

 دان د؟!م 

ی پت ش طتی هاار را با هتم ستالما راه بلو -

چنتتد بتتار، آن ی اشتتاید هتتم هفتتته ،ایمكتترده

امتروز ی ها كه هنوز بلوار به این زیبایموقن

آیتد؟ ابتتدا بتا چنتد م تز و نبود، یادت م 

اغلتب ی شده بود، ولی گذاری پی پالست كی صندل

عصر و اوقات فراغت بتا دیگتر دوستتان در آن 

را ی لط تتت  جتتتوانی زدیم و هتتتواقتتتدم متتت 

 گذرد.خبر از این كه عمر م م، ب یبلع دم 

 هست د؟!ی ك -

 :چند اسم آشنا را نام برد

ها سال ه ن ست د، او هم كه ن ست د چوناین ك ت

مان مرا به یتاد لهاةاست از ایران رفته، ولی 

چنتد ستال  حتماً  اندازد،مردم خوب مازندران م 

 .یداآن جا زندگی كرده

 ن.دوست من خوب نگاهم ك -

ی مو هست ، در ُمتن صتدایت چ تز …م الد …آه -

گتذاری موانستتم جتانم ی شناختم ولبود كه م 
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اي؟ ل برف سپ د كردهچرا این موها را مث ،كنم

ی آمدی بود، كی ها و چه دوران خوبكه سالی وا

 گردي؟!بر م ی و ك

 در شهر شما خواهم بود.ای دو هفته -

در پت ش م ی بست ار مهتعزیز من، امروز كار -

 …دارم
 درخالل صحبتمان روزبه جلو آمد.

 و به من نگفته بودي؟!ی دانستپس مو م  -

دستته ی م الد نزد ما است، ام دوارم دیتدار -

 داشته باش م.ی جمع

گفتتت و شتنودها ی خ ل ،البته، با كمال م ل -

 مازه رس ده دارم.ی با این دوست قدیم

بعد دیگتر او را ندیتدم. ی روزها طیی در ول 

 روزبه گفت:

كننتد، م ی ها به این روال زندگاغلب انسان ت

 هر كه سر در ال  خود دارد.

دوستمان را دیدم بدون ی روزبه، وقتی دانم  -

كه بته ی هایاخت ار و بدون در نظر گرفتن سال

ا اند بتته گذشتتته و همتتان روزهتتستترعت گذشتتته

طور كتته آیتتد؟ همتتانبرگرتتتم، بتته ختتاطرت م 

احتترام قایتل بتودیم بتا همه ی نهایت برایب

ی و خنتتده اغلتتب دوستتتان ختتوش و بتتش و شتتوخ

 خندیدیم؟قدر با هم م داشت م، چ

هتا ل از لتب و دهتان خ  حتا لبخندخنده؟!  -

قدر مرغله زیاد است كه انسان فرصت آن ،پریده

چه برسد به ایتن كته بخنتدد!! د ریكند بگنم 

 شناس ؟اا را م این ،م الد

بتزرگ و پتر  خ لتیما نه، چطور مگر؟ شهر شتت -

را پ دا جمع ت شده اگر مرا منها بگذاری جایی 

هتا كتته ایتتن كوچته و خ ابانی از همه ،كنمنم 

به غ ر از یكی دو جا بق ه را به خاطر  گذشت م

ایم آورم. حال نزدیك این آپارممان ایستادهنم 

 ای است؟!پرسی چه خانهو م 

 آوري.به خاطر م  ماً حت ،خوب نگاه كن -

های بزرگ كته آپارممانی بود دو طبقه با پناره

 یفلز دور آنها به شدت زنگ زده بود. در طبقته

 .رو به خ ابتان دهتان گرتاده بتودی دوم مراس

وضتوح ی نداشت بهحسابخانه رنگ و رویی درست و 

ها دستی به ستتر و رویتش نكرت ده سال دیدشد م 

 بودند.



 

 نازن ن همزاد من... /  426

 

 

اطر موانم به خدوست من، عا ب است، ه چ نم  -

 ب اورم.

 .دوم را فرترد یزنتگ آپارممتان طبقته روزبه

سر از پناتره ی چادر و سنمُ ی بعد خانمی دقایق

ی بس ار غل ظ و زیبتا یب رون آورد و با لهاه

 پرس د:ی محل

 بفرمای د آقا، با كه كار دارید؟ -

هتایی را در نگزش امحلت  یغلظت و ش رینی لهاته

 .كتتردمنگاهش به دقت  .در آورد اخاطر من به صد

دو چرتتمان و قستمت  از طریتت  .چادر به سر داشت

   بزنمموانستم حدمی پ دا بود که كمی از صورمش

 اً خصوصآورد ب به خاطر  مواندشخص آشنایی را نم 

 گتترد هابه خاطر آوردنهمه پ ری بر روی  این كه

ت كم و ب ش هرتاد سال بایسمی .می پاشدخاكستری 

 داشته باشد.

ي، متنم، روزبته، حتالتون دارمت سالم ختانم -

 طوره؟چ

سالم عل كم آقا روزبه، حال شتما و ختانم و  -

 ها خوبه؟بچه

قدیمی من و آشنا  از دوستانی بل  خانم، یك -

 به شما سالم كند. با شما آمده

 این آقا كه هستند؟ -

 موان د ایران را به جا ب اورید؟نم  -

 نه، اصالً، كه هستند؟! -

 آورید؟م الد را به خاطر نم  خانم.. …م الد -

 م.نه، من ایران را هرگز ندید -

جر أخانواده ایران و خودش چهتار ستال مستت -

 شما بودند.

 مان را اجاره نداده بودیم.ما هرگز خانه -

ا و منرستتتند و ختتود شتتدوم م  یآنهتتا طبقتته -

طبقه هم ك ، پدر ایرتان شتغل اداری  یخانواده

 داشتند.

 آورم.ر نم نه، ه چ به خاط -

روزبه سعی كرد موض م دیگری بدهد ولی من آهسته 

اه كتته متوجتته شتتود او را از ای كومتتبا اشتاره

از دیتتدگاه متن  .بتاز داشتتتمیتادآوری  یادامه

آمد ختانمی در آن ستن و پتس از بس ار طب عی م 

گذشت این همه سال بتته علتت كهولتتت و فراموشتتی 

نستتتم دام  .را به خاطر ب تاوردنتواند مطالبی 

در این مواقن پافراری و سعی به یادآوری هر چه 

شتتود. ب رتر، موجب آزردگتی و خاالتتت مخاطتب م 
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صحبت را عوض كرد و دقایقی دیگر  یدوست من رشته

كردنتد متن در زوایتای نها با هم صتتحبت م آكه 

حافظه و خاطرات قدیمی از درب ورودی آپارممتان 

ا بته وارد و از معداد زیادی پله باال رفتتم متت

بت ش  …آپارممان محل سكونت خودمان رست دیم. آه

 از سی و چند سال پ ش بود.

ماموریت پدر عوض شده بود و ما به زودی به شهر 

شهر بوی عطتتر  ایناا، كردیم،دیگری نقل مكان م 

سه سال داشتم، مرجان، ختتواهر  و ب ست ،گرم چاي

م نو، كه با چند متاه اختتالف هتتم ستن ختودم و 

ی از بستگان نزدیك من شد كارهای بعدها همسر یك

و بتته زودی  ه بتتودپاسپورت و ویزایش اناام شتد

بتترای دیتتدار و  ،شتتدعتتازم كرتتوری اروپتتایی م 

 هكتت گجان و همسرش و متتادربزرخداحافظی با دای 

گفت م به این شهر م  مونخاشوخی به او ُمركانبه 

 آمده بودند.

پتا  رم نوروز دور هم به خوبی و گرمی بتمراس

بودن آن عزیزان  ما باسوت و كور  یهو خانشد 

داشت، من هم ی گل گرفته بود و رون  دیگری بو

از ال  خود در آمده بودم و روزها را زیبتامر 

دیدم، س زده نتوروز ممتام شتده و و شادمر م 

دو ی ستت ن را برچ تده بتود ولتدر سفره هفتما

قرمز و كوچك در ظترف بلتورین كته ی دانه ماه

را محمل كترده و متا بته حتال كوچك آن ی فضا

م ز واقن در هاِل بزرگ ی زنده مانده بودند رو

دانم چترا هتر آپارممان نگاه داشته بود، نم 

دیدم به یتاد م ی س ن ماهبار در هر سفره هفت

ست اه ی گذشته و ماهی هاس نمرده هفتی هاماه 

افتتادم، م ی د بهرنگتمانگ ز صكوچولو اثر غم

ی دفتاد در فضتاییچتك و بتكوی اخودم را ماه 

رحتم یبزرگ و ب کدی موبیخفقان آور و پدر را 

 كردم.مصور م 

هم ره كه فرصتت  اق من مثل معمولِ ممرجان در ا

بتا چنتد  .ن بودشد غرق در حرف و بحث با مم 

عالقمنتد  هتم فكتر بتودن و ،ماه اختالف سن ما

اغلب در دیدارها بتا  بودن به شكافتن ماهوالت

 نگاهی عم   آن روز با .نرست م هم به صحبت م

 در نگاه من گفت:

اول ن كارم ناات مو از ایناا است، در اولت ن ـ  

 .دهم به نزد ما ب ای م  یفرصت مرم ب
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زودی بترای او بته شتدم.من هم غرق در ام د م  

 شد.پ وستن به همسرش عازم یک کرور اروپایی می

 ر ثأمكوماهی داشتم، برایش خواندم، محت ینوشته

كترد دانم، شاید فكتر م قرار گرفته بود، چه م 

كه  .روزی به جایی خواهم رس د گرم صحبت بودیم 

جل معلت  ناگهتان وارد ا ثل َا شدمتپدر م  .اق 

نوروز و شتع  بر آشفته بود، ه چ اثری از شادی 

شدت بودن با عزیزانش در او دیده نم  به  شتد. 

به ای شرود به موه ن ه چ مالحظهبود. بی عصبانی

اق خارج شدم متا ممن كرد. آشفته و شرمگ ن از ا

 …پرت سرم آمتد. آه .شاید آرام شود و سكوت كند
مرسد، از م هم گزیده از ریسمان س اه و سف د مار

آلتود او خاطرات خوب زیادی نداشتم. حركتی قهتر

از او بع تد  ،حملته دارد دكرد، مصور كردم قصت

وحی او مرا های اخ ر حاالت متغ ر راین سال ،نبود

 مأث ر دانستم باز محتكناكاو كرده بود بع د نم 

اش پ ش آمده حسادت بدون كنترل خود حالت سادیسم

 باشد. از او ه چ چ ز بع د نبود.

رعتد ی ام را به صورت فریادقدرت دفاع ی ممام

چنتان بتا   دم و با ك  دستشآسا به صورمش پا

هتا م ز كوب تدم كته طفلتك ماه ی قدرت بر رو

 ییتتا بتتال در آورده باشتتند از درون خانتتهگو

منگران به هوا بلنتد شتدند و هتتر كتدام بته 

در سطم م ز افتادند و شرود به باال و ی اگوشه

ی دیگر پای ن پریدن رقص مرگ كردند. همه آنها

ب تترون  هتتااقمسراستت مه از فریتتاد متتن از ا

هتا را درون آب برگردانتد. کسی ماهی .دویدند

دنبالم آمتد،  م مرجان هماقم برگرتبه سوی ام

اخت ار از ك  داد، جلو آمد و  ،كنارم ایستاد

م قتترار داد و شتترود بتته اشتتانهی ستترش را رو

و هم رتته ی عستتل چرتتمانش ستتبزِ  .گریستتتن كتترد

ی اول ن بتار .زدی در آن موج م نامریی اخنده

دیتدم و شتاید هتم آخترین بود گریه او را م 

 بار.

جلتو آمتد و  اق شدند. پدرمدیگران هم وارد ا

و ی پروایتیدر كمتال بت .متوجه این صحنه شتد

بتا ی از یخ ماشت ن بزرگی قالبی ردنفرت به س

 بلند گفت:ی صدا

این وجود منحتتو   یحال چرا سرت را روی شانه -

 كن ؟!ای و گریه م گذاشته
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چند روز بعد مراسم ختداحافظی اناتام و آنهتا 

همسترش را متتا  وان شدند. من مرجان شعازم شهر

ند سال بعد كه برای دیدار به ایران برگرتته چ

 عم ت  و دختتر  ،ن مرجتانآبودند ندیتتدم. او 

چند سال زندگی در اروپا او  .حسا  گذشته نبود

 را بطور كلی عوض و برای من غریبه كرده بود.

ی ختداحافظی دارمتهی مت الد كاتای ؟ ختانم  -

 كند.م 

خوشتحال ی از دیدارمان خ لت ،خداحافظ خانم -

 شدم.

 خوب شد به همسرش سالم نرساندي. -

ها همتان ستالدارم  بته ختاطر ؟گتوی چه م  -

 .بودهمسرش به علت ب ماری فوت كرده 

 پس مو این را هم به خاطر داشت ؟ -

 خاطرات دیگر.ی و خ لی بل -

 كن ؟به چه فكر م  -

كته در ایتن آپارممتان و در ی به ماجراهای -

 ها امفاق افتاده بود.طول آن سال

 در هم ن مدت كوماه؟! -

گرفت م خ لتی نه، از روز - ی كه با هم مما  

 به این دوره فكر كردم.

 هست ؟ی راض تاز فكرها و خاطرام -

اصتوالً كتل  ،اند یتا ملتخخاطرات یا شت رین -

 هم ن است.ی زندگ

امرب باید خوب استراحت  ،ی بزن مبرویم دور -

فتردا  ،پ ك ن تك دیتده یی چون همسرم مه هكن

 رویم.دیدن ماسوله م ی برا صبم

 دوست من، چقدر شماها با محبت هست د و متن -

 ام.زحمت شما را زیاد كرده خ لی

 كنم.یك دوست خوب م ی من جانم را هم فدا -

 اي.روزبه مو اصالً عوض نرده -

از وطتن، همتان ی ها دورمو هم با ممام سال -

 هست .ی م الد قدیم

گ الن به ی و زیباسر سبز ی هاروز بعد در جاده

 ماسوله در حركت بودیم.ی سو

دانستم در طول كه من نم  حق قتش این م الد، -

پتس از  ،كترديی و چه م این همه سال كاا بود

این كه از شهر ما رفت د دیگر ندانستتم كاتا 

مو چرا با من مما  نگرفت ، مو كه ی هست ، ول

هم رته ایتن  ،كنمن كاا زندگی مت می دانستم 
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و چته بته ی ابود كاا رفتهی برایم باق الئوس

 سرت آمده است!

ام عبور كتردم از م ان زندگی گذشته ،دوست من -

از ایتن گذشتته  ،كه برایم اغلب رنتت آور بتود

موانستم در ه اهوی آوارگی و سر و صدای چگونه م 

مر   ،ر وحرت زندگی با مو مما  بگ رمپُ  پتس از 

ندگی جدیتد ی نو برای رس دن به یك زلایران جدا

دان ، زبان و فرهنگ جدیتدی م  ،در انتظارم بود

دانستم كه هستند و با من در كنار مردمی كه نم 

هم  چگونه برخورد خواهند داشت آسان نبود، بعد 

ای شدیم كه ن می از ا سرنر نان كرت مهر دو نفر 

كان آن در دست همسرانمان بود، احت تاج دایره سُ 

ند گی بتود، در نت اته به همكاری برای ساختن ز

 داد.فرصت آزادی دست نم 

ی امثل كرت ی زناشویی شنوي، زندگروزبه، م  -

ین كرتی دست دو ناختدا كان ااست در مالطم و سُ 

 .هدایت کندرا ی باید با هم كرت ،باید باشد

ی بر سر من و بترا بالیتلم، دانم گُ جانم، م  -

ها گفت د گوش هم ن هر چه شما در طول این سال

 ام.داده و اناام داده

در واقن منها هدایت در ب رون از مح ط خانته  -

نباید باشد، داخل خانه هم سهمی از این هتدایت 

هتتا كتته هتتم مرتغله متتا خانم ،باشد باید داشته

ب رون داریم و هم كارهتتای هرگتتز ممتام نرتدنی 

ها ل تئوم ایتن مستت كنداخل خانه طب عتًا حس مت 

 الد. شما چه؟ شتما ی مشود، آقامساوی مقس م نم 

را مقستت م  زنتتدگی مهتتم هایجنبتته چگونتته ایتتن

 اید؟كرده

من پا به پای همسرم همته كارهتا را چته در  -

بتتا هتم  ،ایتمب رون و چه در خانه مقس م كرده

كارهای مردانتته داختل خانتته بته  یممواف  كرد

همستترم  یهعهده من و كارهای خانمانه بته عهتد

امتاقی را متتن باشد، به این صتتورت اگتر ستتق  

 رسد.طب عتًا او به كار دیگری م  مكنمرم م م 

 است؟ی آیا همسرمان از این مقس م راض -

سال استت بتا ی بل ، هم این كه نزدیك به س -

از ختتودش ی و دیگتتر ایتتن كتته روزمتتن همتتراه 

 خواه د شن د.

ایااد شده بود دوستم  که سكوتی پس از دقایق 

 را مخاطب قرار دادم و پرس دم:

 آوري؟ب ژن را به خاطر م  -
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 بل ، در جمن ما فقط یك ب ژن بود. -

هتتای بتتور و چرتتمان زا ، كتتت و بتتا آن مو -

پ راهن سف د و كراوات، صورمش دق قتًا  ،شلوار

فوت  چه امفاقی افتاد؟ چراچرمانم است، ی جلو

 كرد؟

با خواهرش در راه مهران مصادف كردند و هر  -

 دو از ب ن رفتند.

از دوستان دیگر متاجرا را بته من ی ول …آه -

 ام.شن دهی صورت دیگر

ی اشن دهی ، هر چ ز دیگرهنه دوست من، هم ن -

 اشتباه است.

 كند؟هوشنگ چه م  -

 كند.م ی ازدواج كرده مهران زندگ -

 ب ن ؟آیا او را م  -

 ا نه زیاد.ب نم، امآید م ی كه م گاه -

مان را متا از معلمت ن قتدیم  م ل دارم دو -

 م.بب ن

 حتمًا از دیدارت خوشحال خواهند شد. -

ی تموریست یدهكتتده .به ماستوله رست ده بتودیم

موانستتت شدیم م رد م  جاییاز زیبایی كه وقتی 

ای باشتتد. معتدادی عكتس خانته و یا بتام ح اط

بعدها بتوانم مدل متتابلویی قترار  مابرداشتم 

 دهم.

ی نقتاط آن را بته ختوب یدر دهكده همهی ساعت

ی مصتتفا موقتت  ادر بازگرتتت در نقطتته .گرتتت م

گذشتتته و م تتان ی هامثتتل همتتان ستتال .كتتردیم

ی ادرختتتان منومنتتد و ستتر برافراشتتته ستتفره

ی را بتا اشتتهای انداخته شتد و نهتار لذیتذ

دارم كتته ی زیتتادی هتتافتتراوان ختتوردیم. عكس

خاطرات آن روزها را برایم هم ره زنده نگتاه 

 دارد.م 

 رفت م.ی قدیمروز بعد به دیدار یك معلم 

متا وقتت ی كنتروزبه، آیا ابتدا ملفتن نم  -

 بگ ري؟

نباشد حتمتًا  شن ست، اگر در پاموقی احت اج -

 خانه است.

كردم معلتم متا هنتوز در دان ، مصور نم م  -

 ،اكن باشد، او متولد این شهر ن ستاین شهر س

ی آوربه دیدارش نداشتتم، در نت اته رهی ام د

 هم برایش ندارم.
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ی متوانم ی یتآن ست، بار دیگری كه متی مهم -

 جبران كن .

ی موقت  كتردیم. ادرب خانتهی وبعد جلتی ساعت

رنتگ و رو ی درب فلتز .ی نبتودباصتفای یهلمح

صتاحب خانته قترار داشتت.  ما و م انی ارفته

بعتد درب بتا ی ادوستم زنگ را فرترد و لحظته

 زنگار سال انه گروده شد. ازی ناالنی صدا

دو  ما ساختمانی روبرو .اشت مدم به ح اط گذق

قرار داشت كته از ب ترون موستط ی قدیم یطبقه

ی شد. لحظتامختم م ی فوقان یبه طبقهی هایپله

و ی بلنتتد خاكستتری بتا موهتا پ تری مردبعد 

سپ د نمایان شد و از همان باال بلند و ی سب ل

 كرد: الئوس

 هست د؟ی ك -

بته امفتاق یتك  ،روزبته هستتم ،استاد سالم -

دیتدارمان ی از شاگردان قدیم شما بترا ت،دوس

در ختدمتان ی ایم، آیا فرصت دارید دقایقآمده

 باش م.

از شاگردان قدیم من؟! روزبه، مو ه چ نگو،  -

 خواهم خودم بب نم كه است.م 

 به چرم استاد. -

و در مح ط ح اط كنار متا ها را طی استاد پله

 موق  كرد.

 .م كه هست خواهم خودم كر  كن، م ه چ نگو -

مان مو   یشتكافچرمان عقاب ماننتدش را بتا ه

در نگتاهم ی و كنكتاش موام بتا مهربتان قدیم

یافتم در خالل گردش افكار ی دوخت. من هم فرصت

 او دق قًا او را در نظر بگ رم.

ی خم تده از مثل همان روزها الغر و حتال قتدر

بتود ی ااش گونتهحالت ب ن  .قامت بلند گذشته

ان نافتذش واقعتًا بته صتورمش كه موام با چرم

ن رومنتد در دل ی داد كه چتون عقتابم ی ه بت

افكتار او را بخوانتد.  متا هر كرت دانسان پَ 

را كته ی در كال  در  شتعری بود كه روزی معلم

ممام و كمال در حضور شاگردان خوانتده بتودم 

عم ت  ی با مروی  زیاد در دلم ثبت كرد و اثر

ن صحبت بتا  حر من به جا گذاشت. عادت داشت د

را كته در ی انگرتتری و یا شن دن سخنی شاگرد

ستخن  عم   بهی انگرت داشت بگرداند و با دقت

 و صحبت گوش دهد.
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ناگاه  . مرت ما در افكار خود گدانم چه مدت نم 

 دو بازویش را برای در آغوش گرفتن من باز كرد.

و چته ی چته روزی این متوی ،من م الد، م الِد -

 سعادم .

در آغوشتش قترار گترفتم و ی خردسال مثل كود 

 صورت هم را غرق بوسه كردیم.

 ،امهاستت ندیتدهكاتای ؟! مترا متن سال مو -

اال، دور ب ای د. ب ای د دوستان من، برویم بت

همستر و فرزنتدانم  ،هم بنر ن م و صحبت كن م

اند و من منها هستتتم، متا هتر به مهران رفته

ا متوانم در اخت تار شتمم  دزمان كه بخواه 

چه روز ختوبی  ،گتذارم برویتدم اصالً ن ،باشم

ی نص ب من شد، شاگردان قتدیمی چه سعادم ،است

 اند.من به دیدارم آمده

 ام.آمدهی ام كه با دستان خالاستاد شرمنده -

 مو خودت برایم بهترین هدیه هست . -

نرست م. بته  و مرمب ا مم زی ساده اماقمدر ا

ستتن دعتوت و متا را بته نر دادمك ه  ایمخده

یاد  .ی كتتاب در اطترافش بتودكرد. معتداد ز

 فلسفه.ی هااشعار، كتاب ندیوا

اا ه چ انتظار نداشتم مرا امتروز اینواقعًا  -

بب نم، رنگ مویت از موهای من هم سپ دمر شتده، 

م  آورم، اغلتب روزهتای آن روزها را به ختاطر 

روزنامته  ،يكتردرف كارهای هنری م صفراغتت را 

 ،آورم، آه اسمش چه بودبه خاطر م ا ات ردیواري

مان  بان محلتی خود بلی یادم آمد، ونوشه، به ز

نقاشی  خوبخط زیبایی داشتی و خ لی  ،بنفرهیعنی 

 پوش دي.م  ي، هم ره هم ش ك لبا ر دكم 

ت این همه سال و ب ن شپس از گذ ،استاد …آه -

ایتن جزی تات  اآن همه شاگردان متعدد شما حت

 آورید.را به خاطر م 

 دق ت  در متورد شتاگردانش یك معلتم بایتتد -

 باشد.

ی استاد بست ار ختوب ولی نه هر معلم ، شما -

ی چ زها بته متن شما خ لی بودید و وجود دانا

بودیتد كته ی شما مثل عقتاب م تز پتر ،آموخت

نظارت كامتل بتر شتاگردانتان داشتت د، م تل 

شما كامالً استفاده ی هاداشت د آنها از دانسته

 كنند.

 ،هایش چ ده شتدهبالآن عقاب م ز پر؟! حال  -

 نگذارنتد استت اگتر پتروازکه سرشتتش  پرنده
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 ،آورد، فضای ستالمزیادی نم  دوام پرواز كند

آزاد و مح ط بتاز استت كته بتودن پرنتده را 

ی كنتتد و متتو متترا عقتتاب م تتز پتترمضتتم ن م 

 اي.دانست ، چه مقایسه پر معن م 

م ل  ،داشت دحفظ  باری ازاشعار زیبا و پر  -

 داشت د كه ما هم آنها را حفظ كن م.

 آوري؟آیا امروز آنها را به خاطر م  -

زبتان  ی از محت ط ودور ،اماستاد، شترمنده -

فرصت ممرین نداد و من امروز ه چ كدام ی فارس

ی معتانی آورم، ولتاز آنها را به ختاطر نمت 

آنها را هم ره سمبل افكار و اناام كارهتایم 

به خاطر دارید، یك ستال ی راست ،ماادهقرار د

مرا متردود ی معلمی به علت ضع   بودن در درس

ی بتودن در درستی سال بعد به علت قوی كرد ول

ی كه بته شما و به خاطر نمره باالیی هااز در 

 ،شده بودم شاگر ممتاز كالسمان من داده بودید

آن ی انگتارآیا شما این كار را به علتت ستهل

 دید؟!اناام دا معلم دیگر

الم را ئوچرمان نافذش را در ممام مدمی كه من س

زدن بتته صتتورمم  ه بته هتمژكردم بدون مب ان م 

نگاهش گویا دنبتال آن ستتال  عم در  .دوخته بود

هتوا بتی .ها از آن گذشتتته بتتودگرت كته ستتال م

چرخانتتد كته در جتایش نگرتش م انگرتری را در ا

شتم نداچه بر سر انگرترش آمده بود؟ م ل  .نبود

را در این مورد بكنم، شاید خاطره ختوبی  پرسری

این بود  وضن ظاهرش نمایانگر .آوردبه یادش نم 

های زیادی گذشته كته حامتتل كه از پستی و بلندي

 های فراوانی بوده است.رنت

 ،بل از هر چ ز به هنترت موجته داشتت ق مو -

شد بتا ذوق و كه مربوط به ادب ات م ی هایدر 

نبود من مدریس كنم و ی فت ، شعرگرشوق یاد م 

اد نگ تري، در یتی و زیبایی مو آن را به خوب

بدهم كه مو ختودت ی انبود نمره نت اه احت اج

آن را به دست ن اورده باش ، از ایتن گذشتته 

یتن كته جهت و بدون ایمن هرگز شاگردانم را ب

اگتر آن ستال متو  ،دادمالیقش باشند نمره نم 

 زحمات خودت بود.ی نت اهی شاگرد ممتاز شد

آمتش زد و ی متازه كترد، ست گاری استاد نفس 

 ادامه داد:

ام شن ده ،ی هست ات در آن كرور راضاز زندگ  -

 دارند؟ی قانون و دموكراس
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 موانتدمی بل ، در آناا هر كه هر چه بخواهد -

جز این که  بدون پ گرد قانونی بگوید و بنویسد

كته از  در نت اه خ لی از متردم هتک حرمت کند

دیگر نقاط دن ا برای زنتدگی و كتار بته ایتن 

آیند چون همه چ تتز در ابتتدا جدیتد و كرور م 

كه مطاب  م تل و ستتل قه  این ویژههچرمگ ر و ب

آنها استت بته س ستتم موجتتود راضتی و خرتنود 

ولتی پتس از گذشتت ستالی چتون ب رتتر  ،هستند

به آن حد اول ه راضتتی  کنندطلب می د ونخواهم 

شتود و عتدم ها كتم م نت اه رضتتایت ن ستند در

آیتتد و چتتون از هتت چ آزادی و م  پتت شخرتتنودی 

انتد دستت یافته مرفهیآزادی و  یبه همه ،رفاه

گرایند، در واقن طالب ب رترین زبان اعتراض م 

 که حقران ن ست. شوندو بهترین م 

 طالب چه چ ز بهتر و ب رتر؟! -

منظورم  ند،طالب آنچه كه در گذشته ه چ نداشت -

آنهتتا گذشتته از  ،ب ان و قلم ن ستمنها آزادی 

مقدار زیادی قتوان ن ختود  افکار مخصو  به خود

ساخته و یا محم ل شده را هتتم بتا ختود همتتراه 

های فرهنگی ها و آزمودهتنس ،دارند، غ ر از این

 كند.ی را بازی م نقش مهم آنها غلط

متردم و آنها م ل دارنتد بتا  به عنوان مثال

زبان رایت خود  به در نت اه ،ود باوشندخ سنت

كننتتد و از آمتتوزش زبتتان جدیتتد كتته مكلتتم م 

مملكتتی جدیتد  جدید آنهتا دری زندگی كارگرا

ی در نت اتته بتته زود دارنتتد،باشتتد ابتتا م 

خورنتد و چتون گونتاگون بتر م ی هااشتكالبه ِ 

فرهنگی اند، اختالفات فرهنگ جدید را ن اموخته

اخ تر كته ی هاین سالا ،آیدعم قی به وجود م 

از ممالك همستتایه، از هتر ی با آزاد شدن خ ل

اغلتب  هی به این مملكت هاتوم آوردنود انسان

همتراه ی و جترم را بتا ختود آنها هم نادرست

 ..کردند.

آیا آنها این  ،ی چه استالعمل مردم بومعكس -

 اند؟پذیرفتهی مغ  رات را به آسان

و نته انتد نه، به ه چ عنتوان قبتول نكرده -

 هتم اند بلكه بته شتدت معتترضمنها نپذیرفته

 او حتتی در نت اه ممتا  متردم بتوم ،اندشده

شتده  کمبا این گروه از مردم ی خارج ان قدیم

كاران بست ار بتاال زهكاران و بِ درصد مبه ،است

ی مادیتد رفته و قوان ن مبارزه با فساد پ اپ
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اعتالم ی در نت اه اگر روز ،شودو یا معویش م 

وجتود ی دیگتر در ایتن مملكتت دموكراست كنند

ندارد در وهله اول باعث آن خود متا هستت م، 

 ،ه به آن جتا رفتت م و هتت چ نداشتت مكی مای

 كه حال آن جا هست م و همه چ ز داریم.ی مای

چرا مرزهای ورود به این كرور  تدل ل ن سپس بی

اند و دیگر كسی بته راحتتی و احتترام را بسته

من كه از خارج تان  ،رد شودمواند واگذشته نم 

ب نم باعتث چته این كرور هستم مت  یقدیمی مبعه

ایم و از ایتن محوالت منفی در این مملكتت شتتده

 س  هستم.أبابت بس ار مت

 كن ؟م الد، آن جا چه م  -

 ،ها استتتهای انستانام گوش دادن به غصهحرفه -

هایی كته از یعنی همدلی و راهنمایی به انستان

اند، طاقتت ن تاورده مركلی گذشتتهم ان زندگی 

 ام.، نوعی سنگ صبور شدهاندپریش شدهروان

 پریش وجود دارد؟!اا هم رواندر آن احت -

ی چون مسایل مختل  زنتدگ ،ی و چرا كه نهبل -

در برابتر ها قتدرت مقاومتتت ل  زیاد است و خ

ایتن مستایل مرتكل  ،دهنتدآنها را از دست م 

ی  دن زنتتدگمواننتتد از نتتود از هتتم پاشتتم 

زناشوی ، مصادف امومب ل و در نت اه از دستت 

از نزدیكتان، افتراط در استتعمال ی دادن عضو

ی العالج و غ ره زیاد الكل و مواد مخدر، ب مار

ت دولت در این است ایتن ی و همممام سع ،باشد

ی اول آسایرگاهی که در وهله در هاقب ل انسان

قرار  اور انس دارد بستری و محت درمان یجنبه

ی كمكی گونه موارد اگر ن رونایگ رند چون در 

شانش ناات شتتخص و ره تدن وارد عمل شود  سرین

، جالتتب ی بعتتد ب رتتتر خواهتتد بتتودهتتااز دام

شتوند اینااست آنها هرگز دیوانه قلمتداد نمی

داری از دیوانگان اماکن دیگری چون برای نگاه

 وجود دارد.

 .دادری از روی ح رت و حسرت مكتان معلم من س

بلندش را با سر ی از موی اهدر ع ن این كه طر

 داد گفت:انگرتان ماب م 

با ایتن ی با این همه موجه و در مملكت احت -

 پریش وجود دارد!روان ،همه قوان ن دموكرات

به ایتن دارد ی كنم بستگر م ی و من مصوبل -

من  ،بب ن م چرم یرا از كدام دریچهی ما زندگ

ی ورود است بترای ان پنارهدانم چرمان انسام 
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 ها از ایتن راه پتروازخ ل ی ول ،به درون او

گم م ان راه، راه  به ب رون و شكافتن ماهوالت

ها از زیر ا خ ل شوند، امكنند و سرنگون م م 

جتان ستالم بته در ی آس اب سنگ ن حوادا زندگ

ی اتایآیند و متا آنم  ب رون برند و پ روزم 

ی موفق ت و پ روزی فدا رای دیگری هاكه انسان

و پر  رااوگ ،خود نكنند، نایل شدن به پ روزي

و ی ها هم هستتند زنتدگا خ ل ام ،افتخار است

منگ چرم ختود پایتان  یمصایب آن را از دریچه

قتت مو احتتی یك پ روزی ب نند و برایافته م 

ام دیتده ،ه چ كار خالفی روی گردان ن ستنداز 

 اند.دا كردهرا هم فی شریفی هاچه انسان

 ؟آوريشعر عقاب را به خاطر م  -

عقتابی بودیتد  يگروده و شما بالِ  ،بل  استاد -

كه اول ن بار این شعر زیبا از منقار قوی شما 

هتتای بلنتدمان در و در خالل بر هتم كتوفتن بال

در دوران محصت ل آنچته  ،كالسمان پخش شتدفضای 

های امتحتتان از شتتاگردانش طلتب معلم در برگته

 نتدانستكند دل ل بر فراگ ری دانش و ن روی م 

 ،حال اگر ما حتاالت روحتت  ،شودشاگرد محسوب م 

آمتوز را در زندگی ختانوادگی و اجتمتاعی دانش

ها در مواقتتن یاب م چرا خ ل نظر بگ ریم در م 

ها را بته امتحان پس دادن یا چ زی از خوانتده

داننتتد م  چتون آورند و یتا ایتن كتهخاطر نم 

زنند ما از ب م خواهند كرد دست به مقل فراموش

 امتحان پ روز ب رون ب ایند و این دل ل یجلسه

ذهن در خالل سال محص لی چ تزی  ُکند لِ شود محصنمی

دانایتان این مطلب را چتون  یاد نگرفته باشد،

 یاصوالً كلمه دانندل كرور محل زندگی من م ئومس

 .اندداشتتتهبتتر متتدار متتردودی را از فرهنتتگ 

شود نم  ودآموز در دبستان و دب رستان مرددانش

د در صتتورت نتمواورد و م آبلكه نمتتره كتم مت 

 ،دنتمحص الت در آینده بخواند و جبران ك یادامه

ی از مهمتهای گاه انستان ستالبه این صورت ه چ

 دهد.ی از دست نم وداش را به علت مردزندگ 

ستهل  دانم مو چند سال از عمرت را چهمن م  -

 .اياینگونه از دست داده

 دان د چرا؟ا استاِد من، شما نم ام -

ات هنتر نقاشت  ،نم چرادادرست است، من نم  -

 اي؟را چه كرده
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علوم در انسان وجتود  یخواندم همهی در جای -

و ب ترون ی دارد و كار یك معلم خوب راهنمتای

است چتون اگتر غ تر  آوردن و مقویت این علوم

موانست از معلمش گرد نم شاگاه بود ه چاین م 

اش  نت تك چون زم نهی عر  به نقاش بزند،جلو 

ی بود در متن هتم من موروثی در خانواده مادر

ی معلم و مروق ختوب ،به حد گسترده وجود داشت

ام در یتك پس از ایتن كته زنتدگ ی نداشتم ول

ناام گرفت فرصت پ دا كردم این كرور غریب سرا

 ،ش و وسعت دهمرروام را نزد خودم پم زندگ مه

امتتروز ی داشتتتن هتت چ معلمتت بتتدون در نت اتته

ی گترم زنتدگی هتابتا رنگی ها مرا نقاشتخ ل 

 دانند.م 

 ؟کریدر چه سبكی نقاشی م  -

معتقتدم  ،امخصوصی را انتختاب نكتردههسبك ب -

ب نم و مصتویر م  در زم ن و آسمان آنچه را كه

 دهممت  یتهآنچه را هم ارا ،كنم سبك من استم 

 ندارد. و موض م احت اجی به معری 

ی ادانم بته آنچته خواستته، مت هبس ار خوب -

ی و من از صم م دل خوشتحالم. دیتداری ارس ده

كومتاه پایتان ی كتردم بته ستاعتر م كه مصتو

عت ما را نزد استتادمان نگتاه گ رد پنت سام 

ی پت ش گتریر بار دمتفاوت و پُ ی هاصحبت .داشت

واقعتًا شتادمان  وبتا ا آمد و متن از دیتدار

 بودم.

شد باز بته ی آن روز با قول این كه اگر فرصت

استتتاد بتترویم از او جتتدا شتتدیم.  دیتتدار

ا فرصت دیدار دوباره دست نداد. امت سفانهأمت

 آینده جبران كرد.ی شود در سفرهام 

 م الد، نظرت چه است؟ -

 شكسته، خمود و غمگ ن به نظرم رس د. -

خ لتی  ی گذشتتهزیتادی ، از بالیتاههم نطور -

 ی پاکسازیست.اذیتش کردند، نت اه

ی ممایلبود كه ب ی احالت ب ان روزبه به گونه

ض می او را برا رستان د. پرستش م  ب رتتر مو

 شد حد  زد.كم و ب ش م  .ی نكردمدیگر

 خواه م رفت.ی فردا به دیدار معلم دیگر -

 تمًا حاج آقا را در برنامه داري؟ح ،چه خوب -

فتتردا بتته دیتتدار ایرتتان  ،زدي درستتت حتتد  -

 رویم.م 
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دیتدار معلتم  زده بتتهروز بعد حوالی عصتر ستتر

ین به ستته ل ستانس مختلت  مان رفت م. مزقدیم 

 بود.

سال پ ش به امفاق روزبته ی یك بار دیگر، خ ل

ی بار با غمت آن .ا رفته بودمآقبه دیدار حاج

راسخ كه بتا التمتا  متن ی فرسا و مصم مطاقت

 ردود كردن من ب رون ب اید.شاید از فكر م

ی قبتول ینمترهی عربت رک تبدر در  مازیه و م

شاید دل لش هم این بود كه در  .ن اورده بودم

ها و شاید ب رتر خ ل  ،در  این معلمی هاساعت

ت هم نبود. علم و این ب  گرفتمن در  یاد نم 

حت  ختود  از همکالستتان در نت اه متن و خ لت 

ی هاتحتان او یادداشتتدر جلسات ام دانست مم 

ی با خود داشته باشت م و او بتا زرنگتی كوچك

استتفاده مخف انته قبل از ی ها را حتیادداشت

آورد و ایتن ختود ان در مت م بجاز  ،از آنها

 شد.م ی باعث مردود

كته ی ستاعام .كال  بتودم ارشدی آن دوران مدم

آمد چنان خسته و كوفته مدریس م ی آقا براحاج

بته ی اش بود كه م ل شتدیدذشتهاز روز و شب گ

 استراحت و ُچرت زدن داشت.

اگر او را بارها نرسته پرتت ر من نبودم مقص 

مختلتت  ی هابتته مك تته ايی كرایتتهگتتازمومور

ختود ی ختوانم ما ساعات موعظه و روضهدرسانم 

 كند.ی را سپر

آمتد از ارشتد كتال  م  بته كتال  در ی او وقت

 دارد. شاگردان را ساكت نگاه خواستم 

 یآورد و ما كترده گوشتتهابتدا عبایش را در م 

م ز مك تته  یداد. گوشهم ز كنار دیوار قرار م 

ش را متا دستف  یعمامه .نرستبه دیوار داده م 

گلوی خف ت  دچند با .آوردابروان پای ن م روی 

داد و نتت م ناشی از ناآرامی معتتده ب ترون مت 

 .رفتساعتی به خواب خوش و ش رینی فرو م 

ی فراگ ر یاغلب شاگردان و از جمله خودم مرنه

در  .ه بودند كه م ل بته دانستتن داشتتندآنچ

شتد. كار نمت  یچاره او اه این نود مدریسنت 

به ذهنم رس د و بتا مصتویب بق ته بته ی گردشِ 

 مرحله اجرا در آوردیم.

متا م تل داریتم عصترهای جمعتته بته  ،آقاحاج -

رویتد موعظته م های نزدیك كتته شتتما بتترای مك ه

 ب ای م.
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دانستم برای آقا با حركت كوماه لبانش كه م حاج

 است جواب داد: اشمعدهدرون ب رون دادن هوای 

 چه؟!ی برای عاب؟! چه خوب ولِا!  -

را خودمان انتختاب ی ما م ل داریم موضوعام -

 كن د.ی كن م و شما در مورد آن سخنران

 د.شگویا باورش نم  .در چرمانم خ ره شد

چتترا ایتتن موضتتوعات را در كتتال  مطتترح  -

 كن د؟!نم 

مباحتث غ رمتفرقته ی یك ساعت وقت كال  بترا -

 ن ست.ی كاف

 های !؟مثالً چه بحث -

شتاید هتم  موضوعات عتتادی و معمتولی زنتتدگ ، -

های گونتتاگون الئومتتا انباشتتته از ستت فلستتفی،

 هست م.

 خ ال كر د.ی از سر آسودگی معلم ما نفس عم ق

التان ئوبه شرط آن كتته ست ،بول دارمباشد ق -

زودمر مطرح كن د ما فرصتت داشتته ی ارا هفته

متن  ،مطالعته و فكتتر كتنم باشم در متورد آن

را بته دو نت م ستاعت مقست م  امساعات موعظه

 التان.ئوشما و س لن م اول ما ،كنمم 

یک بار به او گفتم ن م ساعت وقت برای شن دن 

داد: ست. جتواب ی ما کافی ن مطالب مورد عالقه

ما  برای این مردم ن م ساعت روضه نخوانم اگر

 کنند!مرا از شهر ب رون می گریه کنند
 یتادموانستت م از آن پس آنچه را در كال  نم 

آقتتا منبتتر حتتاجی بگ تتریم، زانتتو زده پتتا

اش را ب ن مستایل نرست م. او ساعت سخنران م 

 كرد.مقس م م ی و روزمره زندگی دین

بتودم كته ایستاده ی اهمان خانه حال پرت درب

م، ممغمتوی در زنتدگ با ممام جوانی و آرزوها

بدون جواب، ی هاالئوسرافكنده و انباشته از س

 برگرته بودم.

 آورد؟!م  یادمرا به  آیا

از  صتدابی درب فلزی نو و خوش رنگ بتتا حركتتی

داخل خانه باز شتد و متا وارد ح تاط مقریبتًا 

وشتته و كنتتار كوچتتك و مفروشتتی شتتدیم. در گ

موجته صتاحب  یشد كه نرتانههایی دیده م باغچه

روبترو  .هتای آن بتودخانه به دن تا و زیبای 

ساختمان مقریبًا قدیمی قترار گرفتته بتود كتته 

ای مقریبتًا اقی بتا پناتترهمهایی به اموسط پله

شد. به نظتر ایتوان نمتا مررف به ح اط ختم م 
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 ناترهآقا را دیدم ن م خ ز از م تان پآمد. حاج

كرد. روزبه را شناخت و ب رون ح اط را نگاه م 

 آمد.

از شاگردان قدیم شتما را ی آقا، یكسالم حاج -

 دیدارمان آوردم.ی برا

ایرتان  …روزبه، بفرمای تدی سالم عل كم آقا -

 را به خاطر ن اوردم.

به متن ی ر از كناكاوعم   و پُ ی معلم من نگاه

 نگفت.ی چ ز دیگری انداخت ول

 ی د باال.بفرما -

آقا اشاره به چند اق شدیم. حاجموارد ا شپرت سر

 مركچه كه روی زم ن پهن بود كرد و گفت:

 خوش آمدید.ی بفرمای د، خ ل -

امتروز  ،مان بودمی مرتاق دیدنآقا، خ لحاج -

ی روزبه را زیاد كردم كه مرا بترا یزحمت آقا

 دیدار شما ب اورد.

كنم ر مت هر چه فكی كردید، ولی چه كار خوب -

 موانم شما را به جا ب اورم.نم 

و كنكتاش چنتد ی در چرمانش دیگتر آن كناكتاو

لبخندی پنهانی بر لب  شد.دق قه پ ش دیده نم 

ی به خاطر آورده بود. چته مرا به صورم داشت.

در موانستت مترا شاید هم واقعتًا نم  ،دانمم 

كند. منتظر بود ما من خودم را  شناساییذهنش 

 كنم.ی معرف

 شما از كاا مرری  آوردید؟ -

ام و در ها است ایران را متر  كتردهمن سال -

 كنم.م ی زندگی كرور دیگر

 روزبه سرنخ را به دست گرفت و گفت:

ستال پت ش در ی م الد خ لی پدر آقا ،آقاحاج -

 بود.ی اشهر ما ری س اداره

كردم كته شتما محص ل م ی و من در دب رستان -

 . من م الد هستم.آقامعلم بودید، حاج

االن شتما را بته ختاطر  ،ی م الد؟! بلت آقا -

 اید!قدر عوض شدهچ ،ی سال پ ش بودآوردم، خ ل

ایتد ماندهی كرمان همتانی شما مثل قالی ول -

در شما به ی كه بودید، گذشت زمان مغ  ر زیاد

 .وجود ن اورده

بتود از مته دل  شكفته شآقا كه گل از گلحاج 

كه م به لی حركام .خندید دانستتم بتانش داد 

 گفت: .اش چه استمعن 

 است دیگر.ی چه كنم، زندگ -
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 را معارف كرد. و ظرف شكالت

آن روزها شما بست ار جتوان و بتا  ،آقاحاج -

بتا شتما گفتگتو ی شد گاهم  انراط بودید، حت

شد با شما دار مطرح م خندهی كرد و اگر مسایل

 خندید.

بود. نظترش  یادم آمد مازه از سفر حت برگرته

هایش را های آناا پرس دم. بازورا در مورد زن

آم زی باز کرد و در حتتالی کته لبخنتد شت طنت

 زد گفت: یه بغل، اینقده....می

 آورم.بل ، به خاطر م  -

 قالی خوشثل مقبل گفتم ی طور كه دقایقهمان -

زمان بر شما ی پای اجنقش كرمان هر چه  رنگ و

 اید.دهمر مانگذشته بهتر و مازه

چه مدت در شهر متا مرتری   ،نظر لط  شماست -

 دارید؟

را  مكافی زحمت دوست حدبهعمر سفر كوماه است،  -

 ام و به زودی باید رفن زحمت كنم.زیاد كرده

كن تد مان صتتحبت م به زبان مادريی شما طور -

 اید.كه گویا هرگز از مملكت خارج نرده

از وطن  سال استی مدت سی ست ولنظر لط  شما -

 ام.دور افتاده

 ؟!ل؟ چقدر زمان به سرعت گذشتسای س -

 .كنم كه هم ن دیروز بودهكر م من فی ول -

 هتم اقمی ب رون مرطوب و رطوبت در فضای اهوا

ی طور كه عبایش را قتدرهمان آقاشد. حاجحس م 

 پ چ د پرس د:ش م بر و مر به دورمحكم

ی متترد بزرگتوار ،ی در چته حتال هستتندابو -

 بودند با نام ن ك.

عمرشان را به شتما دادنتد،  هاستایران سال -

ند، بود نص ب شما نرود، اواخر عمر ب مار شده

ی و بتا متا زنتدگ اواخر ح ات نزد متا آمتده

 كردند.م 

 در همان مملكت به رحمت خداوند پ وستند؟ -

 بل . -

ی انراهللا كه مالس مرح م، مدف ن و ختم استالم -

 ردید؟برایران برگزار ك

ی در آرامگاه شتهری بخر ،هم نطور است ،بل  -

این ی هاكن م مخصو  مدف ن مسلمانم ی كه زندگ

 كرور است.
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ب، چتته ختتوب، چتته مردمتتان اتتعاتتب، ع ِا! -

، حتا برای مستلمانان هتم قبرستتان ايفهم ده

 دارند.

هتم برایرتان در ی غ ر از این ما مالس ختم -

 مهران برقرار كردیم.

ین همه موجته بودنتد، خداونتد ایران الی  ا -

، انستان بتا ب تامرزد م و كریم ایران را رح

 بودند.ی و خوبی مقو

مست ر صتتحبت را عتوض ی الئوروزبه با عنوان س

اق متمن فرصت كردم قدری در و دیتوار ا كرد و

ی ااقچتهمآقا را از نظر بگذرانم. پرت سر حاج

دق   من ستی جلتد دفترهتای بود كه با شمارش 

بایتد حتمتًا  .س اه قترار داشتت لدجبزرگ با 

 اعقد و طالق او باشد. چون او حتتی اسناد رسم

و ی ام هم بته امتور پ ونتتد زناشتویدر آن ای

 رس د.ها هم م جدای 

ی حوادا جار مورد با روزبه دری پس از گفتگوی

محت ط هت چ از آن  كه من به علت دور بودن از

ی ایااد شد. ولتی نسبی سكوم ،آوردمسر در نم 

لحظات قبتل را نداشتت، ی آقا شادابحاج یهچهر

 من هم از فرصت استفاده كردم و پرس دم:

امروز با بودن كامپ ومر و اینترنت شما هنوز  -

ثبت كارهای اناام شده را با دفتر و قلم اناام 

 ده د؟م 

متر بهتتر و مطمئنی ه چ راه دیگر ،آقا هبل -

 از این ن ست.

د و این دفامر فتی امفاق ب ااگر حادثهی ول -

 از ب ن برود؟!

ایتن دفتامر را متن ای؟ چه حادثته ،نه آقا -

ام و از ایتن پتس هتم حفتظ كتردهسال ان سال 

 طور خواهد بود.هم ن

كترد  ا نافذ آگاهمی مهربان امروزبه با نگاه

 .گذارمپا از كفش خود ب رون ن

ان به گفتگتو نرستته محدود یك ساعت نزد معلم

از م ان ی نگاه گاه ندچ آقا هر ازبودیم. حاج

چته  .انتداختی م پناره به ح تاط و درب ورود

ی ما پ ونتد ی بوددانم شاید منتظر مراجع نم 

م و  رد. از جا برخاسترا ببُ ی دهد و یا پ وند

آقا متا دم درب مت خواست م. حاجاجازه رفن زح

از او اجازه خواستم متا او  .اق با ما آمدما

رفتن متا صتورمش دانستم بعد از می را ببوسم.
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 .قبتول كترد بتا لبخنتدی را آب خواهد کر د!

 پرس دم:

اطم نان شاگرد به معلم ی اجازه دارم از روت 

 فت:بگویم. گی چ ز

 ت بفرما.

 اند از ما است كه بر ما است؟!مگر نگفته ت

 كرد و گفت:ی طوالنی اخنده

با چهتار كلمته همته چ تز را  - آقا شما كه 

 گفت د.

این  اقامتم در یه از دورهماندی چند روز باق

بته  .ی شتدشهر با گردش در مح ط اطتراف ستپر

قتدم زدن در ستاحل و  .ی شهرخصو  بلوار زیبا

ی دیدن دریا كته آن همته ختاطره بترایم بتاق

 مانده است.

مانتده بتود كته از قتدیم ی باقی روزبه همان

ی مر و دانامر، شاید قدرپختهی شناختم منتهم 

چته  ،هاست  ایران صوب رتر معارف ، معارف مخ

اش از سرزم ن گ الن است چون ریره دانم شایدم 

ش امر. ختانوادهخستته كننتدهی مر و گتاهشدید

وردند و دختر آنهایت محبت واحترام را به جا 

 .مر و زیبامر شودت ما معقولرفیجوانران كه م

ر را پُ ی از مصاحبت با من كمبود كردماحسا  م 

 را.ی اشاید كمبود نداشته ،دانمكند، چه م م 

 و زمان وداد رس ده بود.

 دیگر هم بمان .ی اشود هفتهم الد، نم  -

، به قتتول هعمر سفر كوماه ،نه دوست عزیز من -

 ،كاا رفتته ، ح ای گربههخودمان، در دیزی باز

من باید یتك هفتته را در شتهر ختودم و بتاقی 

 روزهای دیگر را در مهران به سر ببرم. یدهمان

ما مازه بتا بتودن متو در كنارمتان عتادت  -

 ایم.كرده

برود ما شما بتوان تد بته ی ام دوارم فرصت -

 دیدار ما ب ای د.

ی كن م در اولتت ن فرصتتت بتترامتت ی متتا ستتع -

متن و همسترم م تل ی راستت ،دیدارمان ب ای م

 داریم مرا با امومب ل به مقصدت برسان م.

ه این ب ینه دوست من، ه چ الزم ن ست شما فاصله -

اگتر آ انتس  ،زیادی را به خودمان زحمت بده تد

ها  كن من برایم مه ه  آشنایی داری امومب لی 

 مرم.به این صورت راحت ،مسافرش فقط من باشم
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اش گونه من این دوست مهربتان و ختانوادهبدین

مان مر  كردم. قطتتره اشتكی را شهری را به سو

هنگام وداد در گوشه چرمانش دیدم هرگز از كه 

 م نخواهد رفت.خاطر

قسمت جلو و كنار راننده قترار گترفتم و بتا 

انتتد بتته ستتوی قتتول ایتتن كتته زیتتاد ستترین نر

  مازندران حركت كردیم.

داریتم كته از ی ها انتظارامعابا ما از خودي

های باشت م. پایتهموان م داشتته ها نم غریبه

یگتتانگ ، محبتتت، صتتداقت،  ،ابتتتدایی معاشتترت

م ی مستایل مهتامانت و احترام متقابل و خ لت

 دیگر زندگ .

ها اعمال نادرست و غ رقابتل خوديی من از بعض

ی گتاه در خ تالم هتم جتایی دیدم كه ه چقبول

مصتورش  اشن دم كه حتی نادرستی هانداشت. حرف

ی ا دوست من كه آشتنایام .هم برایم مركل بود

و ی ما غریبانه شرود شده بود پس از گذشتت ست

مانده بود ی قبای همانی و جدایی چند سال دور

 كه بود.

نكردم. متترا از حس اعتمادش به خودم ه چ معابی 

ستاعات فراغتتت در  ما چهار سال اغلتتب .شناختم 

بتتا هتتم بتتزرگ شتدیم. دوران  ،روز با هم بودیم

دوران دیگری است. بلتن هتتوا در شهرشتتان  جوان 

گرم  یدر بهار نس می از رایحه لطفی دیگر داشت.

بود، عطتتری کته مثتل چای در فضای شهر پراکنده 

پوشاند و نغمته ستتر نامرئی سطم شهر را م  هوای

های چتای جتتان نزدیك استتت. بتتته مابستانداد م 

اند ما ما جان بگ تریم و از زنتتدگی لتتذت یافته

 ببریم.

ها نتون ستتالدوستان مرتر  دیگری داشت م كته اك

یا مماسی نداریم یا اگر  .انداست مر  وطن كرده

شتود از طریت  ملفتتن رار م هم مماسی كوماه برق

 است و یا گاهی پ امی ُمه ، كوماه و قراردادي.

شود؟! ها م ویرانیی از وطن موجب این آیا دور

ها و من ریزش و سقوط پ وندها را از خوديی ول

 ام.در داخل و خارج از دیارمان هم دیده

گتره ی پ ونتدهای گونه سهل همتهی اینچرا آدم

د و رَ ُبتاش م ر زندگ خورده به محبت را در مس 

آنچه را كه بوده ایتن چنت ن راحتت بته دستت 

ی آیا این چند صتباح زنتدگ .سپاردی م فراموش



 

 نازن ن همزاد من... /  446

 

 

راننده مرا به خود ی این ارزش را دارد؟! صدا

 آورد.

 ران د؟شما خودمان امومب ل م  -

 طور مگر،بل ، چ -

ستتفارش كردنتتد مواظتتب ی روزبتته خ لتتی آقتتا -

 باشم. خودم و احوال شمای رانندگ

بتترایش گفتتته بتتودم  ،دوستتت متتن لطتت  دارد -

قوان ن ی كس ،ها وحرتنا  استی در جادهرانندگ

كنتد، بته نظتر نم  را مراعاتی معمول رانندگ

قتوان ن مخصتو  بته ی راننتدگان داخلت رسدم 

اند كه فقتط در ایتن مملكتت خودشان وضن كرده

گویم، اِ رعایت م  عمتال شود، رعایت كته چته ب

 شود.م 

ی ید و به رانندگست شما گفت از خارج آمددو -

 در این جا عادت ندارید.

در  رستمی ی دوستم معری  كردم طب  آماربرا -

ی چهل هزار نفر در سوانم رانندگی وطن ما سال

 روند.از ب ن م 

 فقط چهل هزار نفر، باز خوب است؟!  -

صتحبت را  یمن هتتم دنبالتته ،و سكوت اخت ار كرد

مستلطش  .داشتتای دوستانه راننده حالت .نگرفتم

ی كتترد موجتب مستتلكته م در رانندگی و مراعامی 

فرو رفتته بتودم و  در صندل  .خاطر من شده بود

پناره غرق در مماشای مناظر زیبا شدم.  م اناز 

ین سویم دریا قرار داشت و آن سو جنگل ستبز و ا

رنگتش در های ریتتز و آبتی م، دریا با آن موجخر

ای چندان زیبا داشتت ظهر جلوهازلو آفتاب بعدمأل

گرتتود. كه دفتتر هتتزاران ختاطره را مقتابلم م 

 .بته دریتا خ تره شتده بتودمدانم چه مدمی نم 

اموموب تتل ب راهتته كومتتاهی را طتتی كتترد و در 

 .پارك نگی نزدیك ساحل متوق  شد

 م ل دارید دریا را از نزدیك بب ن د؟ -

م تل ی بل ، با كمال م ل، در فكرم بود ولت -

شتم وقتتان را بگ رم، شما باید ایتن راه ندا

 خورید.را دوباره برگردید، به شب بر م 

اصالً مهم ن ست، از حالت نگاهتان بته دریتا  -

ی ستاحل و آب بایتد خ لتی حس كردم دلتان برا

 منگ شده باشد.

را شتاید  ختتزردریای آب ی دان د، من شورم  -

 ام.ب ش از ب ست و پنت سال است مزه نكرده
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موان تد اما م  ،سفانه فرصت شنا نداریمأتم -

 را در ساحل قدم بزن د.ی دقایق

برهنه و بدون موجته بتته خت س شتدن ی با پاها

دریا و ستاحل شترود ی شلوارم م ان مرز نامری

كه با ی به قدم زدن كردم. حركات موجودات ریز

به ستاحل آورده م موج مثتل  شتدندهای كوماه 

م ان انگرتتان ی و نوجوانی كودكی همان روزها

موج دوباره به دریا ی كردم. وقتپاهایم حس م 

زیتر پاهتایم ی كوچتك و مهتی گرت فضتایبر م 

 شد.ایااد م 

هتای خرتک وبچتی ها، بتوماستهی دریا، بوی بو

انداختته ی كه امواج آنها را به كناری مرطوب

ا متن شتناختم، امتم  را هتاآن بو یبود، همه

هتا احل خاطرهدیگر آن نبودم، ساحل دیگر آن س

 عوض شده بود.ی نبود، فرم ساحل به صورت عا ب

خاطرات، اگر این همه خاطره نبود انسان چگونتته 

ای از اش را پت ش ببتترد، ختاطرهموانست زندگ م 

 ،یتتا زیباستتت یتتا زشتتت ،هاها، از رفتتتهگذشتتته

كته بخش، به هر شتكل و صتورمی شادی یا انگ زغم

از بافتتت  جزیی از زندگی متتا استت، جزیتی باشد

هتتای هایی از این همه ختتون در رگوجود ما، قطره

 ما.

بختش یمن آنچه را بد بود به دستت نست م شتاد

آنهتا دیگتر  ،ام ما با خود ببتردی دادهزندگ

بایتد ی در زندگی هر زخم ،نباید با من باشند

ی بترای الت ام بگ رد هر چند اگر مرهمتی روز

 ،تآن نباشد. اما نه، مرهم آن دست خودمان اس

 آوریم.به دستش م  ،اراده كن م

 آقا برویم؟! -

كته داشتت د ی از محبتت ،بل ، با كمال م ل -

 سپاسگزارم.

دریتا و ها بیت بردم، ما شمال من خودم هم لذ -

 موان م زندگی راحتی داشته باش م.جنگل نم 

طب عت ی زیبا یپدیده، این دو هطوربل  هم ن -

كنتد، آن م  را زیبامر و شادمری است كه زندگ

ب ن د كته بتا برختورد بتا ریز را م ی هاموج

كنتد؟ شتتی م ریتز و دری هتاساحل ایااد حباب

ر از مانتد، ُپتم  هابابحزندگی انسان هم مثل 

 اناام نرست ده هآرزوهای ریز و درشت، اغلب ب

 رود.و از ب ن می مركدمی

 شوند؟!م ی با برخورد به ساحل متالش -



 

 نازن ن همزاد من... /  448

 

 

ها را هم سخت و مقاوم د حبابشوا حتمًا م ام -

 ساخت.

 ؟طوریچ -

ی از ن تروی قتوی اندیرته و عزمتی با ن رو -

 ساختن.

زود  هم رتته مهتتی از ن تترو وا حبتتاب امتت -

 .مرکدمی

ا ی كه از آب و هوا ساخته شود بل ، امحباب -

اراده جتان گرفتته ی كته از ن تروی نه حبتاب

 باشد.

 ،آب و متردابی هتاآقا، مگتر غ تتر از حباب -

 دیگر هم داریم.ی هاحباب

 !هاآرزو هابل ، حباب -

كته ی شد. شهرشهرمان دیده م ی هااز دور چرا 

 .شهر من .ی غمگ ن مركش كرده بودمبا دلی روز

 شهر عطر ملخ نارنت.

 ها پ ش نوشته بودم:سال
 

 فروغبيی شلوغ، ش ری اهل ش ر
 سنگفروی هابا كوچه

 نقیینمناك، بی هابام
 گاهيیفیه اوهر گوشه

 حیایيیمناري، ك غ ب
 شفستسفوت صبح مي

 فرجامییقار برقا
 امید به چه داشت؟

 جز نقی سپید فضلی!
 ما یگاآ نزدیك خانهمنار یفیه

 .هیچ از این نقی كم نداشت
 

 ر نارنجشلوغ، پُ ی اهل ش ر
 خزآ بستهی هابا حوي

 خستهی با هیاهوی هاوزغ
 آب دیدآی ایركه
 انم بستهرحم كمر به جبي

 هامن به دامان جیرجیركی هیاهو
 بود، به دامان صبح نشستهی رطوبت شبنم

 دیگر بودی د من شاید رازیول
 از هیجانی مقدار، خالیب

 ته بود.سشنبه گوو نی آوای
 
 سفید گندمی رنگ بلوط، نمایی وئم

 شرمساری گرفته، رویی آزردآ، قلبی روح
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 دوید نگاهم یندبه آینه چو مي
 در آنی ود یبسماذ ان وج
 دادشفستن آینه ميیرس از 

 بود شفستهی سفوی
 .دادطنین صد فریاد ناگفته مي

 

 من با خود یزمزمه
 در  صر گرم ش ر مرطوب

  طر ب ار نارنج در بر نداشت
 گریهی با صدای جیرجیرك وقت

 یافتموقت ميی سفوی
 مب م داشتی اگ یه ،زغا تراي و

 اهل ش ر شلوغ، همه در خوابند
 گریه ق هقِ هِ 

 همه در یابند کندر بند كاریُ 
 

 دادیند فلفل ميی گل سرخ بو
 بود طر یاس، پژمردآ مي

 ها آن باالهابادبادك
 رقص آشفته و خسته با بادها

 همه در یفاپو، همه در آمد و رفت
 چفت و بست ههمه درها ب

 نشستاز زمزمه در هوا ميی موج
 د رفتین ش ر بایا از ،از این ش ر باید رفت

 رآ از میان
 ش ر بلبل و گل باید بست

 رسید دیگر ییا به ش ر
 رسید دیگر ییا به ش ر

*** 
محالت قدیمی را بته ختتوبی  .به شهر رس ده بودیم

ام در یكتی از همتت ن م، پسر عمهدآوربه خاطر م 

كتترد. اش زندگی م ر خاطره با خانوادههای پُ كوچه

تقبال خانه را به راحتی پ دا كردم و متتورد است

هت چ لتذمی در زنتدگی  ،گرم آنها قترار گترفتم

بتتا كستتانی بنرتت ن م كتته  باالمر از ایتن ن ستت

های دیگر ی لذتداریم، چون برخالف همهدوستران م 

كه سطحی و زودگذرنتد ایتتن همنرتت نی از لطتت  و 

ستت. پستر عمته بتتر ختتالف برخوردارمحبت دیگتتری 

هایی بتود كتته های دیگر یكی از همان قدیم خ ل 

رامش را حفظ كتترده و محبتتش را دستت نختتورده م

 نگاه داشته بود.

ی پ تاده هتر روز دور یك هفته در شهرمان پتا

جاهایی كته  یو همهاشخا   یهبا هم .شهر گرتم
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كردم. از پنت شنبه بازار كه  شناختم دیدارم 

 ،خود افتاده بتود یی پنت شنبهاز رون  روزها

رگ و بتزی هاینوستاز بتا ویال یهتاما خ ابان

اش را هم در كرور متورد نمونه اكه حتی زیبای

ی هااقامتم ندیتده بتودم، بته غ تر از خانته

از پتارو بتاال ی ثرومرتتان بته قتول کهی اعده

 رود.م 

بته یتادم آمتد هتر روز آن  ،پنت شنبه بازار

كوچك و بزرگ ی هادست فروشی قدیم همهی هاهفته

ی عرضته كتاالی اطراف را بترای هاشهر و روستا

 كرد.ود دور هم جمن م خ

ر مسك ن و ناب نایی هم ره در وسط م دان  مرد پ

نرست و با ُپك زدن ای زیرانداز حص ر م روی قطعه

مرین آهنگی در صتدایش عم   به س گارش و با گرم

گتتویی در رهگذران را به فكر آخترت ختود و جواب

ای كتم بهتا در مقابل خدایران و قرار دادن سكه

 كرد.دستانش جلب م 

بلی بر افراشته م دان با سم یدر گوشهی امك ه

 كتتهاز هتتزاران می اجامتته ، بتتااز فلتتز زرد

رنگارنگ باریك بر پ كرش شاید عذاب ی هاپارچه

رنگارنتتگ ی وجتتدان داشتتت كتته هتتزاران آرزو

برآورده نرده چرم نگران در انتظار بترآورده 

 های آن روز!َعَلم، و رنت و َاَلم شدن است.

ریش حنا بستته و ماهی فروش كه با مه و مرد پ ر

كومتتاهی در  یچ ن بر سر نرسته به سه پایتهعرق

رمتی ختوش فترو اش بتته چُ ماهی فروش  یكنار دكه

ی ختوش بدانم شتاید در ختواچته مت  .رفته بود

را آن روزها از دریتتا ی های مازه ص د شدهماه 

 !دیدمی

اغلتتب بتتا  .شتتناختماو را از دوران كتتودكی م 

های مازه ص د شده و برای عرضه كاالیش بتته ماه 

آمد. این همه سال چه ختوب مانتده ما م  یخانه

اش ندیدم اما بوی ای در پ رخوان دكهبود. ماه 

روز را كته در فضتا  خوراکسرخ شده برای  ماه 

شتناختم. بتتوی متتاهی پخش بود با ممام وجود م 

 آید؟!آیا از درون خانه قدیمی ما م  ه.سرخ شد

ی را كه وارد آن شتده بتودم بته ختوبی اوچهك

ی چته عصترها .تم، كوچته خودمتان بتودشناخم 

چته متن منهتا و كه بتا قطتن بترق كوی ماریك

-یمتر  متن بت .ن رد شدمآبه سرعت از   دهمرس
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دل ل نبود، كود  بودم و خردساالن بتازیگوش و 

 مرساندند.م ی ش طان را از جن و پر

یه مثل هم رته درخت انا ر منزل همسای هاهشاخ

از فراز دیوار كومتاه آن آویتزان و بتا وزش 

هایش موام با آواز بلنتد خش برگخشی نس م صدا

را در گوشم زمزمته ی طوالنی هایها قصهج رج ر 

 كرد.م 

شتناختم، چتته ها همانی بود كتته م صدای ج رج ر 

 گریست؟!ه اهوی غریب ، آیا باز كسی م 

ایتن را از  ،ی بتودقدیم درخت ا درخت همانام

 سنگ نش دانستم. یسایه

كسی كه درب  اام ،قدیمی ما با درب چوب ن یخانه

كوب د دیگر وجود نداشت، درب عوض شده بتود و م 

جتای آن چنتتد  ها استتتدانستم ستالاخل خانه م د

 اند.های جدید ساختهدستگاه خانه

با ممام دلتنگی و اشتت اقی كتته قلتبم را بته 

قرار نگرفت درب بكوبم  لرزه در آورده بود دلم

 دقتتایقیو از صاحب خانه مقاضا كنم اجازه دهد 

 ،دانمچته مت  ،دیداری از آن مح ط داشته باشم

ب ش از  امهای بچگیبا دسترا كه بودی شاید یاد

ای و برجتایی نرتانده پنااه سال پ ش در گوشته

گرفتتت و بته بودم ناگهان جلوی چرمانم جتتان م 

 .آمدسخن م 

 باز شد.كوب دم و نه دری  یآه.. نه در

 راست ؟!

عر ، بتا های جوانی كه با عر  و یا ب آیا زوج

دهند م ل و یا با اجبار مرك ل زندگی مرتر  م 

آورنتد و چه بسا به زودی كودكانی به دن تا م 

ل ت ستنگ ن و خط تری بتتر ئوآگاه هستند چه مست

های طوالنی را بایتد پتتا گ رند؟ چه راهم  عهده

ندان خود طی كنند؟ آگاه هستند بتتا به پای فرز

لذت و یتتك بتار زنتدگی بخرت دن چر دن یك بار 

ای های خود موهبتت زنتدگ نباید با ندانم كاري

شتت رین را در كتتام فرزنتتدان ختتود ملتتخ و بتته 

 نها پس بگ رند؟آاینگونه زندگی را از 

خودمتان ب ترون  یاز كوچه .راه رفته را برگرتم

كته مرتتهور بتتود  آمدم و دوباره ساختمان مك تته

در آن مدفون است بته چرتمم نرستت،  ایزادهماما

دیگر آن حالت قدیمی و مترو  گذشته را نداشتت، 

به آن كامالً موجه شده بود، بنایش متازه ستاز و 

هتای اش به پار  كوچك زیبایی با انواد گلمحوطه
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آه.. متتردم مثتل هم رتته  زیبا مبدل شتتده بتود.

 ن بودند.محتاج دخ ل بستن و حاجت خواست

ما دارای دو مستاد بتود، یكتی كوچتك و  یمحله

شتد. متن دیگری به نام مساد بزرگ شتتناخته متی

هم ره برای رس دن به خ ابتان اصتلی از م تان 

پتدربزرگ بتته متتن  .شتتدمح اط مساد بزرگ رد م 

آموخته بود به عقاید مردم باید احترام گذاشت 

و ه چگاه با كفش نباید وارد شبستان مساد شوم 

اگر افرادی مرغول ادای نمتاز و یتا فترایش  و

مذهبی بودند با بازیگوشی ختود نبایتد متزاحم 

های آنان بروم. به من گفته بتود خداونتد بچته

د رداكوچك را كه حرف شنو باشند بس ار دوست م 

 و هم ره مواظب آنها خواهد بود.

ی متن آن روزهتا مترا بته كلتی حال چرا ختدا

و یتتا، چتته  دانتتم.فرامتتوش كتترده بتتود، نمتت 

قدر كارهایش زیاد بود كه به دانم، شاید آنم 

بایستت افستار ایتن م ی یك .رس د. آه.من نم 

كار را در دست داشته ناب بد س رت و همه مردم

 باشد!

كته ی آشتنای یهدر مح ط خ ابان چرمم به چهتر

 ختود نرستته بتودی فروشتبلوركنار فروشتگاه 

ی جتاگذشته بتود  کهی ئهابه نسبت سال افتاد.

 شد.در صورمش دیده م ی زمان به خوبی پا

 .بلور فروشی سالم آقا -

فروش با نگاهی كناكاو و پرسرگر در  لورآقای ب

دانستم هر چه ب رتر جستتاو صورمم خ ره شد. م 

یابد. من دیگر آن جتتوان الغتر بتا كند كمتر م 

او در مقابل ختود  .بودمرنگ ن ُپرموهای بلوطی 

ها دید كه ستتالسپ د م ی مردی م انسال با موها

بتتا  اشناختم. حتتولی من او را م  .ندیده بود

اش بتته ههایی كه جای پای زمان در چهرممام نقش

اغلب بتتا پتتدربزرگ كته بترای  .ه بودجا گذاشت

ن تاز خانته بته دكتان او  ای موردخرید وس له

 دیدم.كرد، او را م مراجعه م 

 م.ببخر د به جا ن اورد ،سالم حضرت آقا -

 صدایش برخالف صورمش، صاف و روشن بود.

 م الد هستم! -

متت الد كوچولتتو بتتا  …؟! متت الد؟ آه…متت الد -

 آقاجانش.

 اش شكفت.و چهره

 آورید؟!شما آقاجان را به خاطر م  -
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را به خاطر نه منها آقاجان  البته، البته، -

ختتود شتما را،  احتت شما وآورم بلكه ابوی م 

ایتد؟ ر مغ  تتر كردهدقی بود، چآقاجان نازن ن

 بفرمای د بنر ن د.

لو كر د و مرا دعوت به نرستتن ج یاچهار پایه

ی خودش به داخل مغتازه رفتت و بته جتای .كرد

 كرد.ی ملفن كوماه

بتا ی صحبت ما ُگل انداخته بود كه مترد جتوان

ی دو ظرف فالوده وارد شد و ستت نی حاوی اس ن 

زم ن قرار داد. فتالوده ی را ك  مغازه بر رو

 ش راز را در خود دارد. یكه مزه

 چسبد.بفرمای د م ل كن د، االن فالوده م  -

 ام.ست نخوردههابا كمال م ل، سال -

 مگر كاا مرری  دارید؟ -

 ایران ن ستم. -

ب نم خود ن ست نه منها شما را نمت عاب، ب  -

 آید.بلكه فالوده هم گ رمان نم 

 طور است.هم ن -

 د؟كاا مرری  دارنی ابو -

 موض م دادم.ی شد قدرو من ما آن جا كه م 

به خ ر، خدا رحمتتش كنتد، هتر یاد آقاجان  -

شتان در خانهی مفصتلی مالتس روضته ختوان بار

را از متن ی شد همته وستایل پتذیرایاناام م 

ی خود كه جای كردند، مراسم جرن عروسكرایه م 

گفتت م  ،اش هستتت دگفت ستوگل  ره م هم ،داشت

یتاد  ،ه همستر مرحتومش هستت دی شتب شما خ ل

 افتاد.آن مرحوم م ی هاجوان 

صحبت پ رمرد ُگل انداخته بود و من در آن روز 

كه ی اگرم از مصاحبت او و ظرف فالوده خوشمزه

 بردم.در دست داشتم لذت فراوان م 

من هتم ایتران ن ستتند،  ندان د، فرزندام  -

د، انانتخاب كردهی زندگی آنها آمریكا را برا

بتا ممتام  ،مامن هم چند بار نزد آنها رفتته

ی كه در اخت تار دارنتد بته متن وسایل آسایر

ی اگتتذرد، پتتس از گذشتتت هفتتتهاتتا ختتوش نم آن

شتهرمان و ایتن ی رود، دلم هواام سر م حوصله

را كته این محت ط  ،كندرطوبت زده م ی هاكوچه

ی دارم و با ه چ جتاكنم دوست در آن زندگی م 

 كنم.نم  دیگر دن ا عوض

آیتتا محتت ط آمریكتتا در فرزنتتدانتان اثتتر  -

 گذاشته.
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هایران را كامالً متوجته دانم، شاید، حرفنم  -

شاید هم در مقابل آنها پ تر و عقتب  ،شومنم 

 افتاده هستم!

دل ل بر مغ  ر مح ط زیست انسان نباید ی ول -

چتون هتر  ،ی خود باشدترهاشخص در مقابل بزرگ

اش گ ریم، پایتهفرا م ما ب رتر در آینده  چه

اند، بایتد را نزدیكان ما در گذشته بنا كرده

آنچه را كه خوب بوده نگاه داریم و آنچته را 

كه مورد پسند ن ست مغ  ر ده م، چون اگر غ ر 

ن بستت بتر انستان بته ُبتی این باشد فراگ تتر

 خورد.م 

 کننتتدمیآمریكا زندگی در ام آنهایی كه شن ده -

 دهند؟!و رویه زندگی م  صد در صد مغ  ر فكر

شخصت ت ی گ رانسان در فرمی شك مح ط زندگیب -

ی بته باز بستگی مواند باشد ولاثر نم ی او ب

مغ  ر ی قدر در جهت منفاین دارد كه ما خود چ

 پذیر باش م.

 اید؟مغ  ر كردهی آیا شما هم خ ل -

 داد به ایتن گیبست ،كنمدانم، مصور نم نم  -

 دارند.ی ومكه دیگران چه قضا

 ه؟آیا نظر و قضاوت دیگران مهم -

 موارد، بل .ی در بعض -

زمان ادامه مس ر رس ده  .گذشتوقت به سرعت م 

بلتور ی قتاآی با چند جمله به زبان محل .بود

عمتر منهتا ی و بقتای سالمتی فروش را با آرزو

 گذاشتم.

در ی متتردانستتتم شتتب گرمبتتود و م ی روز گرمتت

 ودمتادم صتبم شتود  م است ما این كتهانتظار

شب را بركنند ما ی زهر گرمای بامداد های اله

 خواب د.ی برود چند ساعت

آغاز شب بتود  .افتاده بود شهر شب بر سر چادرِ 

و متتردم هنتتوز در مالطتتم و رفتتت و آمتتد. دلتتم 

مردم  و خواست هر چه ب رتر در شهر گردش كنمم 

آنكه قصد ام بیهم رگ  یبرخالف عق ده .را بب نم

شتدم و از ها م رید داشته باشم وارد فروشگاهخ

با فروشنده و چانه زدن در ق متت اجنتا   صحبت

احسا  دلتنگی داشتم و با صتتحبت  .شدمخرسند م 

به زبان محلی و با ممام نتاقص بتودن آن ستعی 

در چنتد  .د این شهرملكردم متوجه بروند متوّ م 

موست قی معتداد زیتتادی  كتاب فروشی و فروشگاه

ام را خریتدم. چته های مورد عالقتهديو س  كتاب
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شتد با ممام بهای آنچه خریده بودم نم  ،ارزان

ام مه ته یك جلد كتاب در شهر محتل زنتدگ  احت

كرتور صتد  آن كه واحتتد پتول كرد، مگر نه این

 برابر واحد پول وطن اصلی من بود.

راه زیادی را طی كرده و در افكار خود غرق شده 

درشت باران ناگهتتان متترا بتته های بودم كه قطره

بارید و چته ختوب از خود آورد، درشت و سرین م 

 كرد.كاست و فضا را پا  م شدت گرما م 

ای ایستتادم متا از خت س شتدنم زیر چادر مغازه

طوبت و بوی ختتا  ربوی گرما، بوی  .كنمجلوگ ری 

در ممام جانم پ چ ده بود. چه خوب ایتتن بتتو را 

ی غم، بتوی ختا  و كل شناختم. بوی قدری شادیم 

پا  شهرم و بوی شستروی درختان پرمقال و نارنت 

ما بود و صدای فریتاد متادر كته:  قدیم  یخانه

و متن چتته بتته  .اقمشوي، بدو برو داخل اخ س م 

اق برستتم و فرامتتوش متبته امتتا  دویتتدمسرعت م 

كردم كدام آجِر فرش ح اط ل  است و نباید روی م 

گذاشتتتن همتتان و آن قتتدم بگتتذارم، چتتون قتتدم 

آلود جمن شده زیر آجتتر اش همان كه آب لاننت اه

خت س  م راهای شتتلواربه اطراف پخش شود و پاچته

: بگذار متا پ چدمادر در سرم م صدای  …كند. آه

 شب پدرت ب اید!

شتده ی خ ابان ناگهان از آن همته جمع تتت مهت

از راه رست د و متن بته ی ختتالی ابود. ماكس 

 دم و آدر  دادم.سرعت به داخل آن پری

عطتر شتامی  .پسر عمته را فرتردم یزنگ در خانه

گ اهی از سبزیاات مازه ممام  خوراکمحل ، نوعی 

یادم آمتد چقتدر  کرد.غوغا می كوچه را پر كرده

 سرخ کرده شامی ام. به مقاضای خودم برایمگرسنه

متتن و هلنتتا ستتال ان بستت اری استتت از  .بودنتتد

 .كن مگ اهی مغذیه م  هایخوراک

متزاحم و نته از ی ن نه از گرمتااباربه لط  

ا به راحتی و شد و شب ری مر خبرمزاحمی هاپره

 م.دآرامی به صبم رسان

بته طترف  هروز بعد به خواهش من با پستر عمت

 آرامگاه شهر راه افتادیم.

ی بهتر است با ماكست ،ی استم الد، راه زیاد -

 برویم.

 تتل خصو  ایتن كتته مهاز نظر من مهم ن ست، ب -

دارم شهر را ب رتر بب نم، راستتتی دب رستتتانی 
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كه در راه آرامگاه بود هنوز برقرار است؟ متتن 

 ام.دو سال در آن در  خوانده

 بل ، هنوز وجود دارد. -

 موان م آن را بب ن م.چه خوب، پس م  -

راه مقریبًا زیادی طی كرده بتودیم كتته مقابتل 

رف ساختمانی با دیوارهای مقریبًا بلند از دو ط

درب ورودی آن متوق  شدیم. ستاختمان در محتت ط 

 اطراف پنهان بود و اگر پسر عمتته یهمغ  ر كرد

موانستتم آن را دوبتاره با من همراه نبود نم 

برناسم. این راه طویل را من آن روزهتتا چهتتار 

نوبت و شش روز در هفته به خاطر رفت و برگرتتت 

كتته از  كتتردم بتتدون آنبتته دب رستتتان طتتی م 

بته  اها گله كرده باشم و یا این كه حتتمسافت

آن فكتتر كتترده باشتتم. جتتوانی بتتود و انتتر ی 

ها و دوری از محت ط كالس پایان، شوق دیدار همبی

و شتتاید آن دختتتر زیبتتای چتتادری بتتا  خانتته،

 های گل افتاده. یاد آن شعر محلی افتادم:گونه

 کِل دیِم یاِر ِمن  َمر نه

 اینهِمن  شومه َمرِه ِدلِه اگه َمش  

در روز، هرت صبم ما دوازده ظهر، دو  نوبتچهار  

 . آه چه دورانی بود.ظهربعدازما چهار و ن م 

 كن ؟م الد، به چه فكر م  -

 نبود. خصوصیبهچ ز  -

پانزده دق قه استت مقابتل ایتتن درب بستته  -

مو در افكتار ختودت ایستاده وري غوطتهایم و 

 نبود؟؟!ی خصوصهگویی چ ز بآنوقت م 

ی ما این كردم كه زندگب رتر به این فكر م  -

 قدر سرین گذشت.جایش چ

ی ااگتر بق ته كنمدر سنی كه هست م مصور م  -

به ی مر هم بگذرد، بستگداشته باشد شاید سرین

آمدن و رفتنش چته  این دارد كه انسان از این

و از م .گرفته باشدی او چه نت اه هدفی داشته

  ؟هستی اا راضات در آنزندگ 

ی همسر و فرزنتدان ،امدر حد خودم موف  شده -

ی ست، ولتم كه ممام وجودم وابسته به آنهادار

 دیگر زیاد است.ی هادلتنگ 

 ل داری راهمان را به طتترف آرامگتاهآیا م  -

 ادامه ده م؟

 .بل ، بل ، حتماً  -

پستر  .ی آرامگاه رس دیمبه نزدیكی پس از مدم

لت خ ابتان از آستفای ابه گوشتهی ااشاره عمه



 

  457 /  نازن ن همزاد من...

 

 

وش از گكوچتك و چهتاری اكرد و در مقابل قطعه

كنتار آن  دوزانوسنگ مخصو  مرخص كردن قبري، 

نرست و انگرتان دستش را طب  عادت مستلمانان 

شترود بته زیتر زبتان ستنگ گذاشتت و ی بر رو

متن هتم كنتارش  .ی از قرآن كرداخواندن سوره

ستتنگ را ی قتترار گتترفتم و جمتتالت حتتك شتتده رو

 خواندم.

ختان، . دكتتتر حستنامسنگ قبر پدربزرگ متادري

ایتن  شتودمیقاش و شاعر. ب ش از هفتاد سال ن

كه ب متارانش زیر خواب ده است. پزشك حاذق ی 

ا خود را ب مار كرد و منهتا داد امرا شفا م 

 منها گذاشت.ی دخترش را در خردسال

قتدر آن .ی آرامگاه مخروبه شده بودقسمت قدیم

ی بایستت از روعبور م  یقبر زیاد بود كه برا

ی رست ده به آرامگاه خانوادگ .آنها عبور كرد

اتتا م نزدیتتك آنوپتتدربزرگ و چنتتد قتت .بتتودیم

 بود.ی خواب ده بودند، مناظر غمگ ن

قبرستان مخصو  از بت ن  یوشهاز گی قسمت بزرگ

نام و عكس بتود.  رفتگان در جنگ اخ ر با ذكر

 اخت ار به ایتنقدر جوان كه انسان ب اغلب آن

 كردند؟!افتد آنها در صحنه نبرد چه م فكر م 

چند روز بعد مراسم وداد  .عمر سفر كوماه است

اش در شتهر ختاطرات و خانواده عمه من با پسر

ی اناتام شتد و متن بته ستو و نوجوانی كودك 

 مهران حركت كردم.

ی با امومب ل .دهممرج م م مسافرت در شب را  

هتران شتدم. كه منها سرنر نش من بودم عازم م

باریتتك ی هتتااز راه م تتان جادهی قستتمت زیتتاد

شتتود، در روز ایتتن راه ی بایتتد طتتی كوهستتتان

سر به فلک پر طراوت از درختان بس ار زیبا و 

بته علتت خطرنتا  بتودن راه ی است ولت کر ده

ی كند از دیدن این همه زیبتایانسان فرصت نم 

 لذت ببرد.
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 سالم خانوم. -

 طوره؟ چه خوب، ملفن كردید.سالم حالتون چ -

كنم، حالتتان گفته بودم به موقعش ملفن مت  -

 خوبه؟

ی شما باید كارهایتتان خ لت ،بل ، من خوبم -

قتدر دیتر بته دیتر ملفتن زیاد باشد كته این

 كن د؟!م 

از آختترین ملفتتن متتن ی چنتتدان زمتتان زیتتاد -

 نگذشته است.

 قدر هم گذشته است.چ …آه -

د كه از آخرین صحبت ها پ ش باشپس باید ماه -

 كه چند هفته پ ش بود.ی ، در حالما گذشته

 شتهمیهاست كه طوالنیمنظورم فاصله ب ن صحبت -

، هدیكتزام، صدایتان چقدر خوب و ننه گذشت ای

 كه كنار خودم هست د. مثل این

 هایمان باشد.مسافتی باید به علت نزدیك -

 چگونه مگر؟! -

 كنم.از مهران ملفن م  -

آمدید؟ چه ی چه نزدیك، ك ،چه خوب ،واي …آه -

 مدت است كه ایران هست د؟

 …سه هفته -
 كن د؟!سه هفته و حال ملفن م  -

مختل  و بتا دوستتان و بستتگان ی در شهرها -

 بودم، فرصت نرد زودمر مما  بگ رم.

 مان د؟چه مدت م  -

 است.ی ادیدارم چهار هفته -

 بمان د؟خواه د مهران حتمًا هفته آخر را م  -

 طور است.بل ، هم ن -
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 ؟آی دمیپس به شهر ما ن -

 شود.بار فرصت نم سفانه اینأمت -

در شهر ما هم كه بودیتد  یدبار قبل كه آمد -

بابتت  ایتن داشته باش م و من ازی دیدار نرد

 سفم.أمتی خ ل

من فرصتت داشتتم ولتی بترای شتما  قبل بار -

 .مقدور نرد

گذشت آن همه  شما بعد ازی پ دا شدن ناگهان -

را در من به وجود آورد كه مستاعد ی سال حالت

بتا  ،ی من نبود، بتاور كن تدبا شرایط احساس

ی ریتزیرا پی ام، نتوانستم دیدارممام خواسته

از كدام شهر به  کند،رده میكنم و این مرا آز

 مهران برگرت د؟

 .هر خودم، از شهر عطر ملخ نارنتاز ش -

 هایهنوز عطر نارنتفرق كرده؟ ی شهرمان خ ل -

 اند؟!ماندهی ملخ باق

 ،بس ار وس ن شدهی اش نه، ولقدیم ی هامحله -

دان تتد؟ چنتتد روز قبتتل م  ،بتتا امتتاكن جدیتتد

ایستتاده بتودم ی دب رستان یدرب بستهی روبرو

 امماماز   ش دق قًا پس از چند روزها پكه سال

آمتدم كته شتما ستاكنش ی به شتهری سال محص ل

 بودید.

را در شما زنتده كترده ی خاطرات زیاد باید -

 باشد؟!

م ل بودن من از مر  محل . بیهرطوبل ، هم ن -

پتس از آن  ،ی كه در آن داشتمماقمولدم و معل

ی كته از متر  شتهر جدیتدی ب رتتری م لیهم ب

بته  ،معلقات من در آن غ ر قابتل مصتور بتود

 رود.دیدم كه جانم م قول : با چرمان خود م 

 ر شدید آن شهر را هم مر  كن د؟و شما مابو -

ی هادیگتر كته ماننتد دانتهی همچن ن شهرها -

 مسب م پرت سر هم قرار داشتند.

 مر بود؟دل كندن از كدام شهر مركل -

دلتم را در آن جتا ی ممامی كه روزی از شهر -

 گذاشته بودم.

فاصله م ل نداریتد بته ی و االن با ممام كم -

 آن شهر ب ای د؟!

ام كه در سفر آینده بتا ل دادهبه همسرم قو -

 او به شهر شما ب ایم.

مردی هست د كته بته  ،لمم الد، واقعًا خوشحا -

مثل شما یتا اصتالً ی دارید، مردانهمسرمان وفا
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وجود ندارند، یا این كه معدادشان بس ار كتم 

 است.

مرتركمان را بر استا  ایتن ی زندگی هاپایه -

 اصول بنا كردیم.

م ل دارم یك بار دیگتر  من از صم م دلی ول -

 ،نرست می هم م آخرین بار منها روبروی و برا

گفتن با مو دارم، دلم ی برای زیادی هامن حرف

خواهد یك بار دیگر مترا بب تنم، بعتد هتر م 

دانت ، متن ختود بترویم، م ی زندگی سو  كدام

 مو دارم.ی برای اهدیه

 اي؟هدیه؟ چه هدیه -

 ت.گاه دیدمت برایت خواهم گفهر -

شما هر چته كته  یهدیه ،امدان د، شرمندهم  -

دریافت آن بت ش از چهتل ی خواهد باشد، برام 

 سال است دیر شده.

 گوی هایی كه گذشته م م الد، هر بار از سال -

كنتد ب رتتر م ی قلبم سنگ نی كه بر روی فرار

متر و ام آزردهشود، از آنچه بتا متو كتردهم 

هتم ازت  گذشتتهی هابتدر صح شوم،مر م پر مان

 م الد مرا ببخش. ،مقاضا كردم مرا ببخر 

ا متتئن باشتت د، امتت. مطم،اشتتما را بخرتت ده -

ی شتما جتوابی هاالئوی گفتگو و ستامابورم بر

 داشته باشم.

 ،متوی هتاكه در حرفی این آرامش و اطم نان -

دهد كته امتروز ست به من ن رو م طرز ب ان مو

م، قبتول و محمتل مر محمل كنحتسرنوشتم را را

كه من امروز دارم چندان راحت ی گونه زندگاین

ام با روزهایم بستازم و یاد گرفتهی ن ست، ول

-هروزانه روحم و از خود بت یمزك ه ،پ ش بروم
ام زنتدگ  مادهد این ن رو را به من م ی آیدر

حال اگر به صورت جهتش از ایتن  ،را پ ش ببرم

 باشد.ی روز به روز دیگر

ی ریتزی پت ای د بگوی د ه ت برنامتهخواهم  -

 مان ندارید؟آیندهی برا شده

گونته خ زم، روزم هرر بامداد كه بر م نه ه -

 رود.طور پ ش م باشد همان

و بتا قتدرت  محصت ل کتردهی ا شما خانومام -

یتد بته بترایم معریت  كرد ،ی هست دقوی ب ان

ی بته تًا مردمان زیتادروید و طب عسخنرانی م 

گذشتته از ایتن، در  ،دهنتدگوش م هایتان حرف

مان طب عتًا دوستتان و آشتنایان روزمرهی زندگ
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گذارند، چگونته دارید كه منهایتان نم ی زیاد

موان د روزهایتان را به دلختواه گوی د نم م 

 پ ش ببرید!

آن اوقتتات متتاِل متتن ن ستتتند و اگتتر زمتتان  -

از ی ر كتنم روزی هم پ ش ب اید كه مصتوكوماه

برایم پت ش ی خودم است باز حالت روزهایم مال

 كند.را از من سلب م ی آید كه این شادم 

خوانتتدم امفتتاق هایتان از نوشتتتهی در جتتای -

صحبت را از  یرشته ،افتد در حال ایراد سخنم 

 كن د.ب را گم م لدر واقن مط ،ده ددست م 

 .هطورهم ن -

 دان د چرا؟آیا خودمان م  -

ی روحتی هتاود چون حالتمورد بیالم كامالً بئوس

از این گذشته  .بودم هاو را كم و ب ش دریافت

 شود هم غم داشت و هم ممركز افكار كاف .نم 

ام باشتد كته از م تانش باید علتتش زنتدگ  -

ی قتدر قتوام آنام، اغلب افكتار خصوصت ذشتهگ

را كه باید بتا دیگتران در ی هستند كه افكار

د و در دهتالرتعاد قترار م م ان بگتذارم محت

 رود.سخن از دستم در م  ینت اه رشته

یتد زنتدگی دبوكن د منها شتما ر م آیا مصو -

 كن تتدمرتتكلی را گذراندیتتد؟ آیتتا فكتتر نم 

 مثل شما و من زیاد هستند؟ی هایانسان

بهتتر بگتویم متتن نبایتد در  ،متا ،دانمم  -

 گونه ماجراها منها باشم.این

چگونه  كن د بق ه چگونه محمل كردند،فكر م  -

 ؟ندها جان به در بردنود مص بت از این

و گتم ی من با ورود به ماریكی دانم، ولنم  -

بابا و دستورات او به سايناامم ی هاكردن راه

 .طلب دم او را به كمك ،پ وستم

موانتد واقعتًا آیا افكار او و شگردهایش م  -

شتما ی آرامش شما و پ رتبرد زنتدگی برای كمك

 باشد؟!

بترم او را بته كتار م ی ه دستورهاكی زمان -

 مرم.راحت

ست شتاید ی شماهانگران  سازاگر واقعًا چاره -

عمتتل كتتردن ی طبتت  نظریتته او در متتدت كومتتاه

 باشد.ی ارجهفُ 

بتر ی م الد، چه روز ،امبه این نت اه رس ده -

 گردي؟م 

 كه در راه است.ی اشنبه -
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 .چند روزی ب رتر نمانده ،ی چه بدوا -

 ، عمر سفر كوماه است.هنم، هم نطوردام  -

باز هم ملفتن ی موانماندي، م كاش ب رتر م  -

 كن ؟

پتت ش ب ایتتد، شتتما ی كنم فرصتتتر نمتت مصتتو -

 دان د من مهمان خویران هستم.م 

 متوجه هستم. -

در برگرت اول ن فرصتت بتا شتما ممتا  ی ول -

شتما مقتدار  ،گ رم و ام دوارم در هر صحبتم 

ی ذشتتته را بتته دستتت فراموشتتاز آالم گی زیتتاد

 ب رتر بسپارید.

منتظتر  ،، خب، باشدول  ،اممن فراموش كرده -

 ملفنت خواهم بود.

ایم رست دهی ما به سن ،مواظب خودمان باش د -

 كه ماِل خودمان ن ست م.

متاِل ی ما كت ،این را یك بار قبالً هم گفت د -

 كوماه.ی هاخودمان بودیم، غ ر از آن سال

انتتد كتته از ماینتتد و نهای منظتتور متتن آ -

 وجودشان وابسته به وجود ما است.

داریتد خودمتان شما آنهتایی را كته دوستت  -

ی را كته متن دارم آنهایی طالبران بودید، ول

و  ،به من محم تتل كردنتد ،خودم نخواسته بودم

شاید این فرق بزرگ ب ن من و شما و احساسمان 

 باشد.

متروز شتما را ای از زندگی هر چه باشد ن م -

 اند.ر كردهپُ ی به طور معقول

 رد.اندی مفهومی عر ، زندگی ب -

ی كه شتتما معتقدیتد واالیی   به این معنارع -

ی از ابته نظتر متن عرت  پدیتده ،وجود ندارد

 ست كه به سرعت همهااحساسات ضد و نق ش انسان

از بت ن  یدر اثر احساسات ضتد و نقت ش دیگتر

 رود.م 

بتتا ممتتام  متتنی از نظتتر شتتما شتتاید، ولتت -

هتتا و بتته قتتول شتتما ضتتد و ها، ناكام جتتدای 

قم وفادار بودم و با رها باز به اصالت عنق ش

خواهد بب نمتت متا از كردم، دلم م ی آن زندگ

عرت  واال و روحتان ، نته  ،بگتویم تعر  برای

 ن.می هاخواسته

و چون احساسات من جدا از احساسات عاشقانه  -

هتا بته ق شن ست در نت اته ضتد و نی و روحان

 شود.آید و همه چ ز باطل م وجود م 
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 !…م الد -
 كنم.به مقصد كه رس دم ملفن م  -

 نگهدارت و سفرت بخ ر. منتظرم، خدا ،حتماً  -

ی هتوا .شی ملفن در دستهایم دا  شتده بتودگو

در ی افكار مغروش .دا  مهران هم مزید بر علت

ی در ماختت و متاز اسرم مثل اسب لگام گس خته

ر او منتظر چه بود؟ آیتا واقعتًا مصتو .بودند

و ایتن همته ی كرد بعد از این همه سال دورم 

پ ش گرفتته بتودیم  كه هر كدامی طوالنی هاراه

یش به یك نقطه یك مقاطن مرتر  بایست انتهام 

 ختم شود؟

هتزاران بتار  .از نظر من صح م و معقول نبود

 ها گذشته است.ام، گذشتهبه خود گفته

یوار مقابل دوخته شده بتود بتدون نگاهم به د

را كته در آن آویتزان بتود ی این كه متابلوی

به مابلو ی باید مدت زیاد .جه مصویرش شوممتو

مصویرش در  باشم، چون به نظرم رس د خ ره شده

نه نباید بته حركتت در آمتده ی حركت است، ول

گاه دا  من باشد، باید افكار مغروش من و گ ا

 ممرآشفتهی جانب ی لوام كرده باشد كه مابگ ت

 كرده است.

زمت ن و  …افتتد؟!! آهم ی چه؟ چه امفاقی یعن

اق مزمان به حركت در آمده، زم ن لرزه است. ا

روی ی كته لرزید و دو شمعدان فلززیر پایم م 

شتدید بته زیتر ی ایستاده بود بتا حركتت م ز

ها كه در خ ابتان آ یر اموموب لی صدا .افتاد

ها آور بود كه گوشسرسامپار  شده بودند چنان 

اش این بود مرا به ختود خوب ی آزرد. ولرا م 

لرزه كلناتار با زم ن بودنی اول ن بار .آورد

های زیادی احساستش نکترده ، هرچند سالرفتمم 

 بودم.

ه بتود كتی ها و مارب تات دوران كتودكاز در 

حركتتت  یتتك .طب عتتتًا هم رتته همتتراه داشتتتم

ی ابتدا بته ستو .ناخودآگاه مرا از جایم كند

 رو بتهمرا  كه ی رو به سوی قد یاول ن پناره

شد و در طبقته دوم قترار گرفتته ح اط باز م 

ها یتاد داده بچته بهی بود دویدم. از خردسال

-درگاه یلرزه در آستانهقن زم نابودند  در مو
بستگان متن چته؟ آنهتا ی ها پناه بگ ریم. ول

ی یتاراند، حتمتًا بته كمتك و كاا پناه گرفته
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آنهتا مترا صتدا زد و از ی یك .احت اج دارند

پنتاه ی دق قتًا همتان مكتان .نزد خود خوانتد

 گرتم.گرفته بودند كه من هم دنبال آن م 

بود ی ر من از لرزیدن زم ن دقای  زیادمصو

ی برگرت بعد كه همه چ ز به حالت عادی ول

ب ش از یك دق قه زم ن در حال ی كم دانستم

این لرزش در شمال  لرزش بود و چون مركز

اده هراز قرار داشت مهران را ایران و در ج

كه چند روز پ ش ی اجاده .دگونه لرزاناین

ان عبور كرده بودم. مهری خودم از طری  آن سو

عظ م از ی هابود كه سنگی قدر قولرزش زم ن آن

ی هادل كوه جدا شده و در حال سقوط امومب ل

كردند.  ه سرنگونزیاد را با خود به درون در

 شن دم ملفات بس ار سنگ ن بود.

 

*** 

كه هواپ ما در باند فرودگاه متوق  شد ی زمان

متن  .ی در ممام جانم دویتدعا بی احسا  ایمن

ت را به س نه كبتود ابرهتا و آستمان فزم ن س

كتته از پترواز  دهم. حق قتش اینی مرج م م آب

 آید.با هواپ ما خوشم نم 

ًا لتذت بتردم و كه از پرواز حق قتی منها بار

بتود كته در ی احسا  آرامش مطل  نمودم زمتان

جود احسا  كتردم و رویا با ممام و بحالت خوا

 .دغدغه و آنقدر سبكیقدر بآن .در پرواز هستم

بختش بتود كته چنان مالیم و چنان مطمئن و لذت

به كوشش و ی ه چ احت اج .م ل به فرود نداشتم

 در فضا  رویی نامریی و مالیم مران .بودن مقال

نه شب بود و نته  .بردبه جلو میری سبك مثل پَ 

در ی و نته گترم. چ زهتای روز، نه سترد بتتود

ند، دبدن من در حركت بوبس ار دور زیر  یفاصله

ش رین  ردانستم چه هستند. دقایقی بس ااما نم 

بخش لذت آسوده و قدرآنآن باالها گرتم. دقایقی 

ای از ظهكه با گذشت سال ان بس ار زیاد ه چ لح

 مام و هرگتتاه اگتتر غمتتآن را از یتتاد نبتترده

این  مبای برایش ن اچنان زیاد باشد كه چارهآن

كنم و آرامرم را به مزه م  در منهای رویا را 

ای در و چون هر احسا  خوب و مازه .آورمدست م 

د ایتن استت كته ایتن یتآانسان بندرت بدست م 

 امد.ی رویایی دیگر هرگز به خواب من ن نرئه
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ها هلنا در قسمت مستقبل ن پس از محویل چمدان

مثتل  رایحهآراسته، زیبا و خوش  .رم بودمنتظ

ت بته او ستبنی عا بتی احستا  دلتنگت ،هم ره

او را از دستت چهار هفته مصاحبت بتا  ،داشتم

 بودم. داده

یك  یر محبت و با صداقت خالصانهو پُ  مچنان گر

گویتا آویخت كته گردنم  هزن نسبت به همسرش ب

 مرا ندیده است. زیادسال ان بس ار 

هتم ی در راه فرودگاه ما خانه كه مستافت كمت

دانستم م  .را به عهده داشتی نبود او رانندگ

ودی ستفرم را كناكاو است بداند و من متا حتد

 ام.احسا  كرد خسته .برایش معری  كردم

مروز بعتدازظهر بچته عزیزِ  - ی ها بترامتن، ا

 آیند.مان م یدد

 .، دلم واقعًا برایران منگ شدهخوبچه  -

بر ی كردند پدر كال م ئواش ساین اواخر همه -

 ؟دد؟ همه چ ز به دلخواهت گذشتهگرم 

اا این ؟ی بود، خودت چهسفر بس ار خوب ،بل  -

 ت؟شهمه چ ز به روال معمولش گذ

مو داشت یتك نواختت و كستل ی بی زندگ ،آري -

 شد.كننده م 

 ، رتر با ختودت باشت ی بمو فرصت داشتی ول -

 مزاحمت شوهر!ی ب

می دانم ی ول - را ب رتتر  وكه من بودن بتا 

راست ، یلتدا چنتد بتار ملفتن  ،دهممرج م م 

 كرد.

 مادرم چگونه است؟ -

متادر ی برا یلدا ،استم بگویموخهم ن را م  -

 كرد.م ی اظهار نگران

 افتاده؟!ی چرا، مگر امفاق -

در   رتتتر متادربی او این اواخر از فراموش -

 .های اخ ر معری  كردههفته

 تل لمحی مادر قتدری دانستم كه حافظهمن م  -

 كند.فراموش م ی خ ل ،رفته

 من معری  نكردي؟ی پس چرا برا -

دق قًا مطمئن نبودم، باید برایش وقت دكتتر  -

 بگ رم.

 در اول ن فرصت با یلدا صحبت كن. -

 هم ن كار را خواهم كرد. -

 ن ن هم صحبت كردي؟آیا با ناز -
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بل ، در اول ن فرصتت مفصتل برایتت معریت   -

 خواهم كرد.

 ؟آیا امفاق جدیدی افتاده -

و همان ی نه، مثل گذشته است، مغموم، ناراض -

 ها.صحبت

 !؟…موی هاو همان دلداري -

هتم ی ختوارو غتتمی دلاتویی ها براما انسان -

 ایم.آفریده شده

 به آفرینش معتقدي. -

 .. هلنا ،معتقدمو به وجود آمدنش  به انسان -

كنتد م ی كته راننتدگی شخصت قرار ما این است

 زند.نو زیاد حرف باشد باید حواسش به جاده 

شتود و ایتن دانم چون حواسش پرت م بل ، م  -

 ست.ی شمااز قوان ن رانندگ

بتته ختتاطر ب تتاور متتن متتازه از ایتتران  -

 ام.برگرته

شتان دخو مخصو  بتهی و آنها قوان ن رانندگ -

اش دیتده دن تا مرتتابهی دارند كه در ه چ جتا

مواننتد دور ها م در م دان اشود، آنها حتنم 

سبقت ی بزنند و یا دنده عقب حركت كنند و برا

ی پرت امومب ل مقابل بتا فاصتله ب ستت ستانت

 كم ن كنند!!

 از دل ب رون داد. شاد یاو خنده

 همه این لحظتاتی م الد، دلم واقعًا برا …آه -

ی ابا مو بودن و آنچه مو برایم معریت  كترده

ب رتر از  چه چ ز برایمی دانم  ،منگ شده بود

 ؟حال دلپذیرهو در ع ن سابقهکم  ،همه عا ب

 نه چه چ زي؟ -

موانم هنوز بتا متو بخنتدم و  این كه من م -

 هایم بخندانم.با خنده هممرا 

 گوی .م  حق قتش هم ن است كه -

به روال معمتتولش برگرتت. ی چند روز بعد زندگ

عكسی  ینت اه .سریعًا وقت پزشك دادند دربه ما

كه حام مغز او كم  این ندكه از سر او برداشت

ی شتتده و او بتته علتتت كهولتتت رو بتته ب متتار

بته ی رود. مادر در سن هرتاد سالگم ی فراموش

دانستم انتهتایش من م  واری دچار شد ماین ب 

مادر هتر نكتته است. ب ماری آلزایمر ی ب مار

از ی اا ن اوردن خ لتسفی كه به علت بأقابل م

خویران و دوستان با خود داشتت شتاید بتتوان 
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 دارد،ای هم با خود ی مسك ن دهندههاگفت نكته

آالم زندگی كتودكی و این است او آنچه  نظر من

او را ی خصتتو  دوران زناشتتویهنوجتتوانی و بتت

ی ستتپرد و یتتك بتتاره بتته دستتت فراموشتت هآزرد

دغدغه و شاد به خود گرفته ب ی گونه حالتنبدی

اطراف ان هستند که رنتت  در این مواقن و است

 برند.می

پدرت را  استی كند: مدمال م ئوزمانی از من س

 ست؟ا ب نم، او كاا رفتهنم 

ی پدر ستال ان زیتاد آورددانم به خاطر نم م 

آیتا پرسد ی از من م است فوت كرده و یا زمان

متن از  ی ات دارد، قلب و ستت نهمادرش هنوز ح

ی اشتود. چتارهشدت انتدوه بته هتم فرترده م 

ب نم جز این كه حق قت را برایش بگتویم و نم 

ی نصتت ب ختتودم ادلاتتوی ی گتتویاز ایتتن حق قتتت

بعد بته ی الش زودگذر و آنئودانم سم  ،شودم 

 .سپاردم ی دست فراموش

 ماندهی باقی هاغمم این است كه این سالی همه

غمتش را  راگر مرا هم فراموش كند چگونته بتا

 محمل كنم.

 ش.غمگویند: آن روز و آن این مردم م …آه

در  .رومچنتتد روز بعتتد بتترای دیتتدارش متت 

 در افکتارش ی پناره درون مبتلآپارممانش جلو

 ستر چهتار نوبتت بته اوی روز .فرو رفته است

 دهند.زنند و كارهایش را اناام م م 

. ب رتتر متن از بتود ب ش از پ ش ستاكت شتده

كتته هتتر دو دوستتت ی ختتاطرات ستتفرم و عزیزانتت

 دهد.كنم و او گوش م داریم صحبت م م 

بته  ،دلم خ لی برای ایران منتتگ شتده پسرم -

ی هازنم بایتد ستالحد  مت ی آید ولخاطرم نم 

 برم.اا به سر م ی باشد كه اینزیاد

 پت ش دانم مادر، چه خوب شد كه چند ستالم  -

 ار از بستگان به ایران رفت د.دیدی برا

 موانم بروم، مگر نه؟دیگر نم  -

كته شتما داریتد ی كنم، در شترایطر نم مصو -

، آیدپ ش میم چه  دانچه م ی امكان ندارد، ول

را خداونتد ی گوی د: هر درمگر شما هم ره نم 

 گراید در دیگري.از سر رحمت م  ببندد

ا ختدا بت هواقعًا هم نطور ،بل ، بل ، پسرم -

ه رویمتان بتاز بستته بتی كه باش م همه درها
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آیتا  ،آیا همه فام ل حالران خوب بتود ه،شم 

 بزرگ را هم دیدي؟رپد

بل ، مادر، همه حالرتان ختوب بتود و همته  -

 حالتان شدند.ی جویا

دیكانش را از نز چند كند اسام ی م دانستم سع

ال ئواین اواخر در مورد آنهتا صتحبت و ست كه

 شد.موف  نم ی خاطر ب اورد، ول كرده بود به

مادر همه حالران خوب بتود و م تل بته بلی  -

 دیدارمان دارند.

م تز روبترویش ی كته روی اعكس بزرگ قاب شتتده

از  هم پناتتاه نفتروقرار داشتت مامتتن یتك قت

بود كه امروز غ ر از چنتد نفتر  هاترینکنزدی

. زنتدگی ست ر آن بق ه دیگتر وجتود نداشتتند

 بود. ردهطی ک طب عی خود را

 داشت.ی ملفن كرد و با مو كاری پسرم یك -

 نكرد؟ی بود، خودش را معرفی خب مادر، ك -

مثل این  ،دانم، مثل این كه گفت كه استنم  -

آیتد  بته نظترم م ،ی دور آمده بودكه از جای

مثتل ایتن كته از  ،گفت م ل دارد مرا بب نتد

 فام ل خودمان بود.

 آیا اسمش را نپرس دید؟ -

 …مثل این كه گفت چرا، -
 فكر كن د.ی خب، چه گفت مادر، قدر -

 .نریمانمثل این كه گفت  …اوه -

 و این نام ناخودآگاه از دهان او خارج شد.

ی مادر كه چند ستال هاواز عمی پسر یك نریمان

متتن شتتن ده بتتودم بتتا و  بتتود رتاز او كتتوچك

 كنند.م ی مریكا زندگآاش در خانواده

ی كت ،دكنتا زنتدگی م گفت كا ،رچه خوب ماد -

 ؟وارد شده

 دانم.نم  -

 كنم.پ دایش م  ،خب مهم ن ست -

فرصت  .ام بودد روز آینده دوران معط ل چن

مختل  موف  ی هاداشتم و با چند ملفن به هتل

مرین از لوكسی و پسرش را در یك نریمانشدم 

شهر پ دا كنم و به امفاق هلنا و ی هاهتل

قدر از آنان برویم. ها سریعًا به دیدارشبچه

ام شاد و دل زنده شده بودم كه ودیدار این اق

 كنم.وصفش پ دا نم ی برای حد
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 های دور ومرا به یتاد ستتال نریماندیدار با 

 برادر او انداخت. گودرزاز ی خاطرام

اش كته او از عر  گودرز و دختتر عمتهی ماجرا

 یعرتت  و همتته …صتتم م قلتتب عاشتتقش بتتود. آه

شتاد و سترزنده بتود. ی وانبالهایش. گودرز جت

با موهتای پرپرتت  .و خندان داشت جذابی صورم

ی شد با خود شتادوارد م ی به هر مالسای نقره

كتترد. و نرتتاط و خنتتده را وارد آن مالتتس م 

ود و بته عنتوان معلتم متدریس دیپلم گرفته ب

مر عاش  شتده بتود. عاشت  همهمه ماز  .كردم 

ه نته مپتل و از نظتتر چهتری جوان، قدری دختر

 ش م ستتزیبا، ل سانس داشت و به عنوان ی خ ل

كرد و گودرز كه در آمش عرت  كار م ی در شركت

دید. شتاید نم ی سوخت از او موجهاین دختر م 

ب رتر به این دل ل كه دختر دانرگاه رفتته و 

پدران هتر  .ا كرده بوداو فقط به دیپلم اكتف

از همستر دوم ی گودرز پستری ول کپزش دو جوان

در ی مرپتای نی ش بود كه به این صورت جتاپدر

ز آبش با پتدر در یتك خانواده داشت و او هرگ

او  یاز این رو به عرت  و عالقته .رفتجوی نم 

كه گودرز بته دانرتگاه  . ما ایندشنم ی موجه

دوران محصتت ل موفتت  بتته ی وارد و پتتس از طتت

ی شتود و بتا پافرتاردریافت مدر  ل ستانس م 

ش از او اهود به دختر عمبس ار و ابراز عر  خ

 كند.م ی خواستگار

وحرتتنا  ی در خالل هم ن ایام دختر به ب متار

ی رود، ولپ ش م  ی مرگشود و ما پاسل مبتال م 

ته ستكا و محبت عمت قش عر  از گودرز نه منها

ازدواج و مرتك ل ی رارش بتراصشود بلكه انم 

ی شود متا جتایمرتر  با دختر ب رتر م ی زندگ

دهتد  ختانم صتریحًا بته او هرتدار م كه عمته 

رود. از دست مت ی و به زود گدخترش در حال مر

و  د از این خواب آشتفته ب تدارخواهاز او م 

 خود برود.ی دنبال زندگ

پتتا  بتود كته خالصانه و ا عر  گودرز آنقدر ام

كند بدون بتودن بتا ایتن دختتتر زنتتدگی اعالم م 

ری برایش مفهومی ندارد، متاب محمتتل رنتت ب متتا

گونته كتته هستت محبوبش را نتتدارد و او را هم ن

د، ره عر  را رفته بازگرتی هخواقبول دارد و م 

 چن ن باشد با او خواهد مرد. مقدیرن ست، اگر 
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از شانس دختر و یا از شانس عر  عم   گتودرز 

ها دست و پنچه نرم كتردن بتا دختر پس از ماه

یابتد و بهبتود م  زودیهبتشود، مرگ پ روز م 

از  را دختتری بعد كه همه برگرتت زنتدگی ندچ

آنها بته  دانستندگودرز م ی عر  و وفا یچرمه

ی مرتك ل زنتدگ ،ینتدآعقد و ازدواج هم در م 

گتتذرد كته سته  منهتم ی دهند و چ تزمرتر  م 

بته ی پایانیو نراط بی گرم فرزند ش رین زبان

 د.نهمی دمرتر  آنها ی زندگ

از اشتتغال متن این ماجرا چند سال قبل  یهمه

رابطه و  .افتدفاق م در مهران امی ادر اداره

معاشرت من با این زوج كه از بستتتگان نزدیتك 

شدند، به علت اختالف چند ساله سن من محسوب م 

و متا حتد ستالم و ی كه با هم داشتت م معمتول

 ها بود.دیدار در م همان ی و گاهی احوالپرس

آستمان آنها گتودرز در ی زندگی ابتدای هاسال

بتترد. ظتتاهرًا اش بتته ستتر م گتتون زنتتدگ بهرتتت

 امتا كرد،اش حس م ی در زندگ کمبودبایست نم 

گفت ی كوماه و اغلب بی در آن دیدارها امن حت

نهتتا گرمتتا و صتتم م ت و آاز جانتتب ی و شتتنود

بود از جانتب ی محبت را كه او الی  و مرتاقش 

 رت ی عدیدم. ختودم روزهمسرش نسبت به او نم 

دانستتتم عاشت  از م  بتودم فته و چر دهرا یا

 كند.معروق چه طلب م 

از  پنهتان  ستینمك ن و ی ، لبخندیچرم یگوشه

شت رین در  یكته نویتد بته لحظتامچرم اغ ار 

 دهد.ی منهای

خرك و مهی از  ،ی مفاوتا همسر او، سرد و بام

دانم. گرا بود. چه م دل و یا لبخندی خنده هر

بود، مگتر  اوی س اسی هاتش فعال تلعشاید هم 

ست اه و ی كه س اس ون قتول بته زنتتدگ نه این

های دیگر را نب نند رنگ اند كهداده سف د خود

فتنتد و ی در آن استت در ب با هر چه زیبای و

كننتد؟ بتاز هتم چته  از لطافتت آن را مخل ه

 دانم. انسان یك سر دارد و هزار سودا!م 

 .گودرز ،من هستم ،سالم م الد -

ا ب رتتتر بتته گوشتتم فرتتردم. ابتتتدا ری گوشتت

گترم و ی صتدای ام، ولكردم اشتباه شن دهمصور

 مهربان خودش بود.

 ؟طورهگودرز، حالتان چ وسالم پسر عم -
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قترار بر ستم را در ختانوادهرمادربزرگ ایتن 

ی ابتراز بترا هاكرده بود كه كتم ستن و ستال

عنوان عمته،  ااحترام به بزرگترها آنها را ب

ند و به هم ن علت خطاب كندای ، خاله و غ ره 

و خاله دور و بتر ختود ی و دای وعم دوج نمن 

ودنتد، در نبی و حق قی داشتم كه ه چ كدام من

بود متن هتم مادر ی ونت اه چون گودرز پسر عم

 كردم.خطاب م  وبایست او را پسر عمم 

از متو   تهمدم خوبته،جان، حالتت عزیزسالم  -

 آی ؟خبرم، چرا خانه ما نم ب 

 مدان تد كارهتایمتتن ختوبم، م  ،پاسگزارمس -

ست، دست منهتا هستتم مقریبتًا همته خ لی زیاد

 دهم.اناام م  قسمتمكارها را من در 

نهایتت بته متو دانم، از دكتر شتن دم ب م  -

 عالقمند هستند.

كترد كته كی م پزشت دنتدان اشاره به سرهنگ و

متادر متن بتود و ی هتاوعم همسر یكی از دختر

 شد.ی در قسمت دفتر اداره رسمموسط او كارم 

از  من هستممنها در قسمتم د، نچرا كه نباش -

 .مآیپس این همه كار بر م 

طور كه حقتوقش دیتر و ارمش هم ن است، همان -

وخت و ستتوز نتتدارد، حاتتم امتتا ستت دزود دار

 متا رو ی دارد! حالصعودی هادرجه كارهایش هم

 خوب هست م. پرس دي؟

  دا كردید.شماره ملفن مرا چگونه پ -

شتماره  یستت، مه تهدانستم محل كارت كاام  -

امروز بعدازظهر كاا ی ت مركل نبود، راستملفن

 ات چه است.نامهرهست ، ب

از افراد فام تل نتزد ی ر كردم باز معدادمصو

آنها جمن خواهند شد و او به فكر من افتتاده 

رفتن نداشتم، قترار ی مهمان یاست. ه چ حوصله

بته  چاماناگارا در كافه ی تساعی بود با مهر

گرفته بود ما بته ی او امروز مرخص سر ببریم.

 برسد. همی اناام كارهای

منظتورم  ،روم خانه لی اداره م بعد از معط -

 اقم است.ما

 موانم مرا بب نم؟م  -

ی آیتتا امفتتاق ،اق متتن! چتته عاتتبمتتشتتما، ا -

 موان د مرری  ب اورید.افتاده؟ البته كه م 
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ی ن فتتتاده امتتروز از آن قنتته، هتت چ امفتتا -

هم با مو داشتته ی گفتم دیدار مشها رد م طرف

 باشم.

بل ، با كمال م ل، مرری  ب اورید، خوشحال  -

 شوم.م 

كنم، عصرانه را با هم و نتزد خرید م ی قدر -

 م.یخورمو م 

 باشد منتظرمان هستم، آدرسم این است. -

 ب نمت.ساعت سه بعدازظهر م  -

 .ی بتودم. ملفن عا بتدقرار دا جایش ی راگوش

متن در  بعد از این همه متدتچگونه شد گودرز 

كنم هو  دیدار مرا كرده. متا م ی مهران زندگ

در جمتن فام تل و ی امروز این من بتتودم گتاه

 كردم.آنها شركت م  یخانه

 ازی دانستتتم قستمتی بتا مهتری در صحبت ملفن

 ،ش باقی مانده كته بایتد اناتام شتودكارهای

ی موان م دیتداركرد امروز نم از این م گالیه 

 داشته باش م.

پس از معط تل  آن روز هم به اممتام رست د و 

ندگ آپارممی اداره به سو ام حركتت ان محتل ز

ی اقم كه وارد شدم به سترعت قتدرمكردم. به ا

احت تاج بته  .ی وسایل كرت دمدست به سر و رو

 تت  و نظقتتدر ی آنمهتتر .نداشتتتی موجتته زیتتاد

ام از اد محل زندگ ده اجازه نم مهربان بود ك

 فتد.صورت خوشش ب 

زنگ آپارممان بته صتدا  نكر دطول ی مدت زیاد

 در آمد.

 من. سالم م الد عزیزِ  -

گودرز وارد مح ط كوچك هال آپارممان شد و 

ی مرا بغل كرد. بعد از او خانم جوان و زیبای

را با  اشچهرهی زیبایی مركی كه ع نك آفتاب

دو چندان  د او راوش ده بوآن كه چرمانش پ

از دیدن او واقعًا  .زیبامر كرده بود وارد شد

 را مر  برم داشت، اوی قدر ادم، حتریكه خو

 ندیده بودم.ی قبالً در ه چ دیدار دسته جمع

 كردم.ی اقم راهنمایمآنها را به ا

 من هستند.ی ایران از آشنایان بس ار صم م -

 یهایتن جملتی كته پتس از ادای خانم در حتال

رمش بتر كوماه گودرز با لطافت ع نك را از صو

كناكتتاو و بتتا  ،داشتتت، بتتا چرتتمانی زیبتتام 

 ب رتر سالم گفت.ی لطافت
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 د.یسالم، خوش آمد -

در دستت  یگودرز پاكت مقریبتًا بتزرگ و ستتنگ ن

پاكت را روی م ز فلتتزی ارج قترار داد.  .داشت

كن ا ، مقداری زیادی كالبا  و  یابتدا یك بطر

هتای دیگتر را ان سف د و قدری خوراك سوس س، ن

در  دهایی كه متن همتان موقتتن از كمتدر برقاب

 آن سته ل توانداد و در پتی  آورده بودم قرار

روبتروی ختانم روی  .م ز قرار داد روی و آورد

ای دیگتری بترای جتتصندلی نرست و من هتم چتون 

 .ختواب قترار گترفتممخت ینرستن نبود روی لبه

 .نداشتماق ممبلمان زیادی در ا

ی متفرقته هان م ساعت بته صتترف غتذا و صتحبت

ی هتم بته اآمش زد و دانهی خانم س گار .گذشت

س گار وینستون بود و چتون آن  .من معارف كرد

 كر دم قبول كردم.زمان س گار م 

ی صتورم کته گتودرز بته زن جتوانی هااز نگاه

آنهتا ی بس ار مردپسند داشتت دانستتم آشتنای

متدت  باشد و طب عتتاً  دموانقتی و ساده نم مو

اختتالف ستن  .شناسندهم دیگر را م است ی طوالن

 كرد.كم او با گودرز هم معاب مرا ب رتر م 

استتت دب رستتان ی من مدمی م الد، شاید ندان -

را در اخت تار ختود دارم و ی ادخترانهی خصوص

آن هستتم و ایرتان هتم ی در واقن مالتك اصتل

 اته متا ناظمه این دب رستتان هستتند، در نت

 شناس م.ها است هم دیگر را م مدت

ی  م كوماه گودرز از نظر من در واقن عملضمو

ب هوده بود. شاید ب رتر به این علت بود 

 ی پ ش ایااد شده بودرا كه دقایقی سكوم

ی خرك و رسم را از حالت مقریباً  و مالس دبركن

كه در ی هایب رون ب اورد. خانم نظرش به كتاب

ی فرصت .ی داشتم جلب شده بودلزسف د ف یقفسه

درز به سرعت و ناوا كنان از گو مادست داد 

مواند مدمی را با دوسش ا م ال كند آیئومن س

 اق من منها باشد!مدر ا

ی قرار گرفته ااناام شده ُپرسشدر عمل و 

در آن سن ن  .موانستم جواب بدهمچه م  .بودم

ی چون او عملی جواب رد دادن به شخصی جوان

با بود به هم ن خاطر م  معمولآم ز و غ ر رقه

كار دارم ی جای اشاره سر مصدی  كردم و گفتم

 گردم.و ما دو ساعت دیگر بر م 
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مهران در له ب غضب خدا  .ی بودعصر بس ار گرم

دوستم  خودم را به بوم كی با ماكس .سوختم 

صرف نهار ی پسرش برا رسان دم. پدر دوستم گفت

انستم دم  این رام هم خود ،و استراحت رفته

خوش و بش ی پس از كم .اش بودچون كار هر روزه

با پدر دوستم در ب رون فروشگاه نزدیك درب 

 مرغول نظاره عبور عابرین شدم.ی ورود

 بار هواآمشی سرم دا  شده بود. نه از گرما

 بلكه از آنچه كه امفاق افتاده بود.

ی هاه؟ آن عر  و آن خواستچه شده ..نی چهیع

مارب ات یك عدد عر  كه او از م انش گذشته مت

عر  پس از س راب  یبود؟ آیا جذبهی سرگرتگ

گونه كوچك دن جسم از آنچه كه طالبش بود اینش

شود كه انسان منها به ن از جسم و ضع   م 

 اندیرد؟م 

چرا؟ پس آن همه  …ی گرفتهاآیا گودرز معروقه

او و ی هاعر  و باز هم عر ، آن دلدادگ 

های پر شور به همسرش چه شده؟ آیا در هر گاهن

شته اهریمن ز م انش گذا ها كه اوم آن خوانخَ 

چون مركل گ رت آوردم  ؟انتقام در انتظار بود

 برمت؟!م  پس ارزان

عطرش را ی مثل او و احسا  او س رابی چرا مرد

جوید؟ آیا باز هم عاش  م ی در بدن زن دیگر

من بود او را  یشده بود یا این كه فقط ممنا

 گفت:كرد. نه این كه او هم ره م مابور م 

ا و بر مردی برای اول ن بار عاش  شود اگ

زن ی برای ایجهمسرش عاشقانه زندگی كند هرگز 

 نخواهد بود.ی دیگر

ل كنم انسانی كه آنچنان وبرایم مركل بود قب

 اعاش  و دلباخته بود عر  زن دیگری و یا حت

. آموخته را ی بپذیردجسم او را به این راحت

پس باید به حاالت قوی  .دوباره آموختن نباید

مردانه او باشد كه به چن ن ریسك بزرگی دست 

ها و كه شاهد سردي نزده است. مگر نه ای

ام. آیا های همسرش نسبت به او بودهموجه ب 

داد؟ اگر همسرش پی به گودرز ح  را به خود م 

 مقصرآنها ب رتر رد چه؟ كدام یك از بُ ماجرا م 

موانستم بكنم، آیا كاری از هستند؟ من چه م 

ای آید؟ مرا در عمل اناام شدهدست من بر م 

ه خانه قرار داده بود. آمدن ناگهانی آنها ب

از این گذشته اگر  .من، مرا غافلگ ر كرده بود
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آید چه اش م همراه معروقه دانستمهم قباًل م 

موانست باشد، چه م  لعملماموانستم بكنم، عكسم 

او  موانستم خواهش او را رد كنم.گاه نم من ه چ

-بایست مرا در محضوریت اخالقی قرار میخود نمی
 داد.

موانست مثل هر زن ه گودرز نم خانم همرا

موانست آنان نم  یباشد و رابطهی دیگر کسرسب

مادر من ی پسر عمو .ی پایه باشدو ب مازه

از حاالت چهره  .بودذشته ندیگر آن مرد شاد گ

به حاالت ی شد پم ی ب انش به راحت زو طر

را با ی مالسی هایاو كه روز .رداش بُ درون 

 كرد، اكنون خوِدم بودنش مملو از شادمان 

دانم شاید چه م  .ی از او گریخته بودشادمان

آیا  كرد؟م ی ریزی را پی مرتر  دیگری زندگ

ول ن ایا من  ی او آگاه شدهاز ماجرای كس

 ؟!این اعتماد او به من .هستم

ام با مادر، یك بار در مهران و در خانه …آه

 به من گفت :ی مملو از نگرانی چرمان

ها شده ات پاموق عزبام خانهشن ده ،م الِد من

 است؟!

ی دیوار حاشا را باال برده و من با شرمندگ

 دانست ؟آیا مو آن روزها م  .بودم

تل  در سر داشتم كه مخی اهاو امچراها  درقآن

 بعدی از آمش شده بود. له ب گرمای مغزم كوه

 نبود.ی مهران كه چ ز ظهر از

به ی مغروش گذشت. دست افکار دو ساعت با این

شانه من خورد و مرا از عوالم ارواح ب رون 

 آورد.

 كن ؟اا چه م این ،سالم م الد -

ود و برایم پ ش آمده بی سالم دوست من، كار -

 ا پ دایم شد.ااین وقت روز این برای هم ن

و  نهكولر روش ه،بارب ا درون، ب رون آمش م _ 

 فالوده دعوت من. ،هوای درون مطبود

دارم كه باید ی نه، باید بروم، كار دیگر -

 حتمًا اناام دهم.

افتاده، نكنه ی رس ، امفاقگرفته به نظر م  -

 ؟هرگذاسر به سرت م ی مهر

ی دیگر دوباره برای نه دوست من، ما ساعام -

 آیم.دیدنت م 

را متوق  كردم. ی این را گفتم و اول ن ماكس

نه رس دم خا یبه زود ی نبودفاصله زیاد
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زدم و پس از مكث  اقمای كوماه به درب اضربه

 وارد شدم.ی كوماه

ی حالت .ی نرسته بوداگودرز منها در صندل 

مختخوابم شدم كه  یداشت. متوجهی خمار و راض

ی كه خود ه بود اما نه به روال مهرمرمب شد

نرستم و ی دیگری در صندل .ن ز آموخته بودم

 منتظر ماندم.

كه از ی هستی من، مو منها شخص عزیزِ  ،م الد -

و مو از امروز محرم ی ااین موضود مطلن شده

 اسرار من هست .

 ی دیداربرا گفت دملفن کردید و  یوقت -

باشد  باید امفاقی افتاده د  زدمآی د حم 

 در این مورد فكر نكرده بودم. زولی هرگ

خودت متوجه  ،ی ندارمحوصله موض م ب رتر -

 اي.همه موضود شده

كل ی ول ،بل ، حال همه چ ز را دانستم -

و ی طب عتًا همه چ ز شخص ،ماجرا را در  نكردم

 مربوط به خودمان است.

های خودت، بدون ها با سرگرم و منی وانجمو  -

ی كه با زنی و ما زمانی زندگی هال تئومس

ی اراده كن گونههری انردهی شریك زندگ

ا من دست و پایم كامالً ی كن ، امزندگی موانم 

 ی ب ش از حدكه منهایی ست و زمانابسته 

هم نباشد ی معمول فرار وارد كند و گوش شنوای

برنود، ات را منهای ی ر صداپُ ی آوا ما بتواند

ها از انسانی خ ل ،رسدوقت زمان سقوط م  آن

روند م ی خود به راه و مرامی بردبار با ممام

من،  عزیزِ  ،ی نداشته باشدكه شاید پایان خوب

ی همه جانبه كه باز این فرارهای آیا زمان

 اق مو پناه ب اورم؟مموانم به ازیاد شد م 

ب ن د اگر شما راه چاره را منها در این م  -

 صالح مملكت ،شمموانم داشته بای نم من مخالفت

من را  یخویش خسروان دانند، بل ، خانه

 پناهگاه بدان د.

م كه مرا دارم، نه برای بس ار خوب، خوشحال -

گذاري، بلكه  ارم م اقت را در اختمكه ا این

و پناهگاهم ی فهمكه مرا م  به خاطر این

من هم به موقعش  ،ر به ما سر بزنتب ر ،ايهشد

 با مو مما  خواهم گرفت. 

خود رفت و مرا در راه  ی بعد گودرزدقایق

ام منها آرام گرفتهی ا قدرافكار مغروش ام
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م: صالح گذاشت. مگر نه این كه به او گفت

داند چه پس او م  .مملكت خویش خسروان دانند

 هم آگاه است. آنی هاكند و از ریسكم 

گاهی او و  چند هر از ی عادت كردمپس از مدم

نی هم اق خود بب نم و زماماش را در امعروقه

شد معمول م  اش ب ش از حدكه غم منهای 

 ی او ب ش از حدول .هایش را گوش دهمحرف

ی ارا هم به گونهی مهر .گفتی نم معمول سخن

 متقاعد كرده بودم.

خودم  سال گذشت ما به این روال نزدیك به دو

از ی به قصد اروپا مر  كردم. در یك را رانیا

ام به ایران دانستم اسرار ول های همان سفرها

او از پرده ی گودرز موسط همسر برادر نامن

ی ناگواری و زناشویی عاطفی ب رون و ماجراها

ی ب ن او و همسرش امفاق افتاده و آنها ما پا

با وساطت خویران و ی هم پ ش رفتند. ولی جدای

 چرم پوش ده بودند.ی ها از جدایبه خاطر بچه

نسبت به من ی ر خوبهمسر او نظ دانستم م

 ندارد.

ی گودرز به علت ب مار ی بعد آگاه شدمچند

سرطان از دن ا رفته است. از همسر و فرزندان 

همسر  مدمی پ شی نداشتم ما این كه او اطالع

 در ی دیدم و دانستممهران و در ض افت او را

فت دیگر كند. به من گم ی خارج از ایران زندگ

ش عذاب وجدان و در آم ،آن انسان گذشته ن ست

از من خواست  .سوزددست دادن همسرش م از غم 

او ی گاه ما  ملفنی داشته باشم و حالبا او م

 كند یا من.ملفن م 

 .ی دارداعا ب و پوش دهی هاچه بازيی زندگ

اش را بدین گونه اشوی زنی گودرز عر  و زندگ

مازیه و محل ل عر  او نسبت به  .ماربه كرد

ی سوزاننده منار شد كه همهی اهمسرش به نت اه

حال اگر عمر  .او را سوزاند و خاكستر كرد

داد و چند صباح دیگر طعم ملخ مهلتش م 

 بود؟كرد آیا خوشبخت م مزه م  اش رازندگ 

هر ما ب رتر در شی ان و پسرش چند روزنریم

 یخانه در بودن بهنبودند. اقامت در هتل را 

ب اوقات را با ی اغلما مرج م داده بودند ول

زمان مر  ما از من و هلنا  .گذراندیمهم م 

در اول ن فرصت آزاد به لو   قول گرفتند

 آنالس و دیدار آنها برویم.
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 داري.ی م الد، چه فام ل خوب و مهربان -

 برایت معری  كرده بودم. -

معری  ما مصاحبت با خود اشتخا  ی لو هدرست -

 كند. فرق م ی خ ل

ی و پتنت ان را بت ش از ستنریمدان ، من م  -

هتا هتم زیتاد ندیده بتودم، آن زمان سال است

داشت كته بته متن ی برادری معاشر نبودیم، ول

نهایتت دوستت نزدیك بود و متن او را ب ی خ ل

 داشتم.م 

آمد  یهمان شخص كه در سفرمان به ایران روز -

 خود برد؟ یو ما را با امومب ل به خانه

 ست.ا بل ، همان -

 نم بمتتو را مت ی انقترهی امروز كته موهتا -

 .دق قًا شب ه موهای او شده

در متن دانم، جنس موی اغلب مردان قوم مام  -

 .شودم ی اریزش، نقرهی شب ه هم است، به جا

 و چه زیباست. -

چرا من ی به هر صورت بهتر از ریزش است، ول -

 ؟گویم: موهایم سف د شدهم 

اي، در را هم رته گفتته دانم، مو اینچه م  -

ی و مو ب رتر به جوگنتدمی كه رنگ موهای صورم

هر چه كه هستت  ،ای شب ه است ما سف دیا نقره

چترا در ایتران فقتط از ی راستت ،دلنر ن است

كنند و آن م ی ها جلوگ رخانمی نمایان شدن مو

را بر خالف شرد و باعتث از راه بته در رفتتن 

یتا ستف د و  یجوگندمی دانند؟ موهاآقایان م 

یتك زن  ،مر استتاه آقایان كه ویران كنندهس 

بتا مترد چته ی انبتزاول و بدون هم یدر وهله

دهتد و بتا ب ند كه عنان اخت ار از دست م م 

ا كته ابتتد شود؟ مگر نه اینییك نگاه عاش  م

ی و قلمت ب نتیب نتد؟ صورت ظتاهر مترد را م 
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ی و شاید موهتایی یا م ر ی س اهچرمان كر ده،

 م ره؟!ی ه رنگ بلوطب

آنهتا  یكته جامعتهی دانیمی ست ول  با موح -

دانم، چته مت  ،مرد ساالر است از ایتن گذشتته

كه مردان و زنتان  فه باعث شدهشاید هم ن فلس

 پوشانند. خود را م ی پاا م از سری روحان

ب ننتد، خوشرتان موانند بم پس آنها چگونه  -

 !ب اید و عاش  شوند؟

است كه هرگز ی االت زیادئومن، س عزیزِ ی هلنا -

متا را  ،بگتذریم ،آنهتا ن تافتمی برای جواب

 ند، نظرت چه است؟آنالس كرددعوت به لو 

م،  م تل دارم دعومرتان را قبتول كنتی خ ل -

دیگتر متادر، ی پسرعمو ایگفته كه خصو  اینهب

 ست. ااد نقاش برجسته هم ساكن این شهر آن است

ی از آرزوهتا ینتدای، متهآه، بلی هم نطتور -

پس از ایتن همته ستال او را  من است یدیرینه

 .ب نمدیگر ب ربا

دانم چتته مت  ادانم، برایم گفته بودي، حتتم  -

 ات گذاشته. اثر مثبتی در كارهای نقاش 

ل امفاقات بعد از یتازده ستپتامبر مركی ول -

 مستتافرت بتته آمریكتتا ی م بتتراشتتن د ،ستتتا

 گ رند.نهایت مركل م یب

خواهنتتد از اروپتتا كتته بی كستتانی انتته بتتر -

ای ما كه پاسپورممان خصو  برهب ،مسافرت كنند

 ست.از این جا

گان نران دادیتم كه ما به این بستی با موجه -

دیتدار ی ان برانریم اً خصوصنها آو اصراری كه 

متا  بودن بتاباید از دوباره ما ابراز كرده 

 ،ی باشدكنم سفرمان عملر م مصو ،خوشحال شوند

گویتد: هتم كه م ی المثل ایرانول یك ضرببه ق

 فال است و هم مماشا.

ستفرمان ی ب رتتر بتترای چه فصتلی كنفكر م  -

 مناسب باشد؟

ام مابستتان را من متتازه از ایتران برگرتتته -

اول پای ز باید بهترین فصل  ،گذران مایناا م 

آنها باشد چون آناا هوا گرم خواهد بود و متا 

 مزه خواه م كرد. در واقن دو مابستان را

 یپتس بایتتد در مه ته ،متن، چته ختوبی خدا -

 مقدمات سفر باش م.

خواهتد بتا م ، دلم همن، هم نطور عزیزِ ی بل -

به ما خوش  ،ياا آشنا شوهمه بستگان من در آن
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كه ما هم ره از همه بتا  خواهد گذشت، نه این

 م. كنآغوش باز استقبال م 

 ری  كن.برایم ب رتر از سفرت به ایران مع -

اش واقعتتًا محبتتت دوستتتم روزبتته و ختتانواده -

ی نران دادند، در شهر آنها به من خ لتی زیاد

م دوستان قدیمی را بب تنم خوش گذشت، موف  شد

و ی از آنها حتتاالت جستمی سفانه معدادأولی مت

ی ندارنتتد، هتتر كتتدام بتته نتتوعی ختتوبی زنتتدگ

 دارند. گرفتاري

 ،ازداش را خودش بایتد بستدگ زنی هر انسان -

 در بدمرین شرایط موجود. احت

اگتتر وستتایل ستتازش در  امتتاگتتوی  درستتت م  -

ه نرتود فرصتت از دستت اخت ار شخص قترار داد

ی یتا اصتوالً عملت شود وته میساخ مرکل رود،م 

 شود.مواجه م ی نخواهد شد یا با اشكاالت زیاد

را كته ی آنهتایی در شهر خودت چه؟ موانستت -

 بب ن ؟ی خواستم 

 داد، بل .كه فرصت اجازه م ی ااینما آ -

ات غهایی را كته بترای دخترهتا ستوهگوشوار -

 .ندبس ار زیبا هستی وردآ

 …شودگوش م ی این گوشواره ن ست باعث زیبای -
 گوی :آیا به هم ن خاطر هم ره به آنها م  -

دانم كتتدام زیبتتامر استتت، گتتوش متتو یتتا نمتت 

 مو. یگوشواره

هاستت كته بتا نموش خابه عق ده من ایتن گت -

ه آن جلوه و زیبایی واره در خود بنراندن گوش

ی شتنوایی هتاخصو  اگر گوشهد. بنبخرب رتر م 

 هم باشند! و خندیدم.

 چرا به ش راز و دیدار نازن ن نرفت ؟ -

به دیتدار او روز ن ستقرار مگر  - ی با هتم 

 ؟برویم

شتاید ی ردم حتال كته در محت ط هستتکتفكر  -

 و به دیدارش بروي.ی مارموقع ت را غن مت بر

خودم هم  ی دست نداد بلكه حالنه منها فرصت -

كمك به ی كه برای مساعد نبود، با ممام ممایل

مر مترا قتويی كنم ن رویاو در خودم احسا  م 

 كند.از او گریزان م 

اخت تار یو بی او را بب نی شاید واهمه دار -

 هم ره در آن شهر ماندگار شوي!ی برا

ی كرد لبخند غمگ نجمالت را ادا م  حالی کهدر 

 اش را پوشاند.لبان آرایش شده
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گردش در آورد  اش را در فضا بهآب  نگاه سبزِ 

ی روی فلتزی و مر  م نتاد و پس از لحظامی بر

 شوم نه متوق  كرد.

رم بتتود متتن، اگتتر ایتتن هتتوا در ستت عزیتتزِ  -

 این راه را بروم. مرموانستم خ لی پ شم 

 گفت؟و از چه م ای در صحبت ملفن -

های او را فها همه مكراری است، ممام حرصحبت -

شناسم، مطلب جدیدی ن ست ولتی بته او فرصتت م 

دهم صحبت كند، متا بایتتد بتته ختاطر داشتته م 

های انسان ب رتتر باش م چاره و درمان اغلب غم

ها، حرف زدن و حرف شن دن از زبانی در ب ان غم

ار كنت م عمت  اگر غریبانته رفتت ،ستامهربان 

 شود.م  ممکنمحمل آن نا نهایت و رنتِ ها ب غم

 م ل نداشت به شهرشان بروي؟ -

گفتتم ی ال هم كرد، ولتئوس ،چرا، م ل داشت -

در سفر آینده حتمًا به ی ندارم ولی فرصت زیاد

 دیدارش خواه م رفت.ی امفاق مو برا

 نظرش چه بود؟ -

 این كه ما با هم برویم؟ -

 بل . -

یل استت مترد ختود را بتا زن ی نكدام ز - ما

 بب ند؟ی دیگر

 داند.آیا او مرا هنوز مرد خود م  -

كه ب ش از چهتل ستال پت ش در ی احتماالً مرد -

 اش وجود داشت.زندگ 

 امروز چه؟! -

 ،ی شتتده باشتتمااو غریبتتهی متتن بایتتد بتترا -

كنتتد ر م مصتتو كتته او هنتتوز شتتایدی اغریبتته

 رناسد.بی مواند او را به خوبم 

 كند.او هنوز به مو اظهار عر  م ی ول -

از یك ی  اننه، این اظهار عر  ن ست، این بَ  -

 بلتورین دری هااست كه مانند حبابی عر  قدیم

ی نگردد ما شاید روزمغموم م ی خ ال انسان شط

ی  در اكه حقت د، غافل از اینببرای گریز ب ا

 ،ها هستندر در كم ن مركاندن حبابگوشه و كنا

شتود اغلب مردم دن ا م د حوادا را در این نو

كند، شهامت دارد ب ان م ی ا یكام ،جستاو كرد

خود با آن دست و ی پوش دگی هم در دن ای دیگر

ی گونه كه مطلب را بگردانكند، هرپناه نرم م 

 آن نخواهد شد.ی گاه مثل ابتداه چ

 ؟کردی فکری او چه مرم م حاالت روحی برا -
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او در دست متن ی االت روحدرمان ضع  حی دارو -

ن ست، او خود باید آن را ب ابد، شاید منهتا 

متن و متو ی به او مفتاهم و همكتاری راه یار

ی و محبت راه جدیتدی دوست یباشد ما با ارایه

را به او نران ده م، شاید منهتا راه مقویتت 

 ب رتری زباناو هم یاحساسات و عواط  خرد شده

 باشد. اوبا  من

ی هایمبادا با صحبت نستر من ایی ب رتنگران -

قل مطلتب یتك  كه شما با هتم داریتد او در ن

ند و به این صورت آنچه را كته جانبه قضاوت ك

خ تتال بتتوده بتته حق قتتت ی كتترده روزر م مصتتو

 بكراند.

آمرتت ن در ی عرتتقی هامتت الد. بتته گداختتته …آه

انتد پوشانده خاكستر معتقد ن ست ؟ مگر نگفته

گ هرگز زنتی ت ن قدیمو راسی آهن یك عر  حق ق

 دوستتانه متوی هامرسم حرفاز این م  ،زندنم 

ی دانبدهد و چون مو خودت م ی به او ام د واه

وجود ندارد ی دیگر راه بازگرتی او قبول كرده

كه خودت را ی دار شود، ما جایاحساسامت جریحه

 سرزنش كن .

مترا قبتول دارم و در ایتن ی هتاحرفی ممام -

بته ی احساستی هتابدون لرزش ماجرا من و خودت

ایتن را هتم بایتد در ی دور نخواه م بود، ول

ختتاطر داشتتته باشتت م كتته متتن و متتو امتتروز 

ر بهایی به هتم عم   و پُ ی هامان با گرهزندگ 

ما گره بخورد ما متا  رمبُ من نم  ،ستا پ وسته

قدر نتزدیك م كته ما آن ،به هم نزدیكتر شویم

ی احساستی ندگاو و زی ول ،ماندریدن نم بُ ی جا

رناتتور و ختتالی از هرگونتته  ،ر مالطتتماو ُپتت

 ست.ام د

ی او را كمتك كنتی چتون هنتوز مو م تل دار -

 داري!دوستش 

این دوست داشتن دوستتانه و از روی احتترام  -

فراموش نكن متن نت م  ،ستابس ار زیاد متقابل 

 وجتودمب رتر آنچه را امروز در فراغت بال در 

كنم متتدیون متت  و زنتتدگ مان دارم و نثتتار متتو

هتای روزهتتای بتودن بتا او افكار روشن و محبت

چون او اگر آن روزها مرهم دردهای روحی  ،هستم

ام و مرّوق من نبود معلوم نبتود امتتروز زنتدگ 

 بود.چگونه م 
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 هست .ی دارم الد. انسان وفا…آه -

ایتن  ،ارم وفادار باشتمدانم و م ل هم دم  -

متن نستبت ی وفا دوستانه و آیا مو به وفادار

ی این پ متان و وفتادار ی؟ای نبردهبه خودت پ

 دارد.ی صورت دیگر

او را ی هانوشتتتهی دانم، م ل دارم ممتامم  -

 برایم مرجمه كن .

هتایش حرفقدر چون آن، شودنم برایت گفتم،  -

كه مرجمه آن نته منهتا  را پ چ ده ب ان كرده

از آن را ی ن ست بلكه اگر هم بتوان قدری عمل

آشتنا و قابتل ی كسرای ی مرجمه كرد بانبه زب

ن آمتر  شپست و ااهد بود، آنچه مسلم در  نخو

استات ساش ب تان احم، همهرا برایت معری  كرد

 باشد.او م  یباخته شدهی خرد شده و زندگ

ی ااو احت تاج بته متداوی كنتر م آیا مصتو -

 ؟هم داشته باشدی پزشك

 ؟استدر آسایرگاهی  بستری شدنورت منظ -

گونته شترایط دان م در اینچون ما مت  آري، -

 انسان منها راه به جلو نخواهد برد.

ی ولت ستانی اشاره به این مطلب كتردهدر دا -

 نه واضم.

 مطلبی؟به چه  -

بلنتد و زیبتایش بته وست له ی این كه موها -

ی در جتا ،ق چی پرستاری چ ده و پریرتان شتتده

و ی ستت كته جتواندر این آرزو دنویسم ی دیگر

دوباره به او ی اش به دست جراح زبردستای زیب

 شود. هبرگرداند

 ،هاستتاین آرزوی همته خانم ،من مرِد ،م الد -

 ر غم.غم و یا پُ ی حال ب

بتا  ،ی او را بارها خوانتدمهانوشته ،هلنا -

او را در  ی هاكنم ممام نوشتهر م این كه مصو

ی جدید و پنهان شتده اهر بار نكتهی كنم ولم 

پوش ده دارد و شاید ی هاغمی خ ل ،كنمپ دا م 

 اسرار ناگفته.ی هم بس ار

 مواند باشد.م ی چه اسرار -

را متا ی كه قادر استت انستانی شاید اسرار -

ب تان ی برد، افكتار و حقتایقبمرز جنون پ ش 

ی مواند وجود شتخص را چتون ب متارنرده كه م 

خصتو  از درون هذره ذره و بت جتذام مبتال بته

دانت ، م  ،د و از بت ن ببتردرختواند، بسبپو

اش صد مقابتل ب رتتر درون درد و صدمهی هازخم
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ی من زیتاد بته داروهتا ،ی برون استهااز زخم

ها عم   درون انسانی هادرمان زخمی مختل  برا

 معتقد ن ستم.

كن م و ما در این رشتته كتار مت  ،من عزیزِ  -

ستر و كتار داریتم كته ی هایاغلب بتا انستان

ی روان خود در هااز پریران ی صورم كدام بههر

حاالت نازن ن كه از ی كنر نم آیا مصو ،عذابند

 یدستتتگ رت شتتده نت اتته شهایگفتتتار و نوشتتته

باشد كه مو با سر و كار داشتتن ی هایناآرام 

 بخش به مو دست داده باشد؟ی هاپریشبا روان

گونه باشد، شاید آنچتته را كته در شاید این -

ام مزیتد بتر علتت افتهاو ی این مدت در مورد

گتوی ، در مورد ماربه چته م ی ول ام شدهحرفه

پس از این همته ستال مراقبتت از مارب ات ما 

 گونه مردم؟این

ی او نگران هستی دانم به شدت برام  عزیزم، -

شتریك هستتم، متا با مو ی و من در این نگران

ی هتاكه از دستمان بتر ب ایتد از كمكی اایآن

طفلتك .. آه ،غ نختواه م كتردی به او دریفكر

 باید كر ده باشد.ی نازن ن چه زجر

م كمتك متوانهای او م با شن دن حرف دانمم  -

 او باشم.ی برای زیاد

او ی هابا مازیه و محل ل نوشتتهی كنفكر م  -

وري؟ چتون سر از راز پنهان او در ب ای بتوان

ی او هتایكه چته زخم گاهی در مورد اینآبدون 

ی برای زیادی هاآزرده طب عتًا راهگونه را این

م الد، از من  ،شود پ دا كردی با او نم همراه

منها یتك عرت  جتوان و  كنمنرنت من مصور نم 

 اندوه او باشد.ی هاپایهی قدیم

ست كته اگتر اآزارد این آنچه ب رتر مرا م  -

قدر پ چ تده ی در م ان باشد باید آنهم اسرار

گذشته و نته در و وحرتنا  باشد كه او نه در 

در م ان گذاشتتن آن را بتا متن ی حال موانای

ی دانم باید حق قت ماریك و نحسنداشته، چه م 

 باشد.

ی او و احساستی از حتاالت دوران جتوانی قدر -

م شتده آیا برایت مسل ،ب رتر برایم معری  كن

او در اول ن دیدارمان فقط س زده سال داشته؟ 

 و سال.در واقن یك دختر بچه كم سن ی یعن

ر متن او م ل داشتت در نظت ،طورهآري، هم ن -

او را به چرتم یتك من  مر به نظر برسد مامسن
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طالب او باشم در نت اه ختود بچه نگاه نكرده 

آن روزهتا ی نتتعیكرد، ی را شانزده ساله معرف

 سن خودم.هم

آورم حتاالت م  آنچه ب رتر از هر چ ز به خاطر

انستتت مواو م ستتت، چگونتته شتتاد و ستترزنده او

اش زندگ ی هادر ممام روشنای ی ت ماریكواقع ا

كه من شاهد آن بتودم داشتته باشتد و از متن 

ی و آستمانی كتمان كند و همه چ تز را رویتای

 جلوه دهد؟

مرین شترایط فراموش نكن كه انستان در ستخت -

كته حتاالت بترونش معترف  اش و برای اینزندگ 

-یاز بتی موانتد ماستكحاالت درونتش نباشتد م 
 كاذب به چهره بزند.ی هاشادي او حتی فاومم

را از متتن ی او حقتتایقی كنتتر م آیتتا مصتتو -

ی داشت؟ یا اصوالً اگر بپذیرم چ زهایپوش ده م 

 آزرده آیتتا او واقعتتاً بتتوده كتته او را متت 

 كرده؟م ی بازی هایش را به خوبنقش هآگاخود

هلنا، همسر و دوست مهربان من، آیا باید 

احسا  و ی هان روزها پایهباور كنم آنچه آ

اش همه دادرا نسبت به هم فرم م  محبت ما

 درو  و باطل بوده؟!

 گوش كن. ،م الد -

های حسا  ای بغرنت از دورهما شكافتن قض ه قصد

زندگی یك زن است كه جای بزرگی برای خود در 

شك مو قلب حسا  و جوان مو مه ه دیده بود و بی

وجود مو  شک بیو ای هم در قلبش وجود داشته

گرمی و اطم نان برای او  ،باعث مراوش محبت

در شرایط سخت  وا چون ،خصو  اطم نانهبوده، ب

زندگی زمانی كه با ممام وجود از آن گریزان 

از ها است باز م ل دارد در ب كران ناباوري

احتماالً احساسات گرمش نسبت بتو اطم نان بدهد، 

اوی علت آن بود جست در باید ،كردهنقش بازی م 

 ها باید هم ره معلولی هم داشته باشند.و علت

امفتاق ی ادر واقن باید حادثهی ، یعنتهدرس -

 افتاده باشد، مگر نه؟!

كتته عمتت  ی احادثتته ،بایتتد هم نطتتور باشتتد -

متا امتروز هتم رهتا  اوحرتنا  آن او را حتت

راشت ده و مهانی روح او را ومثل سنكرده است. 

های اجتمتاعی استت معاهتده یِ چون زبانش در گرو

 داند. را یك عر  عم   و ناكام م  اشمسبب
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بعد از احستا  عم ت   یبرایم معری  كرده بود

متو از هتر  ،عاشقانه و ثبات مهتر بت ن شتما

و بته ی كترددیدار او استفاده م ی برای فرصت

 رفت .آنها م  یخانه

 درخرانی ادیدار با او برایم روزنه درسته، -

 ام شده بود.  د در زندگ از نور ام

آنها  یگاه وارد خانهو در این دیدارها، هر -

بتا ی كومتاه پرسیاحوال ی مادر او پس ازشدیم

كرد و شتما را خانه را مر  م ی امو به بهانه

 . شتگذایبا هم منها م

، و پدر او بتا پتدر متن در هبل ، هم نطور -

هم كار بودند، در نت اه او با هم همی ااداره

 خانه نبود.  گاه آن وقت روزه چ

 و او منها فرزند آنها بود.  -

 . منها دخترشانبل ،  -

چگونته در فرهنتگ ی اگاه فكر كتردهآیا ه چ -

جوان منها دختر ی متعصب شما امكان دارد مادر

چنتتان دانستتته آنم و زیبتتایش را كتته حتمتتًا 

در  گترمبا پسری جوان و ختون بودهدلباخته هم 

خصتو  دوران هبت ،اشل احساسی زندگ ممام مراح

ی ستاعات متتوالی بلو ، بترا یحسا  و شكننده

بگذارد و ختود ب ترون  آنها را منها در خانه

نبتود كته آن دو در ی به این معنتبرود؟ آیا 

منها و ستت رآبگون هتم ی دشت جنوِن عر  و جوان

 د؟ شون

هرگز به این مطلب فكر آه، هلنا، آن روزها  -

ها بعدكته از آن حتاالت كه سالبل ،نكرده بودم

ب تترون آمتتدم و ی احساستتی هاو آمرتت نی جتتوان

ی ام را سعزندگ ی اماهاكوچك و بزرگ ی هاقطعه

روشن ی كردم كنار هم قرار دهم ما شاید مصویر

بته آن از آن به دست ب اورم، بارها و بارها 

مادر او، او را  ادر دیدارم ب افكر كردم، حت

 ال بردم.ئوزیر س

 خوب، چه جواب داد؟ چه  -

اول به دخترش و بعد هتم بته  یگفت در وهله -

من اطم نان كامل داشت، منظور این بود كه ما 

  .ی مرغول باش مبه حل مسایل ریاض

موانستت آنقتدر ت و او در آن ستن چگونته متی

ریاضی را خوب بداند که نقتش معلتم را بتازی 

 کند.

 پذیري؟!یآیا مو این را م -
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بستت از مرین ُبنرا در پ چ تدهمتن، مت همسرِ  -

 ام قرار دادي.ن دوران زندگ یاقو

ی از عمت  دریتای جواب خالصتی موانی آیا م -

 قلبت به من بده ؟

 موانم، اما بس ار مركل است. بل ، م  -

 چرا؟!! ،م الد -

لذت با  ه در آن دیدارهای پر احسا  و گرمِ ك -

هتا پاك  بندد، از مرزهم بودن چرم عقل مرا ب

كه نم سقوط كنم، عملت بایستت ی اناتام دهتم 

ی اچ نم كه هنوز غنچتهی را بفتد، گلامفاق ب 

 باز نرده ب ش نبود. 

ی اماربه بودن بتترگ برنتدهو در آن سن ن ب  -

را ی به دست مادر نازن ن بدهد، در واقن عملت

لش متو ئوكه ابتدا كس دیگری اناتام داده مست

 شناخته شوي.

ها ن صتحنهآ یهمته یكنثابت ی خواهم  ،هلنا -

 شده بود؟ ی ریزمادر او پ  موسط

 من. عزیزِ  …بل  م الد آه  -

اایی كه من در طول این متدت داستتان را نما آ

فكر كردم، بارها مستایل را  ماز زبان مو شن د

نزد خودم بررسی و حالجی كردم و به این نت اتته 

او  ،موانتد باشتددیگری نم  یام كه گونهرس ده

اش آشنایی با مو كتس دیگتری در زنتدگ قبل از 

بوده، حداقل اگر مترد دیگتری بتته صتورت عرت  

هتر كته بتود  ،اش وجود نداشتهآمر ن در زندگ 

ماربگتتی او استتفاده موف  شده از كم سنی و ب 

هتای قتوم كند و آنچه را كه در م تان خانواده

شما حفظش ما شب زفاف بتترای یتك دختتر اهم تت 

 ید.ح امی دارد از او بربا

 موانسته باشد؟!كه م  -

حتریص ی هااو چرمی و زیبایی به جوانی دختر -

موانتد گرتاید، م خود م ی را به سوی و ب مار

و یتا هتر  هاهاز همسایی از فام ل، پسری پسر

 باشد. ی مرد دیگر

بترای متدمی  .فرردغمی سنگ ن ممام جانم را م 

پ رمتر  ،طوالنی ضربان قلب پ رم مثل مرغی وحری

مر از ختودم كته در فضتایی كوچتك بتالسنگ نو 

محبو  و م تل بتته پترواز داشتتته باشتد و راه 

وار ختتود را بتته در و گریتتزی ن ابتتد، دیوانتته

زد، این حالت را ب ش از ام م دیوار قفسه س نه

چهل سال پ ش زمتتانی كته اولت ن بتار نتازن ن 
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گرمتایی  اعتراف به عر  خود كرده بود با لتذتِ 

ن ترو  جانم حس كرده بتودم، سوزانده در جسم و

ولتی  گرفته بودم و شاد از اقبالم شده بتودم.

-منامد میحال سرمایی وحرتنا  ممام پ كرم را 
 . کرد

و ی ام گم شد و ستنگ نس نهی طپش قلبم در فضا

ملخ در ممام وجودم دویتد. آیتا درستت ی رخوم

است؟ آیا نازن ن و مادر او با قرار بتا هتم 

تند؟ آیتتا متادر او، فریب دادن مرا داشت دقص

ی امثل مرا طعمتهی ام دوم و ب غممرد جوان، م

دختترش دانستته ی حفظ آبتروی خوب و ضع   برا

كرده بتود سترپوش  دبود؟ آیا با این نقره قص

ی به عمل وحر انه و ناجوانمردانته كتس دیگتر

آن مرد م انسال  ا؟! چه شخص ؟ آیابگذارد؟ ام

شد از  او محسوب م نزدیکام ومنحرفی كه از اق

استفاده كترده و دفاد او سوءن و ب سوجود كم 

به مراد دل پ ر و چرك نش رست ده بتود؟ آیتا 

این حوادا دست به دستت هتم دادنتد متا ی همه

 .. دانممرز جنون بكراند؟ نم امروز او را به 

 دانم؟آیا باید ب

مواند باشد كه او در كتابش از دل ل م آیا ب 

یاد كند كته منهتا  گرفتهبا چرمان خون ی مرد

ی من دختر  است، و در جتتایی دن گرماوفكرش رب

ستاله  به عنوان: یك زن س زدهی ااز دختر بچه

از دختتر ی گاه كسچنام ببرد؟ در فرهنگ ما ه 

برد مگتر ایتن به عنوان یك زن نام نم ی ابچه

 شده باشد. ی كه همسر كس

-عر  و محبت چه؟ آن همه حرف ابرازپس آن همه 
ی یتك زنتدگی ریزپ ی برای ب نو پ ش زیبای ها

ی هتامرتر  در آینده چته؟ آن همته اشتك و آه

اینهتا هتم  یها چه؟ آیا همهقراريآمر ن و ب 

بتوده؟  ستناریوی آن متأمرهای قسمتی از بازي

و ی نتازن ن در ستن ن پ تر …او  …آیا آنها 

اند و آیا ت كارشان بردهبه اهم ی پی بزرگسال

ت و عتذاب وجتدان آنهتا باعث ندام حق قتاین 

 شده است؟

 آیا به هم ن علت مادر نازن ن پرس ده بود: 

نازن ن را نفرین كردید یا شما ما را، آآقا، 

ی اش رنتتت و بتتدبختقتتدر در زنتتدگ كتته او این

را ی خانم، انستان كست جواب دادم .متحمل شده

ت بتدارد هرگتز نفترین كه با ممام وجودش دوس
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هرگتز بته نفترین كه من  خصو  اینهكند، بنم 

 .امی نداشتهاعتقاد

ی دیدار با من بترای نازن ن برای آیا پافرار

 رازكه در مح طی خصوصی پرده از این  این است

قدر زیاد دارد؟ آیا فرار عذاب وجدان او آنبر

شده كه دیگر قادر به سرپوش گتذاردن ن ستت و 

داند كه هم ره بته یمی آیا مرا هنوز منها كس

داده و موجب مسلی خاطرش  گوشهایش با دقت حرف

 دواقعتًا قصت نازن ن همتزاد متن . آیاامبوده

 دارد؟ اعتراف

 من، مرِد من، كاای ؟ م الد، عزیزِ  -

بته عقتب برگرتته  هتاباید اعتراف كنم سال -

بودم، همته چ تز را بته وضتوح دیتدم، بتاور 

گذشتته ی از گفت و شنودهای كن ؟ عابا، خ لم 

ی هلنتا، ستنگ نی دانترا به وضوح شتن دم، م 

ی واضتم هایت وجود دارد، سنگ ندر گفتهی عا ب

ایتن منهتا از  ،ی ملخ و ناگوارحقایق ،حقای 

یك معروق، احساستات دوران  ،دست دادن یك عر 

را متا بته ی مواند باشد كه انستاننم ی جوان

كند، باید میاین حد روحًا متزلزل و نامتعادل 

چته متو نظ ر آنبایتد حوادا دیگري، احتماالً 

كرده ی را بازی انقش عمدهی ااكنون ب ان كرده

بود فكترش ی خود من مدم اكه حتی باشد، حوادث

 اعتتراف هرگز جرأت قبول وی را كرده بودم ول

 آن را نداشتم. به

ی هادر مورد نوشته ومه من از همان ابتدا ك -

و سپس از ی خودت برایم موض م دادی كتاب زندگ

ریت  كتردي، فكترم در او بترایم معی هانوشته

همه این ماجراها به كار افتتاد، امتا ی بررس

در ی كته روزی موانستم آن را با مردچگونه م 

اش عاش  شتده و بعتتد متن ختودم عنفوان جوان 

افكارم را در م تان  سراپا عاش  آن مرد شدم،

بایستت فرصتت از ایتن گذشتته متو م  ،مبگذار

ر آن ي، دوخودت به عم  ماجرا وارد شی داشتم 

روشتن بته  یآن صتورمی هتایو از ماریكی بگرد

وقتتش  ی و من احستا  كترده بتودموجود ب اور

ب نم مردانه و عاقالنه كناكاو رس ده بود و م 

ست، در نت اه مو  و این حی ب رتر دانستن هست

 ااستت، حتتی صحبت شما بتا هتم ضترور یادامه

ی غمگت ن خ لت آیتا ، عزیِز منم الد ،دیدارمان

 ي؟ شد
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موانتتد باشتتد هتتر چنتتد اثتتر نم ب عتتتًا ب ط -

نه به این علت كه  ،ی گذشته باشدسال ان دراز

استتفاده من ستوء وجوداز  شاید روزی سعی شده

دان م با مقصت ر شود، بلكه به این علت كه م 

به نتام ی مقص ر نازن ن باید از جهنمو یا ب 

موانتد دل تل نم یگذشته باشد و باز بتی زندگ

گتر و دیی در دن تتایی بگوید روزباشد اگر او 

كه بارهتا  این كما ،ای دیگر وجودداشتهزندگ 

 در متقاعد كردن من داشته.ی سع

مورد بتا متن  آیدبه خاطرم م  - قبالً در این 

 اي.صحبت كرده

خواهد در ایتن دن تا و در واقن او چون نم  -

 را كه دارد وجود داشته باشتد ختودی در مح ط

ی غ تتر از دن تای  تایدر دنكرده كته  متقاعد

ی زیبتایی و بایتد دن تا ،ی كردهامروزش زندگ

 بوده باشد. 

فترار از حق قتت و ی كوشش برای این هم نوع -

روز زیاد در دان ، امم  ،بقاء استمنازدی نوع

خسته بته نظتر  ب نمم  یم،این مورد صحبت كرد

دارم بایتد ی دیگتری رس ، خودم هتم كارهتام 

 اناام دهم.

 ار  سفرمان باش م.باید در مد -

 به او ملفن كن ؟ی قصد داری ك -

 چند روز آینده. -

، بته ومواظب گفتارت باش، وارد جزی ات نرت -

 آزرده و حسا  است.  خاطر ب اور

مثتل ی از داشتن همسر …حتمًا، حتمَاً ، هلنا  -

 كنم.م ی مو احسا  خوشبخت

 و آسایش من هست . ی مو هم مكمل خوشبخت -
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 سالم خانوم.  -

 رس دید؟ی سالم، رس دن بخ ر، ك -

دان تد، متا بته م  ،امی است رس دهچند روز -

 …عقب افتاده برسم ی كارها
 …دیدارمان ب ایند ی و دوستانتان برا -
زندگی  طول كر د، فعالً ی ، مدمهبل ، هم نطور -

 . به روال معمولش برگرته

 همسرمان خوبند؟  -

 ند.بل ، برایتان سالم دار -

چه خوب، سالم مرا هم بته او برستان د، چته  -

دان د این مك ه كالم را م  …وال؟! حخبر، چه ا

 خودمان یاد گرفتم. از

كه ما ملفتن  این …ن ست، چرا ی خصوصهخبر ب -

 ببرد.ی زمان ب رتری ممكن است قدری بعد

 اید؟چرا؟ مگر از ملفن زدن خسته شده -

 رویم.نه، به مسافرت م  -

 ال كنم؟!ئوشود سروید؟ م كاا م  ،اوه -

 آنالس.رویم لو دیدار اقوام م ی برا -

 ار زیباستت، هتوای بست ،اممن آناتا بتوده -

در اواخر غروب، انسان را  اً خصوصلط فی دارد، 

 اندازد. مهران م ی زیبای هابه یاد شب

دور از وطتن  جهت ن ست این همته ایرانت ب  -

انتد، ختاب كردهانتی زنتدگی این شهر را بترا

 !شده آنالس، مهرانالسلو 

، هام، حق قت محضرا من هم شن دهاین  …ی وا -

و  ،اندساكن این شتهر شتدهها از ایران ی خ ل

كه هتر چته ایتن اشتخا  در مملكتت  ینعا ب ا

و ی خودمان به علت مفاوت وضن اجتمتاع ، متاد
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 او غ تره از هتم دور بودنتد و حتتی یا مذهب

جه نم  همدیگری زبان مادر شتدند، را هتم متو

ی امروز در كنار هتم بتا مفتاهم و بته راحتت

باشتد  گویا حتمًا بایتد دوري ،ی كنندمی زندگ

 ها به هم نزدیك شوند. ما انسان

ی ولت .ی و دوست اند: دورمگر نرن دید گفته -

مفهتوم پ تدا ی المثل به صتورت دیگتراین ضرب

شتتان آنهتا را این مردم از مملكتی كرده، دور

از ی كه خ لی  رتر به هم نزدیك كرده ما جایب

 اند. قدیم را كنار گذاشتهی مضادها

اند، متا ایتن طور موقت كنار گذاشتهشاید ب -

 !كه بر گردند؟

ی دانم، شاید هم اینگونته باشتد، ولتچه م  -

گاه انسان از خواب غفلتت ب تدار شتود، آن هر

 دارد. ی لط  دیگری ب دار

 مان د؟چه مدت م  -

 دو هفته. -

فقتط دو هفتته  واي، چقدر كم! این همه راه -

 مان د؟م 

این همته ستال از وطتن و مكلتم که من آیا  -

از ی باید برخ امدور بودهی روزانه زبان فارس

 ها را ب ادمان ب اورم؟المثلضرب

 ؟هچطور مگ -

گربته ی ست ح اااند: در دیگ باز مگر نگفته -

 كاا رفته؟!

متتان زدیكد اقتتوام نشتتما نتتزی ، ولتتدرستتته -

كته همتته را ست ر و  هروید، دو هفته كاف تم 

 به ب ن د؟ی كاف

كه در پت ش داریتم از ی با این پرواز طوالن -

دیتدار ی بترای شود، ولمان هم كم م مدت موق 

 است. ی مان كافعزیزان

 ی در پ ش داشتته باشت د،ام دوارم سفر خوب -

بته ایتران ی بتاز ستفری هم ام دوارم به زود

 اشته باش د. د

دن ا كه سفر كند، ی حتمًا، انسان به هر كاا -

 دارد. ی نت وطن لط  دیگرباز كُ 

نت هم از ُكتی خصو  اگر انسان خاطرات خوبهب -

 شته باشد. اهایش دگذشته

ام گتذرد، دلتنگت هر روز كه از ستن متن م  -

شتان كه وطنی شود، آنهایایران ب رتر م ی برا

كترده و مقت م كرتور  متر ی را محت هر شرایط
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ص اهگچاند ه ی شدهدیگر ی ندارنتد و دیار مرخ

ی ل انستان اثترات منفتُكت درمدت این در دراز

در غربت خوانده است: این ی گویا یك ،گذاردم 

 مملكت من ن ست: ی مملكت زیباست ول

 آیا پر مان د كه ایران را مر  كردید؟ -

نه، پر مان ن ستم چتون اگتر مانتده بتودم  -

بتودم ی نم آمد و انسانانم چه به سرم م دنم 

س ار راضت از زنتدگ  ،كه امروز هستم ام ام ب

گتردم ام م شتدههرگاه دنبال احساسات گم ی ول

كتار و یتا ی هاباید مرغله ،كنمپ دایران نم 

متانن باشتد، ی جمعتی زنتدگی برا معهدسپردن 

هتا بتا اقترار بته عا ب استت، اغلتب انستان

مفس ر آن غ رمستق م  ان وخوشبخت ، در ع ن ب 

گوینتد صتادق ن ستتند و م  رسانند به آنچهم 

 اند. درست كلمه خوشبخت نبودهی هرگز به معنا

 خوشبخت ن ست د؟! خواه د بگوی دم  -

به حتد كتاف - كه یتك انستان  ی من ما آناا 

این احسا  و شرایط هستتم ی خوشبخت باشد دارا

 کتنم احسا  می باز در ع ن واقع ت كمبودی ول

 آن عاجزم. یكه از ب ان و مفس ر صادقانه

 گفتن دارید؟ی برای زیادی هاشاید حرف -

ام اغلب طور باشد، چون یاد گرفتهشاید هم ن -

 دیگران گوش و موجه كنم.ی هابه حرف

 مثل همان دوران؟  -

ی در ابعتتاد و معتانی مثل همتان دوران ولت -

 مختل .

استرار  ی مختلت هتاباید از این كه انستان -

كنند و آنچه درون خود را در حضور شما باز م 

ی كنند كه شاید هرگتز ب تان كردنتیرا ب ان م

احستا   ،ی به شما دست بدهدنباشد، احسا  خوب

 اطم نان و احسا  احترام.

شتوم اگتر شاد م  گ د،که می هطوركامالً هم ن -

را ی را كم كنم و یا مانعی بتوانم بار غم كس

 بردارم. راهران ی از جلو

مترا كته بایتد از دوشتم ی هابار غم ،م الد -

 بردارد؟

ی از اچون در مرحلته ،خودمان و فقط خودمان -

ی ایتن را كته موانتتای هستت دمان سن و زندگ 

ی خودمتتان بتترای یتتار و غمختتوار ختتوب داریتتد

خودمتان ی هت چ كتس شتما را بته ختتوب ،باش د

 شناسد، با خودمان صدی  باش د و هتر كاتانم 
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قابتل ختوب و ی بتا دوستت دبست برخوردینبُ  به

ی ی مستالعق ده دارم بترا ،صحبت كن د اطم نان

ی بایتد ب ان افكتار درمتان ختوب ،روح و فكر

 ا نه به صورت لفافه و رمز و كنایه.باشد، ام

 شود یافت؟این دوست خوب و صدی  را كاا م  -

 اگر خوب كاوش كن د، پ دا خواه د كرد.  -

دارم كته ی وستتان ختوبست، متن دح  با شما -

ی هتر صتحبتی موانم با آنها گفتگو كنم، ولم 

آید صادق به خاطرمان م  ،شود ب ان كردرا نم 

استت كته ی هتایزخمی هدایت چه نوشت: در زندگ

ختورد و روح انسان را مثل خوره در انتزوا م 

متوان در م تان هم نم ی برد، با كساز ب ن م 

ی نادر زنتدگ گذاشت چون آن را به حساب حوادا

 گذارند. م 

طفلتِک از آن  ،دانم، باید هم نطور باشتدم  -

 یهایش بتا همتهنوشتتهی با ممتام آدم گریزان

شتدند درد را متوجه م  هایشكه حرفی هایانسان

را ب ان كرد كته در زمتان ی حقایق ،كرددل م 

 اش كرده بودند، مگر اینگونه ن ست؟ خودش كالفه

 باشد.  طورنبل ، بل ، باید هم  -

تر بنویست د، امتا نته در پس شما هتم ب رت -

 گنگ و مبهم. هلفافه، ن

ستانم را بته اشناسند، اگر دها م مرا خ ل  -

 نخواهد داشت. ی صورت واضم ب ان كنم صورت خوب

خودمتان و شتاید هتم ی مستالی موان د برام  -

بته  احتت ،ری  كن تتدعدیگر با شااعت می اعده

 ا نام مستعار.عنوان ناشنا  و یا ب

بهتتر باشتد،  نطتوردانم، شاید اینم  …آه  -

 شااعت آن باشم.ی باید ابتدا در جستاو

بابا هنوز ستلطان افكتار و یراست ، آیا سا -

 ست؟ی شماهاخواسته

در مورد او مرا بس ار ی منفی بل ، و نظرها -

 كند. یمتأثر م

بتتا ایتتن قتتدرت ی انستتان عا تتب استتت، -

از ی خ لتتی بازستتاز طب عتته و متتوانمتتاوراء

بته كتار ی ازندگ ، قادر ن ست معازهی هاقدرت

دیگتران را در ی منفی ببرد كه پ روانش نظرها

 ند؟!شومورد او بدانند بدون این كه متأثر 

كنم از ایتن م الد، دست بتردار، ختواهش مت  -

 موضود بگذریم.
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ام در متورد ایرتان باشد، من مصم م گرفتته -

دانم، شاید ما چه م  ،ی نكنمدیگر با شما بحث

، یتا ایتن کته كته نظرمتتان عتوض شتودی زمان

و متا بتتوان م از  اش ُپر شتودی زندگیپ مانه

 او با هم بحث كن م.ی نكات مثبت و منف

 گونه بهتر باشد.شاید این -

كتابتان را چنتد ی هاداستانی گاهچند از هر -

 خوانم.باره م 

ها را ی نوشتتتهچتترا؟ شتتما كتته ممتتامی وا -

 ید؟ندخوا

هایتان وجتود در نوشتتهی نكات متبهم زیتاد -

در  آن مابتور بته فكتر زیتاد ی دارد كه برا

 هستم. 

 . بپرس داز خودم  ،خب -

جتواب ی ال كتردم، ولتئویكی دوبار قتبالً ست -

 دریافت نكردم.ی درست

امكتان ی ستانآمن بته ایتن  يزندگی پ چ ده -

 شكافتنش وجود ندارد. 

كنم پ دا م ی هایالوئهایتان سولی در نوشته -

 اید. كه بدون جواب گذاشته

 ال؟!ئوكدام س -

بته ی گتویاز جتوابی حساسی ال و گریزهائوس -

نتدارم بتا شتتما در م تان  دآنها كه االن قصتت

 بگذارم.

ها جتتواب گتتذاردنو شتتما آزرده از ایتتن ب  -

 هست د؟

كتاب شما بایتد در   یمن به عنوان خواننده -

 هایتان چه است؟هدف شما از نوشته كنم

 یخواننتدهبرای یك داستان خوب این است كه  -

 به وجود ب اورد.  ی راخود مفاه م

مدرن كه انسان چون ختودش ی مانند یك مابلو -

آورد یتتا مظتتاهر بتته از نقتتش آن ستتر در نمتت 

كنتد و یتا دانستن هدف نقاش از ایاتاد آن م 

زنتد و از ختود نقتاش م این كه دل به دریتا 

 د. كنال م ئوس

 گوی د؟باشد كه شما م  ینطورشاید ا -

هایم را مطرح خواهم الئومطمئنًا به موقعش س -

 كرد. 

غ ر از آنچه كته متاكنون ی ب رتری هاالئوس -

غ ر از آنچه كه شما مطترح  اام، حتجواب داده

 كردید و من هم جواب دادم؟
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-هایی كه ستالالئوهای ب رتري، سالئوبل ، س -
خصتو  ایتن اواختتر و بعتد از هبت ،های زیادي

هایتان فكرم را به شتدت مرتغول خواندن نوشته

 كرد.

-یمتی هتایلائومرسان ، چته ستم الد، مرا م  -
 ات كرده.مواند باشد كه آشفته

به موقعش، به موقعش با شما در م ان خواهم  -

 گذاشت. 

ی باشد. ما آن روز صبر خواهم كرد، ولت …هآ -

ی مورد آن مرد متأهلدر ی شاید م ل دار ،م الد

ال ئوود سكه با داشتن خانواده عاش  من شده ب

 كن ؟

 كدام مرد؟ -

با موجته بته داشتتن همستر و ی آن مرد - كه 

 چندین فرزند گرفتتار عرت  متن شتد و ستماجت

و زِن او  عا بی داشت كته متن از همسترم جتدا

 م.وش

 آورم.ی را مبهم به خاطر می چن ن موضوع -

كتاب من ن ست، ی هاشتها این مطلب جزء نوام -

برایتت ی قبلتی هااین را متن ختودم در صتحبت

 معری  كرده بودم.

اما شما كه دیگر طتالق  گونه باشد،شاید این -

آیا آن مرد سمت به هدفش رس د، آیا  ،نگرفت د

 اش شدید!شما معروقه

 یمقتتدارم نكتتن، متتن در زنتتدگمتت الد، ب  -

 ما ایتن حتدی ول ،دمش مرمکبی اشتباهات زیاد

موانستم بتا داشتتن من چگونه م  ،نكردم سقوط

 شوم؟ی شوهر معروق مرد دیگر

نهایتتت شتتما را دوستتت معریتت  كردیتتد او ب  -

بت نم داشت و انستان در مقام  موانتد بتل مح

هتم داشتته ی اگتر آزردگت ویژههمقاوم باشد ب

 باشد. 

و نه نستبت بته  ،ايعالقهنه هر محبت و ی ول -

 یاز این كاال در چنته چندی اكه خرده آدمیهر 

 احساسش داشته باشد. 

 عاقبت ماجرا چه شد.  -

زن و فرزنتتدانش ی ستتواو را متقاعتتد كتتردم  -

 برگردد. 

 و او قبول كرد؟ -

-یمت ،ناگهان غ تبش زد نداشت،ی دیگر یچاره -
ی مابتورم گاه ادان ، من بخاطر فرزندانم حت
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معاشترمش را ی ب تنم و ستاعتهمسر اولتم را ب

 .محمل كنم

 گذراند؟او این دیدار را چگونه م  -

كه از من ی دان ، از نگاهش با ممام منفرم  -

شتود در بارد، و این ممنا را م دارد ممنا م 

كته مترا ی كرد، نگتاهی بندمختل  دستهی معان

 كند. آزارد و حالم را بد م م 

ی هایتان منفر و انزجار ب ش از حددر نوشته -

 هایتان ابراز كردید. را در مورد پدر بچه

احستا  ی و شتاید نتتتوانی دانم الد، مو نم  -

مرا بته ختا  مرا در  كن ، او مر ا و زندگی 

ام رادر ، هرتتت ستتال از زنتتدگ دستت اه نرتتان

ا از متن ماننتد آنها ر ردم و اواخت ارش گذا

 د. ویك دزد شبگرد رب

ی او در  كتردهی اآنچه را كته خوانتده ،م الد

ام این حد من هرگز در زندگ حق قت محش است و 

امروز به ختاطر  ،امی منفر عم   نداشتهاز كس

 اهایم مابورم متتحملش باشتم حتتها و نوهبچه

اگر ایتن دیتدار در متدت كومتاه و در حضتور 

 دیگران باشد. 

 هتربا شتااعت یتك زن دل تر مُ ی باالخره روز -

 .یدمویش كوب درا محكم بر سر ب  "باطل شد"

چتته  .را در ستتكوت گذرانتتدی نتتازن ن دقتتایق

دانم، شاید این احسا  ستنگ ن بته او دستت م 

كند و در ابتدا عم  م  سقوطی داد كه از بلند

قدر سنگ ن و ناباورانه استت كته از حادثه آن

فترود بتر  یآید، ما لحظتهبر نم ی گلو فریاد

كند و بتا م ی سخت كه همه چ ز را متالشی مح ط

 گ تترد.ن م كومتتاه و جانستتوز پایتتای انالتته

ال كترد و ئور از ستتای كوماه، گرفته و پُ خنده

 پرس د:

ی بتا دقتت خوانتده هایم را خ لباید نوشته -

 حتمًا مثل همان روزها؟  ی،باش 

را بدون فكر و ی ابل ، ه چ سطر و ه چ معن  -

 نزد خودم رها نكردم.ی حالج

بر فترق او ی هر باطل شد را زماندان ، مُ م  -

ایتن  ،انستم هرت سال دیر شتدهدكه م  كوب دم

كتردم در واقتن هرگتز را كه باطلش م ی حق قت

آمد، امتا متا بایست از ابتدا به وجود م ینم

 ،ها اغلب در نهایت قدرت موان و خواستنانسان

اراده و گمتتراه بتت  ،م هستتتی موجتتودات ضتتع ف
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 حالیدر  ،ودم یكی از آنها بودمهست م و من خ

گرفتم، در ع ن حتال عر  قدرت م ی كه از ن رو

ام و ینران دادم ما وجتودم، هستتی ضع  و سست

د هم آنقدر ن رو بته عرقم به ماراج برود، بع

ی قدر جنگ دم ما موانستتم رهتایكار بردم، آن

نه  ای نسبی كه جسمم را رهان ده رهای ،ب ابم

 روحم را. 

ی امتت الد، مردهتتا موجتتودات مرمتتوز و پ چ تتده

هتا در عت ن زن زنهتا، منظتورم اغلتب ،هستند

هرگز قادر به در  این ماهوالت ی و پاكی رنگیك

 نخواهند بود. 

هتا و بافتت مر زندانم، و از متا پ چ تدهم  -

ایتن رمتز و  ،ستتهامر وجود و افكار آنپ چ ده

رموز از ابتدای پ دایش ما وجود داشته و آنها 

اگتر از  ،دیگر را در  نخواهنتد كتردهرگز یكت

ود آنها، كه آنهتا را بتته مرك بات ش م ایی وج

كند بگذریم، عوامل زیتاد دیگتری هم ن ازمند می

كه آنهتا را در كنتتار هتم نگتتاه كنم پ دا نم 

ای از آن ن ازها، من ختودم در ثمره احت ،دارد

دن ا از وجود آمش مه بتی كته م تان  یاین گوشه

ور است ستوزش كتاذبی نصت بم مردان و زنان شعله

 شود. م 

یی در آن كرتتور بتتا دموكراستتی ختتواهی بگتتوم  -

 درخرانی كه دارد باز این مركالت وجود دارد؟!

 ممالك دیگر.ی شاید ب رتر از خ ل ابل ، حت -

 ست؟در كااایراد برای چه؟  -

 یعمل و همتهی كه آزاد احتماالً به خاطر این -

در  خوانتدمی ئجتا ،ی دیگر وجود داردهایآزاد

ستت ازم كراسی قدری دیكتاموری رق ت  الهر دمو

ی و موفق تتت پتت ش گرنتته هتت چ چ تتز بتته ختتوبو

و ی دخترها و پسترها از ستن ن كتودك ،رودنم 

كتردار و  ،ی را در گفتتتارمرز و حتدی نوجوان

گونته در مقابتل ختود معاشرت و آم زش از هتر

در واقن انسان ست ر كمتتر دنبتال ب نند، نم 

ی كه جسم و جان كمبتودی گردد و زمانم  خوراک

نسان به دست خود آن كمبودها را احسا  نكند ا

 دهد. خود قرار م ی پ ش پا

در فرهنگ متا زن و مترد از  یبگویی خواهم  -

 و كمبتتتتود عواطتتتت  بتتتتا هتتتتم ی گرستتتتنگ

 در عواط ؟!ی آنها از س ر جنگند وی م
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 گرنتتهام، وطتتور دریافتتتهدانم، اینچتته متت  -

ه همته چ تز برایرتان فتراهم و كتی هایانسان

ه جنتگ و ستت ز بایتد بتی ست چه احت تتاجمه ا

 داشته باشند. 

  الامتتا اگتتر انستتان و از دو جتتنس مختت -

عر  و مفتتاهم برقترار  یشان را بر پایهزندگ 

ی مركالت زنتدگ یموانند با كمك هم همهكنند م 

را بركافند و دستت در دستت هتم از م تان آن 

 پ روز ب رون ب ایند. 

گونته افكتار متال دوران كن د اینمصور نم  -

آمر ن و قبل از ورود ی هاعر  و عاشق  یاول ه

 روزمره بعد از آن باشد؟ی به حقای  زندگ

گونته شتاید این ،دانمچه مت  :به قول خودت -

متأسفانه من لذت داشتتتن و ماربته ی باشد، ول

 ام.آن را از دست داده

 خانوم. -

گویتا  ،م الد، اینقدر به من خانوم نگو …آه -

 دارم.هم ی من اسم یافراموش كرده

ان خاممته متباید به صحبت امروز ،امشرمنده -

 بده م.

 . واي، وقت چه به سرعت گذشت -

پتس از برگرتت از ستفرمان  ه،بل ، هم نطور -

 كرد.  برایتان ملفن خواهم

دانم چترا از صتحبت بتا متو ، نم حتماً  …هآ -

م ما زمان بگذرد بتاز گ رشوم، جان م رام م آ

حقای   ،انم كرديهر چند كه نگر ،مو ملفن كن 

آیا باید بت ش از  ،شنومی را در صدایت م ملخ

 را محمل كنم؟ی هایاین عذاب

ست، اگر ا ، گذشتهیاد ب اورید كه گذشتهه ب -

كنتتد، متتا بتتا هتتم شتتما را آرام م ی هاصتتحبت

ح من هم هم ن است و چتون بتدون مطتر یخواسته

در م ان نخواهد بود و در ی جوابی الئوكردن س

دیگري، این است كه ما بایتد ی هافتهآن نهی پ

ان ادامتته مهایپتتروا بتته صتتحبتی ریتتا و بتتب 

 م. بده

من همان اطم نان  ،باشد، هرگونه مو بخواه  -

 داشتم. هم ره كه دارمبرایت  رای و احترام

 برایتان ملفن خواهم كرد.  -

باشد، حتمتًا، ستفرت بخ تر و ختدایم نگتاه  -

 دارت.
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*** 

ی هستم. مرد م انستالی ناز خودم به شدت عصبا

ی ام كستام بر این است در زنتدگ كه ممام سع 

 از من آزرده و دل چرك ن نرود. 

ها انسان ویژههاحترام عم قی برای آدم ان و ب

داروین را قبول  یآدم ان؟! چون فرض ه .قایلم

آدم پتتس از طتتی دوران دارم مثتتل او معتقتتدم 

 صتاف ی كه موانست با پرتاز زمانی یعن حوشتو

بر جتا حركتت  خود مقاوم و پای دو پای بر رو

نستان انسان شده و احتترام انستان بتر ا كند

ها را خصو  انسانهضروري. ما همه موجودات و ب

موان م دوست بداریم و این هم به احسا  و نم 

 در دارد، و اگتری ما بستگ ینود مرب ت اول ه

اگر هتم فاقتد احستا   امان حتیمرب ت ابتدای

نتود ختود را دوستت م به ما ب اموزند همباش 

بداریم و به او احترام بگذاریم، طب عتًا این 

به آن اضافه نخواهتد ی همه نفاق در طول زندگ

آدم آموزند، آنگتتاه استت چون اغلب نم  شد. و

و به مكامل یك  ماندآدم ت باقی م  یدر مرحله

یابد، در واقتن آنچته از ت نم دسکامل انسان 

 ست. ماست بر ما

بته ی كنم گامام، چون احسا  م از خود عصبان 

ی عاطفته و احترامت یام و با همهعقب برداشته

كنم آگاهانه در نازن ن در خود حس م ی كه برا

دانتد متن آزارم. او م هایم او را م خالل حرف

جتواب مانتده هستتم. زن ب ی هامملو از پرستش

ی هتاالئواز ستی باید خ ل .ی استپخته و زیرك

هایمان از قبل حد  زده باشد مرا در خالل صحبت

آیتا در ی رود. ولتطفتره مت ی گتویو در پاسخ

مقابتتل در ی گناتتد متتن او را روزمصتتورش م 

قترار ختواهم  المسئومرین مرین و عم  پ چ ده

ها خفتته ستر سالی كه چون موم ای پرسریداد. 

دارد بتدون ایتن كته از خواب ساكت خود بر م 

 باره خفتنش باشد. به دوی ام د

ی هتاضتربان از ضتربانچگونه و با كدام دل ب 

كومتاه  یملتهجگذشته از او بپرسم، مفهوم آن 

بتتا آن همتته  "زن سرریزدآ سرراله"اش، در نوشتتته

ستتاكت و خفتتته در بستتتر زمتتان چتته ی ه تتاهو

 باشد؟یم
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و اجتازه متن استت بتا طترح  اخت تار آیا در

مترین  انو حتمًا وحرت مرینالم وارد ماریكئوس

 اش بروم؟زندگ  یمرحله

هایش جمتالت نوشتتهی كه در البتالی آیا او زمان

هتا دانته دانته گتل، اس ر در داربست قال چه

 هاست؟شوند، آیا او خود آن گلرپر م پَ 

او دستبرد زده ی در حریم خلوت كودكی آیا آدم

 است؟

آیا آن روزها با بودن متن بته او یتاد داده 

خام در دستر  استت، او  جوان وی ابودند طعمه

ن متتا ختتودت را را آمتتاده و ستتپس آلتتوده ُكتت

 برهان ؟

هتا مثتل هتا و آن اشتكآیا آن روزها، آن حرف

كاغذ كم مقتدار ی ساخته شده از قدری بادبادك

آبك ن در دِل آسمان صتاف ی و چسبی نی او قطعه

 فریبانه و آلوده بود؟ ی زندگ ، رقص

ل زنتده و ائوایتن ست موانمحال، من چگونه م 

را بتا او در ی ب ش از چهل ستال قتدیم یمرده

 م ان بگذارم؟

متن بتازگو ی بتراگ رم او آنچه را كه بتوده 

من چه خواهد بتتود؟ آیتا او ی واكنش بعد ،كند

كه ی ب نم و یا این كه موجودم ی را یك قربان

ی و با مبتانی زندگ یناات خود از مخمصهی برا

بان ددیگران قص ی را گتركتردن موجتود دیی قر

كه چنتگ ی گونه باشد، آن آدمداشت. و اگر این

جواِن او انداخت كته بتتود؟ آیتا آن ی بر زندگ

كه در شرف انستان ت و ی آن ب مار جنس ،ناآدم

او حترام بتود در حرمت مذهبران نتازن ن بتر 

گونته باشتد چترا همتان مقصر است؟ و اگر این

دانست من او كه م  .ی من ب ان نكردروزها برا

را بته جتان ی او و عر  خودم هر بالیبه خاطر 

ا متن در م تان امروز ب آیا او .مبود خریدار

ی را با دروغتی كه حق قت خواهد گذارد یا این

دیگر كتمان خواهد كرد؟ آیا اصوالَ در حت  متن 

 است كه بدانم؟

كنم كه كار م ی اكه امروز در رشته حق قت این

ر از عاایب ب ن آدم ان است. آنقدر آدم تان پُ 

مر كردنتد ها را گمراهنام كه انساگمراه دیده

ام را نسبت بته دن تا و كودكانه ب نی كه خوش

ام و هت چ هر آنچته در آن استت از دستت داده

كه در این زم ن گرد به ی و ه چ حق قتی امفاق
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قه ن ستت. ستابآید بترایم عا تب و ب وجود م 

دیگر هنوز كه ی آنها یها و همهانسان ،آدم ان

 ،ب نای ی ست در مواقن بروز خرم و كورهنوز ا

 شود. در پرتش بلند م ی مو

حدستم غلتط  ،اما، با ممام اینها، اگر فكترم

را كته در آمتش ی گناهیآیا انسان ب باشد چه؟

خاكستتر و ی رتتمُ اش سوخته و از او جتز زندگ 

نافرجتام و ی هنوز گداخته از عرتقی هایشراره

نده خاكستتر مدفون زیتر  ابتًا را غ بتاقی ما

 ام.محكوم نكرده

كته  او ال كنم و در حدئوآیا در ح  من است س

 پاسخ بگوید؟

 …هآ
 به قول این مردم

 
 "آن روز و آن غمی"
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آنالس به زمت ن هواپ ما در فرودگاه لو ی وقت

شتد كته پتس از موقت  نرست چهتارده ستتاعت م 

ی  كاگو مابقشدر فرودگاه ی مقریبًا كوماه مدم

 سمان گذرانده بودیم.ام را در آای

ها كه در ستطم از انسانی خ ل ندمی خوادر جای

ندارند، در ی اعتقادی زم ن به ه چ اصول مذهب

هواپ ما و در آسمان ب كران ب رتر خود را به 

 در رختوت ،ب ننتدی خود نزدیك م خال  احتمال

در خالل ایتن  ،كنندمر  از جان با او خلوت م 

ه اپ متا دستت بتهو یپناتره م انن ایش و از 

و خطتتر ختتوب و ب ی دامتتان او زده طالتتب ستتفر
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از  ر شتك بایتد متشوند. ب م  دقصمرس دن به 

باشد  و از دست دادن جاِن ش رینی اوقود سانحه

كه آنها را ایتن چنت ن بته خدایرتان نزدیتك 

ی اما من در طول پرواز چندین بار ستع كند.م 

 هواپ ما حد  بزنم چنتد یپناره م انكردم از 

آمالنت ك كته در فتراز ی هزار پا با سطم دریا

 آن در پرواز بودیم فاصله داریم.

 هایش.مقش و كوسهآمالنت ك با عُ ی دریا

نچته ختاطره در آن و هتر آ پ وند ما با خانه

متر   خانته را هر بتار .ستاداریم ناگسستنی 

در پت ش ی خصو  اگر مستافرت طتوالنهكن م، بم 

شود، و حتال تر م ما ب ری داشته باش م دلتنگ

مر این شنا ناناشنا  و مح ط ی من در این فضا

در مورد فرزندانمان عم قًا  ویژههدلتنگی را ب

در زبتان متا ی المثلكردم. ضربدر هلنا حس م 

 گوید:م 

  
 "ا خانه ب ترین استبیرون خوب است ام"

 
و متوجه گان موق  و معویش هواپ ما در ش كازم

آنالس را به نریمتان لو روز ورودمان به  شدم

واقن یتك روز زودمتر  ام و ما دراشتباه گفته

سر در گم نماندن ی الزم بود برا .شدیموارد م 

 ملفن به او خبر بدهم. ینریمان به وس له

ی انتظار و نزدیك ما ختانم آمریكتای در سالن

اش موجته .ی با چمدانش نرسته بودمقریبًا جوان

بتتاالخره طاقتت . ی ما جلب شتده بتودبه گفتگو

 ن اورد و پرس د: 

 كن د؟ صحبت م ی به چه زبان -

ی ام فارستهستم و زبان متادريی خودم ایران -

همسرم متولد كرتور فنالنتد و متا مقت م  ،است

هست م و ی از ممالك اسكاندیناوی در یكی كرور

 كن م.م م لکبه زبان آن كرور م

 هم دارید؟ی آیا فرزندان -

 اریم.بل ، ما سه فرزند د -

 كنند؟ آنها به كدام زبان صحبت م  -

 ،متاننها زبان مملكت محل اقامتزبان اول آ -

را بته ی انگل س ،شانشان زبان مادريزبان دوم

ی را به ختوبی كنند و زبان فارسمكلم م ی خوب

 كنند. كم صحبت م ی شوند ولمتوجه م 
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چه خوب، چه عال ، در واقتن فرزنتدان شتما  -

 دانند؟چهار زبان م 

 . هبل ، هم نطور -

 كن د؟به كدام شهر مسافرت م  -

 آنالس هست م.ما عازم لو  -

متن ی نه چندان قوی كه زبان انگل سی و ما حد

داد برایش موض م دادم و اضافه كردم اجازه م 

پ تتدا كتتنم متتا بتتتوانم بتته ی بایتتد ملفنتت

مان را موضت م زود رست دنی خویراوندم متاجرا

 بدهم.

ب ای د با  ،لفن من استفاده كن داز كارت م -

 دانم ملفن كاا قرار دارد. هم برویم من م 

ب نگاهمتان هلنتا بتا معات .از جا برخاستت م

خواهتد بترایش موضت م دادم كته او م  .كردم 

 در مورد ما بكند.ی لطف

ناشنا  چمتدانش ی گونه خانم آمریكایو به این

ی را نزد هلنا گذاشت و من بعد از ربتن ستاعت

كه موف  نردم نریمان را پ دا كتنم نتزد  مالش

او گذاردم و بته ی برای دیگر پ امی خویراوند

 هلنا برگرت م.ی سو

ی بته گرمتی بعد از مدت كوماهی خانم آمریكای

مقصد خود رهستپار ی سو و ی كرداز ما خداحافظ

 شد. 

بود، چگونته جترأت ی م الد، چه خانم مهربان -

و با متو جا منها بگذارد  كرد چمدانش را این

برود، آیا اگر ما بودیم این عمتتل را اناتام 

 دادیم؟م 

خودم هم در این فكر بتودم، بتا  ،ی دانمنم -

ی او و كرتورش امفتاق این همه حوادا كه بترا

 باز به دو انسان غریب اطم نان كرد.  افتاده

حال اگر عكس قض ه را بستنا م، متو چگونته  -

ي، من را با چمدان او منها بگتذاری جرأت كرد

در ی افتاد، اگر او چ زامفاق م ی ااگر حادثه

چمدانش داشت كته ممنتود و یتا خطرنتا  بتود 

 ؟…چه 
 یستت، متن شت فتههلنا، عزیزم، حت  بتا مو -

و اطم نان او به خودمتان شتدم، و متو ی سادگ

 اهتا، حتتدر خصلت من است بته انستانی دانم 

ت م اطم نان كنم، در نت اه به اهم ها هغریبه

هم ن پ رنهادش ی ق قًا فكر نكردم و برامطلب د

 را پذیرفتم.
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از ی من، در واقن این متا متردم عتاد عزیزِ  -

مختل  ن ست م كه بتا همتدیگر دعتوا ی هاتل م

ی كته ستود داریم و دشمن هتتم هستت م، آنهتای

ی ب نند كه مردم عادات خود را در این م مادی

بدخواه و دشمن هم باشند به ایتن آمتش دامتن 

از ی ب رتتر یما به ایتن طریت  بهترهزنند م 

خود ببرند، در واقن هر چته ی اعمال غ رانسان

صت د ی بترای مر كنند شانس ب رتترآب را م ره

 خواهند داشت. ب رتری یماه

و  ،او به ما اطم نان كرد و ما بته او دیدیمـ 

 دن ا هم خراب نرد. ی ه چ جا

آنالس در فرودگتاه لتو ی دیگری در مما  ملفن

ورود متتا بتته ستتاعت دانستتتم ی اوندبتتا خویرتت

 ما در حركت است. ی نریمان رس ده و او به سو

كته ی ه ساعت اختالف زمتانبودن راه و نُ ی طوالن

سته و خی ب ن دو كرور وجود دارد ما را به كل

آنالس  لتوی هتوا .مقریبًا از پا انداخته بود

در نت اته چهتار  .لط   و سرحال آورنده بتود

انتظار رستت دن نریمتان  را كه دری ساعت دیگر

ن كردیم بتا قتدم زدن در اطتتراف خ ابتای سپر

بتاالخره  .مر شتده بتتودفرودگاه محملتش راحتت

 من آمد.ی سوی از ظاهر امر ایرانی خانم

 م الد؟ی آقا -

 !سالم ،بل ، خانم -

حالتتتان چطتتوره، متتن مهنتتاز ختتواهر  ،ستتالم -

 خوش آمدید.ی نریمان هستم، خ ل

 .همسرم هلنا -

ی و لطافت با هلنا بته انگل ستی گرمو او به 

 كرد. پرسی احوال

 منتظر ماندید؟ هوقتی خ ل -

مقصتر ختودم هستتم، پتس  بل ، مهتم ن ستت، -

 ست؟نریمان كاا

پار  نبود، نزدیتك درب خروجت ، كنتار ی جا -

 ست. اامومب ل ایستاده 

بنتز آخترین نریمان كنار صندوق عقب امومب ل 

داد و متن  مكانی سر .س ستم خود ایستاده بود

ی را در امومب ل قرار دادم. ختانم هادانهجام

 ،ق دختر جوان ، هر دو ایرانتی منظتربه امفا

از دوران  متن را ختانم .ی متا آمدنتدبه ستو

ختانم، اشترف .ی به خاطر آوردمگذشته ما حدود

بست ار ی همسر نریمان بود. ستالم و ختوش آمتد
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ی من در جلو و باق .ی به عمل آمدكوماه و رسم

 گرفت م.ی سمت عقب امومب ل جادر ق

را كته مهنتاز بته ی این كه جمله كوماهی برا

داندم هلنا گفته بود مرجمه كنم رو به عقب گر

از ی ال و حتاكئوو با نگاه متعاب، ُپتر از ست

ی نگتاه هلنا مواجه شتدم. بتا ممتامی ناباور

پرستت د كته آیتا اش از متن م آب  گر سبزِ پرسر

ایم پتس وت شتدهایم؟! اگر دعتواقعًا دعوت شده

 است.  این چه رسم پ رواز

 .غ ردوستانه بودبرخورد نریمان بس ار سرد و 

 فت!نه دو كلمه خوشامدگو  نه دست مرا فررد

ی كوماه هارا كه در راه بودیم به صحبتی ساعت

گذشت. ابتدا مهناز و دختتر جتوانش  و متفرقه

زیبتا ی در مقصدشان پ اده شدند و سپس به ویال

بس ار دلگرتا ی الل آنها در منطقهو بس ار ما

م شتد ایتن ی من و هلنا مسلرس دیم. آنچه برا

و بته روال یتك س ستتم ی عتاد ی بود كه زندگ

كه ما به آن و در حد متوسط  سوس ال دموکراسی

آن عتادت داشتت م در مقابتتل آنچته كته ی ماد

ی متا زنتدگ .بودقابل مقایسه م  دیدیم غ رم 

خرتتتك و  داشتتتت م، نتتتهی ازیبتتتا و مرفتتته

 كاپتال ست .

آم ز گذشته تو گرم محب طب عینریمان آن حالت 

خانم بود كته مهتار را در اشرف را نداشت این

 ختود دست و همه چ ز را محت اخت ار و كنتترل

 داشت. 

بتا  مترفربتهنریمان پس از آخرین دیدار متا 

مر بته نظتر آن كومتاهی آلود و در پ پُ ی غبغب

پل بتا موهتارس د، همسرش هتم كومتاه، م  ی ُم

شد اش م چهرهی حالت و از حاالت سخنگوكوماه ب 

 .ی استتاز هر شور و نراط زندگی خواند كه ُمه

از آنهتا ی زنتدگ ورِ پس آن همه ثروت؟ چترا شت

ی ختارج برا یخته است؟ نریمان پ رنهاد كردگر

را در ی سفر از من بهتر است ستاعتی خستگ شدن

با كمتال م و ما  متصل به استخر بنر نی جكوز

 م ل پذیرفت م.

خانم گویا از هلنا خوشش آمده بود. موجه اشرف

در ع ن حال م ل داشت ی لبه من نداشت وی زیاد

به نظر  .ی من با هلنا صحبت كندترجمم به کمک

ام متتن بتته زبتتان وكتتدام از اقتترستت د هتت چم 

بترایم مقریبتًا  .دنتنداری مسلط كافی انگل س
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ستال اقامتت ب ست و پنت  طیم شده بود در مسل

ی در آمریكا نتوانسته بودند زبان را به ختوب

در دیدار نریمتان  یاد بگ رند. به خاطرم آمد

كه اناام ی از كرور محل اقامت ما در خریدهای

ردم در كتداد من نقش مترجم او را ایفتا م م 

كارمنتدان  ویژههصورمی كه متردم آن كرتور بت

 ط هستند. ی مسلها به زبان انگل سفروشگاه

از هتم طتتراوت ه هر صتورت آن چنتد ستاعتِ ب ب

اقمان راهنمتایی ممالسی آنها گذشت و ما به ا

ند امشدیم. ا ی در اقمتاقی مقریبًا بتزرگ مان

و موالتت  وئیماتزا، روشت لبتتا  کمتد با هتل

دو م ز نزدیك مختخواب ی بر روی و ملفنی خصوص

گونه كه من این روح، و یا ایننفره، خرك و ب 

 چه بود مم ز و راحت بود.  هری دیدم، ولم 

بته ی به لطافت و گرم .اق را بستمهلنا درب ا

 در صدایش پرس د: ی گردنم آویخت و با مأثر

ی م الد، آیتا از آمتدنمان بته ایناتا راضت -

 هست ؟

 ن ست ؟ی ، مو راضهچطور مگ -

مقصتودم را ی م الد، دست بردار، مو به ختوب -

 فهم .م 

 است؟منظورت استقبال آنها از ما  -

دوستتتانه، دلتتم  رد و غ تتربلتت ، چقتتدر ستت -

 گرت م.از همان فرودگاه بر م  خواستم 

، بتا دو بازوانش را از دور گردنم بتاز حلقه

اق متو گردشتی در ا کردصورمم را نوازش دستش 

 اناام داد.

متن، شتتاید خستته بودنتد، شتاید بت ن  عزیزِ  -

دان م، نمتت  متتاای داشتتتند، خودشتتان مرتتاجره

شود به ختوبی ابتدا نم  یا در مرحلهها رانسان

 شناخت. 

-هجام كه مرغول جا به جا كردنگونه هلنا همان
 ها بود پرس د: دان

 ی كه ماهایخصو  مهمانهس ، بكنون ك آیا ما -

عوت مت  متا را  یكن م مرتاجرهنزد خودمتان د

متا را  یاند، یا این كه اثترات مرتاجرهدیده

كن م، آیا چه م اند؟ حال خود احسا  كردهی رو

 مان م؟ایم م را كه دعوت شدهی مدم

ن ستت اگتر  اند، خوبآنها ما را دعوت كرده -

ختانم خصتو  بتا اشترفهدر اول ن دیدارمان، ب

 رنا ده شویم. 
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 خانم هم در دعوت ما سه م بود؟آیا اشرف -

عزیزم، من ختودم قبتل از متدار  ستفر ی آر -

 با او صحبت كردم.ی ملفن

از ایتن دعتوت لنتگ ی جایی   نكردخب، احسا -

 است؟

متن چقتدر در ی دانتحق قتًا نه، مو خودت م  -

ی دعتوت ایتن و این مراحل حسا  هستم، به سخت

او در صحبت ما بس ار گرم  ،كنمآن را قبول م 

 و دوستانه گفت منتظر ما است. 

زند، اگر ایتن روال آنهتا عا ب دلم شور م  -

 ؟ادامه پ دا كند چه خواه م كرد

كند باید كه مهمان دعوت م ی م م زبانمعتقد -

 ایستد. ی دعومش هم بپا

خودمان را به آنهتا محم تل  یبگویی خواهم  -

 كن م؟

ی موان م از فردا به هتتل بترویم ولتما م  -

كنم چند روز بمان م متا آنهتا را پ رنهاد م 

هدف و زودگذر شان ب ب رتر برناس م، شاید عمل

 آید. به ب ن م چه پ ش م مان م ما بود، م 

را نریمتان چتی ولت، مو بگوی  چه باشد، هر -

ن ست كه در ی ن شخصآاین همه مغ  ر كرده، او 

خانه ما و با هم بودیم، او و پسرش چقدر گرم 

ی متا هابودند، پسرش بارها بته بچتهی و صم م

بته ایتن ی اموچقدر خوشحال است اقت گفته بود

 . شدهیكی را دیده و با ما آشنا نزد

غ رقابتل  دانم، من هم جا خوردم، بترایمم  -

انسان جایزالخطتا  ی فراموش نكنمصور بود، ول

 است. 

 چه؟ی جایزالخطا یعن -

ب تان ی ناخودآگتاه و بته فارست را این جمله

 كردم.

 .انسان كامل وجتود نتدارد :شود م اشمرجمه -

 زند.سر م ی آگاه و ناخودآگاه از همه خطاهای

ا در كنار ی بود امطوالنی ام، سفرخستهی خ ل -

كه با مو ی گذرد، زمانمو به من هم ره خوش م 

 شوم.م ی منها هستم باهات یك

متو ی گونه است، بی من هم هم ندانم، برام  -

ی اي، ستفردانم، خستتتهنتدارد، مت ی سفر لطفت

یتن همته اختتالف بود آن هم با ای بس ار طوالن

 واب م.بهتر است بخ ،ساعت كه وجود دارد

 شویم؟ب دار م ی صبم چه ساعت -
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خانته استت و  ال كردم، گفتتئواز نریمان س -

اگر هم ب دار شدیم و او خانه نبتود صتبحانه 

 را بخوریم ما او برگردد. 

 م الد، شب بخ ر عزیزم. -

 من، خوب بخواب . شب بخ ر عزیزِ  -

 م الد، دوستت دارم. -

 من ب رتر دوستت دارم. -

 گوی .هم ن را م  مو هم ره ..آه -

عم   از اطم نان ختاطر بته ختواب ی و با نفس

 فرو رفت. ی عم ق

و در ع ن حال نرتاط ی خودم با ممام خستگی لو

و ی خوردن در آب دا  جكوز كه از غوطهی مضاعف

ت كوفته بدنم عضالی قدرت آب به ممام رماسا  پُ 

 .به من دست داده بود خواب از سرم پریده بود

به ی كه اناام داده بودیم، یعنی به ه بت عمل

آمتتدیم و چتترا . چتترا کتتردمفکتتر متتیستتفرمان 

ی با متا چرا نریمان برخورد سرد .اینگونه شد

نتامش ی خانم كه در واقن با مستمااشرف .داشت

ی هتابایست اشرف مخلوقات باشد چرا با نگاهم 

كاوید؟ چترا؟ ما را م  از عالقهی كناكاو و مه

چه كه شاید ختود او آنها و مگر به قول قدیم 

 جن دیده بود؟! ،فرا گرفته بود

نتاظر بتاقی متاجرا  م ویماندبایست م آیا م 

كه احتترام خودمتتان را نگتاه  شدیم یا اینم 

خواستتت م؟ آیتتا داشتتت م و عتتذر زحمتتات م م 

 رفت م؟بایست به هتل م م 

ی دیگر مادر، آن استتاد از این گذشته پسرعمو

اش در همت ن شتهر دهم نقاش هم بتتا ختانوامسل

او چگونه ماجرا را موج ه ی كند، برام ی زندگ

من خواهد شد یا ایتن ی هاكنم، آیا متوجه حرف

كته  هد گرفت و یا اینكه جانب نریمان را خوا

به حتال ختود  اصوالً سكوت خواهد كرد و ما را 

 گذاشت؟ خواهد

ا  كرده باشد، را حس سفر ماحد ی ب شاید خستگ

ی متا دو شتب قبتل از ر دوكته هت مگر نه این

ما صبم در محل كارهایمتان ب تدار  مسافرممان

 داشت م؟ی خواب

-این است با انستاندر من و هلنا  یحرفهی خوب
-ویژگتیاز ی در مما  هست م و یكی شمارب ی ها

بتا علتت و ی هاشتغل متترم م حساست تاین  های

ایم در یتاد گرفتته .ها استتعلت ب ن انسانب 
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بت ن باشت م و در نهایتت اقنگونه موارد وینا

آرامش و ب نایش نظر ده م و حتل اختتالف نظتر 

ی كن م، مرم م كن م و پ وند دهت م، بته قتول

محبت بریده شده را گره بزن م ما فاصله كمتر 

 و نزدیكتر شود. 

 بخوابم.ی كنم قدری باید سع

ساعت ده صبم به طبقته پتای ن ی روز بعد حوال

اط مرار خانته ساختمان و از آناا به داخل ح 

درخت جوان یک كه غ ر از گل و گ اه مختل  به 

درشت ی انارهای و منومند انار با معداد زیاد

 ن بود وارد شدیم.خون ن مزی و قرمزِ 

تخر از سرگرم نظافت آب اسی انریمان با وس له

خرك  با حالت .بود های فرو افتاده شب قبلبرگ

 پرس د:  کارمند یک هتل و جدی

وزی د؟ دیرب ختوب خواب دیتد؟ جكتخب، چطوری -

متن ختودم از  ،مان كرده باشتدباید خ لی كمك

گردم اول ن كتارم همت ن كه بر م ی طوالنی سفر

 است. 

وب بتتود، بستت ار راحتتت بلتت ، بستت ار ختت -

بتالش ی خصو  هلنا كه سر بتتر روهخواب دیم. ب

 نگذارده به خواب فرو رفت. 

 دیتدنی صبحانه بخورید، بعد از صبحانه برا -

 شهر  این منطقه خواه م رفت. 

 مم ز كردن استخر مرغول شد.  یسپس به ادامه

ه چ ده شتده بتود. قهتوه، نتوعی م ز صتبحان

ستویا، كتورن فلكتس،  یگرفته شده از دانهش ر

نه متوز در ی انان و دو نود پن ر مختل  و دا

 دست .كنار هر پ ش

قهوه سرحال آمتده ی هلنا پس از نوش دن فناان

صبحانه را بتا  یهسفری ودم هرگز چاخی بود ول

كنم. كمبتود یتك دیگر عتوض نمت ی ه چ نوش دن

 كردم.را به شدت حس م ی استكان چا

بعد نریمان ما را بته شتهر  رستان د و ی مدم

  !ما را منها گذاشتی اناام كاری خود برا

محتل اقامتت ی هاشهر  آن منطقه بر خالف شتهر 

ماهته ششتی خودمان كه به علت سترما و متاریك

ی سمان آبتآاغلب سرپوش ده است، آناا در زیر 

ی هتابوم ك .و روشن و گرم شهر پخش شتده بتود

آن بهای انباشته از اجنا  بس ار گران زیبا و

 كرد. حكایت از ساكن ن مرفه آن منطقه م 
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متك مكی دیگتر یهلنا مانند هر زِن خوش ستل قه

هر همسر  انندت و من را هم مگرها را م بوم ك

 یزنانتهی هتاو عالقمنتد بته كناكتاوي مهربان

 كر د. م ی همسرش به دنبال خود به هر سو

ی هستند، ولتی زیبا و بزرگی هام الد، بوم ك -

هتم اجنا  آنها با موجه به این كه این كرور 

 گران است. ی صادر كننده است خ ل هم مول د و

 نخواهم داشت. ی ، من خرید زیادههم نطور -

شتهر  بست ار  .ی شتده سرعت ستپرچهار ساعت ب

 .بتود ستاكت ،شزیبا، نظ   و با ممام ازدحام

ی هامن كه هرگز این همه ساعت را در فروشتگاه

ی  م محتش در پتلكنم، بتا مستخودمان مل  نم 

 هلنا به هر سو كر ده شدم.

كه در مدت این همته ستال كته در  حق قتش این

ایم كه ب ش از م یاد گرفتهای كردهاروپا زندگ

در  .ی اناتام نتده مغ رضروری خریدها احت اج

كرده باشت م، ی كن م كه خریتدواقن خرید نم 

كته بته آن جتنس احت تاج ی كن م زمانخرید م 

 داشته باش م.

خانم از محتل كتارش شرفبه خانه كه برگرت م ا

سالم عل ك  .رس دخسته به نظر نم  .برگرته بود

ب رتتر متورد ی كوماه با متن اناتام داد ولت

 طابش هلنا قرار داشت. خ

 پس از صرف شام كنار استخر به گفتگو نرست م.

ی به هلنا انداخت و با لبخندی خانم نگاهاشرف

 زودگذر پرس د: 

 هارد، آیا از شهر  ما خوشتان آمد؟  سوئ ت -

 بود. ی بل ، مكان زیبا و دلگرای -

 هم داشت د؟ی آیا خرید -

ار ام قترمتورد موجته خاصتی نه، هنوز چ تز -

 نگرفت. 

-و لبا  هارد، این همه وسایل وئ تس وايای  -
 زیبا! های

 خرید داشته باش م.ی ما شاید باز فرصت برا -

 خانم مرا مورد خطاب قرار داد و پرس د:اشرف

م الد، چطور شد ناگهان م ل به دیتدار  یآقا -

 ما پ دا كردید؟!

ی دانستم شما ایناا زنتدگكه م  حق قتش این -

بته ایناتا هرگز در فكر مستافرت ی ولكن د م 

دانستم استاد نقاش كه م  این عل رغمم اهنبود
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دیدارشتان ی هم ایناا هستند و من هم ره آرزو

 را داشتم. 

آمتتدن شتتد یكبتتاره مصتتم م بتته  طتتورولتتی چ -

 گرفت د؟

دیتدار متا ی نریمتان و پسترمان بترای وقت -

آمدند حتمًا محبت ما را نسبت به خودشتان حتس 

چون با اصرار ما را دعتوت بته آمتدن  كردند،

 كردند. 

ولتتی نریمتتان شتتوهر متتن استتت، متتن او را  -

شناسم، او هرگز به من نگفتتت شتما را دعتوت م 

 كرده! 

 ی د حرف همسرش گفت: أریمان در من

آید شما را دعوت كرده نه، من به خاطرم نم  -

 باشم.

كه ستر افكنتده ایتن حترف را زد  ولی از این

 نباید داشته باشد. ی خوب دانستم احسا 

 .ه هلنا بته صتورت متن دوختتته شتده بتودنگا

ام بتود، چته دانم، شتاید از حالتت چهترهنم 

 دانم شاید از شرم صورمم سرخ شده بود. م 

عا ب است، برایمان مثل روز روشن شده بتود  -

در ی روز آیتدم، بته ختاطرم م ایكه دعوت شده

همه زبان ما و در حضور فرزندانمان كه  یخانه

كننتد از جانتب مكلتم م ی را به خوبی انگل س

نریمان و پسرمان چندین بار دعوت شده بودیم، 

را بته  "د روت رسرمي"ی یكبار هم نریمان جمله

 زبان آورد. 

 صورت گرفته.ی اشتباه كنممصور م  -

صتحبت ی من خودم بتا شتما ملفنت خانم،اشرف -

 كردم و خود شما دعوممان كردید. 

مان را دعتوت بل ، ب - عد از این كه شما خود

 ندیدم.ی دیگر یكردید، من هم چاره

به سترعت صتحبت متا را  .هلنا نگران شده بود

 قطن كرد و پرس د: 

 كن د؟ صحبت م ی م الد، در چه مورد -

 دادم.ی و من به سرعت موض م كوماه

بتردم، ی ات پتزدم، از حالتت آشتفتهحد  م  -

 ان هست م.عزیزم فراموش نكن كه ما مهم

نتامربوط او ی هامن از حرفی دانم، آشفتگم  -

ا هتاز گفتار اینی است، كنترل كامل دارم، ول

 آورم.ه چ سر در نم 

 كرد؟ی حال چه خواه -
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واقعًا م ل دارم بدانم چرا این برختورد را  -

 اند.پ ش گرفته

محم تتل  اقوامتتتآیتتا متتا خودمتتان را بتته  -

 ایم؟كرده

دهتد، و آنهتا ان م ایتتن را نرت ظاهر امتر -

دانم، شتاید اند، چه مت كردهی ریزگونه پ این

ی آن را از بوده كه من شناستایی معارف ایران

هم بتوده ی ا اگر معارف ایرانام، امدست داده

دانستند این نود معارف آمتد، ن امتد باید م 

كته بخواهنتد وارد ی دان ، دو ایراندارد. م 

كننتد و م  عتارفقدر با هتم می شوند آناخانه

اول وارد  کته به رسم احتترام روندكلناار م 

معاشرت  كه ازی پس از ساعتی آن خانه شود، ول

پ تدا ی با هم خسته شدند با هم سر ناستازگار

 اول خانه را مر  كند. ی كنند كه كم 

من شتده و هتم ی رفتار اینها هم باعث شرمندگ

، م ل دارم بدانم چه در ستر منی باعث كناكاو

گونته ی اینچون ه چ انسان بتا شخصت ت ،دارند

 كند. نم ی نوازمهمان

 .ی متا شتده بتودهاخانم كناكاو به صحبتاشرف

 لنا گفت: اشاره به ه

همستترمان چتته زیبتتا و ظریتت   ستتوئ ت هتتارد -

 هستند.

رد كه من در موی از معاریف ،نظر لط  شماست -

ی دیدار و آشنای شما به كار برده بودم مرتاق

 ود. با شما شده ب

خانم موضود صحبت را چنان سرین عوض كترد اشرف

ی دستت ام فرصت دیگتركه با ممام طغ ان درون 

 مطرح كنم.ی الئوقبل سدر مورد  نداد

 ،رویمی دیدار استاد نقاش مت فردا عصر برا -

 ایم.ملفن كردند و دعوت به شام شده

 از ایران درخانه دارید. ی زیبایی مابلوها -

مبلتغ متورد خواستت ی یرگاهبل ، در هر نما -

شتان گتذارم و مقدیمم ی ایران را درون پتاكت

 كنم.م 

 دارید؟ی آیا با هم معاشرت زیاد -

به حد زیادی نریمان ی من خودم زیاد نه، ول -

 !رسدبه پسرعمویش م 

كه نارضتایتی خانم حالتاشرفی در صدا ی بتود 

 رساند. كامل او را م 
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ن اقوام متادر از نزدیكتری نفرمن دو ی روبرو

متتن نرستتته بودنتتد كتته متتا دو روز پتت ش 

مرین عواط  و احتترام لصانهمرین و خاصم مانه

 .كتردمنسبت به آنها در خود حتس م  راحدی ب 

ها هم منتقل كترده لنا و بچهخود كه ه چ به ه

از احسا  محبت به دعومرتان ی با دن ای .بودم

پاسخ گفته و به دیدارشتان شتتافته بتودیم و 

ی بدون شترمندگ ،آنها بدون ه چ دستاویزيحال 

را حاشتا كترده  از رفتار خود نه منها دعتوت

بودنتتد بلكتته بتتدون رعایتتت آداب معاشتترت و 

ا ع ان عتذر متا را ام ،در لفافهی نوازمهمان

 خواستند. م 

ی بایتد دانستم چه مصتم مگ ت شده بودم و نم 

م و خود را ناات  رفتباید از آناا م  .بگ رم

ی ماندیم و با بزرگتواریم یا این كه م دادم 

 شدیم.ماجرا م ی كردیم و شاهد باقمحمل م 

شاید حق قت این باشتتد كته آنهتا  .دانمچه م 

ندارنتتد و در مواقتتن ی اعصتتاب درستتت و حستتاب

 گویند. پرت و پال زیاد م  ،جسم و روحی خستگ

ستتر ختتورده، از خویرتتان ی شتتاید ازجاهتتای

بودن متا در كنتار  دیده و حال بای اعتنایب 

ی ختالی مر برااز دیوار ما كوماهی خود دیوار

 اند. خود پ دا نكردهی كردن غضب و نارضایت

كتته هم رته در  م است اینخودم مسلی آنچه برا

ی عمال غضب، ك نه و انتقتام دورام از اِ زندگ 

مترین ل ماریكاقتناانسان با  معتقدم .امكرده

كته بتدون  نبه ایتن و آ مرین صفات خودو زشت

ی نته منهتا جتای ،ناء در همه وجود دارداستث

كند، بلكته را فتم نم ی را، احساسی را، وجود

دهتد را از دست م ی نات خوب زندگی از محسخ ل

ی انسان بودن و آن زمان است كه از خصلت زیبا

 كند. ل پ دا م به آدم بودن منز

م الد، موجه كردید، استاد و همسرشتان ی آقا -

 اند. شام دعوت كردهی دا شب براما را فر

ی بلتت ، بلتت ، بتتا كمتتال م تتل، حتمتتًا بتترا -

من و هلنا م تل داریتم ی رویم ولدیدارشان م 

ی استاد را بدون دغدغه خ ال و در مدت ب رتتر

 ب ن م.ب

گاه شما به استاد آ یما هم به موجه و عالقه -

چند ساعت زودمر نتزد ایم، نریمان شما را شده
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شركت بته ی سپس ما بعد از معط ل بردایران م 

 شویم.شما ملح  م 

خانم، شتركت شتتما چته نتود ی چه خوب، راست -

 دهد. اناام م ی كارهای

نزدیتك را در ی هادولت موزین ش ر خرك شهر  -

 . گذاردهاخت ار ما 

 باشد؟ی باید كار ُپر درآمد -

ها پ ش ، نریمان شركت را سالهبل ، هم نطور -

ن و پسترمان آن را اداره متی مأس س كترد ولت

رود! آیا م تل  آید و مكن م، نریمان هم م م 

 ب ن د؟دارید شركت را ب

 بل ، با كمال م ل. -

صبم زودمر حركت كن د، نریمان شتما را بته  -

كن م، را با هتم صتترف مت  رآورد، نهاآناا م 

رستاند، بتر او شتما را نتزد استتاد م  بعداً 

 ح  شویم.گردد ما بعد ما به شما ملم 

داد هتا گتوش مت نریمان ساكت و مغموم به حرف

  داشته باشد. اظهار نظر یاجازه بدون این كه

كته رو بته صتبم ی خانم مانند شب متاریكاشرف

لحن دوستانه  .ی پ دا كرده بودبرود اف  روشن

او مرا بته فكتر فترو بترد. ی و مقریبًا صم م

گر استتفادهقبتل متا را غاصتب و ستوءی دقایق

حاالت  .ی داشتكرد و حال قصد بخرندگاد م قلمد

حال كه ایناا هست د  :رسان د كههایش م و حرف

 .ی بتودم ل دارم به شما خوش بگذرد. زِن عا ب

ی امانند پرنده .ی شناختشد او را به درستنم 

 كرد. در موقعش رنگ عوض م که خوش رنگ 

ی را داشتت كته حقتایقی احالت انسان سرخورده

اش روان او را گذشتتتهی ران زنتتدگملتتخ از دو

فرسوده كرده باشد. و حال در نهایت آرامتش و 

گتردد م ی ادنبال فرصت و بهانه ،یزندگی راحت

اش را، چته گذشتهی هاانگ ز غضبغمی هاكه حالت

 .حتاالیش را ب رون بریتزد ادانم، شاید حتم 

حمتل حتاالمش كته مخاطتب و مت دوبرایش مهم نب

محكم  یاین كه پرتوانه ویژههب .مواند باشدم 

از داشتتن ی چون ثروت و قتدرت ناشتتی و مطمئن

اجتمتاع  در ی را در زنتدگی ثروت غرور ارزان

ی كه در هر بازاری اخت ارش گذارده بود. غرور

 ارزد. به ُمفت هم نم 

 یهتانادان  یهكرتد، از چك تدانسان هر چه م 

 كرد. خود م 
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ی مصتفا یطقهكه خارج از من ی شركتروز بعد سو

از روز ی آنها بود حركت كتردیم. ستتاعتی زندگ

 .حركت بودندمالش و ی معاش در بود كه همه برا

بود. خطوط اموبان در هر جهتت ی مراف ك سنگ ن

بود و در هتر  به شش ختط عبتور مقست م شتده 

ی دیده غ ر از راننده سرنر ن دیگری اموموب ل

ختط  م نبود، در آن منتتاط  نتهعا ب ه .شدنم 

اموا قرار داشت و نه ایستگاه اموبوس . در مر

حد متوسط سه یا چهار ی اواقن اگر هر خانواده

عضو داشته باشد و آنهتا محتل كارهایرتان در 

متفاوت و دور از هم قرار داشته باشتد ی نقاط

رست دن بته مقصتتد هتر كتدام ی در نت اه بترا

 دارند. ی احت اج به یك اموموب ل خصوص

متا  دیدند اموموب تل كه می آنهایی شاید برا

عا ب به نظر ی سه سرنر ن دارد این منظره قدر

 یمنطقته .رس د به هر صورت به شركت رس دیمم 

 ها بود. مكزیك 

 .نریمتتان ناگهتتان غ تتبش زد متتا پتتس از ورود

اقش كته بتا متتپسرشان سالم كوماهی كرد و در ا

نرتان ی اق را به ختوبمای درون ادیواری ش ره

خانم هم مثل ارش نرست و اشرفداد پرت م ز كم 

ك و فربه از طری  راهروهایی بته كوچی امورچه

مح ط شركت زیتاد  .كر دی مختل  سر  م هااقما

معدود كارمنتد كته او ی با معداد .بزرگ نبود

داد م ل دارد همه را محت نظر داشتته نران م 

 باشد. 

ی خود منها برای بلنت مرا كُ ی من و هلنا ساعت

به متا ی زودگذر سری خانم گاهشرفا .گذراندیم

 نبود. ی از نریمان خبری زد ولم 

 م الد.ی آقا -

 داد. خانم بود كه مرا مخاطب قرار م اشرف

 دكتر بهزاد آشنا شوید.ی با آقا

 دكتر.ی سالم آقا -

چتون  ی ادا كتردمم لم تر دكتر را من با ب  

ی ها القاب و م ترها خ لتایران ی دانم برام 

اش حتتتا اگتتر شایستتته ارزشتتمند استتتمهتتم و 

  نباشند.

ی دارم و نه م تری من خودم نه محص الت آنچنان

 كردمم هرگز از آن استفاده نم و اگر هم داشت

مورد احترام و یتا احتترام ب رتتر قترار  ما

ی و كار در كروری سال زندگی و اندی بگ رم. س
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یاد گرفتتهسوس ال ست  امی كه م زبان من است 

كترد. ی استتفاده اجتمتاعشود سوء از م تر نم

كته دارد در ی ام انسان با هر دانریاد گرفته

چتون انستان مهتم و قابتل اول وجتودش  یوهله

ما همه اگر یاد گرفته باش م كه  .احترام است

ختواه م انسان باش م قابتل موجته و احتترام 

اندوزد كند، علم م كه محص ل م ی ، نه آدمبود

آزار و اذیتت ی برای تربهتر و ب ری هاما راه

 این و آن ب ابد. 

كته ریت س ی زمان گناددر مصور من هم نم  احت

آید با موجته دیدارمان م ی سسه ما برائكل مو

پزشتك بتودن او، او را ی به دانش و م تر عال

الزم باشد او مرا به نام  تر خطاب كنم. اگرکد

 او را به نام كوچك او. اند و من حتخوام 

مر به نظتر انزده سال از من ُمسنپ ی بهزادآقا

رسد. شاید برخورنده باشد اگتتر او را بته ی م

 اسم كوچك او بخوانم.

 از دیدارمان خوشحالم. -

 هلنا خم كرد. ی و سر به سو

 طور.من هم هم ن -

 مان د؟چند وقت م  -

 ایم.دو هفته آمدهی كه برا حق قتش این -

 مان د؟این همه راه و فقط دو هفته م  -

كه ماكنون دوبار از من پرست ده شتده الی وئس

 را بر انگ خته بود. ی بود و هر بار حس معاب

 دارد. ی شاید هم كمتر بمان م، بستگ -

 گفت:  و خانم در چرمان من خ ره شداشرف

 دارید.ی اچه عاله ،ایدال كه مازه آمدهحا -

ی ایتتن جملتته كومتتاه را ادا كتترد و بتته ستتوی

 رهسپار شد. 

ام، پایتخت كرور شتما را دیتدهی من در سفر -

ی قبل از انقالب كرور خودمان از جملته ممتالك

مهربتان،  یمردمبود كه به آن مسافرت داشتم، 

سرد مزاج دارد. س ستتم ی ا قدرام دابآمبادی 

دارنتد و خصتایص ی ابست ار پ رترفتهی اجتماع

شان بس ار باال و دست نخورده است، یاد انسان 

اندازه كنند ما ه كسب م اند هر چه را كگرفته

وطنتان ختود هم ه ویتژهالزم آن با بق ته و بت

ی در آناتا راضتی آیتتا از زنتدگ مقس م كنند،

 هست د؟
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بل ، از صفر شترود كتردیم، منظتورم متن و  -

منهتا بته ی همسرم است، بدون امكتاء بته كستت

اطم نان و احتترام بته س ستتم موجتود زحمتت 

شما  یهتگف ،مان را پ ش بردیمكر دیم و زندگ 

 اآنها بر مبنتی كامالً صح م است س ستم اجتماع

و ی برابتر او اصول انستان ت و برابتري، حتتت

 ایناتا آیا ،شما چطور ه،شد ابنی مساوات ماد

 هست د؟ی راض

دان د، من قبل از مغ  ر نظام موجتود در م  -

كرتتورمان استتتاد دانرتتگاه بتتودم و متتدریس 

 كردم. م 

 اي؟چه خوب، در چه رشته -

اقتصاد دارم و در این رشته متدریس ی دكترا -

 كردم.م 

 كن د؟حال چه م  -

طب   .مهابا از دهان من خارج شدال ب ئواین س

ما  پرسمنمیهرگز شغل كسی را  دیرینهت یك عاد

و یا شاید ی ه اجتماعقمبادا مخاطب را در مض 

 قرار دهم.ی اخالق

بعد از مهاجرت به این كرور با ممام مسلطم  -

گ ترم ی شغل درست و حستاب ،مدزبان این مر به

نریمان و همسرشتان ی ن امد ما این كه با آقا

چند ساعت در شركت آنها ی آشنا شدم و حال روز

رسم، به هر حال م ی و حسابداری به امور دفتر

 بهتر از ب كار گرتن است. 

 گونه باشد. بل ، باید هم ن -

 ب نم.ام دوارم باز هم شما را ب -

 ال م ل، من هم ام دوارم.با كم -

به نظر  نگولی شكم .پ دایش شد نریمان از دور

 .ی دكتتر كتردخوش و بش با آقای قدر .رس دم 

 الكل به مرامم خورد. ی بو

پس از صرف نهار  ،جان دستور نهار دادهاشرف -

مح ط اطتراف برویتد متا ی موان د به مماشام 

 وقت بگذرد. 

محت ط اطتراف دیدن ی بعد من و هلنا برای مدم

ر با و كوچك و محقبزرگ ی هاكه مملو از بوم ك

 بود رهسپار شدیم. مخصو  مكزیك ی هاسل قه

 . هجا فراوان در مكزیكی اینم الد، چق -

كومتاه و ی ب ن ، هر چه مكزیكبل ، مگر نم  -

مر بتود یتك جتا جمتن فربته مر، فربه وكوماه

 فراموش نكن، ما هم در آناا و شاید ،اندكرده
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هتا هتم دولت از این گردآوري یبر خالف خواسته

د جوامتن كوچتك بایتد پ دایش ایتن نتو یمدار

زبان و فرهنتگ متردم ی فراگ ر ،ازعدم همكاري

 مهمان از كرور م زبانش باشد. 

مت الد، چترا ی راستت ،باید هم نطتور باشتد -

مختلت  ی هتاخانم پ رنهاد كترد از بوم كاشرف

 عرضه لبا  عرو  دیدن كن م؟

حتمًا مصور كرد چون ما دو دختر  ،دانمچه م  -

همستر ی آنتان پتی بترا بخت داریتمجوان و دم

 گردیم!!م 

 ی باید برایت معری  كنمحال كه این را گفت -

د دخترهتا محبتت و پسرشان در خانه ما در مور

نرتتان داد كتته طب عتتتًا ی صتتاعالقتته و موجتته خ

به حستاب خصوصت ت ی فتام لی هادخترها آن را 

آنهتا را شخصتتًا دعتوت بته  ااو حتتت ،ندگذاشت

 ایناا كرد. 

 متدت آنهتا را در ایتن گفتاراگر رفتار و  -

چه قوم و ختویش  گفتمكردم م به نم حضورًا مار

یم، چته گتوحتال م ی اي، ولمهربان و با موجه

اگر آنچته را كته  ،خام خ االنه و چه احمقانه

در این چند روز شاهدش بودیم، اگتر هتم چنتد 

شك در متورد دعتوت ا حد  زده بودم ب درصدش ر

ی بته جا معمت  ب رتتر آنها و سفرمان به این

كته در عمتل اناتام  اینحق قتش  ،دادمخرج م 

المثل طبت  یتتك ضترب ،ایمی قترار گرفتتهاشده

 وطن : 
 
ا بررا كننررد امرلگد ما را از خرود دور ميآن ا با "

 "كنند.دستان خود ما را باز به سوی خود جلب مي

 

یران مًا به این خاطر كه دوباره از لگدهاحت -

  !استفاده كنند

 هایم را در دست گرفت. ش رین خندید و دست 

ی اگتتر ، ولتتحتتال كتته كتتار از كتتار گذشتتته -

دانستند كه نه ما و نه گونه باشد، كاش م این

ی نظتر ختوبی فرزندان متا بتا ازدواج فتام ل

 نداریم.

نتد كنم  گونته رفتتارنی با ما ایكنفكر م  -

 م؟ نگرفتچون خواست پسرشان را جدی 

مطلتب ی باشتد، ولت طتوردانم، شاید ایننم  -

 دیگر خراب باشد. ی باید كالً از جا
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 از كاا؟  -

. ابتتدا بایتد گ ریته قابل معم  و نت اته -

 آنها را در نظر گرفت.  یگذشته

نریمتتان در مهتتران معلتتم دبستتتان بتتود و 

شتدیدی  ضتاددار و چتون مخانم، خانِم خانهاشرف

ب ن اقوام نزدیك آنهتا وجتتود داشتته نریمتتان 

آمد و همسترش اصتالً بته حستتاب كمتر به حساب م 

چرم آنها نگاه كنت م  یآمده. اگر از دریچهنم 

خانم اهل روستای شمال و هر دو از والدین اشرف

نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند، بتا موجتته 

آنهتا كه در آن شرایط روزهتای زنتدگی  به این

 این زنموضود عا بی نبوده ولی حتمًا باید روی 

ی عم قی به جای گذاشته باشد ضع  و عقده ینقطه

های درونتی ب نی و عقتتدهكه موجب احسا  خود كم

 دیگری شده باشد. 

ختورد و بته مختتته م ی قبل از مغ  ر ر یم در

 آید وبه آمریكا م ی نریمان به پ رنهاد دوست

كنتد، شرود به كتار م ی شمرروب فروی ادر دكه

رساند و هم بتته مرتتریان، م  هم به خود الكل

خترد و جتا م ی گذرد، آپارممان كتوچكم ی سال

همسر و دو پسرش را هم بته ی افتد و به زودم 

كند، باید شانس آورده باشتد آمریكا منتقل م 

 كه موانسته این دم و دستگاه را به هم بزند. 

ن دارد بتا بتارمن م الد، چگونته امكتای ول -

 بودن و سرو مرروبات چن ن ثروممند شوند؟

ی رس دن به یك زندگی من، بدان كه برا عزیزِ  -

ی دارگونه كته س ستتم سترمایهخوب مادي، همان

ها را زیتر كند، باید شخص خ ل امریكا حكم م 

ها بگذرد ما ختود موفت  پا لگد كند، از خ ل 

 برسد. ی به نوای و برود

 . ، چه وحرتنا م الد …آه  -

 گویند. بقا به این م دان ؟ منازدم  -

كته از دیگتران بایتتد گذشتت متا  یعنی این -

 رس د؟  خود توان بهب

آل و ایتدهی ا زندگام ،ستادق قًا هم نگونه  -

كه شتخص از مواند باشد، منظورم این ی نم خوب

كنتد، محل تل ش م نظر احسا  و انسان ت فتروك

ود از ابتتدا متوجته كته خت رود بدون ایتنم 

ی هتاعتذاب وجتدان و ناراحت ی باشد، سپس وقت

ب نتد دیگتر رون و روحش بر او حتاكم شتد م د

 منها به ختود دیر شده و چون یاد گرفتهخ لی 
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رون آشفته و فكر كند در نت اه به زندگی از د

 دهد. مه م ادااز ب رون آرام خود 

آه، ختودت  ،ی پ مانه ُپر شودكه روز ما این -

ست و شتاید ح  با مو ،ین را به من یاد داديا

ی هااش كه امروز متا بته صتورتاین است نت اه

ابتدا مر  محبت بته  ،ب ن ممختل  از آنها م 

 خویران و احترام متقابل.

و ی شخص تی حقارت و كمبودها یهآیا واقعًا عقد

متزلتزل  این حد گذشته، انسان را مای اجتماع

 كند؟ و آشفته م 

است و مو باید ی من، رشته مو روانكاو عزیزِ  -

 و ماهوالت را بركاف .ی بهتر از من بدان

چتترا استتتثناء قایتتل ی ام، ولتتحتتس كتترده -

 شوند؟نم 

گونه افراد، همه مقصتر هستتند، از نظر این -

كنند، اگر هم همته همه را به یك چرم نگاه م 

 گناه باشند. ب 

 كن م؟حال چه م  -

م متا ب رتتر متوجته  نكل مت مان م، محمم  -

ن و درون آنها برویم، شاید منها با احاالت رو

بتوان م آنهتا  ،این قض ه با كالم شدن مثبتهم

را متقاعد كن م هنوز خویراوند هست م و چتون 

و این  ،شنویمهایران را م داریم حرفران ستدو

دن تا ی منها به خاطر آنها بود كه از آن ستو

 ایم.متحمل شده دیدارشان زحمت سفر رای برا

مثتل متتو دلتم گترم ی م الد، از داشتن همسر -

ی ارزان بت ش هامبادا فرار صتحبتی شود، ولم 

 معمول برود و مو از كوره در بروي؟ از حد

 یمن، من موهایم را در دشتت پنبته نه عزیزِ  -

ام، بلكته مصتداق ستنگ پدربزرگ ستپ د نكترده

 در ، اب، مرب ت خودم به خودم بتودهزیرین آس

شود را م ی امزهنت اه نگران نباش، هر چ ز ب 

 كرد.  با مزهی نمك با قدر

من خودم ی پس هر كاا از نظر احسا  كم آورد -

 كنم.ات م همراه 

خود داشت ب رتر به ی مرا كه در بازوی و بازو

بدنش را در آن عصر ی خود كر د و من گرمای سو

 حس كردم.ی ها به خوبگرم منطقه مكزیك 

مئن باش، هر كاا كم ب تاورم متو را بته مط -

 كمك خواهم گرفت. 
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ال كتتنم، آیتتا از ئوراستتت ، فرصتتت نرتتد ستت -

 نگفتند؟!ی ما خوشران آمد. چ زی هدایا

 از آن دستگ رم نرد. ی به واقن صورت روشن -

مبل طب عتت و ای كتار دستت و سَتتی ش رهپرنده -

كته یتتادبودی  برای این ،های وحری كرورمپرنده

ت مرا داشته باشند پ رنهاد خریتدش را از مملك

داده بودم، دقتتت كتردم، دیتدم روی كتابخانته 

دانت ، اق ملویزیون خود قرار دادند، متو م ما

در ممام طول سفرمان برای ایتتن كته ستالم بته 

مقصد برسد، آن را در بغلم نگاه داشته بتتودم، 

 ام دوارم قدرش را بدانند. 

شتك  هتاای آنها و در  از زیب یمن در سل قه -

های بتزرگ ن ُمبلآسالن پذیرایی آنها با  ،دارم

هتای مبتل و خالی از ظرافت ب رتر شب ه فروشگاه

اگتتر آن  ،یك خانهفروشی بود ما سالن پذیرایی 

نقاشی استاد بر دیوارهتا آویتتزان  یچند مابلو

 نداشتند.  گ ریچرم یها ه چ جلوهاقمنبود ا

متن،  یتزِ عز رم،خودم هم هم ن برداشت را دا -

 یایم كته از ستل قهجتا ن امتده ما بته ایتن

 شان ایراد بگ ریم!دیگران در مزی ن خانه

 .چرك ن شده است دانم، شاید هم سببش دلِ م  -

اق متتامتتا نریمتتان بتتا ورود بتته خانتته و ا -

ی زیبتای یاخت ار گفت: چه خانهما ب ی پذیرای

 دارید.

گتر ب ایتد نظترش چته دانم اگر بتار دینم  -

 یبار اول از نظر او شتاید خانته ،د بودخواه

ی ن آن ما به این علت زیبا جلوه داشت چون مز

متو  یستل قه ،ستاسه فرهنگ مختل   یدر سل قه

از كرتتورت انتختتاب ی و لتتوازم زیبتتایعتتالی 

از ی بلورین، بعضی هاكن ، نظ ر هم ن پرندهم 

در ایتن ی نقتش م ن تامور متن كمكتی مابلوها

مردم هنرمند هم كه را نچه كند و آم ی هماهنگ

هم نباید از قلم انتداخت،  سازنداین دیار م 

ها دید، ها را در زیبای طب عتًا نریمان مفاوت

و از ی ها نباید ه چگاه قتراردادقبول زیبای 

 بها مع ار زده شود. ی رو

ام دوارم استاد و همسرش نظ ر همت ن هدیته  -

 را كه دریافت خواهند كرد خوشران ب اید.

هتا و رنتگ ،ند است، قدر زیبای استاد هنرم -

ها را كه كتار دستت انستانی هایزیبای  خصوصاً 

كه در ی شناسد و با حس و سل قه زیبایباشد م 
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هنر دارد طب عتًا خوشتش خواهتد آمتد و دوستت 

 خواهد داشت.

 گوی .باشد كه م  طورم الد، ام دوارم هم ن -

ور كته طمانه ،نباید بدب ن باش م ،من عزیزِ  -

ها مختل  و متفاوت از هم هستتند، انسان گفتم

ند ستال استتاستا من  د را بت ش از چهتل و چ

در این چند سال اخ ر كه با او ی ام، ولندیده

را به من ی از طری  ملفن در مما  هستم شخص ت

ترام و محبتت شناساند كه ب  نهایتت قابتل اح

 باشد. م 

 .ايمو هم ره از ایران خوب معری  كرده -

دختتر جتوان و زیبتای  .به شركت رس ده بودیم

مل م ی ل قسمت اطالعات با لبخندئوامریكایی مس

 به ما خوش آمد گفت.

 مقدمه پرس د:خانم پ دایش شد و ب اشرف

ی هتابوم كها را دیدیتد؟ وب گرت د؟ بوم كخ -

 لبا  عرو  را؟!

موهتایش كته  .ی دستتپاچه آمتدبه نظترم قتدر

ل از شتترود كتار در دانستم امروز صتبم قبتم 

ی گ ترها زیر دست آرایرتگر بته فرمشركت ساعت

فترم بته ی آشتفته و ب حال قدر مبتال شده بود

كترد هلنا متعاب به من نگتاه م  .رس دنظر م 

و سرین ی خانم كه به فارساشرفی هاچون از حرف

و  آورد. ستالم گفتتمد ه چ سر در نمت شادا م 

 جواب دادم: 

گذرانتدیم،  را بته گرتتنی بل ، چند ستاعت -

ه مورد نظتر متا نداشتند ك خاصیها چ ز بوم ك

ها لبا  عترو ! ستل قهی هابوم ك خصوصاً باشد، 

دانم چترا و خارج از ظرافت، نمت ی همه مكزیك

قدر پارچه مصترف شان اینی لبا  عرو آنها برا

 كنند!م 

بت ش از همته شتاه  ی آنچهجرن عروس پایان در

و ی لباستكند كمزنده م داماد را خوشحال و سر

خانم است! از ایتن گذشتته متا عرو ی لباسسبك

 دیدن بوم ك لبا  عرو  ن امده بودیم.ی برا

آماده باش د، مان نگرفت؟ چه بد، سل قهی وا -

 كرد.  دبه زودی حركت خواه 

 آی د؟نم  مگر شما ،ایمما آماده -

 اشرف خانم رو به هلنا گفت:

راه ی ؟ خ لتتورهچطتتستتوئ ت هتتارد، حالتتتان  -

خسته شدید؟ نریمان ابتتدا شتما ی رفت د، خ ل
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دارم كته بایتد اناتام ی رساند، من كاررا م 

 شویم.دهم، بعد به امفاق او به شما ملح  م 

ی ستاده او را بته انگل ستی هتاهلنا كه حرف 

مهربان چنتد كلمته ی متوجه شده بود با لبخند

 جواب داد. ی انگل س به

نریمتتان پرتتت فرمتتان  .ستتاعتی در راه بتتودیم

ی مرتغول اموموب ل ساكت و ُبغ كرده به رانندگ

من هتم او را  .بود ه چ حوصله صحبت نداشت و 

 به حال خود گذارده بودم.

من به پایان  یهل و چند سالهباالخره انتظار چ

 .مان زنگ درب خانه استاد را فرردنری و رس د

 استاد درب باز كرد. ی بعددقایق

ستالم،  ،ی گرامت عزیز، بتانوبه، به، م الد  -

 خوش آمدید. ی خ ل

سالم استاد عزیزمتان، از دیتدارمان بست ار  -

 خوشحال م.

او را در آغتوش كرت د و ی آالیرتو هلنا با ب 

ی ختود من هم كه جتا .ی بر صورمش نراندابوسه

چتون ی ن هرتاد و چند ستالگساستاد در  .داشت

 .مانتدی م امرد سالم و با نراط هفتاد ستاله

صورمش بدون چ ن، مهربان و كناكتتاو بته نظتر 

ماعد و بتدون ی موهایش جوگندم ، قدر .رس دم 

م به باال و یك دستت خودی ریزش، مثل فرم موها

نته  نته چنتدان بلنتد،ی قامت .شانه شده بود

ه بتت یتك  .چندان فربه امتا برازنتده داشتت

اش بود. استاد ممام ع ار نقاش واقعًا برازنده

شتت و واز گی ل او مانند كتوهنریمان در مقاب

 خورد. از استخوان به چرم م ی امپه

ی خوش آمدید، آیا فرصتت كردیتد خستتگی خ ل -

 سفر را از من ب رون كن د؟ 

باعتث زحمتت فتراوان نریمتان و ی بل ، ولت -

 همسرشان شدیم.

طتور ن ستت، متا را نه، بته هت چ وجته این -

 خوشحال كردید.

 اد. دو این نریمان بود كه پاسخ م 

ی خب خانم عزیز، فرصت كردید در شهر  زیبتا -

 آنها بگردید؟

با متن ی كرد و مترجمصحبت م ی استاد به فارس

 بود. 
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 ، تت  بتتودنظبلتت ، خ لتتی زیبتتا و خ لتتی  -

از آنها را متا هتم در شتهر ختود ی هاینمونه

 داریم، راست ، پس همسرمان كاا هستند؟ 

 ،دگتردی از محل كارش بر م همسر من به زود -

ی كرور محتل زنتدگدر دان د، من سالها قبل م 

كته شتماها آناتا  ام، قبتتل از ایتنشما بوده

بتتودم، ی مهمتتان دوستتتی امستتتقر شتتوید هفتتته

پایتخت آن  ویژهسرزم ن بس ار زیبایی است، به

بزرگ و كوچتك زیتادی قترار كه در وسط جزایر 

 . گرفته

نرسته بود  ی مبل دو نفرههلنا كنار استاد رو

به  ی كه دست استاد را در دستش داشتحال و در

 من گفت: 

دیتتدار متتا ی ال كتتن چتترا بتترائومتت الد، ستت -

 آیند؟ نم 

دیتدار متا ی پرسد چرا بترااستاد، هلنا م  -

 آی د. نم 

دان د، سن بتاال رفتته و مستافرت بترایم م  -

ام زندگ  یهرا كه همی نقاش ا، من حتمركل شده

مثتل گذشتته  متوانمدیگتر نم  به آن پ وستته

 ادامه دهم.

كه ما  ان از جایش بلند شد و با عذر ایننریم

ی گردد به سودیگر به امفاق همسرش برم ی ساعت

 مقصدش روانه شد. 

جان، ام دوارم به شتما در ایناتا خب، م الد -

 خوش بگذرد. 

ما ام دواریم و به این ن ت هم آمتدیم كته  -

ستت ا اقی اقوام را كه سال ان زیتادیشما و ب

دانم كه همسترم م  ،دیگر بب ن مام بار ندیده

 هم طالب هم ن است. 

دهتد اگتر اجتازه استاد، ما فرصتت اجتازه م 

شما ی نقاشی كارهای بده د ما م ل داریم ممام

 را كه در خانه دارید بب ن م.

آنچته را كته ایناتا ی با كمتال م تل، ولت -

استت، آنچته ی قدیمی ب ن د ب رتر از كارهام 

ام، و اغلتب در طول این همه سال كر دهرا كه 

ی هابایتتتد در خانتتته ،زیبتتتامرین آنهتتتا را

چتون در طتول  به هنتر پ تدا كترد انمندهعالق

متعتتدد آنهتتا را ی هتتاستتال ان و نمایرتتگاه

 اند. برده

 را شرود كردید؟ی نقاشی در چه سن -
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 از شش، هفت سالگ . -

ی شما به مطب روز مادر من برایم معری  كرد -

ی اصندل ی او شما را بر رو ،رفته بودید پدرش

 نراند و پرس د: 
 "بشويی در آیندآ چه میل دار"

 درنگ جواب دادید:ی او شما بدون لحظه
 "نقاو"

و  رگ من قلتم و كاغتذ دستت شتماآنگاه پدربز

ز شتما م تز قترار داد و ای رو یكبریتتی قوط

و شتما پتس از  ،خواست ما آن را مصویر كن تد

او ی از متتدل را جلتتوی یمصتتویر زیبتتای متتدم

كه بست ار ح رت زده شتده  پدربزرگ ،گذاشت د

 بود گفت: 
ی ب ترین نقاو دنیا خواهی استاد كوچولو، یو روز"

 "شد

ستت هان حق قت به وقود پ وسته و سالو حال ای

 كه ادامه دارد.

متن  ،آورمامالً و به وضوح به خاطر م بل ، ك -

آورم، امروز جمالت عمویم را به ختاطر مت  احت

ی داشت عالقه زیادی او خود چون به هنر و نقاش

 آورد. به وجود م ی یمابلوها در اوقات فراغت

 مان دارم.من یك دانه از آنها را در خانه -

ما متوروثی  یهنر و نفاشی در خانواده اصوالً  -

 را انتخاب کردم چون ی طب، من ابتدا رشتهاست

ین رشتته در ا خواست، سه سالپدرم اینگونه م 

ی خصو  نقاشتهی عر  به هنر، بلمحص ل كردم، و

متازه بتتال در آورده ی مرا كه آن روزها جوان

بودم وادار كرد ما بتا كستب اجتتازه از پتدر 

ی هنرها یمغ  ر رشته بدهم و در دانرگاه رشته

 ادامه محص ل بدهم.ی زیبا و نقاش

 آیا پر مان د؟ -

ب ب شاید اگر طی نه، هرگز پر مان نردم، ول -

 بود. شدم حاصل زحمامم بهتر م م 

زیبتا و زنتده كته از ی این همته مابلوهتا -

انسان را شتاد و مخمتل روح را  دیده، يدریچه

كته  كند، مگتر نته ایتنطراوت م  شاداب و پر

مان ب متاران ی پزشكان با جزی اشتتباه در در

 ند؟ وشم  دست رفتن جان ب مار خود باعث از

ی هتاشما لطافتت رنگ یزیبای ا شما و كارهاام

كنند و با را به انسان منتقل م ی زندگی زیبا
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آموزد كته سترور و كنكاش در مابلوها م ی قدر

 ست. ی زیبازندگی شاد

هایم را در صتورت استتاد ساكت شدم و اثر حرف

 كردم. جستاو

 هلنا گفت:  

ی عكتس از كارهتای م الد، متن معتتداد زیتاد -

اصتل ی لتاستاد را در ستایت ایرتان دیتدم، و

بتا ایتن  ،ی دارددیگری كارها اصالت و زیبای

كه  هق قت دارد ولی غ رقابل مصوردانم حكه م 

ی ولت ،ها را دست انسانی خل  كترده باشتداین

 پسندم.مو را ب رتر م ی عزیزم، من كارها

پس از این گفتار عم   در چرمانم نگاه كرد و 

 جذاب محویل من داد. ی لبخند

متن در ایتن موقع تت از هلنا، دست بردار،  -

كتته در ارایتته ی اام و بتتا ممتتام ستتع زنتتدگ 

دانم كته م  برمی در كارهایم به كار م زیبای

ی به گرد پتا اهنوز شاگرد او محسوب شده و حت

 رسم. او هم نم 

ها ستتهو خوا هها متفاومتمتن، ستل قه عزیزِ  -

 . همر، نظر من اینمتفاوت

تام - كته در را ی ا من ظرافتت، لطافتت و دق

نقتاش ی نتدرت در كارهتابب نم ی او مت كارها

 ام. دیدهی ریگد

در دوران ی شاید از اثرات آن باشد كته روز -

ی ات آنچه را كه مو از او خواستته بتودكودك 

 مصویر كرد و بتا مخاطتب قترار دادن متو بته

 ملای را در عتزیتادی هاروزنته "مری د استاد"

 برایت نمایان كرد.  كودك 

ختود  اكته او حتت همان بتدون ایتنو شاید  -

ام نقاشت ی ق من در كارهابخواهد مروبداند و 

 شد. 

و  ،او هجهتت ن ستت متو اینقتدر والتس ب پ -

 داري. او را دوست م ی نقاشی كارها

 .بکرمرگز م ل ندارم شب ه او نقاشی هی لو -

استت كته انتختاب ی او این بهتترین طریقته -

 اي.كرده

است، هر چه دقت  ایغریبهجان، چه زبان م الد -

ختتورد، چتته آشتتنا بگوشتتم نم ی كنم لغتتتمتت 

 گوی د؟م 

كن م، این كته شما صحبت م ی در مورد كارها -

شتتما بته چرتم ی در كارهای اچه احساسات زنده
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وجود دارد ی نریمان مابلوی یخورد، در خانهم 

كه غ رممكن است از كنارش بگذرم بدون این كه 

 ستم و در او خ ره نروم.این ی روبرویشدقایق

 كدام مابلو است.  -

ی ست كه در مح ط سالما زن جوان و زیبایی -

ه و به ك  زم ن دراز كر دی هاموزای كی بر رو

ا رویایی ش رین ، گویخوابی طوالنی فرو رفته

ش به لبخندی زیبا و راضی د چون لبانب نم 

خودم اسم این مابلو را ی ست، من برااآراسته 

ام، شاید معاب كن د، هر گذاشته« خفتهی زیبا»

 ام دم این یگذرم همهبامداد كه از كنارش م 

است كه از خواب خوشش ب دار شده باشد و از 

 آن برایم معری  كند. 

هایم گوش ا با دقت به حرفاستاد متح ر ام

 داد. م 

استاد  یآمل هدر مح ط خانه و ی از گرت طوالن

 .برگرت م ییرایاق پذمبه ا .گذشتساعتی م 

هلنا دوباره كنار استاد نرست و من هم در 

نرستنم را با ی . جامخود قرار گرفتی جا

 یكرده بودم چون پرت سرم ُپرمره سل قه انتخاب

با ی از زن جوان ، کار دستیبس ار بزرگ

ی مدم .ی بر دیوار آویخته شده بودشرقی زیبای

در  .با دقت مابلو را نظاره كرده بودمپ ش 

از ی هایزن و چرمان مخمورش شرارهی ه گویانگا

ی درون و برون او وجود داشت كه گرمای طناز

ی كرد. لبانگر منتقل م را به نظارهی مطبوع

ی اف روزه دامن سبزِ آلود، چا  بلوززیبا و هو 

جوان او را  دو س نه برجسته وی برجستگ رنگش

های باریك و بلند و حالت دست ،ردكمر م دیدن 

ی كه به كمر بسته در م ان شاِل زیبای شاهنزرب

داد كه فقط به ب ننده م ی مبود حالت مصم

 صفا دادن چرم خل  شده است. ی برا

 اي؟م الد، در فكر فرو رفته -

 ،كردمی پرت سرم فكر م آه استاد، به مابلو -

 دارند. ی رویایی واقعًا زیبایی ایرانی هازن

ز ازدواج و ا متا قبتل االبته، البته، امت -

 …زایمان 
اش، زودگتذر از شت طنت در گفتتهی او با لحظه

 كوماه خندید. 

نرستتن ی را بترای ختوبی چه جای دانآیا م  -

 اي؟ انتخاب كرده
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پرتت ی متابلوی نه استاد، چنان محو زیبتای -

چون و چرا م ل به نرستتن سرم شده بودم كه ب 

 آن در من پ دا شد. 

دوست عزیتز ی جا ،ب كرديی را انتخاخوب جای -

روحش  ،ام، استاد شاعر فریدون مر ريینهو دیر

محال بتود نتزد  آمدشاد هر بار به آمریكا م 

آن مبتل ی رو آمدما ن اید و هر بار هم كه م 

 نرست. م 

ی اشعار ایرتان را دارم و هاكتابی من ممام -

ام و در جتایش بتاز چندین بار خوانده همه را

كنم، انسان غ رممكن استت م  هم به آنها رجود

شعر كوچه ایران را بخواند و ناگتاه ختود را 

آشتتنا كتته از در و دیوارهتتایش ی ادر كوچتته

آشنا پخش شده نب ند و در انتظار ی گل یرایحه

ایرتان  یخصو  اشعار عاشقانههب ی نباشددلدار

را كته ی هتایاحساسات خفتته انستانی كه ممام

كنتد و خواننتده اند ب دار م عاش  بودهی روز

ها بتتاز هتتا و ناام تتدي را بتته دوران دلتنگ

شد كته او نم مسمی ب  ،گرداندم  را مواند با

ا استتاد، امت ،اندشاعر كوچه و بازار خوانده

هم بتا نتاظرینش اغلتب همت ن ی مابلوها شما 

بتا ممتام ی مرت ری گفتگو را دارد، هنر آقتا

ها و ساخت جمتالت بته احساسامش فرم دادن وا ه

 ورت اشعار مختل  است و هنر شتما فترم دادنص

ت جمتالت بته صتورت رنتگ و ها و ساخهمان وا ه

بتر ستطم دفتتر ی اگر استاد مر ر ،مصویر است

ی نوشت شما همان هنر را بر سطم بتوم نقاشتم 

شتود كته هتر دو نت اه این م  ،كن دپ اده م 

 نر ند. طری  عم   بر دل م 

 رفت.  زود از م ان مای ح   شد، خ ل -

ا به ما ،عمر انسان عاش  زیاد پایدار ن ست -

 عنوان یك شاعر معاصر ایران جاودانه شد. 

ی آورد، چترا چ تزمت ی آه، سن زیاد فراموش -

 كن د؟م ل نم 

اید، همه چ ز چ دهی به این زیبایی شما م ز -

ی ا و در كنار شما جایم یوجود دارد، در خانه

 ماند. نم ی معارف باقی برا

ی م الد، آیا استاد نظرش را در مورد كارهتا -

 ؟ هی مو گفتنقاش
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وارد  یكبار در گذشته كه از طری  اینترنتت -

ی جتواب واضتح سایت من شتد نظتترش را پرست دم

 نداد. 

 پسندد؟!مو را نم ی شاید كارها -

را ی مواند كار هر كساو نم  ی در حدهنرمند -

 قبول داشته باشد. 

 باشد، مگر نه؟!ی وبق خمواند مروی م ول -

ز ممام خواسته من با او بودن و هلنا، امرو -

مختلتت  در متتورد كارهتتایش استتت، ی هاالئوستت

ی دهت را نران اوی دان ، غ رممكن است مكانم 

او از  وی را مقابل او قرار دهتی و یا انسان

 عهده خل  دوباره آن موف  ب رون ن اید. 

استت اره منظورم ایتن گویم خل  دوبكه م  این

د، و ایتن كته م وجتود دار ب نم  كه آنچه را

دارد، در پرده ابهام وجتود  گویند خل  شدهم 

ی به همان صورت اصتلولی او آنچه را كه دیده 

در واقتن ی آورد، یعنبر صفحه بوم به وجود م 

ی وجتود كند بدون این كه صتورت ابهتامخل  م 

 ،یدر نت اته خلقتت و خلت  چ تز ،داشته باشد

دارد، و او چتتون انستتان ی مختلفتتی مع ارهتتا

بگوید كه در فكتر ی است م ل ندارد سخنی درست

خودش به حق قت نزدیك نباشد، در نت اه ستكوت 

ست هادانم كه سكوت باالمرین سخن كند و من مم 

 گذارم. و من به این سكوت او احترام م 

متو ی كته در متورد كارهتای آنهای یهپس هم -

 …هند؟ دكنند و نظر م صحبت م 
از ی دانم، او حتمتًا م تل نتدارد یكتچه م  -

 آنها باشد. 

همسر استاد همراه با اشرف  .درب خانه باز شد

دوباره آرایش شتده و نریمتان ی خانم با موها

 پتوشخانم مترخص خوش ،وارد شدند. همسر استاد

دو ی باید هفتاد و یك ،جستاو كنندهی نگاه با

هلنا جلو ی به سوی جدی داشته باشد. قدری سال

 آمد. 

ختتوش ی خ لتت طتتوره،ستتالم عزیتتزم، حالتتتان چ -

 آمدید. 

 و هلنا را در آغوش گرفت و بوس د. 

 سالم خانم، مرتاق دیدارمان بودیم. -

 ها؟م الد، چه عاب این طرفی سالم آقا -

 شود شما را بغل كرد و بوس د؟آیا م  -

 شود.شود، چرا نم چرا نم  -
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و محبت خودمتان ی رمكردم گی گونه سعو به این

 را به او منتقل كنم.

بخر د كه دیتر رست دم، متا كارهتایم را م  -

 طول كر د. ی ممام كنم قدر

ی ما فرصت كردیم در خدمت استاد اوقات ختوب -

 را بگذران م.

ی عالقمنتد دانم كته بته نقاشتچه ختوب، مت  -

ی آقتا ،شماها چقدر جوان هستت د ،واي ،هست د

ستال ی ا را دیدم خ لتكه شمی م الد آخرین بار

 جوان بودید.ی پ ش بود، آن زمان خ ل

آن ی خواه تتد بگوی تتد متتن هنتتوز جتتوانم  -

 ام؟!روزهایم را حفظ كرده

نه منظورم این نبود، در مقایسه با خودمان  -

 گویم، زمان چه به سرعت گذشته است.م 

ان هر چته كرمی خانم، استاد مانند قالی ول -

اند و شتما مر شدهوبمرغ زیبامر و زمان گذشته

مركل ی حد  سن شما خ ل ،د داریدخوی هم كه جا

ال ئوها را نبایتد ستهر چند كه سن خانماست، 

 حد  زد! اكرد و یا حت

من كه بایتد در ی هاحرف شن دن ازهمسر استاد 

مثل عسل ش رین بنر ند غترق در ی كام هر خانم

 ك   و لذت بود. 

لبتا   معتویشی جمن را بترای خب، من دقایق -

بدان تد و كنم، ایناتا را خانته ختتود مر  م 

 .راحت باش د

خانم هتم و اشرف نریمان با استاد گرم گفتگو 

 گرم كرده بود. ی اسرش را به ورق زدن روزنامه

گفت، چقدر متأستفم م الد، همسر استاد چه م  -

 موانم با خویرانت صحبت كنم.كه نم 

ار بته كرتور متو و دیتدی من، ما وقت عزیزِ  -

من هم وجود ی رویم، هم ن مركل برابستگانت م 

در گذشت ایتن همته ستتال در جتایش ی دارد، ول

حتس ی ایم و من خود كمبود زیادمترجم هم بوده

 كنم. نم 

با زبان ختود  ا اگر خود انسان با اشخا ام -

در طی ایتن  دارد وی آنان مكلم كند لط  دیگر

دیگر ها همست كه انسانامبادل نظرها و افكار 

 كنند. را ب رتر در  م 

 ست. دانم و ح  كامالً با موم  -

ی م، به رستتوران كناید، حركت م خب، آماده -

رویم و شتتام را در آناتتا صتترف متت ی ایرانتت



 

  533 /  نازن ن همزاد من...

 

 

اش هتم در كن م، پسر بتزرگ متا و ختانوادهم 

 شوند. آناا به ما ملح  م 

جان، شما، هلنا و ختودم بتا امومب تل م الد -

هتا بتا امومب تل كن م و خانمت م نریمان حرك

 دیگر.

ازدحتام  وس ن و پتری هابعد در جادهی دقایق 

مثل هم ره در  هلنا .آنالس در حركت بودیملو 

  نرسته بود.ی من كنار من و بازو در بازو

 خ لی گویا از هدایای ما م الد، همسر استاد -

ی سبز بلورین را در بهتترین پرنده خوشش آمد،

 قرار داد.ی ذیرایاق پمنقطه ا

اهل هنر، كار هنرمندانه را به  دمگفته بو  -

 شناسد و برایش ارزش قایل است. م ی خوب

 چند بار از من مركر كرد.  -

 برایران خواهد بود. ی چه خوب، یادبود خوب -

نكتن، ی كنم منتد راننتدگنریمان، خواهش م  -

 ها شلو  است. جاده

هتا مكترار من پتس از ستالی دان د، پسرعموم 

-كته حترف ه مدمی من از حوادا رانندگی انرنگ
اما هنوز  ،دهدی مرا در آرام راندن گوش م ها

 .دارد اورییادبه  احت اج

 یئ نتهمفاوت نریمان را در آب  یا من چهرهام

 دیدم.مقابل م 

ن م ساعت بعد در مقابل رستوران ایرانی متوق  

  بتود قدر لط آنالس آنشامگاه لو شدیم. هوای 

كتردم در یكتی شدم مصور م كه اگر یادآوری نم 

های م ز و صندل  .برممهران به سر م های از شب

بخش رستتوران كته دق قتًا متعددی در ح اط فترح

های مهتران متزی ن شتده مانند بهترین رستوران

 شد. بود دیده م 

رستتوران ی به محش ورود با پ رواز گرم متصتتد

ی م تزی تق م بته ستومواجه شدیم كه ما را مس

 م تز كتارت مخصتو ی كرد. روی راهنمایی طوالن

 شد. دیده م  "رزرو شدآ است"

و ی بعد پسر آنها بتا همستر آمریكتایی دقایق

 دختر جوانران به ما ملح  شدند. 

در ی چند سال محص ل زبان انگل س خوشحال بودم

كومتتاه متتدت ی هتتادب رستتتان و دوره یدوره

ام ی در ایتا مترجمتهتو ستالی مترجمی فراگ ر

ی قدر در من آمتادگی آناداری فراغت از كارها
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آنهتا ی بتوانم در آِن واحد برا ماایااد كرد 

 كنم.ی و هلنا مترجم

خصتو  هلنتا بانوی آمریكایی در مورد متا و ب

 كناكاو بود. 

 دارید. ی چه همسر زیبای -

 هلنا خود حرف او را متوجه شده بود. 

هم ره م ل دارنتد  یمردان ایران دانممن م  -

ا چگونه شتد كته ی داشته باشند، امهمسر جوان

 شما در اروپا به این انتخاب دست زدید. 

ال كرده بودند ئون مورد سها از من در ایخ ل 

ابتدا انتختتاب از جانتب  كه بدانند بدون این

 من نبود. 

هرت سال اختالف سن وجود دارد، امتا ب ن ما  -

 د. شناسو مرز و سن نم  عر  حد

فت. کی بتتانوی آمریكتتایی شتتل از گتتل چهتترهگتت

آم ز محویل من داد دوستانه اما ش طنتی اخنده

 و گفت: 

ی عاش  شتدید و بتا ن ترو خواه د بگوی دم  -

عر  او را مااب كردیتد و دل او را بته دستت 

 آوردید؟ 

او  ی صحبت نرود باید بگویماگر باعث آزردگ -

ب ستت و  متنِ ی سراپا عاش  و ش دای سالگ 17در 

ست، عرت  در در نت اه ح  با شما ،شش ساله شد

كتتار ختتودش را اناتتام ی هتتر زمتتان و متتوقع ت

 دهد.م 

ی چه جالب، چه ُرمانت ك، شما باید بته ختوب -

 و خرنود باش د. ی از انتخاب ایران راض

ی ستی گونه بته زودو به این هطوربل ، هم ن -

 ایم.سال را گذرانده

اي، ، چته افستانها ُپر احسآه. چه خوب، چه  -

ا همستتر متن گویتا اینطور باشد، امت باید هم

 ومرش ازدواج كترده، ایتن ها بتا كتامپمازگ 

 اق خواب ما هم وجود دارد. مدر ا ادستگاه حت

كار من با كامپ ومر زیاد است،  ،ی عزیزمول -

فراموش نكن كه متن بتا ستتارگان ستر و كتار 

 .دارم

 پسر استاد رو به من گفت:

 ن ستند. ی گاه راضه چها خانمت 

ها چگونته ستر و كتار چه جالب، بتا ستتاره -

 دارید. 
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، در ها هستمی ستارهدر كار محق   و شناسای -

 کنم.ناسا کار می

آسمان آیتا ی هاچه خوب، ب ن این همه ستاره -

 ماكنون به ستاره من هم برخوردید؟!

ی بخت شتتما احت تاج یپ دا كردن ستارهی برا -

ود، او هم اكنون كنار ن جستاو شدر آسما ن ست

 ست. اشما نرسته 

او بس ار خوشم آمد. مرد جتوان ی جواباز حاضر

 رس د. به نظر م ی او آگاه و پخته

 ...هلنا -

و آنچه را كه م ان ما صحبت شده بتود بترایش 

همستر  وجتود هایهمعری  كردم. غنچته از غنچت

 فت. کشم  پرت سر هم دلبند من بود كه

بستتگان متو ی روی من باید اثر ختوبم الد،  -

ای زیبتایی از هتا و نظرهتگذاشته باشم، حترف

كه من خودم را زن ی در حال شنومجانب آنها م 

ی معمتولی ابا چهترهی دانم، انساننم ی زیبای

 از مردم اسكاندیناوي. 

 مردم نگویند چ زها.ی کما نباشد چ ز -

از ایتتران، عزیتتزم چتته ی دیگتتر المثلضتترب -

 دارید!ی زیبا و ُپر معنایی هاالمثلضرب

 مر از هم ره بود. اش ش رینخنده

رف صترا پس از رستتوران و ی محفل آرام و خوب

پستر استتاد و همسترش  یدر خانه قهوه آخر شب

گذراندیم و با ابراز عالقه از دیدار آنها در 

 آنها را مر  كردیم. ،نزد خود

 .نتدخانم به شركت رفتروز بعد نریمان و اشرف

رف نكنت م و این كته معتا اصرارخانم با اشرف

همه چ ز در یخچال وجتود  وسایل آسایش و یهمه

 دارد ما را در خانه منها گذاشتند. 

كته متا  خصتو  ایتنهبت .روز دا  و خوبی بود

مح ط خود را مر  كترده و حتال استتخر ی سرما

 در اخت ار داشت م.ی زیبا با آب مم ز

ی خواه، نم زنگ زده الد، ملفن خانه بارهام  -

 جواب بده ؟ 

شتان ایتن د در غ ابنعزیزم، از ما نخواستت -

 ل ت را به عهده بگ ریم.ئومس

داشتته باشتد چته؟ ی كار مهمی ا اگر شخصام -

 خودمان ملفن كنند چه؟ی هااگر بچه
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اگتر جتواب ی كنر نم ی مصوگوی ، ولدرست م  -

اعتتراض بته دستت آنهتا ی برای ام بهانه ده

 ؟م بده

از ایتن  ،ستتمن ی مكل فتب ی هاما كه جوان -

ست م و هنتوز گذشته چنتدین روز ستت ایناتا ه

 .نداها مما  نگرفتهكدام از بچهه چ

ها قرار گذاشت م كه ملفن ما خودمان با بچه -

نخواه م كرد، آنها باید با ما مما  بگ رند، 

جتا  متأسفم كه ملفن همراه ما در س ستم ایتن

یران من هم ما به حتال دعتوت خو ،كندكار نم 

ما م نكرده متوان م از ملفتن آنهتا اند كته 

 م. استفاده كن

شتتتد از ملفتتتن همراهمتتتان آه، كتتتاش م  -

 موانست م استفاده كن م.م 

 كردم، اما موف  نردم.ی چندین بار سع -

 زند. م الد، ملفن زنگ م  -

 و من باالخره مابور شدم جواب بدهم.

دخترمتان بتود، بتا  .دی فررده شقلبم از شاد

جتا بته روال  ذكر ایتن كته همته چ تز در آن

 را به هلنا دادم.ی گذرد، گوشمعمولش م 

انسان مغتروق چته آب  .ملفن بار دیگر زنگ زد

ی یك وجب از سرش بگذرد و چه یك قد، نت اه یك

 زند!است، دل به دریا م 

 خانم بود. این بار اشرف

ادیتد، متن جواب د ی م الد، سالم، چه خوبآقا -

 ها بار ملفن كردم.شاید ده

چه  شما نگفت د جواب بدهم من هم مردد بودم -

 كنم.

ستت؟ ا هارد حتالش ختوبنعی ندارد، سوئ تما -

 گذرد؟روز چگونه م 

 گرم است.  سرمان به استخر و آب -

م وه م تل كن تد، چنتد نتود  فراموش نكن د -

 در یخچال وجود دارد. ی كاف یم وه به اندازه

 به چرم، حتمًا خواه م خورد.  -

 ما حدود ساعت شش خانه خواه م بود.  -

 چقدر دیر، منتظرمان خواه م بود.  -

كن م و ما كار م  ی م الد، فراموش نكن دآقا -

ست، ساعت پنت صبم اكارهایمان هم بس ار زیاد 

رویم و ساعت شش بعتد از ظهتر بته از خانه م 

ی برای زیاد گردیم، در نت اه فرصتخانه بر م 

 ماند. نم ی باق ینوازنو مهمای دارمهمان
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برای ما هم وجود دارد، بتا ایتن این روال  -

ی سال هتوای هاماه یكه شما مقریبًا همه مفاوت

ما شش ماه پای ز ی روشن، گرم و خرك دارید ول

ی در و سرما چ ز دیگری و زمستان را جز ماریك

ا بته در واقن صبم كه خانته ر ،طب عت نداریم

وا ماریتك استت و كن م هنوز هقصد كار مر  م 

ایتن ی گردیم، باز هم ماریك، ولكه بر م  عصر

ی نوازو مهمانی دوستشود كه از مهمانباعث نم 

 م. خود غفلت كن

ایتن زن مترا مكتان داد. ی در صدای طن ن غضب

ی هتاماننتد انستان .ی داشتچقدر حاالت متفاوم

صحبت ما بتاز  ته، در طول چند دق قهچند شخص 

صتحبت حالتت ی در ابتتدا .ودزیر و رو شده بتت

ستانه و خودمتان ی بتود، ولتی صدایش كامالً دو

چه ختوب  .روح، معترض و خصمانهب  و حال، خرك

 كه روبرویش قرار نداشتم.

 كند، آیا حالش خوب است؟ نریمان چكار م  -

ی آید كه قدریكبار به شركت م ی ابل ، هفته -

ی لتو ،ند و سرش قدری گرم شوددر كارها ككمك 

چته  ،زنتداق خودش غ بش م مبه محش ورود در ا

 آناا دارد!ی دانم، شاید مونسم 

ام، از یتتك ستتو شتتما شتتدهدان تتد، ستتردرگم م 

ی اید، و از ستوبه نزد ما دعوت شتده گوی دم 

آورد شتما را دیگر شوهر من جدی به خاطر نمت 

بتا كناكاوم بتدانم چگونته  ،دعوت كرده باشد

 شما قرار گذاشته است.

بم این قضت ه تعامحق قتًا خود من هم بس ار  -

از پسرمان  ،و نامفهوم شده قدر بغرنتچرا این

نریمان از ی ال كن د، او در جمن دعوت رسمئوس

پا از گلت م  اما حضور داشت، نریمان شاید حت

 اخود فرامر گذارده بود، چون م تل داشتت حتت

 دعوت او باش م.ما را هم ی هواپ ما یهزینه

 شما چه جواب دادي؟!عاب!  -

اگتر  صتریحًا گفتتم ومن قبول نكردم و به ا -

 آی م.ب ای م با هزینه خود م 

گونته داشتت شتما را این دآیا او واقعًا قص -

 د؟ شما نپذیرفتی دعوت كند ول

سرمان ستهی ختانم، هم نطتوربل - ال ئو، از پ

متتوان م ، متتا م حتتال هتتم دیتتر نرتتده ،كن تتد

 .دیمبرگر
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ش و طنت ن دیگتری ختانم آرامتاشترفی در صدا 

نستبت ب رتر از غضبش ی ن م یگوی .شدشن ده م 

گویتا در  .به متن ناگهتان كاستته شتده بتود

افكتتارش مرتتغول حستتاب و كتتتاب دفتتتر دستتتك 

شان بود. آیا این زوج بته هتم اطم نتان شركت

ختود را ی مراحل مهم زنتتدگ یداشتند. آیا همه

و  دانم،اردنتتد؟ نمتت گذبتتا هتتم در م تتان م 

 !دانستم كه آیا باید بدانمنم 

او ختوش  د، بتهكنتهلنا چگونه است، چته م  -

 گذرد؟م 

است، كنار استتخر ی بل ، به نظر شاد و راض -

 برد. كند و از آفتاب دا  لذت م استراحت م 

همتته چ تتز در یخچتتال وجتتود دارد، یادمتتان  -

 نرود، معارف نكن د. 

 ر خواهم داشت. بل ، چرم، به خاط -

متا ی اگونه مكالمه چهل و پنت دق قهو به این

 پایان گرفت. 

 گفت؟خانم چه م م الد، اشرف -

رنگارنگ در جور واجور و ی هااین همه انسان -

ام، ی شتغل هادر مح ط اً خصوصام، ام دیدهزندگ 

 ر آنها متعاب تغماز حاالت  افتدباز امفاق م 

  ره دنبال علت گرت. شوم، طب عتًا باید همم 

ی ختواهنم  شاید چون از خویراوندانت هستند -

 و قبول كن .ی مسل م شوی به راحت

 كه چه؟! -

دارنتد كته دانستتتنش در حتال ی مركالت داخل -

چته  ،كنتدی مرتكل جلتوه م حاضر برایمان قدر

 گفت؟ م 

اخ ر، ماننتد چند روز ی مكراری هاهمان حرف -

قتبالً  دهد، همانطور شب و روز مغ  ر ماه ت م 

چنتان بتا لگتد پتس ی برایت موض م دادم گتاه

كنم هرگتز دیگتتر قتادر بته زند كه مصور م م 

برگرتن ن ستم، و بالفاصله چنان بتا ستماجت و 

كرتد كته و با قدرت به جلو م ی ظاهری مهربان

ی انگارجز پذیرش و شاید هم ستهلی دیگر یچاره

غضتبناک  ، اگر حرفش قبول نکنم شدیداً ب نمنم 

ی اام، موجود پ چ تدههلنا، ح ران شدهشود، می

 است. 

 ،شك ب ن خودشتان مرتكل دارنتدمن، ب  عزیزِ  -

ی آوره تل را بته ختتاطر مت  ِبن  ی كمدی هاف لم

 ِبتن  ی ادر صتحنه آیتدخندیدي، یادت م چقدر م 
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ه ل با همسرش كه هر دو از هم دلختور بودنتد 

ی كتتار تردو مرتتی در آرایرتتگاه خودشتتان رو

مراش د و همسرش را م ی مرد صورت كس ،كردندم 

بته  ،كر دزد و سروار م ی را بر  م خانمی وم

صورت مرد ی چند خراش م غ روی جای آورخاطر م 

ی ریزاز ختونی جلتوگ ری راپنبه بی هابا قطعه

طفلك ی مرتری به وجود آمده بود و چگونه موها

هتم  اینهتا ،شدله به وس له بر  كنده م گُ لهگُ 

ی ختتتود را زنتتتدگی از كمتتتدی قستتتمت حتمتتتاً 

گذرانند، از این گذشته ما از كاا بدان م، می

مراحتل  یدر همتهی اعتمادشاید نسبت به هم ب 

بتته  آیتتا در متتورد دعتتوت ،شتتان دارنتتدزندگ 

ی ش صتحبتیبلت ط هواپ متا بترای بهتا پرداخت

 كردي؟

 بل . -

 العملش چه بود؟عكس -

شتد، بته نظترم ورش نم به شدت جا خورد، با -

ی رس د در دفتر دستك شركت دنبال كمبتود پتول

عذر زحمات بختواه م ی هلنا، م ل دار ،گرددم 

از مترز ی ها دارنتد پتان، ایو به هتل برویم

 گذارند، دیگر شورش را در آوردند. ب رون م 

آن هتم ی هر كته دعتوت كترد پتای خودت گفت -

رویم م به هتل ی ایستد، اگر م ل داشته باشم 

ی مان را بتا آنهتا بتراو به این صورت رابطه

از این گذشته متا  ،هم ره از دست خواه م داد

، کناکتاو ایملت رفتار آنها را ن افتههنوز ع

 نردی سر از کارشان در ب اری؟

م پایان متاجرا چته  بمان م و بب نی گویم  -

 شود؟م 

 ها.ماربه یاست بر همهی ابه هر صورت ماربه -

ی كتته گفتتته بودنتتد از راه ستتاعت بانتتانم ز

حتتس  .رفتتته بتتودها عبتتو  و گصتتورت .رستت دند

های متن فكتر كترده فحری خانم روكردم اشرفم 

ی موضتود حساست یم، شتاید رودانچته مت  .است

و او چرتمانش بتاز شتده  انگرت گذارده بتتودم

  بود.

برویتد، نریمتان ی به جكوز شامبعد از صرف  -

از آفتتاب و استتخر، ، بعد اده كردهآن را آم

 چسبد. م ی نرستن در غل ان آب جكوز

ل جكتوزی ل قُ بعد در آبِ دا  و ُپر قُ ی و ما مدم

 مرغول شدیم!! خوراکی که خورده بودیمبه هضم 
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ختانم م تل بته ال كرد كه آیا اشترفئوهلنا س

 با ما ندارد. ی همنر ن

جتا در  نه سوئ ت هارد، م ل نتدارم، همت ن -

سوئ ت هتارد، م  ب رون و نزدیك شما نرت نم، 

وگتتا  را  مقتتدمات یتتك ستتفر ستته روزه بتته ال

خودم شتركت را ابرایتان آماده كترده م، متن 

موانم بگذارم، از این گذشتته آناتا منها نم 

ام، نریمان شما را با امومب ل را بارها دیده

برد و ام دوارم به شما ختوش بگتذرد، شتهر م 

ت قداستت، همته جتایش را بتی زیبتایی موریست

كازینوهتا را بته  یبب ن د، یادمان نرود همه

ی و از سر فرصت بگردیتد، وستتایل سترگرمی خوب

 وجود دارد. ی مختلف

وگا  برویم، ما ایم كه به ال ما ن امدهی ول -

خویرتان ی دیدار و بودن با شتما و بتتاقی برا

ی به كازینوها اایم، از این گذشته ما حتآمده

 رویم.شهر خودمان هم نم 

شتما نباشتد،  یوگا  در عالقهال اگر سفر به  -

هتا خانم ،بب ندهلنا م ل دارد آناا را  ماً حت

 ،آیتدی لوكس خوشرتان م از زرق و برق و زندگ

وگتا  منظت م و هتتل هتم رزرو سفر شما به ال 

شما را منها نخواهد گذاشتت، از  شده، نریمان

هم به سندیوگو ی برگرت د سفری ذشته وقتگاین 

بتر ی ارمان است كته چتون بته معط لتدر انتظ

ی از دوستانم شما را همراهتی خورد من و یكم 

 خواه م كرد.

ی دیگتر ممتامی روزها یب ش از همهی با معاب 

از ی هلنا مرجمه كردم. برقی سخنان او را برا

ب ش از معاب من در چرتمانش ی و معابی ناباور

 درخر د. 

ی ایتن ضتد و نق ضت یكن ، با همهچه فكر م  -

 كن ؟، آیا قبول م می شودصم مت چه م

ی ، هت چ ممتایلمراحل اناام شده یگویا همه -

شكست خورده چنان ی او مثل ناپلئونی ندارم ول

كه گویتا  ی پ روزی مادد عزم را جزم كردهبرا

، از ایتتن هشتتفتتتم حاصتتل نم  ،شتتب خون زدنب 

 ،ی را هتم بستتهنرت نعقبی هاگذشته ممام راه

قبتول ی ردم عتذر ب تاورم ولتكی من، سع عزیزِ 

 كند. نم 

 رویم؟!پس با موج جلو م  -

 من. دوستِ ی آر -
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ی هلنتا آب رقی زیبا و مهربان در چرمان سبزِ ب

خانم كرد و لبخنتد مرتكر رو به اشرف .درخر د

 محویل او داد. ی زیبای

مسترمان پس شما بر ختتالف ه ،آه. سوئ ت هارد -

وب، بته ب ن د، چتته ختوگا  را بم ل دارید ال 

 شما خوش خواهد گذشت. 

ان از دستتت درد و كمتتردرد روز بعتتد نریمتت

منصرف كردن او از سفر ی من برای سع .نال دم 

بایست م  . اونگران شده بودم .جایی نرس د به

 كند، ی رانندگ ی راساعات زیاد

ی ن ست، وقت ماستا  دارم، قتدری الهئنه مس -

 بهتر خواهد شد. 

متوانم ته شدید متن م خسی گاه از رانندگهر -

 برانم.

 خ ر، خودم خواهم راند.  -

ی در هتتل بست ار ماللت .وگتا  رست دیمبه ال 

كامتل و زیبتا در اخت تار متا قترار ی سوئ ت

ت و ستانریمان با عذر ایتن كته خستته  .رفتگ

اق خودش رفتت. ماحت اج به استراحت دارد به ا

دیدن هتل به سالن هم كت  ی بعد ما برای ساعت

 رفت م.

 ؟او نریمان ن ست كه آناا نرستهم الد، آیا  -

پات نرستته بل ، خودش است، كنار دستگاه جك -

 است.ی و غرق در باز

 برویم به او سالم كن م. -

دیدن شهر ی م ل ندارم مزاحمش شوم، برا ،نه -

كمترش شتدیدمر  دانم، شتاید دردبرویم، چه م 

 شود؟!

 باشد، برویم. -

ی ا بازو در بتازوبود. هلنی عصر بس ار زیبای

ی هتاچرا  .داشتتتگام بر م  خ المن آرام و ب 

متنتاوب و ی هتامختل  و رنتگی هانئون با فرم

ی ین را بته ستورعتاب ،ازنتی طهااغلب با فرم

ی قمتار مرتوی  هتاكننده و بازي اماكن سرگرم

قدر هتل و اماكن ع ش و نوش فراوان آن .كردم 

ی بترا یتک دانست بته كتدامبود كه انسان نم 

من و هلنا قتدم زدن و  .ی برودمماشا و سرگرم

ها و آن همته متردم دیدن شهر را به درون هتل

متعتدد بته قمتار و ی كار كه در پرت م زهاب 

كتتالن مرتتغول بودنتتد متترج م ی هتتااغلتتب باخت

 دادیم.م 
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 مان را امتحان كن ؟شانسی م الد، م ل ندار -

 چه شانس ؟ -

را ی ان، بتازيدانم، شانس برنتده شتدچه م  -

 انتخاب كن شاید برنده شوي.

گی در  بست ار ختتوبی بته متن من، زند دوستِ  -

، هرگز از قمار خوشم ن امد، آن هم ایتن داده

بتا آن  را كتهی دانم پتولاش را، ح   م گونه

قدر سهل و راحتت در كن م اینهمه زحمت كسب م 

ها بریتتزم، و یتتا پرتتت آن شتتكم ایتتن دستتتگاه

 كنم. ببازمده ی ماهوت كر م زها

الر اگتر امتحتانی و فقتط بتترای چنتد د اتح -

 باشد؟

الر ای نتدارد، م تل داری چنتد دبرنده قمار -

 ببازم؟!

 شاید برنده شوي. -

ایتتن را مطمتئن  ته،آخر خط قمار هم ره باخ -

باش، اگر امروز چند دالر ببتریم طمتن ب رتتر 

كرتاند و م ی بتازی ن ما را دوباره به سودبر

حر  این كه باخت را جبران كنت م  اگر ببازیم

شتتویم و ب رتتتر قمتتار جلتتب م ی بتتاز بتته ستتو

 بازیم.م 

 م الد، فقط چند دالر. -

حتس ی ارضتای باشد، فقط چند دالر آن هم برا -

 من. مو همسرِ ی كناكاو

دالر ی كوماه ستی در طول دقایق به این صورت  

 باختم.

سحر خسته از قدم زدن و دیتدن شتهر ی هانزدیك

م تز ی تل باز گرت م. نریمتان هنتوز پتابه ه

بتا چنتد  متتون، احتمتاالً نرسته بتود و ی باز

ستالم متا را  .رفتتآخرین با غت ظ كلناتار م 

از  .حوصله و رم  صحبت نداشتت .جواب گذاشتب 

موانستت باشتد برنده نم  جوانب كار مرخص بود

مدت در مواقن كاذب كه كوماه ی زندگچون آن سر

شتد. او را او دیتده نم آیتد در د پت ش م ربُ 

اقمان مر  كتردیم. روز ما دبعد به قصی دقایق

اقامت ما در شهر زرق و بترق و هتزاران  دیگرِ 

بایستت بتر هتا م خ ل ی قطره عترق شترم بترا

سته و ب رتر در ختود فترو گرت م، نریمان خم 

من هم یتاد  .حوصله بودگرفته و ب  .رفته بود

ارم ما بته گرفته بودم او را به حال خود بگذ

 خانه رس دیم.
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هارد، ختوش گذشتت، همته جتا را خب، ستوئ ت -

ایتن ی ها را؟ دیدید كه زندگتل دیدید؟ همه ه

 است؟ی مردم چقدر غرق در نور و شاد

او گتتوش ی هتتاو متتن ستتاكت و متفكتتر بتته حتترف

 كردم.بایست مرجمه م م ی دادم، ولم 

ی زیبا را دیدیم ولتی هااز مكانی بل ، خ ل -

 ها را.هتل ینه همه

زیبتا و وستایل ی هتاچرا؟ این همه هتلی وا -

 . هسرگرم كنند

مت الد از  ،آیدی قمار خوشمان نم ما از باز -

ویران كننده نفرت دارد و متن او ی این سرگرم

كنم، متترج م دادیتم را با ممام وجودم در  م 

ن م، بته هتر ی ب رون را ب رتر بهازیبای  ب 

 اریم.صورت از محبت شما سپاسگز

وگا  بتا ختود از ال ی خوب یام دوارم خاطره -

 همراه ببرید.

خستته ی نریمان بایتد خ لت ه،بل ، هم نطور -

شتاید د، با درد دست و كمر كه داشته شده باش

ی بتازی را پرت م زهتای بایست ساعات زیادنم 

 نرست. م 

انم به نریمتان از نظتر متن نگاه مند اشرف خ

 د. ندور نما

ستت بته شتما زحمتت ایتك هفتته خانم، مدت  -

داریتم رفتن  دایم، اگر اجازه بده د قصتداده

ی باید متاریخ پروازمتان را منته ،زحمت كن م

ندازیم و چون متا بته امتتورات ایناتا جلو ب 

شود ختواهش كتنم شتما ایتن نداریم م ی آشنای

 زحمت را قبول كن د؟

دو هفتتته  واي، نتته، چتته زود، شتتما گفت تتد -

كوماه متدت بته ی ه ه سفرمان د، من مازه مم 

ام، دو روز دیگر دوست من فریبا سندیوگو دیده

كن م، شب آید و صبم زود حركت م جا م  به این

 گردیم.بر م 

 ی به زحمت شما ن ست م، بته حتدا ما راضام -

ایتن  یكه همه این خصوصاً ایم، كافی زحمت داده

ها را مهمان شما هستت م و شتما و مفریم گردش

 ده د. ران نم اجازه جب

اصالً فكرش را هم نكن د،  نه، اصالً مهم ن ست، -

ی ستندیوگو را مكزیك یمن م ل دارم شما منطقه

 رویم.ب ن د، ما در واقن به مرز مكزیك م  هم
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 .ی هلنا مرجمه كتردمآنچه گفتگو شده بود برا

ی را در چرتتمانش دیتتدم، ولتتی زودگتتذری شتتاد

داده  یبالفاصله جتایش را بته پرستش و نگرانت

 بود. 

ایتن دعتتوت را قبتول  هد، آیا كار خوب م ال -

 كن م؟!

و ب نم، لحن او چنان جتدی ی نم دیگر یچاره -

 ردبحتث ب رتتر و احتمتاالً ی مصمم است كه جتا

اگتر مخالفتت كتنم  نگترانم ،گذاردموضود نم 

 ب رتر به او بر بخورد.

 گوید؟نریمان چه م  -

كته ی ه هستو متوج اااین من، مو خودت عزیزِ  -

 گوید. یك كالم هم نم  ااو حت

 آید؟آیا او هم با ما م  -

كته متا  هرستدانم، اینگونه به نظتر م نم  -

 چهار نفر عازم خواه م شد. 

هتم وجتود ی نفر پنامتتی در امومب ل جای ول -

 دارد،

 آید. ب ن م چه پ ش م مان م ما بمنتظر م  -

ختورد احتمتاالً متوجته بر کنممتی م الد، فكر -

ورود ما شتدند و حتال بتا ی مندشان در ابتدا

و رفتن و ی شناخت ب رتر از ما در حال دلتدار

 هستند.  درجو

و ی ا بتته حتتاالت مختلتت  احساستتشتتاید، امتت -

متوانم اطم نتان گوناگون آنها نم ی برخوردها

ب نت م چته مان م متا بنم، عزیزم، منتظر م ك

 آید. پ ش م 

با متو بتودن  ی من مهممن، برا باشد عزیزِ  -

 است. 

ی دو روز بعد بته امفتاق فریبتا دوستت صتم م

امومب ل را در اخت تار ی خانم كه رانندگاشرف

 سندیوگو رهسپار شدیم.ی داشت به سو

ی موهتابا  .رس دفریبا پنااه ساله به نظر م 

رنگ  انب امر دانست وشد از جكه م  یبلند مرك

 شده است. 

چون  .بود یمایل به خاكستری پوست صورمش گندم

ی رنگ استفاده كرده بود گرمتای شاید ُر  صورم

 .زدمت ی صورمش را پوشانده به خاكستتری طب ع

داد از او به وضوح مذكر م ی دما  كوچك و قلم

ب رون  و استاد جراح مراش ده شدهی هازیر دست

ی رت چرمان كرت ده و ختوش حالتت م .ه استآمد
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ت را از گذشتی اپوشت دهی رنگش طراوت و ش طان

از ی عمر در خود حفظ كرده بود و بر خالف خ لت

وطن دیگر كته پتس از متر  یتار و همی هاخانم

 یدیار در اول ن فرصت شب خون در ستر و چهتره

ی بتتودن در زننتتد متتا از حالتتت شتترقختتود م 

 .ب ایند، او  صورت ظاهر را حفتظ كترده بتود

مر از همه چ تز ایتن بتود كته هت چ وجته مهم

در ظاهر مثتل شتب و  .شتی با دوستش ندامرترك

 روز با هم اختالف داشتند. 

به سرعت با ما گرم گرفت و این باعث شتد كته 

 بینسی عقب اموموب ل احسا  راحتی ما در صندل

 كن م.

ی جون مدم؟ اشرفههارد، حالت چطورسوئ تی وا -

 بود ندیده بودمت.

من خوبم سوئ ت هارد، خودت چطتتوري، اوضتاد  -

 بهتره؟

 پدرم را در آورده. هتم، مردكن س کاي، بد -

چرا؟ مگر قرار نبود كتار طالقتت همت ن ی وا -

 روزها درست بره؟!

ختتواد نتم پتس ، ولی نم هچرا، رو به اممام -

 . بده

قتتانون مصتتم م  هی ستتوئ ت هتتارد، مگتتولتت -

 گ ره؟!نم 

كته قتانون از نظتر  وجون، آنچه رچرا اشرف -

در اخت تتارم  هكنتتی شتتوهرم را مابتتور م متتاد

 هخوام اینقتدمن م  ولی، هدار خودی جا ارهبذ

 . بده می بهسهم ب رتری تش كنم ما خصوصاذی

 بود. ی خب، او كه مرد دست و دلباز -

ختواد نتم پتس  لت كرده و نم ا حاال، امآره -

 . بده

 ؟!بکنیی خواهخب، مو چكار م  -

كنم اذیتش م  هم، آنقدرآمن هم پدرشو در م  -

 . هشل كن وه ركه سر ك س

 ما برگرت و گفت: ی سو خانماشرف

ستال ی دان د، فریباجون و شوهرش پس از سم  -

 خواهند از هم جدا شوند. مرتر  م ی زندگ

به كناكاو ی فریبا از داخل آینه مقابلش نگاه

ی هتاث ر حترفأگویا م ل داشت م .هلنا انداخت

 اشرف خانم را در صورت هلنا بخواند. 

كرد چرا؟ و من هتم  الئوهلنا كناكاو از من س

 دانستم.او نداشتم چون نم ی برای جواب
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 خانم ادامه داد: اشرف

اهاش مدارا كتن متا خب، سوئ ت هارد، فعالً ب -

 . هكارهایت پ ش بر

 هم دارم. وهم ن قصد ر -

ختارج ی هتااز ایران ی و با زبان مخصو  خ لت

و نتت م  عام انتته یشتتده از وطتتن، نتت م فارستت

 .دامه صحبت دادندا شکسته بسته یانگل س

را كه دو زبان مختل  را ی هایمن هرگز انسان 

كننتد نتوانستتم م ی مكالمه با هم قتاطی برا

ی به اینگونه مكلتم دانم چه اجباربفهمم. نم 

 ایتن باشتد علتتدانم، شتاید چته مت  .دارند

وطن خود ی ها در سن ن باال حال به هر علتخ ل 

ل زبتان كامتی كنند و موان فراگ تررا مر  م 

 را ندارند. ی اب گانه

بارهتتا در مواقتن  در كرور محل زنتتدگی ختودم

دارند بتا ی ام كه سعرا دیدهی والدینی مترجم

ل و فرزندان مازه رشد كرده خود به زبان معمو

 عمل ی ع ب عم  صحبت كنند ول کرورمتداول آن 

این است كه خود آن زبان را كامل یاد نگرفته 

ه کتشتود نت اه ایتن م كنند، و ناقص صحبت م 

ی خود را به خوبی بان مادرز فرزندان نه منها

گ رند بلكته در زمتان آغتاز محصت الت یاد نم 

كرور را هم ی زبان جار شوندی متوجه م ابتدای

انتد. در واقتن شمار فترا گرفتهب ی هابا غلط

 .نتدبروراه یك بار رفتتته را بایتد دوبتتاره 

احتمتاالً در چتون  مارا دیتدهی هایمحص ل كرده

ب رتتر ی آنها احت اج به فراگ ری رشته محص ل

با كارهای  زبان وجود نداشت و در واقن ب رتر

پس از اخذ مدر  باال،  ،عملی سر و كار داشتند

خود بر ن امده  یاناام كار در رشته یاز عهده

ی و به علتت ضتع  در زبتان و ارمباطتات جمعت

بتان شرود به فراگ تری زاز ابتدا  مابور شدند

افكتار ستتطحی خ لتی از  یكنند. آیا این نت اه

 های جوان ن ست؟انسان خصوصاً مردم، 

مقتابلش را در جهتت متن  یآینتهی فریبا قتدر

از زلفتش را ی اكه حلقهی مغ  ر داد و در حال

كته ی زد با لحتتن گرمتاز مقابل چرمش كنار م 

در ی ایرانتی هتاخانم ویژههب ها ومخصو  خانم

غریبه در آهنتگ صدایرتان ی ردح ن گفتگو با م

 دارند پرس د:

 مان د؟م الد، چه اسم زیبای ، چه مدت م ی آقا
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اش ایم، یتك هفتتهدعتوت شتدهی اما دو هفته -

 گذشته است. 

فاصله در كنار هلنا مثل یك روح در دو بدن ب 

من نرسته و دستم را در دستانش نگتاه داشتته 

 بود. 

 دانند؟م ی آیا همسرمان فارس -

از جمتالت ستاده را متوجته ی بعضتتی خ ر، ول -

 شود. م 

و یتا ی شد با ایران فارستچه بد، ایكاش م  -

 صحبت كرد.ی انگل س

 تد كنكه شما صتتحبت م  اما این زبان مختلط -

چتته برستد بته  شوممن خودم به زحمت متوجه م 

 همسرم. 

 خانم برگرت و با ح رت نگاهم كرد. اشرف

ب ستت ستال استت در  دان د، من نزدیك بهم  -

كنم، پتس از ایتتن همته ستال م ی آمریكا زندگ

 صحبت كرد. ی شود فارسمركل م 

دور از وطتن و زبتان  ی ستال استتمن سی ول -

ستم ولتی ش رین فارس صتحبت ی فارستی وقتتی ه

در را ی گاه لغات و یا جمتالت فرنگتكنم ه چم 

ی كه متا آناتاین خصو  ایهب ،كنمآن قاطی نم 

زبان و اگر ی ام شما همسرمان فارسكه حس كرده

هم داشته باش د، جمن شما باید یتك ی فرزندان

بهتتر از ی باشد و چه ممرین یجمن كامل ایران

 این. 

ی نگفت. دیتدم بتته فكتر فترو فریبا دیگر چ ز

 .ا در ستكوت طتی كتردیمری مستافت .رفته است

وقتتًا ال كوماه هلنا سكوت را مئومنها گاهی س

 : پرس دفریبا شكست ما این كه م 

 ده د؟اناام م ی آناا چه كار -

از ی و گریتز بهتتر از قبتلاین بتار جمالمتش 

ی رس د. و متن قتدردر آن به گوش نم ی انگل س

 پرس دم: .مان را موض م دادماز نود شغل

 دارید؟ی خودمان چه شغل -

 كنم.آرایش كار م  النمن در س -

  مخصتو ی باشد، آیا سالنزحمت باید شغل ُپر -

 ست یا آرایرگاه؟هاآرایش خانم

 ست. هاسالن مخصو  آرایش خانم -

ها با متو و یتا آیا خسته كننده ن ست ساعت -

 كلناار رفتن؟ی صورت خانم
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اشرف خانم گویا به نود صحبت من عتادت كترده 

 بود چون دیگر متعاب نگاهم نكرد. 

كنم، فكتر مت  طتورچرا، اغلب خودم هتم این -

 دان د؟! م ...ها را كهخانم

 مر هلنا را برانداز كرد. و این بار دق  

، بهتتر از ب كتار ه، به هر حتال كتارهخوب -

 گرتن است. 

دستت و ی ، پس از متاركه مابور شدم كارهبل -

 پا كنم.

منظورم این است  ،دادیدی اناام نم قبالً كار -

 كه شاغل نبودید؟

 دار بودم.خانه ،نه -

ت و آن دو بته كومتاه گفتی اختانم جملتهاشرف

 گفتگو مرغول شدند. 

ی گرمتا .ی نتوازش دادهلنا دستم را بتته گرمت

 كرد. به قلبم منتقل م ی دستان ظریفش حرارم

چته آب مم تز و  ،م الد، دریا را نگتاه كتن -

 دارد. ی ف روزه رنگ زیبای

زیبتا و شتفاف ی آمالنت ك خ لی عزیزم، دریا -

 است. 

آب و اش متا همتهی این ساعت اخ ر یتك ستو -

 یسف د و مم ز است، چه جلتوهی هابا شن ،ساحل

كنم من فكر م  ،ابش خورش د داردمزیر ی ازنده

چون ی این مناظر را از دست داد یمو مدت زیاد

 كردي.با فریبا صحبت م 

از نظر من دور ی دان ، ه چ چ ز زیبایمو م  -

 ماند. نم 

 كرد؟دانم، خب، فریبا چه معری  م م  -

 یكم .شان گل انداخته بودجلو حرفدر  دو خانم

را مكلتتم ی قابتتل قبتتولی فارستت .دقتتت كتتردم

ی ختودم و فریبتا را بترای هتاكردند. صحبتم 

 هلنا مرجمه كردم.

ستپ د و ستبك ی هابا خانتهی ابه مرز و دهكده

عظت م گتل ی هادرختچته .ی رس ده بتتودیممكزیك

ختتان منومنتد و در ،های مختلت غذی به رنگكا

ها بر خ ابانی چتر آفتاب مانند که لسرسبز نخ

آم ز به شهر حكایتی اسایه افكنده بودند جلوه

 داده بود. 

هلنا مثل  .ار پرداخت مذرا به گرت و گی ساعت

متن محتو ی هم ره زیبا و ظری  بازو در بتازو

 بتا خانم و فریبا همشده بود. اشرف هایزیبای
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رغول بودنتد چند قتدم فاصتله بته گفتگتو  .م

ُپر پرسش آنها را به خودمتان  هاينگاهی سنگ ن

 كردم.حس م 

صتترف كتردیم و ی مكزیكت نهار را در رستتوران

من كه مهمتان متا باشتند بتا اختم و ی مقاضا

 اعتراض شدید اشرف خانم مواجه شد. 

هایی را كه  ل ندارم گردشم الد، ه چ می آقا -

 كن د. كنم شما دست در ج بان م متمن دعو

ها شتوید، اش شما متقبل خرجمهشود هنم  این -

 گذرد.به ما سخت م 

دعتوت  نه چ در ایتن فكتر نباشت د، مت .نه -

 م.اكرده

سرد بتودی و باز چنان لحن گفتارش جد كته  و 

كنم با من ستخت ی م اگر بخواهم پافرارپنداشت

 شتده قضت ه یمتوجته اهد شد. هلنتادعوایش خو

 گفت: آهسته .بود

آنها روزی بترای ید نكن، شای م الد، پافرار -

م  د، خب، طب عتًا جبران ختواهندیدار ما ب ای

 كرد. 

ی دیتدار برای او روز من، دلخوش نباش عزیزِ  -

-ام هت چرا كه من شتناخته آدمما ب اید، این 
 در این فکرم ،ی دیدار ما نخواهد آمدگاه برا

شتتاید كستترش  دانتتد،شتتاید آداب معاشتترت نم 

 و هزار سودا! دانم. یك سر داردچه م  ،شودم 

-انستان و نفاق را خودی مرِد من، مخم بدب ن -
رشد كرد و حاصل  ی همكارند و وقتها در هم م 

موجته  ،كننتدد با دا  نفترت آن را درو م دا

چه اشتت اق داشته باش دیدارشتان ی بترای با 

گذارند از بتودن بتا آنهتا آمدیم، حال نه م 

 گذارند رفن زحمت كن م.لذت ببریم و نه م 
-خواهم این چنتد روز بتاق با ممام وجودم م  -

ی زنتدگی مانده با سرعت ممام شتود و بته ستو

 خودمان برگردیم. طب عی

 مان را با آنها حفظ خواه م كرد؟هآیا رابط -

دانم، آینده همه چ تز را روشتن خواهتد نم  -

 كرد. 

خورشت د  .اعتی به قدم زدن در ساحل پرداختمس

ی آخترش هااف  مالش ینهدر گردوی طالیی مثل طرت

سطم  ازی كوماه یدر فاصله ما دادرا اناام م 

بارهتتا در  .دریتتا ختتود را ثابتتت نگتتاه دارد

 ی را دیتده بتودمبومی هاخزر زنی سواحل دریا
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پا  كردن و جدا ی از برنت خام، برای با مامع

شب بترنت را  خوراکكردن سبو  از برنت و پخت 

ن پرمتتاب در مستت ر خورشتت د ختتون ن بتته آستتما

سبك وزن را از ی هاكردند ما وزش نس م سبو م 

-گرنتو این عمل آنها در مس ر  ،برنت جدا كند
همته ی هاریزش آبرار آب ؤلخورش د مثل مألی ها

 د. بورنگ 

هلنتا از فرصتت  .گون بوددریا مم ز و ف روزه

ستتبك ی هاصتتندلی استتتفاده كتترد و بتتا حركتتت

ی هاپناته .ی انتداختاهشاش را به گومابستان 

باریك و سپ دش را كه آراسته به ال  ناخن بود 

ی گرم و نرم هاهر چه ممامتر در ماسهی با لذم

در نگتاهش ی اكودكانهی رضایت و شاد .فرو ُبرد

 نرسته بود. 

و ی كته برگرتت م متاریكی زمان ،م الد ..آه -

 منتظرمان است. ی پای زی سرما

گرما و دل من، حال را دریاب،  دانم عزیزِ م  -

دلپذیر ایناا را در اخت ار داریتم، ی روشنای

 گذرد؟حال غن مت است، آیا به مو خوش م 

در هر جا و گذشته از هر امفاقی که ب فتتد  -

 گذرد.كنار مو به من هم ره خوش م 

ویختت و صتورمش را بتته صتتورمم آهسته بگردنم آ

ن وداد بدموهایش بوی شوری آب دریا م  .چسباند

عم ت  و  ستر برداشتت .ده باشتدكه به آب ز آن

ای بر نتو  آم ز در نگاهم خ ره شد و بوسهش طنت

روزی به من گفتته بتود اولت ن  .ام نراندب ن 

ختودم  .مرا دید عاش  دما  متتن شتده بتود بار

دانستم كه ب نی مقریبتًا عقتاب فترمم راهتی م 

 . گذاشتبرای دوست داشتن باز نمی

گونه گترم چگونه موف  شدید همسرمان را این -

 و به دلخواه خودمان در ب اورید؟ 

 كرد. ال م ئوفریبا بود كه س

سادت زودگتذر اش حتالتدر چرمان م رت  ی از ح

 كه حكایت از این داشت:ی حالت .دیدم
 "مگر من چه كم دارم كه این ندارم"

كته  رن دن كردم متا در ختتالل ایتننمظاهر به 

اش را دوباره مكترار كنتد جتواب ختوب و گفته

 مناسب داشته باشم.ی  هموج

ادب تتات دوران دب رستتتان بتته یتتاد استتتاد 

گاه در مقابل رد داده بود هبه ما یا .افتادم

 دنبتال و ایمقرار گرفتتهی اال غ رمنتظرهئوس
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بختتوان م و یتتا ی گتتردیم، ب تتت شتتعرجتتواب م 

مناسب معری  كن م ما جواب مورد نظر ی الط فه

 را در افكارمان فرم ده م.

جته یم متوای را كه با هم گذراندهام مدممم -

 ست، یتك همسرمان یك لحظه از شما جدا ن هستم

، یتا دستتش در دستت هشلحظه از شما غافل نم 

، گویا هرا  ستشمای شما و یا بازویش در بازو

و  هی شما را با خود ببركه نس م هاز این دار

یا موج آنقدر در ساحل پت ش ب ایتد كته زیتر 

یتا ایتن رستم دوران . آنتهی كپایتان را خال

ه تتاهوی زنتدگی شما و دور بودن از ی هامرخص 

ن هتم ومتهی روزمركته زنتدگ یا این هاجتماع 

 ؟ههم ن رنگ و رایحه را دار

كه در طرف دیگر هلنا قرار گرفتته و ی در حال

آزاد هلنا انداخته بود همراه ی بازو در بازو

 شد و آرام و گرم پرس د: ما 

اینگونه ظریت  و ُپتتر موف  شدید او را  طورچ -

ستابقه از نظر من عا تتب و ب  ،حرارت فرم بدید

است، گفت د نزدیك به سی ستال بتتا هتم زنتدگی 

كه یك زندگی زناشویی فقط  هكردید، مگر نه این

و بعد همه چ ز  ههای اول طراوت و رون  دارسال

، و یتك زوج متثالً یتك روز شهعادی و معمولی م 

خودشان بتود فقتط انتخاب هم مال  اعاش  كه حت

كننتد؟! یكتی با بودن و زندگی با هم عتادت م 

 یاقچته و دیگترمظرفی بلورین نرسته بتر  هشم 

ای آویزان بر پناتتره! مگتر نته هم، حتمًا پرده

های عسل روزگتار زهتر ماه گذشتنكه پس از  این

ها و انتظارات عا ب و غریب خواسته ه،ششرود م 

را به همه چ ز  خود شه، آیا م هكنفرم پ دا م 

 وق  و عادت داد؟! چرم بسته مسل م شد؟!

ی زندگ یبه این دارد كه پایهی بستگ ،فریبا -

مرتر  را از ابتدا چگونه فرم ده م و استوار 

بنتا شتود كته ی فرهنگت یاگر بر پایته ،م كن

مردان است، طب عتًا ی بن انش مكر زنان و ح له

در نی نخواهد داشت، اگر پتدر و متادوام چندا

دو انستتان و ی ایتتن و آن بخواهنتتد زنتتدگ یتتا

آینده آنها را بتا هتم كنتترل كننتد و فترم 

اش از پ ش معلتوم بدهند كه این هم خود نت اه

 است. 
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بحتث در متوردش  ی هتمستاالرو یا زنی ساالرمرد

فایتتده استتت، چتتون نتتتایاش را فتتراوان ب 

 ایم.دیده

ها صت بتایتن م یشما از همه  دخواه د بگم  -

 ید؟دور بود به

 . هبل ، هم نطور -

 ؟ه جوریآخه چ -

 اید؟را خواندهی آیا شما اشعار مر ر -

 ؟!هنه، چطور مگ -

شتاعر  بته ن ست این مرد ش رین سخن امسمب  -

ی كنم كستر نمت كوچه و بازار معروف شده، مصو

ختود را  هااشعار او را بخواند و در اغلب آن

 ن ابد. 

 ؟هُپرمعن ار ایران خ لی زیبا و اشع -

دق قًا ماننتد  ،ساده، واضم و ُپر معنا ،بل  -

قابتتل آن انستتان می كتته زمتتانی شتتفاف یآینتته

ی ُپتر ، اشتعارش قصتهب نتدایستد خود را م م 

ی دریرا" دارد بته نتامی شعر هاست،ی انسانغصه

كه این شعر را خواندم خودم ی و من زمان "نگاآ

نا هلی كه آن را برای را در آن یافتم و زمان

های اشكش دانستم كه ختود همرجمه كردم از قطر

 م. ست، پس با هم گریستا ن یافتهآرا در 

 ند؟مگر چه گفت -

 م ل دارید بدان د؟ -

 بل ، بل ، با كمال م ل. -

 
 رویان این ش ر،به چشمان پري

 بستم نگاهي،به صد امید مي
 مگر یك ین از این ناآشنایان،

  ق راهي.شمرا ب شد به ش ر  

 

شعر را، نته یتك بتار بلكته ی شما باید ممام

چندین بار از سر فرصت بخوان د متا بتوان تد 

به منظور ی به افكار استاد و سپس پی ابتدا پ

 من ببرید. 

 چرم، حتمًا و در اول ن فرصت خواهم خواند. -

اش را اگر كسی عر  و اطم نان به شریك زندگ  -

به دستت ب تاورد و آن را صتادقانه حفتظ كنتد 

ب عتًا آن زندگی به بهترین نحوی دوام خواهتد ط

 ام.اش كردهمن ماربه ،آورد
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كته  گ تدی مت هتایشما از حقتای  و واقع ت -

ی عاشتقانه شاید در كتتاب ه،امروز وجود ندار

كرد، زمانته  شلمس هشنم  هخوندش اما دیگ رهب

 . عم  شدهی و ب عوض شده، همه چ ز قرارداد

عمت  قراردادی و ب مه چ ز ه اگر قبول كن م -

آورد و دوام نم ی ه چ چ ز  ستجهت نشده پس ب 

ی رنتگ و معنتب ی رنتگ زنتدگ رپُ ی هارنگی همه

 شود. م 

ختوب و ُپتر ی زناشتویی هاآیا ما فرهنگ و سنت

كه محتت ی هایداریم؟ آیا خرید و فروشی امعن 

گ رد و حال اناام م ی زناشویی عنوان پ وندها

در خارج از وطن ی قرارداد ایهمان هم به گونه

ها ن ستت؟! چته گ رد حاصل ایتن شكستتصورت م 

 كنم!دانم، شاید من پ رانه فكر م م 

ی متاهكوماه با چند گوشی اخانم با فاصلهاشرف

 .كتردی م ریز و درشت سف د در ك  دستتش بتتاز

از ی یتاد دیتارش در یكتی دقتایقی شاید بترا

ها را با ه ماشمال افتاده بود. گوشی روستاها

كتترد و بتتا ستتر آور برانتتداز م حستترتی نگتتاه

مرشتان كترد مم زمتر و شفافی م انگرتانش ستع

-در صتورمش پ تدا شتد و گتوشی حالت غضب .كند
چته  .ی انتداختآلود بته كنتارها را قهرماه 

اش را بت ش از دانم، شاید م ل نداشت گذشتهم 

متا ی بته ستوی این به ختاطر ب تاورد. نگتاه

 گفت: انداخت و 

در پت ش داریتم، ی خب، برگردیم، راه زیتاد -

 كه خسته نردي؟!ی جان از رانندگفریبا

ی دارم، شاید آقتادوست  ونه، من رانندگی ر -

 م الد و هلنا خسته شده باشند. 

را گذرانتدیم و ی روز ختوب ،نه به ه چ وجه -

 لذت بردیم.ی از این همه زیبای

 كن م.پس حركت م  -

بته خانته رست دیم.  گذشتته ی از شبمدت زیاد

ا بتی انریمان پكر و خسته و خمار چند دق قته

آن شتب از  .ما نرست و بعد به سرعت غ تبش زد

ما هم مثل این كه بد عتادت  .ی نردخبری جكوز

را در آب ی مانن نرد كه متدمی شده بودیم، ول

 مقریبًا ولرم استخر به سر نبریم.

 یچند روز آینده به سرعت گذشتت. دیگتر فرصتت

داشتته ی دست نداد ما با استاد عزیتز دیتتدار

باش م. شب آخر بازگرتمان نریمتان از هم رته 
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 یه چ حوصله .رس دمر به نظر م ن دلخورمر و عُ 

 صحبت نداشت. 

نریمان، عمر سفر كومتاه استت و متا بایتد  -

 برگردیم.

 دانم.م  -

ایم كه باعث زحمتت من و هلنا بس ار شرمنده -

 شما شدیم.

 نرن دم.ی جواب جز سكوت

ی رس ، استراحت كن، احت تاجخسته به نظر م  -

متا را بته فرودگتاه  ین ست زحمتت قبتول كنت

متا را  كنتدخانم گفتته لطت  م برسان ، اشرف

 رساند. م 

و ی عصتبی با حتالت .یك باره از كوره در رفت

 غریبانه گفت: ی صدای

 هاي، مگردهخانم در آوخانم اشرفاشرفی هی چ -

 ست؟شما یکمر بسته نم كن زخااشرف

ی بتا نگتاه . ده و جتا ختورده بتودهلنا مرس

 كرد. متعاب و وحرت زده ما را نگاه م 

ما آمد ی سوی به سرعت اق دیگرمخانم از ااشرف

 گفت:  شبه همسری مصنع معترض و یو با لحن

 اي.در آوردهی دیگر بس است، شورش را به كل -

د و غبغتبش لرزیتصورت فربه نریمان آشكارا م 

 آمد. مر م به نظرم آویخته

اش در كنند ما باید همتهها فكر م  آخه این -

 باش م. رانخدمت

ن ست ب ای ، خودم آنها را ی خب، مو احت اج -

 ام.رسانم، قولش را دادهم 

س داشتم و نته نه راه پ .ی داشتماحالت آشفته

 :گفتم .راه پ ش

ن م بتا متواشوید، ما م چرا متحمل زحمت م  -

 برویم.ی ماكس

دانتد كته م  فتامم یخانم با لحن سترداراشرف

 صحنه نبرد را برده است گفت:

دهم، بعتد از ایتن همته اجتازه نمتی نخ ر، -

استتت و متحمتتل  راه بستت ار دور نوازی،مهمتتان

گفته بتودم كته بتا هتم  ،شویدمخارج زیاد م 

 رویم.م 

 م. ا ما در فكر خرج زیاد آن ن ستام -

 شت طان یامانند پسربچه .غ كرده بودبُ نریمان 

 یكه موب خ شده باشد عقب گرد كرد و در طبقته

 عمارت گم شد. ی باال
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 اخ رشای خانم از مظاهر مصلحتی چند دق قهاشرف

 ادامه داد:  .رس دراضی به نظر م 

ها و حركامش موجه نكن تد، كمترش كته به حرف -

 . شودمنگ میلقش هم گ رد خُ درد م 

مانتتده استت، متا  ین ستاعت بته پتروازچند -

بنر ن م و منتظتر بمتان م ی موان م در جایم 

 ما وقت بگذرد.

را استتتراحت كن تد ی ن ست، مدمی نه احت اج -

بته فرودگتاه ما زمان رفتن برسد، من شما را 

 رسانم.م 

 غ بش زد. ی اقماو هم در ا 

گوینتتد، چترا ایتتن گذرد، چته م م الد، چه م  -

 كنند؟!ما اینگونه رفتار م  ساعات آخر با

از حاالت گوناگون ی اكنم نت اههر چه فكر م  -

از ی موانتتد قتتدرشتتود، م آنهتتا دستتتگ رم نم 

نت اته  آنان باشد، به ایتنی روحی هاپریران 

ی كه از نظر خودشان كتار مهمتی زمان امرس ده

دگتی زشتتاب چتاری اناام در پ ش دارنتد دبرا

شود كه اخت تار این م اش نت اه ،شوندروحی م 

 دهند. زبان و رفتار خود را از دست م 

نگترانم، ام تدوارم ایتن چنتد ی م الد، خ ل -

 ساعت آخر بخ ر بگذرد.

ی هتاگذرد، نگران نباش، مثل همه ناباوريم  -

در ی ها، ستفر طتوالنو غریبهی دیگرمان از خود

 استراحت كن .ی كن مدمی پ ش داریم سع

استتاد نقتاش را ی وانستتكه نتی آیا متأثر -

 ب رتر بب ن ؟

طب عتتتًا دیتتدار ب رتتتر از او شتتادمر و  -

 متن، فرامتوش نكتن عزیزِ ی كرد، ولمرم م راض 

سر باالی  یهمه ران متن دوران  ی هتاایتن خوی

آن ی را گذرانتتتده و بتتته ستتترازیری زنتتتدگ

از آنهتا گذشتته و دیگتر آن ی اند، ستنرس ده

 . گذشته را ندارندی و سرزندگی شاداب

گونته ختواه م م نه آیا ما هم كه پ ر شویم -

 سخت و غ ر قابل انعطاف؟ شد؟!

ه چتشاید بستگی بته ایتن دارد  ،دانم چه م -

یتادت  ،مان داشتته باشت می از زندگ مارب ام

 نرود، آن روز و آن غمش.

اشرف ختانم  .ی از شب گذشته بودزیادی هاساعت

 انگرت به در زد. 

 اید؟آماده -
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؟ فرصت نرد با او وداد ان خواب دهآیا نریم -

 كنم.

زمان حركتت  ،بل ، خ لی خسته بود، خواب ده -

 در پ ش داریم.ی است، راه زیاد

نریمان لبتا   در گارا  خانه و كنار امومب ل

 .مفتاوت ایستتاده بتودی ب پوش ده بتا حتالت

هایتتتان را در دانهجامتت یعنتتیی كتترد ااشتتاره

ت فرمتان صندوق امومب ل بگذاریتد و ختود پرت

 قرار گرفت. 

 از راه در سكوت مطل  گذشت. ی ن م

ه بود و ایتن هلنا دست در دست من كنارم نرست

ی امنت گویا احستا  نتا .مر به منبار چسب ده

-انستان ی ممام داریمبا این كه ما سع .كردم 
آنها را ب رتتر و بهتتر ی ها و خصوص ات اخالق

مفتاهم بتا ی برناس م ما بتوان م ایااد نتوع

كردم این بار با نان برقرار كن م، احسا  م آ

رفتتار و ی بترای ه چ عذر .امت مواجه شدهشكس

كردم و این باعتث ا نم كردار خویران خود پ د

ی نزد همسترم ستراپا احستا  شترمندگ شده بود

بزرگم كر ده شتد. بته او ی مادرسو كنم. فكرم

دنتده کمصمم و ی .خامون داده بودیمركانلقب مُ 

داشتت، در ی حترفش گفتتاری شتد بتاالبود، نم 

اقتوام  یهمته ه ما یتاد داده بتودبی خردسال

مرد به نام عمو و عمته  چه زن و چه را نزدیك

ندو دای آنهتا بته  ی و خاله صدا كن م، هر چ

معتقتد  .ی نباشتندو حق قتی كدام منواقن ه چ

بود به اینگونه احترام و محبتت ختود را بته 

حد هم گذشته بود رسان د، از این م  هابزرگتر

 ااو حتتتی هتتاو در اثتتر اشتتتباه یتتاد دادن

مادرم را هم پسترعمو نریمتان خطتاب ی پسرعمو

 كردم.م 

ه یتاد بزرگ شاد ولی ن م ب رتتر آنچتروح مادر

پایتت را جلتوی  .داده بود غلط و اشتباه بتتود

ر دراز نكن، حال اگر ع تتب و ایترادی در تبزرگ

بت را زانو داشتی مهم نبود. غذای داختتل برتقا

 حتتال بته ویتژه ایتن کتهما آخر نوش جان كن، 

 بان عربی معنی خوبی نتدارد،زام غذا در دانسته

ای نبود لهأاگر س ر شدی و حالت مهود داشتی مس

 های دیگر. و خ ل 
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این كه ستكوت ی در مغزم درخر د و برای اجرقه

را شكسته باشم و در ع ن حال بار دیگر ی كذای

 گفتم: عذر زحمات خواسته باشم 

-از محبتت ه امفاق هلنتانریمان، ب عمو پسر -
ختوش گذشتت، ی ، به ما خ لسپاسگزارم شمای ها

ام دوارم در آینده شما به دیدار ما ب ای تد 

 جبران كن م.ی ما قدر

كه سر بریتده شتده ی اكندهنریمان مثل مر  سر

دود ا خود مر  با شتاب م ی افتاده امبه كنار

 : حلقوم در آوردی از ناگهان فریاد كوماه

من كتی  ،عمو سرعمو، پ پسری گی م چ ، هی چ -

ی عمتو یاد بگ ر، متن پستر ؟پسرعموی مو بودم

عمو خطاب نكن،  پسر نوم همادر مو هستم!! دیگ

ام دوبار ب رتتر در زنتدگ ی یك ومن پدر مو ر

ی هان ون مهماو موندیده بودم، از این گذشته 

 .ردمن هم هرگز دعوت نوشهنومالل خ

دانم، شاید ملق ن ب ش از حتد من این را م  -

ه احتترام بته افتراد ختانوادی مادربزرگ برا

ا مقصود عالقه مسبب این وقاین امروز باشد، ام

 و احترام به افراد فام ل بود. 

كنترل اموموب ل از دست او خارج شتده بتود و 

بتا  ربه او هم مزید بر علت، چون ممتا شكم ف

ی خانم قدره ب اشرفن با .فرمان اموموب ل بود

 به خود آمد. 

ی بار نریمان نقش پرمتوانتمرق یطب عتًا گذشته

در این  اكه حت ردكدر حاالت امروز او بازی م 

ست از او بتر  ،یسن و موقع ت موف  در زندگ د

كنترل خود را از ی ادارد و به اند  بهانهنم 

دهتد. را هدف قرار م  گناهب  منِ  دهد ودست م 

مر پ تدا از دیوار من كومتاهی اقن دیواردر و

 كند. نم 

؟ نكنتد گوید، خ لی عصبانی شدهچه م  م الد، -

 این حاالت او موجب مصادف شود؟!

 او را خالصه مرجمه كردم.ی هااز حرفی قدر

خواست ستفرمان ه چ دلم نم  ،چه بد شد …آه  -

 گونه پایان بگ رد. این

م ختوب كاای آغازش خوب بتود كته پایتتانش هت -

مهم ن ست، او مانند كود  بزرگی است كه  ،باشد

اش را در سن ن طفول ت اسباب بازی متورد عالقته

ا در محفلتی راهتش یتبرایش نخریتتده باشتند و 

حتتال كتته شتتانس آورده و بتته  ،نتتداده باشتتند
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بهترینش رس ده م ل به مالفی دارد، بترایش هتتم 

 ،دان م  ،مهم ن ست كه در سر راهش قرار بگ رد

ها را متا های خود كم ب نی خ لی از انسانعقده

 برد. سر حد پریرانی روح هم پ ش م 

همه از اموموب تل ختارج  .به فرودگاه رس دیم

با فاصتله در گوشته .شدیم منتظتر ی انریمان 

 ماند. 

به امفاق هلنا جلو رفتم، هلنا او را در آغوش 

 گرفت و گرم بوس د، اما از من فاصله گرفت. 

ما هرگز بته مقصتد ی ید هواپ مانریمان، شا -

 شوي؟!نرسد، آیا پر مان نم 

مثتل  .ی بتاال انتداختاعتنایاش را با ب شانه

لبتتانش را غنچتته كنتتد و ی كتته ناراضتتی كتتودك

 بگوید: نوچ!

 خانم را موانستم ببوسم و وداد گویم.اشرف
*** 

 "مزآ كن!بانمك ی با قدر"
-رد نابتاوريااین را مردم این سرزم ن در متو

 و دیتدن عاایتب از ایتن و آن دری زنتدگ یها

 برند. شان به كار م العملعكس

هتر رفتتتار و گفتتار  .اممن هتم یتاد گرفتته

را بتته حستتاب  و ب گانتتهی از ختتودی نتتاگوار

نمتك هضتمش ی گذارم و با قتدرآنها م ی نادان

 كنم.م 

ی كتارت مرتكری ام پس از هر مهمتانیاد گرفته

لفن كتنم. بتا صاحب مالس بفرستم و یا می برا

در  .هم نگونه رفتار كردم نریمان و همسرش هم

ی از او جدیتدی ختانم گفتگتوصحبتم بتا اشترف

گذشتته را مكترار ی هتااو همان حترف .نرن دم

 كرد. 

او  آن روز مابور شدم بتهی امروز پر مانم ول

نهتا را از آ گوشزد كنم رفاه ب ش از حد مادي

واضتم شان به دور كرده و این ُپتر ت اصل ماه 

آزرده ی است كه روحران در اثر نامالیمات زندگ

ی هتاانستانی و پریران است و احت اج به یاور

متخصص دارند. چتتون روح و روان اگتر آزرده و 

ملول باشد دیر یا زود بدن هم رناتور خواهتد 

 شد. 

 دریافتت نكتردمی پ تام هاگذشت و از آن یسال

 ...ما
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ی هغدآگاه شدم نریمان به  از طری  خویراوندی

 بدخ م سرطان مغز مبتالست!

ه حداقل چهارده شد این غدی متخصصان ربه گفته

برد ما خود را كامتل نرتان دهتد سال زمان م 

ر   ترا مغ ب متاری ظهور شخصت ت ا از لحظهام

آنكتته بخواهتد و ب شخص مبتال د. در نت اه هم 

بدانتتتد كمتتتاب ش دوستتتتان و اطراف تتتان را 

ی و جوشتی رد، عصتبآزارنااند و چه بسا مت م 

زود ی گویتد و خ لتمهابتتا ستخن م ی شود، بم 

 كند.فراموش م 

 واقع ت را دریتافتم چنتدین و چنتد اینی وقت

دو هفتته ستفرمان را مترور  متاجرای بار كتل

آنچته امفتاق ی مرور كتردیم، همته ،نه ،كردم

ی متوأم بتا یافت. رنگی افتاده بود رنگ دیگر

 شرم.ی مقدارشاید م و مرح

خانم، معاتب و چته بستا غتم و اشرفی گدستپاچ

-یكارفراموش از از رفتار نریمان، معاب هاغصه
 .هاو قول دادن و انكار كردن او يها

من و هلنا را به واقن غمزده  نریمان گخبر مر

ستنگ ن ی ت بهتر دو مصتت ،هر دو گریست م .كرد

هتایش احسا  كردیم و با ممام وجود نامهربان 

خوشتحال بتتودیم كته آن  هتتر دو و را بخر دیم

العمتل منفتی در و هت چ عكس روزها صبر كردیم

 بروز ندادیم. بن زوج مبتال و مضطرآبرابر 

رمان موجته بتود هتر چنتد باطنتًا ظاهرًا رفتا

 ش،مرو

مان بها هر چنتد ملتخ نصت بگرانی اا ماربهام

 "ممنوع ،شناختقضاوت بي" شد،

متا بته  :ستفتهردُ ی گفته ولتی دانم چه كسنم 

اشتتتباه  شتتاید قتتدری مارب اممتتان، دادمعتت

 ایم.كرده
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 ا خانه بهترین است. ب رون خوب ام

 نچوب ی و من اعتقاد المثل مردم این دیارضرب

 به آن دارم. ی و چرا و ناگسستن

سف د بر آن روبرویم ی با بومی نقاش یسه پایه

ی حتتزین محمتتودی قتترار دارد و ارمعتتاش صتتدا

ی مر  شباهنگ مرا به دن تابا مرنم ی خوانسار

را كه در پ ش ی كاری برد. طرح ابتدایخودم م 

آیتا از  ام و در فكترمانداختته دارم بر بوم

 آیم؟این كار مركل بر م  یعهده

چترا آن  الد، آه، عزیزم، حال متوجه شتدمم  -

ی آنالس از متن خواستتروز عصر دلنر ن در لو 

تخر ات را بپوشتم، كنتار استلبا  مورد عالقته

برداري، آه مرِد من، چه  بنر نم ما از من عكس

 خوب ، چه لط  ُپرشكوه . یایده

م ز كار من كته بته ی اش روو به عكس قاب شده

 عنوان ُمدل قرار گرفته بود اشاره كرد. 

كته متازه ی زیبا از زنی در عكس، او با حالت

وارد شده زیتر درختتت عظت م ُپتر ی به م انسال

استخر دیده ی فوقان یبهم وه انار نرسته بر ل

 شد. م 

 یرنگ جگری آمر ن با نقره بلوزی حلقه آست ن ب

 .از پرهای سپ د با دامنتی مرتتكی در بتر دارد

عكس را آن روز با این فكر برداشتم كه اگر در 

ام بتتود از آن متتابلویی بتته وجتود موان هنتتري

 ب اورم. 

عصر گرم و  ،آوريآن روز را به خاطر م  -

ظهر را  از ما مقریبًا ممام بعدبود، ی زیبای

 در استخر گذرانده بودیم.
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آورم، بهترین لحظتات بل ، بل ، به خاطر م  -

 ی عزیزم، مو هم ره ازگذراندم، ولعمرم را م 

آن ی گتویگریزان هست ، هم ره م  ُپرمره کر دن

ُپرمتره در متو  کرت دن قوالزم و شی هنری ن رو

وچتك ست، هر چنتد متاكنون چنتتد كتار كاضع   

ا ایتن عكتس، مصتویر متن، آیتا ي، امتاداشته

را  وقتتی كند، آیا واقعًا م ل دارات نم خسته

 این مابلو بگذاري؟ ی رو

مهرباِن من، هم ره م ل به این كار در من  - 

ی من هنرمند یدانوجود داشته، مو خوب م 

ام، در كار ُپرمره رمز خودآموخته و خودساخته

وجود دارد كه من ن م  یفراوانی اهو ناشناخته

كنم زمانش ، اما حس م دانمب رتر آن را نم 

كار كنم، محبت مو به من مو  مصویری رو رس ده

ی خوبی دهد، ام دوارم بتوانم مابلون رو م 

 از آن در ب اورم. 

دانم، برایم مثل روز روشن است كه موفت  م  -

را ی گونه بتودي، یتا كتاري، هم ره هم نوشم 

پ تروز و ی یتا اگتر شترود كتردی نكشرود نم 

 آی .سربلند از آن ب رون م 

كتار ی شاید این اول ن و آخرین مالش من برا -

 ُپرمره باشد، مصویر یار مهربانِ من.ی رو

 داد؟  ی به آن خواهی چه نام -

روز موعود به مو  ،نام آن را در فكرم دارم -

 خواهم گفت. 

ارم االن من، م ل د نه م الد، االن بگو، عزیزِ  -

ن نگتاه كتنم، بته آ خواهم هتر روزبدانم، م 

خواهتد نتامش شاهد پ ررفت كارت باشم، دلم م 

بگ رد و متن  ات پایانرا مكرار كنم ما نقاش 

كته ی شتفاف یمثل آینه ،خودم را در آن بب نم

دارد و هم ره در این حالت نگاه مت ی مرا برا

بعد از آن دیگر گذشت زمتان بتا متن در ایتن 

ی گونته بتراهمان ،ی نخواهتد داشتتكتار آینه

 اي. ام كردههم ره خواهم ماند كه مو خل 

 در آینده خواهم گفت.  ،محمل داشته باش -

 شوي!مواقن چه سخت م ی بعض ،آه م الد -

 ام.نرود من سنگ زیرین آس اب بوده تیاد -

 كنم.صبر م  ،دانم، خبباشد، م  -

گذشتته آنالس ی از سفر متا بته لتو مدت زیاد

گذاشته و ی انگ ز را به كنارماللخاطرات  ست،ا
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كه داشت م با هتم ی خوبی اغلب در مورد روزها

 م.  كنصحبت م 

بر شتهر ی باز نقش سرد و س اهی سرما و ماریك

باز دیدنِ ی برای زیادی طوالنی هاانداخته. ماه

آستمان در  یپنهان شتده در ست نهی هاروشنای 

بتته روال معمتتولش ی زنتتدگ . امتتاپتت ش داریتتم

 گذرد.م 

مادر و بته ختاطر ن تاوردن آن همته ی فراموش

ی لتآزارد واش مرا سخت م زندگ  ی مهمماجراها

ی ادهد كه دیگر غصتهام م مسك نی قدری از جهت

آورد و چتون بته ختاطر به یتاد نمت ی چنانآن

زهتای او شتود. روآورد پتس آزرده هتم نم نم 

هتم آن ستوی  ایتن آه، .مر شتدهغمشادمر و ب 

هلنا ی ست. طرح اول ه مماماحقای  ملخ زندگی 

اندازم و در ح ن نوازش صتورمش بوم م ی را رو

 روم. به فكر فرو م 

ظری  صورت او را ی ش ارها .گذشت زودزمان چه 

بت ش  .كنتدی م ب نم كه ب ان از گذشت زندگم 

رین گذشت. گویا هم ن دیروز سال چقدر سی از س

انل در ش بویش از عطتر شتخو صورت ظری  و بود

كه همت ن دیتروز  و باز مثل این .ضم رم نرست

هر چه معل  خاطر در دیارم داشتم پرت سر  بود

 وطن گفتم. ی گذاردم و جال

شتود بته خاطره، این همه خاطره را چگونته م 

وطتن ی اغلتب متا كتته جتال .ی سپرددست فراموش

خود ی هاگوی م گویا ب رتر با گذشته و ریرهم 

كه حال داریتم، و متن  م ما آنچه كنم ی دگزن

ام، اشتتخا  مختلتت  بارهتتا شتتن ده ایتتن را از

ی خصو  آنها كه پا به كهولت گذاشته و داراهب

ی محمتودی رستای صتدا .احساسات ملتهب هستتند

 آورد: مرا به خود م ی خوانسار
 ام كومن اگر كه هستم، ستارآ"

 "…من درخت دردم 
 

زیادی است بتا نتازن ن های آمد هفته مبه خاطر

ام. یك حس قوی و شتاید ناخودآگتاه صحبت نكرده

دانم كنتد. نمتت مرا از صحبت بتا او برحتذر م 

الی ئومترین ستچگونه خودم را راضی كنم ما مهتم

الی كته شتتاید ئوكه برایم مانده مطرح كنم. ست

 یخنتتده .دریافتتت نكتتنمهرگتتز جتتواب درستتتی 

او ممتا  متن بتا  .مانددر گلویم م  لودیآغشبُ 
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شاید بتوانم كمتك او باشتتم متتا خستتگی  گرفتم

كنم ختود كمتر شود، و حال احسا  م  روحش شاید

 دلاویی دارم. ه ب ت اجب رتر اح

الم آنچه باشد كه خود مصور ئواما اگر جواب س

در صتحبت گذشتته و احتترام ی كنم هرگز خللم 

 امروز من به او نخواهد داشت. 

آن  چترا باشتتد او راستی اگر حد  ملخ من درست

چرا مرا  .روز حق قت را با من در م ان نگذارد

آمتتش  له تتب دانست دربه كمك نطلب د؟ او كه م 

گونه یتتاری بته او دریتغ عر  گرفتارم و از هر

بالیتا  یدانست پذیرای همتهاو م  .نخواهم داشت

هستم ما او راحت باشد. پس چرا با من در م ان 

م، چرا ختام دهاش ما یاري اشتنگذاشت، چرا نگذ

دیگتتران را پتذیرفت، چترا پتتس از  خطتایشد و 

از همسر اول مرا ن افت؟ ما كه دوبتاره  جدای 

به همدیگر قول داده بتتودیم، او كته  را یافتن

دانست من پذیرای او در هتر شتترایطی هستتتم، م 

 مرین آن. مرین و پ چ دهمركل احت

مان ی زندگ قربان گرفتار و ها هم رهما انسان

كننتد ی م ما را قربانی یا كسان دیگر .هست م

 .یا ما خودمان را

ن زنگ ملفتن نتازن ن گوشتی را اول ی با صدا 

 . می داردبر

كن تد، چقدر دیر به دیر ملفتن م ی سالم، وا -

ی هزار جتور فكتر كتردم، گفتتم نكنته امفتاق

 شد. ه م افتاده باشد، دلم داشت یك ذر

بته ی كارهتادان د مستافرت و ام، م شرمنده -

 معوی  افتاده همه و همه وقتم را گرفته بود.

دانم ختوب مت  حتال چه خوب كه ملفن كردیتد -

همسرمان خوبند، مستافرت بته او ختوش  ،هست د

 گذشت؟ 

بل ، ما آناا كه فرصت شد امتاكن زیبتا را  -

 دیدیم. 

 ال  وگا  را هم دیدید؟  -

و م زهتای قمتار  ظتاهر ق و برقبل ، جز زر -

 دصقمختل ، ی هانبود، این همه هتل یردیگ چ ز

 نگذارم. ی پا در ه چ هتلی دارم ما مدم

چتترا؟ از زرق و بتترق آناتتا  ،دچتته بتتی وا -

كان موریستتن ن امدتاخوش ی ؟! به هر صتورت م

ام، ه چ جتایش را نادیتده است، من آناا بوده

 نگذاشتم. 
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طب عتًا این همه مناظر فریبنده و به ظتتاهر  -

 امتانرت ند، ها م انمچرمان خزیبا ب رتر در 

ی بته بتازی چون نظتر ختوب پسندیدمنمن زیاد 

ایتن همته جمع تت و ایتن همته  ،قمار نتدارم

ی مختل  قمار مرا خسته كترده دستگاه و م زها

وسط شهر قرار ی استخر بزرگ و زیبای ولی ،بود

مختلت  متوام ی هاها به رنگوارهفداشت كه آب 

 شتند. در هوا دای با موزیك رقص زیبای

 قمار گریزان د؟ ی از باز -

قمتار ی مترا در بتازی از زنتدگی بل ، ن م -

ی متوانم از ایتن سترگرم، چگونتته م نداباخته

 ویران كننده خوشم ب اید. 

ی گوی تد از بتازم  م الد، متوجه نردم، شما -

 آید؟!مان نم قمار خوش

ام كته گذشتتهی در زنتدگی من خود بل ، ولت -

در آینده بته حترف ی اید روزش ،امنبوده منها

 امروزم ب رتر فكر كن د. 

 ب رتر معری  كن ؟ی م ل ندار -

 امروز نه، جایش ن ست.  -

 باشد، قبول دارم. -

 خب، چه خبر، چه احوال؟  -

 گذرد. م ی ه چ، زندگ -

 ؟طورندهمسرمان چ -

نتی او دیگتر ككه مو فكتر م  طورم الد، این -

ی م جتدا زنتدگستت از هتهاهمسر من ن ست، سال

ی ختود بترای م، او در خانته متا امتاق كنم 

متن ی آنها كه در زندگی دان ، هر دوم  ،دارد

ی ابتد قتوارهی هتاوارد شدند هماننتد پ راهن

كه هرت سال از ی مناسب من نبودند، چه آن اول

كه هنتوز ی می او مل  شد و چه این دوعمرم پا

كته  دان ، حق قتش ایتنم  ، ده استبه من چسب

كته ی از آناایی ام، ولگرفتهی از او طالق رسم

ام نداشتت او را در خانتهی زنتدگی بترای جای

بته ی قتانون یاین كه جنبهی ام و براپذیرفته

ی استت ام. مدماش شدهاین عمل داده باشم ص غه

و باید هم ن روزهتا  ص غه هم ممام شده یدوره

 رجود كنم. 

شتنوم م از شما ی هایگوی ! حرفخانوم چه م  -

گنا تتد، چگونتته رم هتتم نم هرگتتز در مصتتو كتته

 را قبول كن ؟!ی گونه زندگی اینموانست
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گاهی او را بته استم  .افكارم مغروش شده بود 

  .كردمخواندم و گهی خانوم خطابش م م 
آن افكار پا  و  یخودت، محص المت، دانرت و همهـ  

ای كه داشت ، آن آرزوهتای واال، آن دست نخورده

مستتل م ایتن  ،زنتتدگ ات ناگسستنی بترای مصم م

 . سرین مو مرا متعاب كرده

بردار،  - شتوي، چترا متوجته نم م الد، دستت 

ی كتنم، م در حتال زنتدگبرایت گفتم یاد گرفت

 ي.كردم متوجه منظورم شدمصور م 

شتوم، كنم كمتر متوجته م م ی ا هر چه سعام -

شاید اشتباه از من باشد، شاید چون این همته 

ام هضتم مطلتب بترایم ز مح ط دور بتودهسال ا

 مركل شده باشد. 

ام را زندگ  یهیك بار قبالً برایت گفتم اگر قص -

 های خواهی گریست. برایت بگویم، با من هاي

شما معری  خواه د كترد و متن هتم ی یك روز -

 گوش خواهم داد. 

 نمتت، مت الد بودمتر بخواهد هر چه زدلم م  -

 ،ز ایتن نرتده ب تازودمر ب ا، متا دیرمتر ا

خانم مادرت در چه حالند، حالران ختوب ی راست

، آن است؟ من ایران را هم ره بته ختاطر دارم

اب و گ ترا، چته صورت زیبا با آن چرتمان جتذ

م تان  ی داشتند، بته ختاطر دارمنگاه مهربان

 فرزندانش مو عا ب شب ه او بودي. 

رود، ب رتتتر محل تتل متت متتادر روز بتته روز  -

ی فراموشتی است به ب ماری كه مدم خصو  اینهب

 دچار شده. 

آیا فراموشی نوعی  ،گ زانچه بد، چه غمی وا -

  !؟یهب مار

انتت ، او مبتتال ددر مورد سالمندان بل ، م  -

 . به آلزایمر شده

در قلبم ناگهان ی آه م الد، مثل این كه چ ز -

ی چه بد، چقدر متأس  شدم. یعن ..ی شد، آهخال

ُپرشتور و شترر، ی هاهمه شبآن همه خاطره، آن 

آن همه دوستتان متعتدد و  خانوادگ ،ی هادوره

 ؟ های شاد همه فراموش شدهقهقه آن

ولی گاهی با یادآوری متتن  ،بل ، قسمت اعظمش -

آستمان  یی كه در شبی ماریتك در ست نهبمثل شها

آورد، هتر بدرخرد بعضی چ زها را به ختاطر مت 

 چند زودگذر. 

 را؟  یمثالً چه چ زهای -
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را بته ختاطر  دم آیا شتمااز او پرس ی روز -

را كته در فتار  در آن ی آورد و آیتا شتهرم 

ب رتتر ی از متن خواستت قتدر ،كردیمی م زندگ

 معری  كنم. 

از پدر و مادر شما معری  كردم بدون این كته 

 از شما ببرم، ناگهان گفت: ی نام

جتوان و زیبتتا همان زوج مهربانی كه دختتتری  -

 ختر  م ل داشت عرو  من برود؟!د ،داشتند

ی لحظامی اگر برا ا، حتبه خاطر آورده دانستم

 بوده باشد.  كوماه مدت هم

ُپتر ی چته زنتدگ ،وای م الد، نفسم بند آمده -

او  بار دیگتر ،انعكاس ی ب غم ، چه فریادها

 او را از جانب من ببو .ی ب نرا م 

 ؟طورندمادر خودمان چ -

ی ، ولتهبست ار خوبت اشت، حافظتهسبد ن ی ا -

ها لاوج و دهد، مثل بچهنران م ی دیگری هاضع 

كته در ی ها و صدمامجو شده، با ممام غمبهانه

بم شتده بتاز امتروز  ام از جانب او نصزندگ 

 نگاهدار و مراقبش هستم. 

موانست غ ر از ایتن مثل شما نم ی دختر خوب -

 باشد. 

بته  شود درب اماقم راگاه طاقتم ممام م هر -

شتوم، خودم گم م ی بندم و در دن اخود م ی رو

ام بتا ی یاد گرفتتهلدارم وی انگ زماللی دن ا

به مستایل مستك ن ی كنم، مو اعتقاد زندگیآن 

در خلستته و ی وقتتتی متتن نتتداري، ولتت یدهنتتده

ی شتتوم و ن تروروم سبك م روحم فرو م  یمزك ه

كنم متا م دریافت م ءامنازد بقای الزم را برا

ادامه دهم. اگر این ی صباح دیگر به زندگ چند

گتترفتم متتا حتتال دوام طریقتته را پتت ش نم 

 آوردم. نم 

می بایتد روزی الت ام  ا دوستِ ام - من، هتر زخ

مری برای های عم   طب عتًا زمان طوالن ب ابد، زخم

حو شك بهبودی الزم دارند، ب  گز م اثترات آن هر

عتادت  ا انسان باید به مسك ن آننخواهد شد، ام

 كند. 

نتته هتتر زختتم عم تت  و نتته هتتر ستتوزش ی لتتو -

 جانكاه . 

را ی خواه تد، چته چ تزمان چته م از زندگ  -

 كن د؟ جستاو م 
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مدت چنتد ستال  - آن مورد مهمی را كه در ایتن 

ام، پنهتتان و آشتتكار ع تتان كتترده ن درمتتاصتتحبت

شد، م زندگ  ستم بتا عرت  ام با عر  شرود  خوا

 ی هم غرق در عر  بم رم. ادامه داشته باشد و روز

 دیگر زده است. ی حال كه سرنوشت رقم -

ی ن ست، یعنتی دانم، جز مسل م چاره دیگرم  -

و ی ام كته مستلمتوسل شدهی نبود، به ن روهای

دهد، امتروز در حمایتت ایتن ن ترو مسك نم م 

شتود، ب نم فردایم چه م گذرانم ما ب می زندگ

 دهم.ف  م گونه و به هر حال خود را وبه هر

ا هتتا شتتاید اینگونتته باشتتد امتتی خ ل بتترا -

 كنند. را هم دنبال م ی ها هدفخ ل 

ن ست، مت الد، از ایتن  طوری من ایننه، برا -

 مطلب بگذریم. 

كته  داشتم رای الئوطرح سخاطرمان است قصد  -

 ؟ ی كتابتان برخوردمهااز داستانی در یك

التان را ناپرست ده ئوبل ، بتار گذشتته ست -

 گذاشت د. 

ال در حت  متن ئوطرح این ست دانستمچون نم  -

است یا خ ر، و آیا جواب شما آن خواهتد بتود 

 كه باید باشد؟ 

مطمئن باش هرگز به متتو ختتالف حق قتت نختتواهم  -

مان برایتت در اولتت ن صتتحبت گفت، از این گذشته

ام غ ر از مو به شخص دیگری هرگز در زندگ  گفتم

 این كافی ن ست؟!ام، آیا اطم نان نداشته

دانم كته هنتوز بته متن اطم نتان بل ، مت  -

 دارید. 

 است مطرح كن.  ت را هر چهئوالپس س -

كتابتان خوانتدم كته ی هااز داستانی در یك -

دارید، آن شخص شما را زیبتا ی گفتگویی با كس

درسرته، یرك " گوی دداند، و شما در جواب م م 

شما، بته در فكر من این جواب  "زنِ سیزدآ سراله

یبتا بتر خود شما در فرم یك زن س زده ساله ز

كناكاوی  هر عم قم بگردد، آنچه مرا در مأثم 

فهوم یك زن س زده ساله دارد، مم  ال وائوو س

چون اگر به فرهنتگ  است، ی کوماههجمل در این

و مذهب خود رجتود كنت م هت چ دختتر ی اجتماع

 باشد"زن»مواند نم ی در سن س زده سالگی جوان

در آمتده باشتد، ی كه شرعًا به عقد كس مگر آن

آن كه  برایم نامفهوم و پوش ده است این آنچه
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ل ت از مكال   ئومسزمان شما دختری جوان و ب 

 بودید. ی زناشوی

كن ، چنتگ مطرح م ی هایالئووای م الد، چه س -

 آوري. و نفسم را بند م ی زنبه قلبم م 

دن خوانتتی ستتت كتته از ابتتتدااالی ئوستت -

عتذابش  هایتان در فكرم فرو رفتته و ازنوشته

 دانستم مطرح كتنمشوم، در ح  خود م راحت نم 

 برایش باشد. ی شاید جواب

 گونه نوشتم. ی فرم دادن داستان اینمن برا -

مواند نم ی دیگر یه چ خواننده دان دآیا م  -

شتما در ی هانوشتهی هبهتر از من سر از پ چ د

مانتد كته از هتر انتی م رب ب اورد، مانند ال

خواننده با افكارش پ ش برود به ب راهته  طرف

موانم بگویم عم قًا خورد، من به جرأت م بر م 

ام و این زندگی خصوصی افكار شما را در  كرده

افكار گوناگون خواننتده  یست كه در دایرهشما

 ده د. قرار م 

ی ملفتتن متتنفس مقطتتن او را از م تتان گوشتت

پس از چنتد  .ده استمنقلب ش دانستم .شن دمم 

 در صدایش گفت: ی غضثان ه سكوت با بُ 

بترایم ی موانم خواهش كنم ما متدمم الد، م  -

دادن به ملفن بترایم مرتكل  ملفن نكن ، جواب

فن همتراهم را یادداشتت كتن، ، شمارشده ه مل

مما  بگ ر، هرگونه كه ی گاه به شهر ما آمدهر

ی آنگاه روبترو دیدارت خواهم آمد،ی باشد برا

 مو همه چ ز را برایت معری  خواهم كرد. 

گونه كه بخواه د، شما را آزردم، هر دانمم  -

 دیگر ملفن نخواهم كرد، حداقل از ایناا. 

 بخش. بد، خدای من نگاهدارت باشه، مرا م ال -

ممام عاایتب  اب .با ممام ماارب من از زندگ 

هتا انكه در برخورد و گفتگو با انسی و غرایب

 .ی نتداردام باز معاب من پایاندیده و شن ده

از افكتارم حتد  ی آیا آنچه را كته در مهتوع

 حق قت داشته باشد؟  مواندام م زده

ی اام طعمتهمرین دوران زنتدگ آیا من در حسا 

ساده محسوب شده بودم كه با فریب عر  و محبت 

 ام كنند؟ سپس قربان  مام كرده بودند روارپ

 ان یك مرتت آدم دیوستت رت ر دو قربانآیا ما ه

را، ذبتتم پس چرا موف  نردند ما را، مت ؟بودیم

گونته رقتم زده شتده كنند؟ آیا سرنوشت من این

آالیرتی متن یا پاكی و ب  ،بود كه از دام باهم
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ام زده بود؟ من های زندگ ماریك  یمهار بر همه

چگونه موانستم آن روز وداد و همه آن روزهتای 

ای خلوت همچنتان كتته ست ل خانه دردیگر با او 

 گفت: مان با هم جاری شده بود و او م اشك
اگرر مرررا همینگونره كره هسرتم  آآ.. می د می د،"

 بگذاری و بروی مرا به دیگری خواهند داد."

او را از ی جتوان عرت  و و در آن حاالت حستا 

 ، ممناخود دور كنم و سربلند باشم كه بر عر 

 به او گفته بودم:  ام.و نفسم مهار زده

 خواهتد دادی ش رین و در دهان مزه م وه زمان

-كه ابتدا در درخت خود پخته شود، وگرنه م وه
 ندارد. ی دیگر یگس، مزهی اكال جز مزه ی

چتون او  ،دانم، شاید اشتباه از من بتودچه م 

زدم و یا بایست به آب و آمش م خواستم م را م 

 یی مهلك، نه چ دهشاید هم ن كنترل مرا از دام

 هن شده از دیگران ناات داد. او، بلكه پَ 

ی در كتار دانم، شتاید هتم دامتچه م باز هم 

ی فتتانتز یفكتتر كتتردم نت اتته نبتتود و آنچتته

ختتودم باشتتد. شتتاید هتتم حتت  بتتا  یاحمقانتته

 گفت: بود كه م  گبزرمادر
 "و من پی ی موی بینیو مو مي"
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ی ستتت از نقاشتاهای بس اری گذشته و مدمی ماه

م تل داشتتم  .امهلنا فراغت پ دا كردهُپرمره 

مر از كتار در و جذاب مابلو را هر چه زیبامر

 هم ن شد كه در هنر من بود. ی ب اورم ول

برق رضایت را در  .مصویر خود شد یهلنا ش فته

هتا ا در مابلو چرتمام .اش دیدمآب  نگاه سبزِ 

استت و رسد چون در مدل چنت ن س اه به نظر م 

 را در آن صح م ندیدم. ی هر مغ  ر

فرم بدن و صحبت آن با من همان است كته جتزء 

را بته متن ی شناسم و همتان گرمتایبه جزء م 

شناستتم، زیتتر متتابلو دهتتد كتته دق قتتًا م م 

 ام:نوشته
 "یقدیم به  شق من، همسر من"

، ی از كار در آمتدخوبی آه م الد، چه مابلو -

كته ی داشتتته باشت مو واقعًا باید مترا دوستت

شته مابلوی این اینقدر وقت رو ی ، همتهايگذا

ها که گذشتند و مو مرتغول بتته ایتن کتار ماه

 بودی.

 ؟هست ی آیا راض -

ست، مو باید راضی باش ، این هنر مو عزیزم، -

 داري؟ ی خودت چه نظر

ی متتن هرگتتز در متتورد كارهتتا ،دانتت متتو م  -

بایتد خودش كنم، مابلو نظر نم  ام اظهارهنري

م ل داشتتم زیبتامر  اما ،با ناظرش صحبت كند

 از این شود. 

اش را مقابل م، مو زنده ب نهم ن است كه م  -

 خودت داري. 

هتایم موجته اگر بته حترف ما ی زندگ ابتدا -

ی نرستتو به عنوان مدل روبرویم م ی كرده بود
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ُپرمره ب رتر  کر دن ام درشاید امروز موانای 

 بود.م 
ر از ماربه و پُ من، آن دوران جوان، ب  عزیزِ  -

ی هااز مدلی م ل به نقاش دانمخاالت بودم، م 

 ام بته متوعریان داشت  اما با ممام همبستگ 

بردم، نه خودم ُمدلت شدم خاالت را كاا م  بارِ 

 رو برویت بنر ند. ی و نه م ل داشتم كس دیگر

 ندارم.ی اش این شد كه ممرین كافنت اه -

-ین است، طب عتبلو در چرمان من بهتراین ما -
حتتال بتترایم بگتتو نتتام ، ات جتتای ختتودگرایتت 

متتابلویم، منظتتورم مابلویتتت را چتته انتختتاب 

 اي؟كرده

 "كنار است ری بانو"_
ای ، چه زیبا بته متابلو آه چه نام با مسم -

هرگتز از ختودم دور نختواهم  نر ند، آن رام 

كتته در كنتارش ی خصو  این جمله زیبتایهكرد ب

فترو ی و اطم نان عم قتی مرا در شادی انوشته

م دلتمو یایتن بهتترین هدیتهی دانی برد، مم 

ی را در كه ستال مرخصت این اً خصوص ،خواهد بود

م الد، چه خوب، چه زیبتا،  ،كندام ُپر م زندگ 

 زیتاد اگر متو ،كنمی م عزیزم، احسا  خوشبخت

 با ب ان مترا از عرت  ختود اغلب یعادت ندار

 كامل داري. ی در عمل موانایی آگاه كن

خواهم كه همسترم از جز این نم ی من هم چ ز -

 محبت من نسبت به خودش آگاه باشد. 

ات انتختاب بعتديی متابلوی بترای آیا متدل -

 اي؟ كرده

خره و آب صتهنوز نه، معدادی عكس مختلت  از  -

 ام كه باید با دقت مدلی را انتخاب كنم. گرفته

ن ایران را به ختاطر متمتأسفم كه سفرت به  -

پای ز ش راز زیبا  دانمبه معوی  انداخت ، م 

ی روی است، گفته بودی اگر این فصل بتو رویای

 گرفت. ی خواهی متعددی هاعكس

بتار و بهتار شت راز را د ر سفرهای گذشتهد -

آیتد اند، یادت م شدهی متعددی دیدم، مابلوها

ا؟ هو ادغام آنها در دشت شقای  ی ارغوانهاگل

 ام. ندیده ها استاما پای ز این شهر را سال

هتا م تل بته مصتویر ستال یبود برایم گفته -

نگ تز اپای ز نداشت ، پای ز هم ره برایتت غم

 . هبود، آیا حال هم هم نطور
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كنار  ر پای زی راثهاست مأمن، سال نه عزیزِ  -

غتم ی ام، دیگر در قطرات بتاران دانتهگذاشته

 ب نم.نم 

ها در بتتا بچته یه ختاطر دارم زمتانب ،بل  -

ی هتااز بترگی رفت م بغلپای ز به قدم زدن م 

و بته ستر و ی كردهمه رنگ را از زم ن جمن م 

و همراه آنهتتا از مته دل ی ریختها م بچهی رو

 دادي.قهقهه سر م 

، اما جاها عوض شده، حتال ه نطورحال هم هم -

ی اهتكنند و م ان برگمرا بغل م  ها هستندبچه

 غلطانند. م ی پای ز

 خندي.و مو همراه آنها از مه دل م  -

كه ی آنهایی ، براهی هم نمن، كل زندگ عزیزِ  -

 كنند بس ار متأسفم. این را در  نم 

 اي؟با نازن ن مما  گرفتهی م الد، آیا مازگ -

آخرین صحبت من با او ب ش از شش متاه پت ش  -

 بود. 

 برایم نگفته بودي. -

 متأثر شده بودم. نه. چون -

شتریك هتم  هتتاغمآیا قرار نبتود در ممتام  -

 باش م؟ 

مو ی ر نازن ن براچرا، ولی برایم ب ان مأث -

 مركل بود. 

 غمگ ن شدي؟ی خ ل -

ی او، امروز زندگی خودم، بلكه برای نه برا -

ی او درگردابتی من فرق بس ار زیاد كرده، ولت

 و هتر روز دزنتدستت و پتا م ی به نام زنتدگ

 رود. گذرد ب رتر در آن فرو م م 

 الت را مطرح كردي؟ئوآیا س -

 آري. -

 چه جواب داد؟ ،خب -

در گلو بود، از من خواست ما ی ضغجواب او بُ  -

 برایش ملفن نكنم.ی مدم

 . ی غ رمستق م اعتراف كردیعن -

گونه باشد یا ایتن كته دانم، شاید هم ننم  -

 رپرسش متن جتا ختورد چتون انتظتای از سنگ ن

ی غضترا نداشتت، در صتدایش بُ ی الئوهمچن ن ست

 دانم دانم ب تدارش كتردم، مت م  خفته بود كه

 رناش دادم. 

 دان .داند كه مو م چون او حاال م  -

 باشد.  طورشاید هم ن -
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 كرد؟ی حال چه خواه -

شتود، او كنم ما بب تنم چته م ه چ، صبر م  -

 مجا ممتا  نختواه با او دیگر از این ددانم 

در شهرشان با به ایران رفتم ی گرفت، اگر روز

اگتر هنتوز ممایتل بته  ،او مما  خواهم گرفت

 دیدار داشته باشد او را خواهم دید. 

بتا متن داشتته ی م ل به آشنایی كنر م مصو -

 باشد؟

یتك زن در ی بترای كندانم، آیا فكر نم نم  -

 یاز همته دانتداو م  ،یط او مرتكل باشتدشرا

 ددانتگاه هست ، در واقن او م ما آی گفتگوها

 دان . كه مو هم م 

فلتتك او، چته قربتانی محزونت ، آه م الد، ط -

ی دانتدارد، م  ی با انستانهایچه بازي زندگی

 ،ی استتدر چرمان و احسا  متن او یتك قربتان

ممتایالت ی قربتان ،هاانسانی هانادان ی قربان

 ؟ شتدای ها، طفلك، او چه مقص رآدمی ح وان

از ابتدا م ل داشتتم متو كتامالً  هم نی برا -

 در  كن .

 وحرتتت را داشتتم این اولی من، روزها همسرِ  -

مستخ ر  دمتو قصتی دور زندگی هااز گذشتهی زن

مترا ی مو و در نهایتت عرت  و زنتدگ یدوباره

تم ایتن گونته نسدای به زودی لداشته باشد، و

گترفتم  بردم، پس مصتم من ست كه مصورش را م 

مو و با  پای یپا در جا اجرام یهمه دامهدر ا

مو باشم و منهایت نگذارم، م الد، مو مرد من، 

 ، متن بتا ممتام عرت  و همسر من و دوست منت

 گذارم. منهایت نم  محبتم به مو

بتا متو در  آغازی هم ن همه چ ز را از برا -

آید؟ از ابتدا بتا م ان گذاردم، به خاطرت م 

-كوچتك ا، حتتگتاه قرار گذاشت م ه چ مخفیهم 
 مرینش در قلبمان نداشته باش م. 

بترای ستفر بتته ایتران  ،و هم نگونه هم است -

احت اج به مادید شناسنامه و پاسپورت ایرانتی 

 دارم. 

ی در آناا ایرانی كه همسر من شدی از زمان  -

را ی مقدمامی من به سرعت كارها ،شويمحسوب م 

 اناام خواهم داد.

ید با ختود ببتریم را كه بای من هم هدایای -

ی برازنده هتم بترای اكنم، باید هدیهمه ه م 
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ستفرمان ی برای نازن ن داشته باش م، چه فصل

 مرست؟ مناسب

  سپتامبر. -

 و گرم خواهد بود؟ ی آیا آناا هوا آفتاب -

 ما بهترین فصل خواهد بود. ی بل ، برا -

اتا را پرتت ستر اینی سترما و متاریك یمدم -

 .جالب م الدوب، چه چه خ ،خواه م گذارد

ی قترارگذشتتند و متن ب م ی در پتتی روزها پ 

گتتاه در هتت چ .دیتتدمی را در هلنتتا م امتتازه

او را چنت ن متفكتتر و در عت ن  ی گذشتهسفرها

متب  حال در انتظار ندیتده بتودم. در اصتطالحِ 

شوند، شاید ملتهب م ی ها قدرسفر، اغلب انسان

ان چته داننتد در مقابلرتبه این دل ل كه نم 

ا متتن التهتتاب امتت ،استتت ردر انتظتتای حتتوادث

او ی او را گمتتان بتته حتتس كناكتتاو یپوشتت ده

 ادیدم كه حتدر او م ی جدیدی بردم. كناكاوم 

من با نازن ن زیاد از خود ی ملفنی هادر مما 

ی انتظتار و گتاهی هتاحالتی داد. گهنران نم 

متر  ی و شاید هم حالت قتدری نگهبانی هاحالت

دانم، شاید مر  از ایتن كته . چه م ناشناخته

 آید. چه پ ش م 

او  بودم آیا صح م بودپرس ده  بارها از خودم

ام. هتزار و یتك ردهرا در این ماجرا وارد كت

را در خفا طتی این ماجرا ی ممام بهانه داشتم

و هتر ی زنتدگی هااز وسوسته كنم و مثل هم ره

سنگ ن بر ی در آن است و سرپوش ش رین که آنچه

ن بار هم ، ایپ روز ب رون آیم نهاده بودم آن

متا ی ا قول و قرارهابه جدال با آن بروم، ام

مان برایمان محتترم ی زناشوی زندگی در ابتدا

ی بودم كه بازو در بازوی اگر طالب همسر .بود

گذرد سخن من شااعانه از آنچه كه در درونش م 

مان مراحتتل زنتدگ  یبگوید و بتا متن در همته

خصوصت ات  ید، الزم بود خود ن ز همههمگام باش

متا از وجودم را در دامنش بگسترم و بگتتذارم 

متترین حتتوادا ممتتاریكترین و در عتت ن حتتال مه

 و اكنونم آگاه باشد. ی دوران نوجوانی احساس

-آزمتون یاو را در ع ن همته اما حال دریافتم
ختود و ی ا  از دیدار احتمتالمنشته ب گذی ها

همسترم نستبت ی   و وفاام. به عرنازن ن كرده

ستن به خودم كامالًَ  اطم نان دارم و از ایتن حُ 

د دانتكامالً لبریتتزم. م ی زناشویی ش رین زندگ
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ی ستی دارم و زندگاو را ب رتر از جانم دوست 

ما گواه این حق قت ش رین است. اما هتر  ساله

از ایتن ی ضع  من در اعتراف پ اپ دان مدو م 

بتار در گذشتته و  یك .تحدیث در مقابل او اس

  :به او گفته بودمی مقص راز سر ب 
 "خطاستآزمودآ را دوبارآ آزمودن "

 

نتازن ن  با دیدار دوبتتاره پرس دروزی از من 

ی امتروزی هتاام برگتردم و حالتاگر به گذشته

فیل یراد " نازن ن مزید بر علت شود و به قول 

 چه خواهد شد.  "دهندوستان كن

ها و و با ممام دلداريداند همسر من نم  آنچه

شود دهم متوجه نم كه به او م ی اطم نان خاطر

 این است كه،
 "یرسد.مار گزیدآ از ریسمان سیاآ و سفید هم مي"

 

ستر در ی قلب حسا  و پ ر امروز من چتون مرغت

هتا مواند دستخوش این طوفتانگریبان دیگر نم 

 شود، باز به قول :
مرنجان دلم را كه 
 این مرغ وحشي

ت ساخكه بر ی بام ز
 مشفل نشیند

 

در ی در پ ش است و نته مرغتی و امروز نه بام

 پرواز.

 .دانست هلنا متاجرا را بدانتدنازن ن صح م نم 

ما مطلن  یاز دیدار آینده همسرم م ل نداشت احت

شریک زندگی متن  ردماما من او را مطمئن ك .شود

 قدم به قدم در جریان كارهای من خواهد بود. 

یتك زِن عالقمنتد  یاحسا  و غریزهی روهلنا از 

ایتن  اگتر و به مردش ح  داشتتت نگتران باشتد

كترد ع تان نم  عالقتهی از روی را گهتی نگران

او بته ی متوجهكترد شتاید ب احتماالًَ  مصور م 

 . را برساند همسرشی هااعمال و خواسته

كته  بتا آن .ی استتازن موجود عا ب و پ چ ده

همستترش ی عنتتدوم وجتتودش، ی ةنستتبت بتته پتتار

این كته ی اطم نان كامل دارد در ع ن حال برا

حسادت  یدارد نوعی به او موجه كاف  م كندفهم

ید دانم، شاكند، چه م این مطلب م  یرا ش رین
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این استت كته  هم از سر حسادت محش باشد، مهم

 ما مردها هرگز نخواه م دانست. 

 م الد، مرِد من، غرق در افكارت هست ، عزیتزِ  -

 اا بودي؟ من، ك

ا ح  با مو است، در افكار دور هم ن جا، ام -

 بودم. فرو رفتهی و دراز

 كردي؟به چه فكر م  -

زنران " پت ش در كتتابی كته متدمی به مطالب -

ی اثر نویسنده آمریكتای  "و مردان مری يی ونوس

John Gray ،خوانده بودم 

آه، بل ، به متن پ رتنهاد كتتردي، متن هتم  -

 خواندم. 

ی نویستنده ،، عاب از ایتن دارم كتهدان م  -

كتاب احتماالً بتا ممتام مارب تات نتزدیكش از 

كرور خودش حتمتًا ی هازن یانهنبافت احساسات ز

طور وس ن ی دیگر را بهااز فرهنگی دیگری هازن

نرستته متا شناخته و بتا آنهتا بته صتحبت م 

ب تتان كنتد كته ی طتور چگونگی حاالت آنتتان را

فکری  ها باشد، این بافتفرهنگ یمرابه در همه

 كند. ها مرا متعاب م اغلب زن یکسان

ی شتناخت ختوبی كنمو را هم كه مصور م  احت -

 متعاب كرده!ی ها داراز زن

حق قت این كه خ لی از گفتار او را من خودم  -

 ام.ها ماربه كردهام در مورد زندر طول زندگ 

 احتت ،ی وجود ندارداستثنای یبگویی خواهم  -

 من؟!

انستان ی كتم در مراحتل فكتری استثناء خ ل -

ی مرتابه اوجود دارد، ما همه اغلب بته گونته

كه  این ،كن می به طری  مختل  عمل م ول فكر 

سالم از نظتر روح و آگتاه  م ما، انسانگویم 

كته ب متار استت  چتون آن ،عمولش استم در حد

ی كه منبع موان داشت، و آنتظاری از او نم ان

ی بته ایتن ات در چنتته دارد، بستتگاز معلوم

 ،علومامش را از كاا كستب كترده باشتدم دارد

ی محصتت لی هاانستتان در ماموعتته آنچتتهشتتك ب 

استت كته ی افكار آنهای یكند چك دهدریافت م 

ها را از افكتتار دیگتتران ختتود ایتتن ماموعتته

ها ذهن خود اند، معتقدم در این فراگ ريگرفته

اگر هم به كتار  انسان كمتر به كار افتاده و

افتاده با دل ل و برهان و اغلب به زور یتاد 

 جهتت ن ستتی و یا محم ل شتده. ب خنث ،دهنده
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كه دارنتد ی محص الم یها با همهانسان خ لی از

آنچه را كه  یابندگرایند و در م ی چرم م روز

 اشتباه بوده.  اغلب اند در حق قتفرا گرفته

 علوم است؟ یآیا منظورت همه -

ی و انسانی اول هدفم علوم اجتماع یدر وهله -

و نه اهل  نه اهل س است هستم یدانمو م  ،است

خصتو  در هاما ب ،یش دستانم به سوی آسمانگرا

 امشتن ده هتا از انسانی هایاین موارد افسو 

 ،ام كردهن بودن مطلب ح رت زدهكه در ع ن روش

افسو  فراوان شن دم كه چگونه به  ،یاز آشنای

كمون ستتم را بتته او  ایتتدوئولژی لتتط افستتونغ

 ی مزری  كرده بودند و حال كه چرمانش در مح ط

 هتا را شتن ده و دیتدهشده و حق قتدیگر باز 

گفتتت كته او را م ی هزار نادرست به استتادان

 چرم بسته گمراه كرده بودند. 

مرین و بتته قتتولی خرتتن اپتتذیری حتتتآیتتا م  -

زنانه داشته  مواند افكارگاهی م  دمردمرین فر

 باشد؟ 

اگر منهتا گریستتن را از  ،ی استآري، طب ع -

كتتم  استتات ظریتت  زنانتته بتتدان محتتاالت و احس

كتته ع تتان و در انتتزوا ی ن ستتتند مردانتت

هم بتا ممتام ی اند، ن مگریسته از استتال ن 

كه در مردم نرانده بتود بایتد ی خرونت و رعب

در  وانتدمخی بافت زنانه داشته بوده، در جای

دیتتده و هتتا را م ممرین ف لرمانت تتك یپنهتتان

بته عتادات  این گذشته من حتت، از اگریستهم 

 مردها هم معتقدم. ی درون ماهانه

ا شتماها كن م امع ان م  مای بگویی خواهم  -

 كن د؟!در درون پنهانش م 

 ست. ااز نظر من هم نگونه  -

 با مو دارم.ی دیگری هاعزیزم، صحبت -

 بگوشم همسر من. -

ستتفرمان بلت ط ی بترا آیا زمان این نرس ده -

 مه ه كن ؟

، همت ن روزهتا مه ته البته، وقتتش رست ده -

 خواهم كرد. 

 شود؟ی می به ایرانی سپتامبر چه ماه -

شود شهریور، من با دوستتم روزبته ممتا  م  -

 صبرانه منتظر ما هستند. گرفتم، ب 

 و ما پنت هفته دیگر آناا خواه م بود.  -

 .بل  -
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 هم در زمان خود باید آنها را بته ایتن ما -

شد بتا فرستتادن  اگر الزم اجا دعوت كن م، حت

 آمریكای ؟! کا نه به سببل ط هواپ ما، ام

محویتل متن ی آم ز زیبتایو لبخند ظری  ش طنت

 داد. 

هتا اینگونته آمریكای  یكنم همتهمصور نمت  -

است كته ی هموطنانی آموزباشند، شاید این فرا

دارند، م ل  هاید غلط از آمریكایدر مقل ی سع

، امتا بلتد ن ستتند باشتندی دارند آمریكتای

ك را مقل تد بتتكه رفت خرام تدن كی مانند كالغ

 كند، راه رفتن خودش را فراموش كرد. 

ی هواپ متای هایشتركت یکی از چند روز بعد به

 ملفن زدم.

خواستم بدانم در هفته اول ماه م  ،سالم آقا -

 پرواز به مهران دارید؟ ی یسپتامبر چه روزها

ا هنتوز ستت امتاروزهای پرواز مثل گذشتته  -

م، صبر كن تد ایها را دریافت نكردهل ست ق مت

ی و بتا صتداستئوال کتنم ل آن ئوما من از مس

 پرس د:  به زبان ایناا بلند

ماه سپتامبر رس ده ی ل ست پروازها"آذرین"آقاي

 است.

را شن دن نام آذرین، ناگهان ممتام افكتار مت

به جتوالن ی به هر سوی اگام گسستهاسب لمانند 

قتدر كوچتك و ی چه، آیا دن ا آندر آورد، یعن

ایم كته ها این همه به هم فررده شدهما انسان

و ی نداریم. آیا واقعًا مهتری خود از آن آگاه

-لكنند كه خودم ستام ی زندگی خویرانش در شهر
هایش از مقابل در خ ابانآیا  .هاست مق م آنم

كته همتدیگر را  ایم بتدون آنهم عبتور كترده

 شناخته باش م؟!

بته علتت  .دانمی معاب هم ن ستت اگتر نمت جا

ام ختاب كتردهزیاد و وقت كم خودم انت یمرغله

روم و كتم ون م كم ب ر .كه زیاد معاشر نباشم

در نت اته كتم هتم ب تنم. و کم هم می شنومم 

 : بپرسم. حس كناكاوی وادارم كرد دانمم 

ی شود خودم مستتق مًا بتا آقتاام، م شرمنده -

 آذرین صحبت كنم؟ 

 . ای صبر کن دلحظهبل ،  -

بته  از دوران ختاطرات دوری بعد صدایی لحظام

 گفت:  این زبان

 بفرمای د.  -
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 سالم آقا، با شن دن نام شما كناكاو شدم. -

 كناكاو، در چه موردي؟!شما ایرانی هست د،  -

را به این نام در ی اهها قبل خانوادمن سال -

 بابك هست د؟ ی شناختم، آیا شما آقامهران م 

 خ ر بابك برادر بزرگ من است.  -

ایرتان شتركت ی چه خوب، متن در جرتن عروست -

 بهروز باش د!ی داشتم، شما باید آقا

 . هبل ، درست -

مصور نكن د قصد مزاحمت  دهمب رتر م ی آشنای 

 .دارم

ش بودند، و ختواهر ارم رپدر شما پزشك و ام  -

 نام دارند. ی مهری ماهرخ و دیگری شما یك

شتما  متن متعاتبم ه،بلی آقا، كتامالً درستت -

 شناس د؟!م ی ما را به این خوب یچگونه همه

در ی من با خانم مهتر ،ن بس ار ساده استای -

 همكار بودیم.ی امهران در اداره

 طور، حال متوجه شدم.عاب، كه این -

 ا برقرار و سالم هست د؟شم یآیا همه -

 بل . -

 د؟ كن ار خوشحالم، خانم مهری چه م بس -

ا سال است مق م آمریكتا و بتی ب ش از س وا -

 د. كنشان زندگی م همسر آمریكای 

مقاضتتا دارم بتتا ایرتتان ممتتا   ،چتته ختتوب -

 را برسان د. ی گ رید سالم یك همكار قدیمم 

  به چرم، حتمًا این كار را خواهم كرد. -

من كه موجب شد بتا شتما  یال اول هئوحال س -

ها زده شتود، بته گذشتتهی آشنا شتوم و گریتز

 دن ا چقدر كوچك شده است؟ ی راست

 بفرمای د.  -

 پرواز به ایران در ماه سپتامبر.ی هابل ط -

اگر اوایتل آگوستت  ،ایمهنوز دریافت نكرده -

 ملفن كن د در اخت ارمان خواه م گذاشت. 

ها مما  خواهم ی از آ انسیك با ب،بس ار خو -

  موف  باش د. ،گرفت

 طور.شما هم هم ن -

دهم و در صتندل  فترو ی را جایش قرار مت گوش

 آب و "كتتتار شتتتدهنتتت م یمتتتابلو .روممتتت 

 .ی سته پایته قترار داردرو در مقابلم"هاص رآ

 .كنمها را از دور حتس مت رم  صتخرهحرارت ب 

ان آب را كته در آستمی ا آب سرد و ابرهتایام

رسد، با ایتن روشن كرده است سردمر به نظر م 
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آناا بودم، و مثل  ی این را داشتهمه دلم هوا

ی دیگتتر مابستتتان نفتتس عم قتتی روزهتتا یهمتته

ختتوردم، منهتتا ره كرتت دم و در آب غوطتته م م 

ام نفتس بته آورد من از دوران ماریتك زنتدگ 

ستن آن حبس كردنم بود و امتروز منهتا حُ ی خوب

مانند ی این داشت اریك است. دلم هوامی روزها

ی طوالنی دقایقی دیگر نفسم را برای همه روزها

رفتم و در كردم و به زیتر آب فترو مت حبس م 

رهتا شتده از آب ستر ب ترون ع ن حال ستبك و 

ی من باشتد آن روزها یشاید اندوخته .آوردمم 

حتتبس كتنم. در  كردند نفس در ست نهمابورم م 

ام نوشتته خره با ستر پناتهصی هااز خزهی جای

 "ها، گذشته استگذشته" بودم:

رتت ا ب ست و هی آمش بزنم امهو  داشتم س گار

این چته هتو   .امسال است س گار را مر  كرده

آمتش ی نته، نته ست گار .مواند باشدی م كاذب

خواهم كرد، به هلنتا ی خواهم زد و نه بد قول

روشتن نكتنم و ی ام دیگر هرگز س گارقول داده

 است. ی ول مرد یكق

در دقای  گذشته گفته و شن ده بتودم  اآنچه ر

آیا بتاز  .رم مرور كردمبارها و بارها در فك

در كار بود ما من نتاخود  های زندگیبازیدست 

ی خواسته و بتر حستب امفتاق بتا بترادر مهتر

اها و ی از امارمباط برقرار كنم و باز دن ای

 چراها جلویم باز و گسترده شود؟

و مواند مدعی باشتتد كته گتاهی انی نم ه چ انس

-ر در دورمترین و شتاید در ماریتكشاید هم مكر
از به كنكتاش بتتا ماهتوالمی  شفكرمرین زوایای 

 .پرداخته استن خود زندگ 

ستت و بتدون ا روح انستان ختوراکمعتقدم این 

از متتوارد ی مغذیتته از آن روان متتا در خ لتت

 د. یابمیی ب رتری فرسودگی زندگ

ی مرین نمودهتادر حستا ی انستان معتقدم هت چ

ی گریز ی شوددعممواند صادقانه خود نم ی زندگ

 او در خلوت خود حتت دزنیخود نمی هابه گذشته

كند و شتاید هتم نم ی با آن زندگی كوماه مدم

اش مغذیه در دوران زندگ ی هر انسانی راز بقا

روانش باشد. از ایتن ی هااز هم ن غم و اندوه

موانتتد در عتت ن نم ی نستتانرو معتقتتدم هتت چ ا

 ی مسلم، مصتمم اظهتار كنتدمفاوممظاهر به ب 

مفتاوت استت، موجته و ب اش ب نسبت به گذشتته
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ی از ما ممایل داریم شدیدًا انر ی خ ل دانمم 

از مصایب گذشته ی خ لی فراموشی برای پایانب 

ی مان مصرف و شدیدًا به خوش بتاورو حال زندگ 

موفت   ن بتاورمایت ا بترام .خویش شاد باش م

كوماه دلخوش از ی مدمی شویم و اگر هم برانم 

ی شك باز در جتایباش م ب ی زنموفق ت خود گول

ایتن حق قتت  دان مز ضم ر ناخودآگاه خود م ا

از ناكااآباد ما حك شده است و اگتر ی در جای

پردازیم چون به آن موجه م به آن نی در ب دار

 هد آمد. در رویا به سراغمان خوا ،داریم

 .ی دیگر ندارمهابا انسان زیادی من هم مفاوت

-خود گول زدنی مرم و در ماریكشاادی قدر شاید
لتتو از روم. وجتتودم ممبتته كنكتتاش نمتت  هتتا

ی هاخصتو  دانستتن ههای ب رتر است، بدانستن 

ب رتر در مورد احساسات خفته و ب دارم و اگر 

 ن ستم. جانی ب ش ر این باشم انسان ن مغ

و خاطراممتان را اغلتب خودمتان،  هاگذشته ما

خودآگتتاه و یتتا ناخودآگتتاه در كااآبتتاد و 

 یه نتیآنگاه كه آ .سازیمم  زندگی ناكااآباد

 در نظتتاره بتته آن عمتتر قتتدری زنگتتار گرفتتت

بوده  هر چه .موان م حق قت را كتمان كن منم 

ی از زنگتار زنتدگ رم هر چند كد ب نآن را م 

 باشد. 

هتا ایران  ویژههها و باید شرقیش .دانمچه م 

 اشك در چرمان داشتن با هم رهی ت قدیمطب  سن

هم ره در انتدوه غترق  دانندخود را مابور م 

ی احستا  آرامتش و راحتتی باشند ما شاید قدر

 كنند. 

ای بتر نعش مرده یآید مادرم زمانبه خاطرم م 

های شهر حرکت های مردم و از م ان خ ابانشانه

ایستتاد و ای متیاخت ار در گوشهشد بیداده می

 پرست دماز او متی .افراندای اشک میچند قطره

  :جواب می داد .شناخته استآیا او را می

 
ل رخصت کردم شاید جوانی بودآ که دست اج فکر ،نه"

 ".زندگیی ندادآ

 

شک دیتدن متابوت ناشناستی و بی دانمامروز می

 ای بتتترای مستتتک ن فرتتتاندن اشتتتکی بهانتتته

رونی خود او بوده ما بدینگونه موجتب های دمغ

باشد و آیتا بته همت ن علتت ن ستت  ی خودمسل
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ها شرقی در امتاکن مختلت  هزاران سال م ل ون

با گریستن و بر سر و س نه خود کوفتن احستا  

 !!؟کنندسبکی نسبی می

ایستد بروی دیواری می، قوم یهود رودانمچه می

و جلتو  و با مکان دادن پ اپی ختود بته عقتب

ی ما هم دست بر رو .مسك ن وجود خود استطالب 

گذاریم و آن را مكتان هایمان م سنگ قبر مرده

گویا م ل داریم غم از سر انگرتتمان  ،ده مم 

. برستد ی آن زیرخفتهسنگ سخت بگذرد و به از 

  چه بسا نفرت و نفرینمان. 

این همه سال یتافتم و  پس از گذشت انازن ن ر

بتاز هتم ی عویش دو شریك زنتدگبا م آگاه شدم

خوشتتبخت ن ستتت. بتته گفتتته ختتودش او ماننتتد 

 قامت آنها بود. ی برای بزرگی هاپ راهن

 شتاید کته اشبتا همستر آمریكتای ی آیا مهتر

 خوشبخت است؟! پ راهنی مناسب برای او است،

ی متواج طالیتی آیا هنتوز موهتا ؟كندطال چه م 

ی هتاخورشت د بتازيی زیبایش آزادانه در مأللو

 دارد؟!ی سرمستانه با زندگ

؟ اش كنار آمدهكمبودهای احساس آیا م نو، با 

پ دا  طوالنی زندگ  هایکریدوری در ُبرآیا م ان

جدید و كوماه در ی هاآیا این دانستن  ه،نكرد

را بتا هلنتا در م تان بگتذارم؟ ی مورد مهتر

یم والعمل او چه خواهد بود؟ اگر برایش نگعكس

 ،ام؟ اگر بگتویم چتهشدهی فآیا مرمكب عمل خال

چون برادرش در شهر متا  كنمرا مكدر نم ذهنش 

اتا هتم بته اینی كند طب عتًا سفرهایم ی زندگ

در  آیا اینگونه ن ستتت انستان و .خواهد داشت

خود موضتوعات ی بترای از متوارد زنتدگی برخ

 سازد؟ و آیا در ح  متن استتی م و شخصی خصوص

در ی خصوصتتی ادیگتتر دریچتتهی هتتاماننتتد خ ل 

 خود داشته باشم؟ی از قلبم و فقط برای اگوشه

مختل  و بتاز ایتن همته ی باز این همه چراها

نایافته. ما بب نم آینده چته نرتان ی هاجواب

 دهد. م 

نت م. منها و خموش در ُكتوربه دیدار مادرم م 

اقش نرسته است، م ل دارم قبل از حركت بته ما

 و وداد گویم.اش با املخ زندگ ی هاشهر خاطره

ی كته ملویزیتون آهنگتی پناره در حالی روبرو

ی در كانتتالی قتتدیمی امصتتویر از خواننتتدهب 

 بتا كل تد .كنتد نرستته استتی پختش م ایران
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م زنتتگ وقبتتل از ایتتن كتته وارد شتت همتتراهم

ی وارد كستت ددانتتم  .آپارممتتانش را فرتتردم

ی سپ دش كنم و موهااز پرت سر بغلش م  .شودم 

كه در صتورمش ی رمم به قطره اشكچ .بوسمرا م 

خ تره  ردبرق جوش دن در خود دانرسته و هنوز 

شتان صتتورمش گم یانگرت در پهنه شود، با سرم 

 گویم: كنم و م م 

 سالم مادرم. -

آمتدي،  ، چه خوب شتدهحالت چطور ،سالم پسرم -

 منهایم.ی خ ل

 ید؟طورمن خوبم، خودمان چ -

 زند.  به من سر نمی منهایم، كسی خ ل -

 د، هم منها ن ستی دانم، شما خ لا من م ام -

بته چته فكتر  ،آی مما اغلب به دیدارمان مت 

 كردید؟ م 

 آیند.كه دیگر نم ی ه چ! شاید به آنهای -

 به كدام آنها؟  -

 آورم.دانم، به خاطر نم نم  -

ی خودمتتان در دن تتا امتتا، متتن متوجتته شتتدم -

 آورید؟ ه چ به خاطر نم  ،بودید

، شتاید بته كدام دن ا؟! دن ای من گم شتده -

 آورم. ا به خاطر نم كردم امی فكر م چ ز

 ما عازم ایران هست م. ،مادر -

 روي؟با كه م  -

 با هلنا. -

 حالش خوبه؟آه، راستی همسر مهربانت  -

بته ایتران  همنتظتر ه،و ستالم دار هاو خوب -

 برویم.

 ي!ا نبردچرا او را ما به حال به آنا …هآ -

ما همه در آناا دور هم جمتن شتده ی یك روز -

 بودیم.

 من هم بودم؟! -

 مادر، شما عزیزمرینش بودید. ی بل -

 رویتتد؟ار خویرتتانمان هتتم م دآیتتا بتته دیتت -

 ب ن د؟ج ران، سپ نود و آریان رو هم می

 رویم.ب رتر به هم ن اشت اق به ایران م  -

ار مطب پدر دآباد و دیراه حسن آیا به چهار -

 روید؟ من هم م 

من، هفتاد و پنت سال گذشته است، نته  عزیزِ  -

و نته  آباد مثتل گذشتته مانتدهراه حسنچهار 
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هتا ایتن یدیگر مطب پدربزرگ وجود دارد، همته

 اند. از خاطرات شدهی نقر

چقتدر سترین  ،واي، هفتاد و پنت سال گذشته -

 گذشت. 

 آورید؟ آیا او را، پدرمان را به خاطر م  -

خ لی مهربان بتود، آیتا هنتوز زنتده  ، بل -

 ست؟ا

ی اند، خ لتاز ماها رفتهی من، خ ل نه عزیزِ  -

 اند. هم در نوبت نرسته

 شده؟!ی قدر طوالننپس چرا عمر من ای -

اید، بدون شتما شما حتمًا به خاطر ما مانده -

 كمبود خواه م داشت. 

پتدرت منتظتر  ،خواهد برومم نه پسرم، دلم  -

كاتا ی دانب نمش، مو م نم  همدم راستی  ه،من

 رفته؟!

 ست فوت كرده.هامادرم، پدر سال -

چه ی واي، زندگ ،پس چرا به من نگفت د …ه آ -

 روي؟به كاا مسافرت م ی گفت شده،ی طوالن

 .به شهر خودمان ،ایران -

فام تل را  یهمه روي؟هم م ی قدیم یبه خانه -

 ؟می ب نی

 را.ی بل ، همگ -

 هاخصو  به بعضت هم مرا برسان، ببه همه سال -

 .دلم برایران منگ شدهی خ ل که

 شان؟به كدام -

 خ لتی دانمی مت آورم، ولبه خاطر نم  …آه  -

 شان دارم، خوشا به حالران منها ن ستند. دوست

 هست د؟ی در ایناا ناراضی آیا از زندگ -

 موانستتمبدون شتما چگونته م  هرگتز، ،نه -

زنتتدگی آرام و راحتتتی  ؟ادامتته زنتتدگی بتتدهم

شتود اش روز بته روز ب رتتر م فراموش . دارم

 بایتد كتهی با وجود استفاده از داروهای احت

دانستم نه فوت پدر و نه م  .آن را متوق  كند

را بته ختاطر ی از ب ن رفتن مادر خودش و باق

شتود ای در مغزش ایااد م رقهجی آورد، گاهنم 

 قتتت را بته او ، در پاسخ حقپرسدی م الئوو س

زودگتذر ی رضتایتی گویگویم و از این حق قتم 

دیگتر همته ی دانم لحظتامشود چون م حاصلم م 

 سپارد. م ی چ ز را به دست فراموش
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هلنتا كته  .آوردهایش را به خاطر نم ام نوهن

متقابتتل ی داشتتت و محبتتتاش م قتتدر گرامتت این

به عنوان همستر متن ی شتند حال منها و گاهاد

غمم ایتن استت كته  یههم …آید و رش م به خاط

این فصول آخر پای ز عمترش مترا هتم فرامتوش 

 كند. 

هتایم دیدار صورمش را م ان دست هر بار پس از

ختودم  گ رم و به چرمانش كه همرنتگ چرتمانم 

 گویم: كنم و م است نگاه م 

 مادر، دوستت دارم. -

 دانم.م  ،ی پسرمبل -

 رود؟از خاطرت نم  مطمئن باشم -

پسر من، مطمئن باش، مو پستر ختوبِ متن ی آر -

 هست .

 بندد. در گلویم راه نفسم را م ی غضبُ 

نتته چنتدان دور ی روزهتا یپس چرا مثتل همته 

 گوید: م الِد من. گذشته دیگر به من نم 
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16 
گرم و خرك اواخر مابستان مهران متا را ی هوا

زیاد در و دیوار كتاب ن ی سر و صدای از خستگ

مهمانتتدار از نتتود  یپ متتا كتته بتته گفتتتههوا

 جدیدمرین بود ب رون و به وجد آورده بود.

ی لبخند رضایت بر لبان هلنا كه در حااب اسالم

شتلوار و كتت ی آن یعنی متركل از شكل اروپای

بتر ی ما سر زانو از جنس ج ن و شال حریر مرك

از نراط به قلبم نرتاند. همستر ی موجسر بود 

متا ی اجتمتاعی رد زنتدگاز موای من در بس ار

 نمود. مر از خود من م مسلمان

هتا مستتق مًا بته قستمت دانهپس از محویل جام

بلت ط آمتاده  .ی رهسپار شتدیمداخلی پروازها

انتظتار  یپرواز به ش راز داشت م و مدمی برا

طب عتتًا در م تان مردمتان  .پرواز بعتدی برا

 داشت. ی بودن لط  دیگری خود

 داد و گفت: را نرانهلنا چند خانم جوان 

در انتختاب ی ایرانی هاخانم گویندم  پس چه -

 فرم و لبا  آزاد ن ستند؟!

هتا ثابتت نگاه كناكاو من بر قامتت آن ختانم

لبتا   یبا طریقهی از نظر من فرق زیاد .ماند

 ی م ترههتا قتدررنگ .پوش دن در اروپا نداشت

 ییاغلتب بته زیبتای موهتای ها بر روا شالام

پاهتا اغلتب  ،پروا از نمتایشه و ب آرایش شد

زیبتا فترو رفتته و بته ی هابرهنه و در صندل

 غایت زیبا و مردپسندانه بود. 

ختود كترد و ی مرتكی هتاهلنا نگاه به جتوراب

 ادامه داد:

ما بتته متن گفتنتد كه دوستان ایرانی  با آن -

 از ستر و گ رند باز م ل نداشتتمزیاد سخت نم 

هتا را كته ه لبتا گوناین ،بگ رندوضعم ایراد 
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متوانم در آناا هتم م  اخودم حت ب نماا م این

استفاده كنم. ساعتی بعتد در فرودگتاه شت راز 

با امومب ل ختتود در انتظتتار ام همسر دختر عمه

به خانه كه رس دیم آنقدر خسته بودیم  .ما بود

 اش جز زود خواب دن نبود. كه منها چاره

ا بتا خویران ما از ماجرای دوستتی متن و هلنت

هتای محصت ل انسان .نددوست ش رازی ما آگاه بود

نتازن ن  شتدقترار  .بودنتدب نی كرده و حق قت

 آنها ب اید.  یبرای دیدارمان به خانه

روز ی از من بتود و بترای نازن ن منتظر پ ام

 م ما پتس بعد ساعت ده صبم قرار دیدار گذاشت

 ش راز بپردازیم. از اناام آن به دیدار

قترار اختر ب ب رتر از ایتن اوی هلنا را قدر

ی بترا .اش بتوددر حت  زنانته .كردماحسا  م 

شد كه ایتتن چنتد ستال آماده م ی مالقات با زن

وردش بحث و مبادل نظتر اخ ر بس ار زیاد در م

شتك م تل شك كناكاو بود، و ب ب  .كرده بودیم

 است كهی این چه انسان داشت حضورًا ماربه كند

 نتد، هتر چذاشتتتهدر مردش ایتن چنت ن اثتر گ

ب رترین این اثرات معل  به سال ان گتم شتده 

بایستت بتا قبل داشته باشتد، و امتروز او م 

بل از رست دن ی شد. دقتایقنازن ن مواجه م  ق

نازن ن بته ختارج از خانته رفتتم متا او را 

با امومب ل خود از راه رس د،  .مكنی راهنمای

وقار  امومب ل نگاه سنگ ن و ُپر از م ان ش ره

ی كته آن را و را بر خود احسا  كردم، نگتاها

 :گفتتكه بته متن م ی نگاه ناآشنای ،نرناختم

 دانمدهت ، مت نم  ب رتری شنایآام د  دانمم 

 ام. ات كردهمو را دانسته با خود غریبه

 سالم. -

هستت د كته ی نكردید، همتانی سالم، ه چ فرق -

 بودید!

 سپ د چه؟!ی پس این موها -

 كرده، به شهر ما خوش آمدید.  رمانمبرازنده -

دانم ب رون خانه رس ده بتودیم، نمت ی به فضا

چه از وجود من گذشت، گویا ُبعد زمان و مكتان 

ی روزهتا آن یرا از دست داده باشم، مثل همته

شتتافتم و در آغتاز دیتدارش م  هگذشته كه بت

ی اش او را بته ستودیدار هر دو دست بر شتانه

سبك و لغزان بته ی ركر دم و او چون پَ خویش م 

آویخت، ایتن بتار هتم ناخودآگتاه و گردنم م 
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 اش گتذاردمی دستتم را بته شتانهه چ كنترلب 

ن و گریتز بته گویا م ل به متوق  كتردن زمتا

  .گذشته را داشته باشم

 نازن ن.  -

بتا  .از شن دن نام خود متعاب شده باشدگویا 

ستترین بته متن ی م نگتاهی كناكاو و مصمچرمان

ی در جهت نگاهش نظری با گردش كوماه انداخت و

ی بتود تتدر حالت نگاهش حق ق .كوماه به دستم

م را بتته ستترعت از دستتت .ام كتتردكتته شتترمنده

 و ادامه دادم: برداشتماش شانه

این آخرین دیدار ما خواهد بود، به همسترم  -

 ام.قول داده

دانم، من هم م ل داشتتم منهتا یكبتار و م  -

 .آخرین بار بب نمتی برا

پ رواز آمدنتد، حالتت  ام بههلنا و دختر عمه

ی از گرما بود، یا حداقل صدایش مه ُمنهلنا و 

جستم نبود، دستته گتل نتازن ن را من م  آنچه

 از او گرفت و مركر كرد. ی رسمی خ ل

ام بتدون هلنا و دختر عمته ی نگذشته بودساعت

و به بهانته خریتد خانته را متر  ی قرار قبل

 كردند. 

از  ،ستتن ی همسرت از دیدار من راضتتم الد،  -

 ردم.نگاهش پی به این واقع ت ب

شتود در یآشتنا متی گاه با شخص جدیتداو هر -

گ ترد ی به خود م امراحل اول ه حالت غریبانه

 به مدریت عادت كند.  ما

 ،نه، من احسا  كردم از دیدار من خرنود ن ست -

 شویم.ها این را خ لی سرین متوجه م ما زن

داند ب ن متا چته ه او م ه داشته باش كموج -

ا و مو چگونه این چند سال اخ ر فكر مر گذشته

دانستت كته م  ای و با آنبه خودت مرغول كرده

ام وجتتود ی در زنتتدگ زیتتادی هتتا و دخترهتتازن

در ی من روز كرداند، اما هرگز مصور نم داشته

 بند شده باشم.گذشته چن ن پاي

او به استم و بته  گویا از مخاطب قرار دادن 

كار بردن كلمه مو، ب رتر بته معاتبش اضتافه 

  .شد

كنم پس از ی دان ، نتوانستم خودم را راضم  -

ل و دوری غریبانه مقابل هتم گذشت این همه سا

نتدارد متو را ماننتد ی ، اگتر متانعبنر ن م

 گذشته بنامم؟
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ا ی خطابم كن ، امتموانم ی مو هر چه بخواه -

پر مانم، با ممام وجتود م الد، از این دیدار 

ا بار دیگتر بب تنم، امت م ل داشتم مو را یك

 ن ست كه طالبش بودم.ی این دیدار، دیدار

نهایتت مرتتاق متن هتم ب  یدانتمو خودت م  -

را دیدارت بودم، متأسفم كه دست سرنوشتت متا 

ی ، برایتت كپتاینگونه بتا هتم مواجته كترده

 ام،ام را آوردههنتوز منترتر نرتدهی هانوشته

 م ل دارم آن را با دقت بخوان .

ی و به راحتی حتمًا، و از ه چ سطرش به سادگ -

 عبور نخواهم كرد. 

چنتد ی ها، برایت خصوصتدر پایان این نوشته -

ی ام كته بتراام، اضتافه كتردهنوشتتهی اجمله

ی هاها احت اج به شن دن حرفاین نوشته یادامه

گتر من فكر كتن، ا یاین خواستهی مو دارم، رو

 برایت ممكن است بنویس و برایم بفرست. 

نهایتت دانم ب وانم، مت مم الد، نخواه، نم  -

گذشت من عالقمندي، آنچه بود در طول مدت به سر

و مو آنچه را  ،هایمان برایت معری  كردمصحبت

 باید ما حال از اینی كه خواهان دانستنش هست

باشد ی معاری  من دانسته باش ، شاید موضوعام

واب صریم از من دریافت نكردي، اما هنوز ج كه

ام من ن م ب رتر زنتدگ  ،به خاطر ب ار ،م الد

 اام و دیگتر حتتام، گم كتردهرا از یاد برده

م اآن را هتم نتدارم كته بته گذشتتهی موانای

كته هتر چته  ام مثل سرابی شدهگذشته ،گردمبر

م از متن دورمتر وكنم به آن نزدیك شت میی سع

 شود. محو م  آیدم  ، به نظرمشودم 

ی كه در گلدان بلورین رو های ُرزگل گلبرگی از

مظلومانته ی با لحن و ا كردجدم ز قرار داشت 

 :ادامه داد

ی آن روزها من هم مثل هر دختر جتوان دیگتر -

زیبا ی هابه ال  ناخن، كفش پاشنه بلند و لبا 

آمر ن ی عرق یها اشعهكردم و شاید هم نفكر م 

 عاد قرار داد. الررا محت

 داریم.ی ابرایت هدیه -

 نبودم. تآه، راضی به زحمت -

 هلنا و خویشِ  .ی به صحبت متفرقه گذراندیمقدر

ی بوم تك برگرتند، گتویی من پس از مدت كوماه

بتا ورود آنهتا  .مورد نظر آنهتا بستته بتود

 رفتن كرد.  دنازن ن قص
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من و هلنا او را ما مقابل امومب تل مرتایعت 

ها همتتدیگر را بته عنتتوان وداد در كردیم، آن

 آغوش گرفتند و سپس هلنا ما را منها گذارد. 

 نازن ن. -

 بل .  -

 را بدان .ی ام ل دارم نكته -

 با كمال م ل. -

اگتر هتم  احتتی جای ی هم رهم ل دارم بدان -

و  متتن متتو ی،كوچتتك باشتتد در قلتتب متتن دار

 مان را هرگز از خاطر نخواهم ُبرد.هگذشت

 قایلم.ی  ره برایت احترام فراوانمن هم هم -

فكر  دشاموموب ل او در پ چ كوچه گم م  یزمان

بتر ایتن  ،كردم او را دیگر هرگز نخواهم دید

از ی ب ش از این كتار مثبتت حق قت واق  بودم

 آید. من بر نم  یهعهد

ی جمتتن خودمتتان پ وستتتم و هلنتتا را قتتدر بتته

د جلو آم .ی پ ش حس كردممر از ساعتالبالفار 

و با سر انگرتانش صورمم را نتوازش داد و در 

ی كه خود در ُمبل مقابل من كه دقتایق ع ن این

گرفتت ته بتود قتترار م سرنپ ش نازن ن در آن 

 پرس د: 

شد ی ، همانهایتان راضی هست م الد، از صحبت -

 كه م ل داشت ؟

 بود كه بارها شن ده بودم.ی اغلب همان -

 مطرح نرد؟! یمطلب جدید یبگویی خواهم  -

مرین آن را كه م ل داشتم با او در نه، مهم -

 نرد. ی م ان بگذارم، صحبت

 به آن نكرد؟!ی او او خود هم اشاره -

 نه، و نخواستم ب ش از این عذابش دهم. -

حت  متو استت كته  دبایستت بدانتاو م ی ول -

 بدان .

 . یگر از ارزش دانستن آن كم شدهحال د -

  .م الد -

  .می عزیزبل -

كاف برانتداز گونه مرا خ ره و موشتچرا این -

 نسبت به من ندارد. ی تكرد؟ حس كردم محبم 

كته  دانستت آناو م  اول یمن، در وهله عزیزِ  -

ماِل او بود اكنتتون متو در اخت تتار داري، دوم 

است كته  زنی کدام كه م ل داشت بداند این این

ممامی احسا  مرا به ختودش معطتوف داشتته پتس 
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از  ،قتترار دهتدمو را مورد بررستی  است طب عی

 بار به من گفت:  این گذشته در مورد مو دو
 "داردی داري. چه اندام زیبایی چه همسر زیبای"

 بررستیرا دق   متورد و طب عتًا ما شخص ، كسی 

 مواند بدهد. ای هم نم قرار ندهد همچه نظریه

 من زیبا هستم؟! آیا واقعًا گفت -

 دهم.بل ، قول م  -

پس چرا خود او به انتدامش ب رتتر از ایتن  -

آیتا  ،ی ُمپل آمتدكنه؟! به نظرم قدرموجه نم 

 ؟با گذشته فرق زیادی نكرده

 آن زمان او الغر، بلند و بس ار زیبا بود.  -

 مرابها امروز ب اماش را دیدهی قدیم هاعكس -

 . داردزیادی ن

باعتث  دانم، شتاید غتم بت ش از حتدچه مت  -

 احب غم نسبت به خودش برود. صی موجهب 

ی كه با خود موجه موقن است چه بد، مازه آن -

آمتد. ب ترون باید كمر غم را شكست و پ تروز 

 به نظرم آمد. ی تخانم موقر و با شخص 

 برایت معری  كرده بودم. -

ام از سكوت پ ش آمده استفاده كرد و دختر عمه

 گفت: 

هلنتا را كه به امفتاق ی جان، این عملم الد -

نظ تتر و بهتترین در نود ختودش ب ی اناام داد

بتود، ی احترام به ختاطرات قتدیمی طریقه برا

اش فترار گاه نباید از حقای  زندگ انسان ه چ

 كند. 

دارم، هم ره هر آنچته ی را دوست نكارپنهان -

 ام.را كه بوده گفته

ی اطم نتان بت ن زن و شتوهر را این حس واال -

 ارزش است. باشد ب غ ر از این  ،رساندم 

ای در روابتتط زنتتدگی زناشتتویی هتت چ مرحلتته -

هتتم  بهمر از حس اعتماد احترام مر و ُپربخشآرام

 ن ست. 

 معتقدیم اگر من و او بدان م ه چ مهم ن ست -

 دانند. دانند یا نم اغ ار آیا م 

 طور باشد. دق قًا باید هم ن ،بل  -

 زد و ملفن زنتگ .ساعت از ن مه شب گذشته بود

 را به من داد. ی ام گوشدخترعمه

غتش بُ  .لرزیتدصدایش به وضتوح م  .نازن ن بود

 راه گلویش را مسدود كرده بود. ی سنگ ن

 ؟!نازن ن، چه شده -
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را  هاد، بتت ش از صتتد صتتفحه از نوشتتتهمتت ال -

ها در مورد ی از نوشتهبخری خواندم، گفته بود

د، م ال اما ،اممن است اما هنوز به آن نرس ده

ی و نوجوانی كردم كودكفلك مو، هرگز فكر نم ط

، ه باشتیی داشته بوداگونه مركل و پ چ دهاین

ستنگ ن ی هتااین همه غم یهس نی چگونه موانست

 و پ تتروز ب تترون ب تتای ؟ی را منهتتا برتتكاف

جه هات باشاره گرتاده بتال    و ب عضتی هاجو

ات یكه در نهایت خردسالی ح اط قدیم ، زِن پ ر

ت یبگراده دست با مقدیم س بی سرخ فرونه گاین

خالصانه و ی نظ ر است. دن اداده بود، همه ب 

رساند، بهتترین نتود یك كود  را م  يانهصادق

آیا واقعتًا  …ه ی است، آمعری  از حقای  زندگ

 اینها امفاق افتاده بود؟  یهمه

دیگر كه هنوز بته   مواردی آري، همه و خ ل -

متن ی ینهتا حقتای  زنتدگ، همه اايآن نرس ده

 است. 

ی ستت م ملفتتن گویتتا ضتتربان قلتتبش را از ورا

گوشتم  ینفس گرم و ملتهبش در دایره .شن دمم 

ی ستترد شتتده را دوبتتاره از غتتم هتتای ختتروار

 .اش را برنومی گریهم ل نداشتم صدا .گداختم 

غم او و آرامش ختودم،  یم ل نداشتم در روزنه

 پ روز نران داده شوم.

اجازه  فقط یك بار دیگر ،مقاضا دارم، م الد -

 هم ره. ی آخرین بار، برای بده بب نمت، برا

ی متوج اش چنتان غمتدر صدایش، در لحن خواسته

در  دانستتمم  .زد كه موانم را بریده بتودم 

پت ش ن امتد، ی فرصت صتحبت زیتادی دیدار قبل

 مالس طب عتًا از نظر او غریبانه بود. 

آیتا  هلنتا بپرستم آیم، بگذار ازباشد، م  -

 چ ده است. ی ابرنامه ی فردابرا

و با  هلنا دانستم درست حد  زده بهی با نگاه

 دوستانه رخصتم داده بود. ی لبخند

 شتنبه، آیتا هنتوز روزهتای آزادتفردا پنت -

 است؟ 

بل ، بل ، بس ار مناسب است، فردا ساعت ده  -

 صبم در هتل هما منتظرت هستم.

 .خواهم آمد، ما فردا -

ی جدیدی موام با كناكاوی هلنا رنار یدر چهره

ناگهان ممام آرامتش شت رین ی گوی .شددیده م 

ی گرای تده ده بود به ملخکرخ الش را كه مزه 
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اشتك ی امن آمد، درخرش قطترهی سوی قدم .باشد

دیتدم كته رو بته اش م آبت  را در چرمان سبزِ 

 گذاشت. وسعت م 

عا ب ن ستت، برایم  من، خواهش نازن ن عزیزِ  -

از  دان ، حس كرده بودمرا عا ب م مو چرا آن 

را كته در جستتاویش ی دیدارش با من آن رضایت

بود به دست ن اورده، او م ل داشت با فراغتت 

دان م كه خاطر با من به صحبت بنر ند و ما م 

-راحتت ینرد، از این گذشته مو خودت گفته بود
ستت، و ایتن ینش دیتدار خصوصتی متن بتا اورم

ترین راه برای یتك وداد هم رتتگ ، وداد دو هب

 رود. به راه خود م  دامدوست كه هر ك

او گویا مو را هرگز مر  نخواهتد كترد، او  -

و به  ام دی یافته یمو روزنه هایش بادر صحبت

 این صورت مر  مو برایش مركل شده.

هتم ام، مكه من او را متر  گفتته همهم این -

 مر از همه ایتنهمكه او مو را دیده و م هاین

ت ما آنقدر قتوی و پتا بتر حبمداند كه او م 

در آن وارد ی موانتد خللتاو نم  است كه حتجا

 كند. 

خواهد مو را یك بار چه م ی برای كنر م مصو -

 دیگر بب ند؟ 

ای من هنوز جواب بعضتی از دهآیا فراموش كر -

از ایتن گذشتته  ؟اماالمم را دریافت نكردهئوس

متترا خوانتده، ی صفحه از زندگ ندچاو س صد و 

شك بخش مربوط به خودش را ب ی گفته ولنبه من 

كمتترین  ،م خوانده و محت مأث ر قرار گرفتهه

ی من دیدار مادد بتا او مرین همكارو دوستانه

ی دان م كته بتراو ما مت  ،و مسلی دادن اوست

 باشد. آخرین بار م 

 نرست؟ی چه مدت با او به صحبت خواه -

كته او برخ تزد متن ی متا زمتان ،دانتمنم  -

 نر نم.م 

 كن ؟را انتخاب م ی چه لباس -

 ن ست. مهم مبرای -

مر از م ل دارم مرمتب ،چرا نباید مهم باشد -

 هم ره باش .

هتای باریتك آبتی پ راهن ستتف د بتا راه راه -

هتتای ست اه، ختوب ای و كفشم ره، شتلوار ستترمه

 است؟!
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را هم اكنتون ست، پ راهنت ابس ار برازنده  -

 كنم.اطو م 

ظتریفش را ی دو بتازو .صورت در صورمم ایستاد

گتترم از ی ر گتتردنم حلقتته كتترد و بتتا نفستتود

 .ی مالیتم در چرتمانم نگتاه كتردعطتر یرایحه

دیگر در چرمانش گم شتده بودنتد، اشك ی هاموج

هایش حكایتتت از در گونتتهی ظریفتتی ا ستترخامتت

 كرد. باق مانده در وجودش م ی التهاب

به دیدار و وداد با یتك دوستت  راموش نكنف -

 روم.م ی قدیم

دانم عزیزم، مو هم فراموش نكن كه دوستت م  -

 دارم.

 ؟! من ب رتر.یاآیا فراموش كرده -

ب لی كه مرا به ستوی مقصتدم وروز بعد در اموم

بایتد  .كتردمبرد آرامش عا بی در خود حس م م 

ُپر  دو ب تی .اثرات زندگی و جا پای زمان باشد

 : كردمغزی از مر ری را با خود زمزمه م ن
 وفادار یو بودم یا نف  بود. 
 دریغا همنشینت خار و خ  بود

 دلم را باز گردان، باز گردان
 همین جا سوختن ب  بود، ب  بود!

 
 .محت اخت ار خودم است وامروز دلم مال خودم 

هتا مقست م ل آن را به فراخور حتال م تان خ 

مترین بته ستهم ختود بتزرگ مام و هر كداكرده

ها، هلنتا، بچته .قسمتش را در اخت ار دارنتد

مادرم و مابلوهایم، هتر آنچته كته بتر بتوم 

مردم آویتزان ی هاام و در خانهرنگ زدهی سف د

 است. 

مرین عضو مرین و سنگ نقلب بزرگ اندمگر نگفته

ت بت ن است! من هم آن را با سخاوت و محببدن 

ختودم ی م و آنچته بترااهمه آنها مقس م كرده

 از این مقس مات است!ی امانده ماموعهی باق

بود، عطر شت راز در ممتام ی صبم گرم و مطبوع

نراند را در چرمانم م ی نرست و مصویرجانم م 

از آن، آن را بته ی دانستم با ممام دوركه م 

آمد اول ن سفرم بته  مشناسم، به خاطرم ی خوب

اگتر از  ر بودمها در این فكش راز پس از سال

قابلم بگتذی خ ابان رد بگذرم و نتازن ن از م

  ؟آیا او را دوباره خواهم شناخت
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قسمت عقب امومب ل نستبتًا مم تز و مرمتب بته 

نظرم آمد و در ع ن حال م ل داشتم در افكتار 

 خود باشم، حال و حوصله صحبت نداشتم.

در قسمت جلو و كنار راننده  رممعموالً عادت دا

كته هتدایت ی شتود كستدل ل م  بنر نم و هم ن

ز امومب ل را به عهده دارد ستر صتتحبت را بتا

كنتد ر م دانم، چتون شتاید مصتوكند. چته مت 

ی عا تتب و بتتا اطم نتتان ی هستتتمشتتنونده ختتوب

 یكند و از همتهر سفره دل باز م غ رقابل مصو

كنتتد، اغلتتب از اش بتترایم معریتت  م زنتتدگ 

ی دبتارمن هم مثل هم ره با ُبر ،ینشمرمحرمانه

 دهم، بتدون ایتنام به دقت گوش م شناخته شده

كند دانم آن كه صحبت م كنم، م ی كه اظهارنظر

مواند هر كاا بگوید و نم سخن بس ار دارد كه 

ی گونه خود را سبك و در ع ن حال دلداربه این

ی در دانم، شتاید بتتا زیركتدهد. باز چه م م 

 او رای هتتاو حتترف مستتافرم و رهگتتذر یابتتدم 

 بسپارم.ی به دست فراموشی برم ما به زودم 

ی بتود. لتتل همتا، هتتل بست ار شت ك و ماله

ی بایتد دارا نرست،پاك زه و آراسته به دل م 

 اش باشد. الزمی هاهمه ستاره

 بعد نازن ن به من پ وست. ی دقایق

 ،ب نمتتتستتالم متت الد، خوشتتحالم دوبتتاره م  -

 ات شدم؟!مزاحم زندگ ی خوب ؟! خ ل

م ل داشتم یكبار  نه، به ه چ وجه، خودم هم -

هوای  ، مدیگر در فراغت با هم به صحبت بنر ن

 . مرم كردهش راز زنده

دوران گل و گ تاه فتراوانش گذشتته  ا ازام -

ستتت، درختتتان ارغتتوان همتته در ایتتن فصتتل ا

 ها را؟!آید ارغواناند، یادت م گلب 

 از آنهتا دری ابل ، به خوب ، مصاویر زنده -

 ذهن دارم.

 ؟هچه خوب، هلنا چطور -

 . ه، سالم دارهاو هم خوب -

ی سالن بزرگ .ی هتل را نران داداز البی اگوشه

ی پایته كومتاه و م زهای راحتی هابود با ُمبل

 سرو ختوراکدیگر به قسمت  یگوشه مربوط به آن

انگرتت  یب ش از عده ،شد. آن وقت روزمتصل م 

بودنتد اشتخا  كه مرغول به كتار ختود ی شمار

 شد. دیده نم ی دیگر
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بل چرمی را انتخاب كرد و من در مقابل می م ز

نه مقابتل ی بل دیگرآن ایستادم. نازن ن هم م

كرد و هتر دو  من بلكه در كنار متن انتختاب 

 نرست م.

پس از مر  ایران بتا زنتی از  بوداول ن باری 

 .نرستتتمعتتام م در مالء ،نظر جامعه غریب با من

فكترم آمتاده  گ رنتد. درمرتتكل م  شن ده بودم

از  شد در جواب بگتویمالی ئواگر از ما س بودم

در ای ایرانتی ام متتا بتتا نویستندهاروپا آمده

 بودمدر جایی خوانده  .مورد كتابش مصاحبه كنم

گویند به این علت استت كته اگر به مو درو  م 

مواننتد بگوینتد. درو  هتم به مو راستش را نمی

آم ز بتته نظتتر حق قتی مصتلحت گفتم، اگر چهنم 

 رس د. م 

 ام. ام گرسنهم الد، صبحانه نخورده -

دو بستن ، دو فناان قهوه و یك قطعته ی مقاضا

 ك ك كردیم.

از  هاستتد بستنی سنتی نداشتند، ستالح   ش -

 م.هستلذمش محروم 

 نان ك ك م ل نداري؟  -

ی بستتن ،ی نتدارمم انه خوشی نه، با ش رین -

ا در ایتران از دهم، امتمتن نمت را هم زیاد 

 موانم بگذرم.نم ی تی سنبستن

 را برایت زنده كند. ی باید خاطرات ش رین -

، ختتاطرات مهتتران و اكبتتر هبلتت ، هم نطتتور -

 .ی گل و بلبلمردي، كافه قناد

رش ستشتاِل  یاز زلفتش را كته از گوشتهی اهطر

ده بود با انگرتان هنتوز ظریت  و افتاب رون 

 ود نراند و گفت: خی بلندش در جا

ی چه بد، یك مكه كوچتك ك تك كته متانعی وا -

 ندارد. 

متن ی به نتدرت بته شت رینی ام، خ لشرمنده -

 دهم.م 

به چنگال زد و  ،ای كوچك از ك ك را بریدقطعه

شك شاعرانه رو به من گرفت و با ب ی با ظرافت

لتترزان و شتتاید هتتم از عتتوالم رویتتا ی صتتدای

 ناواكنان گفت: 

دوست  خ لی رنگ نك را دانمم  ،ن سترنگ نك  -

 .ما م ل دارم از دست من قبول كن ا داشت م 

متر از م رهی قتدر هاش را كتعسل  نگاه قهوه 

ی كوچك شت رین یرس د در قطعهگذشته به نظر م 
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آن هزار و یك نقش ی دوخته بود و شاید از ورا

 دید!دیگر م 

 را با نو  انگرتانم برداشتم.ی ش رین

 چرا با دست؟ یوا -

 . هگونه خوبهم ن -

ی ملقتتی خصوصتتی استتتفاده از چنگتتال او حركتتت

 احتتی گونه مماسته چ م ل داشتم بداند .شدم 

خواستتم مرینش را در فكر نتدارم، نم از جزی 

 از گذشته باشد. ی خاطرات ب رتری مداع

 شود. را بخورید، دارد آب م ی حداقل بستن -

 رم.مبه قهوه و آب خنك راغب -

 اش را نوش د و پرس د: از قهوهی اجرعه

 اید حق قت دارد؟كه در كتابتان نوشته آنچه -

اش در گوشتهبل ، همه حق قتت دارد چتون هتر -

از وجتود متن ی زمان خود امفاق افتاده و جزی

كه  ، واقع امیهكل زندگی من شده، اصل داستانِ 

ی انویستنده كنتد،ی پ چ ده مرا بازگو م زندگ

كترده ی ها همراهتم دادن نوشتتهردر ف كه مرا

ی هاشتتعار و شتتعر و نصتت حتی طب عتتتًا از قتتدر

نداشتم ی در نویسندگی اعاقالنه نگذشته، ماربه

ستفره دلتم را نتزد  بتود اول ن بتتاری و برا

 همه را دوستت ،عا ب است ،ی باز كردماب گانه

ی ام خ لتدارم و با ممام مارب ات ملخ زنتتدگ 

از ایتن  ،كنمپ تدا مت  نآسان به همه اطم نا

بود كه بته ی اش گ رایگذشته در سبك نویسندگ 

 دلم نرست. 

بتتود و یتا در ایكاش شعار و شعر آن كمتتر  -

 شد. داده م ی جهات موض م كمتری بعض

ی دیگتر هتم همت ن نظتر را چند شتخص دانتتا -

كن تد ی موض م مصتور م ا بدون قدرام ،داشتند

زنتدان ختود مرین افكتار فراز حستا  چند پدر

از ایتن  گذارنتد!اند و به آن احترام م آگاه

گذشته سبك نگارش مال اوستت، نخواستتم در آن 

ایتتن  یا در آینتتده و ادامتتهببتترم، امتتدستتت 

 ها در نظر خواهم داشت. نوشته

ها ؟ اگر ب رتر قضاوتهپس نظر خودمان هم هم ن -

 شد بهتر نبود؟!خواننده واگذار م  یبه عهده

و  هفترم داده شتدی تستن یه گونتهداستان ب -

هایش قترار طب عتًا باید مورد پذیرش خواننتده

بگ رد، از این گذشته مركالت انترار را هم كه 
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ی اشك ممساح خ لتی ادان د! با چكاندن قطرهم 

 شود. از مركالت حل م 

ی را كه در دست داري، آیا خ لتی كتاب دیگر -

 به پایانش باق مانده؟

فترم دادن ی االمم بترائوز ستی ابل ، بس ار -

هایم بدون جتواب مانتده از حتد  پایان نوشته

موانتد حتد  م ی زدن هم گریزانم، انسان زمان

 ،واقع ت را مقابل خود نداشته باشتدبزند كه 

كه برایم هم ره ماهول بتوده  م ل داشتم آنچه

 بدانم، اگر چه ملخ و ناگوار باشد. 

ا متتاش را برایتتت معریتت  كتتردم، امتتن همتته -

قستمت اعظتم ی حرف من در مورد فراموش مدانم 

ی پتذیرام مورد قبولت ن ستت، نم گذشتهی زندگ

ام كه به ام و یاد گرفتهكه خود را رها ساخته

اخ ر را بته یتاد دارم ی هاخاطر ن اورم، سال

آنچه مربوط به گذشته كته در هتر فترم و ی ول

هم در ی باشد از خاطرم رفته، ه چ كوشری صورم

 اد آوردنش ندارم.به ی

ام هایت احتترام بته گفتتهبا ممام ناباوري -

در نهایتت ی انسان هاما چگونه ممكن ،گذارمم 

ی باشد سخنش با كسی هایش روفراموش  در نوشته

. حتال اگتر دق قتًا كه در پس زمان گمش كترده

ختود ی ام و از آن بتراهایت نرتدهمتوجه گفته

منهتا  ام كته دور از حق قتت وستاختهی مفس ر

ی در جتای ،امفررده افكار خودم است، شترمنده

مان استت كته زندگ  ی مهمهااز خواسته خواندم

ماننتد زنِ ی امروز و در این موقع ت از زنتدگ

م تل بته آخترین ی پا به سن گذاشتته و متوقر

هاستت گمتش دیدار با كسی را داریتد كته ستال

 شتودپ دا نم ی زیاد یشك خوانندهب  ،ایدكرده

متن بگتتذارد و ایتن ی ختود را در جتا بتواند

هم ن خاطر ی موقع ت را فراهم كند و حال، برا

 ام.جا نزدیك شما نرسته من این

ی آب نوش د و در ع ن ایتن كته انتهتای اجرعه

ُكند به ی كرد نگاهاش مرمب م شالش را بر شانه

 اطراف انداخت. 

ی ااین نود نوشتن طریقتهبرایت گفته بودم،  -

 اي.متوجه نردهی زنم به خوبم  نو است، حد 

این مطلتب خواست از عذاب گویا م  .دانمچه م 

ض كتترد و ورا عتت صتتحبتمقدمتته راحتتت شتتود. ب 

 پرس د:
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خانم مادرمان چگونه هستند، عكسران را كته  -

قلبم را به شدت فررد، ی غم یدیروز دیدم پناه

د همتان نتكرمانران، كه با انستان صتحبت م چ

 را حفتظ كترده، آه. گفتت  ی قتدیمحالت گویا

 اند؟ دهکرفراموش  ات راخاطر

را به ست نه  دیدم كه عكسش ه،بل ، هم نطور -

 چسبانده بودید. 

نستتم احستا  دان ، در حضور همسترت نتوام  -

تًا نم  ،ام را بروز دهمحق ق  موانتد او طب ع

 رم،ایرتان را دوستت دا چه حدما من  در  كند

نه و بته رنتگ آن روزها موهایرتان متا سرشتا

از ی عطر لط ف یم ره بود، هم ره رایحهی بلوط

 شد. موهایران حس م 

كنم، بلت ، است، من ایتن را در  متت ی طب ع -

عطر بته موهتایش ی درست است، آن زمان او قدر

 زد. م 

من هنوز فوت پدرم را بتاور نتتدارم، گویتا  -

كتاش بته یست كه نگران من استت، ااكسی منها 

داشتتم و ی بتود، اقتالً همتدمنرفته ی داین زو

 م.یر بر آن بگذارم و بگرسكه ی اس نه

دارد، ی عا بتی هتاچه بازيی م الد، زندگ …آه 

 گنا تد،نم مصور ما  یئ نهكدام در آشك ه چب 

باز یتك روز در كنتار هتم  دانست ماز كاا م 

دیگر را مست كه هانظورم این گ ریم، مقرار م 

 م. ب نم 

ده كرده باش ، به هتتم قتول داباید فراموش  -

هستتت م یكتدیگر  که بودیم روزی در هر شرایطی

 م و از حال هم باخبر شویم. را پ دا كن

شتهی زمان - خوانتدم متوجته هایت را م كه نو

من ی كردم ی كه در مهران زندگی شدم آن دوران

كته از ی كردم، و آن زمتانم ی هم مهران زندگ

در متتدار  متتن ی رفتتتهم رتته م ی ایتتران بتترا

 ازدواج دومم بودم.

 چرا به دنبالم نگرت ؟! -

 كردم.موانستم، از كاا پ دایت م چگونه م  -

بس ار سهل و راحت بود، ما به هم قول داده  -

جتا و  رودیم و این قول و قرار باید پتتا بتب

دوباره پ دا كتردن متن ی هاماند، راهم ی ابد

آسان بتود، ایتن فقتط اراده و دل بته  سهل و

هایش را بهانته یمتو همته ،خواستیا زدن م در

 .یداشت
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باور كن، جتوان بتودم و ختام، مت الد، متن  -

كه ایتن باختت  خواهمباختم، با ممام وجود م 

 .یام ببخرمرا در زندگ 

 گفت: به من م ی زبانگویا با زبان ب 
اي، پ  كو آن می ِد م ربران مرن، آن چه سنگد  شدآ"

 "داد.مي امكسی كه همیشه یسلي

ی داری سعی گوید: مو گاههمسرم اغلب به من م 

ی و وها را ما اعمتاق وجودشتان وارد شتانسان

با ی داری كه سع یا این ،افكارشان را بخوان 

م تل  ،دهانران بگتذاري بحث با اشخا  حرف در

 كه مو خود م ل داري.ی آنچه را برنوی دار

آیا این ایراد دارد كه انسان طرف مخاطبش را 

خصو  اگتر هرناسد و از درونش آگاه برود؟! بب

 هم از او داشته باشد؟ی شناخت خوب

م ل دارم  ،باز معری  كن، برایم ب رتر بگو -

 ب رتر بدانم.

از چه ب رتر از این بگتویم؟ در ایتن متدت  -

چند سال كه باز یافتمت هر چه بوده كم و ب ش 

كتراری و برایت بازگو كردم حتمًا هتم اغلتتب م

از ی كه اغلب بتاور ننده، شاید هم اینخسته ك

 آن نداشته باش .

هایت با عالقه و دقتت گتوش من هم ره به حرف -

 م.گوشهام، این بار هم سراپا بداده

ی دانم، چه آن روزهتا و چته ایتن روزهتام  -

، آن هومتهتا متفاا امروز حرفحتمًا كوماه، ام

اغلب به مو فكتر  ه را نداره،گذشتی رنگ و بو

ات را چگونته پت ش م و ایتن كته زنتدگ كردم 

 بري.م 

لبته م تز  با نو  انگرتتانش بتتری نامریی خط

زدایتد، بتا لبخنتد یام میگویی غبار ا .كر د

 نت لبانش گفت: در كُ ی رنگب 

 اي،فتتراوان لتتذت بتترده در زنتتدگیدانم متت  -

ات را ُپتر كترده و ها در غفلت من زنتدگ خ ل 

 رون  داده بودند. 

مستل م  بته آستانی ختود را بتودمی نانسان -

گفتنتد گذشته بته متن م كند، از این  سرنوشت

از ی لذت ضرورم دانستم به زودی ،دارنددوستم 

با هم بودن و دوست داشتتن استت و چتون ایتن 

 نباید آن را از دست بده !ی خواه

ر جتدال اش دكه همهی هایم در اثر افكارشق قه

ی را زظتاهرم چ ت .با آنها بودم دا  شده بود
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ا درونم در غل ان و كرمكش با داد امبروز نم 

چون ی ول .زار و یك احسا  خفته و ب دار بوده

 .به دریا بزنم دل موانستم شااعانهگذشته نم 

ام، رست ده امیبه ستاحل آرام زنتدگ دانستمم 

در این دیدار بتا  دانستماما ح  مسلم خود م 

او  را از زبتانی پرده صحبت كنم، حقایقاو ب 

بتر متن پوشت ده بتود. او هتا برنوم كه ستال

ی بترده او باید پت ،امدانست او را بخر دهم 

را بایتد امتروز بته ی زنتدگی هتاحق قت باشد

ما  یرفت، او بارها به من گفته بودپذی اگونه

هست م، و آیتا در ایتن ی و فكری ان روحدزامه

شود ختالف حق قتت بته هتم گفتت و بته صورت م 

 را در شك و شبهه نگاه داشت؟! همدیگری اگونه

 نازن ن. -

ی مثتل آهت .ی عم   از متته دل ب ترون دادنفس

هاست در زندان ست نه حتبس كترده مذاب كه مدت

ی رهتایی آسایش و قتدری خواست، كمی كم .باشد

رده باشتد چته بتپتی زد، گویتا در آن موج م 

متن خواهم بگویم، مگر او ختود بارهتا بته م 

 : نگفته بود
كره از ی زمرانفانی را قب ً دیدآ باشم آنفه مبي"

دانم كره آنجرا شناسم و ميگذرم آن را ميآن مي
دانم كره شنوم مريرا كه ميی ام و یا صحبتبودآ

ی دیگررری ام، مررن در زنرردگآن را قررب ً شررنیدآ
 "اماست یازآ متولد شدآی ا مدیام امبودآ

 

 بدانتد و یا م تل داشتتدانست و آیا طفلك م 

ی بروز حمله در ب مار ضعوارالت از نود حا این

افتاده باشد باید ی باشد؟ پس هر امفاقصرد م 

ی از دور و ختتالی ااو در گذشتتتهی متتال زنتتدگ

 ت امروز باشد. اهم 

بگو م الد، ممامی وجود متن حتال ایناتتا و در  -

الت بایتتد خ لتی مهتم ئودانم ستكنار موست، مت 

 ! باشد

منهتا  ،ال ن ستتئوصحبتی كه با مو دارم، س -

ی جواب ،ی حاصل یك اندیره و یك حد  استاگالیه

متو  م انتظتار نتدارم، منهتا م تل دارمرا ه

 دانم.كه من م ی بدان

 م الد، بگوشم. -

ها با هتم همه آن ماجراهایی را كه در آن سال -

شتتك و ابهتام قترار  یگذراندیم برایم در پرده
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دارد، گذشته از مراحتتل احساستی بت ن متا كته 

همه موجودیت جتتواِن متن بتود، حقتای   یسازنده

دیگری در ذهنم رشد كرده كته بته قتول هتدایت 

وجودم را ماروح كرده، و این  یهمه خورهمانند 

دنبتال  درک کتردم کتته مرحقای  را زمانی واضم

ام گرتم، و زمانی آن را اماها و چراهای زندگ 

مر دریافتم كه با چرم عقل نتاظرش شتدم و روشن

 ا .نه با چرم احس

ات آغاز صتحبت با مو در مورد پنهانی از زندگی

 خبری چند ماه اخ ر شد.کردم که حاصلش بی

هتا بته ها و اطم نانآنچه مرا از آسمان پاك 

دفاد بودن بیكند كث   آدم ان سرازیر م  زم ن

متو  آلود بتود وهای گنتاهمو در قبال خواسته

متر   .بودي شدائد زندگی در قبال ظری ی ابچه

دیگر وابسته به آن و در ی ز آبرو و ه اهوهاا

اش به نام متن عهاین ماجرا قر یع ن حال چاره

كته مت الد، جتتواِن آزرده و  افتاد، یعنی ایتتن

ی اهی كه ذرمنها بر سر راهت قرار گرفت، م الد

ی هاعستل یمر از همهش رینی چرم یمحبت و گوشه

ی هتایی پاكزندگ ، م ل داشت مو را بته دن تتا

دانم، ر مت مو را مقص مبر کهگمان  ،ببرد خود

ی مر از آن بتودمر و خامنه، مو آن زمان جوان

ادر و ا متتامتت ،یی كنتتریتتزرا پ  ایكتته نقرتته

و دام پهتتن  ،یمادربزرگتتت را در كنتتار داشتتت

 دانمو من امتتروز مت  ،آنها در كم ن من یشده

ی آزاد متا و گرمتی آنها با متدار  دیتدارها

ن عنتان مت كردنتدر م ودیدارها بتا متو، مصت

كته آنهتا  خصو  اینهدهم، باخت ار از دست م 

 عم تت ی دانستتتند متتن چگونتته در آمتتش عرتتقم 

ستتند وجتود آمتش و دانم ی به قتول ،سوختمم 

 جز سوختن ن ست. ی اچاره کنار همپنبه در 

در حتالی كتته بتا دستتتمال  .حرفم را قطن كترد

را از ای خواست لكتهاراده م كاغذی در دستش ب 

ای هدف به صورت دایتترهآن را ب  دامنش پا  كند

 نامریی به حركت در آورد.  یآن لكه گرِد

کنتی ی صتحبت میم الد، آه م الد، مو در مورد -

ها پ ش چون خوابی وحرتناک بته ستراغم که سال

  آمده بود.

شده بتودي، ی دانم، مو قرباننازن ن، من م  -

همه آدم ان  و مثل ،كرده بودندی مو را قربان

ی ستترپوش گتتذاردن بتته گنتتاهی دیگتتر كتته بتترا
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 ندارند باا دیگری ب گناهارمكااز ی نابخرودن

خواستند مترا هتم در مدار  ذبم من بودند، م 

كه قبتل ی مانند گوسپند ناموان ،ی كنندقربان

گذارند نبات م ی ااز سر بریدن در دهانش قطعه

 من ،ی را چر ده باشدزندگی از ش رینی ما قدر

 آن گوسپند و مو آن مكه نبات بودي.

متن متمایتل شتد و سترش را بتا ی به سوی قدر

ظریت  و ی ظرافت حایل گردنش كرد و بتا صتدای

 كوماه كه گویا منها من باید برنوم گفت: 

است كته ی دان ، در شهر ما رسممو شاید نم  -

من هم ره از آن ب زار بودم، قبتتل از مراحتل 

برنتد متا شتك م شب زفاف، دخترها را نتزد پز

خرند و را م ی متاعی خ الران راحت باشد، گوی

و  ،باشتددستت اول م  دم ل دارند مطمئن باشن

ر و در واقن اولت ن خرد اول ن خریداآن كه م 

 باشد.  مصرف كننده

 ربتت لّ اموانتتد دآیتتا معاینتته یتتك پزشتتك م  -

یك دختر جتوان باشتد، پتس آن همته ی ناآلودگ

كه داشتم ی و معاشرینی مارب ات خودم از زندگ

پزشتك  یها چه كنم؟! آیتا معاینتهچه؟! با آن

 یدر آستتانهی باشد كه نوعروست ضامن مواندم 

اش نستبت بته همسترش وفتادار زناشتوی ی زندگ

 ؟!هبود

رفت و بتا كرد، طفره م به چرمان من نگاه نم 

هایی را در دستش پتا  لكهگویا ی دستمال كاغذ

اش چهتره .شده بودنتد كه از دامنش جدا كردم 

مفتتاوت بتته نظتتر نداشتتت، ب ی خصوصتتهحالتتت بتت

دیتده ی رس د، از اعتراض و قهر در آن اثترم 

 هایم را زده بودم، نه بترای ایتنرفشد. حنم 

كته پتس از  كه او را ب ازارم بلكه برای این

گفتتن و پتس از آن ی برای ها احت اج شدیدمدت

 داشتم.ی نسبی به آرامر

كته شتاید ی سكوت كاذب .ت گذشتی به سكودقایق

 هایم در او داشت. نران از اثرات حرف

 كرد و نه مكذیب. گویا بترایش مهتم نه مأی د

نبود چند لحظه پ ش چته از متن شتن ده استت، 

مقدار موج ه هایم را نادرست و ب شاید هم حرف

چك پرمأل  لتوییكرده باشد. مانند سنگ مرمر كو

ی ابچتته گونتتاگون در دستتت دختتتری هتتااز رنتتگ

ی گودال كم عمقتی به سوی خردسال كه از مسافت

رها شود و به دایره آن نزدیتك شتود، دور آن 
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به راه خود ادامه ی دیگری بگردد و در سراش ب

نگتاهش را از  .ی حركت كترددهد. در جایش قدر

م ان پناره بزرگ سالن به سر درختتان ب ترون 

 و در افكار خودش غرق شده بود.  هنراند

دانم، شتاید م تل داد. چه مت ارم م سكومش آز

داشتم از كوره در برود و شدیدًا اعتراض كند، 

پرخاش كند و به قهر م ز و دیدار ما را متر  

كه اناتام داده ی كاركند، برود و مرا در شاه

 بودم منها بگذارد. 

و بترای ارضتای حتس  همردانی با ممام ادعاها

كته كرده بتودم  جرای را اسناریوی امكناكاوي

بته او دیکتته کترده  هتا پت شسال متن آن را

نرتان  ضتع  شتدیداً  گفتتی در من م حس بودند.

 ،اماش كتردهدانستم باز هتم آزردهم  ،امداده

را برایش بر مال كردم كه او خود بهتر ی حقایق

و در جتتدال هم رتتگی بتترای  دانستتتاز متتن م 

حال چه؟! آیا باید راضتی  .فراموش کردنش بود

  دانم!!داند که من میباشم او ب

پا بتر رودلم م  ی هاپرنست ب یهمتهی خواستت 

هلنا را  .گذاشتمام م ته و نانوشته زندگ نوش

در آن  .داشتما با فاصله از خود نگاه م هسال

 .دیتدمم  و دیوانته را كتور و كتره مح ط هم

ختش بگرفتم و با همان لحتن آرامدستانش را م 

 تم:گفگذشته كه آشنایش بود م 
یرین اففرار یاریكی زار، یو قرباناخودت را می"

ی اي، برایت همان   قره و احترامرآدمیان شدآ
را قایلم كه ارزشی را داري، مررا برب ی كره 

 ".امموجب رنجشت شدآ

زم نتی متا چته ستنگ ن و  یهای احمقانهمعاهده

هتا چته اغلب چه دست و پاگ ر است، و ما انسان

آیتتا حت  داشتتم  .گذشتت هستت مسنگ ن دل و ب 

 ابتدا او را ب ازارم و سپس پوزش بخواهم؟!

 .كرد و عم ت  در چرتمانم خ تره شتدسر بلند 

 .كتردش نم بنگاه متن مضتطر یدیگر اشعهی گوی

دیتدم كته اش م در چرمان قهتوه عستل ی ابازي

 سابقه بود، نگاه یك زِن با ماربته وبرایم ب 

چرمان گویند م  جهت ن ستسرزنش كننده بود. ب 

ورود بته درون او استت. او در  یانسان دریچه

 شده نوشتهی یك ه اهو به دچرمان من رخصت ورو

از همان دوران ی طلب د، و در ع ن حال حالتم 

 كر د. حق قت اینبه ُرخم م گذشته را ی شكوفای
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ی و بدون آشتنایی او را در مكانی كه اگر روز

دیدم دوبتاره شتناختنش بترایم مرتكل م ی قبل

دو چرتمان مخمتور ی ا در هر موقع تبود، ام م

ی یک آه هایی در فاصلهکه سال اش راقهوه عسل 

 موانستم برناسم.م  کردعم   نگاهم می

-از اثرات حترفی نرانظری  و ب  ،با لحنی گرم
 من گفت: ی ها

 دارم.ی ابرایت هدیه -

 كنم.ی قبول نمی اگفته بودم هدیه -

قبالً نگرانتت كترده  امدر مورد هدیه دانمم  -

متو و ی ن ست، كتاب است بترا خاصیبودم، چ ز 

 ،ی هلنتااز نقتره بترای ظری  و كتتوچكی هدیه

 دستم را رد نكن. 

 است از مو.ی كنم، یادبودباشد، قبول م  -

، گفته بتودیم یكبتار دیگتر هبل ، هم نطور -

م و بعد هر كدام بته دنبتال  همدیگر را بب ن

 خود برویم.ی زندگ

را كته از ی اكته پاكتت بتا ستل قهی ر حالد 

ده بتودم مقابتتل متن قترار ابتدا در دستش دی

 : ادامه دادداد م 

در مورد من مرمكتب ی م الد، مو اشتباه بزرگ -

و سرنوشت مرا ی و هم ن اشتباه مس ر زندگی شد

 داد. ی مغ  ر كل

 دانم؟!كه خود نم ی چه اشتباه ، چه اشتباه -

من این بتود كته ی زندگاشتباه بزرگ مو در  -

داشتم و  كه به موی من با ممام عر  و دلدادگ

شتتی استتفاده كته دای هایممتام فرصتت ازمو 

وشتتم كه متن امتروز سرن اش ایننت اه ،نكردي

 و باید در مقابل مو جوابگو باشم. این شده

ستال نرا با وقار و متانتِ یك زِن م ا این سخن

جز ب انِ ی كند و راه دیگری كه از خود دفاد م

كه شاید در مقابل ی زن .این ندارد به من گفت

از جانتب  اشمرین پرسش زنتدگ شدیدمرین و مهم

 . داشتکه عم قًا دوستش می مردی قرار گرفت

ی بتود هایحرفی آیا این سخن كوماه جواب ممام

با ادا .كه به او گفته بودم ایتن ی آیتا او 

ر اول ن و آختترین بتار دی آخر مرا برا یجمله

و آیتا متن  ،گفتارهایمان منب ته كترده بتود

واقعًا سزاوار این منب ته بتودم؟! در صتورمش 

مفاوت داشت كه نران از ظاهر آرامتش ب ی حالت
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و در  كنتددانستم بته چته فكتر م نم  .دادم 

 مقدمه پرس د:ب  گذرد.باطنش چه می

ام امروز عر  بتزرگ زنتدگ ی بدانی م ل دار -

 باشد؟كه م 

 شوید!ه زود به زود عاش  م شما چ -

دیگتر فترق ی هتاعرت  یا این عر  با همهام -

ستتراغم آمتتد كتته بتته آن ی كنتتد، در دورانتتم 

 .احت اج داشتم

ی ندارم، بگوی د، خوشحال متی نه، ه چ آگاه -

 بدانم. شوم

وجتتودم را وقتت  او ی و ممتتام ،بابتتایستتا -

 ام.كرده

 به ساعتش انداخت و گفت: ی نگاه

وقت به سرعت گذشت، باید بتروم،  واي، چقدر -

 آید خانه.م ی دیرم شده، همسرم به زود

 مگر ساعت چند است؟ -

 ست.ااز سه گذشته  -

 ایم.جا نرسته ب ش از چهار ساعت این -

ستت و ا، مادرم منهتا خانته هطوربل ، هم ن -

آیا باز هم با متن  ،آیدی م همسرم هم به زود

 گ ري؟مما  م 

این آخرین دیتدار  امدادهنه، به هلنا قول  -

دان م معاشرت و صحبت ما خواهد بود چون ما م 

م ستر ن ستت و متن آنچته در متوان ی خانوادگ

اخت ارت  ام بود در این چند سال اخ ر درفكري

 اردم.ذگ

كن م، نمت ی فراموش نكن ما در اروپا زنتدگ - 

خودمتان را ی اجتمتاعی قراردادهتا خوب یا بد

 داریم.

ما ی ب رتر به هم ن علت دیدارهادانم، و م  -

 ن ست. ی دیگر عمل

از ی باشد، ما به حال مو با من مما  گرفتت -

از  ،كنمی من برایت ملفتن مت این به بعد گاه

 كنم.م ی صحبت با مو احسا  آرامش و سبك

متتوانم هایم م بتتا صتتحبت کتتردممصتتور می -

ات بته طریت  ات بتدهم متا بته زنتدگ دلداري

مصتم مت را  دانمه ده ، حال م ی اداممرآسوده

و گریتزش ی ابابا افتادهیاي، در دام ساگرفته

ر استت، و متن دیگتر مت خودت م سهم فقط به ه

 موانم داشته باشم.ات نم در زندگ ی نقر

 ؟!!كن م کردن منن ن ملفازمرا  -
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ا ام ندیتتدم، امتتی از متتالش دوستتتانهحاصتتل -

ی روز دانستتتم مان از عملتتم ن ستتتم، م پرتت

نم و نرت كنم و با مو بته صتحبت م پ دایت م 

متو در  حال این مراحل اناام شده، متوجه شدم

بته دستت ی بابا آرامش دیگتتریسای راهت به سو

 برتوم،اهت ر سد اگر ی و اشتباه من استآورم 

كه از جانتب ی كه آگاه شدم آرامر خصو  اینهب

 است. ی به صورت دیگری كناو كسب م 

 ام كرده بود. دانسته بتودالفهی كدر نگاهش غم

را مسك ن ی مما  ب رتر من با او نه منها درد

نخواهد داد بلكه شاید شدت درد را هم ب رتتر 

 كند. 

و منها یك نامته  ،نویسمآدرسم را برایت م  -

ی كنم كته در آن شترح متاجرااز مو قبتول مت 

 ات باشد. زندگ 

هایت مقدورم ن ستت، مقاضتا دارم در نوشتته -

هتا مترا اعات حال مرا داشتته باشت ، خ ل مر

 شناسند. م 

 آدرسم را نوشتم و به او دادم.

، هرگتز لهواندن كلمات المت ن بترایم مرتكخ -

 .یاد بگ رمی را زبان خارج نتوانستم

 چه؟ی برا -

كتال  زبتان ی آغاز دب رستان به علت ب متار -

را یتك متاه دیرمتر از بق ته شترود ی انگل س

بته متن  ركت در كال ، معلمن روز شكردم، اول 

ام در نت اته شرود كترده رگفت چون كال  را دی

ب یاد نختواهم گرفتت و ایتن هرگز زبان را خو

در من گذاشتت كته ی اچنان مأث ر منف  اوحرف 

را ی بعتدها زبتان ختارج امانن از این شد حت

 ب اموزم.

كتم از ایتن ی هتر انستانی محص لی در زندگ -

ی هتابا ستهل انگاريخرد ن ستند كه معلمان ب 

ی انستان یآگاهانه و یا ناخودآگاهانه آینتتده

ا دهنتد. امتی خود فرم م هارا با ندانم كاري

ها را دیر یتا زود بته این غفلت یموان همهم 

 مرم م و جبران كرد. ی صورم

 دانم، در داستانت خواندم.م  -

دو امومب ل جداگانه خواست م و قبتل از ایتن 

 گفتم:  كه از او جدا شوم

ها گذشته است، به جبر زمتان نازن ن، گذشته -

بر سر راه هم قرار گرفت م و باز هم به جبتر 
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های جداگانه شدیم، راه زمان مابور به گذر از

در فترم دادن ی كته دخالتت مستتق م بدون این

متروز متا خود داشته باش م و ا یاول هی زندگ

ی كته هستتند كستان .دیگر ماِل خودمان ن ست م

ست و طب عتًا چرتم دشان وابسته به وجود ماوجو

مواند غتم اش نم همهی به راه ما هستند. زندگ

ی هایت برهان و زندگباشد، خودت را از داِم غم

را در پ ش بگ ر، از این گذشته ما و یا ی شاد

ام قتترار زنتتدگ ی در سراشتت ب ،حتتداقل متتن

 ر یا زود جتز مرتتی ختاطره چ تزام، دیگرفته

 ختواهمماند، از متو م ی نم قبا ناز م دیگری

 ت باش . دنگاهدار خو

ل داشتم دستانش را در دستت با ممام وجودم م 

هتا ای بتر آنو بوسته ی بفرارمبه گرم ،بگ رم

متا ی اجتماعی قراردادها دانستم، اما م بزنم

 دهد. این اجازه را نم 

ی متا در انتظارمتان بودنتد و بته هاامومب ل

ختود رهستپار ی دگزنتی ستو اینگونه هر كتدام

 شدیم.

متترا بتته ختتود ی نق ضتتو  در راه افكتتار ضتتد

كته  آنچه برایم مسلم بود ایتن .ه بودواداشت

شك در آخرین دیدار او بتاز هتم این بار و ب 

مترا  .ی قلبش را برایم باز نكردنهان یدریچه

مقصتر در غ رمستق م نكوهش از افكارم كترد و 

موانتد ا آیا این م مع  ن سرنوشتش دانست. ام

متتن ی حق قتتت داشتتته باشتتد؟! آیتتا بتته راستتت

ی هاهتا و سترگردان رنتت یموانم مسبب همتهم 

ی اش باشم. و آیا در مقام عر  و دلدادگزندگ 

یتك ی د كه در صورت ناكامراین حق قت وجود دا

ی پت ش پریرتانی هتاو یا هتر دو دلتتداده راه

ی قدر در آن پ ش روند كه جز ست اهگ رند و آن

نباشد. آیا ایتن ب رتتر بته ی یگرمطل  چ ز د

ی افستتانه شتتب ه ن ستتت؟ آیتتا در دوران زنتتدگ

وجتود ی این همه احسا  در چرخش زنتدگی ماش ن

 دارد؟!

نه بته  .ا دیدار او به من آرامش داده بودام

خواستتم بتا او در م تان این علت كه آنچه م 

گذاردم، بلكه به این خاطر كه پس از ستال ان 

ت م و من موانستتم از دراز كنار هم قرار گرف

یك كناكتاوی دلتنگت یك ی موذیانته رهتایی و 

 یابم.
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ی گذشتته مطلتب زیتادی هتااز درونش جز صتحبت

ظتاهرش دلخوش به این بودم كته  .نرد دستگ رم

 آرام و رفتارش در حد یك انسان واال است. 

در  حالت انتظتار را .هلنا در خانه منها بود

بخواهتد  كه خود اش دیدم، گویی بدون اینچهره

وجودش ی ها از من دور بوده باشد، با ممامسال

 به گردنم آویخت و در گوشم زمزمه كرد:

منهتایم ی دیر كردي، چه ساعات زیاد من مرد -

 گذاردي؟!

عطتر مالیمتش  یرایحته .زیبا آرایش كرده بتود

را از دلتم ی آلتود شت رازیتك روز غمی سنگ ن

م  .كردی م خانه مكان ی ستنف ردآوبه ختاطرم 

 ب نا نگرانِ من است. ی گرم و مطبود و چرم

مان به درازا كرت د، هتر دو م تل بته صحبت -

 صحبت داشت م.

از آنچه كه باید  ،ی دستگ رت شدامطلب مازه -

 كرد؟!صحبت 

كته  موداری شده، بتا آن حق قتًا نه، انسانِ  -

ی شتناختم فترق بست ار زیتادها پ ش م من سال

نود برخورد من هم چون   ستا ب نو این ع دارد

باید مانن گرتتایش او شتده ی جایپا بر مثل سد

 باشد. 

جا ن تاورده شك اوب  - ، هم مو را درست بته 

ی مان فرق زیتادعزیزم، ما همه در مس ر زندگ 

ها در اثر برخورد امتواج صخره ،ایمپ دا كرده

شوند، متا به آنها مراش ده و به شن مبدیل م 

 م و نرم و شكننده.انسان  ،خود داریمی كه جا

 اي؟با خود آوردهی ام الد، بسته -

 ،ی متو و متن استتاو بترا یآه، بل ، هدیه -

 بازش كن.

دو  ،او گردنبند ظریفی بود برای هلنتا یهدیه

در هتر  ،ی متنبترا دیی جلد كتاب و دو عدد س

 نوشته بود. ی اكتاب چند جمله

ر نویستنده اثتكتاب اول، پ امبر و دیوانته، 

آن  یجبران خل ل جبران بود كه مرجمتهی لبنان

 را قبالً خوانده بودم.

اثتر  پله ما مالقتات بتا ختدا،كتاب دوم، پله

متا شتاید جتواب  ،كتوبدكتر عبدالحست ن زرین

ی هتادست به آسمان باز كردنم در ستال ب هوده

 ام باشد. جوان 
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مترد از ی اخواننتدهی بتتازخوانی ها، یكتديس 

ی هتتم بتتازخوان یو دیگتتری قتتدیمی هتتاآهنتتگ

به نام ی قدیمی هاصدا از مرانهخوشی اخواننده

 .هابه یاد آن گذشته

ها آهنگ رات مرا برساند، اما درشاید باز مصو

دق قًا و ُپرواضم افكار نازن ن را از انتختاب 

نِ زبتا دانممت  ،كنمی در  مت ها به روشنآهنگ

 خود اوست. ی هاحرف زبان ب 

 ست. هان یكی از كتابای م اد، نامهم ال -

اي استتت کتته نقتتد نتتازن ن در متتورد نوشتتته -

 .  خوانده

 ؟چه نوشته -

 كنم:برایش مرجمه م 

 
جنرراب  ……………كتررابِ  یسرر م بررر نویسررندآ

 ………………ی آقا
ی كتابت بودم و برا همره یخوشحالم كه خوانندآ

بسیار كویراآ چنرد سرا ت پریی ی یوانم در مدی
ر طرو  داسرتان كره دی كتاب را بسرتم، و نفسر

 میق رها كررردم و آسودآ در رفت و آمد نبود را 
ها پریی در فرراز پسرك احساسایی سا "!متوجه شدم"

و در بقررو  خررودو ی فررراوان زنرردگ هررایو نشرریب
مقاومرت  یل هپایان پدرو یبدیل به ابيی هاظلم

اسرتوار و ی اطرافیانی یفیره گراهی شدآ و برا
هایم از ترهم ربان، آسودآ خاطر شردم كره آموخ

بار دیگر  ینیرت گرفرت، و مرن شراهد یكی زندگ
كره ی در او  رنج شدم، در حالی انسانی شفوفای

اگررر فقررط برره نررازنین رسرریدآ بررود مطمئنررًا 
كه در واقع در گیرر ی نبود. انسان"می د"امروز

حفظ شررافتی جنگیردآ ی همیشه برای و دار زندگ
بود، و همیشه در مقابل نفسی ایستادآ بود، یا 

از ی ااو را نشررانهیرراو  زدآی بتوانررد پاهررا
شرافت و انسانیتی بداند و وجرود م ربرانی را 

 ییقردیم كنرد و ثمررآی به انسان م ربان دیگر
ی در دیراری باشرند كره وقتری زندگیی فرزندان

و ی شوند از پدر درس پراكبند و بار  اشق ميبي
 آموزند. انسانیت مي

ر یگه هم "ِیز"تاسی ها بر سر  دم آگاهجنگ یهمه
 ویره چشم خار مربوط به د   زیز و ب هفرزند ب

ین ا نبود. پدرانِ روزگار قدیم بر این ا تقاد 
بودند كه ظلم و بیدادشان فرزندان را مرد بار 

بود كره اگرر   قدر بزرآورد، این ا تقاد آنمي
ی خواسرت فرزنردميی با سبك و سریاق دیگرری كس
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شد. گ قلمداد ميفرهنابله و بيی یربیت كند فرد
داستان كه كم ی زیبای هااّما من در مجموع لحظه

كره ی خاصری و شیوایی هم نبودند و با یوانمند
ی خندآ بره لرب و گراهی داستان داشت گاهی راو

نشاند من مجموع پیام داستان گریه به چشمان مي
خرا  ی دیدم كه در هنگام حرالتی را در آن مرد

گفت كه س ن ميی هایبا زبانی بین خواب و بیدار
ی نداشت و این قسرمتی از آن ا آگاهی در بیدار

از كتاب بود كه شما بره  نروان مشراور و یرا 
پرستار این آدم به اصط ح بیمار بودیرد. ایرن 

است كه من بارها و بارها در مروردو ی همه حرف
در ی هسرت یام كره اوالً همرهبا شما صحبت كرردآ

كره ی اهوجود خود ماست و خداونرد متعرا  لحظر
 ید، لحظرهمرا در ما بدی ال ی یصمیم گرفت ذرآ

-ما انسران ةما رقم زدآ شدآ و همی و ازلی ابد
او را از ی نقاط دنیا حركت به سرو یها در همه

ی فرق اساسری همان آغاز خلقت آغاز كردیم منت 
در این است كه آدمیان مت سفانه بر اثر یسرلط 

را  در زندگیشران نره ایرنی ماشین و یفنولرون
براور خواهنرد ی باور دارند و نه به ایرن زود
وقفه یولد و مرر  كرد. و همین چرخه  ظیم و بي

هررا، حاصررل رنررجی زنررد و هررر زنرردگرا رقررم مي
-بیمراري ها ورحميها و بيها، از دست دادنشفست

در این چرخه آن قردر دسرت و ی هاست پ  به نو 
برسد و براور كنرد نره ی زند یا به آگاهپا مي

و منحصر به این گوشرت و پوسرت و اسرت وان خود
مقردار برودآ كره است، و نه خداوند آن قدر بي

بندگانی را كه اشررف م لوقرات خوانردآ و یرا 
زمین دانسته را یا این اندازآ ی جانشین بر رو

جرز هروای نفر  و د كره مقدار به دنیا بیاوربي
برآوردآ كردن آن چیزی را نشناسد. بلفره قررار 

وجودشران ی ال  ةبا هست هاانسان بر این بود كه
ی كل ج ان و خود ج ران هسرتی دانای به شناسای

دست بیازند، همان گونه كه برا یولرد فیزیرك، 
ج ان بیشتر از قبل متوجه خدا شد. اما افسروس 

و مرادیی ی بشری هاكه بشر گرفتار حواس خواسته
باالیر از كشف خودو برود، كره بدانرد او مرر  

ی هاپدیردآ یههم رون همرندارد فنا نردارد. و 
كه به صورت دایم در حا  نو شردن و ی ج ان هست

از ی دوبارآ زادآ شردن اسرت او نیرز كره ب شر
است به همان صورت مدام در حا  یغییر و ی انرن

ظاهرو فقط بره خراطر ی آمدهایحو  است و رفت و
 پذیرد. یفامل او صورت مي

 شدمی ُمردم و نامی از جماد
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 استی حظه مر  و رجعتو یا پ  یو را هر ل
 شود دنیا و ماميو یا هر نف  نو 

 خبر از نو شدن اندر بقابي
 فرمایدو مي

اسرت و ی اگر ج ران در سریر جاودانره و سررمد
شود پ  چرا ما بر آن  اري نميی ایستایی الحظه

بینیم و ج ران حاضرر را همران آن را ساكن مري
 انگاریم؟ج ان سابق مي

م را محصور در یك  شرق چرا؟ چرا من خودی راست
 دانم.مي

اگر یار خندید من شادم، اگر برود مرن هسرتم، 
گیرم و هرزار شررط اگر دوستم داشت من معنا مي

حضرت اشرف م لوقات یا در صورت جمع شردن ی برا
كنرد. ی شرایط بتواند مث ً احساس خوشررب ت یههم

خواسرت ب تررین چرا آن كارمند دخترر اریری مي
هررایی زورگررویي یهمررباشررد؟ چررون پرردر بررا ه

را در او یقویت كرردآ برود، گمران "خواست"این
نفن كه من مث ً طرفردار ظلرم هسرتم، ابردًا د ِ 

هرم ی اكرردن مورچره هحاضر به لر انازك من حت
اینست كه مرن و یرو برا ی نیست، اّما نظام هست

و لم  آن با فرار از آن به سرمت نرور ی یاریف
 م.یحركت كن

ی كره مرا بررای ذهنر یو باالیر این كه یصرویر
كنیم و پشرت خودمان به  نوان ش صیت انت اب مي

 برنامره یهكنیم، همرآن خودمان را پن ران مري
خواندم كه ميی زند. در جایما را رقم ميی زندگ

مواهرب  یهدور افتادآ كه از همری امردم دهفدآ
خبرر بودنرد برا ایرن براور و یمردن بيی زندگ

هسرتند  "رشرریدپسران پردر خو" كه آنانی موروث
دلیرر شراد و خوشرب ت بودنرد چرون ی هایانسان

بودن بود،  "پدر خورشید"آنان پسر ی یصویر ذهن
بره او ی معمرولی هراكره دسرت انسرانی خورشید

حافظ برا ی رسد و منبع نور و حیات است وقتنمي
  :یدوگص بت و یففر متفاویی مي ةهم

 
سال ا د  طلب جام جم از 

 كرررررردی مرررررا مررررر
 

اشرت زبیگانره آن ه خود د
 كرررررررردیمنرررررررا مي

 

كررز صرردف كررون و ی گرروهر
 مفرررررران بیرونسررررررت

 

طلب از گمشدگان لب دریرا 
 كرررررررررررررررررررردمي

 

مشفل خویی بر پیر مغران 
 برررررررررررررررردم دوو

 

معمرا  كه بتایید نظر حرلّ 
 كرررررررررررررررررررردمي

 

دیدمی خرم و خندان قردح 
 برررررررادآ بدسرررررررت

 

ر آن آینره صردگونه و اند
 كرررررررردیماشرررررررا مي

 

گفت آن روز كه این گنبرد بین  جام ج ان این گفتم
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 اد حفیمدی بتو ك
 

 كرررررررردمینرررررررا مي
 

در همه احوا  خدا ی بیدل
 برررررررا او برررررررود

 

دیررررردو و از دور او نمي
 كرررررررردخررررررردایا مي

 

... 

ننشسته قافیره ی این حفیم فرزانه از سر بیفار
بیاورد و یحویرل ایرن و آن دهرد. ایرن حالرت 
مفاشفه اوست كره از طررف حضررت دوسرت بره او 

یرو در بیررون ی جستجو یههم اند كهدادآی آگاه
یوست خود یرو ی از خودت بی ودآ است آن ه یمنا

ی و با نگراهی شناساّما آن را نميی و داری هست
رود. و آن حجاب باال ميی هامداوم به درون پردآ

كه نه یو آنقدر كوچرك هسرتي، نره ی ف موقت مي
 بیني. است كه یو ميی ادنیا آن اندازآ

یا ب تر بگرویم خراطرات  در هر صورت داستان و
كه با چنرگ و ی انسانی و یا روایت زندگی زندگ

از ی فقرط برا مرددجویی لاخری دندان با دستان
مردرك ی بره جرا یوانسرتی ن فته درونی نیروها

ی و فرامروو شردنی اكلیشهی هادیپلم كه دانسته
را ی مغان بیاورد، مردرك بزرگره اررا برایی ب

دسرتی داد كره بی س ت زنردگی هادر كشاكی لحظه
 او  نوان مدركی بود. ی ارزو و بزرگوار

بسرریار لطیررف و ی هاداسررتان سرشررار از لحظرره
ادامه ی است كه اشتیاق خوانندآ را برای زیبای

آن برانگی تره ی رسریدن بره انت رای دادن برا
پسرك پرشور و شر داستان آن همره ی كند، وقتمي

آفریند، به نظرر مرن یلخ و شیرین ميی هاحادثه
خروِد نویسرندآ ی به نصیحت و نتیجه گیرری یازن

كه بسیار هم زیبرا ی شمارنیست، و یا اشعار بي
ا در كمترر ّمرازنند، هستند به داستان لطمه مي

ی هابه وسیله شعر میزان اندوآ ش صریتی داستان
اند، حرداقل داستان را به خوانندآ القا  كردآ

 یكودكانرهی ام. مشف ت دنیامن یاكنون ن واندآ
ی آنقدر بفر و اثر گذار است كره نیراز "می د"

ی ندارد، و گاآ و بیگاآ كه خیلی كمفی به نیرو
ی راوی هررم زیرراد اسررت لحررن شررعار گونرره

شد پدر مرن ماننرد فر ن كه چه مي"می د"داستان

ی قطرع احساسری هابراز لحظره …پدر بود و یرا 
آورد. چرون خوانندآ با داسرتان را فرراهم مري

احساسی با داستان  یدو با همهخوانندآ باید خو
را به   دآ بگیررد. ی گیربه جلو برود و نتیجه

اسرت كره هرر ی گویند داسرتان خروب داسرتانمي
را برر اسراس ی خاصر یخوانندآ بتوانرد نتیجره

-احساس و اندیشه خود از آن بگیرد و یرا مثرا 
كه از ف سفه و بزرگران آوردآ شردآ براز ی های
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كشراند، برا نره ميداستان را به حالت شعار گو
ایررن همرره از لطافررت و م حررت داسررتان كاسررته 

مرن كره دسرت بسریار ضرعیف و ی شود، و برانمي
 به نوشتن دارم جذاب و پركشی بود. ی كوچف

هرا كه در طو  رنجی یبریك و صدیبریك به انسان
یبریك و صردیبریك بره  ،بزرگی هم شد یآنویسند
 یهكه با حقارت به مر  خرود خواسرتی هایانسان
نگریسرتند و نگذاشرتند مشرف ت  ضعیفی هاانسان

كمرشان را خم كند و در ن ایت یبریك به خرودم 
كه مسیر زندگیم بر ایرن قررار گرفرت یرا برا 

آشنا شدم. دستان پرم ر خودت و  "یو"چونی بزرگ
ان به خرود تفشارم و از داشتنهمسر خوبت را مي

 بالم.مي
 

 نازنین

 

ام همتو مأث ر مرج شومهلنا خ ره م  یدر چهره

اق متباز ا یجویم، از م ان پنارهآن م را در 

كه در ح تاط خانته  وردگخت عظ م رنگاهش به د

نرستتته و بتا حاصتل سرستبز ختود ی به ستنگ ن

مالیم دارد دوخته شده، منفسش مالیتم و ی ناوای

دانم، شتاید خ ال استت، چته مت ی از سر راحت

نتدم بترایش خوا ی غ ر از آنچهاانتظار نوشته

 .هداشت

متر م رهی رنگ چرمانش قدری كند، سبزنگاهم م 

ار  در آن نتتی گردوهتتای شتتده، گویتتا ستتبزینگ

 گوید: نرسته باشد. آرام م 

 ست، چه زیبا نوشته.ام دانایی وخان -

ستت، ااش صح م و پسندیده افكار فلسف  یهمه -

ا مرا نویسنده دانستن از سرلط  اوست چتون ام

 دانم.نم من خودم را نویسنده 

 چه؟!ی ارا كه نوشتهی پس كتاب -

ام، است كه معری  كردهی مامود كتاب داستان -

كه داستان را فرم داده و منظ م كرده ی آن كس

 نویسنده است. 

و ی مراوش افكار در داستانمن، ب  ا عزیزِ ام -

كند، از فرم پ دا نم ی بدون ب ان آن هم كتاب

ته شوي، كتاب ی شناخاین گذشته خودت م ل ندار

آیا باز هتم م تل  ی چهم را كه در دست داردو

 ازت اسم برده شود؟ی ندار

ی دانم، هنتتوز در متتوردش مصتتم م نهتتاینمتت  -

 ام.نگرفته
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 م الد. -

 من. عزیزِ ی بل -

مان بتا نتازن ن از ایتن پتس چگونته رابطه -

 شود؟م 

ی اش صورت خوشبه این نت اه رس دم كه ادامه -

او در م ان گذاشتتم و طبت  نخواهد داشت، با 

از این پس هتر كتدام مثتل گذشتته ی قرار قبل

 رود. خود م ی دنبال زندگ

 هست ؟ی كمك به او راضی از كوشش خودت برا -

آمتد دریتغ كه از متوانم بتر م ی ما آناای -

 نكردم، ب رتر از این هم ممكن ن ست. 

از این پس منهتا بته متن فكتر  مطمئن باشم -

 كرد!ی خواه

 طور بوده.ره هم نهم  -

 

*** 

چند روز باق مانتده در شت راز را بته دیتدن 

از آن خاطره داشتت م ی كه در سفر قبلی جاهای

رویم. مخت جمر د و در آن ف گور حك شده بر م 

بزرگ را نرتان ی دیوار، منها زِن آن امپراطور

ب نم و بتا  دهم. بازار وك تل را مت هلنا م 

آن و ی حوض ماهو  سعدي یمقبره ی ارم را.زیبا

 مربتت صر زیبا و مالیتم بته گرتت درسپس یك ع

 پردازیم.م  حافظ

پ ش ایتن ،آه م الد - ست و نته ستال  جتا  ب 

 . چقدر زیبامر شده ،بودیم

، محل قرارهتا و ابدی مرد سخن ایران یخانه -

گونته ، محل راز و ن از هتری عاشقانهدیدارها

با آن همه زیبایی كته او  ،م با خود اوستدمر

 باید هم زیبا باشد.  وص  كرده

جا بتودیم از  آید بار قبل كه اینیادت م  -

از سرنوشتتتم و آنچتته در ی كتتوچكی رنتتو  قنتتا

 انتظارم بود آگاه شدم؟

 بل . دق قًا به خاطر دارم. -

در ی چتون آفتتاب درخرتان حافظ، به من گفت -

وجودت را گرم  یمو خواهم درخر د و همهی زندگ

 خواهم كرد. 

 . ه، هم نطوربل  -

 آیا درست گفته بود.  -

 گوید. حافظ ه چ گاه اشتباه نم  -

 پس از صدها سال! احت -
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ی مو خودت چه برداشت ،بل ، پس از صدها سال -

 داري؟

عزیتزم،  ،قسمت اعظمش صح م از كار در آمتد -

كوچك با ی ايرم ل دارم باز حافظ از دهان قنا

 من صحبت كند. 

 كن م. باشد، برویم ما مه ه -

ختواهم بتدانم م الد، برایم مرجمته كتن، م  -

 گوید.حافظ این بار چه م 

 

 شراب لعل کی و روی مه

 جبینان بین
 

خ ف مذهب آنان جمرا  
 اینرررررران بررررررین

 

برره زیررر دلررق ملمررع 
 کمنرررردها دارنررررد

 

دسررررتی ایررررن دراز
 آسرررتینان برررینکویه

 

به خرمن دو ج ان سر 
 آرندنمی فرو

 

دماغ کبر گدایان و 
 چینان بینهخوش

 

حقوق صحبت ما را به 
 باد داد و برفت

 

وفای صحبت یاران و 
 همنشینان بین

 

ب ای نیم کرشمه هزار 
 جرررررران طلبنررررررد

 
 

نیاز اهرل د  و نراز 
 نازنینرررران بررررین

 

 
 

 هكتتی روبتترو و در گ تتر و داری بتتا كستتان

نگ ریتا و مزویتر دارد، در عت ن كارهایران ر

ر و ستفله و دون هستتتند. كبتی كه افتراد این

قتت پروراننتد، در حق بس ار در ستر م ی غرور

ا متأسفانه مو گندم نمایان جو فروش هستند ام

امور با این افراد هست ، یا ی گ رپ  یدلبسته

یا بتا ممتام ی كه پ ش داری از راه برگرد و 

 موان مراقب باش ما ضربه نخوري.

بت ش از بت ش مسترت عرت  بتورز و او را به ه

آوری کتن کته بت ش از د، هر روز یاخت كنخوشب

 پ ش دوستش داری.

اینهتا را  یحتافظ از كاتا همته ،ی م الدوا -

 داند. م 

 سطر آخر را دق قًا متوجه نرده. !نهی ول -

 !… هك -
دارم و از كه من همسرم را عاشتقانه دوستت  -

در ب رتتر خوشتبخت كتردنش دریتغ ی ه چ كوشرت

 ندارم.

متترجم ی نراپدانم، شاید سطر آخر نمكچه م  -

 باشد!
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دستتت را بتر قلتبم بگتذار و  …واي، م الد  -

 زند.م ی برنو كه با چه سرعت

موانم دست بتر قلبتت من ایناا كه نم  عزیزِ  -

 كنند. م ی مردم چه مصور ،مبگذار

 و شوهریم. اما من و مو زن -

در  یانند، به خاطر داردنم  هاآن ولیبل ،  -

آیا متن  ی پرس ده بودفروشگاه بلوچ خانم مسن

 تم.مترجمت هس

و هم مترجم ی هم همسرم هست یو مو جواب داد -

كه با ی خواهد حس كنج ره و مواجب!! دلم م ب 

 زند.م ی چه شدم

 باید از شن دن مرجمه فال حافظ باشد. -

ل و ، آه، چه انسان فاضهبل ، بل ، هم نطور -

در ی زنِ دیگتتر دانستتتآگتتاه ، او از كاتتا م 

 دانستمن است؟! او از كاا م ی خوشبختی جستاو

من كه هم رته بته آن ی و آرامش زندگی خوشبخت

به مالطم افتاده، هر آنچه ی ام دوار بودم قدر

بار اول، ب ست و نه سال پ ش به من گفته بود 

حال بتا ایتن  همه صح م از كتار در آمتد، و 

 ب ان!

فال را جتدی نگ تر، اگتر  یهمهرباِن من، هم -

كه به فتال و ی مه آنهایگونه باشد باید هاین

ن شتان را بتر ایتمعتقدند زندگ ی آینده خوان

 هتم من اگر ،پایه بنا كنند و این صح م ن ست

گرفته بودم حتمًا حتافظ بته متن هرتدار ی فال

در شدیدمرین نامالیمات ی قدیمی داد كه دوستم 

  .ی اخالقی من ن ازمندستهااش به یاوريزندگ 

ین كه باید نستبت ا مترجم حافظ در مورد اام 

ی و او را ب رتر یاری مر باشبه همسرت مهربان

 كامالً ح  دارد. ی كن

آخرین كلمات او را كه مثتل پتر ی بعد از ادا

ی متن قتدم بتر مثل هم ره بازو در بازوی سبك

 خود كر دم.ی سو داشتم 

 مردم كناكتاو یمواظب باش، گفت آه.. عزیزم -

 اند. حسا  و

، متازه عمتل ختالف یهستتخ الش، همسر من ب  -

 … هده م، مح ط به وجدم آورداناام نم  قانون
كامتل ی در مورد مو مهربانی كنآیا مصور م  -

 ندارم.

 . این را من نگفتم، حافظ گفته -
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 منظورت مترجم حافظ؟! -

 خود كر دم.ی سو خندیدم و او را ب رتر

شب شده بود و متتوج جمع تت از جوشتش افتتاده 

در كمتال استتقرار مثتل  حافظ یبود. مقبتره

بتود و ی درخر د. شتب لط فتلو م مأل رپُ ی نگ ن

دانم چته در فضتا پختش نم ی مطبود گل یرایحه

ی البتال بتودم، دیگتر ستنگ نشده بتود. فار 

ام حتس نهاز آن را در ست ی انتظار و غم ناشت

هلنا هتم ماننتد ختودم  كردم، مطمئن بودمنم 

و  دانستتتم ایتتن نتتازهمتت ن حتتس را دارد، م 

و  محت طلطافتت شتك از ی او بایتد ب هاكرشمه

او را  دانستافظ با او باشد، هلنا م سخنان ح

 دارم.م  ها دوستما سر حد شگفت 

 م الد. -

 مهربانم.ی بل -

ی هم ره در شتت راز زنتدگی خواست برادلم م  -

 كردیم.م 

 آیا مطمئن ؟! -

است، هوایش، گرمایش، متو ی ، شهر زیباییآر -

 ، من عاش  طب عت ایناا هستم.یدانیم

 ی در ایتن شتهربه زندگی ا من ه چ ممایلام -

 ندارم.

 از خاطرامت دور باش ؟ی م ل دار -

دیتارم ی از شتهرهای خاطره از خ لی من خ ل -

ی از یكتی زندگی ب نم برادل ل نم ی دارم، ول

ام هم در شهر كودك  احت ،آنها را انتخاب كنم

 ندارم.ی م ل به زندگ

 شمال حركت كن م.ی باید به سو ما -

 ، روزبه منتظرمان است.هبل ، هم نطور -

 دانستتمم  .مان به مهران منظت م بتودبرگرتن

فرودگاه رشت در دست معم ر استت و بته همت ن 

گ الن حركتت كتردیم و ی علت با امومب ل به سو

ختورد ی بتر م رستمی به معط لتی چون چند روز

بود كه مس ر  هها را پوشاندجادهچنان مراف ك 

كته ی كردیم و زمتانی ده ساعت ط سه ساعته را

به مقصد رس دیم نزدیك به سه ستاعت از ن مته 

 گذشت. شب م 

همسرش و دختتر جتوان و زیبایرتان در  ،روزبه

دختتر  هلنا انتظار نداشتت .رمان بودندانتظا

جوان آنها به گتتردنم ب تاویزد و چنتان گترم 

انتظتار و ی یك منهتایی خوشامد بگوید. دلتنگ
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دم. بتتار دیگتتر در چرتتمانش خوانتتی را بتترا

ی و در مراحل بتاالی دانستم به محص ل مرغولم 

ی زیاد او را قتدری حركتب  .هم موف  شده است

 داد. مر از گذشته نران م درشت

اش در كمتال یك هفتته بتا دوستتم و ختانواده

 بار دیگتر .نوازی آنها گذشتمانو مهی مهربان

ی بازدیتد از امتاكن زیبتابه ماسوله و ی سفر

دیار آنها كه حتمًا به ختاطر هلنتا بته دقتت 

 .ده بود هلنا را به وجد آورده بتودشی ریزپ 

ختزر را ی بخش دریتای گرم زندگی دریا و آبها

چندین بار ماربه كردیم، لذت غوطه ختوردن در 

كوچك و بزرگ آن زنده و شادمان كترده ی هاموج

هلنتا لتذت  یو سر زنتدگی شك از شادبود و ب 

م تل داشتتم او در هتر  ،شتدی نص بم م ب رتر

داشتتم شتریك متن از آنچه كه دوستت م ی اهذر

ی مدمرمای شرجی شمال كه شن ده بودیم باشد. گ

پ ش همه را خسته كرده بتود، حتال هتم ی طوالن

در هلنا ه چ  ماا محملش برایم مركل بودی قدر

 و شتالِ ی معمول اسالمی هانداشت، از لبا ی اثر

ی و سر در آن طب عت گرم و چستبنا  بته راحتت

ی شتاد اكرد و با خنتدهگالیه استفاده م  بدون

و ی از سفرش كامالً راضت گفتبر لبانش به من م 

 خرنود است. 

هفت روز اقامت ما در شهر دوستان ما به سرعت 

حركتت  شهر عطر ملخ نتارنتی گذشت و ما به سو

ر دریا شوی جنگل، بوی كردیم. طب عت زیبا، بو

از ی دلپذیر همسترم، همگت یو در كنارم رایحه

شد، م ل داشتم بته ام محسوب م زندگ ی هاشادي

ش رین از سفرش ی هلنا خوش بگذرد و با خاطرام

كته از گذشتته بته ی گتاهبرگردد. در استراحت

 خاطر داشتم موق  كردیم.

از این مس ر نرفتته ی م الد، ما در سفر قبل -

است، یك سویش جنگتل ی یبایز یبودیم، چه جاده

دانستم شتمال ن كه م دیگرش دریا، با آی و سو

كردم خداوند هرگز مصور نم ی ست ولایران زیبا

 را در یك جا جمن كرده باشد. ی این همه زیبای

كنتار ی ب ا از فرصت استفاده كنت م و قتدم -

 دریا بزن م.

متوج ی ا دریتا قتدرآه، با كمال م تل، امت -

 دارد. 
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از اثترات بتاد و بتاران دیرتب  یدبل ، با -

 دریا هنوز متالطم است.  ،باشد

بازو در بازویم داشت و قدم به قدم او را به 

شتتدم و از ستر متوقت  م ی بردم. گهتهر سو م 

داشتتم و او مابتور به عقب بتر م ی قدمی شوخ

هایش را دوباره با من منظت م كنتد. شد گامم 

 : ی زدآم زلبخند ش طنت

رت آزاد است! متو ایتن چنتد روز دیگی بازو -

ویت در اخت تار دو باز هر دوی اخ ر عادت كرد

 ، یکی شرقی و دیگری غربی!لعبت زیبا باشد

 ؟!هچطور مگ -

ایناتا بتتود حتمتًا در  کفكر كردم اگر دختر -

 گرفت!خود م ی بازو

 به آن فكر كردي؟ خودم هم متعاب شدم. ی خ ل -

آزاد ی ركتتدر هر ح كرددانم چرا فكر م نم  -

 مااز است. ی و به هر كار

خطتر ب  و مسلمًا مرا دوستت متورد اطم نتان -

 یافته بود. 

 زده بود. ی م الد، مادربزرگت حرف خوب -

 چه گفته بود؟! -

 ا من پ چش مو. ب ن ، امكه مو مو م  -

من دست به رنگ و قلم مو  دانددختر جوان م  -

با  ،رندداها م   هنرمند را دوست م، خ ل دار

از ی یكتت كتترد، گفتتتی صتتحبت م متتن از نقاشتت

 ،داردبلوهای م ن تامور مترا خ لتی دوستت ما

حتمًا از شباهت صورت خودش در این مابلو آگاه 

 شده بود. 

 صورت او كر دي؟ی مگر از رو -

است از فرم صورت او ی ادغامی دق قًا نه، ول -

 و حاالت چرمانش.

  .بودو او آن را در سایت مو دیده  -

 طور باشد.باید هم ن -

بته ی گذشتند و ما به زودم ی در پی ها پساعت

پستر عمته و  .رست دیم نتارنت ملتخ شهر عطتر

 اش چرم انتظار ما بودند. خانواده

به دید و بازدید خویرتان و دوستتان  دو روز 

 گذشت. 

 ایم.ندیدهی م الد، ما هنوز شهر را به خوب -

ستپار مهتران رهی دانم و ما باید به زودم  -

 یم.وش

 فردا به دیدار شهر برویم؟ -
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 رویم.باشد، فردا م  -

 یرگ محلتهمساد بتز یروز بعد مقابل درب بسته

 قدیمی هلنا را متوق  كردم و از پستر متتولی

متترا شتتناخت كل تتد  یختتانوادهی كتته بتته زود

بته هلنتا او را  شكناكتاو خواستم. با نگتاه

ی رابتی همسترم مستلمان و متانع ممطمئن ساخت

 ورودش وجود ندارد. 

 داخل شبستان او را گرداندم و از اعتقادات و

از  .آداب رستتوم محتتل بتترایش معریتت  كتتردم

شنبه بازار كه حال مبدیل به پار  ُپرگل و پنت

فروشان ی از بساط ماه .بود گذشت مشده ی گ اه

درشت و ست اه ی از انا رهای نران .ی نبودخبر

نعناد  یر مازهدیدم و از آن همه عطنم ی خسرو

 نبود.ی و پونه خبر

را كته معتریفش ی پ ر و فق ر هلنا، آن مرد -

 آوري؟ را كرده بودم به خاطر م 

 .هگمآه، بل ، چطور  -

نرستت، حص ر م ی امكهی جایش ایناا بود، رو -

ی س گار ،بود چون ناب نا رنگی چرمانش خاكستر

رو ی هتان با دستتآبه ی در دست و با پك عم ق

 كرد.كمك م ی اش مقاضابلند کردهمان سآبه 

 چند سال پ ش بود؟ -

 پ ش. ن م قرن -

 آوري؟او را هم به یاد م  او مو حت -

كته ی ست، حوادثاطره خای من، كل زندگ عزیزِ  -

ستتازند، بتدون متا م ی سازیم و یا براخود م 

مانتد، ت انسان در شك و شبهه م یخاطره موجود

چون ن آن مثب ت ب معتقدم شااعت به زبان آورد

 شخص است. ی جایپا بری برای و چرای

گذشتته ختود ی به فراموشتی ها سعی ا خ لام -

ستت د، بته دالیلتی كته مخصتو  ختود آنهادارن

رایران اند بآنچه كه از م انش گذشتهی یادآور

كته از ی شتااعت دار مو آنقدر ولیمركل است. 

 ما همه بدانند. ی گویخود م 

كتمان و یتا ی برا یم حقایقكنهر چه فكر م  -

 كردن ندارم.ی مخف

چند  .او را متوق  كردم ی خانهمقابل درب فلز

ی هاهدرخت انا ر با گر یهاشاخه طرف دیوار آن

كوچته ی ستكوت عا بت .سبز انا ر آویزان بتود

ی صتدا اآسفالت شده را در بر گرفته بود، حتت
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شد. پس آن همه ه تاهو هم شن ده نم  یج رج رك

 !ندر كر ده بودپَ كاا 

متن ی و كتودكی قدیم یمن، ایناا خانه عزیزِ  -

 است. 

متن، غتافلگ رم كتردي،  م الد، عزیتزِ  ..یوا -

 آی م؟ایناا م  ینگفته بود

 م ل داشتم غافلگ رت كنم. -

پرنردآ " به قول خودتچه مح ط ساكت و آرامی  -
 "زندَپر نمي هم

 با هم در آسمان رقص آشفتهی و ه چ بادبادك -

 ندارد. باد

 كن ؟داري، چه فكر م ی چه احساس -

كتدام بته شتده و هتری بندافكارم همه طبقه -

ختود قترار دارنتد، ی هتا در جتافراخور ستال

كم و ب ش بته روال معمتولش استت، احساسم هم 

و آرامتتش دارم، ی ا ب رتتتر احستتا  راحتتتامتت

دانم هر آنچه كه بوده مقابل این درب بسته م 

رم هستتی و مو در كنتتا دانم م ،گ رد پایان م

موانم به مو رجتود م در وقت ن از به دلداری 

 كنم.

 گوی .آه، شادم كه این را م  -

 ،ی بتاز كنتدشتاید كست م ل دارم درب بزنم -

ایاتاد ی خواهم بدانم چته مغ  تر و محتوالمم 

 شده.

ی را نختواهی ستت و چ تزاشك همته جدیتد ب  -

 شناخت. 

آسمانش باید همتان ا نگاه كن، امدانم، ی م -

 آسمان باشد. 

بتا دستتان ی را كته روزی و اگر یادبودهای -

 ات نوشته بودي؟!كودك 

هتای خردستال شك باد و باران و یتا دستتب  -

 . دیگری پاكران كرده

متا را در ی بعد مترد جتوان و معقتولی دقایق

نه راهنمتایی كمال خوشروی ی به داخل ح اط خا

ستبز ی هاا خوشهاز داربست درخت انگور ب .كرد

ی متوق  ر خانه كوچكکناگذشت م و در ی فراوان

چنتد ی در محت ط خانته قبلت دانستتمشدیم. م 

جدیتد ستاخته بودنتد و ایتن ی هادستگاه خانه

ورود بته خانته ی هاپله .ماموعه آغاز آن بود

 یخانه در زاویته ،انداختمرا به یاد قدیم م 

ل و نُگتا از گتل مَ اق پدربزرگ قرار داشت امما
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 یبتا معب ته .نبتودی بومه عظ م گل سرخ نران

من هنتوز  یبلند اگر هم حوض ُپر خاطرهی دیوار

شد، همه، مانند همه دیگر دیده نم  وجود داشت

 خاطرات ملخ دیگر محو شده بودند. 

دانستتم م  .هم ره متر  كتردیمی آناا را برا

ی هتااز خاطرهی فرشتدیگر به آن كوچه با ستنگ

 رت.گنخواهم بر ی ملخ قدیم

م الد، به آرامگاه و یاد پدربزرگ و دیگران  -

 خواه م رفت؟ی ك

 رویم.روز دیگر و سپس به مهران م  -

 گذرند. آه، روزها چه سرین م  -

 دان م كه عمر سفر كوماه است. م  -

 برگردیم.ی و ما باید به زود -

 ه شده.ها یك ذری بچهدلم برا -

متن  ،م بتاخبريی من هتدانم كه از دلتنگم  -

 دارم.دیار مو را بس ار دوست 

 م را ب رتر.رو من یا -

  ، عزیزم.م الد ..هآ -
بیسررت و پررنجم    

 2006نوامبر 
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