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مقدمه
آقای بردیا گفتند که داستان را از منظر دیگری
نوشتهاند.
اشتیاقی در انتظار دریافت دستنوشتهاشان
با
بودم که گفتند برایم پست میکنند؛
و بهقول خود وفا کردند خیلی زود ،همۀ کارهای
روزمره را کنار گذاشتم و با کنجکاوی ،سطر به
سطر و کلمه به کلمه خواندم و صفحات را ورق زدم.
شگفتا چگونه مردی بزرگ و خوددار ،توانسته
احساسات دختر بچهای کوچک و سبکسر را جان ببخشد؟
ً همانگونه که دخترک ادای جوان
گفتارها دقیقا
ُلی را که بر خود
بالغ را در میآورد و گاهی ر
تحمیل کرده بود فراموش میکرد و همان دختر بچهی
بیپروا میشود ...
عجیبتر و جالبتر ،ترسیم طرز فکر و نحوهی گفتار
آن دختر روستایی است و نمایانگر قدرت قلم و
اندیشۀ نویسنده.
ما و اّ
ما ،اّ
اّ
ّد،
ما ،امید که همۀ نویسندگان متعه
روشنگر و جستجوگر باشند ،و توجه به قانون مسلط
ً بار کج به
بر جهان ملموس نشان دهند که واقعا
منزل نمیرسد.
گیرم که خلق را به فریبت فریفتی
با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟
...
مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید
به کوه آواز خوش ده تا خوش آید
در کتاب جامعۀ تورات سخنان منسوب به سلیمانآمده
است:
«حکیمان و صاحبان ضمائر پاک میتوانند آالم و
مصائب خود را بهوسیلۀ حکمت بالغۀ صالحی که در
طرح و نقش «عظیم جهان مندرج است تسکین دهند».
و این حکمت بالغه همان قانون تز و آنتی تز هگل،
اندیشهی بودا ،صدا و ندای مولوی ،همان کالم ساده
و قابل فهم و پذیرش خودمان است که:
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سخن نخست
اهل شهرعطرتلخ نارنج ،بابلیام ،انگشت در
انگشت پدربزرگ گذارده و درپنجشنبه بازارش
گشتهام تا که خود را بجویم و روزی ،بیابم.
پنجشنبه بازار ،با عطرسبزیهای صحراییاش،
با چشمان خواب آلود مرغان ازحال رفته اش
درآن روزهای گرم و مرطوب و بانگ زن آقای
پیر که کره خانه زده اش را در هیاهوی
ّ
لذتی داشت
بازارعرضه می کرد ،چه صفا و
لقمهای نان تافتون تازه ازکوره درآمده را
ْ و شیرنیِ آمده ازتابش
در کرهی ترشْ لب
ُسروی مزه کرد و درهوای
ِ انجیرهای خ
خورشید
خروس قندی پدر بزرگ به آواز جیرجیرک ها
گوش داد و گردوها را در لیفهی شلوار
چپانید ،حال چه سالهای درازی گذشته و من
درسرزمین صخرههای سرد و قندیلهای یخ زندگی
می کنم.
نقاشی و نوشتن را نهچندان دور ازهمان
سالها بهجان دوست داشتم وبهزودی درپناه
موسیقی سنتی ایرانی نقاشی را نزد خود با
وسایل ابتدایی شروع وبدون هیچ معلمی تا به
دورافتاده
اکنون
دادم.
ادامه
امروز
ّد خود نقاشم .نوشتن را هم
ازدیارم و تا ح
دراین سالهای اخیرکنار بوم سپید و رنگ و
قلم مویم بطورجّ
دی شروع کردم .وقت نقاشی
فرصتی دست میدهد تا مرغ خیال ،بههرسو به
پرواز درآید ،هرچند سی و شش سال است دیارم
را ترک کردهام ،اّ
ما این دوری باعث نشد که
ُ
فرهنگ و زبانش را گم کنم و خود را جدا
ازاو بدانم .آن چه برایم مّ
هم است ،پیامی
دارم،
هنریام
درکارهای
که
است
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درتابلوهایم .معتقدم که زمین و آسمان
بزرگند و من آن چه را نقش میکنم که می
بینم  ،تمایلی هم به داشتن سبک بهخصوصی
ندارم .تنها خواستهام انتقال آرامش ،نشاط
و ازخود گویی آن چه نقش کردهام به بیننده
است ،در نوشتن هم این مّ
هم را رعایت میکنم؛
انسان
اجتماعی
پیچیده
مسایل
چون
تعمق،
بیان،
به
احتیاج
درهرجامعهای
بازنگری و بیتردید اصالح و بازسازی دارد.
بهخصوص باید صحبتهای فرزندانمان را با
صبوری بشنویم و درفهم و بافتههای پرغوغای
بچهگانه و نوجوانانهشان که بیشک ،زمانی
خود را نشان خواهند داد ،بهخود تردیدی راه
ندهیم؛ زیرا که غفلت ما شاید هرگز قابل
جبران نباشد.
آنچه را که میخوانید ،ادغام قدری حقیقت،
چاشنی
با
همراه
و
فانتزی
دنیایی
ابهامهاست.
ِ نهچندان دور ،که گل و بلبل
بهامید آن روز
با هم شاد بخوانند.
بردیا
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فصل اول
با پاهای لرزان به دیوار سفید هال خانهمان
تکیه کردم و نفسی عمیق ک هاز سر ترس ،شرم و
خوشنودی گویا ساعت ها در سینهام حبس کرده بودم
با رضایت بیرون دادم ،گویا نتوانستم به درستی
همه هوای جمع شده داخل ریه ام را به بیرون
بدهم .نفس عمیق دیگری کشیدم و این بار با هیجان
بیشتر نفس حبس شدهام را اندک اندک بیرون
فرستادم و هر بار احساس سبکی بیشتری کردم.
عطر شب بو های درون گلدانهای راه پلهها حسابی
کالفهام کرده بود .چه بی موقع عطر افشانی می-
کردند ،گویی جای شب و روز را عوض کرده باشند.
عطرشان شیرین و در آن عصر گرم تابستان نفس گیر
بود .شاید هم از بوی آنها نبود ،نفس من بود که
راحت بر نمیآمد.
بار دیگر تپش قلبم را بوضوح حس کردم ،این تپش
را هفتههای اخیر به دقت حس کرده بودم ،جزیی از
وجودم شده بودند ،هر از گاهی چنان چنگ به دلم
ّر میکردم مرغ سر بریدهای درون سینه-
میزد که تصو
ام جای قلبم به هر سو میپرد.
حس میکردم عرق از زیر بازوانم سرازیر شده و
بلوز ساتین آستین حلقهام را نمناک کرده است.
نمیدانستم عرق شرم است یا عرق رضایت ،هر چه بود
رخوتی شیرین را در جانم میدواند و دانههای اشکم
را بی اختیار به صورتم سرازیر میکرد.
بسرعت چادرم را به سرم انداختم و از درب خانه
به بیرون پریدم ،نمیدانستم با چه سرعتی مسافت
خانه خودمان و خانه دختر همسایهمان که بهترین
دوستم محسوب میشد طی کردم ،پشت درب خانهشان که
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رسیدم احساس کردم که صورتم گل اندخته و مرغ دلم
بی مهابا به هر سوی قفس سینه ام پر میکشد.
زنگ را چند بار و ممتد فشردم و بی اختیار چند
ضربه هم با کف دستم به در کوفتم و سپس پیشانیام
را به درب فلزی سوزان از حرارت خورشید فشردم و
یکبار دیگر مثل دقایق گذشته که در طول دویدن به
سوی خانه دوستم با خودم تکرار کرده بودم ،گفتم:
 آاه  ....خدای من .پس تو وجود داری و مهر مرادر قلب او نشاندی ،آه  ...پروردگارا ،شادم و
سپاسگزار که مرا آفریدی .شادم که توانستم بشنوم
که او دوستم میدارد.
و گویی راضی نشده بودم ،تکرار کردم :او دوستم
میدارد ،او دوستم میدارد.
درب خانه با سنگینی باز و چشمان دوستم با
کنجکاوی و ترس به من خیره شد.
 وای نازنین ،چته؟ چه خبره؟ همه رو ترساندی،چه خبر شده؟!
سرم را روی شانهاش تکیه دادم ،بار دیگر نفس
عمیقی کشیدم و بی مهابا همانطور که دانههای
درشت اشک از دیدگانم سرازیر میشد گفتم:
 سپیده! میدونی ،به من گفت که دوستم داره ،اوهم مرا دوست می داره ،و با گوشه چادرم آب بینی
را که با هق هق ام سرازیر شده بود پاک کردم.
 پس جرأت کردی و بهش گفتی؟ خوشا به حالت ،حاالچرا اینجا ایستادهای ،همه رو از خواب بیدار
کردی ،همه میفهمن ،بیا تو بریم اتاق من.
 نه توی اتاق قلبم میگیره ،هوا میخوام ،ساعتگذشته نتوانستم به راحتی نفس بکشم هوا میخوام،
بریم تو حیاط ،جای همیشگیمان بنشینیم.
ً بزرگ بود ،دورتر از
حیاط خانه شان تقریبا
ساختمان درخت گردو جوانی که پدر سپیده چند سال
پیش کاشته بود خودنمایی میکرد ،نزدیک حوض که با
کاشی های فیروزهای تزیین شده بود روی تخت چوبی
ً روی مخّ
دهها
با فرش پوشیده شده نشستم و تقریبا
ولو شدم.
 خب ،تعریف کن ،خالصه کارتو کردی .وای تو چهجرأتی داری ،اگه بهت میخندید و بلند میشد و می-
رفت آن وقت چه کار میکردی؟! شاید دنبالش
میدویدی و روی پاهاش میافتادی!!
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 وای ،ترا خدا سر بسرم نگذار. خب بعد چی شد؟ مثل یک مجسمه مرمر تراشیده شده از شرم روبهرویم نشسته بود ،رنگینک را که مامان دیروز پخته
بود نگاه میکرد و هیچی نمیگفت.
 وای ،پس تو چه جوری سر صحبت رو باز کردی؟! بهش گفتم که دوست داره با هم بیست سؤالیکنیم.
 بیست سؤالی ؟! یعنی چی؟! حاال چرا بیستسؤالی؟!
 یک جوری میبایست وارد مطلب میشدم ،از خانممادرش شنیدم که هم به کتاب خواندن عالقه داره و
هم هیچ گاه برنامه های مشاعره مهدی سهیلی و
برنامه های بیست سؤالی تقی روحانی را از دست
نمیده و هم اینکه شب ها تا برنامه های گلهای
رنگارنگ رادیو را نشنوه خوابش نمیبره.
 من نمیفهمم تو با این سن و سالت این شگردهارو از کجا یاد گرفتی؟
 وای ،سپیده تو نمیدانی ،انسان عاشق از هیچکاری نمیگذره.
 و تو عاشق این پسر شدی .نه بابا نباید بدً با هم جور
چیزی باشه ،من که تا حاال ندیدمش حتما
در میآیید .اسم قشنگی هم که داره.
 آاه ....بلی ،همه چیزش قشنگه ،خودش ،حرفزدنش ،اسمش ،همه چیزش ،نگاهش ،نگاهش به من می
گه که میالد منه.
 خب بعدش چی شد؟ میخواستم ببینم آیا کس دیگری را دوست داره،آیا کس دیگری تو شهرشان منتظرشه یا اینکه
همانقدر تنها است که من یک بار قبالً تو خانهشان
و در نگاهش دیده بودم.
 گفتی چند سالته؟! گفتم که شانزده سالمه و برای اولین بار عاشقشدهام.
 پس نگفتی که فقط سیزده سالته! نخیر به زودی چهارده سالم می شه ،از اینگذشته میترسیدم اگر حقیقت رو بهش بگم منو بچه
بدونه ،از این گذشته اندامم به شانزده سالهها
میخوره ،تازه گفتم که سه ماه هم ازش بزرگترم!
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 اینو دیگر چه جوری میتوانی درستش کنی؟! نگران هم شد ،گفت مگه می شه دو نفر که همدیگررا دوست دارند ،دختر مسنتر از پسر باشه!
 خب ،چی جواب دادی؟ که دو نفر که عاشق هم هستند ،چند ماه اختالفسن بین شان مهم نیست .بعد هم بوسیدمش.
 چی؟! وای خدای من ،نازنین دیوانه شده ای،بوسیدیش ،چه جرأتی ،دیگه چی؟!
 بلی بوسیدمش ،قلبم داشت از دهانم خارج میشد،یک حس قوی ،یک حس ناشناخته ،چطور بگم ،گرم،
سحرانگیز منو وادار کرد ازش سؤال کنم که آیا
دختری را تا به حال بوسیده.
 وای ،چه جواب داد؟ سرش پایین بود ،دیدم رنگ پریدهاش پریده ترشد ،رنگ مهتاب شده بود ،یه مهتاب گندمگون ،مثل
سایه روشنهای روی خود ماه ،جوابی نداد ،فهمیدم
خجالت کشیده ،بلند شدم ،پاهام میلرزید ،رفتم
جلو ،یکباره خم شدم و لباشو بوسیدم.
 تو به سرت زده ،دیوانه شدهای ،آخه چه جوریجرأت کردی ،حاال چه جوری در موردت فکر میکنه،
اگر مامانت از راه رسیده بود چه میکردی؟!
 مامان میدونست که او میآد خونه ما تا با همریاضی کار کنیم.
 وای خفه شی ،پس دم مامانت رو هم دیده بودی! آره ،همه چیز را برای مامان تعریف کرده بودم،از روز اول که جلوی آینه هال خونه شون دیده
بودمش ،اینقدر گفتم و گفتم ،اینقدر اشک ریختم
تا مامان قبول کرد تنها بیاد خونه ما تا با هم
ریاضی کار کنیم.
 و تو قصد داری مسائل پیچیده این عشق را بافرمول های پیچیده ریاضی حل کنی؟!
 مهم اینه که براش اعتراف کردم که دوستش دارمو مهمتر اینکه او هم به من گفت که دوستم داره،
بقیهاش هیچ مهم نیست.
ُل خدا ،تو فقط سیزده سالته و او هم
 ولی آخه خفقط شانزده سال ،فکر میکنین کجای دنیا رو می-
توانید فتح کنید؟!
 وای سپیده ،تو چند سال از من بزرگتری ولیهنوز عاشق نشدهای ،نمیدونی عشق یعنی چی.
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 نازنین ،بیدارشو ،تو دیروز با عروسکهایت آمدیاینجا و کلی عروسک بازی کردیم ،ولی امروز زیر و
رو شدهای ،جوری از این عشق حرف میزنی که گویا
سال هاست عاشق بودهای.
 همینطوره ،عشق که امروز و دیروز و فردا نمی-شناسه ،میآد و سیستم فکر را به هم می زنه ،من
از روز اول که دیدمش احساس کردم که زیر پاهایم
خالی شده ،یک احساسی در قلبم بوجود آمد که
شباهت به هیچ طپش دیگری نداشت ،آن وقت فهمیدم
که باید احساس عشق باشه ،فهمیدم که عاشق شدهام.
 تو با این سنات و این کتاب های جورواجوری کهمیخوانی ،هیچ چیزی از جانب تو نمیتونه عجیب
باشه ،حاال میخواهی چه کار کنی؟
 وای چه سؤالی میکنی ،خب معلومه ،میخوام از هرلحظه زندگیام استفاده کنم تا بیشتر باهاش باشم،
قراره فردا هم ساعت ده صبح بیاید تا با هم درس
بخوانیم .فردا میتوانم بیشتر باهاش صحبت کنم،
بیشتر ازش بدونم.
 آره جون خودت! درس عشق ،ریاضی پیچیده عشق کههیچ فرمولی برای شکافتن و باز کردنش نیست ،حاال
حل مسئله پیچیدهاش بماند.
 خیلی حرف ها دارم بهش بگم ،اینقدر خجالتی استکه به زور سرش رو بلند میکنه تا به هم نگاه
کنیم ،این همهاش من هستم که به او خیره می شوم.
وای سپیده حالت نگاهش ،رنگ چشمهایش دیوانهام
میکنه و شاید از شادی دیوانهام میکنه ،نمیدانم
چه بگویم.
 او هم ترا بوسید؟ نهِ ! چرا؟ تو که بوسیدیش.
 ا فکر کنم بلد نبود! پس تو از کجا یاد گرفتی؟ دیوونه ،مگه تو فکر فانتزی نداری ،بوسیدن کهکاری نداره ،اینقدر عروسکهایم را بوسیدم تا یاد
گرفتم.
 گفتی کالس چنده؟ کالس ُنهم را تو شهر خودش تمام کرده ،رشته اش
ادبی شده و بعد از تابستان هم کالس دهم را در
دبیرستان ذوالقدر شروع میکنه.
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 خب حاال میخواهی چه کار کنی؟ دیوونه خانم ،خب معلومه ،میخواهم دوستش داشتهباشم ،بیشتر از جانم ،میخواهم باهاش بزرگ بشم
تا موقعش برسه .میدونی وقتی لبشو بوسیدم طعم
تمشک وحشی میداد ،تمشک شسته شده از خاک صحرا
توسط قطرات باران.
 وای چه حرف ها میزنی .از کجا میدونی طعم تمشکوحشی بود ،شاید طعم خرما و عطر رنگینک بود!
 نه،نه ،میدانم که عطر تمشک وحشی بود ،رنگچشمانش قهوهای سیر ،به سیاهی میزنه ،موهاش هم
بلوطی تیره ،مثل رنگ موهای خودمه.
 وای بگم خدا چه کارت کنه ،دلمو قند کردی ،دلممیخواد ببینمش.
 فردا میآید .ساعت ده صبح ،از الی در نگاهش کن.چادرم را که زیر تنهام جمع شده بود باال کشیدم و
روی سرم جابه جا کردم ،چند تا ماهی قرمز درشت
که تو حوض فیروزهای میان آب زالل تازه عوض شده
سر به دنبال هم گذاشته بودند از های و هوی دلم
هیچ خبری نداشتند ،اما چرا ،گاهی یکی از آنها
باال میآمد ،دهان کوچکش را در سطح آب باز و بسته
ً دوستت داره؟ حرفشو
میکرد،گویی میپرسید :واقعا
باور میکنی ،آیا او میدونه عشق یعنی چه ،و گویا
صدای دلم به گوشش نمیرسید ،چون با حرکتی ظریف
سینه و شکم صورتیاش را نشان میداد و باز در قعر
حوض گم میشد.
صدای سپیده منو به خودم آورد.
 میخواهی بروی؟ چه عجله ای داری؟ نه ،باید بروم ،خیلی وقته اینجایم ،مامانً برگشته خانه.
حتما
 کی میآیی پیش من؟ باید همه چیز را برایمتعریف کنی.
 باشد ،باشد ،میآیم و همه چیز را برایت تعریفمیکنم ،به شرط اینکه پیش خودت بمانه دلم نمی-
خواد کسی بفهمه  ،بخصوص اینکه او هم تأکید کرد،
میفهمی؟
 آره ،باشه ،قبول دارم ،قول میدهم ،واینازنین ،قربونت برم ،مواظب باش.
 -خاطرت جمع باشه ،من مواظبم.
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به کوچه زدم .تمام بدنم التهاب داشت .احساس می-
کردم زانوهایم میلرزه ،تمام تنم ذوق ذوق میزند،
اما ذوق ذوقاش هم شیرین بود.
درب خانه را که یادم رفته بود قفل کنم باز
کردم و وارد هال خانه شدم .مامان هنوز برنگشته
بود ،روی صندلیای که ساعتی قبل او روش نشسته
بود نشستم ،حس کردم هنوز گرمای بدنش را در خود
دارد و آن وارد پوست و گوشتام میشد ،با سر
انگشتان ریزههای شیرینی را که در ظرفاش جمع شده
بود برداشتم و به دهان گذاشتم ،وای چه خوش مزه
بود ،شیرینیای که هر بار مامان درست میکرد می-
بایست آن قدر التماس کند تا تکهای کوچک را به
زور قورت دهم .استکان بلورین چایاش را با دو
انگشت دیگرم گرفتم و رو به روشنایی که از داخل
درب رو به حیاط وارد هال میشد گرفتم و اثر
لبانش را بر روی لبه آن دیدم ،شیارهای باقی
مانده همه صاف و زیبا بودند ،گویا صورتی رنگ
بودند ،با دقت همان نقطه را به لبانم فشردم و
چند قطره از چای را که باقی مانده بود به نوک
زبانم نشاندم و از مزه سرد آن لذت بردم ،قطره-
های سردی بودند که به التهاب گداخته وجودم می-
نشست و خنکا ای به جانم میداد ولی کافی نبود،
حس میکردم تب دارم.
با بی رغبتی ظروف پذیرایی را شستم و خشک
کردم ،صدای کلید انداختن درب ورودی را شنیدم،
دانستم که مامان آمده است ،به سرعت پلههایی را
که به طبقه باال و تنها اتاقش یعنی اتاق خودم
ختم میشد طی کردم و خودم را روی تختخوابم
انداختم.
ضربهای به درب خورد و مامان وارد شد.
 عزیزم چطوری؟ خوبم مامان فقط خستهام. خب میالد خان آمد؟ بلی مامان ،ایشان آمدند و کلی ریاضی کارکردیم.
 پسر خوب و مؤدبی به نظر میرسد ،مگه نه؟ بلی مامان ،قراره فردا هم بیاید. -یعنی من فردا هم باید بروم منزل مادربزرگ؟!
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 مامان اینجوری بهتره ،او اگه بدونه شما خونههستید ،ممکنه نیاد.
 وای چرا؟! مگه از من میترسه؟! نه ،نمیترسه ،مگر خودتون نگفتید که چقدرخجالتی است ،خب رویش نمیشود و نمیآید.
 ولی تا کی میخواهی این جوری باشه؟ مامانی ،مگر خودتون پیشنهاد نکردید که ماریاضی کار کنیم.
 بلی ،البته با التماس خودت ،حاال پاشو بیا کمککن تا غذا را آماده کنیم ،پدرت به زودی میآید.
 مامان ،امروز خستهام ،سرم درد میکنه ،هیچحالم خوش نیست ،مثل اینکه تب هم دارم ،اشتهای
غذا ندارم ،میخواهم بخوابم ،اگر هم پایین
نیامدم حتی برای شام هم صدایم نکنید ،گرسنهام
نیست.
 نکنه سرما خورده ای و داری مریض میشوی. شاید هم مال ضعف بدنم باشد ،میدانید که؟! تو چقدر زود وارد به این مرحله شدهای. با تمام خستگیها و نکبتیهایش میدانم که دارمبزرگ میشوم.
 خیلی خوب ،استراحت کن ،به پدرت هم میگویمنیاید بیدارت کند ،غذا میگذارم در یخچال ،نصف
شبی اگر گرسنهات شد بلند شو و بخور.
 چشم مامانی ،دستتون درد نکنه. اگر وضعت خراب تر شد بیا و بگو. چشم قربونتون بروم.از صدای قدمهای مامان که بر روی پلهها خفیف
به گوش میرسید معلوم بود که صالنه صالنه پایین
میرود ،مطمئن شده بود که حاالت امروز من نمی-
تواند جدا از حالتهای مشخص من از یک بار در ماه
باشد ،میدانست که از حال میافتم و به اتاقم
پناه میبرم.
دو عروسکی که مادربزرگ خودش برایم درستکرده -
بودگوشه تختخواب و بهبالشهایم تکیه داده به
آرامی نشسته بودند و به من نگاه میکردند،
مادربزرگ با فشردن پنبه زیر پوست پارچهای
صورتشان و آرایش چهره ها سعی کرده بود طوری
حالتها را فرم بدهد که یکی پسر و دیگری دختر به
نظر برسد ،ولی هرگز در این کار موفق نشده بود،
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هر چند که عروسک ها به واقع زیبا و دقیق از کار
درآمده بودند و گذشته از لباس هایشان که یکی
فرم مردانه و دیگری دامنی چیندار در برداشت سر
و رویشان ناباورانه شبیه هم بود ،موهای پسر
ً بلند و به رنگ بلوطی تیره و موهای دختر
تقریبا
بلند تا سرشانه و آن هم بلوطی تیره ،صورت پسر
مهتابی و گندمگون و صورت دختر هم مهتابی و
گندمگون و شاید قدری تیره تر ،چشمهای پسر با
حالت ابروانش نافذ و سؤال کننده و چشمان دختر
دلفریب و آرام کننده .چه شباهت عجیبی باهم
داشتند و در این مدت که مادربزرگ به تقاضای
خودم عروسکها را برایم درست کرده بود و با
اصرار همیشگیاش که برایشان اسمی انتخاب کنم و
من طفره میرفتم چون تابحال نتوانسته بودم اسم
مناسبی که برازندهشان باشد برایشان انتخاب کنم
و آنها را پسرک و دخترک مینامیدم ،فکرم این بود
که انتخاب اسم برازندگی میخواست ،میبایست صالبت
داشته باشد.
عروسک هایم را بغل کردم ،لطافت و نرمی بدنشان
موج گرمی از دوست داشتنشان را در دلم بوجود
آورد .اما ناگهان ولشان کردم و تا زمانی که هر
کدام به گوشه ای از تختخواب ولو شدند خود به
کنار دیگر تختخواب خزیدم.
وای ،خدای من ،چه شباهتی.
ّر میکردم داشت آرام میگرفت چنان
قلبم که تصو
ّر کردم چون غنچه گل
با سرعت و شدت میزد که تصو
رزی باید باشد که در معرض طوفانی ناگهانی که از
هیچ کجا رسیده باشد قرار گرفته و از خود خواهد
درید و باز خواهد شد.
هیاهویی در سرم دوید که گفتم آتشفشان کوهی
باید دهان باز کرده باشد که زمین لرزهاش فقط در
وجود من صورت خواهد گرفت.
دقیقتر به عروسک هایم خیره شدم ،نگاهم از
اولی به دومی و از دومی باز به اولی ،وای خدای
من ،کسی که همیشه دوستت داشتهام.
این دو چقدر شبیه من و میالد هستند!
حالت نگاه میالد در صورت عروسک که گویی با من
حرف میزد ،دو چشم جذاب ،گیرا و سؤال کننده و
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حالت نگاه عروسک دیگر با چشمانی مخمور
گیسوانی بلند و بلوطی تیره ،حالت چهره خودم.
چه دست نامریی در کار بود که از ما دو بدل
ساخت ،پس من هرگاه که به میالد دسترسی نداشته
باشم میتوانم با عروسکام به صحبت بنشینم.
آ اه  ....چه اسم بامسماء و زیبایی برای
عروسکهای من ،برای واقعیت های زندگی من...
میالد و نازنین.
چنان داغ شده بودم که احساس لرزش میکردم ،در
آن عصر تابستان احساس میکردم با تمام تبی که
داشتم میلرزیدم  ،لرزش شوق ،لرزش غم ،لرزش کمی
خنده و دنیایی گریه ،اشکم بیاختیار سرازیر شد.
عروسکهایم را دوباره با شوق بغل کردم ،صورت
میالد را بارها بوسیدم و دستی به گیسوان نازنین
کشیدم و لبهای آنان را بر روی هم قرار دادم.
آاه  ....همه این ماجرا از روزی شروع شد که
مادرم بمن گفت:
 نازنین ،برای دیدار خانوم رئیس اداره پدرتمیرویم.
 کی مامان؟ فردا ،تلفن کردم و برای ساعت پنج بعداز ظهربا ایشان قرار گذاشتم.
 ولی مامانی ،من و سپیده قرار است فردا برویمخرید.
 خب اگر حوصلهات سر رفته به سپیده که هر روزمیتوانی او را ببینی بگو که کار دیگری داری.
 باشه ،چشم ،همین کار را خواهم کرد.روز بعد رأس ساعت پنج بعد از ظهر ما منزل خانوم
رئیس بودیم.
در نگاه اول از او خوشم آمد ،خانمی بود شاید
سی و پنج ساله ،ابروانی به زیبایی آراسته و در
پناه آنها چشمانی مخمور میشی که حکایت از
مهربانی و بردباری میکرد ،اندامش زیبا و متناسب
بود ،حرارتی دلنشین از لحن صحبتش در گوشم می-
نشست ،احساس کردم صمیمانه دوستش میدارم.
در تمام یک ساعتی که ما در اتاق پذیرایی آنها
نشسته بودیم او و مامان بودند که با هم صحبت
میکردند و همانگونه که رسم خانمهاست از وضع
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مطلع

خانوادگی
میشدند.
یکبار رو به من کرد و گفت:
 در این شهر کوچک بهتان خوش میگذره؟ تابستانهاکه مدارس تعطیل است چه میکنید؟
 کار زیادی نمیشود انجام داد ،سرم به مجالتمتعدد گرم است ،به مامان هم در کارهای خانه،
بخصوص گل کاری باغچهها کمک میکنم.
 چه خوب ،چه گلهایی را دوست دارید؟ شب بو ،این گلها را خیلی دوست دارم. من خودم هرگاه که وقت گیر بیاورم از کاغذهایمخصوص گل سازی استفاده میکنم و گل میسازم،
بخصوص شکوفه های آلبالو و سیب .و اشاره به
گلدانی مملو از شکوفه های زیبای نشانده به شاخه
های درخت کرد.
 وای ،چقدر قشنگاند ،چه با سلیقه درست کرده-اید.
 از کوچکی به کاردستی عالقمند بودم ،هنر درخانواده ما موروثی است ،رو به سوی مادرم
برگرداند و گفت:
 شما بزودی باید برای دیدار دوباره ما بیایید،میل دارم شما را بیشتر ببینم .غذای شمالی درست
میکنیم و دور هم خواهیم بود ،ما باید بیشتر با
هم آشنا شویم ،شوهرم از همسر شما خیلی تعریف
میکند.
مامان بالفاصله گفت:
 وای نه ،اول شماها باید تشریف بیاورید. نه ،دعوت اول از من بود ،در نتیجه تلفن خواهمزد و قرار میگذاریم.
ً با کمال میل.
 حتما شما فقط یک دختر دارید؟ بلی فقط همین یک بچه را داریم. چه زیبا و معقول است.و نگاهی گرم و مهربان به من انداخت.
 و بچه های شما؟ ما پنج تا داریم ،سه تایشان اینجا و با ماهستند.
 -و آن دو تای دیگر؟

21

/

افسون یک نگاه

 یکی در ایتالیا تحصیل میکند و آن دیگری دیپلمگرفته و سپاه دانش است.
من بالفاصله پرسیدم:
 آیا دختری هم دارید؟ بلی عزیزم .ولی او آخرین و کم سال است ،امروزبا پسر چهارم ما رفته بیرون تا قدری بگردند.
مامان از جایش بلند شد ،موقع رفتن رسیده بود،
من هم از جایم بلند شده بودم ،روبرویم روی
دیوار چشمم به تابلوای از صورت دختری افتاد که
کسی نقاشی کرده بود ،دخترک نگاهی جّ
دی و مصمم
داشت.
چادرم را روی سرم جا به جا کردم ،ما در مواقع
خصوصی از چادر استفاده نمیکردیم ولی در اجتماع
و امروز که پیاده تا خانه آنها آمده بودیم چادر
به سر داشتیم.
از اتاق پذیرایی خارج شدیم ،میبایست از هال
ً بزرگی میگذشتیم تا به درب خروجی خانه
تقریبا
میرسیدیم ،پنجره های اطراف با پرده های مخمل
سبز نازکی تزیین شده بود که نور را نه چندان از
خود عبور میدادند.
روبه روی من مرد جوانی پشت کرده به ما رو به
روی آینه که به دیوار تعبیه شده و زیر آن دست
شویی قرار داشت ایستاده بود.
ابتدا چشمم به موهای بلوطی رنگ تیره او افتاد
که هنوز رطوبت آب را در خود داشت ،گویا تازه از
ً بلند و یک
زیر دوش درآمده باشد ،موهایش تقریبا
دست شانه شده بود ،هنوز فرق سرش نمایان نشده
بود.
ناگاه نگاهم به دو چشمان کاوش گر که ما را از
ً نگاهش را از
درون آینه میپایید گره خورد ،سریعا
دیدگانم دزدید ،برگشت و با نگاهی به مادرم سالم
گفت.
 این میالد و پسر سوم ما است.مادرم بیاختیار گفت :وای چه پسر زیبایی دارید،
خدا حفظشان کند.
و مرد جوان با تکاندن سر که نشانه سالم و
عذرخواهی بود در اتاقی ناپدید شد.
 سرش به کار خودش است ،از همه رمیده و بهتنهایی پناه آورده.
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 وای چه جوان محجوب و سربه زیری .خدا برایتاننگاهش دارد.
ً حرف مادرم را متوجه
و من احساس کردم که دقیقا
نشدم ،چیزی درون دلم خالی شد ،اگر به مامان
ً نقش زمین میشدم .چیزی در
تکیه نداده بودم یقینا
اعماق دلم جوشید که بیسابقه بود .شیرین بود و
در عین حال از سر پنجههای پا تا پیاز موهایم را
به حرکت درآورد و تیر کشید .چیزی در درونم بمن
گفت :قلبت را از دست دادی دیگر مال خودت نیست.
دلم نمیخواست آنجا را ترک کنم ،دلم میخواست
به دامان مادرش میآویختم تا بیشتر بدانم ،چند
سالشه ،چه عالیقی در زندگی داره ،در این شهر
کوچک و آتش گرفته روزها را چگونه میگذراند ،آیا
هم صحبتی داره؟ آیا به کسی فکر میکنه ،وای خدای
من ،تو کجایی ،من کجایم ،کمکم کن ،این همه
هیاهو تو سرم و این همه سؤال و این همه جوشش
بیجواب در درونم ،اگر سر برود ،اگر ذوب شدم چه؟
وای خدای من چه کنم.
از خانه بیرون آمدیم ،چادرم را محکم دورم
پیچیدم و باز به مامان تکیه دادم ،نیرویم از
تنم پر کشیده بود ،حس میکردم پاهایم قدرت قدم
به جلو گذاشتن را ندارد ،دلم نمیخواست بروم،
دلم میخواست میماندم ،برای همیشه میماندم.
 وای نازنین ،خسته شدم ،چته ،چرا این جوری بهمن تکیه دادهای ،درست راه برو.
 مامان سرم گیج میره .حالم خوش نیست.ِ ،چرا؟! تو که ده دقیقه پیش باکیات نبود.
 ا می دانم ،ولی نمیدانم چهام شده ،باید مالگرمای بیرون باشه.
 باید همینطور باشه ،داخل خانه کولر هوا رامطبوع کرده بود و حال این گرمای آتشین بیرون،
به زودی تاکسیای میرسد ،رسیدیم خانه برو قدری
استراحت کن.
تا برسیم خانه هزار بار آن صحنه کوتاه را در
تمامی جانم زیرو رو کردم .نه ،خواب نمیدیدم،
بیدار بودم و به خوبی میدانستم که افسون یک
نگاه و صاحب آن شدهام ،مثل پرندهای کوچک در
طوفان نگاه مصمم یک مرغ بلند پرواز ،ولی ...
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آاه  ...او که نگاهش از نگاه خودم خجالتی تر
بود.
به خانه رسیدیم و من به اتاقم پناه بردم ،شب
شده بود و مامان میدانست که تن به شام نمی دهم
و در اتاقم به کارهایم مشغولم.
دو تا عروسک هایم مثل همیشه سر جایشان نشسته
بودند ،پشت میز کوچکی که داشتم نشستم ،و بی
اختیار به آینه گردی که روی میز داشتم خیره
شدم ،ناگهان وحشتم برداشت ،این صورت پف کرده،
این چشم های چند برابر بزرگ شده ،اصالً موهایم را
نمیدیدم وحشت زده از روی صندلی بلند شدم ،خدایا
این که بود که در آینه ظاهر شده بود ،یعنی ظرف
ساعتی اینقدر تغییر کرده بودم؟! دوباره در آینه
و اینبار با دقت بیشتری نگاه کردم ،خندهام گرفت
و موجی از خوشحالی در قلبم جوشید ،در آینه از
روی دیگرش نگاه کرده بودم ،آن رویی که چهره
نگاه کننده را چندین بار بزرگ میکند ،با حرکتی
روی دیگر آینه را جلوی صورتم نگاه داشتم ،نه،
خودم بودم ،با ابروهای کمانی پیوسته و چشم های
درشت و خوش حالت قهوه ای که قدری رنگ عسل در
خود داشت ،حلقه ای از زلفام را که روی پیشانی -
ام پخش شده بود با سر انگشتان کنار زدم و
اینبار دقیق تر به چشمانم خیره شدم ،نگاهم به
خودم یک دنیا سؤال داشت.
وای ،او که بود ،چرا این طوری نگاهم کرد ،تو
من
نفس
چرا
و
بود
چی
نگاهش
بیاختیار بند آمد ،چرا حس کردم وجودم آتش فشانی
شد و مواد گداختهای را درون پیکرم ریخت ،این
همه گداختگی و این همه سوزش ،وای ،چه سوزش و
سازش شیرینی.
این که میگویند عشق در یک نگاه ،در یک چشم به
هم زدن ،آیا همین است ،اگر این است پس چرا هرگز
نظیر این را نه جایی خواندم و نه کسی برایم
تعریف کرد ،این همه بر سر دو راهیهای مختلف را
خواندم حتی نظیر این را هم کسی نتوانسته بود
تعریف کند ،پس این همه خطا کرده بودند بدون این
که بدانند برای چه خطامیکنند؟! یا اصالً بدانند
عشق چیست؟ این عشق است چگونه با او سر کنم و
جلو بروم ،اگر این عشق یک طرفه باشد چه کنم؟اگر
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او به من توجهی نکند ،اگر او بچهام بداند و
ناالیق دوست داشتن چه کنم؟
روبروی آینه قدری عقب و جلو رفتم ،تمامی من
در آن جای نمیگرفت مجبور شدم تکه تکه خودم را
در آن زیر نظر بگیرم ،سینه هایم رشد کرده
بودند ،برجسته بودند و کسی نمیتوانست حدس بزند
که فقط سیزده سالم است .آه ،آیا یک دختر سیزده
ساله میتواند عاشق شود .آیا اجازه داردکه عاشق
بشود و کسی را دوست بدارد ،وای ،چه میگویم عشق
که این حرف ها سرش نمیشود ،میآید و میسوزاند و
خاکستر میکند .آینه را دوباره روی صورتم ثابت
نگاه داشتم ،میدانستم که زیبا هستم ،به من گفته
بودند ولی تا امروز جّ
دیاش نگرفته بودم ،یک دختر
سیزده ساله خوشگل باشد ،خب باشد که چه.
صورتم را قدری باال بردم و چشمانم بر روی لبانم
ثابت ماند ،قدری خشک به نظر میرسید ،با زبانم
ّت
هر دوی لبانم را مرطوب کردم و از برقش لذ
بردم ،لبانم پر و زیبا بنظر میرسید.
با همین دهان و لبانم به او خواهم گفت که دوستش
دارم.
صورتم از التهاب درونم داغ شده بود ،باید
بدانم به چه و یا به که فکر میکند ،آنقدر به او
توجه میکنم تا که اسیرم شود ،آن وقت بیشتر
دوستش خواهم داشت.
روی تختم دراز کشیدم و دو عروسک بینامم را
بغل کردم و به سینه فشردم ،آنقدر خسته و هیجان
زده بودم که نمیدانستم شب را چگونه میتوانم به
صبح برسانم.
بارها و بارها آن صحنه کوتاه در هال خانه
آنها را در فکرم تکرار کردم ،صورتش گندمگون
بود ،شاید سایه پرده سبز رنگ پنجره ها بود که
به صورتش رنگ داده بود ،مثل این که دو سه قطره
آب از موهایش به صورتش چکیده بودند چه نگاه گرم
و افسون کنندهای داشت.
چند سالش بود ،کالس چندم است ،چه رشتهای را می-
خواند ،وای ،این همه سؤال و این همه بیجوابی!
صبح دیر وقت از جایم بلند شدم ،مامان طبق
معمول رفت که با مادربزرگ دیداری داشته باشد و
در عین حال خرید روزانه را هم انجام دهد.
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تابستان بود و مدارس تعطیل و در آن شهر کوچک
دور افتاده استان فارس که اگر دو ساعت پیاده
راه میرفتی شهر به پایان میرسید.
پدرم معاون ادارهای بود و سرش به کارهای
اداری و معدود دوستانی که داشت گرم بود و مادرم
هم خانم خانه ،همدم مادربزرگ و یکی دو تا اقوام
دور و نزدیک مقیم آن شهر .تنها سرگرمی من کتاب
خواندن و تالش اینکه از روی آهنگهایی که از طریق
رادیو پخش میشد سعی کنم ترانههای جا افتاده یکی
از دو تا خوانندههای زن و مشهور آن دوره را یاد
بگیرم .میدانستم صدای خوبی دارم و به من هم
گفته بودند و در محافل خانوادگی و گاهی هم در
جشنهای دبیرستان میخواندم ،حقیقتش این که از
صدای خودم خیلی خوشم میآمد.
پدرم تار را به خوبی مینواخت ،خودآموخته بود
ولی همه میگفتند که خود آموخته بینظیری است .آن
زمان که موسیقی سنتی و اصیل سینه به سینه منتقل
میشد برای آنهایی که ذوقی و شوری در سر داشتند
فراگیری ساز و یا خواندن آواز سرگرمی پر شوری
محسوب میشد .اصوالً دختر شاد و سرزندهای بودم و
زمانی که به هر بهانه غمی جایگزین شادیام میشد
تنها راه عالجش را در این میدیدم که سر به زانوی
پدر بگذارم تا زخمه های موزونش مرا به دنیای
خودم ببرد.
بیاشتها به زور صبحانه مختصری خوردم ،دستی به
سر و رویم کشیدم و به سوی خانه دوستم رهسپار
شدم.
 وای ،چه عجب از این طرف ها؟!ً هر روز اینجام.
ُل نشو ،من که تقریبا
 خ ولی بار آخر گویا مردد بودی که بیایی یا نه. مامان منو تو مخمصه قرار داده بود.ِ ،چرا؟ تو که با مامانت این حرف ها رو
 انداری.
 درسته ،احساس کردم دلش میخواهد من هم باهاشبروم ،برای دیدن کسی میرفت.
 خب رفتید دیگه حاال مگه چی شده که سگرمههات توهم رفته؟!
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 وای سپیده شاید ای کاش نرفته بودم همین رفتنکل وجود منو تکان داده بدون اینکه زمین لرزه ای
زیر پاهایم را بلرزاند ،لرزیدم .
 مگه چی شده .به دیدار کی رفته بودید؟ نگرانمکردی ،خب تعریف کن.
 سپیده تو تنها دوست منی ،به تو اطمینان دارم،ازت میخوام هر چیزی رو که برات تعریف میکنم پیش
خودت بمونه ،قول میدهی؟
 وای نازنین ،دیوانهام کردی ،معلومه که قولمیدهم ،مگه منو تا به حال نشناختی ،مگه من همه
چیز زندگیام را برایت تعریف نمیکنم؟!
 چرا ،چرا ،ولی این فرق میکنه. چرا ،مگه چه اتفاقی افتاده؟سرم را روی شانه اش گذاردم و بی اختیار اشکهایم
سرازیر شد.
سپیده دو سال از من بزرگتر بود و تنها دختر
ً هم سنی بود که در همسایگی ما با پدر و
تقریبا
مادرش زندگی میکرد ،صورتش به علت نوعی بیماری
پوست که داشت سفید بود که بفهمی نفهمی به صورتی
میزد ،موهایش قهوهای روشن بود که هیچ کمکی به
روشن بودن صورتش نمیکرد ،دختر مهربان و فهمیده-
ای بود ،تنها دوست من در این شهر بود و ما اغلب
اوقات آزادمان را با هم میگذراندیم.
دستی به موهایم کشید و بدون اینکه سرم را بلند
کند .گفت:
 خانم خوشگله ،به گوشم ،تعریف کن ببینم چیشده.
خانم خوشگله اسم متعارفی بود که پدرم به من
داده بود و سپیده این را شنیده بود.
 فکر میکنم عاشق شدهام. وای ،چطور مگه ،تو که تا چند روز پیش وقتیداستانهای بر سر دوراهی را که خوانده بودیم
پوزخند میزدی و میگفتی اینها همهاش مزخرفه!
 درسته ،چون احساس میکردم اصالت نداشتند ،یاچکیده افکار ناقص خود بیان کننده بود یا تعریف
عشقهای سطحی و ارزان تجاری و بازاری .یادته،
مثل قصه عشق اون دختر و پسری که همدیگر را دوست
داشتن ولی پدر دختره او را مجبور کرد با مرد
دیگری ازدواج کند چون اون دیگری پول و ثروت
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بیشتری داشت .و یا سرگذشت آن زنی که با همه
عشقی که به شوهرش داشت چون مظنون شده بود که
شوهرش معشوقی داره و برای اینکه تالفی کنه در
خیابان با مرد بیگانهای که حتی او را قبالً دیده
باشد و یا بشناسد چهره در چهره مقابل میشود ،با
او میرود و هم بستر میشود ،حتی پولی را هم که
به او پرداخته بود قبول میکند ،و بزودی هم
متوجه میشود که شکّاش نسبت به شوهرش بیمورد و
بیپایه بوده و حقیقت نداشته ،اینها همهاش قصه-
های ارزان همه آنهایی است که همدیگر را گول می-
زنند ،قصه عشقهای سطحی ،ارزان و تجاری و بازاری
است،فریب احساس خودشان را میخورند.
 و حاال؟ّ
 میترسم و لذتی از این ترس به جانم میریزدکهً عاشق شده باشم.
نکنه واقعا
 مگر همیشه نمیگفتی دلت میخواهد روزی درست وحسابی عاشق شوی و این عشق هیچ تشابهی به نوشته
های ارونقی کرمانی نداشته باشد؟
 ترسام از این است که فکر میکنم همین هم اتفاقافتاده.
 خب پس دیگه غمت چیه؟ این که نمیدونم اون نظرش و احساسش نسبت به منچیه.
 یعنی میخواهی بگویی یکطرفه عاشق شدهای؟! فعالً آری. من هیچ سر در نمیآورم ،بیا از اول شروع کنیم،از اول برایم شرح بده.
 برایت تعریف کردم که با مامان برای دیدارخانوم رئیس جدید اداره پدرم رفته بودم.
 بلی. و در آن خانه احساس کردم که دلم را برایهمیشه از دست دادم.
 کی رو آنجا دیدی؟ پسر خانوم را ،اسمش میالده ،و وقتی دیدمش مثلیک میالد ،یک جشن ،یک شادی در قلبم نشست،
نمیدانم تو نگاهش چی بود که اسیرم کرد ،تو
نگاهش درخشش یک سادگی ،یک پاکی یک دنیا غم و در
عین حال لبخند شادی زندگی وجود داشت .گویی تازه
از زیر دوش خانه در آمده بود و جلوی آینه تو
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هال خانه پشت به ما مشغول شانه کردن موهای
ً بلندش بود ،با دیدن ما از درون آینه
تقریبا
گویا غافلگیر شده باشد نگاهی سریع به همه ما و
بعدش وای سپیده چنان نگاه عمیقی در چشمان من
دواند که سر تا پای وجودم را لرزاند ،تو صورت
مهتابیاش درخشش یک آشنایی و یک هم زبانی را
دیدم ،با اینکه فاصله مان حداقل چندین متر میشد
احساس کردم که نفس عمیق و گرمش در صورتم نشست،
گرمم کرد و نمیدانم چرا راه گلویم گرفته شد،
بغض کردم ،بعدش هم با صالبت یک مرد جوان سالم کرد
و بسرعت در اتاقی ناپدید شد.
 و تو در پی این ماجرا احساس کردی که عاشق شدهای؟
ّ
 اگر این احساس به من دست نمیداد تصور میکردمکه در خوابم و این همهاش رویا بوده ،وقتی مامان
با ضربهای کوتاه به من فهماند که همه سنگینیام
روی شانهاش قرار گرفته دانستم که بیدارم و
اختیار تعادل و وزن خود را از دست داده ام ،وای
سپیده ،خدایم را شکر میکنم که ضعف نکردم بعدش
هم نقش زمین نشدم .می دانی نذر دارم و باید
بروم شاه چراغ.
 خب ،تبریک ،تهنیت ،بعدش چه خواهی کرد ،یکجوری باید بفهمی که آیا او هم ترا دوست داره یا
نه.
 معلومه ،معلومه ،منتظرم فرصتی پیش بیاد تابتوانم باهاش تنها باشم ،بتوانم باهاش صحبت
کنم.
 و این فرصت کی دست میدهد؟ خانوم مادرش گفت که بزودی باید برای دیداردوباره آنها برویم ،ما را به صرف شام دعوت
کرده.
 چه حرف های قلمبه سلمبهای میزنی ،صرف شام! احساس میکنم به دنیایی جدید ،به دنیایی دیگردارم وارد میشوم.
 نگفتند کی؟ نه ،هنوز نه ،ولی مامان میگفت که برای ورودآقای رئیس ،منظورم پدر میالد ،هفته آینده منزل
ً او
یکی از رؤسای دیگر دعوت شدهایم ،خب طبیعتا
را آنجا خواهم دید.
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چه شبی دعوت شدهاید؟
جمعه شب.
امیدوارم خیر باشد و خوش بگذرد.
وای سپیده  ،مرسی.
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فصل دوم
فتاده به بستر هزیان
پنجره باز ،همگی ماه در آن بام بلند
سوسوی افق پیدا ،اما خوابم نیست
وای ،چرا نمیگذرد زمان
چرا نمیخوابد ناله آن مرغ حزین
گفتگویی دارد با من
که شب بلند و راهی به سحر نیست
میجویم روشنی روز را
در کوفتن دو بال برهم
که تا روزی ز عمرم بکاهد
بگذرد ،وای بگذرد امروز هم
تا انتظار به سرآید نشسته به بستر غم
و باالخره روز شد هر چند که روزی از عمرم کوتاه
شد.
با نوازشی زمخت به صورتم احساس کردم که بیدار
شدهام ،به زحمت از البه الی مژهها سعی میکنم
نوازش کننده و در عین حال بیدارکنندهام را
ببینم هر چند که طریقه نوازشش را میشناسم.
شیرین!
 وای خانوم جون ،سالم ،قربونتون برم ،دلمبراتون یک ذره شده بود ،الهی دورتون بگردم کجا
بودین ،دلم همهاش هوای شما رو داشت.
از البه الی مژههای سنگین و بلندم صورت زمخت و در
عین حال مهربانش را نظاره کردم و گفتم:
ُدا ،من که اینجام تو خودت کجا بودی؟!
ُل خ
 آخه خبسرعت از جایم بلند میشوم و سرش را بغل میکنم.
 -خانوم جون ،من اینجایم شما خودتان کجا بودین؟
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 نفهمیدم تو رفته بودی روستا که با قومت اختالطکنی ،از من میپرسی کجا بودم!
 درسته من رفته بودم و این جا نبودم برای همینشما را نمیدیدم.
 خب ،خوش گذشت ،کی برگشتی؟ همین امروز صبح ،همین دو ساعت پیش ،دلمّه شده بود ،هی نگاهتون میکردم ،هی
براتون یک ذر
میآمدم تو اتاقتون و نگاهتون میکردم ،دلم نیومد
زودتر بیدارتون کنم.
 خب حاال که اینجایی و بیدارم کردی ،بگذار درستببینمت ،دلم خیلی برات تنگ شده بود ،وای شیرین،
چقدر چاق شدی؟
 دورتون بگردم ،شما که نبودین بگین این قدرنخور چاق میشی .اون هم غذا که نه ،هله هوله
مادرم به من میداد من هم میخوردم .حاال برگشتم،
اختیارم دست شما است ،بگین نخور نمیخورم ،بگین
که بخور شاید هم نخورم .بعد پقی زد زیر خنده.
 خانوم جون. هی نگو خانوم جون ،خانوم جون. پس چی بگم؟ ببینم در طول یک هفته فراموش کردی که من اسممنازنینه و تو همیشه منو به اسم خطاب کردی.
 اما مادرم گفت که همیشه باید حرف شما را گوشکنم و به شما احترام بگذارم چون بدون شما و
خانوم و آقا نمیدونم چه به سر من میآمد.
 شیرین ،تو سال هاست که داری با ما زندگی می-کنی ،یکی از افراد خانواده ما محسوب میشوی.
 ولی تو کارهای خونه باید بیشتر به خانوم مادرکمک کنم.
 الزم نیست .همین قدر که به همه چیز میرسی کافیاست.
 نازنین خانوم.مکث کوتاهی کرد و دندان های ریز و مرتبش را با
خنده ای کوتاه نشان داد و گفت:
 فداتون بشم ،چرا امروز این قدر دیر میخواستیناز خواب بیدار شین؟ یعنی این که بیدار شدین!
 یعنی اینکه تو بیدارم نکردی!ِ ،دلم میخواست ببوسمتون،
 خب ،دیدم ساعت خیلیاّه شده بود.
دلم براتون یک ذر
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 امروز کسلام ،دیشب دیر خوابیدم ،اگه بیدارمً تا عصر میخوابیدم.
نکرده بودی حتما
 براتون صبحانه آماده کردم ،از روستا براتونسرشیر محّ
ّی هم
لی آوردم ،مادرم خودش زده ،عسل محل
آوردم ،مادرم گفت سوغات روستاست ،بیایین
بخورین.
 اگه االن چیزی بخورم دیگه ناهار نمیتونمبخورم.
 خب ،کم بخورین .االن میرم و براتون چای تازهمیریزم.
 بارک هللا ،تو هم باید مواظب باشی که من هم چاقنشوم.
بعد زیر لب زمزمه کردم:
شاید او از دخترهای چاق خوشش نیاد.
 چی گفتین نازنین خانوم ،کی خوشش نیاد ،اونکیه؟!
 هیچی بابا زیر لب غر زدم ،مامان کجاست؟ رفتن خونه مادربزرگ. آهان  ...صبحانه که خوردیم میریم بیرون،حوصلهام سر رفته ،کمی خرید هم دارم.
 باشد ،قربونتون برم. وای شیرین تو چرا این قدر قربون من میری؟ّه شده بود .میدونین ،آدم
 دلم براتون یک ذروقتی نه برادر و نه خواهر داشته باشه خودشو
ً این که به شما عادت
تنها حس میکنه ،مخصوصا
دارم.
ً
نگاهی غمگین با چشم های تقریبا درشت و سیاهش که
ابروهای پر پشت و سیاه ترش آنها را کمی گود
افتاده نشان میداد و خندهای هنوز غمگینتر گفت:
 اینها را هم بیدار کنم؟!و اشاره ای به عروسکهای من که دمر و گوشه
تختخواب دراز کشیده بودند.
 نه ،بگذار همانجا باشند ،باید لباس هایشان رابه زودی عوض کنم.
 خودم آنها را میشورم.ّ
محلی و مخصوص روستای
نگاهی به لباس خودش که
آنها بود کردم و گفتم:
اینها را که پوشیدی خیلی قشنگ است ولی قرار بود
هر وقت که برای دیدار قومت میروی بپوشی.
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 نازنین خانوم ،من که قومی ندارم ،یک مادر پیرو یک دایی پیرتر.
 مامان حمام را گرم کرده ،تا من لقمهای بخورمبرو دوش بگیر تا خستگی این یک هفته از تنت
بیرون بره ،من هم تندی دوش میگیرم و بعد میرویم
بیرون خرید.
 باشد ،چشم ،همین االن.فنجان چای را روی میز وسط هال قرار میدهم و
روی یکی از صندلیها ولو میشوم ،هیچ اشتهایی
برای خوردن صبحانه ندارم ،روز گرمی است و احساس
خستگی و کم حوصلگی دارم ،دلم میخواهد دوباره به
تختخوابم پناه ببرم ،زیر شمد گم شوم و همه
افکارم را برای هزارمین بار باال و پایین کنم،
فکر کنم ،فکر کنم و باز فکر کنم ،ولی میدانم که
ابتدا و انتهای همه افکارم باز به او و چشمان
افسونگرش ختم میشود ،آه  ...خدای من کی او را
دوباره خواهم دید.
ساعتی بعد با شیرین تنها خیابان طویل شهر را
که در واقع مرکز شهر محسوب میشد طی میکردیم ،در
واقع اجناس زیادی در فروشگاههای شهر پیدا نمی-
شد ،یک عّ
ده انسانهای آفتاب سوخته در فروشگاههای
بزرگ و کوچک خود مشغول به جلو بردن چرخ اقتصادی
زندگیشان بودند و در واقع ما خودمان فقط
ّ
واال
ّه را در اینجا تهیه میکردیم
مایحتاج اولی
خریدهای کلی را در شیراز انجام میدادیم.
 نازنین جون ،تا حال چهار بار این راه را ازاول تا آخر رفتیم و برگشتیم ،مگه نمیخواهی خرید
کنی؟
به صورتش که دانههای درشت عرق روی لب باال جمع
شده بود نگاه کردم ،خودم میدانستم که بی هدف
پرسه میزنم ،در واقع هیچ قصد خرید نداشتم ،می
خواستم بیرون برویم تا قدری سرم گرم شود.
تابستانها و این شهر کوچک گرمایش محکمتر بهتن
مینشست و انسان از بیکاری و روزهای دراز جانش
به لبش میآمد.
 از خرید پشیمان شدم .یکبار دیگر برویم وبرگردیم ،عرق پشت لباتو هم پاک کن.
 -امروز خودتون نیستید ،چی شده؟
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ً عقب
آه  ...او هم با تمام دل سادگی و تقریبا
افتادگی فکرش هم متوجه دگرگونیهای من شده.
 شیرین ،سؤال زیادی نکن ،حالم خوش نیست ،یکچیز نوای در وجودم جوشیده که بی اختیارم میکند.
 وهللا شاید مال گرما باشه ،منم وقتی که روزهاهوا خیلی گرمه و برای خرید میرم فکر میکنم که
تو سرم مثل اینکه روغن میجوشن.
 خب بسه ،بیا بریم یه بستنی بخوریم ،خیلیگرمه.
پشت میزی مینشینیم و دستور دو بستنی سنتی
میدهم ،خودم هرگز این بستنی را نمیخورم چون
خامهای که درونش میزنند از شیر بز درست میکنند
و مزهای بسیار قوی دارد ،ولی شیرین عاشق این
بستنی و به خصوص خامهاش است و سهم مرا هم با
رغبت میخورد .بستنیها و دو لیوان آب با یخهای
قلمبه ماشینی را روبرویمان قرار میدهند و من
شادی بچه گانهای را در صورت شیرین میبینم ،هفت
سال از من بزرگتر است ولی خیلی مسنتر نشان
میدهد ،برای اینکه با او همراهی کرده باشم یک
قاشق کوچک بستنی از کنار ظرف برمیدارم و در
دهان میگذارم و شیرینی بیش از حد آن اخم هایم
ّت آب شدن آن را در دهان
را در هم میبرد ،ولی لذ
شیرین از حالت رضایت صورتش میبینم.
 من میدونم ،شما هر دو تا را برای من خریدین. مگه نه اینکه تو این بستنی را خیلی دوستداری؟
 خیلی ،خیلی ،یکی دو هفتهای که میگذره پیشخودم می گم پس کی منو میبرین بیرون تا بستنی
بخوریم .ولی حیف خودتون که اینها را دوست
ندارین ،میدین من بخورم ،بعد هم میگین چرا چاق
شدهام.
 تو راه خونه ببینم اگر گرمکهای خوب دارنبخریم.
 چشم خودم براتون فالوده درست میکنم ،میدونمکه خیلی دوست دارین ،توش یخ هم میریزم.
 باشد چه خوب. شاید فکرهاتون کمی خنک بشه که این قدر تو فکرنباشید.
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نگاهی دقیق به او انداختم ،اغلب از زمین و زمان
دور بود ولی گاهی حرفهایی میزد که مرا به فکر
میانداخت ،چه مقدار از زندگی خودش و حوادثی که
در اطرافش میگذرد آگاه است ،غیر از احساسش به
ماها چه احساسات دیگری دارد ،دنیا را به چه
دیدی نگاه میکند.
 چرا فکر میکنی که افکارم داغ شده؟! وای خانوم جون ،هر کی ببینتتون میفهمه یکاتفاق مهمی افتاده ،شما خودتون متوجه نیستین.
 مثالً چه اتفاقی؟! چه میدونم ،شاید مثل همون اتفاقاتی که تومجله ها میافته و شما گاهی بلند میخونین که من
هم بشنوم.
 آخه چه اتفاقی؟! نمیدونم ،شاید با خانم مادرتان حرفتون شده،یا اینکه یه مرد غریبهای چیزی گفته که ناراحت و
غمگین شدین.
ُلک من ،هیچ همچو چیزی نیست.
ُل خ
 نه خ اگه چیزی بود برایم تعریف میکنین .من هم هراتفاقی برایم بیافته براتون تعریف میکنم.
 باشه  ،پاشو بریم مامان االن آمده خانه.دور میز نهار پدر قدری سر به سر من و شیرین
گذاشت ،کار همیشگیاش بود که خستگی روزانه
کارهای اداره را این گونه از تن بیرون کند ،بعد
برود تا قدری استراحت کند تا عصر به کارهای
شخصیاش برسد ،ولی امروز من از شوخیهایش شاد
نمیشدم و نمیخندیدم.
پدر نگاهی کنجکاو و قدری نگران به من انداخت
و گفت:
 خانوم خوشگله این روزها سر حال نیست!پدرم را نگاه کردم که مثل همیشه نگاه مهربانش
را در نگاهم میدوخت و ابایی نداشت از اینکه
بگوید چقدر مرا دوست میدارد و تنها کسی هستم که
زندگیاش را مملو از شادی و معنی میکنم و من که
به وجد میآمدم با تمام طراوت بازیگوشیام به
گردنش میآویختم ،سرم را میان موهای مجعد
جوگندمیاش که با فرقی صاف از وسط سر مرتب و یک
دست به پشت شانه میکرد بگویم:
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«پدر جان ،جاده شپش را چنان منظم بازکردید که
شپشها هرگز راه را گم نخواهند کرد».
و او از ته دل بخندد ،صورتم را ببوسد و جواب
دهد:
«بلی تمام شپشهای ریز و درشتی که فقط شما آنها
را میبینید».
 پدر جان ،چند روزی است حالم زیاد خوش نیست بهزودی رد میشود.
 خانوم ،شاید نازنین احتیاج به پزشک دارد.ً همین
 نه ،فکر نمیکنم چیز جدیای باشد ،حتماروزها رد میشود.
و اینبار عمیقتر به من نگاه کرد.
شیرین استکانهای چای بعد از نهار را روی میز
گذارد و قصد کرد از اتاق بیرون برود که پدر
پرسید:
 گفتید که دیدارتان با خانوم آقای رئیس انجامشد ،خود آقا که مردی بسیار باوقار و جاافتاده
هستند ،اولین مأموریت خارج از شهر خودشان است،
هنوز مدت زیادی نگذشته همه کارمندان به ایشان
عالقمند شده اند چه گفتید و چه شنیدید؟
 خانوم آقای رئیس به نظر میرسد که هم سن خودمن باشند ،ماشاءهللا پنج تا هم بچه دارند ،ششمی
هفته ای بعد از تولد به علت بیماری از بین رفت،
طفلک.
 آه ،غم از دست دادن یک بچه چقدر باید مشکلً با دوریاش هم نمیشود ساخت.
باشد ،حتما
و باز نگاهی عمیق به من انداخت.
 حاال با سه تا از بچه هایشان به شهر ما منتقلشده اند.
در حالی که جرعهای از چای مینوشیدم از زیر چشم
در صورت پدر دقیق شدم و در عین حال شیرین قصد
خروج از اتاق داشت ،دور کوتاهی زد و سرش را به
کاری دیگر در اتاق مشغول کرد.
 تعریف کنید. خانوم گویا از کوچک بودن شهر راضی نیستند،انتظار داشتند همسرشان رئیس اداره در شهر
بزرگتری باشد ،ولی گفتند که خودشان را وفق
میدهند تا دوره مأموریت تمام شود ،ولی بسیار
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مبادی آداب و مهربان هستند ،باید ریشه خانوادگی
وسیعی داشته باشند.
ً
 آقای رئیس گفتند همچنین که جا افتادند حتماباید برای دیدار دسته جمعیشان برویم.
 خانمشان هم همین را گفتند ولی آنها تازهواردند الزم است که ابتدا ما آنها را دعوت کنیم.
و من احساس کردم که ضربان قلبم اوج گرفت و عوض
اینکه خون به صورتم هجوم بیاورد ،رنگ از آن
پرید.
 بلی ،مدتی است دعوتی نداشتیم ،تلفن میکنم وتعدادی از دوستانم را هم به افتخار آنها دعوت
میکنم.
شیرین به خاطر اینکه بیشتر در اتاق بماند و
باقی صحبت ها را بشنود پرسید که آیا باز چای
بیاورد ،ولی من به سوی اتاقم رهسپار شدم ،تمام
وجودم فریاد میکشیدکه احتیاج دارم تنها باشم.
مجلهای برداشتم و روی تخت ولو شدم ،مجله را بی-
اختیار ورق میزدم ولی افکارم مثل طوفانی در
تالطم بود.
پس به زودی او را خواهم دید ،وقتی ما دعوتی
ً خواهد آمد و من باز او
داشته باشیم او طبیعتا
را حتی دورادور خواهم دید ،اما آن دخترهای دیگر
چه!
میدانستم که در جمع دوستان دیگر که آنها هم
همه غیر بومی و از شهرهای دیگر آمده بودند و هر
کدام رئیس ادارهای بودند .چند دختر جوان و زیبا
هم بود که من اغلب آنها را در این بزمها
میدیدم .وقتی او بیاید و آنها هم باشند! احساس
غمی در جانم نشست.
شیرین وارد شد و من مجله را که حتی یک سطرش
را نخوانده بودم و نمیدانستم چه عکسهایی را
دیدم به کناری انداختم.
 نازنین جان ،آقا و خانم میخواهند مهمان دعوتکنند باید زمین و زمان را بشورم و تمیز کنم.
 من هم کمکت میکنم. وای نه قربونتون برم چرا شما. مثل همیشه که دعوتی داریم با هم کارها راانجام خواهیم داد بخصوص این بار دلم میخواهد
همه چیز از همیشه بهتر ،نظیفتر و زیباتر باشد.
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 باشد ،من کم کم کارها را شروع میکنم تا خانومتلفن کنند ببینند که مهمانها میآیند یا نه.
 خیلی خوب.فکر اینکه او بزودی میآید و با من زیر یک سقف
قرار میگیرد و هر دو از یک هوا استنشاق میکنیم
تمامی جسم و جانم انرژی شده و شادیای در وجودم
مینشاندکه بیسابقه و نو بود .
قبالً هم مهمانداری کرده بودیم و به مهمانیهای
مختلف هم دعوت شده بودیم ،ولی اینبار ،وای
اینبار با همیشه فرق میکرد .ظرف دو سه روز
آینده معلوم شد که مهمان هایی که دعوت شده
بودند برای جمعه شب خواهند آمد.
من و شیرین به کار افتادیم ،دانه دانه اتاقها
را با چنان وسواسی جارو کردیم و شستیم و
گردگیری کردیم که فقط یکبار در سال و آن هم نه
به این دقت انجام میدادیم و آن هم اّ
یام نوروز
بود ،وقتی هم انبار را که سالها بود تمیز نکرده
بودیم زیر و رو کردیم مامان متعجب شد که کی
آنجا را بازرسی خواهد کرد!
دست پخت مامان عالی بود و این جور مواقع
مادربزرگ هم کمک میکرد و لذیذترین غذاها پخته
میشد.
صبح جمعه با تمام بیدار خوابی شب قبل سرحال
از جایم برخاستم در خودم انرژی کافی حس میکردم
که باز به کارهای خانه کمک کنم ،این جوری بهتر
بود زمان سریع تر میگذشت تا ساعت هشت فرا رسد و
مهمانان برای صرف شام وارد شوند.
میوههای خریداری شده را خودم دانه دانه به
دقت شستم و خشک کردم ،سبزی خوردنها را برگ برگ
و پیاز به پیاز شستم و خشک کردم ،تربچهها را
دانه دانه تزیین کردم و همهاش در این فکر بودم
که او کدام یک از میوهها را در دهان خواهد
گذاشت ،آیا از مزه اش ّ
لذت فراوان خواهد برد،
اگر به میوهها کم توجهی کرد چه؟!
آنوقت خودم دانه ای را آماده کرده در موقعیتی
که نه او و نه دیگران متوجه باشند در پیش دستی
اش قرار خواهم داد ،چه میدانم شاید فکر کند
خانوم مادرش این کار را کرده.
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آاه  ...وقتی آمد آیا با او صحبت کنم ،چگونه
سر حرف را باز کنم چه مطلبی را پیش بکشم ،اگر
او توجه اش به آنهای دیگر باشد چه! چگونه
متوجهاش کنم که من هم وجود دارم .زمان به کندی
میگذشت .سری به اتاق خودم زدم ،عروسک هایم مثل
همیشه مثل دو مجسمه سکوت در کنار تخت نشسته
بودند هیچ در این فکر نبودم که کسی را به اتاقم
دعوت کنم ،حتی او را .اتاقم می بایست در آینده
فرم اتاقی را می گرفت که دختر جوانی در حال رشد
در آن زندگی میکرد ،دختری که دیگر بزرگ شده
بود.
در آینه خودم را نگاه کردم ،آنقدر حرف در دل
داشتم و آنقدر انتظار در پیش که احساس میکردم
وزن کم میکنم  ،یکبار هم مامان با تعجب گفت که
به نظر میرسد الغر شدهای.
زن ها همه و همه کنجکاو هستند ،در مورد همه
چیز بخصوص در مورد شوهرانشان و دخترهایشان .به
پایین برمیگردم ،مادر و مادربزرگ مشغول پخت و
پز بودند ،شیرین به این طرف و آن طرف در حال
حرکت و وقتی به اتاق مطالعه پدر سرکشیدم دیدم
مشغول کوک کردن سازش است ،پدرم میدانست که در
هیچ بزم خانوادگی او را بدون شنیدن نوای تاراش
ترک نمیکنند ،همه صدای ساز او را دوست میداشتند
و من هم که با این نواها بزرگ شده بودم.
در آن شهر و در اّ
یام تابستان سیاهی شب خیلی
دیر از راه میرسید و آن شب هم میز و صندلی ها
را در حیاط و نزدیک حوض کاشی شده قرار دادیم و
تمام
خودم
گلدان های شب بو را که مادربزرگ گل کاری کرده و
روی پله ها از دو طرف قرار داده بودیم با شیلنگ
آب دانه دانه دوش گرفتم و سپس گلها را آب دادم
و سریع قدری آب روی هر بوته گل پاچیدم تا حرارت
عصر بخار مطبوعی از رایحه شب بو ها در فضا پخش
کند .دو باغچه چند ضلعی که در دو طرف حوض قرار
گرفته بودند مملو بوته های زیبای به گل نشسته
بودند ،آه  ...حیاط خانه ما چه زیبا و نشاط
انگیز به چشم مینشست .نزدیک های ساعت هشت خودم
را در اتاقم به انجام کارهایی مشغول کردم تا
اولین باشد که برای وارد شدن مدعوین درب را باز
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میکند ،تمام وجودم مشتعل از این بود که آنها
برسند ،وای چه میگویم ،او برسد .زمانی که صدای
زنگ درب به گوش رسید مانند پرندهای سبک بال که
با هر ضربه بال با جهش قلبش به جلو میپرد به
سوی درب ورودی پر کشیدم .نفس عمیقی کشیدم و درب
را باز کردم.
تعدادی از مدعوین بودند که رسیدند ،سالم کردم
و در عین حال به سرعت متوجه شدم که آقای رئیس و
خانوادهاش هنوز نیامدهاند ،با تمامی غمی که در
جانم دویده بود احساس قدری آرامش میکردم گویی
شوک نبودن او در جمع اول و این که چگونه می-
بایست به پیشواز آمده باشم نیرویم را برای
استقبال دوم بیشتر میکرد .بار دومی که صدای
مدعوین در هال پیچید دانستم که شیرین درب را
گشوده است و صدای پدرم را شنیدم که با صدای شاد
و خندان خود خوشآمد میگفت و چون خودم با دو
ً هم سال که آنها هم بزرگتر از سنشان
دختر تقریبا
نشان میدادند سر گرم گفتگو بودم نتوانستم همراه
پدر و مادرم جزء مستقبلین باشم و این بار دلم
هری ریخت پایین که نکند اصالً نیایند؟!
ً
نکند حادثهای اتفاق افتاده باشد ،معموال تمام
ّر ارزان را
معاشرین ما وقت شناس بودند و این تصو
نداشتند که اگر دیرتر از وقت بیایند عزیزتر و
احترامشان بیشتر است.
و حال ده دقیقه از ساعت هشت گذشته بود .دلم
مثل سیر و سرکه میجوشید ،نمیدانم جواب سؤالی را
که دختری با او صحبت میکردم چه دادم که او با
تعجب گفت :
 وای نازنین جان منظورم این نبود ،سؤالم اینبود که این روزهای گرم و طوالنی تابستان را
چگونه میگذرانی؟
 مجالت هفتگی میخوانم  ،موزیک گوش میدهم و اغلبکتاب هم میخوانم ،با پدرم قرار گذاشتهام که به
زودی پیش او تمرین نواختن تار را شروع کنم.
دیگر نگفتم که اغلب سرم با عروسک هایم گرم است.
 یعنی انجام همه این کارها اوقات روزانهات راپر میکند؟
 بلی .و خیلی هم که حوصله ام سر برود برایگردش میرویم شیراز.
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 وای ،کار ما هم همین شده که برویم شیراز وبگردیم.
 شیراز این قدر گردشگاه های زیبا و متعدد داردکه به این زودی ها تمام نمیشود .آهسته به ساعتم
ً پانزده دقیقه از هشت میگذشت و
نگاه کردم دقیقا
در حیاط خانه هر گوشه اش جمعی مشغول به صحبت با
هم بودند ،به بهانه ای عذر خواستم و خودم را به
هال رسانیدم ،مادرم و شیرین در آشپزخانه وسایل
چیدن میز شام را فراهم میکردند و پدر با
مهمانان مشغول خوش و بش بود ،دل به دریا زدم و
پرسیدم:
 مامانی. بلی عزیزم ،راستی چرا پدرت و مهمان ها راتنها گذاردی ،شاید پدر کاری داشته باشد.
 به زودی میروم پیش آنها ،آمده بودم لیوانی آبببرم و این بی اختیار از دهانم خارج شد مامان ،
مگه آقای رئیس و خانوادهاش نمیآیند؟
 چرا ولی قدری دیرتر ،تلفن کردند و گفتند کهکاری برایشان پیش آمده.
 مثالً چقدر دیرتر ؟! ده بیست دقیقه.دوباره موجی از شادی درون قلبم به تالطم در
آمد ،خیالم راحت شد که میآیند ،قدری دیرترش مهم
نبود من که این همه روزها را در التهاب گذرانده
بودم دقایقی دیگر هم رویش و اینبار که صدای زنگ
درب بلند شد فکر کردم به خدا قلبم از سینهام
بیرون خواهد جهید.
شیرین قدم برداشت که برود.
 نه خودم باز میکنم.سوی انتهای هال حرکت کردم ،باالی یخچال که
ً بزرگی
گوشهای از هال بود مادرم آینه تقریبا
قرار داده بود که چون قدری به پایین متمایل بود
میشد هر بار که از کنار یخچال عبور میشد سر و
گردن خود را در آن دید ،سریع نظری در آن به
صورت و موهایم انداختم دیدم که گونههایم با
تمام گندمگونی صورتم سرخ از گداختگی التهابم
است .این بار نفسی عمیقتر کشیدم و درب را باز
کردم.
 -سالم ،بفرمایید.
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 سالم دختر عزیزم ،حالتان چطوره؟مادر میالد بود که سؤال میکرد.
 قربان شما خوبم ،بفرمایید داخل  ،خیلی خوش-آمدید.
خانوم مرا در آغوش گرفت و مهربان گونهام را
بوسید.
 وای چه گونه گرمی دارید.من لبخند گرمی زدم ،به همان زیبایی دیدار اول
بود منتهی خوش لباستر و رایحه عطرش به جانم می-
نشست و عالقهام را نسبت به او صد چندان میکرد.
در پی او دختر کوچولویی خودش را پشت مادرش
پنهان کرده بود ،فکر میکنم شش ساله باید باشد،
ظریف و خجالتی.
 یلدای ما است. اوه  ...چه زیبا و دوست داشتنی.به سرعت چشمم به پسر جوانی افتاد  ،اما میالد
نبود کوتاه و قدری تپل ،با موهایی زبر و سیاه
به پایین سر رو به پیشانی هدایت شده و شاید نه
چارهای دیگر غیر از این.
ً
مثل جوجه تیغی ،با نگاهی کامال ستیزه جو و آماده
برای دعوا ،به نظرم ده ساله میرسید ولی بعدها
دانستم هم سن خودم است.
 و این هم فرزاد ما سالم.اعتنایی نکرد و از کنارم گذشت.
 و شما باید نازنین خانوم باشید. بلی ،بفرمایید ،خیلی خوش آمدید. تعریف شما را خیلی از پدرتان شنیدم. لطف دارید ،پدر به من خیلی محبت دارند. سوگلی شان هستید. چاره دیگری ندارند ،همین یکی را فقط دارند،اگر بشود گفت سوگلی .از حاضر جوابیام بالفاصله
شرمنده شدم.
چشم انداختم ببینم چرا میالد وارد نمیشود ولی کس
دیگری ندیدم.
احساس کردم سرم گیج میرود ،چه میدانم شاید
سرخی از گونه هایم پریده بود و جایش را پریدگی
رنگ پر کرده بود ،خانوم بسرعت متوجه شد و گفت:
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 آه ،دختر عزیز ،باید این روزها برایمهمانداری خیلی زحمت کشیده باشید ،خسته به نظر
میرسید ماشاهللا این همه همهمه ،باید مهمانها زیاد
باشند.
 بلی ،و این به افتخار ورود شما به شهر می-باشد.
مادرم بود که به اتفاق پدر خوشامد میگفتند .و
من از موقعیت استفاده کردم و به سرعت خودم را
در اتاقم پنهان کردم و برای اولین بار پس از
سالیان دراز درب را از داخل قفل کردم ،قلبم به
شدت میزد ،بغض کرده بودم و به سرعت تبدیل به
گریه شد ،اشک بیاختیار از چشمانم میچکید.
پس چرا نیامد ،چرا تنهایی را در خانهشان از
بودن در جمع ما ترجیح داد ،شاید دوستان پسر هم
سن پیدا کرده که اوقات تنهایی او را پر میکنند.
ولی در این شهر کوچک و بسته بودن مدارس با کسی
نمیشد به این آسانی آشنا شد ،اغلب آشناییها در
همین مجالس خانوادگی صورت میگرفت .قدری به خودم
آمدم ،فکر کردم ،مگر چند پسر جوان هم سن او در
این جمع پیدا میشود؟ هیچ ،آنهایی هم که هستند
چند سالی از او کوچکترند ،آیا او به همین علت
نیامد؟!
ولی من که بودم ،و از غیظ خنده تلخی کردم و این
فکر در سرم دوید:
از کجا میدانی که ترا به خاطر بیاورد؟!!
از التهاب ،از شادی و از انتظار افتاده بودم،
گویی از خوابی طالیی و رویایی بیدار شده باشم.
آیا این همه کابوسی وحشتناک بود که ناگهان از
آن بیدار شده بودم ،موجی از صحبت ها و خنده های
بی خیال از درون حیاط به گوش میرسید ،نمیدانم
چه مدت خودم را در اتاقم حبس کرده بودم ،دیگر
هیچ حوصله مهمان ها را نداشتم ،آن که به خاطرش
این همه زحمت کشیده بودم در میان آنها نبود،
دلم میخواست با خودم باشم و خلوت کنم ،حال که
او اینجا نیست میل شدیدی داشتم که در خیالم با
او باشم ،با او حرف بزنم و گالیه از نیامدنش
ً جان کنده
بکنم ،خسته بودم ،تمام هفته را واقعا
بودم ،چشمانم گرم میشد و روی تختم ولو شده
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بودم ،هیچ در فکر چروک لباس و به هم ریختن
موهایم که با آن همه دقت برس زده بودم ،نبودم.
دق البابی شد و حرکت دستگیره درب اتاق را
شنیدم ،ولی کسی نتوانست وارد بشود ،آه درب را
قفل کرده بودم ،با بی میلی از جایم بلند شدم و
باز کردم .مادرم بود.
 وای نازنین چی شده چرا در و قفل کرده بودی؟! مامانی ،خسته بودم ،حس کردم حالم خوب نیست،احتیاج به قدری استراحت داشتم.
 چرا در رو قفل کردی ؟! ماشاهللا این همه مهمان ،بخصوص بچهها ،میلنداشتم کسی از سر کنجکاوی بیاجازه وارد اتاقم
بشه.
ً
 عزیزم ،این روزها واقعا کارهایمان زیاد بود.مهمان دعوت کردن همین است ،خستگی دارد ولی لطفش
در این است که می توان با مصاحبت با آنها خستگی
را از تن بیرون کرد ،از این گذشته این اولین
بار نیست که ما دعوتی داریم ،دیدم که اینبار به
ً
تمام معنی سنگ تمام گذاشتی ،تو و شیرین واقعا
ُفتید ،پاشو بیا عزیزم
زمین و زمان را شستید و ر
وقت سرو غذا است و تو که تزیین سفره غذا همیشه
پای خودت است.
 چشم مامانی ،به زودی میآیم.دقایقی بعد به جمع پیوستم و نگاه دقیق و
کاوشگر شیرین را بر خودم حس میکردم .زمانی که
آهسته آهسته سیاهی شب چادر انداخت و شمعها را
روی میز روشن کردند صدای تار پدر اوج گرفت.
حالت رخوتی روحانی داشتم .این بار غم را نه به
صورت طپش دل و نه به صورت ذوق ذوق بدن حس می-
کردم هر چند که درونم در غلیان و پرده اشکی
چشمانم را پوشانده بود ،چه خوب شد که تاریکی
شاعرانهای در فضای حیاط و گرد من پخش شده بود.
ماه تمام صورت میدرخشید و به شعله های شمع
کنایه میزد ،عطر شب بو ها و همه آن گل های دیگر
باغچه فضایی رخوت انگیز آراسته بودند و زخمه
های پدر به سازش چند پرنده خفته در این شاخه و
آن شاخه درختان را به وجد آورده بود و زمانی که
پدر از البه الی مژه های سیاه و سایه انداخته به
صورتش مرا نگاه کرد دیگر جای تعارف و ناز کردن
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نبود ،از زوایای کنج دلم شروع به خواندن کردم،
دهانم باز شد که با تحریری عاشقانه بگویم
میالد  ...ولی خواندم:
از راز پنهانم کس ندارد خبر
وز فریاد این مرغ شکسته بال چه خبر
بگذار ناله گویم ،شاید ناله را مرهمی
آوخ که مرغ شکسته بال را نباشد هیچ پر
نمیدانستم آیا این دو بیت را جایی خوانده
بودم یا اینکه بیاختیار واژهها را که به ذهنم
رسیده بود سرهم کردم و خواندم مهم این بود که
هیچ کس را نمیدیدم و هیچ پچ پچی را نمیشنیدم.
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فصل سوم
وقتی دو مهمانی دیگر هم دعوت شدیم و در هیچ
ً قطع امید کرده بودم
کدام میالد را ندیدم تقریبا
که او را به زودی خواهم دید ،هنوز به خانه آنها
دعوت نشده بودیم چون همه میل داشتند ابتدا آنها
میزبان باشند ولی خانوم به مادرم گفته بود در
اولین فرصت دیداری خصوصی خواهیم داشت.
احساس خوبی نسبت به آقای رئیس در خودم
ً احساس محبت
نمیدیدم و لی نسبت به خانوم شدیدا
میکردم .این فرق را میان آن دو به خوبی میدیدم
که آقای رئیس نسبت به همسرش و دو بچهای را که
دیده بودم خشک و جّ
ً خالی از محبت بود
دی و تقریبا
ولی در تمام محافل گرمی و لطف عجیبی به مدعوین
نشان میداد ولی در عوض همسرش با آن چشمان خوش
فرم میشی رنگ زیبایی که داشت ،فرم بینی و حالت
لبانش که همیشه سرخی مطبوع روژ آن را زیباتر
میکرد به او حالتی میداد که گرم و به دور از
خودخواهی به دل مینشست و من مطمئن بودم که همسر
ایدهآلی میتواند برای شوهرش باشد .خدا مرا
ببخشد ،حتی فکر هم کردم که او مانند سیب سرخی
در دست چالق و برای او زیاد هم است ،اما خدای من
چقدر این مادر و پسر شبیه هم بودند ،یکی با
ظرافت تمام عیار زنانه که دل میربود و دیگری در
هیبت یک مرد جوان زیبا که دلگرم میکرد و امید
میداد.
فرزاد زبل و شیطان در هر دیدار نه تنها مرا
بلکه باقی هم سن و ساالنش را به هر بهانهای اذّ
یت
و آزار میکرد و اگر از او شکایتی هم میشد دیوار
حاشا را باال میبرد و از بن زیر همه چیز میزد،
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هر چه بود از نظر من بچه تمام عیار بود و من با
تمام هم سن بودن با او خودم را یک سر و گردن از
او بزرگتر و باالتر میدیدم و شاید همین هم حسادت
او را برمیانگیخت و این چنین بیپروا میآزرد،
تصمیم گرفتم اصالً تحویلش نگیرم ،و یلدای کوچولو
که بین همه غلت میخورد مطبوعتر بود.
یک ماه و نیم از ورود آنها به شهر ما میگذشت
و تابستان گرم سال  34بود و هر روزش که میگذشت
چنگی که قلبم را میفشرد فشارش بیشتر میشد ،در
هر دیدار خانوادگی که مرا تشویق به خواندن می-
کردند اشعاری که میخواندم غم انگیزتر و زخمههای
ساز پدرم هم سنگینتر میشد .پدرم چندین بار سؤال
کرده بود که چرا دیگر ترانههای شاد نمیخوانم و
من هم بهانه میآوردم که میل به تمرین موسیقی
سنگین تری دارم .بهر صورت آنها راضی بودند که
برایشان بخوانم.
در یکی از این محافل که مادرم با مادر میالد
صحبت میکرد من هم در کنارشان نشسته بودم
نمیدانم فرزاد چه انگولکی به یلدا کرد که او
ترشرو گفت:
ً به داداش میالد میگم.
 بگذار بریم خانه حتماو فرزاد هم مثل همیشه شکلکی درآورد که از چشم
مادرش دور نماند.
 فرزاد این قدر سر به سر یلدا نگذار. این اوست که اذّیت میکند تازه می گه که میره و
به میالد می گه ،فکر میکنه من از میالد میترسم!
 ای کاش داداش میالد اینجا بود تا تو این قدرمرا اذّ
یت نمیکردی.
و فرزاد شکلکی دیگر تحویل او داد.
 راستی خانوم ،جای میالد خان اینجا خیلی خالیاست.
قلب من با این جمله مادرم بیاختیار ضربانش به
حد فریادهای وجودم شد.
 میدانید این پسر من جوان بسیار حساسی است،همیشه سرش به کارهای خودش گرم است ،با ما هم
کمتر جوش میخورد ،اغلب او را سر میز صبحانه،
نهار و یا شام میبینیم ،عالقه عجیبی به گل و
گیاه دارد و از سر همت اوست که گلهای باغچه ما
همیشه شاداب و پر بار است ،قفسه ای پر از کتاب
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دارد و نه تنها از خواندن محتوای کتاب لذت می-
برد بلکه از جمع کردن آنها هم در قفسهاش شاد و
راضی است ،چند روز پیش متوجه شدم که کتابی جدید
از جواد فاضل را شروع کرده است ،بیشک تا کتاب
را نخواند و تمام نکند او را کمتر خواهیم دید،
برنامههای مشاعره و بیست سؤالی رادیو را هرگز
از دست نمیدهد ،باور میکنید ،از سن هشت سالگی
تا گل های رنگارنگ و گلهای جاویدان و اصوالً
برنامههای موسیقی اصیل و سنتی را که شب ها از
رادیو پخش میشود نشنود به خواب نمیرود .گاهی
فکر میکنم حرفهایی میزند که از سنش خیلی
ّر و همسرم
پیشرفتهتر است و این عمل او مرا متحی
را خیلی عصبانی میکند ،ولی من از حرفهای اغلب
به جای او ّ
لذت میبرم ،آه این پسر من همین است
که هست.
و من با هر جملهای که خانوم در مورد پسرش می-
گفت حس میکردم موجی از خون داغ به زیر پوست
صورتم میجهد و همه وجودم را بیشتر و بیشتر گرم
میکند.
پس او این عالیق را دارد که به باقی آنچه که
در اطرافش در چرخش است بیتوجه مانده چه خوب ،چه
زیبا ،و چه شاعرانه ،احساس کردم بیشتر دوستش
دارم.
 هیچ میل نداشت با ما به این مأموریت همسرمبیاید ،میدانید ،پدربزرگش را تا سر حد جان دوست
میدارد و تنها هم صحبتش است ،منظورم پدر پدرش
است ،چون پدر خودم زمانی که فقط هشت سال داشتم
به علت بیماری فوت کرد .پیرمرد آنقدر در گوشش
خواند تا اینکه راضی شد با ما بیاید ،هر چند که
طفلک چاره دیگری نداشت.
 خب خانوم ،معلوم است ،یکباره شهر خود ودوستان و بستگان را ترک کردن و نقل مکان به شهر
ناآشنای دیگری همچین راحت هم نیست.
 بخصوص اینکه این اولین مأموریت همسرم است وما تا حال شهرمان را برای اقامت در شهر دیگری
ترک نکرده بودیم.
 جوان است ،بزودی عادت میکند ،چه بسا که راضیهم بشود.
 -امیدوارم همین طور باشد.
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چند روز بعد که پدر خبر داد که خصوصی برای صرف
شام جمعه شب برای دیدار آنها میرویم باز دلم به
جوش و خروش افتاد.
پنجشنبه عصر برای دیدن سپیده رفتم ،در تمام
مدت بیقراریهای من صمیمانه درد دلم را میشنید و
سعی میکرد گاهی با خنده و لودگی و گاهی جدی تا
دم مرگ ،مرهمی و راه چارهای برای آن پیدا کند
ولی هیهات که موفق نمیشد و من روزهای او را هم
آشفته میکردم.
 سپیده  ،به خانه آنها میرویم. وای چه خوب خالصه موقعش رسید. دلم مثل سیر و سرکه میجوشد ،از وقتی پدرم گفتکه برای دیدار دعوت شدهایم خواب و خیالم پریشان
تر از همیشه شده .سپیده  ،چند کیلو وزن کم کرده
ام.
 میبینم و میدانم ،بگذار بهت بگویم ،بهتر شده-ای  ،تو چه میدانی شاید او از دخترهای الغر
بیشتر خوشش میآید.
 اینو مثل اینکه قبالً شنیدم ،حاال چی ،اگر برومو او خانه نباشد چه کنم! حوصله فرزاد موذی را
ندارم از نگاهش شرارت میبارد.
 خوب سرت را با یلدا گرم کن تو که میگویی اودختر کوچولوی خوبی است ،سعی کن بیشتر جذبت بشود
شاید بتوانی به وسیله او نامه ای برای میالد
بفرستی.
 مثل ماه است ،ولی اگر قصد عروسک بازی داشتمبا عروسکهای خودم که مدتی است نتوانستم زیاد
بهشان برسم میرسیدم ،عروسکهایم گویا با من قهر
کرده اند،گاهی بغلشان میکنم دیگر آن گرمی و
سرگرمی گذشته را به من نمیدهند ،ولی این که
گفتی اگر در این دیدار هم نتوانم او را ببینم
شاید بشود توسط یلدا نامهای را به او برسانم
فکر خوبی است به شرط اینکه نامهام به دست فرزاد
نیافتد چون آن وقت آبرویم میرود.
 هی ،میدونی چقدر تغییر کردی؟! مثل این است کهچند سال بزرگتر از یکی دو ماه گذشته شده ای
تعجب میکنم که مامانت چطور تا به حال متوجه
تغییر و دگرگونیات نشده.
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 حدسهایی می زنه ،ولی هنوز چیزی به رویمنیاورده ،قصد دارم سر صحبت را خودم باهاش باز
کنم.
 خب فکر میکنی چه جوابی بشنوی؟!ً
 نمیدونم ،برای اولین بار در زندگیام واقعاوحشت برم داشته  ،راهی بهتر از این نمیبینم که
باهاش در میان بگذارم ،تنها دخترش هستم و
میدانم که دوستم داره ،تازه ،از این گذشته گناه
که نکردم.
 از نظر خودت بلی ،ولی تو فکر بزرگترها رانمیتونی بخوانی ،تو نمیدانی او برای آینده تو
چه نقشهها و چه آرزوهایی چیده ،بلی ،تو تنها
بچهشان هستی و این خودش کار را صد چندان مشکلتر
میکند.
 من فکر میکنم اگر با بزرگترهایمان رو راستباشیم و دروغ به خوردشان ندهیم بیشتر به حرف-
هایمان گوش میدهند و توجه میکنند.
 حاال کی میخواهی سر صحبت را باز کنی. همین امروز. وای ،چرا حاال همین امروز؟! میخواهم مامان را برای زمینههای بعدی آمادهاشکنم.
 کدام زمینه ها؟! که اگر فردا هم نتوانستم او را ببینم درآینده کمکم کند.
 خدا عاقبت ترا به خیر کنه. عاقبت من زمانی خیره که او دوستم داشته باشد.ً تصمیمتو گرفتهای که وارد این آتش
 تو واقعابشوی.
 من مدتهاست که وارد آتش شدهام منتظرم بسوزم وخاکستر بشوم.
 برق و بال ،تو این جمالت را از کجا یاد میگیری. باور کن ،خودشان میآیند ،مدتها است که دیگرزن روز و بر سر دو راهیها را نمیخوانم.
 در اولین فرصت بیا و برایم تعریف کن. خاطرت جمع باشد ،همه چیز را برایت تعریفً این تنها تو هستی که باید
خواهم کرد و طبیعتا
تسلیام بدهی.
 -این قدر نا امید نباش.
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 آاه  ....امید .امید .به خدا به همین امیدزنده ام.
ساعتی بعد که پدر برای دیدار از دوستانش خانه
را ترک کرد وارد حیاط خانه شدم ،مادر و شیرین
در دو باغچه کنار حوض به سرکشی و آب دادن گل ها
مشغول بودند ،باز هم عصر گرمی بود و دل نازک تر
از گلبرگ من در خروش.
از پاشیدن آب به گل ها بوی گل و بوی خاک قاطی
شده بودند و نشئهای غم انگیز به حیاط میدادند.
بی شک حال و احوال خودم بود که این چنین سرگشته
و بی امیدم کرده بود که حتی هوای عصرانه حیاط
خانه که آنقدر روزها و ماه های گذشته از بویش
لذت میبردم و جان تازه میگرفتم چنان غم انگیز
عطر افشانی میکرد.
لیوانی شربت از پارچ بلورین که قطعاتی یخ که
از تازیانههای اشعه خورشید هنوز نیم جانی
داشتند و شربت را خنک نگاه داشته بودند پرکردم،
صندلهایم را به کناری انداختم و همانطور که
مامان و شیرین برانداز میکردند با سالمی کوتاه
دامنم را باال زدم و پا بر پاشوره حوض روی
موزائیک داغ نشستم و از برخورد آب تمیز و ولرم
حوض بر پنجه هایم ّ
لذت زود گذری بردم ،میبایست
به زودی سر صحبت را باز میکردم.
 مامانی ،این قسمت باغچه گل ها احتیاج بیشتریبه پاک سازی دارند.
 به زودی نوبت آن طرف باغچه هم میرسد ،پیشسپیده بودی؟
 بلی. حالش خوب بود؟ بلی ولی ناراحت از این است که تابستان هاسپیدی رنگ چهره اش بیشتر میشود.
 باید اثرات آفتاب باشد ،برای همین هم ازچه
خب
است.
گریزان
خانم
خورشید
میگفتید؟
 وای مامانی ،گلویم گرفت ،نمیتوانم با صدایبلند صحبت کنم.
 -خب باشد ،االن میآیم کنار تو.
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مادر که لیوان شربت را در دست من دید و حالتی
که نشسته در لبه حوض داشتم او را هم بیشتر به
فکر گرما انداخت و گفت:
 بد نیست من هم چند دقیقه ای این جوری مثل تواستراحت کنم و باز به باغچه ها برسم.
 چه خوب مامانی ،گل ها احتیاج به مراقبت وّت و هم صحبتی دارند ،باور میکنیدکه
بخصوص محب
اگر با گل ها صحبت کنیم رشدشان زودتر و بیشتر
میشود؟
ً فقط
مامان به دقت به صورتم خیره شد که طبیعتا
نیم رخ مرا میدید ،همانطور که با لیوان در دستم
بازی میکردم رو برگرداندم و تمام چهره در صورتش
خیره شدم ،قلبم به شدت میزد و چشمانم غرق اشک
شده بود.
 دخترکم چه شده؟! عزیزکم مدتی است که خودتنیستی  ،تصور نکن که مراقبت نیستم ،نمیخواستم
در مخمصه بگذارمت ،میل داشتم مثل همیشه که با
من حرف میزدی و درد دل میکردی این بار هم خودت
با رغبت و رضایت سفره دلت را باز کنی.
 مامان غم دارم! وای خدای من ،تنها دختر من با دل نازک وکوچکش غم دارد .چه غمی؟! چه کسی غمگینت کرده
است؟
شیرین متوجه صحبت ما شده بود ،به بهانه این که
سرش به گلها گرم است آهسته به ما نزدیک میشد،
میدانستم که کنجکاو است.
 مامان ،آیا شما قبل از اینکه بابا بهخواستگاریتون بیاید و زنش بشوید کس دیگری را
دوست داشتید؟!
لب گزیدم و سر به زیر افکندم.
 وای چه حرف ها نازنین ،چرا این سؤال را می-کنی؟!
بیاختیار نگاهم به نگاهش نشست و در اعماق چشمش
دو دویی دیدم که برایم تازه و پر سؤال میبود.
 شما اول تعریف کنید. تعریفی ندارد ،خودت خوب میدانی که پدرت بهخواستگاری من فرستاد و مادر بزرگ و پدرم که
خدایم بیامرزدش و روحش شاد باشد جواب مثبت
دادند و ما زن و شوهر شدیم.
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 اینو که میدونم ولی قبل از اینکه بابا قدم بهجلو بگذارد.
 نه عزیزم ،دوره ما این حرفها رسم نبود که پسرو دختر خودشان همدیگر را پیدا کنند و اغلب هم
در زندگیشان ناموفق و بیشتر دخترها بدبخت و
ناموفق در ازدواجشان بشوند .از این گذشته این-
گونه جسارتها گناه کبیره محسوب میشد.
 امروز چه؟! منظورت چه است؟ منظورم این است که آیا بدون عشق و احساس دوستداشتن همسر بابا شدید؟
 آخه اون روزها که این حرفها مد نشده بود. ولی مامان ،عشق و عاشق شدن که مال آن دوره واین دوره نیست ،عشق که ماه و سال و قرن نمی-
شناسد ،عشق همیشه بوده و من تصور میکنم که حتی
پرندهها هم که جفت انتخاب میکنند وقتی برای هم
میخوانند و چهچهه میزنند باید از روی عشق و
عالقه باشد.
 نه عزیزم ،ببین چگونه هر سال جفت عوض میکنند. بلی اگر از جنس نر باشد ،مادهها فقط یکبار درعمرشان عاشق میشوند.
 نه دخترک من ،قبل از ازدواج با پدرت عاشق کسدیگری نبودم ،به ما یاد داده بودند که دوست
داشتن و حتی عشق پس از ازدواج بوجود میآید.
 ولی مامان ،عشق که حد و مرز نمیشناسد که قبلاز ازدواج بوجود بیاید یا بعد از ازدواج .حال
که اینجوری زن بابا شدید آیا پس از گذشت این
همه سال عاشق او شدید؟!
ً پدرت را خیلی دوست میدارم .حاال بگو
 طبیعتاچرا این سؤالها را میپرسی در مقالهای یا بر سر
دو راهی خواندهای؟
 نه نه ،مدتی است فکر میکنم همه این مقالهها وداستانها که خواندهام بیپایه و سطحی بوده.
 چطور مگر؟ چرا به این سرعت تغییر عقیده داده-ای؟!
سرم را بلند کردم و همانطور که با پنجههای پایم
خطوط بینقشی را بر پاشوره کاشی شده حوض رسم می-
کردم در چشمانش این بار عمیقتر و جّ
دیتر خیره
شدم و اشکم بیاختیار سرازیر شد.
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 وای نازنین ،مرا میترسانی ،چه شده؟ مامان .آاه  ...مامانی عزیزم ،عاشق شده ام.؟!!!!
احساس کردم رنگ نگاهش چند بار تغییر کرد،
لیوان شربت را که هنوز در دست داشت کنار خود
روی لبه حوض قرار داد ،سرش را یکی دو بار بیهدف
به اطراف گردانید و نگاهش را روی شیرین که حال
تمام قد در فاصله نه چندان زیادی از ما ایستاده
بود برای لحظاتی متوقف کرد و برای اینکه حرفی
زده باشد رو به شیرین گفت:
 برو لیوانی شربت بنوش ،هوا خیلی گرمه ،مثلدفعه قبل میافتی و از حال میروی.
 نه خانوم جون ،باکیام نیست ،همین جوری خوبه،تشنهام نیست.
مامان غری زد و ادامه داد:
تو متوجه نیستی ،هوا گرمه و بدن انسان احتیاج
به نوشیدنی داره.
 چشم خانوم جون.شیرین به سرعت به طرف پارچ شربت رفت و قبل از
اینکه مامان رو به من برگرداند حیّ و حاضر در
جای اولش قرار گرفت و هم چنان که مصرانه خود را
مشغول به گلها نشان میداد همه تن گوش شد.
 عاشق چه کسی شده ای؟ میالد. میالد.؟!!!!
تو که او را فقط یکبار آن هم شاید برای چند
دقیقه دیده بودی.
 همان چند دقیقه آتش به خرمن جانم زد.به صورت مادرم که از حمله ناگهانی غیظ سرخ
شده بود خیره شدم .شیرین را دیدم که پشت بتهای
گل سرخ چمباتمه نشست ولی از البه الی درز ساقهها
ما را به خوبی زیر نظر داشت.
به چشمهای مادر که در این جور مواقع گردتر و
سیاهتر به نظر میرسید خیره شدم ،احساس گناه ،یک
گناه شیرین میکردم که او را در این مدت کوتاه
در بهت و حیرت فرو برده بودم .با آن که میدانست
با همه کم سنیام حرفهایی را همیشه بیپروا گفته-
ام و از خودم در هر شرایطی از زندگیام دفاع
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کردهام باز انتظار این بیپروایی و بلبل زبانی
را از من نداشت.
 وای نازنین ،این احساسات خام همهاش جیغ بنفشو آه کبوده ،پایه و اساس درستی نداره ،تو در
سنی نیستی که حتی آمادگی این جور خیال پردازیها
را هم داشته باشی ،این که تو برایم تعریف کرده-
ای یک جور اتفاق کودکانه است یک جور حادثه است.
تازه این پسره ،این پسره با این صورت رنگ پریده
و مهتابیاش هنوز چند خال سبیل بیشتر پشت لبش
سبز نشده ،تو چگونه میتوانی بگویی عاشقاش شده-
ِ من تو فقط سیزده
ای! آه ...دخترک من ،عزیز دل
سالته ،نه ،نه ،نازنین تو هنوز برای این حرفها
خیلی بچهای.
 آخه ،سن ،عشق که این حرف ها سرش نمی شه .بهخدا تا چند هفته پیش نمیدانستم عشق یعنی چه .از
کجا شروع می شه و وقتی هم که سراغ کسی آمد با
او چه میکند ،ولی مامان ...مامانی عزیزم از
روزی که از خانهشان برگشتیم هر روز هزار باره
ُ
مردم و زنده شدم .دست خودم که نیست .هزار بار
تب کردم و لرزیدم ،هزار بار گریه کردم و
خندیدم ،هزار بار با خودم کلنجار رفتم که کی
براتون تعریف کنم تا اینکه به این نتیجه رسیدم
که هر چه زودتر باید باهاتون حرف بزنم ،براتون
بگم که دوستش دارم .تازه مامانی من بزودی
چهارده ساله میشم.
و همانطور که فکر میکردم که آیا این چند ماه
باقی مانده که مرا وارد به چهارده سالگی میکند
میتواند گشایشی در حال و احوال نزار من داشته
باشد ادامه دادم:
 آه .مامان .باور کنید که با تمام وجودمدوستش دارم .مثل خورشیدی در آسمان زندگیام و
خیالهای زمینیام پیدا شده ،درخشیده گرمم میکند
و امیدم میدهد.
 چند بار به تو گفتم این مجلهها و پاورقیهایبیاصل و بنیان را نخوان ،اینها همهاش اثرات آن
پاورقیهای بر سر دو راهی زندگی است ،اگر این
همه آنها را نخونده بودی هیچ وقت کنجکاو نمیشدی
و به فکر عشق و عاشقی نمیافتادی .آن هم چی و
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کی ،به کسی که هیچ امیدی نمیتوانی به آینده
داشته باشی.
 مامان همه فکر میکنند من شانزده سالمه. بلی ،چون هیکلت درشته ،سر و سینهای بیرونزدهای ،ولی هنوز خامی بچگی ازت دور نشده.
 آه مامان .آیا بده که انسان از عالم بچگی بااحساس یک عشق عمیق و پاک پا به درون و عالم
جوانی و شادابی زندگی بگذاره؟
 اگر پدرت متوجه بشه چی؟! جواب او را چگونهمیدهی؟!
 اوه ،پدر مرد روشن فکر و عاقلیه ،به خدا منومیفهمه ،درکم میکند آن هم پدری که همهاش در
عوالم شعر و موسیقی یعنی دنیای عشق سیر و سیاحت
میکند ،یک روزی من و شما با هم برایش تعریف می-
کنیم.
 بیشترش تقصیر اونه ،یکی یک دانهای ،لوساتنه،
میگویی
بهش
چه
هر
کرده،
نمیگه ،ولی این ماجرا فرق میکند ،چطوری میخواهی
به او بگویی که در این سن و سال که همه هنوز
عروسک بازی میکنند تو عاشق شدهای و حتما هم می-
خواهی عشق بازی کنی!!
 وای مامان ،این چه حرفیه ،عاشق شدن و دوستداشتن با عشق بازی کردن تفاوت داره .عشق اگر
ً و عمیق باشد چه کاری با جسم دارد.
روحا
 یعنی میخواهی بگویی که روبهروی هم مینشینید وبه هم میگویید که هم دیگر را دوست میدارید بدون
ُفته و تازه بیدار
اینکه هزار و یک فکر و خیال خ
شده اثری نگذارد و شماها را مثل آتش و پنبه به
هم جذب نکند ،بخصوص او اول شروع نکند؟!
 مامان شما میدانید که ما حتی هم دیگر را فقطباهاش تنها
یکبار دیدیم .حتی فرصت دست نداد
باشم و بپرسم نظرش در مورد من چیه ،خواستم اول
با شما صحبت کنم که در همه موارد با من و آگاه
باشید.
متوجه نرمی و انعطاف در نگاه و حرکات و حرف
هایش شده بودم ،این اولین باری نبود که در مورد
مسائل جدی با هم صحبت میکردیم میدانستم که می-
توانم متقاعدش کنم و با تمام بیمی که از بیان
رازم داشتم احساس موفقیت در درست کاریام خشنودم

56

/

افسون یک نگاه

میکرد .هیچ موافق با دروغ گویی و گول زدن نبودم
آیا اصوالً در مظهر عشق و دلدادگی جایی برای
نیرنگ و ریا میتواند وجود داشته باشد.
ُب ،حرف هایت را شنیدم و قبول کردم ،به تو
 خاطمینان دارم و به احساساتت احترام میگذارم،
فقط پشیمان و شرمندهام نکن.
 مامان ،مثل همیشه به من اطمینان داشته باشید. قدم بعدی ات چه خواهد بود؟!دلم باز ُ
هری ریخت پایین ،به قدم بعدیام فکر
کرده بودم ولی نمیدانستم تا چه حد موفق خواهد
بود ،مهم این بود که میبایست دقایقی را با میالد
تنها میشدم ،این برایم حیاتی بود که با او تنها
باشم تا به صورتی نظرش را در مورد خودم بدانم.
 ما فردا شب خانه آنها دعوت داریم مگه نهمامان؟
 بلی ،درست است. خب ،او را خواهم دید و به طریقی سعی میکنمدقایقی با او تنها بمانم و با او صحبت کنم.
 اگر همان گونه که خانوم مادرش تعریف کرد دراتاقی قایم شد چه می کنی؟!
 نمیدانم ،عقلم قد نمیدهد ،فعالً قدم اول است تاببنیم چه پیش میآید.
 متوجه شده بودم که حال و احوال عادیات ازتپریده ،میدیدم که خواب و استراحت معمولیات سر
جایش نیست ،متوجه شده بودم که وزن کم کردهای،
میشنیدم که آن قدر باسوز میخوانی .با تمام
تجربه و کنجکاویام حدس این مورد را نمیزدم،
روزی که از خانهشان برمیگشتیم و تو تمام وزن
بدنت را به شانهام آویزان کرده بودی میبایست
چیزی دستگیرم میشد .ولی نه ،هرگز فکر نمیکردم
دختر دلبندم ،دل باخته باشد ،غیر از من و پدرش
کس دیگری را این گونه دوست بدارد ،حتی بیشتر از
ما دوستش بدارد .پس  ...ما چی؟!
 وای مامانی عزیزم ،این فرق میکند ،عشق به شمارا هرگز با عشق دیگری عوض نمیکنم ،ولی عشق و
محبت من به او در دایره دیگری میچرخد.
 امشب و فردا را خوب استراحت کن رنگ و روییبرایت نمانده.
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 چشم ،خودم هم در همین فکر بودم ،مامان ،ازاین که احساسم را برایتان تعریف کردم احساس
سبکی میکنم.
مامان بلند شد ،لیوان خودش و مرا برداشت و با
پارچ شربت به درون ساختمان وارد شد و در همین
حال شیرین که دهانش به خنده باز شده بود جلو
آمد و گفت:
 نازنین جون ،خدا مرگم بده پس برای همینه کهاین قدر الغر شدید؟
 کی چی؟! که عاشق شدید. عشق یعنی چی؟ این که دو نفر هم دیگر رو دوست داشته باشند.ِ مبارک است ،کی متوجه این حرف ها شدی.
 ا همون موقعها که برام داستانها را میخوندید. ولی این با همه اون داستانها فرق داره ،اینواقعی است ،جون داره.
 او هم شما را دوست داره؟ نمیدونم. پس کی میخواهید بدونید ،چرا ازش سؤال نمی-کنید؟
 هنوز فرصت دست نداده. میخواهید من برم سؤال کنم؟ یعنی بگم که؟!... که چی؟! که ما دوستش داریم! ما دیگه کیه؟! خب معلومه ،من و شما!ُلک من ،این که نمی شه ما هر دو اونو دوست
ُل خ
 خداشته باشیم.
 منظورم این که ،شما هر کی رو که دوست داشتهباشید خب من هم دوستش دارم دیگه.
 شیرین ،نکنه پاتو کفش ما بکنی؟! اندازه کفش شما که کوچیکه ،پای من که تو کفششما جا نمیگیره.
و با این حرفش از ته دل خندیدم ،دلی مثل آسمان
پاک داشت.
 وای نازنین جون .الهی قربنتون برم ،خیلی وقتبود صدای خندهتون را نشینده بودم.
 -شیرین.
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 بله خانوم جون. نکنه این صحبت ها جایی درز پیدا کند. نه خانوم جون ،من دهنم قرصه. بارکهللا.بغلش کردم و صورتش را بوسیدم.
دقایقی بعد همچنان که لب پاشوره حوض نشسته
بودم ناگهان متوجه قطرات درشت باران شدم که خنک
ّ
تسلی بخش بر سرم سرازیر میشد .باران؟! به
و
آسمان نگاه کردم ،حتی لکهای ابر در خود نداشت.
پس این همه قطرات ریز و درشت .آه....
این شیرین بود که فواره را باز کرده بود ،چه
خوب ،چه بجا .بلند شدم و همانطور که بیاختیار
میگریستم شروع به رقص کردم.
شب که با پدر مثل همیشه سر موضوعات مختلف صحبت
میکردم یکبار بیاختیار و مهربان گفت:
 خانوم خوشگله .گویا فراموش کرده بودی پدریداری که خیلی دوستت داره.
 وای پدرجان ،هرگز در زندگیام شما را از یادنخواهم برد ،بدون شما من هیچام ،اولین کالم
همیشه از شما بوده.
دیرتر در بسترم دراز کشیدم و هر دو عروسکهایم
را در هر بازو بغل کردم .مدتی بود فرصت دست
نمیداد با آنها درد دل کنم ،تو گوش یکی آهسته
گفتم:
میالد ،فردا شب میبینمت.
و سرم را رو به دیگری برگرداندم و ادامه دادم:
شنیدی؟! فردا شب میبینیش.
از شنیدن این نجوا موجی گرم از میان همه
پیکرم گذشت و دو قطره اشک از دو گونهام سرازیر
و در راه گردنم گم شدند .عروسکهایم را محکمتر
به بدنم فشردم و زمزمه کردم:
آه ...فردا شب میبینمش.
وقتی پدرم زنگ درب خانه آنها را فشرد دلم مثل
مرغ عشق دنبال جفت خود به پرواز درآمد .بخدا
صدای بال زدنهایش را میشنیدم که به هر سوی می-
پرید تا جفت همزاد خود را بیابد ،نمیدانم چه
دقایقی زمان ُ
برد ولی نمیخواستم طپش بالهای قلبم
بدون این که او را بیابد از حرکت باز بماند.
درب وا شد و موجی از عطر لطیفی به صورتم نشست.
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 سالم ،خیلی خوش آمدید.باز همان صدای دلنواز و همان چهره زیبا و
معطر ،گویی همیشه حامل پیامی شیرین و امیدوار
کننده برایم بود.
مرا که ابتدا وارد شده بودم به گرمی و لطافت
َ
پر در آغوش گرفت و به سینهاش فشرد ،مامان و
پدرم هم وارد شدند و در همان لحظه خود آقای
رئیس هم پیدایش شد.
ً
 به به ،خیلی خوش تشریف آوردید ،دلمان واقعابرای شما تنگ شده بود ،هر چند که جناب همکارم
را هر روز در اداره زیارتشان میکنم و اغلب در
یک اتاق مینشینیم ولی با این دیدارها فرق زیادی
دارد.
دست ما را به گرمی فشرد و ادامه داد.
 و نازنین خانوم با صدای زیبا و آسمانیشان.و من به زحمت کلمه مرسی را از دهان بیرون
فرستادم.
یلدا جلو آمد .این بار خودمانیتر و بدون خجالت
و من و مامان او را بغل کردیم.
دل در سینهام هنوز در هیاهو بود .پس او کجاست،
چرا جلو نمیآید .وای اگر خانه نباشد چه؟!
یکباره او را دیدم که از اتاقی خارج و به سوی
ما راهی شد .جلو آمد و کنار ما متوقف شد ،نمی-
توانستم چشم از او بردارم.
 سالم سالم جناب میالد ،حالتون چطوره؟پدر بود که با او به گرمی صحبت میکرد.
 مرسی قربان ،به لطف شما خوبم. زیارتتان نمیکنیم .کم پیدا هستید؟! کم سعادتی از من است. پسر خوب آقای رئیس از مهمانی و پارتی رفتنخوششان نمیآید.
مادرم بود که جمالت را بیان کرد.
 خانه راحت ترم.حتی نیم نگاهی هم به من نیانداخت ،وای چه سر
سخت و رام نشدنی.
 بفرمایید برویم بیرون بنشینم ،میالد تمام حیاطً تنها کسی است که به گل
را آب پاشیده و انصافا
های باغچه میرسد ،اگر ما میالد را نداشتیم هرگز
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گلی هم در باغچه نمیداشتیم .و این مادرش بود که
این گونه گرم از پسرش و زحمتش صحبت میکرد.
بزودی سر و کله فرزاد هم پیدا شد ،نمیدانم چرا
هر بار او را میدیدم بیاختیار به یاد جوجه تیغی
میافتادم ،شاید به این علت که موهایش کوتاه
شده ،تیغ تیغی و رو به هوا بود.
میالد در یک سوی میز و من درست در نقطه مقابل
در سوی دیگر نشسته بودیم ،سر صحبت را با کسی
باز نمیکرد و اگر سؤالی از او میشد به آرامی و
کوتاه پاسخ میگفت و حتی المقدور سعی میکرد در
چهره کسی دقیق نشود ،اغلب نگاهش در دستهای گل
که با سلیقه از باغچه چیده شده و در گلدانی
بلورین قرار گرفته بودند دقایقی ثابت و سپس در
زوایای حیاط و باغچهها در گردش بودند.
بزودی جمع کوچک ما گرم و خودمانیتر شد هر چند
که نتوانستم حتی یکبار هم که شده نگاهم را در
صورت پیامی به او
نگاهش بنشانم و به این
برسانم.
ُّب جناب میالد چه رشتهای را میخواهید بخوانید؟
 خ رشته ادبی. چه خوب .رشته ُپر ارزشی است ،بخصوص ادبیات ما
که نه آغاز دارد و نه پایان.
 به ادبیات عالقه زیادی دارم. ولی در ریاضی بسیار ضعیف است!پدرش بود که سؤال و جواب پدرم و او را قطع کرد.
دیدم که شرمگین به سرعت سرش را به زیر آورد و
بعد از لحظهای نگران به مادرش خیره شد ،در
نگاهش حالتی بود که قلبم را فشرد و به درد
آورد.
 ولی در عوض انشاءهای بسیار خوبی مینویسد وً از قلم روانش لذت می-
وقتی برایم میخواند واقعا
برم .به من که مادرش هستم رفته من هم دوران
جوانی گاهی چیزهایی مینوشتم.
گوشهای سرخ شدهاش پیام نگران کنندهای میداد،
باز دلم به های و هوی افتاد ،هماش نگران این
بودم که صبرش تمام شود و یکباره از جایش بلند
شود و برود تا در اتاقی تنها پناه بگیرد.
ُب ،اگر میالد جان در درس ریاضی ضعیف است که
 خبه درد رشته ادبی هم نمیخورد ،در عوض نازنین
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مسائل ریاضی را در حد خودش به راحتی حل می-
کند!!!!
و نگاهی موشکافانه بمن انداخت و ادامه داد:
چه اشکالی دارد ،این دو میتوانند روزها یکی
دو ساعتی با هم ریاضی کار کنند .و باز نگاهی به
من و در گردش چشمانش نگاهی دقیق به سر به زیر
افتاده میالد انداخت و ادامه داد:
نازنین هم باید سال دیگر رشته مورد عالقهاش را
انتخاب کند و ما حدس میزنیم که او هم رشته ادبی
را انتخاب میکند.
طنین حرفهای درونیام را در گوش هایم میشنیدم.
وای مامانی ،مادر خوب من ،آیا این پیش قدم شدن
ِ دخترت واقف شدی و
آگاهانه است .پس تو به درد دل
تو مظلومی او را دیدی و مطمئن شدی كه بودن ما
با یكدیگر نمیتواند خطرناك و دور از پاكیها
باشد.
مادرم ادامه داد:
روزی دو ساعت ریاضی کار كردن شماها را از بی-
كاری در ایام تعطیلی مدارس در تابستان به در
میآورد ،سرتان را گرم میكند .میالد جان ،با
اجازه پدر ،فردا از ساعت ده تا دوازده بیایید
خانه ما و با نازنین درس بخوانید.
 پیشنهاد بسیار خوبی است ،برای نازنین همفرصتی میشود تا مروری در درسهایش بكند .این
پدرم بود كه حرفهای مادرم را تصدیق میكرد.
 بلی ،خیلی خوب است ،من از راننده اداره می-خواهم كه میالد را بار اول برساند تا او راه
خانه شما را یاد بگیرد .میالد نظر خودت چه است؟
من میدانم كه احتیاج بیشتری به فراگیری ریاضی
داری.
 پسرم ،خیلی خوب میشود .نظرت چه است؟! بسیار خوب مادر ،رشته من در این سه سال آیندهادبیات و فلسفه و منطق خواهد بود .میل دارید من
بیشتر ریاضی بدانم ،چشم از فردا شروع خواهم
كرد .باز حتی نیم نگاهی بمن نیانداخت .آه چه
لجوج بود .ولی نه ،نمیبایست از سر لجاجت باشد،
ً باید از شرم باشد و چون او بمن نگاه نمی-
حتما
كرد فرصت داشتم بیشتر و از سرفرصت نگاهش كنم.
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مثل روز اول زیبا و محجوب بود ،موهایش یكدست و
به پشت شانه زده شده بود ،حال فرق باریكی را
میدیدم كه از سمت چپ سرش باز شده بود ،ابروانش
ً
یكدست و بینیاش قلمی بنظر میرسید ،الغر و تقریبا
بلند و برازنده بود.
آه خدای من ،غیر از یك سالم كوتاه و زودگذر
حتی یكبار هم با من صحبت نكرده بود و چه سنگین
برای من بود كه سكوت او تا زمان خداحافظی و
رفتن ما از خانهشان ادامه پیدا كرد.
نیمههای شب بود و ماه با تمام قدرت درخششاش
را بر آسمان شهر پخش كرده بود ،با این كه مسافت
ً زیاد هم بود ولی آرام و قدم زنان در
تقریبا
هوای لطیف یك شب ُ
پر خاطره تابستانی به سوی خانه
رهسپار شدیم.
از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم ،او را
دیده بودم و بهتر این كه فردا میآمد و من با او
هم صحبت میشدم و میتوانستم سفره نهان قلبم را
پیش او بگشایم.
مادر به اتاقم آمد تا شببخیر بگوید ،بغلش
كردم ،ابتدا دست و سپس صورتش را بوسیدم:
 آه مامانی ،سپاسگزارم ،زندهام كردید ،عمردوباره به من دادید ،مثل این است كه دوباره
متولد شدهام ،قدر این محبت و اطمینان شما را
خواهم دانست.
 فردا میتوانی حرف هایت را به او بزنی. چشم ،ولی او اگر بداند شما خانه هستید شایدزیاد نماند.
 من و شیرین مثل اغلب روزهای دیگر به دیدارمادربزرگ میرویم.
 آه  ...مرسی مامان.و باز با تمام تالشی كه برای خوابیدن كردم شب
بلند و بیدار خوابی را گذراندم .هزار فكر و
سؤال در سرم میپیچید.
از كجا شروع كنم ،چه بگویم كه ناگهان نرمد؟
اگر بگوید كه دختر دیگری را در شهرشان دوست -
دارد آن وقت چه كنم ،آیا باید به پاهایش بیافتم
و التماس كنم كه او را فراموش كند ،به او بگویم
كه من اینجا و كنار او هستم و مرا دوست بدارد؟!
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هزار گونه فكر به سرم افتاد ولی هیچكدام را
نپسندیدم ،آنقدر خسته و زار بودم كه حس كردم
سنگین شدم .ماه باالی پنجره و بزودی جایی باالی
بام از چشمانم دور شده بود ،حس میكردم كه در
جایی از مرز بین بیداری و خواب در حركتم ،یكی
دوبار با حركت سریع بدنم پلك هایم را به زور
باز كردم ولی نتوانستم مقاومت كنم و دیگر چیزی
نفهمیدم .وای چه خوب كه زنگ ساعت را برای هشت
میزان كرده بودم ،به سرعت از جایم پریدم فرصت
فكر كردن نبود ،همه چیز جلوی چشمانم واضح و
روشن بود .گویا حتی آن چند ساعت گذشته را هم از
هوش نرفته بودم .از سر تا پایم آماده این روز
بودم .به سرعت دوش گرفتم و به زور چند لقمهای
صبحانه خوردم و استكانی چای سر كشیدم .شیرینی
رنگینك روی میز آشپزخانه خودنمایی میكرد .پس
مامان برای همین دیروز شیرینی پخت.
خانه در سكوتی مطلق فرو رفته و این انعكاس
ضربان قلب پریشان من بود كه به در و دیوارهای
قفسه سینهام میخورد ،من آن را به وضوح میشنیدم
انتخاب لباس مشكل نبود ،از دیشب میدانستم كه چه
باید بپوشم.
بلوز ساتین زرد زعفرانی كه آنقدر دوستش
میداشتم و پدر یكبار در سفری كه به دبی رفته
بود برایم سوغات آورد ،دامن مشكی و چارهای دیگر
نداشتم و میبایست در آن گرمای تابستان جوراب
نایلون مشکی بپوشم كه پاهایم برهنه نباشد.
موهایم را مثل همیشه ساده اّ
ما با دقت ُ
برس كشیدم
ابروانم كمانی و پیوسته بود ،مثل مینیاتورهای
بهزاد ،چقدر دلم میخواست میانشان را بر میداشتم
و باز میكردم ولی مامان اجازه نمیداد میگفت
هنوز زود است.
كجا بنشینم؟!
اتاق پذیرایی خیلی رسمی میشد اتاق خودم جای
یك دختر سیزده ساله بود ،وسط هال پشت میزی
كوچك با دو صندلی! فكر خوبی بود.
وقتی سر ساعت ده زنگ درب به صدا آمد بار دیگر و
ّی پایین
برای هزاران بار مثل دفعات گذشته دلم هر
ریخت ،ولی دیگر فرصت فكر كردن و حتی به آینه
نگاه انداختن نبود .درب را باز كردم.
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 سالم سالم ،بفرمایید.باز بدون اینكه نگاهم كند وارد شد و از كنارم
آهسته گذشت بدنش بوی عطری خوشبو میداد ،باید از
ادكلن پدرش زده باشد چون همین عطر را چند بار
از طریق پدرش حس كرده بودم.
 بفرمایید اینجا بنشینید.صندلیای تعارفش كردم و خودم روی صندلی دیگر و
در مقابل او قرار گرفتم .دیدم از میان درب هال
كه باز و به حیاط ختم میشد بیرون را نگاه می-
كند.
 آیا ریاضی شما خیلی خوب است؟ِی ،بد نیست ،مسائل ساده را به آسانی حل می-
 اكنم.
ولی نگفتم كه كالس چندم را شروع میكنم خدایا
فقط نپرسد!
 میدانم كسی كه رشته ادبی را انتخاب كردهریاضی به كارش نمیآید و همین قدر كم كه تا كالس
ُ
نهم میخوانیم كافی است.
 در واقع دو رشته دیگر را نمره نیاوردم ولی باعالقهای كه به ادبیات دارم اگر آن دوی دیگر را
هم قبول میشدم باز رشته ادبی را انتخاب میكردم
هر چند پدرم میل دارد ما همه دكتر بشویم.
 پس در ماهیت امر فرقی نمیكند مهم این است كهرشته مورد عالقهتان را خواهید خواند.
گویا از طرز بیان و استدالل و شاید هم از
هماهنگی من با خود راضی شده باشد نیم نگاه
زودگذری به من انداخت و باز دوباره مسیر نگاهش
به بیرون كشیده شد ،شاید نیم متر اگر جایم را
به بهانهای تغییر میدادم میدانستم كه در مسیر
نگاهش خواهم نشست ولی آرزویی خام بود چون من
سحر شده در جایم میخكوب شده بودم .برای این كه
رشته را از دست ندهم پرسیدم:
 چه سرگرمیهایی در زندگیتان دارید؟ كتاب خواندن را بسیار دوست دارم. دیشب در خانهتان از فرصتی كوتاه كه دست داداستفاده كردم و به اتاقتان سرك كشیدم ،میدانید،
درب اتاق باز بود چشمم به قفسه كتاب هایتان
افتاد.
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گویا از كاری كه انجام داده بودم ناراحت نشد
چون لبخند كم رنگی را گوشه لبانش دیدم.
 كتاب های زیادی ندارم .یك سری كتاب از پولهنگفتی كه بمن میدهند خریدهام ،میدانید در این
سن كه من هستم با هفتهای دو تومان نمیشود خرید
زیادی انجام داد بخصوص این كه هفتههای زیادی هم
در سال برای تنبیه شدن من این پول قطع میشود.
ولی یك كتاب خوب را میشود بارها خواند.
 نویسندههای مورد عالقه من جواد فاضل ،حسینقلیمستعان هستند ،صمد بهرنگی را هم خواندهام ،قصه
ً ُ
پر معنی و یاد
ماهی كوچولوی سیاه او واقعا
دهنده است.
این آخری را همین هفتههای گذشته خوانده بودم.
 من هم اغلب نوشتههای آنها را میخوانم ،نوشته-هایشان معانی فراوانی دارند كه روی من اثر می-
گذارد و مرا تشویق به فكر كردن بیشتر و نتیجه-
گیری میكند .ترجمان نویسندههای خارجی را هم
خواندهام ،منظورم این است كه میخوانم ولی
معتقدم انسان باید در محیط آنها و فرهنگ آنها
زندگی كرده باشد تا صد در صد بتواند پی به
افكار آنها ببرد .ولی نویسندههای خودمان از ما
هستند با همان حقایق و غم هایی بزرگ شدهاند كه
ما خودمان.
چه حرف های سنگینی میزند فكر میكردم كه با هر
جملهاش راهی نو مقابلم باز میشود ،ولی امروز
روز حرفهای جّ
دیتری بود ،حرف هایی كه میبایست در
مورد او و من باشد.
عذر خواستم و به آشپزخانه رفتم و دو فنجان
چای آوردم و یكی را مقابلش گذاردم و همانطور كه
ّر میكردم
ّی كه تصو
ً در محل
صندلیام را تقریبا
مناسب باشد حركت میدادم گفتم:
 چای تازه است ،شیرینی میل كنید .متوجه شدم كهپیشدستی نگذاشتهام ،وای  ،پیشدستی را فراموش
كردم.
ّ نیست نمیخواهد .راستی این چه شیرینی
 نه ،مهماست ،تا به حال چنین شیرینیای ندیده بودم.
این بار دقیقتر و لحظاتی بیشتر براندازم كرد.
آاه .....خدای بزرگ من ،به چه فكر میكرد؟ با
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تمام وجودم میل داشتم بدانم و نگاهش این نگاه
آتشی شعلهور در وجودم را لهیبی آتشین میداد.
 رنگینك است ،شیرینیای است مخصوص فارس ازخرمای تازه پخت میشود و اگر خرمای زرد و تازه
چیده شده باشد مزه و شهد لذیذتری دارد ،این را
مامان دیروز به افتخار آمدن شما پخته است.
 چقدر زحمت كشیدند. من هم كمكشان كردم ،تنها شیرینی مورد عالقهاماست.
از دروغ مصلحتآمیزی كه گفتم شرمنده شدم .قطعه-
ای شیرینی را دهان گذاشت و جرعهای چای نوشید و
در عین این كه مزهاش را با دقت میچشید من با
دقت و با تمام وجودم نگاهش میكردم ،حالتی در
صورتش بود كه غرور جوان زندگیاش در آن به خوبی
نمایان بود.
خیلی بندرت به من و چشمانم نگاه میكرد و این
احساس را در من تقویت میكرد كه بیشائبه و پاك و
بیگناه است .اّ
ما این غمی كه در پهنای صورتش پخش
شده و این سكوت ممتد در فواصل صحبتهایمان چه
دالیلی میتواند داشته باشد؟ در واقع این من بودم
كه صحبت را پیش میبردم و نمیگذاشتم سكوتها
طوالنیتر شود و او تنها جوابهای كوتاه میداد.
برای چندمین بار باز در صورتش دقیق شدم ،در
جستجوی چشمانش ،باز دیدم كه در ُ
بعد حیاط دنبال
ً رو به رویش
دیدنی میگشت گویی من آنجا و دقیقا
ننشسته بودم ،بدون این كه متوجه شود نفس عمیقی
ً جّ
دی پرسیدم.
كشیدم و با لحنی تقریبا
 آیا میل دارید بیست سؤالی كنیم؟!این بار دقیق لحظاتی در چشمانم خیره شد ،وای
خدای من .خالق من ،این دیگر چه نگاهی بود،
بارها در داستانها خوانده بودم كه انسان می-
تواند از طریق نگاه افسون شود و عنان عقل و
اختیار را از دست بدهد ،ولی هرگز به درستی
باورش نداشتم ولی حال روبهروی او نشسته بودم و
با تمام تمرینی كه برای كنترل افكار و احساسم
كرده بودم باز حس میكردم در نگاهش در رنگ و
حالت چشمانش اشعهای است كه مرا كرخت میكند و من
برای این كه بتوانم امروز سؤاالتم را با شجاعت
مطرح كنم بارها و بارها با خودم روبهروی آینه و
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به كمك عروسكهایم كه مقابل هم قرار میگرفتیم
تمرین كرده بودم.
 بیست سؤالی ؟!!!!شما هم به این برنامه مسابقه رادیو عالقمندید؟
 بلی ،بسیار زیاد ،هرگز از دستش نمیدهم .انسانبیشتر از برنامههای دیگر چیز میآموزد.
بلی ،اگر شما بخواهید ولی من آمادگی
 خب،زیادی ندارم برای همچون گفتگویی احتیاج به
خواندن و حفظ خیلی چیزها است.
ً نمیدانستم كه آیا سؤال
با تمام تمرینها حقیقتا
هایم را به ترتیب تنظیم كردهام یا نه ،اما وقتی
خودم را رها كردم حرفهای خودم در گوشام طنین
انداخت گفتم:
 آه  ...نه .مهم نیست ،همه سؤالهایم ساده وخودمانی است.
ُب ،بپرسید ،اگر بتوانم جواب خواهم داد.
 خ آیا دختری در شهرتان چشم به راهتان است؟چنان عمیق و پرسشگر در چشمانم نگاه كرد كه حس
كردم مانند خرمنی خشك و بیامید به زودی آتش به
جانم خواهد افتاد و من تمامی حرارت شعله را در
خود حس میكردم.
ّم گفت:
كوتاه و مصم
 نهنفسی را كه راحت درآمد و شد نبود آهسته حبس
كردم و پرسیدم:
 آیا به كسی قول دادهاید؟این بار مثل این كه حدس زده باشد كه سؤالهایم
در چه مورد است جواب داد:
 نهتمام انرژی و تمام لطف دخترانهام را در حالت
گفتارم قرار دادم و پرسیدم:
 آیا تا به حال عاشق شدهاید؟ نه میدانید؟!نفس عمیقی كشیدم و یك دنیا هوای حبس شده در
سینه را كه آمیخته به عطر وجود او بود بیرون
فرستادم .حس میكردم كه جان گرفتهام ،طپش ضربان
قلبم بیشك از زیر بلوز نازك ساتینام به وضوح
دیده میشد ،نفس دوباره حبس شدهام را به آرامی
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بیرون فرستادم و خیلی آرام و به صورت نجوایی از
یك مصرع شعر حافظ گفتم:
 میدانید ،دختری در نگاه اول كه شما را دیدگرفتارتان شد .یعنی این كه عاشقتان شده! می-
توانم بگویم شما را تا سر حّ
د جان خودش دوست
داره.
 كی میتواند باشد؟ روبهرویتان نشسته ،از همان روز اول و نگاهاول از داخل آینه خانهتان.
نگاهش به رنگینك ثابت شده بود .به چه فكر می-
كرد ،وای خدای من ،در فكر و احساسش چه میگذشت،
با تمام وجودم میخواستم بدانم ،میل داشتم با من
حرف بزند و از دنیای عمیق آرزوهایش بگوید.
ّ
وقتی كه سكوتش و نگاهش در رنگینك بیش از حد
انتظار من طول كشید نگران شدم ،بیطاقت شدم و
پرسیدم:
 نمیخواهید چشم از رنگینك بردارید و مرا نگاهكنید؟
سرش را آهسته بلند و نگاهم كرد ولی انگاری جمله
مناسبی پیدا نمیكرد .میبایست به كمكش میرفتم و
این بار ُ
پراحساستر پرسیدم:
 آیا شما هم مرا دوست دارید؟ بلی ،بلی ،بسیار زیاد از همان روز اول ازدرون آینه.
باید درخشش چشمان مرا از سر رضایت ،از سر شادی
و از عمق عشق دیده باشد و هم این احساس باعث شد
كه صورتم گلگون و خودم از ورای پوست آن را حس
میكردم .دیدم كه رنگ صورت او هم دگرگون شده بود
بیاختیار این بیت شعر به خاطرم آمد.
 مگر زلعل من بوسه ُمردم از این هوس ولی
قدرت و اختیار كو؟
نداری آرزو
بیمهابا و ُ
پر جرأت سؤال بعدی را پرسیدم:
 تا به حال دختری را بوسیدهاید؟درخشش عرق شرم را در منتهیالیه پیشانی آنجا
كه موهای صاف و زیبایش شروع میشد دیدم ،منتظر
جوابش نشدم ،نیرو گرفته بودم ،بال درآورده
بودم ،مثل َ
پری سبك فاصله كوتاه بین ما را طی
كردم و تا به خودش بیاید بوسهای بر لبانش
نشاندم .حس كردم كه صدای ضربان قلبش را از زیر
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پیراهنش شنیدم ،پس چرا او مرا نبوسید آه  ...چه
میدانم ،شاید بلد نبود .سریع از جایش برخاست،
سرش به زیر بود.
 باید بروم. ای ،چرا اینقدر زود؟! نه ،باید بروم. فردا میآیید؟ بلی ،فردا میآیم. ساعت ده؟ بلی ،بلی ،سر ساعت دهمزهای كه از لبانش به لبانم نشسته بود برایم
قدری ناآشنا بود ،ولی ناگهان شناختم ،تمشك
وحشی! كه خودم بارها در دشتها كه به پیكنیك می-
رفتیم چیده بودم ،وای لبانش مزه تمشك وحشی
میداد.
یكی دو قدم از من دور شده بود ،قدمی به جلو
برداشتم با تمام وجودم دلم میخواست بغلش كنم و
یكبار دیگر ببوسمش ولی پشت به من روبه درب
ورودی گفت:
 خدانگهدارتان. میالد. بلی تا فردا چشم به راهت هستم ،خیلی حرف ها دارمكه برایت بگویم.
وقتی درب را پشت سرش بستم احساس تنهایی شدیدی
داشتم .قدری دوار سر هم مزید بر علت شده بود،
ً اهمیت كاری را كه انجام داده بودم و
عمیقا
اثرات حرف هایی را كه گفته و شنیده بودم
دریافتم ،قدم به درون دنیایی گذاشته بودم كه تا
دیروز برایم غیرحقیقی و غیرقابل باور بود ،عشق
یك طرفه من كه حال سوی دیگری پیدا كرده بود.
دنیای عشق و دوست داشتن كه به آن با تمام وجودم
وارد شده بودم .احتیاج به همزبان و درد دل
داشتم ،یك دنیا حرف داشتم كه میبایست از سینه
خارج میكردم و امروز چه كسی بهتر از سپیده می-
توانست باشد ،سپیده كه همة حرفهایمان را برای
هم تعریف میكردیم ،به سرعت چادرم را به سر
انداختم و به كوچه وارد شدم.
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فصل چهارم
مثل یك شاهزاده رویایی روبرویم نشسته بود،
ولی صورتش خسته و چشمانش ُ
پفآلود و بیشتر خمار
بنظر میرسید .گویا شب راحتی را نگذرانده باشد،
خودم دیشب را باز راحت نخوابیده بودم اّ
ما سرحال
و از درون شاد و راضی بودم .بر او چه گذشته
بود ،همه آن حرفها را چگونه تلقی كرده بود،
آه  ...هیچ آگاهی نداشتم .باز سرش پایین و حالت
ُمانتیك و عمیقی داشت .دقایقی به سكوت گذشت تا
ر
باالخره سكوت را شکستم:
 امروز از رنگینك خبری نیست!جوابی نداد ،ادامه دادم:
 میدانید چرا؟ نه .نمیدانم برای این كه سرتان را پایین نیاندازید و بهرنگینك نگاه نكنید دلم میخواهد فقط به من نگاه
كنید.
نگاه مهربانش را به چشمانم ثابت كرد و با
لبخندی گرم پرسید:
 چرا؟ چون زمانی كه به من و در چشمان من نگاه می-كنید احساس میكنم كه زندهام ،وجود دارم و این
زندهترم میكند ،به من اطمینان میدهد كسی را
دوست میدارم كه با تمام وجودم میخواهم با او
تنفس كنم رشد كنم و بزرگ شوم.
برای اولین بار لبخند كامل و عمیقش را دیدم.
فرورفتگی كم عمقی گوشه چانه سمت راستش نمایان
شده بود .اشاره به چانهاش كردم و پرسیدم:
 -این فرو رفتگی در اثر چه است؟!
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 بچه كه بودم فیلمهای هركول خدایان را زیاددوست داشتم .روزی با فرزاد كه شب قبلش به یكی
از این فیلمها رفته بودیم پشت درختان پرتقال و
نارنج كه در خانهمان داشتیم با چوبهای خیزران
كه سرش را تراشیده و مثل نیزه تیز كرده بودیم
سنگر گرفتیم قرار گذاشته بودیم نوبتی یكبار او
طرف من پرتاب كند و من پشت درخت قایم باشم و
یكبار هم من این كار را انجام دهم كه نیزهها به
ما اصابت نكند ولی وقتی دقایقی گذشت و فرزاد
نیزهاش را پرتاب نكرد كنجكاو شدم ببینم كه چه
میكند .از پشت درخت آهسته سرك كشیدم كه ناگهان
نیزه فرزاد در چانهام نشست و خون فوران زد.
 وای خدای من چه وحشتناك! باید خیلی دردتانآمده باشد ،اگر به گیج گاهتان میخورد چه؟ اگر
به چشمانتان مینشست چه ،اگر از بین میرفتید چه؟
بیاختیار قطرات اشك از چشمانم میریخت.
 ناراحت نباشید ،سال ها از این حادثه میگذرد ومن آسیب زیادی ندیدم.
 شاید صورتتان زیباتر هم شده .و خندیدم. شما چند سالتونه؟ میالد ،دیروز و برای اولین بار در زندگیام دلبه دریا زدم و شجاعانه نزد تو اعتراف كردم كه
عاشق تو شدهام و این عشق اولین تجربه زندگی من
است .گفتم و از صمیم دل اعتراف كردم كه دوستت
دارم و از این اعتراف خوشحال و سربلندم .ببین!
همانطور كه من به تو  ...تو میگویم و ترا به
اسم صدا میزنم از تو هم همین انتظار را دارم
چون اگر غیر از این باشد خودم را ازت دور احساس
میكنم و این برایم نفسگیر است.
 باشد ،تو چند سالته؟ من ،من كیام؟! آه نازنین ،چند سالته؟در یك آن در یك چشم به هم زدن چنان گرمای لطیفی
از گفتارش در من ایجاد شد كه شادم كرد.
 میالد ،میالد عزیزم ،من هفتهها بود كه دلم می-خواست اسمم را از دهانت بشنوم .من شانزده
سالمه.
حس كردم قطرات درشت عرق از دو گودی زیر بازوانم
به زیر سرازیر شد .وای ،عرق شرمم بود .من به او
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دروغ میگفتم ،وحشت جدایی از او مرا به دروغ
مصلحتآمیز مجبورم میكرد.
 تو متولد چه ماهی هستی؟ خرداد تازه من سه ماه از تو بزرگتر هم هستم.نمیدانم این را دیگر چرا گفتم.
 من متولد شهریور هستم.دیدم چهرهاش قدری درهم رفت.
 این كه خوب نیست تو از من بزرگتر باشی! مهم نیست .دختر و پسری كه همدیگر را دوستدارند چند ماه بزرگتر بودن دختر مهم نیست.
ً دوستم داری؟
ببینم تو واقعا
 بلی ،خیلی زیاد آخه از كی؟ دیروز بهت گفتم ،از نگاه اول ،از درون آینه،اسم اون آینه را «آینه جادویی» گذاشتم.
 یعنی این كه معجزه شده و مرا در خودش به تونشان داد؟
ً همینطوره ،وقتی صورت زیبای ترا در آن
 واقعاّ
دیدم تصور كردم اگر برگردم و نگاه كنم تو آنجا
نباشی و این فقط یك خیال و یك رویا باشد.
 پس چرا این همه مدت چیزی نگفتی؟ تو كه نگاه-های مرا به خودت میدیدی چرا دلت آمد من این قدر
زجر بكشم؟ وای میدونی چه شبهایی را به بیدار
خوابی گذراندم.
 حس كرده بودم ولی مطمئن نبودم و برای همین همنگاهت نمیكردم.
 شوخی نكن .آخه مگه ممكنه پسر جوان و زیباییمثل تو به دخترها نگاه نكنه؟!
 هم رویم نمیشه و هم فكر میكردم اگر پدرممتوجه بشه نسبت به من خیلی عصبانی بشه.
 این همه مهمانی به افتخار شما دادند چرا درهیچ كدام شركت نكردی؟
 اهل مهمانی نیستم ،ببین چقدر حرفهای توخالیمیزنند ،خانه در تنهایی راحتترم.
تو هیچ نمیدانی.
ّی ریخت پائین اگه
نه ،نه نمیدانم و دلم باز هر
پای دختر دیگری در میان باشد؟!

74

/

افسون یک نگاه

 تو قبالً عاشق بودی؟ تو شهر خودتان كس دیگری رادوست داری.
 نه نازنین ،قول میدهم تا بحال دلم را به هیچدختری نداده بودم.
 من اولی هستم؟ بله قول میدهم ،اولی و آخری. پس چرا این قدر غمگین بنظر میرسی؟ سایه غمیدر نگاهت در طرز حرف زدنت وجود داره كه آتش به
جانم میزند .من میخواهم تو غمگین نباشی ،می-
خواهم صدای خندههایت را بشنوم .میالد ،عزیز من،
برایم بگو .آخه چرا غمگینی؟
 پدرم دوستم نداره! وای چه میگویی ،مگه این ممكنه؟ همه چیز در زندگی ممكنه ،بخصوص دوست داشتن رانمیتوانی تحمیل كنی و یا مثالً بخری و من برایم
ّم شده كه پدرم نه تنها دوستم نداره بلكه
مسل
شاید از من نفرت هم داره.
 وای مرا ترساندی ،آخه چرا؟ پدرت كه مرد خوب ومهربانی بنظر میرسد.
 بلی ،برای همه دوستانش و غریبهها ولی نه برایخانواده خودش ،بخصوص نسبت به مادرم و من .یكی
قبالً گفته:
 آقای رئیس مثل ادكلنهای معطر و گران قیمتی كهمیزنه برای همه در بیرون خوشبو ولی در محیط
خانه مثل گزنه میماند همه را میآزارد.
 علتش چیه؟ خودم نمیدانم و مادرم هم چون او را دوستمیدارد چیزی نمیگوید ولی من میبینم و میدانم كه
بشدت از او آزرده است و من چون به روشنی پی
بردهام كه میان بچههایش از من بیش از آنهای
دیگر نفرت داره تا آن جایی كه مقدورم باشد ازش
ً حس می-
دوری میكنم ،نمیخواهم نزدیكش باشم شدیدا
كنم فاصلهای عمیق بین ما ایجاد شده و من هم
دیگر دوستش ندارم.
 ولی حال ،این جا و در این شهر دیگر تنهانیستی ،حال میدانی كه این جا كسی هست كه تو را
از صمیم دل و با عشقی عمیق بیشتر از همه دوستت
داره و تا وقتی من و تو با هم باشیم هیچ چیز و
هیچ كسی نمیتواند ما را بیازارد و خللی در
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عشقمان به وجود بیاورد .آه،
كردهای كه فراوان دوستت دارم؟
ّ
مسلم شده ولی چطور شد كه
 بلی ،میدانم برایمبرای بیان این مطلب بیست سؤالی بهانه گرفتی؟!
 نمیدانستم از كجا و چگونه شروع كنم ولی تصمیمگرفته بودم به هر طریق كه شده محبتم را برایت
بیان كنم ،شنیده بودم به این برنامه عالقه داری
بعد هم كه متوجه شدم اسمش بیست سؤالی است
بهانهای شد كه بتوانم سفره دلم را برایت پهن
كنم ،ولی میالد تو نمیدانی چه شبها و روزهایی را
با ترس از عكسالعملت و جوابت گذراندم .با قطعه-
ای دستمال كاغذی بازی می كرد .دست پیش بردم و
هر دوستش را گرفتم ،داغ داغ بودند ،سعی كردم
دستهایش را در دستم بگیرم و آنها را در مشت
هایم قایم كنم ولی دست های مردانهای داشت ،گویا
متوجه شد چون حالت را عوض كرد و هر دو دستم در
دست هایش گم شدند.
 میدانی ،نباید بگذاریم كسی متوجه ماجرای مابشود.
 حق با تو است قول میدهم. چون اگر پدرم بفهمد خیلی ناراحتم میكند. او كه ما را نمیبیند. ولی اگر بنحوی متوجه بشود یا اگر فرزاد بوببرد میرود و برایش تعریف میكند.
 بچه تخسی است! هیچ حرفی نمیفهمد و هیچ صحبتی در دلش نمی-ماند.
 از این به بعد به مهمانیها میآیی؟ اگر تو باشی من هم میآیم. در مهمانیها خیلی دلم برایت تنگ میشد ،دلممیخواست كه باشی هر چند نیم نگاهی هم به من
نیاندازی.
فشار دستش را در دستانم حس كردم.
 اگر جایی با هم بودیم نباید كنار هم بنشینم،نباید زیاد با هم حرف بزنیم.
 ولی میتوانیم دزدكی به هم نگاه كنیم؟ میالد آندخترهای دیگه چی؟!
 -هیچ توجهی به آنها ندارم.
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 ولی آنها به تو توجه دارند ،وقتی كه در موردتو با هم صحبت میكردند شنیدم.
 فكرش را نكن ،من فقط ترا دوست دارم و فقط بهتو فكر میكنم.
 میالد از خودت ،خواستههایت  ،حتی از شهرتانبرایم صحبت كن.
 پس ریاضی چه میشود؟! و خندید.اولین بار بود خندهاش را كامل می دیدم و صدایش
و
مطمئن
میشنیدم.
شیرین
را
دل نشین بود.
 در فكرش نباش ،تو رشتهات ادبی است و من حسمیكنم خیلی حرف های زیبا برای گفتن داشته باشی،
من هم ادبی را انتخاب كردهام.
 آه چه خوب ،اول تو بگو. نه عزیز من من میخواهم كه از من بگذریم ،دلممی خواهد فقط حرف های ترا بشنوم.
 از چه بگویم؟ از هر چه دلت میخواهد. از شهرمان شروع می كنم. چه خوب ،بزرگه ،كجای شمال قرار داره؟ نزدیك دریای خزر، پس شنا هم بلد هستی؟ با تمام تجربه تلخم از آب ،عاشق شنا هستم،درون آب بی وزن میشوم و حس میكنم كه میتوانم
بیبال ،پرواز كنم.
 راست میگی ،وقتی بی وزن شدی میتوانی از میانموج ها كه مثل ابرهای آسمان هستند به خوبی
پرواز كنی ،دیگر احتیاج به بال هم نداری .ولی
چرا تجربهات تلخ است؟
باز قدری مسیر نگاهش در بینهایت گم شد .احساس
كردم از سؤالم خوشحال نشد.
 یكبار در حوض خانهمان افتادم.دیگر نخواستم بشنوم.
 شهرتان خوبه؟ خیلی قدیمیه ،همیشه هم بارون میباره. برف هم میباره؟ زمستانها مدتی برف سنگین میباره آنقدر سرد میشه كه حتی آب حوض ها هم یخ میزند زیركرسی می-
نشینیم و لحاف را تا خرخره باال میبریم .اما هر

افسون یک نگاه

/

77

چهارفصل را میشه به خوبی حس كرد .بهار سرسبز و
ّم و درخت های مختلف میوه غرق شكوفه میشه،
خر
بخصوص درخت های پرتقال و نارنج ،ولی من اصالً از
بوی بهار آنها خوشم نمیآد ،منو غمگین می كنه،
تابستانها گرمای شرجیاش آزار دهنده است ولی
وقتی دریا میروی و در آب شور آن غوطه میخوری
دیگر در فكر گرما نیستی .شن آنقدر داغ میشه كه
پای برهنه قادر نیستی حتی یك قدم برداری پاییزش
خیلی غم انگیزه اصالً دوستش ندارم.
 دلم میخواهد یك روزی شهرتان را ببینم .از حاالدوستش دارم ،تصورش را بكن با هم زیر یك كرسی
داغ لحاف را تا زیر گلو باال بكشیم و آن وقت من
زیر گوشت بخوانم كه چقدر دوستت دارم.
ً روزی در آینده.
 حتما به آینده معتقدی ،باورش داری؟ انسان بیباور بخصوص بیباور به آینده نمیتواندانسان زندهای باشد.
 وای ،چه فیلسوفانه چه شاعرانه. من همیشه فلسفه و شعر و نوشتن را دوست داشتم.نمیدانم آیا درس فلسفه از كالس دهم شروع میشود!
فكر میكنم جزء درس ها باید فلسفه و منطق هم
باشد .ولی میتوانم كتاب هایی بخوانم كه نوشته-
های فلسفی داشته باشد.
 پدربزرگت را خیلی دوست داری؟ خیلی ،هر بار كه میبوسمش فكر میكنم مزه خروسقندی می ده .تنها كسی است كه بمن توجه كافی
داره ،ولی حیف ،كه ازش دور شدم.
 قرار نبود كه برای شهرتان دل تنگی كنی. برای شهرمان نیست برای پدر بزرگ است ،برایمحبتهایش است از كوچكی زیر پر و بالش بودم،
سنگرم بود ،اغلب باهاش بودم همیشه مرا با خودش
همراه داشت.
 شاید سوگلی اش بودی .و خندیدیم. اینو قبالً هم شنیدم ،ولی سوگلی باید در مورددخترها گفته بشه.
 نه آقا ،پسرها هم میتوانند سوگلی نزدیكانشانباشند.
 چه شعرهایی را دوست داری؟ -شعرهای حافظ.
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 سعدی چی؟ فهمیدن و معنی كردن اشعار سعدی خیلی مشكله.ولی پدرم برایم میخواند و معنی میكند.
 ولی پدر من اهل این حرف ها نیست ،منطق پدر منفقط یكدندگی و زورگوئیه ،با ما ماهی یكبار صحبت
می كنه تازه وقتی هم چیزی می گه فقط از خودش
تعریف میكنه كه من نمیفهم ،از خانه كه می رود
بیرون همه شاد میشوند آه  ...بگذریم .راستی
وقتی میآمدم ،نزدیكی خانه شما درب خانهای باز
شد و سر دختری آمد بیرون و كنجكاو نگاهم كرد،
چه صورت سفیدی داشت می دونی كی بود؟
 بلی ،دختر همسایه ما است كه گاهی همدیگر رامیبینیم و با هم صحبت میكنیم.
 چرا صورتش اینقدر سفیده؟ یك نوع بیماری پوست داره ،ولی خطرناك نیست. برفك؟!! ولی دختر خوبیه ،اهل مطالعه است ،گاهی با هممشاعره هم میكنیم .راستی از مشاعره هم خوشت
میاد ،مگه نه؟ از خانوم مادرت شنیدم.
 غیر ممكنه برنامه مشاعره آقای مهدی سهیلی رااز دست بدهم.
 صدای گرمی داره. شعر هم خیلی حفظه. فكر میكنم خودش شعر هم میگه. یه شعر بخون.بودی آن نازنین عروسک عشق
که تو را ساختم ز موم خیال
بر تنت ریخت دست پندارم
صافی و لطف چشمههای زالل
ِ كیه؟
 وای ،چه قشنگ بود .مال سیمین بهبهانی. بازهم بخون. دلم میخواد هر شعری میخوانم اسم تو توش باشد.در حین این كه تمام وجودم گرم میشد گفتم:
 بازهم بخون.نازنینا ما به ناز تو حال با جوانان نازكن
با ما چرا
جوانی دادهایم
 وای دلمو برده بودی؛ حال حس میكنم هزار تكهشده و هر تكهاش در وجودت حل شده .حاال ،كجا شو
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ّلشه ،اینقدر برات ناز میكنم كه
دیدی،تازه او
خسته بشی.
 آن وقت دیگر پیر شدم. من هم دلم میخواد با تو پیر بشم.و این بار هر دو با هم خندیدیم .وای كه چه
دوران ُ
ّی را میگذراندیم ،چه دوران خوش
پرشور و شر
و سرمستانهای بود ،عوالم جوانی ما و احساس
شادمانه ما كه نوید از عشق و عاشقی میداد.
 باید بروم. ولی چرا به این زودی؟ ساعت دوازده است ،دو ساعت است كه اینجا هستم. و ساعات چقدر سریع میگذرد ،میالد از این ایامباقیمانده تابستان باید بیشتر برای دیدار هم
استفاده كنیم چون مدرسه كه شروع شد دیگر
نمیدانم چه پیش میآید.
 من كه فعالً هر روز میتوانم اینجا بیایم. و من هر روز منتظرت هستم. میخواهی تا فردا چند بیت شعر حفظ كنیم كهبرنامه مشاعره ،روبراه باشد؟
 چرا كه نه. میل داری اشعاری را كه در جواب هم میخوانیمدر چه موردی باشد؟
 نمیدانم ،تو انتخاب كن. آنچه را كه من حفظ میكنم باید همهاش درموردنازنین باشد.
 وای ،تو چه خوبی ،چه دوست داشتنی هستی ،من همباید حافظ را خوب بگردم تا ابیاتی در مورد میالد
پیدا كنم.
 حافظ شاید ابیاتی در مورد مولود داشته باشدولی میالد را نمیدانم.
 چه فرقی میكند؟ من عوض این كه بخوانم مولودمیگویم میالد.
از جایش بلند شد كه برود ،میدانستم دلم را بیشك
با خودش خواهد ُ
برد .روبرویش ایستادم و همانطور
كه صورت مهتابیاش را نگاه میكردم گفتم:
 تا فردا منتظرت میمانم. من هم همینطور.دلم میخواست مرا بغل كند ،چه می دانم شاید مرا
ببوسد .اما فقط دستی به موهایم كشید و گفت:
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 تا فردا باشد ،تا فرداو از خانه بیرون رفت.
دوباره تنها شدم ،دوباره سنگینی جدایی در قلبم
نشست به درب نگاه كردم كه پشت سرش بسته شده
بود.
لحظاتی بعد این امید در جانم نشست كه باز هم می
بینمش ،ما دیگر از هم جدایی نداشتیم.
یك روح در دو بدن شده بودیم ،آه ،چرا آن چند
هفته گذشته از زندگیام را بدون او از دست دادم.
در افكار خودم غرق شده بودم ،متوجه نشدم كه
مامان كلید انداخت و اول او و بعد شیرین وارد
شدند ،شیرین لبخند گرم و كنجكاوی تحویلم داد و
مامان جّ
دی نگاهم كرد.
 سرحال میبینمت؟! بلی مامان .امروز هم ّكلی درس خواندیم و در دل
گفتم درس عشق از همه درس های دیگر زندگی واجب
تر است.
 میل دارم قدری با هم صحبت كنیم. شیرین ،تو سفره ناهار را بچین ،آقا بزودی می-آید.
 بله ،بله ،چشم .نگاهی به من كرد و با دلخوریبه آشپزخانه رفت.
درب اتاقم را مامان بست و هر دو لبه تخت
نشستیم.
 خب دختركم تعریف كن. مامانی هر چی تو دلم جمع كرده بودم برایشگفتم .بمن گفت كه او هم مرا دوست داره ،از همان
روزهای اول ولی رویش نمیشد اعتراف كنه.
 هدفش در زندگی چیه؟ مثل همه جوان های دیگر میخواد بره دبیرستان ودرس بخونه.
 و تو تا كی میخواهی این دیدارهای روزانه راادامه دهی؟
 مامان ،قربونتون برم فعالً كه تابستونه و هر دوما وقت آزاد فراوان داریم.
 -دیگر از چه صحبت كردید؟
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 از در و دیوار ،از آسمان و زمین ،از شهرشان،از شعر و از كتاب و اینكه دلش برای پدر بزرگش
خیلی تنگ شده.
 یواش یواش داره به دلم بیشتر مینشینه ،انساننمیتواند در ابتدا به هر كسی اطمینان بكنه.
 وای مامان شما نمیدونید از یك دنیای دیگریاست ،روحی پاك و دست نخورده داره ،مثل آب چشمه
که از کوه بیاد ،زالله مثل خودمه.
 مثل خودمه؟! تو كه صد پا از او جلوتری.منظورم در مورد این حرف هاست.
 شاید این خاصیت دختر بودن باشه ،بیتجربه بودنّی فانتزی داریم.
باشه ما دخترها کل
 فقط مواظب باش این فانتزیهایت كار دست خودت وما ندهد.
 مطمئن باشید.مادر بلند شد و پس از گذشت چند روز به گرمی
بغلم كرد و صورتم را بوسید.
میدانستم برایم نگران بود ،كدام مادر خوبی است
كه برای بچههایش نگران نباشد ،بخصوص كه آن هم
فقط یكی باشد و دختر.
ً درك كند،
دلم میخواست مادرم احساس مرا عمیقا
متوجه باشد كه این گونه احساسات عاشقانه كنترلش
دست خود انسان نیست .از یك انسان سرد و دل مرده
شاید بتوان انتظار داشت كه نداند عشق یعنی چه،
دوست داشتن یعنی چه و حل شدن عاشق و معشوق در
هم یعنی چه ،ولی چگونه میتوان از دخترك با
احساسی كه قلبش فقط برای عشقاش میتپد انتظار
گریز از این محبت داشت؟
من عاشق شده بودم و با تمام كم سنیام سخت مصمم
بودم كه از عشقم و مرد مورد عالقهام حراست و
مواظبت كنم .میخواستم با او بزرگ شوم ،با او
زندگی كنم و با او بمیرم هیچ كس نمیبایست مانع
سنی راهم باشد و اگر این نشد چه؟ وای دیوانه
میشوم ،میمیرم آن روز مرگ بهترین است .آن روز
زنده نخواهم بود تا غم جدایی و از دست دادن او
را ببینم.
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فصل پنجم
تابستان  34با تمام نگرانی های احساسی برایم
و
زیباترین
از
دوره
یك
آغاز
لطیف ترین دوران زندگیام محسوب میشود و بی شك
تنها دوران شكوفایی من به عنوان یك انسان ،یك
دختر جوان كه میل داشت زندگیاش را بر پایه عشق
و خوشبختی و پاكی بنا کند ،هیچ احساس كمبود
نمیكردم ،مادرم مرا میفهمید بعدها دانستم كه
ماجرای عشق و دلدادگی مرا برای پدرم تعریف كرده
و به او قول داده بود كه همه جوانب را زیر نظر
خواهد داشت ،مادر بزرگم با آن اندام الغر و صورت
استخوانیاش هر بار كه مرا میدید میپرسید كه در
شهر عشق چه می گذرد؟ شیرین گاهی با حرفها و
پرسشهایش کالفهام می کرد .سپیده را هم كمتر می
دیدم چون آنچه وقت آزاد گیر میآوردم دلم می-
خواست تنها و با خیال او باشم .در بهشت
رویاهایم آنچه را می دیدم كه باور حقیقتش برایم
ُر زده بود كه خیلی عوض
مشكل بود .سپیده بارها غ
ّ
مجالت
شدهای خودم هم همین تصور را داشتم چون جای
را با كتاب و شنیدن موسیقی بازاری اما شاد
موسیقی مورد عالقه من تنها آهنگهای اصیل شده
بود .میدانستم صدای خوبی دارم چون پدرم صدایم
را میپسندید و میل داشت برای مهمانان مجالس
خانوادگی آواز بخوانم از او تقاضا كرده بودم
مرا به كالس موسیقی بفرستد اما جواب میداد كه
هنوز زود است و منطقش این بود كه دختری آسیب
پذیر هستم.
پیك نیك های خانوادگی روزهای جمعه هر بار
دلپذیرتر و خاطره انگیزتر میشد .حسنش این بود
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همه آنها كه دور هم جمع میشدند از شخصیت های
باالی جامعه شهر بودند و چون هر فامیل از شهری
مختلف آمده بود در نتیجه صحبت ها همیشه جدید و
غیرتكراری میبود .دفعات اولیه این پیك نیك ها
كه معموالً در باغ مصفایی صورت میگرفت دیده بودم
هرگاه اتومبیل حامل خانواده آقای رئیس از راه
می رسید میالد از دور سری برایم تكان می داد و
سپس بسرعت غیبش می زد و نبودن او در جمع دو
ساعتی طول میكشید نگران میشدم و آنقدر دل در
سینهام میجوشید تا دوباره پیدایش میشد .یكبار
منتظر ماندم و چون قصد رفتن كرد بدون این كه
توجه كسی را جلب كنم پرسیدم:
 میالد كجا می روی؟ می روم تا با خودم و طبیعت تنها باشم. یعنی این كه میل نداری با من باشی؟! بغضگلویم را گرفته بود.
نگران به اطراف نگاه كرد گویی میترسید كسی ما
را ببیند و یا حرف هایمان را بشنود.
 می دانی ،اگر تنها بروم كسی ملتفت نمیشود،مادرم می داند كه طبیعت را بسیار دوست می دارم
تو هم كه می دانی در نتیجه كسی متوجه غیبت من
نمیشود.
 ولی من دلم میخواهد با تو بیایم ،میخواهم باتو باشم.
 اگر پدرم بفهمد بخصوص اگر متوجه شود كه ما باهم رفتهایم عصبانی می شود و این صورت خوبی
ندارد.
تو
 برایم مهم نیست بقیه چه فكری میكنندبرایم مهم هستی ،تو اول برو من هم با فاصله پنج
دقیقه به تو ملحق میشوم ولی زیاد دور نرو كه
نتوانم پیدایت كنم.
 نازنین ،نمیخواهم پدرم متوجه شود و آرامشنسبی كه دارم بهم بخورد.
 او كه میداند تو به خانه ما میآیی ،پدرمآنقدر تعریف ترا نزد پدرت كرده كه حد ندارد.
 ولی در ماهیت امر تغییری پیدا نشده او همهاشدنبال بهانه میگرده تا مرا بیازاره.
 كسی متوجه نیست ،برو ،من بزودی به تو ملحقمیشوم ،خواهشم را رد نكن.
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دقایقی بعد ما دست در دست هم دور از چشم
ّایی
اغیار در جاده باریكی قدم می زدیم .باغ مصف
بود .صاحبش هر كه بود با ذوق و با دقت و وسواس
ّی به ملكش میرسید درخت ها زیبا و پابرجا و
خاص
غرق در حاصل بودند ولی هنوز برای چیدن زود بود.
گودال تقریبا بزرگی در كنار جاده نظرمان را جلب
كرد گویا قبالً سنگ بزرگی در آنجا نشسته بود و
حال سنگ را از آن جا بر داشته بودند .جوانههای
سبز علف و گل های خودرو در عمق نه چندان زیاد
گودال در حال رشد بودند كه بیشك دیر یا زود می-
بایست جای خالی سنگ با خاك و یا احتماالً نهال
جوانی ُ
پر و هم سطح زمین شود ،دستش را به نرمی
فشردم و گفتم:
 برویم لب آن گودال قدری بنشینیم. باشد ،برویم.همانگونه كه سرم را روی شانهاش تكیه داده بودم
گفتم:
 طبیعت را خیلی دوست داری؟در حین اینكه به مالیمت موهایم را میبویید و من
نفس گرماش را در پوست سر و همه جانم حس میكردم
جواب داد:
 آری ،بی نهایت آیا از من هم بیشتر دوستش داری؟! اول طبیعت بود بعد تو پیدا شدی اگر طبیعتیوجود نداشت نه تو بودی و نه من ،و حال كه هستی
من همان قدر كه طبیعت را دوست دارم ترا هم دوست
دارم .قدری مكث كرد و ادامه داد:
 بی شك خیلی بیشترچشمانم را كه خیس شده بود به شانهاش كشیدم و
خشك كردم.
 چه خوب بود اگر دوربین داشتم و عكس میگرفتم. روزی كه از بار فیكس ورزش دبیرستان افتادم ومچ دست راستم شكست چون میترسیدم اگر بروم خانه
پدرم عصبانی شود و مرا بزند رفتم خانه مادر
بزرگ او هم برای این كه دلداریم بدهد یك دوربین
چهار گوش قدیمی كه كنج صندوق داشت به من هدیه
داد .ولی بندرت پول خریدن فیلم و یا ظهور عكس
داشتم .به خودم قول دادهام كه روزی نقاش خوبی
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بشوم و همه این مناظر را كه میبینم و بخاطر می-
سپارم برای خودم زنده كنم.
 مگر تو میتوانی نقاشی كنی؟ آه ،بلی ،اغلب در قسمت هنری دبیرستان بهتمرین مشغولم.
 پس چرا تا به حال نگفته بودی؟. چه میدانم ،چرا باید میگفتم؟!ً
 آه ...میالد ،عالی است ،حتما روزی نقاشبرجستهای میشوی.
 ولی پدرم نمیگذارد به كالس نقاشی بروم ،بعد ازاتمام سیكل اول خواهش كردم مرا به هنرستان
بفرستد ولی قبول نكرد.
 آخه چرا  ،چه ایرادی در این رشته بود! میگوید نقاش شدن و نقاشی كشیدن آب و نان نمی-ً پزشك شود.
شود ،انسان باید حتما
 پس چرا خودش نشد! برای این كه از تحصیل خوشش نمیآید ،دیپلمبازرگانیاش را هم به زور گرفت.
 ولی میتوانی پیش خودت تمرین كنی. بلی ،همین كار را هم میكنم. پس چرا تا به حال بمن نقاشیات را نشان نداده-ای؟!
 برای این كه تازه كارم و چیزهای خوبی از كاردر نمیآید.
 ولی هر چه باشد من قبولش دارم و دوستشاندارم ،دلم میخواهد نقاشی كوچكی برایم بكشی.
ً روزی این كار را خواهم كرد.
 حتما جمعه آینده باز هم دعوتیم. میدانم میآیی دیگر؟! میآیم ،و این آمدنها فقط بخاطر تو است .پدرمّر
خیلی تعجب كرده ،گویا هنوز بویی نبرده چون تصو
نمیكند در حضور او جرأت كنم و دختری را دوست
بدارم.
 چه وحشتناك! توجه نكن ،مهماش این است كه من وتو با هم هستیم و چون همدیگر را دوست میداریم
نمیتوانیم آسیب پذیر باشیم.
چه خوش خیال بودم من !
 -برگردیم،متوجه غیبت ما میشوند.
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 مهم نیست ،مامان دید كه برای قدم زدن رفته-ایم.
دسته كوچكی از گلهای صحرایی چید به من داد و
گفت:
 دستهای از شكوه علفزار ،بیا با هم عظمتش رانگاه كنیم.
همانطور كه با او دور دستها را نگاه میكردم
موجی از شادی مرا روی پنجههایم بلند كرد و تا
متوجه شود بوسهای به صورتش نشاندم.
 اگر ما را ببینند؟ چه كسی این جا است كه ما را ببینند؟! اگر فرزاد سر از پشت درختی و یا بوتهای دربیاورد تعجب نكن.
 حاال كه این جا نیست. فردا راننده اداره به مأموریت اداری میرود ازمن سؤال كرد كه آیا میل دارم برای دو روز
همراهش بروم ،پدرم قبول كرده من هم جواب مثبت
دادم ،نمیتوانم تا چند روز آینده برای دیدنت
بیایم.
ّ
یكباره مثل این كه زیر پایم خالی شده باشد تصور
كردم كه به زمین سقوط خواهم كرد بازویش را
گرفتم و به او تكیه دادم.
 چه شده؟! هیچ ،پس چند روز نمیبینمت. این جور بهتره كنجكاو نمیشوند. كی میبینمت؟ جمعه شب در مهمانی همدیگر را میبینم. وای میالد ،یك هفته ،یك هفته طوالنی و ماللانگیز بیتو چه كنم؟
 سرت را به كاری مشغول كن ،كتاب جدیدی بخوان. هر روز كه تو از خانه ما میروی تا دیر وقتكتاب میخوانم.
 دنیای دیگری است ،نه؟! بلی دنیای رویاهای خوب و چه بسا بد .و شایدهم حقیقت ها.
قدم زنان راه رفته را برگشتیم و وقتی نزدیكی
های جمع رسیدیم صدای خنده همه بلند بود.
پدر میالد از ته دل قهقهه می زد.
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 صدای خنده پدرم را میشنوی .در خانه مثل ُبرج
زهرمار است ،هرگز اینگونه در خانه و با ما نمی-
خندد .اصوالً زمانی كه خانه است شادی و خنده از
خانه میگریزد.
وقتی به جمع رسیدیم سفره نهار را چیده بودند و
هر خانواده غذای همراهش را در سفره قرار داده
بود ،سماور در یك گوشه در غلغل و تنگهای مملو
از شراب در چرخش ،وای كه چه روزهای پر از شادی
بود.
شب كه در اتاقم تنها شدم فكر این كه او را یك
هفته نخواهم دید عذابم میداد ،خستگی یك روز
بلند و گردش در هوای آزاد ،یك روز میان جمع كه
هر كدام حرفی برای گفتن داشتند ،بیاد آوردن
نگاههای كنجكاو چند دختر جوان دیگر و یك روز دل
انگیز با او بودن و وجودش را با تمام دل و جان
حس كردن خستگی سوزندهای را در چشمانم حس میكردم
كه در پی آن خواب سنگینی را برایم به ارمغان
داشت و قبل از این كه دیگر چیزی حس نكنم با خود
زمزمه كردم:یك هفته چیزی نیست بسرعت سپری می-
شود.
صبح سر حال و شادمان از جایم برخاستم .شیرین
صبحانه را آماده كرده بود و منتظر بود كه با هم
صبحانه بخوریم .صدای مادر را میشنیدم كه در
صحبت
كسی
با
تلفن
میكرد ،از دور دستی برایش تكان دادم و به شیرین
گفتم كه برای دیدار سپیده می روم.
روی تخت نزدیك حوض فیروزهای نشستیم و قبل از
این كه شروع به صحبت كنیم دیدم باز همان ماهی
ً درشت و سیاه درست وسط
قرمز كه با لكهای تقریبا
سرش مشخص بود دهانش را قدری از سطح آب بیرون
نگاه داشت و همچنان كه اكسیژن آب و شاید هوا را
با هم میبلعید بنظر رسید كه میپرسد:
 به مراد دلت رسیدی ،دوستت دارد؟!یكباره بیاختیار و با صدای بلند فریاد زدم:
ُب  ،معلوله دیگر كه دوستم داره .بعد پقی زدم
 خزیر خنده.
 وای نازنین ،حسابی خل شدهای با کی حرف میزنی؟!
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 با ماهی مگه ندیدی كه چه زبر و زرنگ تو آب گمشد.
 آدم با ماهیها كه حرف نمیزند! وا ،چرا حرف نمیزند؟ ندیدی كه جوابش دادم واون هم راضی زیر آب گم شد!
ُلتر دیگر
 ولی نازنین ،امیدوارم كه از این خنشی.
ُ
 چه اشكالی داره قدری خل بازی در آوردن؟ زندگیقشنگه ،توش هم چیزهای جّ
دی خداوند و هم چیزهای
شوخی ،بی خنده زندگی مرده است .خوب سر به سر
ماهی گذاشتم ،ولی نه ،جّ
دی جوابشو دادم كه دوستم
داره.
 كی دوستت داره ،چرا این قدر سر درگم حرف میزنی!
 میالُد می گم ،گفتم كه او دوستم داره.
 وای نازنین ،خدا بگم چكارت كنه ،تو همه هوش وحواست شده میالد ،بقیه هیچ به حساب نمیآن.
 معلومه كه به حساب میآین ،ولی او چیز دیگریهِ كره زمین نیست.
بخدا مال
ِ كجاست ،از كجا آمده ،از
 میخواهی بگویی مالماه مارس؟!!
ِ بارگاه خود خداست ،می دونی نذر
ِ بهشتِ ،مال
 مالشاه چراغ داشتم ،یك روز با شیرین رفتم شیراز یك
عصر تمام توی بارگاه چرخیدم ،با خدای خودم ،با
حضرت حرف زدم ،قربون صدقه شون رفتم كه حاجت مرا
ِ میالد جا دادند،
ِهر منو تو دل
به جا آوردند ،م
َ
ّی شیرینی خریدم و دم در حرم هر كه می-
بعد هم كل
آمد و رد میشد دعوت به شیرینی كردم .بعضی ها
میگفتند :خیر باشد عروسی دارید ،بعضی ها می-
پرسیدند حاجتی داشتید كه برآورده شد ،بعضیهای
دیگر هم مثل این كه موضوعی ثابت شده باشد می-
گفتند :این امام خیلی دست و دلباز است كسی رو
از بارگاهش سرخورده و مأیوس نمیفرستد.
 خب ،تو چه جواب میدادی ،میگفتی كه عروسیداری؟!
 تو دلم آره ،تو دلم همهاش میگفتم :روزی عروسشمیشوم ،زنش میشوم و یك عمر باهاش زندگی میكنم.
 -یعنی تا آن روز صبر میكنی؟
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 معلومه ،معلومه ،ما تصمیم خودمونو گرفتهایمما دیگر از هم جدایی نداریم .سه سال دیگه كه
ً نامزد بشویم،
دیپلم بگیره حداقل میتوانیم رسما
بقیهاش هم با خداست از حرم كه بر میگشتم تو دلم
یك دنیا امید جمع شده بود.
 خودش گفته؟ نه ،فكرهای خودمه ،رویاهای خودمه و با اینفكر و خیال ها زندگی میكنم.
 خوش به حالت یكی رو داری كه دوستت داشته باشدو دوستش داشته باشی ،اما من چه ،كی به من توجه
داره؟
 نگران نباش آن روز هم برای تو میرسد ،به توقول میدهم ،باید صبر كنی و منتظر باشی.
 با این صورت سفیدی كه دارم! نه ،نگو سپیده عشق این چیزها سرش نمی شه ،یكروز از راه می رسد و خیلی هم دوستت خواهد داشت.
 پس چرا امروز نیامد؟ دو روزی رفته یكی از شهرهای مجاور ،قرارهجمعه شب در مهمانی با هم باشیم.
 پس این چند روز آینده میتوانی بیشتر بمن سربزنی.
 سعی میكنم ،خانه كلی كار است كه باید به مادركمك كنم ،باید به مادر بزرگ هم بیشتر برسم خیلی
دلتنگی میكند.
 باشد ،هر وقت فرصت كردی بمن سر بزن.ً
 حتماچند روز آینده سرم به كارهای مختلف گرم شده
كنجكاوی
همچنان
شیرین
بود،
می كرد و من هم سربسته یك چیزهایی برایش تعریف
ً هزار خواب و خیال
میكردم .او هم دختره و حتما
داشت .میدانستم از من دلخور است .از حرف هایش
میفهمیدم كه نه وقتی مثل گذشته برای او و نه
عروسك هایم دارم ،نمیتوانست قبول كند كه من در
مدت كوتاهی بزرگ شدهام و دیگر در افكارم آن
حالت بچهگانه عروسك بازی جالب نیست .اغلب كتاب
میخواندم و به موسیقی گوش می دادم میل داشتم
بیشتر و بیشتر به دنیای حیرت انگیز او وارد شوم
و او را بیشتر بشناسم ،نه تنها خسته نمیشدم
بلكه بیشتر انرژی میگرفتم و بیشتر شیفتهاش می-
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شدم ،شیفته خودش و دنیای جدیدی كه درش را برایم
باز كرده بود .جمعه شب كه به مهمانی وارد شدیم
او را از دور دیدم كه كنار بوته نسترن با مرد
جا افتادهای سرگرم صحبت بود .دقیق شدم ،رئیس
یكی از ادارات دولتی بود ،میدیدم كه آن شخص
مجذوب حرف های میالد شده است.
باز دیری نپایید كه چادر شب به روشنایی ضعیف
روز در آن عصر خیال انگیز افتاد و باز زوجها
زمزمه كنان كنار هم نشستند و باز ساز پدر را
بدستش دادند و باز نگاه ها به صورت من خواسته
هایشان را بیان میكرد.
شاد و سر زنده بودم ،به این فكر می كردم كه
تاكنون میالد خواندن مرا نشنیده است چون فرصتی
برای خواندن پیش نمیآمد .نزدیك پدر نشسته بودم
و بعد از مادرم مادرش نشسته بود و پدرش با كسی
صحبت میكرد.
پدرم قطعهای در آمد نواخت و پس از آن من شروع
به خواندن كردم:
ره
هم
آن دارد كه چندی
جای
ِ شیدا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل

صحرا

بگیرم

هدفم یاد آوری آن روز خاطره انگیز با او به
صحرا رفتن بود و این كه این خاطره را همیشه با
خود خواهم داشت.
از نگاه غرق حیرتاش لذت ُ
بردم  ،تعجب ،شیفتگی
و روانی طبعش که در آن موج می زد ،در نگاهش
میدیدم آهنگ را تا انتها خواندم و شاد از این
كه برای او خواندم ساكت شدم و مثل همیشه تشویق
از هنرنماییام شد ولی از نظرم دور نماند كه
مادرش سر در گوش دوستی ُ
برد و چند كلمهای گفت و
سپس آن خانوم با صدای بلند اعالم كرد كه حال
میالد است كه میخواند.
غرق در حیرت شدم و بیشتر از من خود او كه چرا
آن خانوم چنین اعالم كرد ولی متوجه شد كه كار
مادرش است و كار از كار گذشته بود .نه جای
تعارف بود و نه جای شرمساری.
 پسرم چه میخواهید بخوانید؟ صدای خوبی ندارم. -مجلس خودمانی است هر چه كه باشد قبولش داریم.
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پدرم برای اینكه او را تشویق كرده باشد مالیم
مضراب را به سیم های تار كشید.
 آهنگ شب به گلستان را بسیار دوست دارم. به به ،آفرین ،آهنگ معروف مرحوم رفیعی ،چهخوش سلیقهاید ،اول در آمدش را مینوازم بعد قطعه
كوتاهی از شعر ترانه را سپس با هم وارد كل آهنگ
میشویم آمادهاید؟
 ولی من تمرین خواندن با ساز ندارم. هیچ مهم نیست ،شما میخوانید و من هم همراهی-تان میكنم.
دقایقی بعد در سكوت مطلق صدایی بگوشم نشست كه
حزین بود و مرا به عوالم ملكوتی میبرد.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده ناكامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم منتظرت بودم.

بیشك نه تنها من بلكه همه آنهای دیگر هم
مسحور خواندن او شده بودند و از آن شب به بعد
همه میدانستند كه بزمی بدون او و من خالی از
لطف است و بعد از اجرای هر برنامه ،بزرگان شهر
دانه دانه صورتش را میبوسیدند و ما دانسته
بودیم كه شعرآنچه را كه برای بقیه میخواندیم
میتواند حرف های پنهانی دل خود ما باشد و به
این گونه با صدای بلند و در گوش شنوای همه با
هم راز و نیاز میكردیم هر چند طبق قرار دور از
هم مینشستیم.
روزها به دیدار و اغلب جمعه شب ها به این
گونه سپری میشد بخوبی پی برده بودم كه تابستان
رو به پایان است و من از هر فرصتی برای بودن با
او استفاده میكردم .روزی در یك گردش خصوصی فقط
دو خانواده به كنار چشمهای رسیدیم كه آب آن از
كوه و بوسیله آبشاری نه چندان بلند وارد چشمه
میشد.
ً پر
ساعتی را كنار چشمه و اطراف آن که واقعا
طراوت و پرداخته دست های آسمانی بود قدم زدیم،
ً در
میالد با پدرم گرم گفتگو بود ،چه میدانم حتما
مورد آهنگهای مختلف صحبت میكردند و شاید هم
تار ،میدانستم عجیب شیفته و عالقمند به نواختن
این ساز است .فرزاد سر به سر یلدا میگذاشت و
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فریاد او را بلند میكرد هر چند یلدا امروز
سرحالتر به نظر میرسید اغلب از اذیت های فرزاد
میخندید .من و مادر هركدام از سویی بازو در
بازوی مادر میالد قدم می زدیم .پدر میالد یكباره
گفت:
 میدانید كه بچههای ما متولد دریا هستند؟تابستان ها ماهها كنار دریا چادر میزدیم و
ً آب و شنا را دوست میدارند.
بچهها واقعا
 بلی ،بسیار ضروری است كه بچهها از كودكی شنارا یاد بگیرند.
این پدرم بود كه در تأیید جواب میگفت:
پدر میالد رو به او كرد و گفت:
 برو زیر آن آبشار به دوستان نشان بده كه آب وشنا را دوست میداری.
به گوش های خودم اطمینان نداشتم كه این حرف ها
را میشنوم ،در جای خودمان متوقف شدیم دیدم كه
مادرش نگران دندان به لب گزید.
 ولی آقای رئیس آب كه از كوه بیاید بسیار سرداست.
مادرم در پی حرف پدرم گفت:
 وای نه ،اصالً كار خوبی نیست. ولی هوا هنوز گرم است ،هنوز روزهایی ازتابستان باقی مانده ،میالد برو زیر آب.
چهره درهم رفته عزیزم را میدیدم كه خود را كوچك
شده حس میكرد ،وای خجالت میكشید او چگونه می-
توانست در حضور ما لخت شود و به زیر آب سرد
آبشار برود.
 ولی پدر ،مایو همراه ندارم. مانعی ندارد ،با شورت میتوانی زیر آب بروی! آب خیلی سرد است همه میدانند. نه آب هیچ هم سرد نیست ،بدو برو زیر آب. ولی آخه پدر؟!! ولی و آخه ندارد همین است كه گفتم.خواسته غیر انسانی و یکدندگی پدرش تمام جانم
را به غیظ درآورده بود چه بیفکر ،چه خودخواه و
چه لجوج وای  ..چه نامهربان ،آیا همینها و شاید
بدتر از اینها است كه پسر بیگناه در طول سنش
تجربه كرده پس بی علت نیست كه از او نفرت دارد،
وای خدای من چه كاری میتوانستم بكنم؟!
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زیر گوش مادرم نجوا كردم:
 تو را بخدا كاری كنید این عمل درست نیست. وای نازنین ،ساكت باش ،هیچی نگو ما چه كاریمیتوانیم بكنیم.
خانوم مادرش گفت:
ُب حرفش را گوش
 میالد جان ،پسرم ،پدرت میخواهد خكن.
 دقایقی بعد مرد محبوب زندگی من با شورت مایومانندی زیر فشار پر قدرت آب سر خم شده .ایستاده
بود ،بدرستی میدیدم كه از سرما می لرزد و لبانش
كبود شده ،دلم مانند مرغ سر بریدهای به هر سو
ِردم و بی اختیار گریه
میزد ،به گوشهای پناه ب
كردم ،دلم نمی خواست او را در آن شرایط ببینم.
وای چه بد ،چه بی مسئولیت  ،چرا پدری انجام این
گونه عمل را از پسرش انتظار دارد؟ آیا فقط به
این خاطر كه به همه برساند این او است كه تصمیم
میگیرد؟ بیشتر از همیشه از چشمم افتاد.
روز بعد میالد نیامد ،كارش بیسابقه بود،
غیرممكن بود دیدارهایمان را از دست بدهد ،اگر
هم نمیتوانست بیاید قبالً به طریقی به من اطالع
میداد ،چه شده بود ،چه اتفاقی افتاده بود ،آیا
سرمای آب كار خودش را كرده و او بیمار شده بود؟
دیده بودم كه لبانش كبود و بدن الغرش میلرزید،
ً باید مریض شده باشد .مامان قدری
آه  ..حتما
دیرتر برگشت و دانست كه او امروز نیامده شب به
خانه شان تلفن كرد و معلوم شد كه او سرما
خورده .یك هفته گذشت و من شب و روز نداشتم ،خدا
خدا میگفتم تا حالش هر چه زودتر خوب شود و روزی
كه شیرین درب را باز كرد و او را ناگهان در هال
خانه ایستاده دیدم دانستم كه خدایم هنوز دوستم
دارد .در دل گفتم باید نماز شكر بخوانم.
 آقا میالد ،آقا میالد كجا بودید دلمان براتونیك ذره شده بود.
شیرین بود كه بلبل زبانی میكرد .مادر كه صداها
را شنیده بود خندان جلو آمد و گفت:
ً برایتان تنگ
 شیرین درست میگوید دلمان واقعاشده بود ،خیلی هم نگران حالتان شده بودیم،
حالتان بهتر شد؟
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ولی نه مادر و نه شیرین متوجه موهای از ته
تراشیده شده و تغییر فرم صورت او نشده بودند.
 شیرین ،بدو بدو چادرها را بیاور ،تا دیر نشدهبرای خرید برویم.
رو برویش مات و متحیر ایستاده بودم و هیچ حرفی
از دهانم خارج نمیشد باالخره پرسیدم:
 میالد ،عزیز من ،كجا بودی ،چند روز مریض بودی،وای میالد با موهایت چه كردی؟!
قدمی به سوی من آمد ،دستی به سر بیمویش كشید و
گفت:
 خجالت میكشیدم. آخه از كجا ،از چی؟! از تو و از بقیه چرا ،چطور شد؟فاصله كوتاهمان را طی كردم و با دو دستم سرش را
نوازش كردم .زبری موهای كوتاه كف دست هایم را
سیخ می زد و قلقلك میداد .سرش را كه خم شده بود
با قرار دادن دستم زیر چانهاش قدری بلند كردم
تا صورت در صورتم قرار گرفت نفس معطرش صورتم را
نوازش میداد ،با هر دو دستم صورتش را گرفتم و
گفتم:
 هركاری كه باهات بكنند و هر بالیی كه به سرتدرآورند باز دوستت دارم ،بیشتر دوستت خواهم
داشت ،حدس می زدم بعد از آن روز كذایی شاید
رویت نشود بیایی خانه ما ،ولی بیشتر فكر میكردم
كه مریض شده ای.
 یكروز تب شدید كردم و خوابیدم ولی موهایم رابه عنوان تنبیه مجبورم كرد بتراشم.
 آخه چرا ،وای  ،مگر دیوانه است؟ و بسرعت بادست هایم جلوی دهانم را گرفتم.
 از این كه مقاومت كردم كه زیر آب نروم عصبانیشده بود .از این گذشته فرزاد یكی از یادداشتهای
تو را كه توی كتابی قایم كرده بودم پیدا كرد و
نشانش داد ،بیشتر عصبانی شد سرم فریاد زد كه
گفتم برو ریاضی یاد بگیر نگفتم برو دختر مردم
را از راه بدر ببر! بعد هم پول انداخت جلویم كه
برو این موهای مكش مرگ ما را بتراش .اول فكر
كردم منظورش این است كه بروم موهایم را كوتاه
كنم ولی متوجه نشده بودم شش بار مجبورم كرد
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بروم سلمانی آخرش غیظ کردم و به آخری گفتم نمره
صفر بزند .روم نمیشد با آن وضع به دیدنت بیایم
ترسیدم وحشت كنی.
 نه میالد ،نه ،هرگز از دیدنت در هر شرایطی كهباشی ترس به دلم راه نمیدهم این حادثه كه با
تمام اهمیتش پیش پا افتاده بود ،این تو هستی كه
برایم مهمی ،نه لبانت ،و نه موهایت ،هر چند كه
با بودن آنها زیباتری.
كیف پولش را از جیب در آورد و گفت:
 چند بیت شعر جایی خواندم خوشم آمد برایتنوشتم.
همانطور كه به كیف پول قدیمی با چرم خراش
برداشته و از فرم افتاده كه میدانستم در آن
پولی نخواهد بود نگاه میكردم گفتم :چه خوب آقا
کیف پولشان و کمربندشان یک فرم و یک رنگ است.
 هر دو قدیمی و از برادرانم بمن رسیده. بده شعر را بخوانم. و با بغضی در گلو شعر را بلند خواندم. چرا صدایت گرفته؟ چیزی نیست تحت تأثیر معنی شعر قرار گرفتم ،چهخوش سلیقه شعر انتخاب میكنی.
 این تویی كه به من نیرو میدهی ،میخواهم تمرینكنم شاید بتوانم انشاهایم را فرم شعر بنویسم،
منظورم شعر نو است.
 از شعر نو هم خوشت میآید؟ فرم دادنش راحتره. چون احتیاج زیادی به قافیه نداره. كافیه كه آهنگ و معنی داشته باشد.مطلبی در فكر داشتم كه میبایست هر چه زودتر
با او در میان میگذاشتم و این را مدتی بود كه
مادر سعی میكرد به من بقبوالند ولی من زیر بار
نمیرفتم چون بین من و او فاصله هایی دراز مدت
بوجود میآورد.
 میالد بلی عزیزمن ،آیا دوستم داری؟ دیوانه نشو ،خب معلومه كه دوستت دارم. باید هر بار كه میبینمت بمن بگویی كه دوستمداری.
 -مگر تا حال نمیگفتم؟!
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 چرا  ،ولی كافی نیست باید آنقدر بگویی تاخسته شوم.
ً از شنیدنش خسته میشوی؟!
 آیا واقعا نه ،نه ،هرگز میالد ،داشتم چیزی میگفتم. چه میل داری بگویی؟ كه دوستم داری؟! لوس نشو ،گوش كن ،مامان صحبتی با من كرد كههنوز نمیدانم چقدر جّ
دی است ،گویا پدرم را هم
راضی كرد.
احساس كردم آگاه شده كه قضیه جّ
دی است نگاه
عمیقش را در نگاهم گره کرد و نگران پرسید:
 چه شده؟! از آمدن و رفتن های من خسته شده-اند؟!
همانگونه كه روبروی هم پشت میز نشسته بودیم دو
دستم را درون دست هایش پنهان كردم و از احساس
گرمای دستش قوت قلب گرفتم و ادامه دادم:
 مادرم تصمیم جدی گرفته مرا به یكی ازدبیرستان های شیراز بفرستند.
غمی در نگاهش نشست كه هر لحظه موجش بیشتر میشد
میدیدم كه مانند سوزنهای ریزی در قلبم فرو می-
رفت.
 چرا ،مگه چه ایرادی به دبیرستان های اینجااست .همه آنهایی كه ما میشناسیم بچههایشان به
مدارس همین شهر میروند.
 میدانم ولی هیچ نمیدانم چرا مادر این تصمیمرا گرفته پدر با آنكه طاقت دوری مرا ندارد او
هم قبول كرده.
 شاید دیگر نمیخواهد ما همدیگر را ببینم؟! فكر نمیكنم هدف این باشد ،اینگونه كه معلوماست چاره دیگری ندارم ولی به تو قول میدهم هر
تعطیلی برای دیدنت بیایم .میالد می دانی كه حتی
یك روز بدون تو و دیدار با تو نمیتونم زندگی
كنم - ،دلم میخواهد همیشه با تو باشم ولی در
حال حاضر چاره دیگری ندارم ،قول می دهم برایت
نامه بنویسم.
 نه ،نه ،نمیخواهم نامه بنویسی ،چون به هرآدرسی پست كنی امكان دارد بدست شخص دیگری
بیافتد.
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 میخواهی لج كنم و با مامان دعوا كنم كه نمی-روم؟
 نه ،این كار خوبی نیست. پس چه كنم؟! برو وای میالد ،از غم دوری تو میمیرم. من هم نمیدانم چه به سرم میآید. میالد ،میالد من.پیشانیاش را در حالی كه دستهای من هنوز در آنها
بودند روی دستهایش قرار داد و گفت:
 پس چگونه هر روز میخواهی بمن بگویی كه دوستمداری؟!
 از دور هر روز فال مژهای حامل این پیام برایتمی فرستم.
همانطور كه تلخ لبخند میزدم بوسهای به پیشانیاش
نشاندم.
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فصل ششم
آخرین روزهای تابستان به سرعت رو به پایان می
رفت و من یك هفته قبل از آغاز سال تحصیلی در
خانه یكی از بستگان بسیار نزدیك مادر ساكن شدم.
همه وسایل شخصیام را قبالً مادر فرستاده بود
تمامی
میرسید
نظر
به
چون
سال های دبیرستان را در شیراز تحصیل خواهم كرد
و تعطیالت نوروز و تابستان و دیگر تعطیالت رسمی
را در شهری به سر خواهم برد كه همه زندگیام
ساكن آن بودم.
چند روزی سرم به تزیین اتاقم گرم شد .میالد و
نازنین را با خود آورده بودم كه مونس تنهاییام
باشند و عكسی را كه از میالد داشتم با وسواسی
آمیخته با دقت در جا مدادیم جای داده بودم.
تا حّ
ّم شده بود كه مادر با
د زیادی برایم مسل
تمام آگاهی از احساسات عاشقانه من نسبت به میالد
آن را زیاد جّ
دی نمیگرفت هم آنكه میدانست معاشرت
و با هم بودن صمیمانه دو خانواده ما و آنها می-
توانست ادامه این دیدارها باشد و هم این كه آن
را حاصل تنها بودن من در خانواده خودمان می
دانست كه هم زبان و دوستی به عنوان برادر و یا
خواهر نداشتم .پدر مرد بیرون بود و هر چه مادر
به او میگفت میشنید و میپذیرفت با تمام این
دانستنی هایم هنوز كامالً جّ
دی به این فكر نیافتاد
بودم كه شاید مادر آگاهانه مصمم شده من و محبوب
ّر
ً تصو
مرا از هم جدا نگاه دارد ،چه میدانم حتما
میكرد اگر میان من و میالد فاصله بیافتد باعث آن
خواهد شد كه من او را كمتر بخاطر بیاورم و یا
اصالً فراموش كنم ،اما چه فكر باطلی من آگاهانه
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به دنیای رویایی عشق و دلدادگی وارد شده بودم و
میدانستم كه تنها جسم را میتوانند از آن خارج
نگاه دارند و گرنه روحم همیشه حتی بعد از مرگ
هم همیشه در بند طالیی آن خواهد بود.
بستگان مادر را به خوبی میشناختم معاشرین من
هر كدام دوران میانسالی را میگذراندند ،اوالدی
نداشتند در نتیجه وجود من تنهایی آنها را ُ
پر
میكرد .نسبت به زن خانه احساس عالقه میكردم
نگاهش گرم و مهربان و گفتارش مالیم و دلنشین بود
اما در نگاه مرد چیزی بود كه از آن فراری بودم،
یك جور ناپاكی را در آن حسّ میكردم در نتیجه می-
ّالت بزودی عادت می-
بایست با همه این تغییر و تحو
كردم.
رفت و برگشت به دبیرستان و درس خواندن بزودی
شروع شد .دلم میخواست میالد مرا در لباس اورمك
خاكستریام ببیند و بگوید كه برازندهام است و
زیبایم جلوه میدهد .زمانی كه به من میگفت زیبا
هستم قند در دلم آب میشد و احساس رضایت میكردم.
یكی دو دروغ مصلحت آمیزی كه در مورد سن و كالس
ً میآزرد
تحصیلیام به میالد گفته بودم مرا شدیدا
ولی خودم را قانع كرده بودم كه چاره دیگری
نداشتم و در اولین فرصت حقیقت را به او خواهم
گفت و اگر سخت گرفت زانوهایش را بغل خواهم كرد
و عذر خواهم خواست ،در یكی دو فیلم خارجی دوبله
فارسی این صحنهها را دیده بودم .وای ،زندگی من
هم مانند فیلم سینمایی شده بود .چه فرقی می-
كرد؟!
مثل میالد سعی میكردم اوقات تنهاییام را كه
اغلب زیاد هم بود در قسمت هنری دبیرستان ُ
پر كنم
از این رو در تمام جشنهای دبیرستان خوانندگی با
من بود با چند دوست خوب دیگر آشنا شده بودم ولی
همانطور كه به میالد قول داده بودم با تمام این
كه میل داشتم با دوستانم در مورد او و عشقمان و
دوری از او صحبت كنم روی قولم ایستاده بودم و
همه حرف هایش را هر روز با خود داشتم .به این
گونه ماههای باقیمانده از سال پیدرپی میآمدند و
میرفتند و دلتنگیهای من بیشتر و بیشتر میشد تا
این كه این شادی در قلبم جوشید كه بهزودی نوروز
از راه خواهد رسید و برای من هر روزش نوروز
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خواهد بود .بهخدا تنها هدیه نوروزی كه طالبش
بودم همان میالد من بود و روزی كه به شهرمان
وارد شدم اولین نفس عمیقی كه كشیدم حس كردم كه
هوایش را به خوبی میشناسم و آن آمیخته به نفس-
های میالد بود.
مادرم برایم تعریف كرده بود كه بعد از رفتن
من از شهرمان میالد نه تنها بسیار بندرت در
مهمانیها شركت میكند بلكه دیگر هم نمیخواند و
همه میدانستند در بزمی كه میالد نباشد و بخصوص
اگر كه باشد و نخواند آن بزم رونقی نخواهد داشت
و من میدانستم برخالف خشونتهای ناباورانه پدرش و
كم توجهیهای او به پسرش او در قلب همه نشسته
است.
روزی كه من به شهرمان رسیدم جمعه بود و شبش
ً او آنجا
دعوت داشتیم ،دل در دلم نبود ،طبیعتا
نخواهد بود .مرّ
دد بودم كه بروم یا نه ،دلم برای
همه تنگ شده بود ،با تمام خستگی كه داشتم رفتم
و بزودی دانستم كه او در جمع نیست .بغض كرده
بودم قصد داشتم به مادر بگویم كه حالم خوب نیست
و به خانه بر میگردم كه صدایی مرا به خود آورد
كه مهربانی در آن موج میزد:
 آه  ...دختركم .چه خوب شد كه برای نوروزآمدید.
 سالم خانوم ،قربان شما ،دلم برایتان خیلی تنگشده بود.
 بدون شما بزمها لطف زیادی ندارد. ولی شما میالدخان را دارید.ِ من هم در
 و شما میدانید كه در نبود شما میالداین جمعها پیدایش نمیشود.
 حالشان خوبه ،چه میكنند؟ مثل همیشه كتاب و باز هم كتاب و سالن هنریدبیرستان.
 این كه خیلی خوبه. بلی ،ولی خیلی با خودش تنها مینشیند ،اصالًحوصله ما را نداره ،میدانید فكر نمیكنم بداند
شما آمدهاید.
 اوه  ...چه بگویم.ً
 از وقتی هم كه شما رفتید ساكتتر شده ،حتماخوشحال میشه اگر بدونه شما امشب اینجا هستید،
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همین االن تلفن میكنم و به او این خبر خوب را
میدهم.
خانوم مرا تنها گذاشت و یك ساعت بعد میالد در
جمع ما بود .رنگش قدری پریده و چشمانش قدری پف-
ّر میكنم از خواب بیدارش كرده
آلود بود تصو
بودند .ساعات زیادی از نیمه شب میگذشت و بزم
باز همان لطافت شاعرانه گذشته را به خود گرفته
بود .آهنگی را كه من خواندم شعرش این مفهوم را
داشت.
"از سفر بازگشتهام و ترا همچون گذشته چون جان
شیرین دوست میدارم ،دلم هوایت را دارد اّ
ما بال
و پرم بسته است تو بیا تا همه عشقام را نثارت
كنم".
پیام مرا به خوبی دریافته بود چون روز دیگر
سر ساعت ده روبروی هم نشسته بودیم.
 میالد ،ماهها به سرعت گذشتند و حال من و توكنار هم هستیم.
ُند گذشتند؟!
 آیا میدانی چه سخت و چقدر ك میدانم ،میدانم فكر میكنی به من چگونه گذشتبرای من هم همینطور بود.
 آنجا به تو خوش میگذره؟! نه میالد ،حرفم را قبول كن ،نه شیراز و نه هیچكجای دیگر دنیا .بیتو همیشه تنها هستم .عزیز
من ،میبینم كه رشد كردهای .
 شاید ،ولی خودم متوجه نمیشوم شاید به اینخاطر باشد كه از وسایل ورزش دبیرستان استفاده
میكنم.
 اندامت ورزیده شده. ولی فكرم خسته است. پدر خیلی اذیتت میكنه؟ بلی ،مثل همیشه. شنیدم كه در مهمانیها شركت نمیكنی. نه ،حوصله هیچ كسی را ندارم .حرف زیاد میزنندحرف هایی كه پوچ و توخالی است.
 میالد ،این سیزده روزی كه من اینجا هستم هرروزش را با هم خواهیم بود.
 تو مّدتی این جا نبودی فكر میكنی هنوز كالس
ریاضی ما برقرار باشد؟!

افسون یک نگاه

/

013

 مامان میدونه كه من باید ترا بببینم ،موافقتكرده تو هر وقت كه خواستی بیایی خانه ما.
 جواب پدرم را چه بدهم؟! مهم نیست ،تو بیا ،هرگاه پدرت اعتراض كرد مناز پدرم میخواهم با او صحبت كند از این گذشته
ً همیشه با هم هستند.
دو خانواده ما تقریبا
 نازنین ،نمیدانم چرا زندگیام اینقدر پیچیدهاست حس میكنم ترا هم كه در زندگیام پیدا شدهای
میخواهند از من دور كنند.
 آاه .....عزیز من ،به عشق و محبت من نسبت بهخودت اطمینان داشته باش ،من ترا هرگز تنها
نخواهم گذاشت این را باور داشته باش هر كجا كه
باشم با تو هستم و به تو فكر میكنم .میالد ،باور
كن روزی نیست كه بدون فكر به تو و یاد خاطرات
گذشته بگذرد.
 دستهایت را بده دلم برایشان تنگ شده.دستهایم مثل همیشه در دست هایش گم شدند ،این
بار حس كردم بیشتر از همیشه با حركتهای ریز و
ظریف نوازششان میكند.
 دستهایت چقدر گرم و لطیف هستند. دستهای تو چقدر گرم و مهربان هستند. امروز تا وقتی كه بروم باید دستهایت در دست-هایم باشند.
 آن وقت هیچ كار دیگری نمیتوانم بكنم .میخواهمچنگ در موهایت بیاندازم و نوازششان كنم ،چه خوش
فرم اصالحشان كردی.
 منتظرم ببینم تا كی دوباره باید با تیغ بهجانشان بیافتم .و خندیدیم.
تا زمانی كه با هم بودیم دستهایم را رها نکرد
گویا میترسید آنها را برای همیشه از دست بدهد.
عمر سفر چه كوتاه است بخصوص این كه مسافر
نخواهد سفرش پایان بگیرد .در مدت سیزده روز عید
هر خانواده به دید و بازدیدهای خود مشغول
بودند ،قرار بود سیزده بدر همه در صحرا جمع
شوند و تا آن روز من میالد را تنها یكبار دیگر
در دیدار دو خانواده توانستم ببینم این بار
پدرش بیشتر مراقبش بود و فرصت زیادی دست نداد
كه با او تنها باشم ،آه كه چه پدر بیفكر و
سنگدلی داشت.
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چه ایام خوبی بود نوروز و چه زود هم سپری شد.
روز سیزده آخرین روزی بود كه میتوانستم او را
در خلوت و بیشتر ببینم .میل نداشتم به هیچ
قیمتی بودن با او را از دست بدهم .از فاصله دور
اشاره كردم كه از جمعیت دور شویم.
 اآه  ...چه خوب شد كه آمدی. بلی ،اشارهات را دیدم. برویم قدری قدم بزنیم.مسافت زیادی از بقیه دور شده بودیم ،بهار بود
ّمی دشت و صحرا ،درختان وحشی ارغوان همه
و فصل خر
به گل نشسته و زمین و آسمان را رنگ ارغوانی
داده بودند .به هر سو كه نظر میانداختم زیبایی
بود و طراوت ،گرمای بهاری به گل های وحشی نشسته
بود و رایحه مطبوع آنها روح و جان را نوازش
میداد ،دستش را گرفتم و بازو در بازویش
انداختم ،احساس كردم بدنم میلرزد.
 آیا سردت شده ،میخواهی پلیور مرا بپوشی؟ نه ،چطور مگر؟! حس كردم قدری لرزیدی. لرزش شعف و شادی است .از شوق با تو بودن. كی بر میگردی؟ فردا عصر. دیگه نمیتوانم ببینمت. نه ،ولی بزودی تابستان دوباره میرسد ،بعد ازامتحانات دوباره میآیم.
 ولی تا آن زمان ماههای زیادی در پیش است. اّما به سرعت میآیند و میروند ،به طول ماهها
فكر نكن.
 پس به چی فكر كنم. بمن ،فقط به من. آه .این كه كار هر لحظه از زندگیام است. كه هر روز كه میگذرد ما بزرگتر میشویم ،رشدمیكنیم ،چه میدانم شاید روز به هم رسیدن نزدیك-
تر شود.
 تو فكر میكنی كه ما بتوانیم یك روز با همزندگی كنیم؟
 معلومه ،این تو سرنوشت ما نوشته شده. -كه تو همیشه دوستم خواهی داشت.
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 كه من همیشه هركجا كه باشم دوستت خواهم داشت.میالد آن دوچرخه را میبینی!
 بلی ،باید مال زارعی باشد. بیا سوار شویم.دقایقی بعد مانند دو پرستو كه بال درآورده
باشند به سرعت سینه باد را میشكافتیم و به جلو
میرفتیم.
سرمست از جوانی ،بیخیالی و عشق به محبوبم
بودم ،فكر این كه به فاصله شاید چند سانتیمتر
به روی دوچرخه در آغوشش هستم گل شیطنتام شكفت
چندین بار فرمان دوچرخه را سریع به چپ و راست
حركت دادم تا این كه به روی علفها و گلهای
صحرایی به آرامی و به سبكی دو پر سقوط كردیم و
ِ پروانهای كه به شمع خود نزدیك
مثل حركت بال
میشود تا بسوزد به آغوشش پناه بردم .وای ،دلم
میخواست بسوزم و خاكستر شوم ،سر به گوشش بردم و
آهسته نجوا كردم .میالد ،دوستت دارم.
همانگونه كه بیحركت و رو به آسمان روی زمین نرم
باقی مانده بود گفت:
ُ
 میدانی ،دراغلب رمان های عاشقانه خواندم كهآن باالها خدایی وجود داره كه یار عاشقان است،
اول مهر آنها را در قلب هم میاندازه و بعد
طریقه دوست داشتن را به آنها میآموزه و بعد هم
امید میده كه آرزویتان برآورده خواهد شد ،ولی
در پایان هر داستان هیچگاه دو نفر كه همدیگر را
دوست داشتهاند سرانجام خوبی در انتظارشان نبود،
همه راه عشق و زندگیشان به بنبست برمیخوره و
هیچ كدامشان خوشبخت نمیشوند همیشه از خودم
پرسیدهام چرا خدایشان یاریشان نمیكنه ،مگر این
خود او نبود كه ابتدا بذر عشق را در قلب آنها
كاشت؟!
 درست میگویی .همینطوره كه فكر كردهای خدا همهً میل داره كه
انسان های عاشق را یاری میده حتما
حاجتشان را برآورده كنه حال چه حكمتی در كارش
ً همه در عشق و سرانجام عشقشان
است كه تقریبا
ناكام و بیفرجام از دست میروند معمایی حل نشدنی
است من فكر میكنم سبب شكست در هر عشق باید خود
انسان باشد كه راه صحیح عشق را طی نمیكنه.
 -میالد ،میخواهم اعترافی بكنم.
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 چه اعترافی!ِهر من در دلت بیافته همان روز
 برای این كه ماولی كه دیدمت نذر شاه چراغ كرده بودم.
 خب ،نذرت را ادا كردی؟ آه ،بلی ولی این تازه اول ماجرا است. میدانم ،و برای ادامه خوب این ماجرا قصد دارمهمین االن و در كنار تو خدا را شاهد بگیرم.
 كه چه؟ كه اگر دستهای ما را برای همیشه در دستهای همبگذاره همیشه همسر خوبی برایت باشم.
 تو فكر میكنی خدا حرفهایمان را میشنوه؟ اگر دلمان اگر فكرمان و اگر خواستههایمان پاكً میشنوه و یاریمان میكنه.
باشد او حتما
ً بلند و ضخیمی را كندم و
دانهای علف تقریبا
همانطور كه به پشت روی گلهای صحرایی دراز كشیده
بودم و او با ادغامی از گل ها و موهایم آنها را
بدون این كه گلها را بكند در هم میبافت ادامه
دادم:
 تو میدانی كه دخترهای جوان چرا روز سیزده بدرعلف گره میزنند!
 بلی ،به خاطر اینكه بزودی به خانه بخت بروند. من هم میخواهم همین كار را بكنم. ولی عزیز من ،تو هنوز خیلی جوانی. نه برای تو ،من حتی قبل از تولّدم هم میل
داشتم با تو زندگی كنم .و خندیدم.
همانطور كه موهای بافته شده به گلهای وحشی را
دانه دانه و با لطافت از هم باز میكرد صورتم را
به آرامی نوازش داد وگفت:
 همه امیدم این است كه خدایمان حرف هایمان راشنیده باشد.
وای كه بیش از چهل سال از آن روز میگذرد و هنوز
علف خشكیدهای كه الی كتابی حفظش كردم با گره باز
نشدهاش خوابیده است.
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فصل هفتم
سال تحصیلی رو به اتمام بود و من سخت مشغول
درس و امتحان بودم .زندگی به روال همیشه میگذشت
احساس راحتی در خانه بستگانم نمیكردم ولی چاره
دیگری نداشتم .هر بار كه تلفنی با مادرم صحبت
میكردم از حال و روزگار میالد میپرسیدم ولی جواب
ً همیشه یكی بود:
تقریبا
"او را نمیبینم ولی خانوم مادرش میگوید سرش
به درس و دبیرستان گرم است".
به هر صورت شاد بودم كه حالش خوب است و مرد
جوانی در سن او غیر از دبیرستان و كارهای هنری-
اش دیگر چه كاری در آن شهر كوچك میتوانست انجام
دهد؟ به خودم هم كه فكر میكردم میدیدیم مگر
خودم كه در شهر بزرگ و شاعر پرور شیراز بدنیا
آمده و حال به اجبار در آن بسر میبرم روزهای
آزادم را چه میكردم؟! آنچه دیدنی بود و پدر
میدانست و میشناخت مرا ُ
برده و نشانم داده بود و
حال كه دوره تحصیل بود تمام وقتم را روی درس
گذاشته بودم ،ولی یك آرزو بر تمام آرزوهای این
یك سال اخیرم اضافه شده بود و همه آنهای دیگر
را تحتالشعاع قرارداده بود.
"آیا میشود روزی من و میالد آزادانه دست در
دست هم پیشانی بر مقبره حافظ بگذاریم و او با
صدای جذابش از دیوان این بزرگ مرد بخواند؟ و یا
ّ
به سعّ
كلیات او با هم سخن
دیه برویم و از
بگوییم؟!" وای چه میدانستم.
آخرین امتحان را داده بودم و منتظر نتیجه
آنها بودم هر چند كه میدانستم موفق هستم .در
آخرین تلفنی كه با مادر داشتم كه زمان حركت
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بسوی شهرمان و گذراندن سه ماه تعطیلی تابستان
را به او اطالع دهم آگاه شدم كه میالد مردود شده
است!
آه  ...چگونه میتوانستم با او روبرو شوم و در
چشمان قهوه مشكیاش نگاه كنم .میدانستم سر او را
كه من با محبت و جّ
دیت تاكنون باال نگاه داشتهام
ّی فكر این كه او را در
باز به زیر افتاده است حت
این حالت خواهم دید پریشانم میكرد ،دروغی
مصلحتآمیز دیگر بگویم كه من هم مردود شدهام!!
فكر اینكه او را در این حالت خواهم دید
پریشانم میكرد .چه شده بود او كه درسهایش را
خوب میخواند ،من میدانستم كه مرد جوان و زیركی
است كه ادعایی به اثبات آن نداشت ،مطمئن بودم
كه از درس و مدرسه غفلت نخواهد كرد .حتی بخاطر
من.
روزهای آخر كه قرار بود بسوی شهرمان حركت كنم
دل در دلم نبود .چگونه با او مواجه بشوم ،آیا
میتوانستم او را مانند گذشته تنها ببینم و اگر
ّ
تسلیاش بدهم؟!
دیدم چگونه
یك روز شنبه خاكآلود از سفر چندین ساعته با
اتوبوس به شهرمان رسیدم ،اتومبیلهای سواری در
آن مسیر حركت نمیكرد و ما مجبور بودیم با
اتوبوس سفر كنیم به محض رسیدن چنان مادر را زیر
سؤال بردم كه او عاقبت طاقت نیاورد وگفت:
 نازنین این تو نیستی كه مردود شدهای!بیاختیار از دهانم خارج شد كه:
 مردودی او مردودی من هم محسوب میشود ای كاشدرسهایم را خوب نخوانده بودم.
مادر حیرتزده نگاهم كرد و ادامه داد:
ّل كه اغلب اوقاتش را در
 آخه مرد جوان و محصقسمت آمفی تأتر و قسمت هنری دبیرستان تلف كند
كه نمیتواند بخوبی درس بخواند!
 مادر ،او هنر را خیلی دوست میدارد ،تماموجودش بسته به كارهای هنری است .ای كاش گذاشته
بودند به هنرستان برود .آه مادر او جوان خوش
ذوق و درسخوانی است ولی مشوق خوبی ندارد.
مادر نگاه شیطنتآمیزی بمن كرد و گفت:
 تو كه مشوقش هستی؟! -من سعی خودم را میكنم.
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ُب ،حال میل داری چه كنی؟
 خشیرین بیخیال وارد صحبت شد و گفت:
 نازنین جان الهی قربونت برم شما كه قبول شدیدشاگرد اول شدید.
 درسهای من خیلی راحتتر از درسهای او است. او هم مثل شما از شش سالگی رفت مدرسه؟ نمیدانم. حاال یك سال دیگه باید همان كالس بنشینه؟! وای شیرین ،دیونهام كردی ،ترا خدا بسه دیگهمن چه میدانم.
 الهی دورتون بگردم ،خودتونو ناراحت نكنید منُب شما
دیگه حرف نمیزنم فقط این آخری رو بگم ،خ
كه معلمی بلدید باهاش درس بخونید باز بگید بیاد
كالس شما.
ُلك ،او صد مرتبه از من بیشتر بلده این
ُل خ
 خمنم كه باید ازش یاد بگیرم.
مادر همینطور كه روی صندلی نزدیك یخچال ایستاده
بود و آینه را پاك میكرد گفت:
 باز یخچال دوده ُپر كرده ،خوب سرد نمی كنه.
 وقتی میالد آمد مثل دفعه گذشته ازش خواهش می-كنم كه پاك كنه.
 نمیدونم این جور كارها را از كجا یاد گرفته؟! مامان ،قربونتون برم ،كی آنها را میبینم؟ مدتی است دور هم جمع نشدهایم میتوانم دعوتشانكنم.
 نه ،اگر شما و یا كسان دیگری دعوت كنندً خجالت میكشد و نمیآید.
طبیعتا
ُب ،چكار كنم؟!
 خ با خانوم مادرش صحبت كنید بگویید كه من آمده-ام و دلم برایشان تنگ شده شاید دعوت كند.
 وای نازنین ،آدم كه خودش خودش را دعوت نمی-كنه!
 نه ،شما اول دعوت كنید ،اگر گفتند كه مابرویم نه نگویید ،تعارف نكنید.
 نمیدانم تو با این افكار و كارهایت آخرش چهمیخواهی بكنی؟!
 مامان ،اگر مرا به شیراز نفرستاده بودید و مناینجا بودم نه تنها مردود نمیشد شاید شاگرد اول
میشد.
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 ولی در مرحله اول تو برایم مهم هستی.ّیت تمام
در دلم آهسته گفتم :ولی اوست كه اهم
زندگی من است.
دو سه روز را در بیقراری طاقتفرسایی سپری
كردم .میدانستم كه او را دیر یا زود خواهم دید
ولی میل داشتم این دیدار هر چه زودتر باشد.
میدانستم كه ناراحت و نگران است و باز میدانستم
كه من تنها كسی هستم كه میتوانم در این روزهای
سخت دلداریاش بدهم و به سال های دیگر امیدوارش
كنم.
وقتی مادر به من اطالع داد كه برای جمعه شب
خصوصی برای دیدارشان میرویم موجی شادی در دلم
نشست هر چند كه احساسی مرموز و ناخوشایند می-
خواست جایش را با شادیام عوض كند.
عصر موعود قبل از این كه پدر زنگ درب خانه را
بفشارد گفتم:
 پدر ،امشب از من نخواهید كه بخوانم. چرا دخترم ،نبودی و مدتی است صدایت رانشنیدهام دلم یك ذره شده است.
 نه پدر ،مدتی است نخواندم تمرین ندارم ،حالمدرست نیست ،نمیتوانم.
مادر در تأیید من گفت:
 كاریش نداشته باش ،می گه میل ندارم.درب باز شد و یلدا رو برویم ایستاده بود.
 نازنین جون سالم سالم دختر خوب و خوشگلبیدرنگ به بغلم پرید و دهها بار صورتم را
بوسید.
 دلم خیلی برایت تنگ شده بود. من هم همینطور ،چه بزرگ شدی.سرش را در گردن و بناگوش من پنهان كرد .وای،
همان جایی كه میالد هر بار به من میگفت :بهترین
پناهگاه من در زندگیام است.
آقای رئیس و مادر میالد جلو آمدند .هیچ دلم
نمیخواست به آقای رئیس سالم كنم ولی بیادبی میشد
كوتاه سالم كردم ولی به جایش مادرش را به گرمی
بغل كردم و بوسیدم .فرزاد مثل همیشه شرارت از
چشمانش میبارید از موقعیت استفاده كرد و زمانی
كه از كنارش رد میشدم با لحن نیشداری گفت:
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 میالد رفوزه شده!وای كه دركل صورتش بدذاتی موج میزد گفتم:
ً خیلی اذیتش كردی و مزاحمش شدی و نگذاشتی
 حتمادرسش را بخونه!
ِ تو از كجا میدونی!
 كی؟! من؟! اُب
 وقتی بیاجازه كتاب هایش را بر میداری خحواسش پرت میشه!
ِ! تو از كجا میدونی!
 ا من از همه چیز باخبرم.ً یلدا بهت گفته یه بالیی سرش در بیارم.
 حتما بیخود یلدا رو وارد ماجرا نكن اون كوچكتر ازاینِ كه پتهات را رو آب بریزه.
یلدا كه گویا اسم خودش را شنیده بود جلو آمد
دستم را گرفت .آهسته پرسیدم:
 داداش میالد كجاست؟ تو اتاق خودشه.فرزاد یكباره تو حرف دوید وگفت:
 چیچی تو اتاق خودشه ،اون جا اتاق من هم هست. بیخود نیست كه میالد نمیتونه آزاد و راحت درسبخونه.
مادرشان با ادای این جمله بطرف ما آمد و ادامه
داد:
 ُبغ كرده و از اتاقش بیرون نمیآید دست به سیاه
و سفید تو اتاق هم نمیزند .همانطور كه این جمله
را ادا میكرد درب اتاق را باز كرد و میالد
ً جمله را شنید.
طبیعتا
 چند هفته است حتی لباسهای شسته و اطو شدهاشُمد كه بینظم روی هم جمع شدهاند
را هم که در ك
دست نزده.
ُ
و قبل از این كه مادرش درب كمد را باز كند و
نشان دهد میالد خودش را رسانید و جلویش ایستاد.
 سالم میالد سالم ،حالتون چطوره؟ من خوبم ،خودت چطوری؟ِی بد نیستم.
 اگر بگذارند ،ابقیه از اتاق خارج شده بودند ،با تمام وجودم
دلم میخواست به گردنش بیاویزم تا او بمن خوش
آمد بگوید از فرصت كوتاهی استفاده كردم و دستی
به صورتش كشیدم.
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 خیلی باهات حرف دارم. میدانم ولی امروز خانه ما جایش نیست. خیلی دلم برایت تنگ شده بود.لبخند كوتاهی زد و بدون این كه بمن نگاه كند
گفت:
 من هم همینطور كی میتوانم تنها ببینمت؟ نمیدانم میتوانی فردا بیایی خانه ما؟ نمیدانم ،شایدً بیا ،وای میالد ،تو نمیدانی شیراز
 فردا حتماخیلی تنهایی كشیدم.
 من كه این جا این همه آدم دور و برم استبیشتر از تو تنهایی كشیدم.
 آخه چرا؟!آهسته زیرلب زمزمه كرد:
 برای این كه تو اینجا نبودی.قلبم فشرده شد .در صدایش و لحن گفتارش آهنگی
بود كه تا اعماق وجودم نفوذ میكرد.
 فردا ،فردا بیشتر صحبت میكنیم تمام روز همدستت را رها نمیكنم.
 برویم نزد بقیه حاال زوده ،میخواهم بیشتر ببینمت. نمیخواهم بهانه دست پدرم بدهم. خیلی اذیتت میكنه؟ همهاش زخم زبان میزنه.در حیاط این بار فرش پهن كرده بودند و سفره
شام چیده شده بود ،آن شب همه چیز بر وفق مرادم
بود و همه وجودم در كنار میالد ،میالد و باز هم
میالد.
این بار قدری نزدیكتر او نشسته بودم ،در واقع
ّیت زیادی نمیدادم كه دیگران چه فكری میكنند
اهم
و چه برداشتی خواهند داشت همه در این جمع كم و
بیش میدانستند كه بین من و او چه میگذرد مهماش
این بود كه هیچكس اعتراضی نمیكرد و در واقع به
ما ثابت شده بود كه عشق و دلدادگی عمیق ما نسبت
به هم از نظر بزرگترهای ما پذیرفته شده است.
شام از نظر من كه تازه از راه رسیده بودم در
محیطی گرم و ُ
پرجاذبه خورده شد و هر كه سرش به
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حرفی و كاری گرم بود ،میالد نگاههای عمیق و ُ
پر
حرارت مرا به خودش دیده بود و گاهی با لبخندی
ناپیدا جوابم میداد .پدرم با پدر او سر موضوعی
صحبت میكرد كه آقای رئیس گفت:
 میالد برو شطرنج را بیاور تا با جناب دستیبازی كنم.
میالد از جایش برخاست كه برود و همان لحظه فكر
كردم كه پدرش هر كاری كه داشته باشد او باید
برای انجامش برود در صورتی كه فرزاد هم چنان
خردسال نبود كه نتواند از انجام چنان كار ساده-
ای برنیاید .پدرم در جواب گفت:
ً نوبت شما است كه مرا مات
 و این بار طبیعتاكنید.
میالد بدرون خانه رفت و من هم به فاصله چند لحظه
در پیاش رهسپار شدم ،دلم نمیخواست هیچ ثانیه از
بودن با او را از دست بدهم ماهها انتظار كشیده
بودم كه در كنارش باشم و حال این جا بودم و با
او .داخل هال رسیده بودیم ،گفتم:
 شطرنج را كه به آنها دادی بیا و اگر نقاشیایكشیدهای نشان بده.
حرفم تمام نشده بود كه صدایی خشمگین گفت:
 آمدی شطرنج بیاوری یا آمدی شطرنج بسازی؟!!هر دو ما سر برگرداندیم كه صاحب صدا را كه
ً پدر میالد بود نگاه كنیم كه دست او باال
طبیعتا
رفت و با سرعت و شدت ضربهای به صورت میالد فرود
آمد.
؟!!!!
دانستم كه سر میالد گیج رفته و كنترل را از
دست داد .تلوتلو خورد و اگر به من كه بیاختیار
به جلو و سوی او كشیده شده بودم تكیه نمیداد
بیشك نقش زمین میشد .بیاختیار فریاد زدم:
 چه میكنید آقای رئیس؟!آنهای دیگر هم از شنیدن این سر و صدا به ما
پیوسته بودند .چند لحظه همه مات و مبهوت به این
صحنه خیره شدند ،سرخی صورت گندمگون میالد را
میدیدم كه هر لحظه بیشتر و به گلولۀ گداخته
تبدیل میشد .اشك در چشمانش و اشك در چشمانم
حلقه زده بود ،ناگهان مانند سردار فاتحی قد
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بلند كرد خیره و عصبانی به پدرش چشم دوخت و
آمرانه گفت:
 اگر یكبار دیگر دستت را برویم بلند كنیخواهمت زد.
سر به زیر افكند و با قطرهای اشك كه بر صورتش
چكیده بود رو به درب پیش رفت و قدم به بیرون از
خانه گذارد.
ّ
هیچ عمل دیگری و هیچ فكر دیگری جز او برام مهم
نبود ،بقیه همه برایم مجسمههای حماقت و نادانی
بودند ،به سرعت در پیاش به داخل كوچه دویدم.
 میالد!جوابم را نداد ،بار دیگر گفتم:
 میالد ترا بخدا صبر كن. میخواهم بروم. بایست ،میخواهم باهات حرف بزنم.ّه كه اسمش خانه است
 میخواهم از این جهنم دررهایی پیدا كنم ،میخواهم بروم و برای همیشه گم
شوم.
 ترا بخدا صبر كن ،بخاطر من ،صبر كن فقط چنددقیقه باهات حرف دارم.
ایستاد و سر برگرداند .رویش بسوی زمین بود و
خاك سفید كوچه را نگاه میكرد گفت:
 میبینی با من چه میكند؟! دیدم و وحشت كردم ،هزار بار جان دادم و زندهشدم .وای میالد ،شاید ندانی با این كه پدر تو
است و باید دوستش بدارم ولی هیچ احساس دیگری جز
نفرت به او ندارم.
 آه  ...تو نمیدانی ،من برایش اصالً وجود ندارم،یك عضو اضافی در خانه هستم میگوید بخوان باید
بخوانم كه او نسبت به دوستانش فخر بفروشد و
زمانی كه نمیتواند از وجودم استفاده كند تنبیه-
ام میكند .آیا میدانی چقدر روح و روانم خسته
است؟!
 چرا نسبت به تو این قدر عصبانی است؟ً این بار بهانه بیشترش این است كه مردود
 حتماشدهام.
ُب ،خیلیها مردود میشوند.
 خ باید بروم. -آخه كجا میخواهی بروی؟
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 میروم سوی پدربزرگم. آخه چه جوری ،پول داری؟! یك جوری میشود دیگه. میالد ،ترا بخدا نرو ،بخاطر من نرو ،پس منچی؟!
دقایقی بعد جلوی چشمان وحشتزده و بدن لرزان
ُم شد .به درون خانه برگشتم هیچ
من در خم كوچه گ
دلم نمیخواست آنجا باشم پدرم با پدرش و مادرم
با مادرش صحبت میكردند ،یلدا و فرزاد هم در
اتاقی پنهان شده بودند .از دور به مادرم اشاره
كردم كه برویم و با تمام اصرار آقای رئیس كه
زود است و قدری بیشتر بمانید رهسپار خانه شدیم.
در راه هیچ صحبت پدر و مادرم را نمیشنیدم و
اگر هم جمالتی به گوشم مینشست هیچ نمیفهمیدم چه
میگویند ،تمام فكر و حواسم نزد میالد بود .حال
كجاست ،چه میكند ،كجا رفته؟ چگونه میخواهد
هزاران كیلومتر فاصله را طی كند و خودش را به
پدر بزرگش برساند ،آیا پول دارد؟! وای ،او كه
هیچگاه پولی در جیب نداشت.
به خانه رسیدیم ،فشار ناشناختهای در سرم احساس
ّ وجودم درد میكرد .به اتاقم پناه
میكردم كل
ُ
بردم ،درب را پشت سرم بستم و روی تخت ولو شدم.
میالد و نازنین غمانگیز نگاهم میكردند ،بیاختیار
بغلشان كردم و سرم را میانشان پنهان و زار
گریستم.
آه  ..او مگر چه كرده بود كه باید مستوجب این
خفت و تحقیر باشد ،چرا این قدر اذیت میشد ،چرا
ِ پدرش ننشسته است؟ آن قدر گریستم
مهر او در دل
كه دامان عروسكهایم خیس شد و آنقدر خسته و
پریشان احوال بودم كه بدون این كه خود بخواهم
خوابم برد.
خواب دیدم كه من و میالد در قله كوهی بلند
ایستادهایم زیر پایمان تا چشم كار میكرد بی-
نهایت بود .بینهایتی كه گاهی سبز و ُ
پر گل و
گیاه به چشم میخورد و گاهی خشك و ُ
تهی از هر
نشان زندگی و زنده بودن ،همانگونه كه ابر و مه
را زیر پاهایمان میدیدیم ناگاه خورشید تیغه می-
ّر میشد
زد و اشعهای را به هر سو پخش میكرد تصو
كه خورشید از سوی دیگرش نمودار میشد ،باد گاهی
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در اطرافمان و گهی به زیر پایمان پخش میشد و حس
میكردیم كه میخواهد ما را به پرواز در آورد.
همانگونه كه دستش در دستم بود پرسیدم :میل داری
با هم پرواز كنیم؟ خندید و بلند فریاد زد:
پرواز كنیم؟! گفتم :آری ،من و تو با هم پرواز
كنیم تا به سرزمینی دور برسیم كه فقط در آن
مهربانی و عشق و دوست داشتن باشد .بلندتر قهقهه
زد و بلندتر فریاد زد :من هرگز به سرزمین
مهربانیها نخواهم رسید .ناگهان دستهایم را رها
كرد و مابین زمین و آسمان هر كدام بسویی در بی-
نهایت گم شدیم.
هراسان و عرق ریزان از خواب پریدم .بخدا حس
میكردم كه قلبم بر روی سینهام شتابان و هراسان
میدود تا از من دور شود .وای خدای من پروردگار
من سپاسگزارم این فقط یك خواب وحشتناك بود،
حقیقت نداشت .اّ
ما خدای من او االن كجا است چه
میكند آیا به پدربزرگش رسیده ،ولی نه ،ساعات
زیادی نیست كه رفته تا به شهرشان برسد ،چندین و
چند ساعت باید در راه باشد؟!
آنقدر افكار گوناگون در سر داشتم كه دیگر تا
صبح خوابم نبرد عروسكهایم را كه همیشه هر جا
میرفتم با خودم میبردم و حال خوشحال بودم كه در
كنارم هستند دوباره بغل كردم و عجیب این بود كه
ّ
تسلیام میدادند مگر نه این كه این یكی
در سكوت
میالد بود و آن دیگری نازنین؟ مانند یك روح در
دو جسم!
صبح قبل از صبحانه از مادرم خواهش كردم تلفن
كند و جویا شود.
 وای نازنین ساعت تازه هشت صبح است! میدانم ،آیا شما نگران نیستید ،نمیخواهیدبدانید چه به سر میالد آمده؟!
 چرا؟! اّما فراموش نكن كه او بهر صورت مرد
جوانی است كه میتواند از خودش نگهداری كند.
 باشد هرجور كه باشد میخواهم بدانم كجاست. تو روزی كار دست ما خواهی داد! مامان ترا بخدا اذیت نكنید حالم هیچ خوبنیست .و اشكم بیاختیار سرازیر شد.
 وای نازنین با خودت چه كردهای؟!پیش خودم فكر كردم:
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"آیا میداند چگونه عاشقم؟"
ساعت نه و نیم صبح مادرم با مادر میالد صحبت
كرد دانستم كه پدرش دنبالش رفت و او را
برگرداند.
دوباره امیدوار شدم .چند ساعت اولیه صبح كه
برایم مثل شب هنوز سیاه مانده بود دوباره
روشنایی به خود گرفت و جان بخش شد .مادرم دردم
را میدانست به همین جهت از مادر میالد خواهش كرد
او به خانه ما بیاید و زمانی كه وارد شد با
تمام قامتم به او آویختم.
 كسی خانه نیست؟! نه ،مثل همیشه به دیدار مادر بزرگ و خریدخانه رفتهاند.
در حین این كه گردن و بنا گوشم را به گرمی می-
بوسید گفت:
َمنترین نقطه دنیاست.
 این جا برایم ا تعریف كن چه شد؟! آمد دنبالم و برم گردانید. از كجا دانست كه كجا هستی؟!در جاده بیرون شهر نفتكشی را متوقف كردم ،می-
رفت شیراز به راننده گفتم كه پولی ندارم كه
ّی
كرایه بپردازم دید سر و وضعم به بومیهای محل
نمیخورد سوارم كرد در راه ماجرا را سربسته
ً گفتم كه پدرم كی است در
تعریف كردم و مخصوصا
چایخانهای توقف و مرا به چای دعوت كرد و آن وقت
آنقدر آهسته راند كه پدرم و راننده اداره با
جیپ به ما رسیدند .مرد مهربان و با معرفتی بود،
دانست كه میخواهم برگردم واّ
ال همه چیز را كه
تعریف نمیكردم.
 َبد ذات پس چرا رفتی؟!
 بخاطر این كه غمگین شده بودم و دلم هم می-خواست بروم ،از همه مهمتر گفته بودم میروم و
بایست میرفتم ولی میدانستم كه در هیچ شرایطی
نمیتوانم ترا تنها بگذارم.
 وای  .....میالد و تمام نفس مطبوعش در صورتمپخش شد.
در حالی كه دست هایم را با محبت میبوسید ادامه
داد:
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 همهاش تقصیر آن معلم نادان و نامرد من است كهانتقام پدرم را از من گرفت.
 مگه چه اتفاقی افتاده بود؟! آقای توانگر معلم ادبیات فارسی تكلیف كرد كهترجیعبند ایوان مدائن را از ابتدا تا انتها حفظ
كنیم ،گفت كه امتحان شفاهی خواهد بود این ترجیع
با آن همه ابیات.
 میدانم یك عالمه شعره.ً دوست
 تو میدانی من ادبیات فارسی را واقعادارم و شعر كه بیان افكار و احساسات لطیف اغلب
شاعران است جای خود دارد .روز امتحان از گروه
چهار نفره ما سه تایشان هر كدام چند سطر
خواندند و از كالس بیرون رفتند من ماندم و معلم
من .گفت :از ابتدا بخوان و من در حین این كه
حواسم بود اشتباه نخوانم به یاد آن معلم خوب
افتادم كه پس از خواندن ترجیع بند دیگری از
ابتدا تا انتها مرا به خوبی وگرمی تشویق كرد.
ً این معلم هم مرا تشویق خواهد
فكر میكردم حتما
كرد در جایی از ترجیعبند میآید كه:
زمین

رخ

نه

از اسب پیاده شو بر نطع
اندر پی پیلش بین شهمات شده ُ
نعمان
من میدانستم كه در هفتههای قبل از امتحان كه
ما در حضور معلم برای تمرین ،شعر را میخواندیم
همه در تلفظ "پیلش" اشتباه میگفتند كه معنی بیت
را كامالً عوض میكرد و وقتی كه من آن را صحیح
خواندم رو به شاگردان كرد وگفت:
"از میالد خوب شعر خواندن را یاد بگیرید".
از ابتدا تا انتهای شعر را بخوبی و بیاشتباه
خواندم .دیدم كه گوشه دهانش مثل همیشه كف زرد
رنگی جمع شده ،سرش پایین و با خودكار در دستش
روی روزنامهای بیجهت خط میكشید .شعر را تمام
كردم از نفس افتاده بودم ولی راضی و شاد بودم
سر برداشت و خیره نگاهم كرد و همانطور كه با دو
انگشتش كف گوشه لبانش را پاك میكرد گفت:
"برو به پدرت بگو یا صد هزار تومان میگیره و
مرا امسال از دادن مالیات معاف میكنه ،یا این
كه نه تنها صد هزار تومان ضرر میكند بلكه پسر
عزیزش را امسال مردود میكنم!!"
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عرق سردی در پشتم نشسته بود و بغض گلویم را
میفشرد فكرهای مختلف مثل ضربههای چكش در مغزم
فرود میآمد .وای این را دیگر چگونه ترمیم كنم.
جواب پدرم را چگونه بدهم او حرف مرا هرگز باور
نخواهد كرد شب ماجرا را برای مادرم تعریف كردم
قسم خوردم كه همه ترجیعبند را بدون ایراد
امتحان دادم و از مادرم خواستم از پدر خواهش
كند كه كاری كند.
ُب ،پدرت چه كرد؟!
 خ هیچی ،پیغام داد كه صدایش را در نیاورد. این كه درست نبود! او چه میكند كه درست باشد چند هفته باقیماندهبه نتیجه امتحانات دل دردلم نبود نیم جان شده
بودم ،خدا خدا میكردم كه معلم من حرفش را
فراموش كرده باشد ،آخه او معلم بود و میبایست
كارهای خوب و افكار خوب را به من یاد دهد.
روزها به كتابخانه دبیرستان میرفتم و سرم را به
كتاب گرم میكردم .نقاشی صورت یك پسر جوان سیاه
پوست كه از روی جلد مجلهای اقتباس و به صورت
آبرنگ كشیده بودم و با خرج خودم قاب و به مدیر
دبیرستان هدیه كرده بودم روبرو به دیوار اتاق
كتابخانه آویزان بود .فكر میكردم رنگ صورتم
سیاه نیست ولی قطرات اشكم به زاللی اشك های این
پسر است ،دل كه بسوزد كاری به رنگ سر و صورت
ندارد .تا اینكه نتیجه امتحانات را دادند و من
مردود اعالم شدم.
 وای میالد ،چه وحشتناك چه بیانصافی ،چه معلمبدی.
 او شغل معلمی را برای سرگرمی انتخاب كرده واالّمالك بزرگی است.
 و این چنین با سرنوشت و آبرو و آینده تو آسانبازی كرده است.
 در نادان بودن چه فرقی بین پدرم و معلم مناست؟! هیچ ،یكی با احساس و موجودیت من بازی می-
كند گویا من اصالً وجود ندارم و دیگری با آینده و
استعداد من در فراگیری .حال چه كنم اگر درس
بخوانم مردودم میكنند و اگر نخوانم باز هم
مردودم.
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 میالد ،محبوب من نباید امیدت را از دست بدهی.فكر میكنی ما همیشه در مسیر زندگیمان با انسان
های خوب و فهمیده روبرو میشویم؟ همانطوری كه
خوب وجود دارد بد هم وجود دارد و شاید هم بیشتر
اّ
ما ما نباید هرگز امیدمان را از دست بدهیم .از
نظر من مهم این است كه تو قدرت فراگیری فوق-
العاده داری حال مهم نیست اگر یك سال دیگر در
همان كالس و همان درس ها رو بخوانی مهم این است
كه میدانم بافت وجودت گونهای است كه آنچه را كه
باید میآموزی و یاد میگیری.
 با پدرم چه كنم ،راه میرود و بهانه میگیرد وتحقیر میكند .اصالً میل ندارم در خانه و با او
زندگی كنم.
 ولی چاره دیگری نیست كجا میخواهی باشی ،با كهمیل داری زندگی كنی؟!
 با پدر بزرگم آه  ...آن پیرمرد كه خودش با دخترش و نوههایشزندگی میكند.
 میدانم.سرش پایین و غرق در افكارش بود .چه گناهی مرتكب
شده بود كه چنین مجازاتهایی را میبایست متحمل
باشد؟ آن هم در این سن در این دوران شكوفایی كه
همه چیز آینده در این دوران فرم میگیرد .با این
بیگناهی و با این سادگی كه در او میدیدم چه
گناهی جز متولد شدن بدون خواست و اراده خود می-
توانست داشته باشد؟ صحبت را تغییر دادم و گفتم:
 پس نقاشی هم كردهای؟ بلی ،دوتا دوتا؟! دیگری را چه كشیدی؟ُنده نازك درخت كه در كارگاه
 روی قطعهای كدبیرستان وجود داشت منظره آن روز صحرا را
كشیدم ،همه علفزار و همه گل های صحرایی را.
 وای چه جالب ،چه خوب ،با چه كشیدی؟! رنگ و روغن! آیا وسایل نقاشی را از خانه ُبردی؟
 نه ،كجایی دختر؟ من هرگز جز چند مداد رنگیناقص وسیله دیگری برای نقاشی نداشتم ،از رنگ و
روغن دبیرستان استفاده كردم.
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ً نشانم
 این بار كه آمدم خانهتان باید حتمابدهی ،نه تو زودتر از این میایی آنها را با
خودت بیاور میخواهم ببینمش .آه  ...میالد ،چه
كار خوبی كردی ،آن روز برای همیشه ماندنی شد.
 آقای ثاقب معلم نقاشی ما گفت قشنگ شده بدوناین كه بمن بگوید ُ
برد خانه خودش .من این را از
یك همكالسی شنیدم.
نگاهم را گرمتر در نگاهش نشاندم و برای این كه
دلداریاش بدهم گفتم:
 مهم نیست ،روزی میآید كه میتوانی همه نقاشی-هایت را به دیوارهای خانهمان بیاویزی.
 تو فكر میكنی آن روز برسد؟! معلوم است ،وقتی من و تو با هم باشیم هیچكسنمیتواند ما را از هم جدا كند آن روز هم مثل
امروز ما یك روح در دو بدن خواهیم بود .راستی
نقاشیای که به من قول دادهای چطور شد؟!
 دارم رویش كار میكنم میدانی من باید عصرهابعد از تعطیلی دبیرستان آنجا بمانم تا بتوانم
این كارها را انجام دهم ،بخصوص این یكی را نمی-
خواهم كسی ببیند.
 میتوانم سؤال كنم چه داری میكشی؟ یك شمع و یك پروانه ،پروانه بال هایش سوخته وبه زمین افتاده.
 آه  ...چه غمانگیز. میخواهی چیز دیگری بكشم. نه همین خوب است ،تو شمعی و من پروانهای بابال های سوخته.
ِ پروانه منم را بلدی؟!
 آهنگ شمع نه همهاش را آهنگ قشنگی است تكمیلش كن.ً بقیهاش را یاد میگیرم.
 چشم ،حتمازمانی كه با من خداحافظی میكرد گفت:
 هرگز اجازه نده مرد دیگری بناگوشت را ببوسد. هرگز مرد دیگری در زندگی من پیدا نخواهد شد.ماههای تابستان به سرعت میآمدند و میرفتند و
ما از هر فرصتی برای دیدار هم استفاده میكردیم.
اغلب در دیدار خانوادگی و بخصوص در خانه ما و
تنهایی،
در
گردشهای بیرون از شهر یكی از زیباترین و خاطره-
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انگیزترین ایام با هم بودن ما بود .با طبیعت
یكی میشدیم ،برای هم شعر میخواندیم و اگر واژه-
های زیبا و ُ
پرمعنی به نظرمان میرسید و تراوش
افكار خودمان بود برای هم تعریف میكردیم و می-
نوشتیم .میدانستم كه او متحمل ناراحتیهای زیادی
در خانواده خودش است ولی برای من و برخالف او كه
زندگیام در كانون گرمی میگذشت به من نیرو میداد
تا بیشتر همراه و حتی مواظب او باشم در مواقع
سرازیریهای احساسی و درگیریهایی كه با پدرش
داشت یاریاش كنم و اغلب او را با جمالت گرم و
ّی دهنده از فرش زمین به عرش آسمان برسانم.
تسل
هفتههای آخر آن سال در یك گردش دسته جمعی دو
ً بزرگی
خانواده بر حسب اتفاق به تپه تقریبا
برخوردیم و چون شامگاه بود همان جا را پدرم
برای چند ساعتی نشستن انتخاب كرد و پس از آن هم
تپه به نام پدرم اسمگذاری شد .تپهای بود كه
وقتی چادر شب پهن میشد و به آسمان نگاه میكردیم
هزاران ستاره ریز و درشت مثل چراغهای نورانی
باالی سرمان روشن میشد و در آن محیط عرفانی و
ملكوتی من و او احساس میكردیم كه به خدایمان
نزدیكتر میشویم و زمزمه محبتش را در نجوای نسیم
میشنویم .وای كه چه دوران پاك و ُ
پرایمانی را
میگذراندیم.
ما آگاهانه كنار هم نمینشستیم با آن كه
میدانستیم كه همه نزدیكان ما میدانستند بین ما
چه میگذرد و اگر هم بر حسب اتفاق كنار هم قرار
ً جّ
دی با هم
میگرفتیم سعی میكردیم كوتاه و تقریبا
صحبت كنیم یا حداقل این كه او سعی میكرد .آهسته
گفتم:
 این همه انتظار و هیچ كالمی از جانب تو ،چیزیبگو.
با سر اشارهای به پدرش و پدرم كه مثل همیشه گرم
گفتگو بودند كرد وگفت:
 چه بگویم تو كه همه چیز را میدانی و آنها همكه میدانند جّ
دی نمیگیرند.
ّ نیست چیزی بگو میخواهم صدایت را بشنوم
 مهماین حرفهای تو است كه مرا از این دنیای زمینی
به دنیای دیگری میبرد.
آهسته نگاهی كنجكاو به آسمان كرد و گفت:
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 ببین چقدر ستاره تو آسمان است. میبینم ،آنقدر زیاد است كه گویا سقف آسمان راچراغانی كردهاند.
 جایی خواندم كه وقتی انسان میمیرد روحشبوسیله تونلی كه از نور است و رو به آسمان بلند
میشود رهسپار دنیای دیگری میشود.
دوباره سرم را رو به آسمان بلند كردم و گفتم:
 چگونه میشود بین این همه ستاره تونلی بازكرد؟سینه آسمان كوبیده از ستارههاست.
 اّما هرگاه كه جان تسلیم كردیم خدا برای این
كه روحمان را آسیب ندیده نزد خود بخواند ستاره-
ها را كنار میزند تا ما راحتتر و سریعتر به او
برسیم.
ُ
 تو فكر میكنی هرگاه كه ما مردیم ما را كنارهم به خاك بسپارند؟!
 اگر زن و شوهر باشیم و وصیت كنیم. پیش كسی باید وصیت كرد! آه  ...حاال نه ،بعدها به روح معتقدی؟! نمیدانم ،زیاد بهش فكر نكردم. چرا؟! آخه من همهاش به تو فكر میكنم.دستش را كه با تكهای كوچك از ساقهای خشك شده كه
سعی میكرد عقرب قرمز كوچكی را از فرشی كه رویش
نشسته بودیم دور كند آهسته گرفتم و گفتم:
 من هم همین را میخواهم كه فقط به من فكر كنی. دستم را نگیر میبینند. بگذار ببینند گناه كه نمیكنم! پس چه میكنی؟! و آهسته خندید ،دندان هایسپیدش بین شب و روشنایی آسمان برق میزد.
 دارم با تو جان عقرب قرمزی را نجات میدهم .ومن هم خندیدم.
 ببین ،با آن كه داری كمكش میكنی تا از مصیبتزیر پا خرد شدن نجات پیدا كنه بازدمش را هوا
كرده كه اگر فرصت پیش آمد دستت را نیش بزنه.
 تقصیر خودش نیست در طبیعتش است برای همین استكه گفتهاند:
است
كین
ره
از
نه
عقرب
نیش
اقتضای طبیعتش این است
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وسنگین به سوی پدرش نگاه كرد.
 راستی امروز فرصت نشد به تو بگویم. چه؟! كه با تمام وجودم دوستت دارم.در نگاهش حلقههای شادی را در زنجیر محبتام نسبت
به خودش دیدم.
 تابستان امسال هم گذشت و تو بزودی بایدبرگردی.
 میدانم در فكرش نباشَ ،دم غنیمت است.
 حیف كه پدرم قوم مادرت را نمیشناسد واالّ وقتیكه به شیراز میآییم شاید بتوانم ترا ببینم.
 خیلی به شیراز میآیید؟ نه زیاد ،در این مدت فقط دوبار ،یكبار جاهایدیدنی را دیدیم ،یكبار هم پدرم جایی كار داشت
آن روز را در رستوران باباكوهی غذا خوردیم.
 جای قشنگی است ،ما هم آنجا رفتهایم. خانهای كه زندگی میكنی راحتی؟!دقایقی در فكر فرو رفتم از مرد خانه خوشم نمی-
آمد ،گاهی نگاهش مرا میترساند یك بار بعد از
تحویل سال نو كه خواست صورتم را ببوسد و تبریك
بگوید لبانش گوشه لبم قرار گرفت و مرا بشدت
غمگین و ناراحت كرد .از این عمل بشدت احساس
كراهت و به سرعت با پشت دستم صورتم را پاك
كردم .هیچكس جز میالد حق و اجازه نداشت حتی به
ّهای از وجود من دست بیابد ،از آن به بعد تمام
ذر
سعیام این بود كه جّ
دیتر و دور از اتفاقات باشم.
 به چه فكر میكنی؟!ُب معلومه كه راحت
 آه  ....چیز بخصوصی نبود ،خنیستم جای من كنار تو و در شهری است كه تو در
ّ نیست این سال های آینده میروند
آن هستی ولی مهم
و بزودی من و تو برای همیشه با هم خواهیم بود.
 فكر میكنی چند سال دیگر باید بیایند وبروند؟!
 تا زمانی كه تو دیپلمات را بگیری ،آن وقت ماآن قدر بزرگ شدهایم كه كسی نتواند اعتراض كند.
 فكر میكنی فقط با دیپلم من كارها درست می-شود؟!
 چرا كه نه! حتیالمقدور یك مشكل برداشته می-شود.
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 تو چی؟!دلم میخواست طفره بروم جواب دادن مشكل بود
نمیخواستم از وضع درس و كالس من سؤال كند طفلك
او آن قدر مشغول در افكار و وضع زندگی خودش بود
كه خیلی بهندرت به فكر این گونه سؤالها می-
افتاد.
 آه  ....پدرم سازش را برداشت .بیا تا به نغمهتارش گوش كنیم.
این ساعات را هرگز فراموش نخواهم كرد .زمانی كه
صدای زخمههای پدر اوج گرفت بیاختیار بیاد آسمان
و ستارهها كه میالد گفته بود افتادم .دستش را كه
مدتی طوالنی از دستم جدا بود آهسته نوازش كردم
وگفتم:
 میالد ،شهاب را كه به سرعت رد شد دیدی؟! آرزو كردی؟! مگر باید آرزو كرد؟! بلی ،هرگاه شهابی دیدی باید قبل از اینكه درسینه آسمان گم شود آرزویی بكنی و مطمئن باش كه
ً آرزویت برآورده میشود.
حتما
 اّما من نرسیدم.
 مّهم نیست من جای هر دویمان آرزو كردم.
 كه چی؟ كه ما خوشبخت بشویم. آرزوی خوبی كردی.روزهای آخر احساس عذاب وجدان داشتم .هنوز
فرصت نكرده بودم سپیده را ببینم ،یكی دوبار از
مادر و شیرین سراغ سپیده را گرفتم ولی هر بار
موضوع صحبت را به طریقی عوض میكردند ،اّ
ما می-
بایست قبل از این كه به شیراز برگردم او را
ببینم ،یك روز عصر به خانهشان رفتم .قبل از این
كه درب باز شود صدای كشیدن سرپایی را بر روی
موزائیك حیاط شنیدم و دانستم كه مادر سپیده درب
را باز خواهد كرد.
 سالمچشمانم بر روی لباس و روسری سیاه او خیره ماند،
های و هوی داشت چرا سر تا پا
دلم یك عالمه
سیاه پوشیده است ،چه اتفاق افتاده؟!
 سالم نازنین جان ،حالت چطوره؟ -من خوبم ،شما خودتان چطورید؟
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قورت

دادم
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با

صدایی

لرزان

آب دهانم
پرسیدم.
 چه اتفاقی افتاده ،سپیده كجاست؟! سپیده خوبه ،رفته تا سر چهار راه از داروخانهقرص مسكن بخره ،چرا اینجا ایستادهای بیا تو.
 آقای امیدی حالشان خوبه؟ بله ،ایشان هم خوبند ،سر مغازه هستند.قدری آرام گرفتم ،پس اتفاقی برای خانواده آنها
نیافتاده .پس این لباس سیاه؟!
قدم به جلو برداشتم كه داخل شوم ،گفت:
 سپیده از دور پیدایش شده. پس من صبر میكنم تا او برسد.مادر سپیده بدرون برگشت و من چند قدم بسوی
سپیده برداشتم از دور مرا شناخته بود و با قدم
های تندتری بسوی من روانه شد ،از دور لبخند بی-
رنگی را گوشۀ لبانش دیدم كه سیاهی چادرش را صد
چندان میكرد.
 وای ،نازنین كجا بودی؟! بخدا نرسیدم زودتر به تو سر بزنم ،تو كه میدانی؟!
 میدانم ،ولی این مدتی را كه اینجا هستی بایدً
وقتت را طوری تقسیم كنی كه به همه برسه ،و حتما
بیشتر از همه  ...صدایش را برید چون نمیدانست
كه آیا مادرش هنوز پشت درب است یا نه.
 نصف جان شدم ،چه اتفاقی افتاده؟! برویم داخلوارد حیاط شدیم بی اختیار سرش را روی شانهام
گذارد و از ته دل گریست ،چادر از سرش افتاده
بود ،مشكی پوشیده بود ،بغلش كردم و با او شروع
به گریستن كردم.
 آخر چی شده؟! دختر خالهام؟!صورتش رنگ پریده و سفیدتر از همیشه بود .دستم
را گرفت و بسوی جای همیشگیمان به راه افتادیم
طفلك به سكسكه افتاده بود ،روی تخت نشستیم و
گفتم:
 برم برایت یك لیوان آب بیاورم. نه ،نمیخواهم ،كیسه نایلونی محتوی دارو راروی تخت گذارد و با دو دستش صورتش را پوشاند،
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به خوبی میدیدم كه قطرات اشك از میان پنجه هایش
میچكد.
وقتی مادرت درب را باز كرد و او را با لباس
خراب
سرم
روی
داشت
دنیا
دیدم
سیاه
می شد و وقتی گفت كه برای خرید رفتهای نفسی به
راحتی كشیدم ،تعریف كن ،چه شده؟!
 دختر خالهام ُمرده ،یعنی این كه خودكشی كرده.
وای نازنین ،با دست خودش جانش را گرفت.
 وای چه میگویی ،چرا ،كی؟! دو هفته پیش ،ما هم خبر نداشتیم تا این كهخالهام تلفن كرد و ما برای مراسم تدفینش رفتیم
شهرشان.
 یادته آخرین باری كه همدیگر را دیدیم برایتتعریف كردم كه میخواهد شوهر كند؟
 آره ،یادمه ،گفته بودی كه شوهرش را دوستنداره.
 ما هم چیز زیادی نمیدانستیم تا این كه معلومشد یكی دیگر را دوست میداشت ،چند سال بود عاشق
شده بود خودش شانزده سال داشت و پسر هم بیست
ساله بود ،تو یك كتاب فروشی كار میكرد قرار بود
بزودی بفرسته خواستگاری ،ولی پدرش كس دیگری را
برایش در نظر داشت ،یك تاجر بازاری چهل ساله
پولدار كه مدتی بود زنش فوت كرده دو تا بچه
كوچك هم داشتند ،میفهمی نازنین ،یك مرد پولدار
چهل ساله با بیست و سه سال اختالف سن! اینقدر
پدرش تهدید كرد و مادرش وعدههای باغ سبز داد كه
بیچاره مجبور شد پای سفره عقد بنشیند .چند ماهی
تو خانه شوهرش كه پی به ماجرای عاشقی او برده
بود دوام آورد ولی یواش یواش عالیم پریشان حالی
درش ظاهر شد ،مجبور شدند در آسایشگاهی تحت نظر
دكتر بستریش كنند ،وای نازنین ،قرصهایی را كه
برای آرامش روحش به او میدادند نمیخورد و زیر
زبان قایمشان می كرد و زمانی كه به اندازه كافی
جمع شد یك شب همه را یك جا خورد و صبح روز بعد
بدن بیجانش را پیدا كردند.
سرم داغ شده بود و گیج گاهم به سرعت می زد،
نفسم به راحتی در آمد و شد نبود.
 وای طفلك ...چه حیف شد .چه جوان و چه مرگزودرسی!
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 میتوانی بفهمی ،پدری با ندانم كاری هایش و بادست های خودش دخترش را به كام مرگ میفرستد.
چرا؟ برای این كه تصور میكنه یك شوهر پولدار
میتواند تضمین كننده خوشبختی دخترش باشه ،آن هم
تنها دخترش.
 مردی كه در چهل سالگی و با دو بچه یك مادرشانزده ساله برای بچههایش میخواهد مادری كه
خودش هنوز بچه است! حال این قدر گریه نكن با
گریه كه او دوباره زنده نمیشود.
دلم میخواست میتوانستم آنقدر دلداریاش بدهم كه
غمش بكلی رد شود ،میدانستم خواستهام بی مورد
است چون او آنقدر در سوگ دختر خالهاش غرق شده
بود كه هر چه بیشتر میگفتم یا شاید نمیشنید و
یا این كه غمش بیشتر میشد .سكوتی ایجاد شده بود
و برای این كه چیزی گفته باشم پرسیدم:
 پس ماهیام كو؟!با دقت به حوضچه نگاه كردم ،شعاع آفتاب صفحه-
ای روشن به رنگ آسمان بر روی آب پهن كرده بود
از جایم نیم خیز شدم كه بهتر ببینم ولی هیچكدام
از ماهی ها دیده نمیشدند.
 این وقت روز گرم است آنها به ته آب كه خنكتره پناه بردهاند.
از جایم بلند شدم تا نزدیك حوضچه بروم ،ادامه
داد:
 خوشا بر حالت ،تو راحت میتوانی حتی با یكماهی صحبت كنی ،ماهی صدایت را میشنود و با
حركات لبهایش جوابت را میدهد كه فقط خودت می-
توانی بفهمی اما من چه؟!
ُب ،تو هم مرا داری.
 خّ
 اما وقتی كه تو نیستی آن وقت با كه حرف بزنم؟ وای سپیده ،خیلی تنها شدی ،آره؟به كنار حوضچه رسیدم ،همه ماهیها كف كاشی شده
حوضچه به یك سو بیحركت متوقف بودند .دانه دانه
را به خوبی میشد دید اما از ماهی با لكه سیاه
در سرش خبری نبود ،دست پاچه شدم ،خوب كه دقیق
شدم زیر لكه ُ
پررنگ آفتاب شكم صورتیاش رو به
آسمان بیحركت بود و تكان نمیخورد ،از ته دل
نالیدم:
ُ
 -وای سپیده ،ماهیام مرد!
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پقی زد زیر گریه:
 همین را كم داشتیم! آیا باید این را به فال بد بگیریم؟! نه ،این جور تعبیر كن كه با دختر خالهام رفتكه او تنها نباشد ،یك همراه در این راهها همیشه
ّی دهنده است .كی برمیگردی شیراز؟
تسل
 چند روز دیگر باز میتوانم ببینمت؟ نمیدانم ،اگر فرصت دست داد باز هم برایدیدارت میآیم.
 میالد را میبینی؟ تا آنجا كه بتوانم. تنهایش نگذار تنهایی خیلی بد چیزیه. باشه.ً یك ماهی قرمز
 دفعه دیگه كه میایی اینجا حتماخوشگل با لكه سیاهی در سرش در حوضچه ما خواهد
بود.
 آه سپیده ،تو چه خوبی.بغلش كردم و صورتش را بوسیدم:
 میدانم كه غم از دست دادن یك دختر خاله چقدرسنگین است ،سعی كن به آن عادت كنی ،بیاد بیاور
كه ما هر كدام روزی به این راه خواهیم رفت.
 آه ،نه ،نه این طوری كه او مجبور شد برود. منظورم راه ابدیت ،راه رسیدن به خدا ،راهآرام گرفتن در دامن ُ
پر محبت او.
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فصل هشتم
سه روز بعد ،بعد از دیدار كوتاهی با سپیده به
شیراز حركت كردم بدون این كه بتوانم میالد را
ببینم اّ
ما خوشحال بودم كه توانستم سر فرصت با
او خداحافظی كنم .باز همان قرار مدارها و همان
قول و قرارها ،چقدر دلمان میخواست با هم مكاتبه
میكردیم ولی ترس از این كه نامههای من بدست
پدرش و یا فرزاد بیافتد و نامههای او بدست صاحب
خانه من ما را از نوشتن این همه واژههای گرم و
كالم شیرین نسبت به هم محروم میكرد.
در اتوبوس هر چند كه میخواستم با فكر میالد
تنها باشم ولی فكر دختر خاله سپیده و سرنوشت
تاریكاش با سماجت افكار دیگرم را پس می زد و
خود با فشار هر چه تلختر جانشین آن میشد .آه،
طفلك فقط شانزده سال عمر كرد و چه شیرینی های
زیاد زندگی را از دست داد .تمام آن روزها و شب
هایی كه با دقت دانه دانه قرص های كشنده را دور
از نظر دیگران جمع كرده بود چه زجری باید كشیده
باشد .زجر دوری از محبوب ،زجر جان دادن ،زجر ره
پیمودن و ورود به دنیای دیگری كه هنوز هیچ كس
از آن با صرافت عقل برنگشته تا تعریف كند ،ولی
هر چه باشد ،به خالقش پیوسته است .درست است او
جان میبخشد و جان میستاند ولی آیا او نیست كه
هر فكری و هر تصمیمی را در بندگانش میگنجاند؟!
بخصوص این كه سپیده گفته بود او دختر پاك و
متدینی بود .نماز و روزهاش قطع نمیشد و ساعت ها
بر سر سجاده با خالقش به درد دل مینشست و از او
چاره میجویید .حال چه؟! آیا مادرش و بخصوص پدرش
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كه اینگونه آسان او را از دست دادند از عملشان
راضی و خوشنود هستند؟!
آه  ...میالد  ،عزیز من ،سر انجام من و تو چه
می شود ،كتاب عشق من و تو چگونه نوشته و ورق
میخورد؟ ما كه پاك و بیگناه هستیم ما كه از مرز
عشق و دوست داشتن كه خدایمان مثل بذری زندگی
بخش كه در هر انسان می كارد و باید با طبیعت
دست نخورده انسان جان بگیرد و ریشه كند ،جوانه
دادهایم و پاك در طبیعت وجودمان پیش می رویم.
افكارم هر چند كه تلخ و ناگوار بود آنقدر
مشغولم كرد كه ندانستم كی به شهر رسیدیم از زیر
دروازه قرآن كه میگذشتیم حس كردم چراغانی
باشكوه دریچه مشبك محل نگهداری قرآن گرمای
مطبوع و امیدبخشی را به جانم منتقل میكند،
احتیاج به دلداری و كالمی شیرین و محبت آمیز
داشتم ،صورتم را به شیشه پنجره اتوبوس فشردم و
زیر لب زمزمه كردم:
"اووه میالد ،كجایی؟"
با تاكسی به خانه رسیدم ،اوایل شب بود ،سرم و
تمام بدنم از نشستن چندین ساعته در اتوبوس و
جاده خاكی درد گرفته بود .قوم مادرم در خانه
نبود  ،شوهرش درب را باز كرد ،بوی مشروب ،عرق
مانده بدن و بوی پشم به دماغم نشست ،میدانستم
زمانی كه زنش خانه نیست َ
ُمره می زند.
دمی به خ
سالم كردم و جواب احوالپرسی او را دادم و با عذر
این كه خستهام به اتاق پناه بردم .آنقدر خسته
بودم كه تنها میالد و نازنین را از جامه دانم در
آوردم .این جور مواقع میل نداشتم تنها باشم
آنها را بغل كردم و با فكر این كه حال میالد چه
میكند و سپیده در چه حالتی از غمش است به خواب
سنگینی فرو رفتم.
ّلی برایم درست كرده
صبح قوم مادرم صبحانه مفص
صبحانه
كه
این
حین
بود
میخوردم همه اخباری را كه او طالب شنیدنش بود
برایش تعریف كردم.
نیم بیشتر زندگیام غیر از آن ایامی كه با مرد
محبوبم سپری می كردم تکراری شده بود .صبح ها و
ظهرها دبیرستان ،سپس خانه و درس خواندن و باز
هم درس خواندن .اوقات فراغت همانگونه كه دوست
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داشتم و عادت كرده بودم كتاب خواندن و برای خود
به نام میالد چیز نوشتن .چهار دفتر خاطرات را ُ
پر
كرده بودم ،هر چه كه مینوشتم ابتدایش با میالد
شروع و انتهایش هم به میالد ختم میشد.
تازگی ها متوجه شده بودم كه عصرها زمان
تعطیلی دبیرستان اتومبیل شخصی قهوهای رنگی با
فاصله از دبیرستان در نقطهای پارك شده و چون من
از سوی دیگر آن رد میشدم نمیشد داخل آن را دید،
اما هر كه داخل آن بود میتوانست به راحتی همه
عابرین را تحت نظر داشته باشد .پارك شدن
اتومبیل در آن محیط عملی غیر مجاز محسوب نمیشد
یا پدری بود كه در انتظار دخترش بود و یا مرد
جوانی كه نامزدش در دبیرستان تحصیل میكرد در
نتیجه كنجكاوی زیادی بر نمی انگیخت ،تنها چیزی
كه مرا قدری متعجب میكرد این بود كه تا حال
هرگز ندیدم شخصی از ماشین پیاده شود ،به من
ربطی نداشت و به همین خاطر بزودی فراموش كردم.
چند دوست خوب و همسن در دبیرستان پیدا كرده
ً ممنوع كرده بود كه نباید
بودم و چون مادر اكیدا
به خانه كسی بروم در نتیجه درس را بهانه می-
آوردم و نمیرفتم بخصوص این كه خودم هم مایل
نبودم و چون هر دیدی باز دیدی در پی داشت و من
خودم ساكن خانه دیگران بودم .از این گذشته تمام
اوقات من صرف فكر به میالد ،خاطرهنویسی و پیریزی
آیندهمان میشد و همه این تحوالت چنان سرم را گرم
میكرد كه متوجه گذشت ایام نمیشدم و گذشت زمان
مثل سال های اول كند و طاقت فرسا نبود،
میدانستم كه بزودی باز نوروز از راه می رسد و
یا تابستان در پیش است.
گاهی كه پدر و مادر سرزده به شیراز و دیدن من
میآمدند مثل این بود كه دنیا را به من داده
باشند ،شیرین را نمیآوردند چون او میبایست در
نبود آنها مواظب خانه باشد ،از جّ
دی و شاید
سرسنگین بودن پدر نسبت به شوهر قوم مادرم این
گونه احساس میكردم كه او هم مثل من دل خوشی از
او ندارد و این تنها اجبار است كه بودن مرا در
آن خانه پذیرفته و با پرداخت مبلغی در ماه
جبران میكند.
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ماهها به سرعت سپری شدند ،چه اشكال داشت .عمر
من هر روز كوتاه تر میشد ،چه اشكالی داشت .مهم
این بود كه من بزودی باز میالد را خواهم دید و
با او خواهم بود ،و هر لحظهاش جبران سپری شدن
زندگیام خواهد بود.
آن سال هم نوروز آمد و سپری شد و من و او كم
ایام
گذشته
مانند
بیش
و
دلدادگی ها و بیخبری در عشق پرستی ها را می-
گذراندیم .من فارغالبال از همه گزند روزگار و
او درگیر و مشغول به مرّ
مت زخم های احساسی از
جانب پدرش بودیم .اگر چه كه نمیدانستم این زخم
های مهلك روزی التیام پذیر خواهد بود یا نه!
آن سال نوروز پدر بزرگش و چند فامیل دیگر
برای دیدار آنها آمدند یكبار او را در خانه شان
دیدم ،مردی ُ
مسن ،بلند قد و الغر اندام با موهای
ّت و
كوتاه جوگندمی بود .از نگاهش به میالد محب
دلتنگی میبارید و میالد در آن دیدار مرا تقریبا
فراموش كرده بود .قدری حسودیام شد ،دلم میخواست
با من و پدر بزرگش با هم باشد ،مرا به او نشان
دهد و شاید هم از من برایش بگوید .اّ
ما همیشه در
جمع كم حرف و اغلب گوشهگیر بود.
از فرصتی استفاده كردم و پرسیدم:
 از من برای پدر بزرگ چیزی گفتهای؟ نه ،هنوز نه ،زود است ،یك روز در شهر خودمانكه كنارش هستم سر فرصت همه چیز را برایش تعریف
خواهم كرد.
 فكر میكنی چه عكسالعملی داشته باشد؟ او خوشبختی و راحتی مرا میخواهد ،تو را دیدهً نظر خوبی در مورد تو دارد.
است طبیعتا
 اووه چه خوب ،چه مرد خوش صورتی است. من به او رفتهام! و لبخند زد. اووه چه ُپز می دهی!
آن نوروز هم گذشت و بسرعت تابستان از راه
رسید و شوق دیدار عزیز مرا سرحال و سرخوش از
مواهب زندگیام میكرد ،هر دو درس و دبیرستان را
بخوبی طی میكردیم و قلب و روحمان مملو از امید
به آینده بود تا این كه زنگهای خطر در گوشم
طنین افكند و مرا از دنیای شكوهمند رویاها و در
عین حال حقیقت ها كه مخصوص همه دخترهای جوان
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است بیرون آورد ،زنگ اول را مادرم به صدا در
آورد.
هفته اول ورودم به شهرمان بود و هنوز فرصت دست
نداده بود میالد را ببینم  ،یك روز صبح كه شب
قبلش خواب خوشی داشتم مادر بعد از صبحانه گفت:
 با تو حرفی دارم.لحنش جّ
دی بود ،نمیدانم چرا ناگهان احساس
ناگواری بمن دست داد.
 مامان ،با شیرین میخواهم بروم بیرون.ُب بروید و برگردید بعد صحبت خواهیم كرد.
 خاحساس كردم مطلب جدیدی برای گفتن دارد و این
نگرانم می كرد.
 نه ،اول حرفتان را بگویید ،این جوری بهتراست.
 من هم میل دارم تا پدرت از اداره نیامدهبهتراست با هم صحبت كنیم.
 آیا مطلب بخصوصی است؟ بلیرنگم پرید و گلویم خشك شد ،آب دهانم را به زور
قورت دادم و پرسیدم:
 در مورد میالد است؟ نه مستقیم! پس در چه موردی است؟!نگاه نافذ گویا و تقریبا سردی بمن انداخت و با
خونسردی گفت:
 برایت خواستگار پیدا شده! چی گفتید.؟!!!
 درست شنیدی ،برایت خواستگار پیدا شده ،دكتره!گوش هایم را گرفتم ،حس میكردم قلبم از جایش
حركت كرده و در راه گلویم گیر ،به هر زحمتی
گفتم:
 نمیخواهم بشنوم. قبل از این كه تو بیایی مادرش را فرستاد كهبا ما صحبت كند ،خانواده خوبی هستند .شنیدی؟
دكتره ،ترا در چند جشن عروسی دیده و حسابی
عاشقات شده ،شانس خوبی است.
 اّما شما كه می دانید؟!
 -چه را !
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بغض گلویم را مسدود كرده بود و با سماجت می-
فشرد .صورت مادر را خصمانه و نگاهش را غیر
دوستانه میدیدم .فریاد كوتاه آه مانندی از
دهانم خارج شد.
 مامانی ،میالد را فراموش كردهاید؟ بچه بازی در نیاور ،میالد مثل یك عضو خانوادهاست ،مثل برادری كه هرگز نداشتهای ،روی او نمی-
توانی حساب كنی.
 اّما ما قرارمان را گذاشتهایم.
 كه چه بشود؟! كه روزی زن و شوهر بشویم. و تو منتظر آن روزی! معلومه ،مامان ،معلومه كه منتظر آن روز هستم. فكر میكنی آن روز از راه می رسد؟! نمیدانم ما هنوز خیلی جوانیم .باید زندگی مانروال معمولش را طی كند .او روزی موفق میشود.
حال تو پزشكی را كه همه این راه طوالنی را طی
ّهی دارد و بخصوص این كه
كرده ،مطب و زندگی مرف
سراپا عاشقت شده به خاطر یك زندگی احساسی با كس
دیگری در آینده رد میكنی؟! پشت پا به بخت و
آیندهات می زنی!
 مامان ،عشق این حرف ها را نه میشناسه و نهمیپذیره ،ما به هم عادت كردهایم جانمان وابسته
به هم است ،آه ،مامانی ،زندگیام را به هم
نریزید.
 فعالً كه خواستگاری كردهاند و منتظر جوابهستند.
 پدر می داند؟ معلوم است كه می داند. چه جواب داد .نظرش چه است؟ گفت خودم باید با تو صحبت كنم.همان شب با پدر صحبت كردم ،همه حرف هایم را مثل
همیشه و مانند یك پدر خوب و فهمیده با دقت گوش
كرد و در پایان گفت:
 خانوم خوشگل من ،میالد مرد جوان و خوبی است،حرف هایش را در موارد دیگر شنیدم ،شاید هم
آینده موفقی داشته باشد ولی در خانوادهاش او را
جّ
دی نمیگیرند پدرش نظر خوبی نسبت به او ندارد،
او را بیفكر و حتی عقب افتاده میداند ،ما همه
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برخوردهایش را با او و بخصوص در جمع دیدهایم.
چگونه میتوانی به یك زندگی مشترك با او اطمینان
داشته باشی و دل خوش باشی؟!
 پدر،پدر جان ،من میل دارم خودم زندگیام را پیریزی كنم ،خودم بسازمش ،نمیخواهم همه چیز آماده
ُخم بكشند ،پدر ،پس
تحویلام داده شود كه بعد به ر
تحصیل من چه میشود ،شما كه همیشه میگفتید من
باید تحصیل كنم و به جاهای باال برسم!
 فعالً كه خواستگاری كردهاند ،رویش فكر كن.چند روز بعد یك روز عصر قرار شد دو خانواده
ابتدا برای دیدار از چند خانواده دیگر به باغی
برویم و بعد از آن تنها خانواده ما به تپه
خاطرههایمان برویم .روی حرف های مادر و
خواستگارم خیلی فكر كرده بودم هر كالم و هر لغتش
آتش به جانم میزد ،غمی در دلم جمع شده بود و
مرا از دنیای بیخبریهای روزمره بیرون و به
حقیقت های روشن و زجر دهندهاش وارد میكرد،
مانند همیشه كه هر مطلب چه مهم و چه غیرقابل
توجه را با میالد در میان میگذاشتم این بار هم
فكرم همین بود.
از جمع جدا شده بودیم و مثل همیشه دور از چشم
اغیار دست در دست هم قدم میزدیم.
 بخدا اگر فریاد زنم كه دوستت دارم بر سر هرشاخه درختی پرندهای از نوای گرمم ترانهای خواهد
خواند.
 چه لطیف و چه شاعرانه ،كی گفته؟ خودم اووه  ...چه زیبا ،چه گرم و ُپر لطافت  ،بقیه-
اش رو بخُون.
 فعال بقیه ای نداره ،یكباره نظرم آمد برایتخواندم.
 تمامش كن ،برایم بنویس و در دیدار بعدی به منبده.
ً ،ببین آن چه درختی است؟
 چشم ،حتمانگاه كردم ،درخت عظیم و سر سبزی بود.
 برویم ببینیم.درخت عظیم بادام بود ُ
پر از چغالههای ریز و
سبز مخملی ،زیر درخت رسیدیم ،به درخت تكیه داد
و تمامی مرا با نگاه گرمش میكاوید ،میدانستم كه
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همیشه افكار عاشقانه و در عین حال پاكی در مورد
من دارد و هیچ گاه قدمی جلوتر از پاكیها بر
نمیدارد .نگاهش آتش به جانم میزد ،گرمم میكرد و
طراوت زندگی را در من میرویانید .مرّ
دد شدم ،آیا
امروز با او صحبت كنم ،عكس العملش چه خواهد
بود ،اّ
ما دیر یا زود میبایست می گفتم:
 میالدبی خیال و مانند همیشه گفت:
 چه در دل داری عزیزم.ُ
بغض گلویم را فشرد.
 حرفی با تو دارم بگو عزیزك منچند چغاله از بهترینهایش را چیدم ،با دقت
پاكشان كردم و دانه دانه در دهانش قرار دادم
لذت و اطمینان به دوست داشتن و مورد توجه بودن
را در نگاهش میخواندم ،وای ،كه افسون شده نگاهش
بودم .منتظر ماندم ،چغالهها را جوید و خورد ،با
دستم دهانش را گرفتم و گفتم:
 برایم خواستگار پیدا شده ،اما خال مویی ازترا با احدی عوض نمیكنم.
دستم را محكم تر بر لبانش فشردم ،گویا خود وحشت
داشتم كه فریاد زنم ،گویا بلع آخرین جویدههای
چغاله مشكل شده باشد ،سرفهای كوتاه كرد و پشتش
را كه به تنه تنومند درخت تكیه شده بود جدا كرد
و گفت:
 می دانم! می دانی ،از كجا می دانی؟ ! دایی ام است ،سی و هشت سالشه ،دكتر مهندس دررشته ساختمانه و آلمان زندگی میكنه ،آمده همسر
انتخاب كنه .ترا در مهمانی خانه ما دید و از
مادرم در مورد تو پرسید و پدرم تو را پیشنهاد
كرد ،اّ
ما مادرم به او گفت كه تو مرا دوست
ّ
میداری .اما تو از كجا شنیدی؟
 وای ،این نه! پس كی؟! خودم هم تازه فهمیدم ،مامان مدتی پیش برایمتعریف كرد.
 -پس چرا تا بحال چیزی نگفتی؟
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 نمیدانستم عكسالعمل تو چه خواهد بود دلیلنداشت ناراحتت كنم.
 میدانم ،این ما نیستم كه در مورد زندگیمانتصمیم می گیریم.
 این حرفت را یكبار قبل هم شنیدهام. حقیقت زندگی ،بخصوص زندگی من است. اّما تو می دانی ،من هرگز جایت را به دیگری
نخواهم داد ،حال هر كه میخواهد باشد.
 كی است؟! ولش كن ،من فقط میخواستم كه تو بدانی ،هیچموردی از زندگی من نباید برای تو پوشیده باشد،
منظورم مهم ترین اش است.
 بگو ،میل دارم بدانم كی است.ِ همین شهره،دكتره!
 مال دكتر؟ چند سالشه؟ چون برایم مهم نبود نه فكرش را كردم و نه ازً
مامان پرسیدم .ولی میشود تخمین زد ،باید حتما
نزدیك به سی سال داشته باشد .وای ،چه وحشتناك،
یعنی این كه دست كم دو برابر سن مرا دارد ،میالد
می ترسم.
ً مانند كركس های پیر و گرسنه كه دنبال
 دقیقاطمعهای جوان و لذیذ میگردند .به مادرت چه جواب
دادی؟
 معلوم است ،گفتم كه حتی در فكرش هم نباشد.مدت ها میشد سایه چنین غم سنگینی را در چشمانش
ندیده بودم ،عجیب خودش را كنترل میكرد ،باید هم
به خودش اطمینان داشته باشد و هم به من كه در
عشق ما هیچ خللی نمیتواند وارد شود.
 ایكاش تو دیپلم داشتی. فكر می كنی كه دیپلم من میتواند دردی را دواكند این همه گرههای كور زندگیام را بگشاید؟
 حداقل میتوانستیم خودمان را نامزد اعالم كنیمتا زمان بگذرد.
 تو كه می دانی من از چه جهنمی به نام خانوادهمیگذرم ،فكر میكنی اگر دیپلم هم داشتم می-
توانستم این كار را بكنم؟!
دانستم ناخودخواسته زخم عمیقی را سرگشودهام و
باز میدانستم كه در دنیا هیچ ندارد جز قلب پاك
و مهربانی كه آن را هم تصاحب كرده بودم .آه،
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خدای من ،چرا باید این قدر متحمل ناراحتی
بشویم ،چرا باید در راهمان این همه مشكالت وجود
داشته باشد ،خدای من پس تو كجائی؟
دیر وقت به تپه و میعادگاه خدا ،ماه و ستاره و
بندگانش رسیدیم تمامی ماه با قدرت و شكوهمندی
دامن ُ
پر چینِ مملو از ستارههایش را در دشت آسمان
پخش كرده بود ،آنقدر ستاره در آسمان پخش شده
بود كه گویی سینه ریزهای ُ
پرتلولویی برای مالئك
بودند.
 میالد تو فكر میكنی خدا خودش می داند چندستاره در آسمان بارگاهش كار گذاشته؟
 چه سؤالی میكنی ،معلومه كه میداند. فكر میكنی او هم ماه را به همین شكل و اندازهكه ما میبینم میبیند یا این كه ماه كه این همه
به او نزدیك است بزرگ تر و درخشان تر جلوه
دارد!
 فكر میكنی كدام ستاره من و تو است؟ آن دو تا كه با هم و از همه نزدیك تر به خداهستند.
 آیا امروز خیلی اذیت شدی؟ نه ،چطور مگر؟! این كه تعریف كردم برایم خواستگار پیدا شده؟ من باید عادت كنم تو دختر جوان و زیبایی هستیً راحتت نمی-
و با این طراوتی كه داری طبیعتا
گذارند .تازه ،بگذار بیایند ،تو كه نمیروی.
 نه ،هرگز مرگ برایم راحت تر است. كاش اینقدر زیبا نبودی. كه چه؟! كه نیایند پی ات! من برای همه زشت و تنها برای تو زیبا هستم.مدتی بعد از آن شامگاه آسمانی ،در مهمانی خانه
شان دعوت شدیم .خیلیها بودند .میالد مجبور بود
در همه پذیراییها كمك كند .فرصت نمی شد تنها
جایی گیرش بیاورم .از ابتدای شب سنگینی نگاه
دزدكی مردی را روی خودم حس میكردم ،اّ
ما آنقدر
حواسم به میالد بود كه توجهی نمی كردم .در فرصت
مناسبی زیر گوشش گفتم:
 آقا ،دلمان برایتان خیلی تنگ شده! -خانوم ،نوشیدنی چه میل دارند؟
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 دست بردار ،كی میخواهی قدری بنشینی؟ اگر هم فرصت دست دهد و بنشینم چگونه میخواهیبه راحتی صحبت كنیم؟
 من بزودی برمیگردم شیراز. نمیخواهم بشنوم ،نگو. ولی دیر یا زود باید بروم ،كی میآیی خانه ما؟ چند روز دیگر. میالد ،نگاه سنگینی را روی خودم احساس میكنم.گرهای به ابروانش انداخت و جّ
دی پرسید:
 كدام؟!آهسته و با حركت نامحسوس سرم كه فقط او می دید
به سوی مردی الغر و كوتاه و با موهای مجعد بلند
و قهوهای روشن اشاره كردم .با دقت مرد مورد نظر
را برانداز كرد و با بیتفاوتی گفت:
 او ،آقای دكتر ...پدرم برای اولین بار او رابه مهمانی دعوت كرده است.
رنگ از صورتم پرید ،بسرعت سرم را بر گرداندم.
 چه شده ،چرا رنگت پرید؟! وای میالد ،خواستگار من است ،تا بحال ندیدهبودمش ولی اسمش را شنیده بودم.
 پس برای همین پدر دعوتش كرد كه برتری او رابه رخم بكشد ،اّ
ما تا زمانی كه من در این شهر
هستم او هیچ شانسی ندارد ،مگرنه؟
 اگر هم نباشی باز هم هیچ شانسی ندارد .میالد،چیزی در گوشم زمزمه كن ،میل دارم حرارت تنفسات
را احساس كنم.
 دست بردار ،همه میبینند ،میل داری باز پدرمتئاتری دیگر بازی كند؟ هرچند كه دیگر جرأت این
بازیها را ندارد.
 منتظرم كه بیایی خانه ما. تا چند روز دیگرو بسویی رهسپار شد.
 تا چند روز دیگر؟چند روز دیگر مثل همه آن روزهای خوب دیگر
پیدایش شد و مظلوم رو برویم ایستاد.
 سالم سالم ،خوشحالم كه توانستی بیایی. دست چپاش را پشتش پنهان كرده بود و همانگونهكه مانند همه دفعات گذشته عمیق و مهربان در
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چشمانم نگاه میكرد دست دیگرش را جلو آورد و
انگشت اشارهاش را آرام و نوازش گر روی ابروانم
كشید.
 چند خال ابرویت از فرم شانه شدۀ همیشگی خارجشده بودند.
پر پشت نیستند اّ
 ابروانم ُما دلم میخواست
پیوستگی شان را آزاد میكردم چون تصور میكنم این
گونه به صورتم زیباتر بنشیند.
 نه ،نه ،هرگز این كار را نكن من اینگونهبیشتر دوستشان دارم ،صورتت جلوۀ نقاشی مینیاتور
دارد و با حالت مخموری كه در چشمان قهوه عسلیات
داری جلوۀ یكی از زیباترین نقاشیهای استاد
بهزاد را جان میدهی و به حركت در میآوری.
 تو این گونه میپسندی ،باشد مرا همیشه اینگونه خواهی دید.
دستش را از پشتش جلو آورد و در آن پاكت نامهای
بزرگتر از نامههای معمول بود .برایت هدیهای
دارم .امیدوارم خوشت بیاید.
 هدیه؟ برای من؟ اووه ...میالد  ،چه دوستداشتنی ،گویی دنیایی را بمن دادهای.
 هدیه بی وزنی است ولی آنچه كه هست دوست دارمِ تو باشد.
مال
ً
با اشتیاق و شتابی كه باید حتما صورت سرخ شدهام
از هیجان نشان داده باشد پاكت را گرفتم و به
آرامی باز كردم.
روی كاغذی برای نقاشی به خطی بسیار خوش نوشته
شده بود:
بخدا اگر فریاد زنم كه دوستت دارم
بر سر شاخه هر درختی
پرندهای از نوای گرمم به ترنم خواهد نشست.
یا كه
غنچهای به لبخند میگشاید لب
تا كه
چون گل بخندد
بخدا وقتی نیستی ترا در گلدان وجودم به چشم آب
میدهم.
اّ
ما
از سر حسرت مییابم نیستی تا ببویمت
مپندار آنچه می گویم چون نسیمی وحشی
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میوزد تا راهی دیگر جوید و گم شود
مپندار كه چون نیستی
همچو برگی پاییزی زرد از نسیم
یا كه همره باران نمیبارم ز چشم
مپندار آنگاه كه نیستی
دستان من ره دیگری میپوید
جز راه آسمانم
خود را چو شمع و ترا پروانه میدانم
گر میبینی كه اشك میفشانم
در سوختن از جداییهاست.
میدانم
روزی همچو پروانه بال میبندی
همچو شمع می سوزم
برو بسالمت
عشقم بدرقه راهت
و
خدایم نگاه دارت.
 اووه  ..میالد من ،این هم مانند همه نوشتههایدیگرت زیبا و دلنشین است.
 روی دیگرش را نگاه كن.با دستی لرزان قطرات اشكام را كه مانع از
دیدن میشد زدودم و به تصویر پشت نوشته خیره
شدم .شمع را نیم سوخته بفرم صورت خودش در حال
چكانیدن اشك كشیده بود و پروانه را با یك بال
نیم سوخته و بر زمین افتاده كه شاخكهایش حالت
ابروان من و بر بال دیگرش طرحی سایهوار حالت
چشم های من داشت روی پنجه چرخیدم تا خود را در
آینه باالی یخچال نگاه كنم اما میان راه متوقف
شدم و با صدایی سوزان گفتم:
 میالد ،عزیز من ،بینظیر است .بمن نگاه كن ،میخواهم خودم را در چشمهای تو ببینم .بمن بگو،
چگونه این جمالت زیبا به فكرت می رسد و  ...این
نقاشی؟ آیا چشمان من واقعا به زیبایی این تصویر
است؟!
 زیباتر از این كه من توانستم نشان دهم اماواژهها همیشه در فكرم میجوشند و راهی به بیرون
میخواهند .رنگ و همه رنگها را دوست میدارم ،دلم
میخواهد باز بنویسم باز نقش كنم ،اّ
ما نمیتوانم،
نمیشود ،میترسم ببینند و زخم زبان بزنند اما
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تو  ...تو زیباتر از آنی كه دست بیتجربه من
بتواند این همه لطافت و شادابی را نشان دهد.
 چرا نشود كه بنویسی ،چرا نشود كه نقاشی كنی.چرا وحشت از زخم زبان این و آن داری؟ جایی
پنهانشان كن؟
 كجا پنهانشان كنم كه دست این و آن نیافته؟ دركالس درس انشاهایم ،شعرهایی كه حفظ میكنم ،می-
خوانم و معنی میكنم همیشه بهترین نمره را دارد
اما پدرم نیشخند می زند كه برو چیزی یاد بگیر.
گویی این را كه یاد میگیرم ارزشی ندارد و بكارم
نمیآید .این سایههایی كه بر كاغذ نقش میزنم،
همه ادغام رنگ و ُ
بعدی كه با كشش قلم بوجود می-
ُرم و رنگ
آورم ،علم داشتن و توانستن نیست؟ علم ف
و جان دادنِ به همه زیبایی ها نیست؟
 همینطور است ،باورم كن ،همینگونه است كه می-گویی ،به سخن بقیه توجهی نكن
 می دانی ،زندگی را برایم تلخ و وادارم میكنندبه كنجی بخزم سر به زانوی غم ببرم و زیر لب
بگویم كه هیچ آیندهای در انتظارم نیست.
ناگاه درخششی در چشمان به تب نشستهاش دیدم،
ادامه داد:
 اّما زمانی كه تو با من هستی روزهایم و دنیایم
عوض میشود ،روشن میشود ،جان میگیرم و میدانم كه
زندهام.
 میالد جایی بنشینیم دلم هوا میخواهد.دستم را گرفت ،از هال گذشتیم و به راه پله
رسیدیم ،پله دوم را انتخاب كرد و نشست.
 فقط چند لحظه ،بزودی بر می گردم.ّره بود رفتم
به قسمتی كه پیچ آب مخصوص گشایش فوا
و آن را گشودم و ناگهان دایرهای از قطرات درشت
و درخشان آب به هوا برخاست و به هر سو به گردش
درآمد ،میشد تیغههای خورشید را بوضوح در هر
قطره تماشا كرد ،قهقههای كوتاه اما پرنشاط زد و
گفت:
 چه خوب ،شاید به لطف آب شب بوها در این وقتروز به شوق بیایند ،جانی بگیرند و عطرافشانی
كنند ،نمیدانم چرا این گونه عطرشان را دوست
میدارم ،رایحهای از آغاز و پایان یك روز خوب را
دارند.
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بنشینم چشمم به
شدن بود ،همانجا
باز میكردم تا
به زانویش تكیه

از چند پله باال رفتم كه كنارش
بند كفشاش افتاد كه در حال باز
نشستم و در حالی كه بند را
دوباره گره بزنم پیشانیام را
دادم و پرسیدم:
 زمانی كه نیستم خیلی تنهایی؟ بلی ،و این تنهایی نیست كه رنجم میدهد چونخودم را مشغول میكنم ،این نبودن تو است كه صبرم
را بسر می آورد .با دو دست چانهام را مالیم گرفت
و سرم را به آرامی بلند كرد و همانطور كه مثل
همیشه با دو انگشت دانههای اشكم را میچید گفت:
 نمیخواهم اشكت را ببینم ،وقتی تو گریه میكنیچیزی تو دلم میشكند ،چه میدانم شاید چینی دلم
باشد.
 این قطرات شوق از با تو بودنم است.ً موفق
 سال آینده سال آخر دبیرستان است ،حتمامیشوی و دیپلمت را میگیری و گرهای از گرهها باز
میشه.
ـ و تو هر هفته و هر ماه كه میگذرد كسی طالبت
است و پیات میآید.
 فكرش را نكن ،شهر كوچك است و همه میدانند،كه ،چه ،در خانه دارد.
 تا كی میتوانی دست رد به سینه هر كس بزنی؟ تا زمانی كه خودم بخواهم. اما مادرت می داند هر كه می آید با دست ُپر
میآید تا ترا ببرد و خوشبخت كند.
 اّما دست های ُ
پر نمیتواند همیشه تضمین كننده
خوشبختی كسی باشد ،ببین ،این همه انسان ثروتمند
ّهای خوشبختی و آسایش ندارند.
اما ذر
جهش آب به آسمان رطوبت مطبوعی به فضا داده بود،
او درست میگفت احساس میكردم شب بوها سر از خواب
گرم روزانه خود درآوردهاند .عطرشان را احساس
میكردم و میشنیدم و یا شاید لحظههای خوب بودن
با او بود كه بمن نیرو میداد تا اینگونه احساس
كنم ،نمیدانم چرا ناگهان به فكر دختر خاله
سپیده افتادم و فشار چنگی را به قلبم حس كردم.
 به چه فكر میكنی ،چرا ساكت شدی؟چه زود متوجه میشد كه فكرم از او پر كشیده است
نمیتوانستم طفره بروم ،گفتم:
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 به سپیده و دختر خالهاش فكر میكردم. برفك ،حالش چطور است؟ خیلی غمگین است. چرا ،مگر چه شده؟! دختر خالهاش بیمار و در آسایشگاه روان پریشانبستری شده.
 چه بد ،چرا؟ماجرا را تعریف كردم تا آنجا كه میشد تعریف
كرد.
 ایکاش بزرگترها میدانستند كه با ندانم كاریهایشان چه دهلیز هولناكی را به سر راه
بچههایشان باز میكنند ،راهی كه انتهایش سیاهی و
تباهی و سكوت است.
 میدانم ،اووه  ...اگر روزی مرا از تو جداكنند دیوانه میشوم و مرا هم به آسایشگاه میبرند
آن وقت چه كنم؟!
باید نگرانی عمیق مرا در لحن گفتارم و در آن
لحظه جّ
دی حس كرده باشد ،انتهای طرّ
های از موهایم
را گرفت و دو سه بار آرام و ظریف كشید و گفت:
 از این كابوس های بیداری ،بیدار شو ،نه می-توانند ما را از هم جدا كنند و نه تو از غم
جدایی پریشان حال میشوی.
 حال اگر شدم چه كنم؟ آن وقت تو دیگر دوستمنخواهی داشت.
 آن روز بیش از همیشه دوستت خواهم داشت چونمیدانم از غم عشق است.
 اّما آسایشگاه را چه كنم؟!
گویا میخواست مرا بخنداند ،با لحنی شیرین و
امیددهنده گفت:
ُب ،تا آن روز ،میآیم آسایشگاه دیدنت! برایت
 خشب بو هم میآورم.
آرام خندید!
 دیوانه كه كسی را نمیشناسد ،از كجا بدانم كهتویی؟!
لحظهای فكر كرد و صورتم را با دو انگشتش نوازش
داد و گفت:
 امروز چه روزی است؟ همین رمزی باشد بین ما،هرگاه آمدم و مرا نشناختی و نخواستی بگویی كه
چقدر دوستم می داری رمز را میگویم و تو مرا
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خواهی شناخت و قبل از این كه لب بگشایی خودم
خواهم گفت كه چگونه دوستت دارم و تو چگونه باید
به سویم بازگردی.
نمیدانم چرا آسوده خاطر شدم .هرگاه او با من
صحبت میكرد آرامشی در خود حس میكردم كه گویی از
شهر بهشت است.
 میل داری لطیفهای برایت تعریف كنم؟ اووه ..البته با كمال میل به شرطی كه وقتی تعریف كردم از ته دل بخندی. قول میدهم. روزی مردی روان پریش كه بستری بود می رود نزدرئیس كلینك و میگوید:
ً اجازه
 آقای دكتر من حالم كامالً خوب شده ،لطفابدهید بروم خانه.
دكتر كه مردی عینكی بود از بیمار كه در حال
ِش بازی میکرد پرسید:
صحبت با او با قطعه نازكی ك
 چرا با این اینقدر بازی میكنی؟! برای این كه وقتی مرخصام كردید برای تشكراززحمات پزشكی شما بزنم و شیشه عینكتان را
بشكنم!!
دكتر كه جا خورده بود به بیمار نگاه میكند و
میگوید:
 متأسفم ،شما هنوز شفا نیافتهاید و باید مدتیدیگر این جا تحت درمان باشید.
بزودی چند ماه دیگر هم سپری میشود و باز روزی
مرد بیمار نزد پزشك همان درخواست قبلی را
دوباره تكرار میكند.
ُب  ،اگر من شما را سالم اعالم كنم و بفرستم
 خخانه چه برنامهای برای زندگی در پیش خواهید
داشت؟
ً به كار و كاسبیام مشغول میشوم.
 طبیعتا بسیار خوب ،بعد چه؟ من هنوز مجردم ،پولی پس انداز میكنم و بهخواستگاری دختری می روم.
 خیلی عالی است ،بعد چه می كنید؟مرد شرمگین در حالی كه سرش پایین بود ادامه می
دهد:
ُب ،میدانید دیگر ،طبق مراسم بزودی شب زفاف
 خمی رسد.
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ً سالم شدهاید ،خب ،دیگر
 بینظیر است شما واقعاچه؟!
 دور از چشم اغیار وقتی با همسرم تنها میشومكمكش میكنم تا جورابش را در بیاورد.
 بلی ،همینطور میشود ،شما با همسرتان تنها می-شوید ،بعد چه؟!
ِش نگهدار جوراب نایلون زنم را
 دست میبرم و كدر میآورم و با آن می زنم شیشه عینك تو دیوانه
را میشكنم!!!
از ته دل میخندیدم و بخدا همه وجودمان احتیاج
به مرهم زندگی یعنی خنده داشت ،خنده كه شادی
زندگی است ،موهبت خداوند در حق بندگانش است،
میگوید :بخندید تا دنیا به رویتان بخندد.
خنده از روی سالمت فكر ،از عمق قلب مهربان و
بدون كینه ،از ذات پاك و بی ُ
بخل و حسد ،چرا
نمیدانیم كه بیخنده گل پژمرده میشود .بیخنده
موج دریا مینشیند و آب راكد میشود و میگندد،
بیخنده دنیا میمیرد و اگر دنیا بمیرد انسان هم
خواهد ُ
مرد.
 حضرت آقا این لطیفهها را از كجا یاد میگیرند؟ شبی در مهمانی بزرگان شهر نشسته بودم كسیتعریف كرد.
 پس اگر روان پریش شدم باید لطیفههای جانانهیاد بگیرم و همه را بخندانم!
 آن زمان میفهمند كه از همه عاقلتری.كنارش نشسته و سرم را بیخیال از دغدغه زندگی بر
شانهاش تكیه داده بودم .آب فواره با صدای موزون
ِ آسمان آهنگی دلپذیر
جهش هر قطره به آسمان و دور
از خود داشت بعد از فرود در فضای حوضچه در آمد
و شد بود .شانهاش بوی مرطوب شیرین رایحه شب بو
گرفته بود و حس میكردم صدای ضربان موزون قلبش
را میشنوم ،سرم را بلند كردم و باز عطر نفسش به
جانم نشسته آرام گفتم:
 می دانی ،هرگاه كه كنار شب بوها مینشینی عكسآنها را در چشمانت میبینم و تو بیخیال از این
نمایش نمیدانی رنگ كدام از آنها در چشمانت ُ
پر
رنگ تر است.
 -تو می دانی ،برایم بگو.
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دلم

میخواهد

فقط

تنها

خودم

باشم

كه

 نه،میدانم.
 چه سنگدل!! حتی به من هم نمیگویی؟! دلم میخواهد فقط با تو باشم و با تو بخندم. اگر خدا بخواهد ما همیشه با هم خواهیم بود وهمیشه هم با هم خواهیم خندید.
 و اگر خدا نخواست؟ روزی دامانش را خواهم گرفت. همانطوری كه از جایش بر میخاست مرا هم بلندكرد.
 باید بروم. چیزی در بنا گوشم بگو. در دنیا امن ترین جای من است. فردا میآیی؟ آری ،فردا هم میآیم. -خدا نگه دارت.
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فصل نهم
انسان چه میداند فردایش چه میشود .چه فراز و
نشیبی در جاده زندگیاش كه خیلیها میگویند آن را
تقدیر ساخته وجود دارد و اگر بر این باور باشیم
كه سرنوشت انسان از پیش قلم خورده و تعویض آن
غیر ممكن میباشد در نتیجه باید همانگونه كه به
ما یاد میدهند مسیر زندگیمان را بر اساس خلقت:
یعنی ایمان ،پاكی ،زیبایی بوجود آمده از پاكی
اندیشه سالم ،احساس و همه جنبههای مثبت دیگر
بنا سازیم و در انتظار بمانیم كه بزودی پاداش
دریافت داشته سرا پا راضی از شادی و خرمی زندگی
باشیم و من هم از این دایره خارج نبودم.
اّ
ما به تجربه ثابت شده كه اغلب این نمیشود كه
در تصور ما وجود دارد و اگر برای جلوگیری از
خطا مجازاتی در نظر گرفته شده باشد باید بخاطر
آورد كه :مقّ
درات از قبل گذاشته شده بود .انسان
در بدو تولد كامل ترین پدیده طبیعت است و مهم
ترینش این كه با ملكول احساس متولد میشود و این
احساس در او رشد میكند و زمانی به درجه شكوفایی
اش می رسد كه احساس میكند آنچه عشق نامیده می-
شود از طریق چشم و مغز كه دیده و دانسته در
قلبش اتفاق میافتد و عاشق می شود و من هم از
این حقیقت زندگی دور نبودم یعنی این كه آنچه از
طریق چشم و اندیشه در قلبم اتفاق افتاده بود
بمن حكم كرد كه او را دوست بدار و با تمام
كنجكاوی از پدیدههای زندگی یعنی عشق و جوانی
پایههای زندگی مشتركی را بنا كن و بر اساس این
اندیشه پاك كه یكی گفت:
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خدا یكی ،دل یكی ،دلدار یکی نمیدانم باید
قبول كنم كه چون عاشق شدم ،تنبیه شدم؟! یا
اینكه چون خدایم را دارم پس این دو را هم خواهم
داشت در راه عشق گام بر داشتم و وجود جوانم را
بدست پروردگار سپردم .اما زندگی هزار نقش دارد
كه حتی یكی هم در تصور ما نمیگنجد.
سه بهار از زیباترین و نغمه برانگیزترین فصل
خدا گذشت و سه تابستان هم از پی آن به سرعت
سپری شد .سال چهارم می رفت شروع شود كه بالیا
یكی پس از دیگری بر من و پیكر نحیف من فرود
آمد.
دو هفته قبل از آغاز نوروز كه آن همه بی-
صبرانه در انتظارش بودم و ساعت ها خودم را بعد
از تعطیلی دبیرستان در اتاقم حبس میكردم كه به
درسهایم برسم بیمار شدم ،با سرماخوردگی ساده
شروع و سپس در نهایت اوج آن به آنفالنزای
توانگیری مبتال شدم كه قدرت هر تكان ساده و
آرامی را از من سلب میكرد .ساعت ها در آتش تب
سوختم و در هذیانهای وحشیام در دوره نقاهت كه
بعد از بهبودی نسبی از زبان قوم مادرم شنیدم
تنها نام میالد بود كه بر زبان میآوردم و این
حاالت از نگاه و گوش كنجكاو همسرش پنهان نمی-
ماند ،و چون تمامی دوران بیماری و نقاهت مصادف
با ایام نوروز بود توان مسافرت نداشتم.
نتوانستم بسوی عزیزم بال درآورم و این باعث
شد كه پدر و مادرم نوروز را به شیراز بیایند تا
هم از من پرستاری كنند و هم این كه سال نو را
با هم بگذرانیم و زمانی كه آن قدر جان گرفتم تا
بتوانم با مادر در خلوت صحبت كنم دانستم كه
مادر بیماری مرا برای مادر میالد تعریف كرده و
این كه سفر بعدی من به تابستان موكول شده است.
وای ،میالد تو چه حالی داری ،روزگارت را چگونه
میگذرانی؟ برای خودم هم غمگین و متأسف بودم،
فكر این كه باقیمانده ماههای سال تا تابستان
حداقل بدون یكبار دیدن چگونه بگذرانم غمی
جانكاه را در وجودم بوجود میآورد ،چند بار
تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم نامهای بنویسم و
از مادر با التماس تقاضا كنم در برگشت به او
برساند اّ
ما هر بار به خود نهیب میزدم كه او
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....
آه
است
و مادرم پس از
و من دوباره به
هنوز جان نگرفته
را بالفاصله شروع

كرده
ممنوع
را
نامهنگاری
پروردگارا ،پس چه كنم؟ پدر
گذراندن روز سیزده برگشتند
تنهاییام برگشتم و با این كه
ّم بودم كه دبیرستان
بودم مصم
كنم.
یكبار از مادر اجازه خواستم كه از اداره تلفن
به منزل میالد تلفن كنم و با خانوم مادرش صحبت
كنم چون او میدانست چگونه به خودش عالقمند بودم
و تمام امیدم این بود كه میالد گوشی را بردارد،
مادر با كمی كج خلقی قبول كرد و زمانی كه زنگ
تلفن خانه آنها در گوشم پیچید نمیدانستم با
ضربان قلب بیچارهام چه كنم.
آه  ...خدایا شُكرت ،یلدا جواب داد ،اگر فرزاد
گوشی را برداشته بود چه میكردم او كه هرگز از
صحبت با من خوشش نمیآید .یلدا گفت كه داداش
میالد خانه نیست و با گفتن این كه كی میآیی
اینجا گوشی را به مادرش داد ،با بغض درگلویم
گفتم كه دلم برایشان خیلی تنگ شده و با صدایی
مهربان كه آن سوی سیم بغضم را تركاند گفت:
میدانم دخترم و به میالد خواهم گفت نگران نباش
او هم به كارهای خودش مشغول است.

ّل كنم به خلوت تنهایی كوچ
چارهای نبود میبایست تحم
كنم و با نقاشی قاب شدهاش بیشتر خلوت كنم ،بیشتر با
ِ پروانه صحبت كنم در این امید كه نسیمی حرفهایم را
شمع
برایش ببرد.

میبایست
میشد
ومشكلتر
پیچیدهتر
درسها
امتحانات را با موفقیت پشت سر میگذاشتم بیمار
شدن در نوروز و به شهر هزاران خاطره نرفتن بی-
تابم كرده بود ولی هرچه بود ایام هرچند بكندی
اّ
ما میگذشت.
آن اتومبیل قهوهای رنگ را هر از گاهی و حاال
كه بزودی تعطیالت تابستان شروع میشد اغلب میدیدم
و باز بیخیال از كنارش میگذشتم تنها یك بار
متوجه شدم یك افسر پلیس به سمت راننده جلو آمد
و وقتی كامالً به درب اتومبیل نزدیك شد راننده
درب را باز كرد و از اتومبیل خارج شد بگرمی دست
افسر پلیس را فشرد و با او به گفتگو مشغول شد.
من هم بیخیال از كنارشان گذشتم صاحب اتومبیل
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مردی ،سی و چند ساله بنظر میرسید ،كوتاه قد با
موهای سیاه كم فقط از دو طرف سر رشد كرده وسط
سر كامالً خالی و پوست آن كدر بود .شبیه مردم
بندر بنظر میرساند و آنچه كه بیشتر توجهام را
جلب كرد پاهای ُ
منحنی شكل او بود كه او را
كوتاهتر بنظر میرساند .از كنار آنها رد شدم و
سپس همه چیز را بدست فراموشی سپردم.
امتحانات تمام شده بود .خستگی ناشی از بیدار
خوابی برای درس خواندن و سعی این كه باید مثل
همه سال های گذشته موفق امتحانات را پشت سر
بگذارم كامالً خسته ،ضعیف و بیرنگم كرده بود اّ
ما
شاد بودم چون میدانستم كه در امتحانات موفق
هستم و یك هفته قبل از این كه برای تعطیالت
تابستانی به دیار آرزوهایم بال در بیاورم یك شب
ً به حال اغماء به خواب رفتم.
از خستگی تقریبا
كابوس وحشتناكی مرا نیم هوش به خود آورد.
احساس كردم حیوانی درنده با تمام سنگینی جسم
خود بمن حملهور شد و در حالی كه خون از چشمانش
میریخت با چنگالهای تیزش سخت دهان مرا گرفت و
مرا از تنفس انداخت كه فریاد نزنم ،در آن
نیمخواب و بیداری بیهوشوار بوی الكل ،بوی عرق
خشكیده و ماسیده به بدن و بوی پشم تمامی جانم
را تا سرحد تهوع ُ
پر كرده بود ،ضعیف و غافلگیر
شده و تهی از هر نیرو در چنگال جانور ،قدرت
رهایی نداشتم ،حتی قدرت دست و پا زدن هم از من
سلب شده بود و در جایی از ناكجاآباد روح كه
انسان در مرز خواب و بیداری بدنش به تكانهای
بیاراده دچار میشود دنبال اسمی میگشتم كه مرا
از چنگال این جانور كابوس نجات دهد و مرا با
خود به دنیای روشنیها و پاكیزگیها برگرداند ،با
تمام نیرویم فریاد زدم ،میالد  ....و آنگاه كه
درد جانكاهی تمام پیكرم را لرزاند از هوش رفتم.
صبح نمیخواستم بیدار شوم و روز را از میان
چشمان متورمم نمیدیدیم و شب وحشت سر به بالین
گذاردن و خوابیدن داشتم و چنان مسخ شده بودم كه
ُنگ و ماتمزده توانایی ادای كلمهای نداشتم و
گ
ّتبار من آشفته شده بود
قوم مادرم چنان از وضع رق
كه بیدرنگ بروز بیماری جدیدی را بوسیله تلفن به
مادرم خبر داد و به فاصله بسیار كوتاهی من و
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مادر و شیرین با اتومبیلی روبه سوی شهرمان به
حركت درآمدیم و من فقط سه چیز را با خود
برداشتم.
ِ پروانه.
میالد ،نازنین و شمع
در جواب همه پرسش های بیصبرانه مادر آن قدر
نمیدانم گفتم كه عاقبت خسته شد و گفت كه وقتی
به مقصد رسیدیم صحبت میكنیم و شیرین هم كه با
همه سادگیاش فكر میكرد میتواند مرا مثل همیشه
با حرف هایش سرگرم كند و بخنداند بزودی غمگین و
ساكت شد .بعد از ورود به شهرمان كه آن قدر در
انتظار بودن در آن در تنهایی گریستم .هفته اول
را به بهانه استراحت خود را با تمام افكار
متشنج و ملتهبم در اتاقم حبس كردم.
كابوس وحشتناكی را گذرانده بودم كه برایم با
حقیقت یكی بود ،كابوسی كه تلخی مشمئز كنندهاش
تمامی زندگی و بودنم را زیرو رو میكرد .تمام
امیدهایم را به یأس و ناامیدی مبدل مینمود و
تلخی یك فكر مرگبار را در روح و روانم می-
پروراند كه از این كابوس كه حتی در بیداری هم
رهایم نمیكرد چگونه رهایی یابم .میدانستم خدایم
فراموشم كرده .چه میتوانستم انجام دهم؟ كجا می-
توانستم پناه ببرم حتی میالد هم با فاصله از من
دور میشد .تنها شده بودم تنها در فكرم ،تنها در
روحم و تنها در جسمم ،همه آن زیبایی كه در
گذشته میدیدم سیاهی و ظلمت شده بود و همه آن
آوای زیبا كه روحم را شاد میكرد و جلوه میداد
طنین بوفی كور گرفته بود.
حاالت نگران پدر و مادر و شیرین را به خوبی
میدیدم و حس میكردم ،دلم میخواست سر به دامان
دانهدانهشان بگذارم و از تاریك خانه دل زار
بزنم و بگریم ،نقاب وحشت از چهره بردارم و سّر
نهان بگویم.
میدانستم كه در خانه كالم قدیمی خدا را داریم
كه از مادر مادرش به او رسیده بود و او آن را
دوست میداشت و اغلب در تنهایی میخواند ،روزی كه
دانستم نه پدر در خانه است و نه شیرین پس از
مدتی طوالنی زیر آب گرم و تسكیندهنده دوش برای
تطهیر جسم و جانم با كالم خدا فشرده در سینهام
بدامان مادر پناه ُ
بردم.
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 مامان ،صحبتی با شما دارم. وای نازنین ،نیم جانم كردی ،بقیهاش را هم بگوو راحتم كن ،چه شده چه اتفاقی افتاده ،تو دیگر
خودت نیستی ،من جگر گوشهام را نمیشناسم ،وزن كم
كردهای ،از فرم و قیافه افتادهای ،هیچكس ...
قدری تحمل كرد و ادامه داد :حتی میالد هم ترا
نخواهد شناخت.
اسم میالد آتش به خرمن جانم میزد ،بی او ،می-
خواستم كه دنیا و هر آنچه درش است محو شود.
آرام از جایم بلند شدم و نزدیكش نشستم و دو
دستش را گرفتم و به روی كالم خدا گذاردم و خودم
پیشانیام را به روی آن.
 مامان ،قسمتان میدهم كه حرفهایم را باوركنید.
صورتش را نمیدیدم اّ
ما آشكار حس كردم كه دستهایش
زیر پیشانیام میلرزد،
 من همیشه به تو اطمینان داشتم ،بگو دخترم،حال هم حرف هایت هرچه كه باشد باور دارم و از
هیچ كمكی نسبت به تو دریغ نخواهم داشت .برایم
ّ است كه تو وجود داری و حال در كنارم
این مهم
هستی ،بگو ،برایم تعریف كن.
 اّما ،نمیخواهم بلند بگویم هرچند كه دلم می-
خواهد فریاد بزنم ،نمیخواهم جز من و شما كسی
بشنود ،حتی خدایم.
 وای دختركم ،مهربانم ،چه شده؟! و گرمای اشكشرا در وجودم حس میكردم .سر بلند كردم و بیآنكه
در چشمانش نگاه كنم مثل كودكی خردسال به گردنش
آویختم و در گوشش كابوس نكبتبار وحشتناكم را
تعریف كردم ،مدتی را بسكوت گذراند ،گویا با خود
در جنگ و ستیز بود ،ناگاه غرید:
 روزی زهرم را در او خواهم ریخت. وای مامان.جرأت كردم و در چهرهاش خیره شدم ،گویی مرا
نمیدید ،مانند همیشه این جور مواقع كه خبری
تهدیدكننده به گوشش میرسید چشمان سیاه و
بادامیاش غلظت قیر و دایره كوچك و سیاهی میشد،
یكبار دیگر اّ
ما این بار آرام غرید:
 كابوسی است كه مسیر زندگیات را چه بخواهی وچه نخواهی تغییر میدهد.
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 مادرم چه كنم؟! دستم از هر راهی كوتاه است. دو راه در پیش داری! حیرت زده پرسیدم چه راهی؟!تصمیمش را گرفته بود ،حالت ماده شیری را داشت
كه برای دفاع از بچهاش سینه سپر كند و با چنگ و
دندان به جدال برود.
ّل میالد است ،مردی كه نزدیك به چهار سال
 راه اوهمه افكارت و همه احساست را نثارش كردی ،او می-
تواند ترا از این مخمصه برهاند.
 آخه چگونه؟! او را تا مرز شیفتگی و جنون تشنگی پیش ببر وسپس سیرابش كن!
 مادر ،شما او را به خوبی نمیشناسید ،او مردپاكی است كه فقط به جنبة روحانی و ملكوتی عشق
فكر میكند.
 هیچ مرد پاكی وجود ندارد ،همه تشنهاند و چوندر مقابل تشنگی نمیتوانند مقاومت كنند به هر
بركهای سر تعظیم فرود میآورند.
 هر چند اگر آب آن بركه گندیده و متعفن باشد؟! آری برو برگرد هم ندارد ،باید عجله كنی ،بایددوباره به زندگی برگردی تا ترا به گونهای
ببینند كه عادت دارند ،تازگی مطلع شدم كه
مأموریت پدرش در این شهر تمام شده
گوش هایم را مثل همیشه زمانی كه زنگ خطر در
آنها به صدا در میآمد گرفتم و از ته دل و از
تمامی زوایای وجود دردمندم نالیدم:
 وای ،نه ،نه ،آه  ...مادر ،چه تاریك بختم. راه دیگر این است كه به خواستگار جدیدت پاسخمثبت بدهی.
 بازهم خواستگار ،اینها از جانم چه میخواهند؟! اینها همه كابوسند كه تو میدانی و همه كابوسآفرینند كه ما میدانیم!
 این دیگر از كجا پیدایش شده؟ در شیراز ترا دیده و پسندیده و عاشقت شده،نزدیك به سه سال است پاشنه درب خانه را با
سماجت میخواهد از جایش در بیاورد .از تو پرسیده
و چند بار هم مادر و خواهرش را به خواستگاری
فرستاده اّ
ما من به تو نگفتم چون میدانستم كه
قبول نمیكنی ،سی و سه سال دارد ،بخشدار منطقهای
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است و به او قول دادهاند بزودی فرماندار شهری
بشود ،؟ او میرود كه فرماندار شهری بشود.
 مامان ،چرا این قدر بدبختم ،چرا همه َپرهای
پروازم چیده شده ،مگر من چه كردم ،چه گناهی
مرتكب شدم؟!
 گناه من و تو و ما این است كه روزی دختریم وشاید زیبا و چون زیباییم آفات همیشه در كمین
زیبایی است ،مثل گلی كه هر چند سر شاخهاش
زیباتر است اّ
ما او را میچینند ،چون میدانم چه
احساسی در مورد میالد داری ابتدا از او شروع كن.
 مادر ،نفسم گرفته است. همین است كه میگویم ،چاره دیگری نداری و اینرازی است میانِ من و تو.
زمانی كه به اتاقم برگشتم كالم آسمانی هنوز در
دستم بود ،روی تختم دراز كشیدم و آن را روی
سینهام قرار دادم و زمانی كه سنگینی همه آن
معانی را در سینه غمگینم حس كردم از تمامی قلبم
گفتم:
"با تو سخن دارم".
دو هفته از آمدنم میگذشت .نه میالد را دیده
بودم و نه سپیده را .پس از صحبت با مادر قدری
آرام گرفته بودم هرچند آرامش قبل از طوفان بود،
بوضوح دریافته بودم دیگر زندگیام نمیتوانست مثل
ّرم
گذشته باشد كه بود و آن بشود كه در تصو
گنجانیده و پیریزیاش كرده بودم ،هر چند مطمئن
نبودم باید بیداری ای داشته باشم بیداری زندگی
با تمام حقایق سنگینش نفسم را بند میآورد و
جانم را بتدریج میگرفت.
آن روز ساعت هشت شب كه آسمان فقط در جلوه
روشنایی شامگاهی میدرخشید چادر به سر انداختم و
به مادر گفتم كه برای دیدار سپیده به خانهشان
میروم و دیر بر میگردم ،نگران نباشند و شیرین
را پیام نفرستاده چون معلوم نیست كی برمیگردم و
خدایم مرا ببخشد چون اولین باری بود كه به
مادرم دروغ و یا حتی دروغ مصلحتآمیز میگفتم،
آرام هشدارم داد كه مواظب زبانم باشم!
بیرون ازخانه رویم را به سختی پوشاندم و
اولین تاكسی كه رسید متوقف كردم ،در آن شهر بیش
از چند تاكسی وجود نداشت ،راننده مردی شصت ساله
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با چهرهای آرام و اطمینان بخش بنظرم رسید،
ُنجی نشستم و
تاكسی خالی بود و قسمت عقب در ك
میدانستم كه تنها چشم هایم پیدا است.
 كجا میروید؟ حركت كنید ،برای رسیدن به مقصد راهنماییتانمیكنم.
راه مستقیم بود و میدانستم پس از مدتی از شهر
خارج میشویم و جادهای خاكی را طی خواهیم كرد،
راننده حتی یكبار هم از آینه مقابل خود نگاهم
نكرد ،پس از سكوتی طوالنی گفت:
 از شهر خارج میشویم! میدانم ،ادامه بدهید. آیا مكان بخصوصی در نظر دارید؟ بلی ،راه را ادامه بدهید هرگاه رسیدیم به شماخواهم گفت.
این بار قدری با تعجب ،دزدكی نگاهی سریع به
من انداخت و سكوت کرد طوری بود كه مانند خیلی
از مردهای باغیرت در هنگام صحبت با زنی نامحرم
به چشمان آنها نگاه نمیكردند .نزدیك به نیم
ساعت راه طی كردیم باز بیآنكه نگاهش را از
تاریكی روبرویش كه نور ماه قدری آن را روشن می-
كرد بردارد گفت:
 خانم ،این جا همهاش بیابان خدا است! حتیپرندهها هم از پرواز ایستادهاند ،اگر مدتی دیگر
ادامه بدهم به یكی از قصبات اطراف میرسیم ،شاید
تا یك ساعت دیگر ،آیا به آنجا میخواهید بروید؟!
 میدانم ،اّما رسیدیم.
با حیرت پرسید ،كجا؟!
 آن تپه روبرو را میبینید ،مقصد من آنجا است. آن تپه؟! بلی آنجا چه میخواهید بكنید؟! این تپه برایم خیلی مهم است ،میعادگاه مناست ،مكان پاكی است كه به راز و نیاز با خدایم
می نشینم.
 پناه بر پروردگار ،این همه صداقت و این همهشیفتگی ،به خود خدایتان قسم اگر صد نفر انسان
پاك و متدین مثل شما در این شهر وجود داشت شهر
بهشستان میشد.
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 همین جا بایستید ،بقیهاش را پیاده میروم ،اینهم دست ُ
مزد شما ،آیا میتوانید یك ساعت دیگر
برگردید تا مرا برگردانید ،دست ُ
مزد شما را دو
برابر خواهم داد.
ُزدی میخواهم و نه
 از شما نه برای این راه دستمبرای آن راه كه بر میگردم ،التماس دارم مرا هم
دعا كنید .خدا عوضتان بدهد.
باالی تپه كه رسیدم او پشت تپه دیگر در خم
جاده از نظرم دور شده بود و جز تاریكی مطلق در
پناه روشنایی ماه چیزی دیگر دیده نمیشد .چادرم
را به كناری انداختم و بسرعت در ظرف بلوری كه
همراه داشتم سه عقرب سرخ زهرآگین را در آن جای
دادم و چون خیالم راحت شد كه نمیتوانند از آن
بگریزند روی سنگی بزرگ كه اغلب میالد به آن تكیه
داده مینشست قرار دادم.
ِ ماهها باران
ِ پاك
تپه بوی خاك میداد .خاك
نخورده خدا ،باالی سرم باز شهر آسمان روشن از
ستارههایش بود و كلید روشنایی ماه در نیروی
اراده خدا ،سكوت مطلق بود و گاهی ناله بال
ِ
مرغكی راه گم كرده ،به زانو نشستم و سر به زیر
از ته دل بلند نالیدم:
 چه كنم؟!صدایم در سكوت صحرا با برخورد به همه جای
بیابان انعكاس را در گوشم به طنین در آورد.
چه  .....كنم ....
این بار با جرأت سر به آسمان بلند كردم و
مانند دیوانهای كه با عاقلی در خلوت خود صحبت
میكند ادامه دادم:
مردی را كه با تمام وجودم میپرستم و او را
سمبلی از عشق و پاكی میدانم و تو خودت مهر او
را در قلبم جای دادی بفریبم ؟!
حال اگر شیطان را كه در من و همه آنهای دیگر
خانه دارد به كمك بگیرم و او را ،او را كه مظهر
سادگی و درستی است از حقایق زندگیام دور بدارم
چگونه میتوانم یك عمر با او ،خودم و فریبم
زندگی كنم؟
ِهر مرا
آه  ....پروردگار من ،یاریاش ده تا م
از قلبش دور كند ،به راه خود برود و مرا از
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خاطر ببرد ،نگذار بیش از این در آتش عشق و گناه
ناخواستهام بسوزد.
آه  ...خدای من ،یاریام ده تا مهر او از قلبم
دور كنم ،بگذار پس از خلوت با تو و پروازم به
ِهر او را با روحم همراه داشته باشم.
سوی تو م
آه  ...همه نور هستی ،مرا ببخش و بگذار كه
مرا ببخشایند.
گریه طاقتم را بریده بود و در آن سایه روشن
تپه به زحمت خودم را پیدا میكردم .با نگاه خیس-
ام دنبال ظرف بلوریم گشته و آن را در جایش پیدا
كردم ،بلند كردم و رو به روشنایی ماه نگاه
داشتم تا آرام دستم را در آن فرو برم .احساس
كردم صورت گندمگون میالد را از ورای آن میبینم
با چشمانی نافذ و نگران ،صورتش سایه انداخته
وكبود بنظر میرسید ،حالت سرمای خود ماه را
داشت ،اشكهایم را با چادرم پاك كردم و دقیقتر
نگاه كردم ،منظره عجیبی را در بلور دیدم ،یك
عقرب افتاده و دو عقرب دیگر سر در سر هم گویا
آرام با هم نجوا میكردند ،چه اتفاقی افتاده
بود؟ آیا ندانسته دو عقرب نر و یك ماده را در
یك مكان كوچك و بدون هیچ راه گریز قرار داده
بودم و بر حسب قانون طبیعت آن كه قویتر بود
پیروز شده بود .آیا این تنازع بقا بود ،آیا این
كالم بیصدای خدا بود ،هشدارم میداد كه من ترا
جان هدیه دادم و به زمانش ترا سوی خود خواهم
خواند ،و هر آنچه غیر از این باشد گناه است و
مطرود و بیبخشایش در حضور من.
بلور عقربها را با هرچه توان در بدن داشتم به
دور دستها پرت كردم و برخورد شیشه و مسافرانش
را بر سنگ شنیدم و جرقههای آبی روشنی كه مانند
موجی از شعلههای سرد ناگهان رو به آسمان به
پرواز درآمدند ،وای ،این دیگر چیست ،آیا
فشارهای روحی و احساسی این دوران اخیر مرا دچار
ابهام و پریشان خیالی كرده است ،اّ
ما نه ،حقیقت
داشت ،جرقههای درخشان به هر سو در فضا در حركت
بودند و پس از آن كه آرام و بیصدا رو به سردی و
سكوت میرفتند چندتایی از آن را كه به سنگینی از
مقابلم عبور میكردند دیدم حشراتی بودند كه از
وجود خود نور پخش میكردند .نور طبیعت ،نور
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زندگی و نور ایمان به آنچه كه وجود دارد .احساس
سبكی و حتی طهارت میكردم ،چشمانم باز شده بود،
من میبایست زنده بمانم به زندگیام ادامه دهم،
ّم من است،
به من ثابت شده بود كه زندگی حق مسل
هدیه پروردگارم است ،حتی آزردن آن گناه میباشد،
زیر لب گفتم :به من زندگی بخشیدهای ،خودت هم
خواهی گرفت .از تپه سرازیر شدم و در سایه روشن
ماه به راه افتادم از دور شهابی را دیدم كه
بسرعت میرفت ،جرأت نكردم آرزویی بكنم ،تپه
دیگری را دور زدم ،در افكارم غرق بودم كه
ناگهان صدای استارت موتور اتومبیل به گوشم نشست
و سپس نور قوی چراغها چشمانم را خیره كرد .مرد
راننده از جایش خارج شد.
 شما كی رسیدید؟ جایی نرفته بودم. یعنی تمام مدت این جا بودید؟! چگونه میتوانستم شما را در این بیابان خداتنها بگذارم ،هر چند كه شما با او و او خود
ناظر بود.
 انسان هایی مانند شما كم پیدایند. این خوبی شما و مهر شما به خدایتان بود كهمرا نگاه داشت ،حتی از راه دور هم نگاهتان
نكردم تا مبادا مزاحم خلوتتان باشم ،میدانستم
كه تنها نیستید.
 بلی ،خدایم با من بود. از هر مصیبت زندگی كه گذشته باشید حال تطهیرشدهاید.
در تمام برگشت راه كلمهای با من صحبت نكرد و من
هم غرق در افكار خود بودم ،به شهر رسیدیم و با
تمام اصرار من ،باز دست رد به دستمزدش زد و به
سرعت یك شبح در خلوت شهر گم شد.
قدری گذشته از ساعت ده به خانه رسیدم ،همه
بیدار بودند ،سالم گفتم و مستقیم به اتاقم رفتم،
دقایقی بعد انگشت به درب خورد میدانستم كه پدرم
است او همیشه اینگونه به درب میزد.
 خانوم خوشگله ،ناپیدا هستید ،شما را كم می-بینیم!
 اووه  ...پدر تقاضا دارم دیگر بمن نگوییدخانوم خوشگله.
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 چرا دخترم؟ تاكنون هر بار كه گفتم خندان بهمادرت میگفتی "پدر میگوید من خوشگلم ،و من فقط
خوشگل پدر هستم".
 من بزرگ شدهام و احساس میكنم هرچه بیشتر رشدمیكنم از زیباییام كه شما میگویید كم وكمتر می-
شود.
 اتفاقا بر عكس است ،میبینم كه رشد میكنی و اززیبایی عروسكوار بچهگانه خارج میشوی و حالتی
بخودت گرفتهای كه مخصوص همه دخترهای جوان در
این سن است.
مادر كه در پی پدر وارد اتاق شده بود ادامه
داد:
 این دو بیماری پیاپی كه او امسال از آن گذشتهضعیف و نحیفش كرده دیگر حوصله قدیم را ندارد،
باید مدتی استراحت كند تا جان بگیرد.
آنها از اتاق خارج شدند و شیرین بالفاصله وارد
شد ،مدتها بود كه فرصت دست نمیداد تا حرف هایش
را بشنوم.
 بیا كنارم بنشین.سر به زیر انداخته بود آرام جلو آمد وكنارم لب
تخت نشست.
 خداخدا میكردم با من قهر نباشین.ُلك ،برای چه با تو قهر باشم؟!
ُل خ
 آخه خ هر وقت كه میآیین نه مرا میبینین و نه مثلگذشته زیاد با من حرف میزنین ،من میدونم همیشه
به آقا میالد فكر میكنین.
شنیدن اسم میالد چنگ به دلم انداخت ،فشار دلتنگی
و آشفتگیام را حس میكردم ،میدانستم كه او هم
همین حالت را میگذراند چگونه و كی با او روبرو
شوم؟!
 تو میدانی ،من میالد را از جانم هم بیشتر دوستمیدارم.
 میدونم ،و او شما را اّما این دلیل نمیشود ترا دوست نداشته باشم،
نشنیدی چه گفتند ،مریض شدم ،آن هم دوبار پیاپی،
ُب وقت نداشتم ،حوصله نداشتم،
درس و دبیرستان ،خ
حاال كه اینجام .دستش را گرفتم و نوازش كردم بعد
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هم بغلش كردم و بوسیدمش  ،معلوم است كه دوستت
دارم ،تو مثل خواهر بزرگ خودم هستی،
اشكش را با كف دستش پاك كرد و گفت:
 هیچوقت تنهاتون نمیگذارم.قدری مكث كرد و ادامه داد:
 بشرطی كه این جا و پیش ما باشین.خسته بودم اّ
ما نشئه خلوت و راز و نیازم با
خدایم در جانم میجوشید ،حالت رخوت و بیحالی
داشتم ،چشمانم داغ شده بود و وقتی آنها را بر
هم گذاشتم احساس كردم شنهای داغ ساحلی كه میالد
برایم تعریف كرده بود هیاهوی بیداری را ازم دور
میكند ،حس كردم دستهای مهربانی ملحفه نرمی را
كه هنوز بوی آفتاب میداد به رویم كشید و با
اطمینان به این كه در خانه و در امانم به خواب
عمیقی فرو رفتم.
صبح دیر وقت از جایم بلند شدم ،با بیمیلی
صبحانه مختصری خوردم و مادر را كه كنجكاوانه
براندازم میكرد زیرنظر داشتم ،پدر مانند همه
روزهای دیگر هفته در اداره و شیرین برای خرید
رفته بود ،نگاه مادر عمیق ،متفكرانه و پرسشگر
بود ،حالت نگاهش بمن مانند گذشته و به صورت یك
بچه و سال های اخیر بصورت یك بچه زودرس و زود
بال و پر درآورده نبود ،از نگاهش میخواندم كه
دیگر آن جوجه بال و پر گشوده بیخیال نیستم و
ً بازیهای دیگری برایم چیده است .طاقت
زندگی حتما
نگاهش را نیاوردم خواستم از كنارش بگذرم پرسید:
 دیشب سنگین و خوب خوابیدی. بله ،احتیاج داشتم ،هفتهها بود كه آرامشنداشتم.
 خوب است ،قدری رنگ به چهره آوردهای. حس میكنم همینطور است كه میگویید. با سپیده چه گفتید و چه شنیدید؟! خانه سپیده نرفته بودم.یكی از شمدهای تازه شسته و خشك شده را كه تا
میكرد دردست هایش آویزان ماند ،با تعجب پرسید:
 خانه سپیده نبودی ،پس كجا رفته بودی؟! -رفته بودم تا با خدایم حرف بزنم.
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 سر در نمیآورم ،آن وقت شب كجا میخواستی باخدایت حرف بزنی؟! مسجد رفته بودی؟!
 رفته بودم تپه. تپه! آن وقت شب! در آن تاریكی ،با كی رفتی؟!وای نازنین دارم دیوانه میشوم ،چه كارهایی
انجام میدهی ،این افكار را از كجا پیدا میكنی؟
 احساس كرده بودم خود خدا احضارم كرده ،احتیاجداشتم در خلوت و تنهاییام با او حرف بزنم ،درد
ِ
دل بگویم و چاره كار بخواهم ،مجبور شدم حقیقت
را به شما نگویم .رفتم و برگشتم سپس هر آنچه كه
گذشته بود برایش تعریف كردم ،خیالش راحت شده
بود .در چهرهاش آرامشی نسبی میدیدم هر چند كه
میدانستم زهرگزندی را در خود حمل میكند و هرگز
از سوزش و تلخی زهرش رهایی نخواهد یافت.
 مهمانیها كم شده و فقط ما دو خانواده هستیمكه اغلب با هم دیدار داریم شاید زمانش رسیده
دیداری با میالد داشته باشی.
 مادر فكر این كه باید او را بزودی ببینم قلبممیگیرد ،گهی از شادی و بیشتر از غم و ترس چگونه
در چشمان پاكاش نگاه كنم؟!
 انسان عاشق ،انسان محصور در حلقه محبت نبایداز هیچ فداكاری بگذرد ،تو میگویی او ترا دوست
می دارد و من هم این را میدانم ،از برق نگاهش
بر تو میخوانم ،اشعهای كه در چشمان هیچ مرد
دیگری بر روی زنی ندیدهام.
 من به نیاز چاره جویی رفته بودم ،جواب او راچگونه بدهم؟
 جوابگوییاش با من ،همین است كه گفتم فعالً چارهدیگری نداری.
باز بغض كردم ،باز راه گلویم بسته شد و باز از
فكر این كه از چه راهی باید بگذرم راه حمله اشك
به چشمانم باز شد.
 مادر ،نمیتوانم  ،نمیتوانم هم او را فریبدهم ،هم خودم را گول بزنم ،ما بیش از سه سال
است در نهایت پاكی و محبت با هم معاشر بودهایم
ّر این گونه افكار را در
بدون این كه حتی تصو
خودمان راه دهیم .حال چگونه میتوانم چون متاعی
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بازاری كه دست هزاران مشتری به آن خورده او را
تا لب چشمه ببرم ،تشنهاش نگاه دارم و آنگاه در
وقت مناسب سیرابش كنم ،آه ،مادر ،از من انجام
كاری را میخواهید كه میدانم غیر ممكن است حداقل
از جانب او ،من او را میشناسم ،حتی بهتر از
خودم.
ِ تو
 اگر او را میخواهی باید سعی كنی كه مالُل باغ نوجوانی
بشود ،جوان است و بیتجربه و در گ
خیلی حوادث میتواند اتفاق بیافتد ،شانس تو این
است كه شیفتهات است و در كنارت.
باقی حرف هایش را نشنیدم نمیخواستم هم كه
بشنوم .گوش و ذهنم مسدود شده بود و قلبم همچو
ُوالن.
جهش خون در رگهایم به سرعت در ج
 به خانه سپیده می روم.ً!
 حتما آه ،بلی ،خیالتان راحت باشد.دلم میخواست با سپیده حرف بزنم اّ
ما چگونه می-
توانستم آنچه را كه در دل داشتم با او درمیان
بگذارم! او چگونه میتوانست دلداری ام بدهد و
چگونه میتوانستم بار این همه غم را به تنهایی
حمل كنم.
دقایقی سپری شد و بزودی درب فلزی روی پاشنهاش
چرخید و سپیده روبرویم ایستاد.
 وای نازنین ،قربانت بروم ،وای كه چقدر دلمبرایت تنگ شده بود ،بگذار درست ببینمت چه الغر و
رنگ پریدهای.
و همانگونه كه مرا بیاختیار میبوسید پرسید:
 چه شده ،چرا این قدر الغر شدهای؟! بگذار بیایم داخل این جوری خوب نیست.خودش را كنار كشید و همانطور كه عذر میخواست
دستم را گرفت و بداخل حیاط كشید.
 بیا تو ،از دیدارت شوكه شدم ،چه خوب كردیّه شده بود ،تعریف كن ،آخه
آمدی ،دلم برایت یك ذر
چه شده كه این قدر الغر شدی ،رنگت مثل گذشته
نیست ،گویی اصالً رنگ به صورت نداری.
 تازه مدت كوتاهی است كه جان گرفتهام ،اگر مرامدتی پیش میدیدی چه میگفتی؟!
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 از شیرین شنیده بودم كه بیمار شدی یكبار هممادرت را در خیابان دیدم و احوالت را پرسیدم،
تعریف كردند كه دو بار پیاپی بیمار شدی ،خدا
رحم كرد ،حال بهتری مگر نه؟!
 آری حال بهترم ،ایکاش میُمردم.
 وای ،چه میگویی ،آخه چرا؟! چون مرگ را دیدم كه در انتظار بود ،گویاآرامشی در آن است كه ما از آن بیخبریم.
ُب ناقال ،حال كه سالم شدی میان مرگ و زندگی
 خچانه میزنی! اگر مرگ هم به سراغت میآمد با پاره
دومت چه میكردی؟ آیا او را هم با خودت میبردی،
كه
تو
میگویی هرگز نمیتوانی بی او باشی.
 می دانم  ،مقصودت میالد است.ُب ،معلومه دیگه.
 خكنار تخت و حوضچه فیروزه ای رسیده بودیم ،دستم
را گرفت و گفت:
 بیا لب حوضچه بنشینیم ،آبش را خودم دیروز عوضكردم فكر میكردم كه بزودی بیاد من میافتی.
 تو هنوز لباس سیاه را از تنت در نیاوردی. حاال زود است ،ولی شاید بزودی مجبور شدم. اشاره به قسمتی از حوضچه كرد و ادامه داد: میبینی؟!چیزی دیده نمیشد ،از جایم برخاستم و نیم خیز
ُل زدم.
درون آب ز
 اووه  ...سپیده ،حاال میبینمش ،تو به قولتوفاكردی ،چه زیبا و سرحال است لكههای سیاه سرش
ّلی زیبا و لطیف است .چگونه نظیرش را
مثل آن او
به دست آوردی؟
 با پدرم رفتیم شیراز ،اینقدر تو فروشگاههایمختلف گشتیم تا خالصه پیدایش كردم ،گفتم تو
نایلون نگذارند كه مبادا میان راه تلف شود ،سطل
مناسبی با خودم ُ
برده بودم و زمان برگشت تمام
راه تو بغل خودم بود ،بهت قول داده بودم.
 دستت درد نكند ،تو تنها و بهترین دوست منهستی.
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قدری به ماهی قرمز كوچولو با لكههای سیاه روی
سرش نزدیك شدم ،دلم میخواست بهتر ببینمش اما
بسرعت به كف حوضچه پناه ُ
برد ،بغض كردم ،منو
نشناخت!
 چه شده؟َم میكند ،نمیخواهد مرا ببیند!
 ازم رُ
 باید بیشتر بیایی تا باهات اخت بشه ،باید مثلاون یكی باهاش حرف بزنی تا بهت عادت كنه.
 تا كی میخواهی سیاه بپوشی؟روی تخت نشستم ،در صورتش دقیق شدم ،سایه غم از
دست دادن دختر خالهاش مثل سایه آفتاب در بعد از
ِپرد .هر چند میدانستم
ظهر بیرنگ میشد تا بزودی ب
هرگز غمش از او خالی نخواهد شد.
 شاید مجبور شدم بزودی در بیاورم. كار خوبی میكنی ،هر غمی باید روزی مرهمیبرایش یافت.
در چشمانم نگاه كرد ،دودوی حرفی نگفته را در آن
دیدم.
 نازنین ،میترسم! از چه میترسی؟! تحول بزرگی دارد در زندگیام بوجود میآد. چه شده دیگر؟!دست هایم را گرفت ،رطوبتش را بخوبی حس می-
كردم ،لحظهای بعد دست هایم را رها كرد دنباله
چادرم را گرفت و صورتش را در آن پنهان كرد،
گویا شرم داشت بگوید:
 برایم خواستگار پیدا شده. اووه ...چه خوب ،چه شادی بخش ،بخدا برایتخوشحالم ،پس به خانه بخت میروی؟
 از روزی كه برای صحبت آمدند در تنهاییامبارها روبروی آینه ایستادم .همانی كه همیشه از
دیدارش وحشت داشتم و دارم ،بخودم نگاه كردم و
بارها گفتم:
كی ترا میخواهد! و آینه جوابم می داد:
"تو با این صورت سفیدت"
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 هیچ عیبی بر تو نیست ،نیم بیشتر مردم اروپاهمه مثل برف سفیدند و هیچكس هم به آنها ایرادی
نمیگیرد.
 اّما این صورت سفید من با همه آنها فرق میكند،
موهای قهوهای روشنام.
 هر كه است تو را دیده ،فرم صورتت را پسندیده،پس به دلش نشستهای و ترا بخاطر خودت میخواهد نه
مثل هنرپیشه سینما كه اگر رنگ و روغن را از سر
و صورتشان پاك كنی مثل منتظران فاتحه خوانده
میمانند.
 همیشه دلم میخواست كسی كه روزی پیام میفرستدنه ثروت داشته باشد و نه مقام ،تنها همین گونه
كه هستم مرا قبول كند و دوست بدارد ،بلد باشد
كه چگونه با من حرف بزند و مرا با خودش به
دنیای راستیهایش ببرد .یادت میآید از روزی كه
با میالد آشنا شدی چقدر از كتاب خواندنش برایم
گفتی ،چقدر از طرز صحبت كردنش تعریف كردی ،گفتی
كه قصههایش آمیخته با ُ
تن صدایش تو را به دنیای
رویاها ،به دنیای داستان ها میبرد؟ همیشه دلم
میخواست یكی مثل او دنبالم بیاید اّ
ما میدانستم
كه آرزویم از محاالت است .با این كه یكی دوبار
آنهم دزدكی دیدمش می دانم كه مثل او زیاد
نیستند و تو چه شانس بزرگی داری كه او سر راهت
سبز شده.
گریه در گلویم گره خورده بود و هركه بفكر
خویش ،اولین باری بود در زندگیم طعم حسرت را به
خوبی میچشیدم و حس میكردم.
 اگر بگردیم مردهای خوب هم پیدا میشوند،مردهایی كه دنبال زیبایی بیرون و ظاهری دخترها
نمیگردند بلكه در وهله اول دنبال زیبایی درون و
طالب معنویات آنها هستند ،او ،هر كه هست ترا
ً از تو پرسیده و مورد قبولش هستی،
دیده و طبیعتا
پس بیجهت و دلیل انتخابت نكرده ،حال بگو ،آیا
می دانی كه است؟ از كجا آمده؟ آیا او را دیده-
ای؟
 وقتی مادرم تعریف كرد خواستگار آمده هم وحشتكردم و هم چیزی تو دلم خالی شد ،حس كردم
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خودت افتادم كه
بودی.
درست است ،حالت-
تعریف كردم ،تا

زانوهایم میلرزه ،یاد حرف های
با رنگی پریده برایم تعریف كرده
 اووه ..تو ندیده عاشق شدهای،هایی است كه خودم بارها برایت
اتفاق نیافته نمیشود فهمید.
 نمیدانم ،شاید ،اّما میدانم كه چهار سال از من
بزرگتره .متولد همین شهر و آن سوی شهر در
كتابفروشی پدرش كار میكنه .وقتی شنیدم در
كتابفروشی كار میكنه موجی از شادی در دلم نشست
گویا همه قصههای خوب كتاب هایش را خوانده یا
شنیدهام .فكر كردم غیر ممكن است كسی با كتاب سر
و كار داشته باشه اّ
ما نسبت به كتاب و كتاب
خوانی بیعالقه باشه ،همه امیدم اینه كه یك عالمه
كتاب خوانده باشه.
 ناقال ،تو دیدیش! آنقدر كنجكاو شده بودم كه روزی بدون این كهبه مادرم بگویم تا كتابفروشی رفتم رویم را
بسختی گرفتم كه شناخته نشوم ،دیدمش ،الغر و بلند
با موهای مجعد مثل مركب مشكی داره ،ابروانش هم
ُ
پر پشت و مشكی است .با مشتری صحبت میكرد ،یكبار
وقتی لبخند زد چال كم عمقی گوشه چپ صورتش فرم
گرفت ،جوانی معمولی است .آرامش را در صورتش
دیدم و امیدوار شدم كه همیشه همینگونه باشه،
آرام و متین.
ُب ،چه جواب دادید؟
 خ قرار است بزودی برای صحبت های بیشتر بیایند،اووه  ...نازنین  ،اگر انجام بگیرد باید برای
همه مراسم تو هم باشی.
 هركجا كه باشم خودم را می رسانم ،تحصیالتشچگونه است؟
 نمیدانم ،اگر مثل خودم حتی اگر تا سیكل اولخوانده باشد باز خوبه ،قبولش دارم ،كافی است
حوصله داشته باشه برایم كتاب بخونه ،فال حافظ
بگیره.
 مطمئن باش كسی كه در كتابفروشی كار كنه بایدمعلوماتش بیش از اینها باشه.
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 نازنین ،عزیز من ،من همهاش در مورد خودم صحبتمیكنم ،پس تو چی؟ از خودت بگو ،از میالد بگو.
 چه بگویم ،دوران شادیها و بیغم بودن هایمسپری شده آنقدر غمگینم كه نمیتوانی تصورش را
بكنی.
 چرا  ،مگر چه اتفاق افتاده؟بیاختیار سرم به زیر متمایل شد و حالت بیحسی
را در صورتم حس كردم ،حالتی كه جویبار غدههای
غم دیده اشكم را باز میكرد ،اشكهایم در اختیار
نبودند،
خودم
بیاختیار میگریستم ،از ته دل و از تمام زوایای
احساس و محبتم میگریستم.
 آه  ..سپیده  ،او  ...آنها ،بزودی از شهر مامی روند.
دو دستش را به سرعت و بی اختیار بر روی تخت
چوبی زیر بدنمان قرار داد و خفیف فریاد زد:
 چه میگویی! می روند! كجا می روند؟! مأموریت پدرش عوض شده ،تا چهار هفته دیگر ازاین شهر می روند.
 كجا می روند؟! هنوز نمیدانم ،هنوز فرصت نشده تا میالد راببینم ،به وقت احتیاج داشتم تا بتوانم روی
پاهایم بایستم ،سعی می كنم در اولین فرصت بیشتر
بدانم.
 حال چه میخواهی انجام دهی؟ نمیدانم ،غم از دست دادنش ،غم تنها شدن و بیاو بودن راه نفسم را میگیرد و جانم را بیمقدار
میكند ،بخدا روزم مثل شب سیاه و امیدم را از
دست دادهام خندههایم را گم كردهام و اغلب تنها
بیهدف به بینهایت خیره میشوم ،نمیدانم  ،بخدا
نمیدانم چه كنم.
 و من امروز اینجا بدون آگاهی بیشتر از غم هایتو برایت تعریف كردهام كه مردی مرا می خواهد
دنبالم میآید تا مرا ببرد ،ببرد تا خوشبختش كنم
و امیدوار باشم تا شاید خوشبختم كند .وای
نازنین ،چه بی فكر و چه سنگدل شدم.
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 تو چه میدانستی ،اگر هم میدانستی بیانش راچند هفته به تأخیر میانداختی ،از این گذشته
ّ
متولد میشود تا راه خوشبختی و موفقیتش را
انسان
پیدا كند و در پیاش روان شود ،این حق مسلم تو
است كه از احساس خوشبختیات شاد باشی ،از صمیم
دل آرزو میكنم همانی باشد كه در جستجویش بودی.
 كی میالد را میبینی؟ نمیدانم ،دیر یا زود باید با او روبرو شوم وكلمه كلمه بیانش را بشنوم ،هزار بار بمیرم و
زنده شوم و با شجاعت تسلیاش دهم كه شجاع باشد،
بر حسب جبر زمان دوری را بپذیرد و منتظر باشد
تا سرنوشت و آینده چه خواهند.
در دلم میگریستم و لبخند بیرنگی را كه لحظهای
پیش بر لبانم ماسیده بود به كناری انداختم از
جایم برخاستم و چادرم را به سر كشیدم ،در آب
زالل حوضچه كه رنگ كاشیهایش فیروزهای شده بودند
خیره شدم .بنظرم رسید ماهی قرمز با خالهای سیاه
بر فرق سرش روی آب شنا میكند .هیچ موجی حتی
كوتاه از حركت بالههایش دیده نمیشد گویا مجسمه
بلورین بود كه با همه سنگینیاش در سطح آب بی-
حركت قرار گرفته بود ،تنها حباب كوچكی بین دهان
بازش و سطح آب بوجود آمده بود كه در آن عكس
صورتش دیده میشد ،میبینی سپیده ماهی كوچوكو
كنجكاو است بداند من كی هستم ،نگاهم می كند و
دهانش باز و بسته میشود اّ
ما با من حرفی نمیزند،
گویا میترسد حبابگوشه لبش بتركه .سپیده  ...فكر
میكنم دارم دیوانه میشوم ،این قدر غم در سینه
دارم كه حقیقت خیال هایم را تحت الشعاع قرار
داده ،اووه ...راستی ،بار دیگر كه برای دیدن
مخفیانه او می روی سؤال كن اگر كتاب ماهی سیاه
كوچولو نوشته صمد بهرنگی را دارد بخر و بخوان،
میالد برایم تعریف كرده كه زندگی چه صحرای جدالی
است.
ً میخوانمش و اگر
ً قول میدهم ،حتما
 باشد ،حتماهم مطلبی را نفهمیدم صبر میكنم تا هر گاه كه
زنش شدم و بخانهاش رفتم از او سؤال كنم ،او
باید بداند.
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 آه  ...باید بروم. باز هم میبینمت؟! نمیدانم ،مدت زیادی به پایان این تابستان همنمانده ،بعدش هم پاییز است و تاریكی ،زمستان و
تنهایی.
 شجاع باش ،سعی كن باز هم به دیدارم بیایی. -سعی میكنم.
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فصل دهم
زندگی آن همه شادم در ادامه این تابستان به
سردی میگذشت ،مادر سردی بیشتری نشان می داد و
توجه زیادی بمن نداشت .اما پدر و شیرین بیخبر و
مهربان چون همیشه گاه و بیگاه كه فرصتی می-
یافتند سعی میكردند باز خندههای شادم را بمن
دم و بازَ
باز گردانند و َ
دم زندگی را در من
بدمند .پدر یكبار مرا بوجود آورد و حال تصور
میكرد میتواند مرا دوباره احیاء كند و شیرین
ُلك بازی
ُل خ
دانسته و یا ناآگاه سعی میكرد با خ
هایش مرا بخنداند و زمانی كه میدید من فقط
لبخند تلخی تحویلش میدهم او هم مثل من سر به
ّر میكردند كه آگاهی از
گریبان میگرفت .آن دو تصو
نقل مكان میالد و خانواده مرا این گونه پریشان
كرده و حق هم داشتند كه این گونه تصور كنند.
روزی پدر كه زودتر از معمول اداره را ترك
کرده خانه آمده بود مرا تنها لب حوضچه و پا
فرو برده در پاشوره پیدا كرد ،پا از كفش در
آورد و فرو ُ
برده در آب كنارم نشست.
 آب چه ولرم است .سرپنجه را كه در آن فرو می-بری همه قامت جان تازه می گیرد .سرم را بر
شانهاش تكیه دادم و بزودی چشمانم را در نرمی
پیراهنش فرو بردم كه اشكم را نبیند.
 موهایت بوی شب بو گرفتهاند.حس كردم بوسهاش میان موهایم پخش شد.
 رویشان قدری آب پاچیدهام ،خاكشان رو به خشكیبود چرا میگویند شب بو تنها شب عطرفشانی می-
كند؟! حال كه شب نشده.
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 این فقط شب بوهای خانه ما است كه هرگاهبخواهیم عطرفشانی میكنند .آن هم بخاطر تو ،چون
دوستت می دارند ،چون میدانند كه عطرشان در زلفت
مینشیند.
 پدر چرا ما در حوضچهمان ماهی نداریم؟!ً تا بحال
قدری سكوت كرد ،پرسش جدیدی بود ،حتما
به آن فكر نكرده بود.
 نمیدانم  ،نه تو خواسته بودی و نه ما فكرش راكرده بودیم.
 آیا میتوانیم چند ماهی قرمز داشته باشیم؟باز قدری سكوت كرد ،آهی كشید و جواب داد.
 كاش زودتر خواسته بودی ،حال دیر شده ،ما شایدبزودی از این شهر برویم.
بیهیچ هیجان و تعجب پرسیدم:
 كجا برویم؟! من می دانم كه مادر برایت تعریف كرد كه آقایرئیس و خانواده بزودی از این شهر میروند ،من هم
سعی میكنم به شیراز منتقل بشوم.
 اّما من میل ندارم شیراز زندگی كنم!! نفسم را
میُ
برد.
 تو كه آن همه شهر سخن و سخن پردازان ایران رادوست میداشتی .میدانم ،جای تعجب نیست ،میل داری
همان شهری باشی كه میالد است!
این بار راحت تر و بیپرواتر با من سخن میگفت،
رنگ پریدگی  ،الغری و بیجانیام را دیده بود،
ِ من .مهمتر از همه این كه
پدرم بود و نگران حال
میدانستم می داند .پدری مثل او را میبایست روز
روشن چراغ بدست گرفت و دنبالش گشت ،چه می-
توانستم جواب گویم:
 پدر ،آه  ...پدرمهمانگونه كه هنوز سر به شانهاش داشتم دو
بازویم را در حلقه بازویش فرو ُ
بردم و نالیدم:
من و او سر راه هم قرار گرفتیم و شماها اجازه
دادید با هم معاشرت كنیم ،معاشرت و نزدیك هم
بودن پیوند میآورد و پیوند یك پسر و یك دختر
خالی از عشق نمیتواند باشد .من و او همدیگر را
دوست میداریم ،حال میخواهند او را بردارند و از
این شهر بروند بدون این كه بمن و احساس من فكر
كنند ،به من بگویید چه كنم؟!
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 من می دانم كه او را زیاد دوست می داری ،دوستّم هر بنده اوست ،اگر او
داشتن هدیه خدا و حق مسل
نمیخواست كه ما دوست بداریم حال از هر گونهاش،
این احساس را در ما نمیآفرید .نمیشود بنده خدا
را تنبیه کنند كه چرا دوست میداری ،بخصوص اگر
این دوست داشتن پاك و بری از هر گناه باشد .او
می رود ،اّ
ما میتواند برگردد ،میتواند از خود
مردی كامل بسازد كه بتواند از تو نگهداری كند.
هنوز درها بسته نشده ،هنوز همه راهها كور و
مسدود نشده ،با او صحبت كن ،مطمئن كن كه منتظرش
میمانی.
 آه  ...پدر من ،ای كاش به همین آسانی بود كهمیگویید.
 دلم میخواست میتوانستم با پدرش با همهصحبت
به
دارم
او
با
كه
صمیمیتی
مینشستم تا شاید بشود مشكالتی را از سر راهتان
برداشت ،اّ
ما این مرد غیر ممكن بنظر میرسد .می-
بینم و آگاهم با همه آنهایی كه غریبهاند ممكن
است و چاره ساز اما با خانواده خودش غیر ممكن و
خراب كننده.
 و او پدرم ،او در این خانواده به كجا میتواندبرسد ،من میدانم ،می رود تا در گرداب منجالب
زندگی محو و نابود شود و من هم مانند او.
 تو چرا؟! تو كه ما را داری. اّما مادر كه هر هفته خواستگار جدیدی را به
ُخم میكشد.
ر
ّ
 زیاد جدی نگیر ،من می دانم ،اگر زندگیزناشویی بر پایه عشق استوار نشود زیاد دوام
نمیآورد ،هر چند كه میگویند :راه عشق برای همه
باز است حتی بعد از ازدواج.
 اما من نمیخواهم ازدواج كنم. دخترم ،به آن روز امروز فكر نكن ،از مادرتخواستهام برنامه مهمانی تهیه ببینیم تا قدری
بیشتر با آنها شویم.
سرم را بلند كرد و انگشتانش را در آب حوضچه
فرو برد و قطرات اشك را كه بر صورتم ماسیده بود
پاك كرد و همانگونه كه در چشمانم نگاه میكرد
سعی كرد مثل همه آن دفعات گذشته برای خنداندن

افسون یک نگاه

/

075

من چشم هایش را قدری كوچك كند تا بخندم ،و من
خندیدم ،تنها بخاطر پدرم.
آه  ...پدر ،اگر می دانستید!
 فكر نكن كه نمیدانم ،خود از این راه گذشتهام،زمانی كه طوفان عشق با گرد بادهایش بر قلب
انسان میچرخد دانه محبت را در عمق دل میكارد،
آنگاه جسم با تمام معجزات بزرگ و كوچكش آن را
پرورش میدهد تا بیشتر ریشه بدواند و سراسر پیكر
انسان را در خود بپیچد ،آنگاه است كه رهایی از
آن در توان انسان عاشق نیست ،اّ
ما آنچه كه ما از
عشق نمیدانیم شرط اول آن یعنی وفاداری است و
انسان عاشق بدون وفا راه بیهودهای می رود چون
خود گول زنی است و آنگاه است كه صدها بال در
كمینش قرار میگیرد.
 پدرم ،چرا پدر او مثل شما فكر نمیكند ،چرامثل شما مهربان نیست؟!
 نمیدانم دخترم ،ما انسانها نه تنها از ظاهرمتفاوتیم بلكه در باطن هم مشكل است دو انسان را
پیدا كنی كه مشابه هم باشند .تو دختر منی و من
سعادت ترا میخواهم .میدانم او را دوست می داری
و اگر در راه عشق چشم ببندم ،غیرتم را به ناحق
علم كنم و یاریات ندهم ،تنها خواهی بود و صدمه-
اش بیش از اینها خواهد شد .باور نكن اگر انسانی
در هر لباسی روزی بگوید كه هرگز عاشق نبوده،
طعم عشق را نچشیده و در اذان ظهر و مغرب با
قلبی ملتهب از عشق به سجده نرفته ،زیرا آنگاه
است كه حقیقت را نمیگوید ،كتمان میكند و خود و
خدایش را گول می زند و گمان می كند كه با خود
فریبی میتواند باقی را بفریبد و این در ناموس
طبیعت نمیگنجد .روزی كه فارغ از فكر و خیال
هستی قصه یك عشق حقیقتی را برایت خواهم گفت!
 حال چه كنم؟ِكر خنده
 غم را از روی كمان ابرویت بردار و شبه دهان بگذار ،از این فرصتهای آخر استفاده كن
و بیشتر با او باش .مرد جوان ُ
پر باری است ،حرف
هایش را بدقت گوش كن و به خاطر بسپار چون با
همین حرف های شیرین امروز او است كه بعدها
زندگی خواهی كرد.
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 اووه ...پدر ای كاش پدر او هم مثل شما بود،كاش نمی رفتند ،كاش غم تنها شدن به سراغم نمی-
آمد.
 قوی باش عزیزكم ،سرنوشت را چه دیدی ،میگویندهمان
است
تقدیر
كه
آنچه
میشود.
مادر و شیرین از بیرون برگشته و خسته بنظر می-
رسیدند.
 پدر و دختر خلوت كردهاید! پدر آنقدر حرف های شیرین برای گفتن دارد كهدلم میخواهد همین جا و برای همه عمر كنارش
بنشینم.
 خانم ،بیایید نشستن درآب ّلذت دارد.
رو به شیرین گفتم:
 تو هم بیا ،چند ضلع حوضچه خالی است ،همه باهم بنشینیم.
 آیا فواره را باز كنم؟ نه ،این را دیگر امروز نه. غذا را امروز همین جا خواهیم خورد.مادر قدری به شوق آمده بود ،گویی هیچ لكهای
سیاه در دنیای افكارش نیافتاده بود و یا آنچه
كه بود همهاش خوابی بود آشفته و وحشتناك كه با
بیداری دوباره همه چیز رنگ و بوی گذشته میگرفت.
 نازنین قول داده اخمهایش را باز كنه تا ازاین چند صباح باقیمانده تابستان لذت بیشتری
ببریم .برایش تعریف كردم كه امكان دارد برای
همیشه به شیراز برگردیم.
زیر لب زمزمه كردم:
و هر چه خاطره پرشكوه از این شهر دارم با خود
به همراه ببرم تا به دست سیاهیهای آیندهام
بسپارم!
 خانم ،كی میتوانیم شامگاهی را با آقای رئیس وخانواده بگذرانیم .این روزهای باقیمانده را
باید غنیمت شمرد.
 تلفن میكنم و قرار میگذارم. همین جمعه شب؟ بلی ،از تنهایی بیرون میآییم.آنها رفته بودند اما من دلم نمیآمد پاهایم را
از آب حوضچه در بیاورم ،احساس میكردم و میدیدم
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كه پاهایم پیر و پیرتر میشوند .فكر كردم چه زشت
میشوم زمانی كه پیر میشوم .صحبت با پدر باز
ّ
تسلیام میداد
آرامم كرد .بدون اینكه زیاد بداند
ً به آن احتیاج داشتم .او مرا می-
و من شدیدا
فهمید ،یقین داشتم كه اگر هم بیشتر از این
میدانست مانند خیلی از پدرهای ناآگاه دیگر
سیلیای حوالهام نمیكرد و دورم نمیانداخت .حق با
او بود ،من میالد را تا سر حد جنون و یا شاید
حتی تا خود شهر جنون دوست می داشتم و همین عشق
ّ
تسلیام باشد تا به او بپیوندم ،اّ
ما،
میبایست
عذاب وجدان را چه كنم و چشمان بیگناه او كه در
اعماق وجودم مینشست ،چشمانی كه تابشش تابیده از
نور محبت بود و همه مرا به تكان وا میداشت.
بیاد حرف های عذاب دهنده مادر افتادم كه :اگر
چنین است كه میگویی و چنان دوستت میدارد ،می-
تواند فداكاری كند.
آه ...میالد ،تو آیا میدانی راه فداكاری در
عشق كدام است و چگونه میشود فداكاری كرد؟!
تصمیم را در آن عصر گرم و آن حوضچه خیاالتم
گرفته بودم ،باید خود را بیابم ،باید كابوس را
فراموش كنم و این چند صباح باقیمانده از حرارت
گرم تابستان با خودم و بیشتر با او باشم .روز
دیگر باز مانند این كه او را برای اولین بار
میبینم ملتهب و در انتظار به جان زمین و زمان
خانه افتادم و زمانی كه از مادر اجازه خواستم
تا فرش زیبای تبریز اتاق پذیرایی رادر حوضچه
بشورم همانگونه كه قطره اشكش به دامنش میافتاد
گفت:
 كافی است ،تو كه نمیتوانی همه جای خانه را ازپاك پاكترش كنی ،این دیگر كار تو نیست.
اّ
ما حوضچه را به آب بستم تا او كنارش قرار
گیرد و عكس خود را در آب زالل دیده صورتش در همه
كاشیهای دیگر نقش ببندد.
دو روز دیگر تا جمعه شب را به هر گونه
گذراندم ،بغیر از خانواده آنها چند خانواده
دیگر هم دعوت شده بودند .برایم این گونه بهتر
بود هم مجلس وداع دوستان محسوب و هم این كه به
من و او زیاد توجه نمیشد تا زمانی كه میباید
بخوانیم و آیا او باز میل به خواندن دارد؟
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غذاهایی را كه دوست میداشت و میوههایی را كه
ّت میبویید و بعد میخورد و میگفت:
ابتدا با لذ
ّت وجود خدا در آن است".
"لذ
همه را میدانستم كدام است ،به خواهش من
د
رنگینك آماده شد و خودم چند پرتقال درشت و گرِ
مناسب انتخاب كردم و بدقت دورش را مانند
كمربندی به دور قرص نارنجی ماه ظریف و با دقت
ُ
بریدم و با سرپنچههایم میوه را بدون این كه به
پوست آسیبی برساند جدا كردم ،بخصوص دقت کردم تا
منتهیالیه پرتقال آنجا كه میوه به شاخهاش متصل
است بدون آسیب از پوست جدا شود تا با آن زایده
فتیله مانند در داخل پوست ،بلند و پا بر جا
باقی بماند .نمیدانم از كجا یاد گرفته بودم كه
اگر چنین كنم با ریختن قدری روغن زیتون میشود
آن را روشن كرد و قسمت دوم پرتقال را با ایجاد
سوراخ های تزیینی بر روی آن شمعی زیبا و خوش بو
از پرتقال بوجود آورد.
در دیدارهای گذشته هر بار كه تنها میشدم و در
انتظار این كه او بیاید بیشتر به این فكر می
كردم كه وقتی آمد دیدارمان را با هم چگونه
بگذرانیم در نای محبتم چگونه بدمم تا او بیشتر
دوست بدارد اّ
ما آن شب ،شب قبل از مهمانی دلم
میخواست همه چیز را از ابتدا تا به امروز بیاد
بیاورم و فكر كنم ،مثل الیههای جسم زمین كه هر
ورقهاش گویای حوادث همان دوران است .اّ
ما زمین
جسم من میرفت كه خشك و نابود شود و مصیبتم این
بود كه نمیدانستم روحم را در كدام ناكجا آباد
زندگیام ویالن و سرگردان كنم.
روز اول آشنایی ،آیینه صاف و پاكیزهای كه عكس
مرا به او نشان داده بود و حال آیینه روح خودم
كه می رفت زنگار بگیرد ،اعتراف بیچون و چرا به
عشق ،تعریف محبت و پیمان به آن و طعم تمشك وحشی
كه شهد زندگی داشت و از این پس می رفتم تا
لبانم را برای همه و همیشه و آنهایی كه در فكر
رُ
باییدنش هستند ببندم ،من آیندهام را پیش بینی
میكردم.
پنجره اتاقم باز بود و از ماه كه آن همه با
او درد دل گفته بودم بینشان .لب پنجره با پاهای
آویزان رو به حیاط نشستم و مانند دختركی كوچك و
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عروسك گم كرده پاهایم را بر دیوار میكوفتم .در
ُ
بعد حیاط دنبال ماه میگشتم ،میدانستم كجا باید
پیدایش كنم ،درون حوضچه با آب پاك و دست
نخوردهای كه خودم به جلوهای بیشتر وا داشته
بودم ،ماه در حوضچه و سایه های سپید و روشنش هر
كاشیای را به خودنمایی انداخته بود ،حق با من
بود ،اگر او كنار حوضچه میایستاد میشد عكسش را
در هر زاویهای تماشا كرد .هرگز پیش از این عطر
شب بوها را به این شدت حس نكرده بودم .طبیعی
بود زهر گرما ریخته و عطر شب بو هم به آسمان
خدا بلند شده بود .نمی دانم چرا خوشم نیامد،
عطری كه جلوه همه خاطراتم بود .یاد او بود كه
در اطرافم میگشت و میبایست مرا به دنیایی از
شیفتگیهای زندگیام ببرد ،اما دیگر بوی شببو را
نمیخواستم و عجب این كه در آن هوای ساكن نیمه
شب شاید وزش نسیمی راه گم كرده رایحه مطبوعی از
ُزهای درشت با
ُز را به بینیام نشاند .ر
گلهای ر
گلبرگهای صورتی زرد نارنجی ،كه باعث شد راه
اشكم مسدود شود و متقاعدم كند كه از این پس گل
ُز خواهد بود ،تصمیمم را گرفته
مورد عالقهام ر
بودم ،عطر شب بو مرا به دنیای جنون میُ
برد.
روز جمعه هر كدام از ما به كاری مشغول بودیم،
شیرین از همه پر نشاطتر به نظر میرسید .چند بار
ُلك بازی های همیشگیاش برای این كه مرا
ُل خ
با خ
شاد كند زیر گوشم گفت:
 آقا میالد میآد ،آقا میالد میآد ،همه چیز بایدپاكیزه و زیبا باشه.
 تو خیلی منتظری كه آقا میالد بیاد؟!ُب معلومه نازنین خانم ،وقتی كه آقا میالد
 خبیاد مثل این می شه كه دنیا را به شما بخشیده
باشند ،دیگه كم و كسری ندارید اونوقت میخندید،
سربه سر من میگذارین ،خیلی هم كه دلتون بخواد
مرا بغل میكنین یا این كه قلقلكم میدید ،من هم
یك شكم میخندم تا اشك هام دربیاد ،اینقدر قربون
صدقه تون برم تا ولم كنین ،وقتی هم كه آقا میالد
نباشه مثل این میشه كه مثالً هیچكدام از ما هم
نیستیم.
 -تو همهاش اینو میگی ،بار اولت كه نیست!
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باز احساس حسرتی ناشناخته وجودم را ُ
پر كرد،
اولیاش را بعد از شنیدن ماجرای محبت سپیده نسبت
به مردی که میآمد تا او را ببرد و برایش
خوشبختی فراهم كند چشیده بودم و این دومی را هم
هم اكنون به بیخیالی میالد ،انتظار شیرین و
ازدست دادن همه امیدهای زندگیام حسرت میخوردم و
جان نازكم را به درد میآورد ،اّ
ما برای میالد شاد
بودم او را دوست میداشتند و من هم یكی از آنها،
ُ
بغض كردم ،می دانستم كه او را دوست می دارند،
از پچ پچ و نگاههای دزدكی دخترهای زیبای همسال
و حتی از نگاههای گرم و عمیق بعضی از همسران
جوان چند تا از مهمانها دریافته بودم كه در شهر
عشق و كوچه پس كوچه های محبت راههای زیادی است
كه او می تواند به هر كدام كه بخواهد قدم
بگذارد بخصوص زمانی كه میخواند میدیدم كه خیلی
از این خوش پسندان را به عالم رمز و نیاز می-
برد ،اما خیالم راحت بود كه در شهر عشق
آسودگیاش را یافته و مرا چه باك كه دیگران هنوز
می گردند و راه نمییابند .اّ
ما حال ،او می رود و
من میمانم و هزار زهر دلهره ،هزاران بی امیدی و
دهلیز تنگ و تاریك بیقراری آه ...اگر او را
دیگر هرگز نبینم چه میتوانستم انجام دهم و او
چگونه میتوانست یاریام دهد!
بفكرم رسید كه جای گلدان های شب بو را تغییر
دهم اما به خودم و خودخواهیام خندهام گرفت فكر
كردم:
اگر شب بوها ترا نگران میكند او كه دوست
میدارد او ترا با رایحه شب بوها میخواهد.
ُزها همه
گلدان ها همه بر جای خود برقرار ،ر
آبدیده ،فواره حوضچه مالیم با قطرههای موزونش در
ترنم ،میز چیده شده و شراب ناب همه گویا ،گیرا
و خود آماده ،ضربههای دلم آمیخته با ضربههای
زنگ ورودی ،شنیدم  ،اووه  ...آمدند.
یلدا به گردنم آویخت ،موهایش بوی شستگی و خشك
شده در آفتاب میداد ،جیغ كوتاهی كشید:
 نازنین جون ،دلم برایت یك ذرّه شده بود.
 من هم همینطور  ،عروسك كوچولوی خودم هستی. -پس باید باهام بازی كنی.
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 باشد ،صورتت را مثل عروسك كوچولویی آرایش می-كنم و در صدر مجلس مینشانمت كه ببینند چه عروس
كامل و زیبایی در آینده می شوی.
 باشد ،من هم میالدت را بغل می كنم كه همه فكركنند او داماد است.
و نگاهی به میالد كه آخر از همه وارد شده بود
انداخت و ادامه داد:
 منظورم داداش میالد نیست ،میالد تو است.دستم را زیر چانهاش گذاردم و سرش را رو به خودم
برگرداندم و گفتم:
 چه بزرگ و خوشگل تر شدهای ،هرگاه میالد مراخواستی میتوانی با خودت داشته باشی.
 ولی تو چرا اینقدر الغر شدی ،خودت از من خیلیخوشگلتری دلم میخواست شبیه تو بودم.
میالد موشكاف و متعجب نگاهم میكرد اشعههای
نگاهش را كه جدا كردم قسمت اعظمش را میشناختم،
عشق  ،محبت  ،دلتنگی و هزاران سؤال ناُ
پرسیده
بود.
به فاصله چند دقیقه تا خوش و بشها در هال
انجام شود چند مهمان دیگر هم از راه رسیدند.
غلغلهای از خندههای شاد ،بادلتنگی از مدتی
دور هم نبودن و این كه بعد از این شهر كدام شهر
دیگر در انتظار آنها است فضای خانه را پوشانده
بود ،دختر جوانی از میالد پرسید:
 از این شهر می روید؟ بلی ،همینطور است. چه َبد ،خیلی حیف میشود.
 زندگی اداری همین است. جایتان خیلی خالی خواهد بود. مرسی كه میگویید.با سینی شربت و شراب میگشتم و تعارف میكردم اما
تمام هوش و حواسم نزد میالد و مخاطبش بود.
لیوانی شربت تعارفش كردم و گفتم:
 اگر میل به پسته خندان دارید روی میز است.میالد نگاهم كرد و لبخندی زد و دخترك رو به میز
دور شد.
 چه الغر شدهای؟ ! نگفته بودی كه از دخترهای الغر بیشتر خوشت می-آید!
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 دست بردار ،میدانم كه بیمار شده بودی. تو نمی دانی از چه جهنمی گذشتم. چرا خبرم نكردی ،دستت را میگرفتم و با هم ردمیشدیم.
حرفش موجی از گرمای نادیده بهشت را در دلم
حرف
خوب
چه
ساخت،
جاری
می زد ،همان بود كه میدانستم و میشناختم ،نه
تنها تغییری نكرده بود بلكه بهتر و زیباتر در
چشمان روح و جانم مینشست .راهم دور بود و كجاوه
زندگی كج.
 در این همهمه نمیشود صحبت كرد. میدانم ،بگذاركارهایم را انجام دهم ،فرصت دستخواهد داد.
در آن شلوغی فرصت صحبت بیشتر نداشتم .بیاد
فرزاد افتادم ،پس او كجا است؟! چشم انداختم و
در گوشهای او را با چند پسر هم سال خودش در حال
صحبت دیدم ،بلندتر شده بود و موهایش را چون
قدری بلند نگاه داشته بود از حالت جوجه تیغی
تیغ پران خارج شده بود ،حرف هایش را نمی شنیدم
اما میتوانستم حدس بزنم كه مثل همیشه از خود
میگوید و تعریف میكند و سعی این كه روی شنونده-
اش تأثیر بگذارد ،صورتش بچگانه و خودش خردسالی
بیش نبود ،هیچ روی خوش بمن نشان نمیداد ،همیشه
سر جنگ داشت و هیچ راه صلحی هم در میان نبود،
حتی این روزهای آخر ،بخاطرم آمد یكبار كه از سر
آشتی قدم جلوگزاردم و صورتش را مهربانه بوسیدم،
با نگاهی همیشگی و حركتی قهرانه صورتش را با كف
دستش پاك كرد.
 سرت به مهمان ها گرم است گوئی فراموش كردهایكه ماههای زیادی است همدیگر را ندیدهام.
 نمیخواهم بشنوم كه از این شهر می روید. تو این خبر را شنیدهای! شاید زودتر از خودت ،و میبینم كه جانم میرود.
 حرف های زیادی با تو دارم. من هم همینطور ،ماههای بی هم زبانی با تو راجمع كردهام ،اندازه یك دیوان مشاعره با تو حرف
دارم ،پس از شام تا سفره را بر نچیدهاند كنار
بوته نسترن منتظرت هستم.

افسون یک نگاه

/

083

 میآیم تا بشنوم چقدر دوستم می داری.صدای خندههای شاد و صحبت های مردانه ،همهمه و
زیرلب گویی خانم ها و شوخیهای نمیدانم از كجا
آمده بچهها فضای حیاط را پر كرده بود و از البه
ُز و شاخههای نسترن به گوش آسمان می
الی برگهای ر
نشست.
دو شاخه ُ
پر گل نسترن را از دو سوی سرم كنار گوش
هایم قرار داد و با نجوای یك مرد كه به همسر
شرعیاش خوش آمد میگوید سر در بناگوش من گفت:
 بوی نسترن ،بوی زلفت و گرمای بنا گوشت ،اینمعجون آشوبگر عشق بمن می گوید كه تو هستی و من
زندهام ،می دانی چقدر در انتظارت بودم؟
 میدانم ،و تو فكر میكنی كه من خودم درچه حالبودم؟!
 الغر شدهای ،فرم صورتت حالت كامل و زیبای یكزن جوان را بخود گرفته ،زنی با چشمانی جذاب كه
زیر ابروانی جذاب تر آرمیده ،ما رشد میكنیم و
بزرگ میشویم به من هم میگویند كه مردی شدهام و
من این حالت امروز ترا بینهایت میپسندم و دوست
میدارم ،بیماریات با همه عذاب هایش كه میل
داشتم با تو از میانش میگذشتیم ،هر تلخی كه
داشت حالتی را در تو بوجود آورد كه صمیمانه
دوستش می دارم .حال هر چه كه میخواهد پیش
بیاید.
 تو هم تحلیل رفتهای اما بلندتر شدهای ،فرورفتگی گوشه چانهات بیشتر پیدا شده ،نشانه من
است كه هرگز گمت نكنم.
 زمان میگذرد و ما بزودی در سن و شرایطیخواهیم بود كه بتوانیم برای همیشه با هم باشیم.
 اما شما می روید و با رفتن شما ما هم میرویم،شهر خلوت میشود.
 شما دیگر چرا؟! پدر تقاضای انتقال كرده ،دلش میخواهد برایهمیشه به شیراز برگردیم.
 نازنین ،چقدر سریع گذشت! انسان زمانی كه جوان است و خالی از هر نیرنگزندگی دوست میدارد كه دوست بدارد .زمان و گردش
زندگی برایش مفهومی ندارد ،بیش از سه سال
گذشته .هر بار كه فكر میكنم یا بهار بود یا
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تابستان چون پاییز و زمستان برایم هیچ مفهومی
نداشتند ،غمانگیز بودند ،بهار با تو آغاز میشد
و تابستان با تو پایان میگرفت ،به خاطرت میآید؟
اووه  ...میالد چه روزهای خوبی بود ،بی دغدغه و
بی وحشت از جدایی و تنهایی.
صورتم را میان دو شاخه نسترن با رایحه
افسونگرش پنهان و آهسته زمزمه كردم :بیش از
همیشه دوستت میدارم.
انگشت كوچك راستم را درحلقه انگشت كوچك دستش
كرد و در فاصله چند سانتیمتری صورتم همانطور كه
مثل همیشه نفسم را از شوق با او بودن بند می-
آورد آهسته نجوا كرد:
 زمانی كه كوچك بودم ،شاید پنج و یا شش ساله،هرگاه پدر بزرگم مرا با خودش به گردش میُ
برد،
انگشتش را همینگونه میگرفتم وحشت از گم شدن و
این كه دیگر نتوانم پیدایش كنم و حال این جا در
این فاصله چندسانتی با تو همین احساس را دارم،
احساس این كه اگر رهایت كنم اگر راهی شده ،دور
شوم ،تنها میشوم و گم.
 آاه  ...میالد  ،نگو ،نمیخواهم بشنوم ،پیمانبین ما برای همیشه جادوانی است ،در انتظارت
خواهم بود.
از فاصلهای نه چندان دورصدای تار پدر در سكوت
د ساكت شده بلند شد .ساقی
همهمهها و خندههای شاِ
نامه را مینواخت و صدای نازك اما تا حدی دل
انگیز دختر فرماندار شهر كه در غیاب من و میالد
راهی در دل ها بازكرده مجلس آرا شده بود.
دلم نمیآمد از پناه نسترن و نفس های گرم او
بیرون بیایم تمامی وجودم میخواست تا در آن
ُزها و شاید هم شب
گرمای مالیم عصر نسترنها و ر
بوها خانه كنم .نه برود و نه بروم .همه گرد چند
ضلعی حوضچه در صندلیهای خود جای گرفته بودند،
چادر شب افتاده و ماه سرك میكشید تا ستارههایش
بشمارد،شیرین
كنار
و
گوشه
در
را
شمع های پرتقالیام را درخشان در هر ضلع حوضچه
قرار داده و انعكاسشان زیبا و روشن ،صحن حوضچه
را ُ
پر نور و رنگ می كرد ،دور از هم اما روبروی
هم نشستیم.
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عكس همه را می شد در سطح آب دید اما من تنها
او را میدیدم كه دیده بربسته به آنچه دخترك در
پناه ساز پدرم میخواند گوش میداد .مجلس ،مجلس
وداع دوستان بود .بزودی چشمها بر روی میالد ثابت
ماند .لبخند كم رنگی بر لبانش نشسته و گویی پی
غزلی مناسب و موزون در حالت آن جمع میگشت ،حال
دیگر عادت داشت ،میدانست هر چه را بخواند پدر
تنهایش نمیگذارد و یا این كه او خود را با
زخمههای پدر هم آهنگ میكرد ،آهی كشید و صدای
صاف و زیبایش بزودی اوج گرفت:
به
زنان
غمزه
ز ماه
سوزان
خورشید
چو
شد
درون
شد ایوان
برون
درگاه
شب بوی سردرگریبان عطر پرستوی عاشق باعشق به
شد
عیان
كرد معشوق
نما
رخ
فشان
زحوضچه برخاست عطر گرم میپیچید و می رقصید و
شد
زنان
شب بوسه
و
شمع
دیدار
به
آید
چون شب رود نسترن بیدار یار
صبح زچهچه بلبل كه بیدار
از
شود
شد
و من پیام را دریافت كردم ،دانستم كه باید
منتظر باشم و ملتهب تا یارم به دیدارم آید .یك
هفته گذشت اما میالد نیامد ،در عین اینكه عصبی
بودم فرصت داشتم فكر كنم و باز فكر كنم.
میدانستم سخت گرفتار اسباب بستن و مقدمات رخت
بر بستن ،میالد باید قسمت اعظم كارها را انجام
دهد .هفت روز از خانه تكان نخوردم تا شاید روزی
او مانند همیشه مشتاق وارد شود .روز هشتم یك
روز شنبه دست شیرین را گرفته و گفتم برای خرید
میرویم .دلم میخواست برایش هدیهای بخرم تا
هرگاه به آن نگاه میكند و یا میخواند یاد من را
در او زنده كند ،انتخابم را از قبل كرده بودم
ً كتاب را دوست میداشت و با ولع
«كتاب» او واقعا
میخواند و نه تنها میخواند بلكه بحث در مورد
مطلب نوشته شده را الزم میدانست و ما بارها در
مورد كتاب های مختلف با هم بحث و تبادل نظر
كرده بودیم .پس چه هدیهای بهتر و جامع تر از
كتاب؟! و در عین حال میتوانستم در كتابفروشی
مورد نظر ،آنكه سپیده را بزودی میُ
برد ببینم.
 -نازنین جان ،كجا میریم؟
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 خرید ،بستنی با طعم پشم گوسفند هم مهمان من،از یاد آوردن بوی پشم حالم دگرگون شد اّ
ما شیرین
در خیاالتش گم شده بود.
 چه میخوای بخری؟ بیا برویم ،بزودی خواهی دانست.كتابفروشی دقیقا آن سوی شهر قرار داشت و راه
تقریبا زیادی در انتظار ما.
 با تاكسی میریم؟ نه ،دلم میخواهد پیاده برویم حوصلهام سر رفتهبد نیست قدمی بزنیم.
 باشد ،من هر جا كه شما برید باهاتون میآم.اول بستنی میخوریم؟!
ّل خرید میكنیم تو مثل اینكه قرار بود
 نخیر ،اومثل من الغر بشی!
 درسته ،اّما بستنی رو نمی شه نخورم!
برای شیرین فرصتی شده بود تا پس از آن همه
دوری قدری بیشتر با من باشد ،رویمان را محكم
گرفته بودیم یك ریز صحبت میكرد و من هم زمانی
كه ما بین جمالتش نفسی تازه میكرد فرصت میكردم
دو كلمه با او بگویم ،گهی نگاهش میكردم و
خوشحالی را در چشمانش می دیدم و این كه در حین
ادای جمالت چادر كه دهانش را مخفی كرده بود با
هر دم و بازدم او مثل بادكنكی كوچك ُ
پر و خالی
میشد؛ حرف های بامزه می زد دلش میخواست من هم
همپای او بخندم و من دل بدلش می دادم.
به مغازه كتابفروشی رسیدیم و داخل شدیم چند
مشتری دیگر سرگرم گشتن میان كتاب ها بودند و
مرد مسنی كه خرید مشتریای را راه می انداخت.
دقیقه
چند
كتاب های منظم چیده شده داخل قفسهها را بررسی
كردم ،پس كجا بود؟ دلم میخواست مرد آینده سپیده
را از نزدیك ببینم دقایقی بعد مرد جوانی از
ً
داخل پستو مغازه خارج شد .ما را دید كه طبیعتا
حالت پرسش داشتم تیپاش همان بود كه سپیده برایم
تعریف كرده بود اما شاید آن روز دیدار دزدگی از
دستپاچگی نتوانسته بود دقیق تماشا كند چون بر
خالف دودلی احتمالی سپیده در مورد سر و وضع او
به چشم من برازنده و سخن گفتنش قابل اطمینان
ً چند سال
بود .اگر سبیلاش را میتراشید طبیعتا
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جوانتر به نظر می رسید .بهر صورت علف باید به
دهان ُ
بزك شیرین باشد .در دل گفتم :خوشا بر حالت
سپیده این مرد ترا خوشبخت خواهد كرد.
 فرمایشی داشتید؟مرد جوان بود كه سؤال میكرد ،جدی بود و برازنده
شغلش.
 كتاب سه قطره خون صادق هدایت را میخواستم،آیا دارید؟!
 باید ببینم سفارشمان رسیده یا نه ،با این كهً نتیجه معكوس گرفته و
می گویند نخوانید دقیقا
خیلیها میخرند تاكنون چندین بار تجدید چاپ شده
و ما درخواست كردهایم .لحظهای مكث كرد و ادامه
داد!
ً
 و طبیعتا میخوانند.گویا دلش خیلی ُ
پر بود ،ادامه داد:
ً ثابت شده ،هر چه را كه منع كنند بیشتر
 دقیقاطرفدار پیدا میكند ،كنجكاوی این كه چه مطلبی در
آن وجود دارد كه منعش كردهاند عالقه را برای
كشفاش بیشتر میكند .گونهای با من صحبت میكرد كه
گویا چهره سخت پوشانده شدهام زیر چادر را به
حساب مشتری دائمیاش می گذارد .پرسید:
 تا حال نخواندهاید؟! خودم خواندهام ،با تمام منعی كه كردهاند !اّ
ما این یكی را به شخصی هدیه می دهم.
 حواسم پرت است ،ببخشید ،باید بروم ببینمبرایمان فرستادهاند یا نه.
شیرین یك كتاب تصویردار انتخاب كرده بود و در
عین این كه سعی میكرد چادرش را محكم نگاه دارد
لجوج تالش میداشت تا كتاب را ورق بزند و عكسهایش
را ببیند ،كتاب یكیاز استادان نقاش كشورمان
بود.
 نازنین جون این را بخر عكس هاش خیلی قشنگه. نه ،من میدانم از چه كتاب هایی بیشتر خوششمیآید.
با نگاهی شاد و شیطنت آمیز گفت:
 حاال فهمیدم  ،برای آقا میالد میخواهی. درسته ،میل دارم از من یك یادبود داشته باشه.مرد جوان برگشته بود و در دستش یك جلد كتاب
سه قطره خون.
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 بفرمایید ،شانس شما بود. یك كارت پستال بزرگ ،اندازه جلد همین كتاب بامنظره پائیز که در ویترین است آن را هم لطف
كنید.
 میدانم كدام را میگویید منظره پاییز شیرازاست ،خیلی قشنگ است.
نگاهی به كتاب انداخت و ادامه داد:
 خزان انسان و خزان طبیعت!فكر كردم :چه باسلیقه تشبیه میكند ،كدام
انسانی میتواند بین این همه نوشتار اغلب خوب
بیسلیقه و سرد احساس از كار درآید؟ خوشا به حال
سپیده ،نگران این بود مردی پیدا نمیشود تا از
او خوشش بیاید ،دوستش بدارد و پیاش بفرستد ،پس
خوشبختی هدیهای برای او نمیتوانست باشد و من
ّور میكردم ،مرا خواهند خواست
همیشه بر خالف او تص
و پیام خواهند فرستاد  ،اما از زمانی كه
انتخابم را كرده بودم دل و جانم را بر روی باقی
بسته بودم ،اّ
ما زندگی ،در عین شیرینی چه تلخی!
و چه زود در عین شكوفایی سرد میشود .مسافتی را
برگشته بودیم.
 بریم بستنی بخوریم. نمیخوام!ِ ،چرا؟ تو كه عاشق این بستنی هستی.
 ا نه ،دیگه دوستش ندارم ،میدونم كه شما طعماشرا دوست نداری ،دل خودم را هم زده ،از این
گذشته میخوام الغر بشم ،شیر تو بستنی چاقام می-
كنه.
ُلك من ،این شیر توی بستنی نیست كه چاق می
ُل خ
 خُب
كنه ،شكر و خامه تو شه كه وزن را باال میبره .خ
بستنی نمیخوریم جاش فالوده میخوریم.
ُل اش شكفت ،بازویم را گرفت و پرسید:
ُ از گ
گل
 شما هم میخوری؟ من هم میخورم  ،اینقدر توش آب لیمو می ریزمكه بشه تقند یخ زده!
شب دیر وقت هر كس در جایش با افكار خودش و
خواب كلنجار میرفت ،پشت میزم نشستم و نگاهی به
دور تا دور اتاقم انداختم ،تمامی وسایل اتاقم
نو و تازه خریده شده بود ،به مادر گفته بودم كه
هیچ كدام از وسایلی را كه در شیراز داشتم
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نیاورد  ،بیاد آوردن این كه در آنجا چه داشتم
حالم را بد میكرد ،تنها سه چیز و خودم را از
آنجا كنده و آورده بودم میالد  ،نازنین و شمع
پروانه را.
سه قطره خون را باز كردم ،بوی تازگی می داد،
صفحههایی را ورق زدم و روی بعضی از سطرها انگشت
كشیدم  ،آه  ...چه میدانستم ،شاید او هم روزی
در حین خواندن همین كار را بكند.
كارت پستال را مقابلم گذاردم ،خزان درخت ها
بود و هزاران رنگ پاییزی كه به سر هر تك برگی
نشسته بود و چشمهای كه انعكاس رنگها در آن صد
چندان میشد ،آیا انتخابم درست بود ،او كه همیشه
گله از پاییز و رطوبت و سرمای شهرستان داشت ،او
كه باران را دوست نمیداشت و ناله پیاپی ناودان
را نمیپسندید .آه چرا این منظره را انتخاب
كردم ،كاش تصویر دیگری را خریده بودم ،اّ
ما به
بود كه با بودن من در زندگیاش همه
من گفته
لحظهاش رنگ و فرم دیگری یافته ،كمتر سر در
گریبان فرو میبرد .بمن گفت كه پائیز شیراز را
دوست دارد ،آن را دیده و قبول كرده است كه این
پائیز درون خود انسان است كه با رنگ غم ،پاییز
طبیعت را محزون حس میكند و هر چهار فصلش پائیز
میشود .انسان غمگین حتی لطیفترین اشعه خورشید
را در فصلی آتشی جانگاه و عذاب دهنده حس می
كند.
درست میگفت :تابستان امسال برای خود من از صد
پاییز بارانی و هزاران برفك سرد آسمان سردتر و
خسته كنندهتر و بیطراوت بود ،شاید با چند جمله
گرم و امید بخش كه برایش بنویسم خزان كتاب و
خزان تصویر فصلی خیالی شود كه او خود دوست
میداشت ببیند.
آه  ...نوشتم :عزیزترینام
با قلبی گریان و چشمانی پاك شده از اشك هایم،
دیدن
به
میل
هرگز
تو
چون
اشك هایم نداشتی ،برایت مینویسم و این كتاب را
به تو هدیه میدهم .بیاد بیاور كه با رفتن تو از
میان خزان سرد و تنهای زندگیام میگذرم و میل
دارم بدانی این وجود تو بود كه همه چهار فصل
اندیشهام را تنها به بهار تبدیل كرده
جان و
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بود ،بهار آشنایی با تو ،بهار بودن با تو ،بهار
شكوه همه علفزار و خنده گلها.
از صمیم دل میخواهم و آرزو دارم كه موفق باشی.
محبت من نسبت به تو بیخدشه است.
نازنین
نوشتهام را بارها خواندم میل نداشتم غمگیناش
كنم ،اما در وجودم غمی در جوشش بود كه توانایی
مهار كردنش را نداشتم .سرانجام آنچه را كه
نوشته بودم پشت كارت پستال پاك نویس كردم ،الی
كتاب گذاردم و بادقت و ظرافت تمام كادو بسته
بندیاش كردم ،تازه چشمم به پاكت نامهای افتاد
كه به نام من و آدرس خانهمان روبرویم تكیه داده
ُز در آن
به گلدان روی میز كه چند شاخه ر
خودنمایی می كرد افتاد ،نامه برای من؟! چه كسی
میتوانست باشد .هیچكدام از همكالسیهایم آدرس مرا
در این شهر نداشتند ،متعجب نامه را گشودم،
ابتدا چیزی دستگیرم نشد ،یك قطعه كاغذ مشقی بود
كه فرمی را دایره وار و بی سلیقه در آن قلم زده
بودند ،تعجبم بیشتر شد .چند بار كاغذ را باال و
پایین حركت دادم و چرخاندم باز مطلبی دستگیرم
نشد ،روی میز گذاشتم و خیره به آن دقیق شدم،
ناگهان موجی از وحشت  ،تهوع و تعجب در جانم
پیدا گشت ،تلخی زهری را در دهانم حس كردم فقط
یك لغت بود.
فاحشه!!
نمیدانم چه در جانم جوشید اما هر چه بود به
ّاب از چشمانم سرازیر شد.
صورت قطرههای مذ
وای خدای من ،كه بود كه مرا چون فاحشه می-
پنداشت؟! چه كرده بودم كه این كلمه را شایسته
من دانسته بود؟! آه  ..چه بیچاره و بال و پر
ُ
بریدهام .جرأت فكر كردن نداشتم ،نمیخواستم هم
كه فكر كنم ،هر كه بود ارزش فكر كردن را نداشت.
آدمی بود سر درگم كه نمیدانست راه به كجا دارد،
مانند همیشه در تنهاییام كه خود را سرگردان حس
میكردم میالد و نازنین را به سینه فشردم و زیر
ملحفه مخفی شدم.
صبح زود از جایم برخاستم ،به دلم نشسته بود
كه او میآید ،به یادم آمد که او شاید بیاید.
مادر و شیرین با پدر صبحانه خورده بودند و چای
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داغ در سماور منتظرم بود و من همانگونه كه
شیرین با حرف هایش امان نمیداد تا فكر دیگری در
سرم راه پیدا كند صبحانه خوردم و چه خوب كه
شیرین بود و چه خوبتر كه او را داشتم ،به سرعت
دوش گرفتم و لباسی را كه در اولین دیدارمان به
تن داشتم پوشیدم ،میدانستم كه او رنگهایش را
دوست میدارد.
شیرین درحالی كه موهایم را به دقت ُ
برس میكشیدم
نگاهم میكرد .گفت:
 به دلم برات شد كه آقا میالد امروز میآد.ِ من هم همینو
 تو چگونه از دل من خبر داری؟ دلمیگه ،ببینم یه سؤال میكنم؟؟ بمن راستشو بگو.
ُب معلومه كه به شما راستشو میگم ،تا حال از
 خمن دروغ شنیدین؟!
 تو تا حاال كسی را دیدی كه دوستش داشته باشی؟ بله دیگه ،معلومه دیگهمتعجب نگاهش كردم ،به گوش هایم اطمینان نداشتم.
 پس چرا تا به حال نگفتی ،ما كه با هم این حرفها را نداریم!
 مگه خودتون نمیدونین؟!ُلك عزیز من ،از كجا بدانم!
ُ خ
 نه خل این همه دور و برتون مثل پروانه میگردم و اینهمه بهتون میگم كه دوستون دارم بازسؤال میكنین!
خندهام گرفت ،به چشمانش نگاه كردم كه بوضوح
میرساند كمی از قافله دانایی و دانستن عقب
افتاده ،اّ
ما دنیای خودش را داشت كه مرا در آن
سخاوتمندانه راه داده بود.
 نه ،منظورم خودم نبود ،این كه معلوم است .توهمانقدر دوستم میداری كه من ترا دوست می دارم.
منظورم ...چطور بگم ،یه مرد ،یه مرد غربیه كه
به تو گفته باشد تو خوشگلی و ترا دوست داره.
 یه روز یكی تو روستا از من پرسید پس كی می-خواهی شوهر كنی ،جواب دادم :به تو چه! دلم نمی-
خواد كسی پیدا بشه كه بخواد شوهر من بشه ،من
اصالً از مردها خوشم نمییاد ،همشون بیخودی هستن،
اخم میكنند و حرف های بد میزنند ،فقط دو نفر را
دوست دارم ،آن هم بخاطر شما.
ِ ،كی هستند؟
 -ا
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ِ و َ
پر
 اولیش آقای خودمه كه هنوز منو زیر بالخودش گرفته و دومی هم آقا میالده كه فقط بخاطر
شما دوستش دارم .دلم میخواد همیشه با شما و با
خانواده ما باشه ،اصالً از پدرش خوشم نمیآد ،آقای
رئیس ،با اون مادرزن قندیاش!!
 وای شیرین ،چی میگی؟! همینه دیگه ،فقط از آقا میالد بخاطر شما خوشممیآد.
 حاال چرا میگی مادرزن قندیاش؟ مثل این كه اینویكبار قبالً گفته بودی؟!
 من چه میدونم! آخه مجبوره این همه قند وشیرینی و بستنی بخوره كه قند بگیره؟!!
 شیرین ،این حرف ها خوب نیست كه میگی. كاش پرهیز میكرد تا قند نگیره ،مثل من و شماكه بستنی و شیرینی نمیخوریم ،راستی این همه قند
را از كجا میگیره؟!
 وای شیرین ،مگه نمیدونی ،قند یك نوع مریضیاست ،كسی نمیره از جایی قند بگیره و بیاره،
تازه مواظب باش خودت كه اسمت شیرینه یه وقتی
قند نگیری!
زد زیر خنده و من هم از خندهاش خندهام گرفت.
خنده و شادی و بیخیالی كه روزی پایههای وجودم
را استوار كرده بود و حال این روزها میبایست
خودم به خودم التماس كنم تا قدری بخندم.
دستی به درب ورودی خورد و از برخورد انگشت به
آن و صدای آشنایش هر دو دانستیم كه میالد آمده
است.
شیرین مثل فنر از جایش پرید و من هم به دیوار
هال كه جایش را بخوبی میشناختم تكیه دادم ،دستی
به موهایم كشیدم و دامنام را مرتب كردم و زمانی
كه شیرین قدمی به عقب گذاشت او تمام جلوه پا به
درون گذارد و عینك آفتابیاش را از چشم برداشت و
متین به شیرین سالم گفت ،مادر همان لحظه از حیاط
به درون آمد.
 كارهایتان باید خیلی زیاد باشد؟! بلی خانوم ،نمیدانم چرا این همه لوازم باخودمان آوردیم.
با نگاهی عمیق و نافذ و در عین حال یك دنیا
محبت و دلتنگی كه میشناختمش به من نگاه كرد كه
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سالم و پیام بدون كالم همیشگیاش درحضور دیگران
بود.
 امروز اگر میل داشته باشید میتوانید بیشتربمانید ،من و شیرین بیرون میرویم و در سر
راهمان سالمی هم به مادربزرگ میگوییم.
مادر به من نگاه كرد ،نگاهی كه پیامی وحشتناك
داشت و من آن را دوست نمیداشتم .زمانی كه درب
به روی آنها بسته شد من همچنان در تكیهگاه
ایستاده بودم.
 میدانم ،تو بزرگ میشوی و محجوب ،در گذشتهحالتهای دیدارت با من گونهای دیگر بود.
چیزی نگفتم سرم به زیر و ساكت ایستاده بودم.
 اّما حال حس میكنم یك حالت گریز ،یك خجالت
سنگین در تو پیدا شده ،از یك سو چشمانت ،آن فرم
كشیده و رنگهای قهوه عسلی كه آتش به جانم می-
زند ،شیرینی شوق دیدار را برایم بیان میكند،
اّ
ما از سوی دیگر میرساند كه تلخ است و راه گریز
میجوید نمیدانم چه شده ،حالتهایت را در این مدت
اخیر نمیشناسم و این نفسام را بند میآورد.
نفس خودم هم بند آمده بود ،حس میكردم اگر
كنارش قرار نگیرم نیروی الزم را برای سرپا
ایستادن از دست میدهم ،دیوار تكیهگاهام كافی
نبود .بازوی مردانهاش را میخواستم ،استوار و
محكم در جایش ایستاده بود میدانستم دوست دارد
كه در هر دیدارمان مانند پرندهای ظریف به سویش
بال بگیرم و به گردنش بیاویزم و او دو شانهام
را با دو دست لطیف بگیرد كه گویی نفسهایم را
فقط در اطراف خود داشته باشد ،با چند گام كوتاه
به فاصله آهی روبهرویش ایستادم.
 نمیدانم چرا این روزها همه بالیای زندگی بایدسرم نازل شود.
 چه شده نازنین؟ ترا هرگز این چنین غمگینندیده بودم ،پس كجاست آن دختر شادی كه میشناختم
كه نفس شاد زندگی را در من دمید؟
 با غم رفتنت و پس از آن با نبودن و دوریات چهكنم؟
دستش را گرفتم و جای همیشگیمان نشستیم ،پاكت
نامهای را كه هنوز ندیده بود در مقابلش روی میز
قرار دادم:
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 و با نسبتهایی كه بمن میدهند.تیرگی را در چشمانش دیدم و گرهای كه اینگونه
مواقع كه ابرو در هم میُ
برد عمیقتر و تیرهتر می-
شد.
 برایت نامهای رسیده؟! آری ،نامهای كه خیلی غمگینام كرده. میتوانم بخوانم؟ زیاد نوشته نشده ،تنها یك لغت ،یك پیام كهزیرو رویم كرده ،گویا این همه غم كه دارم
كافیام نیست.
لحظاتی خیره و متفكر به خط آدرس نگاه كرد و
آرام كاغذ را از داخل پاكت درآورد ،نمیدانم چرا
حالت بیتفاوتی داشتم ،اّ
ما آنچه كه سنگین و عذاب
دهنده احساس میكردم گره پیچخوردهای درگلویم بود
كه مقاومت در بیتفاوتیام را خنثی میكرد ،اصراری
هم نداشتم ،دلم هوای گریه داشت و اشك در
سرازیری پیچگاههای چشمم كه گویی به مانعی نشسته
باشد رخصت فرود نمییافت.
كاغذ را كه دقیق به آن خیره شده بود چند بار
روی میز به آرامی گرداند و همانطور كه دوال تا
شده بود در پاكتش گذارد ،مهربان و رها شده از
هرگونه نگرانی و اضطراب مانند هر بار دیگر كه
ّه
میل به رهانیدن من از تشویش داشت انتهای دو طر
از موهایم را در سرازیری هر بناگوش گرفت و به
نرمی كشید ،گویی میل به هشیار كردن من داشت.
 آنقدر بیتجربه و خام است و آنقدر در دنیایشّری برایش مقدور
بچهگانه فكر و عمل میكند كه تصو
نیست ،حال متوجه شدم چرا این اواخر بیش از هر
زمان دیگر دگرگون و مضطرب و سرستیز دارد.
بغضام تركید و آهم همراه قطرههای اشكام به
دامانم سرازیر شد ،همانگونه كه لطیف و مالیم دو
ّه مویم را بسوی خود میكشید شانهاش را تكیهگاه
طر
سرم كرد و با پنجههایش سرم را تا عمق جان و دلم
نوازش كرد و ادامه داد:
 حدس این كه چه كسی این نامه را فرستاده راحتو بیزحمت بود.
 چه میگویی؟! چگونه میتوانی حدس بزنی و حدساتهم درست باشد.
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با كف دستش كه رایحه مالیم ادكلن شب های مسكو
میداد قطرات اشكام را از گونههایم پاك كرد
وگفت:
 میداند بزودی از این شهر میرویم و دیگردسترسی به تعلقات خاطرش نخواهد داشت و چون
ناپخته است مانند همیشه احساسش را كه میداند
راهی به جایی ندارد خشمانه و از راه ستیز بیان
میكند .تنها به كلمهای كه فرم داده و نوشته فكر
كرده كه شناخته نشود ،اّ
ما در فكر تغییر فرم خط
پشت پاكت نبوده ،آیا متوجه شدی كه ُ
مهر تمبر مال
همین شهر است؟
افكارم از گرههای كوری كه پس از دریافت نامه
خورده بودند دانه دانه مانند دانههای تسبیح كه
وقت نیایش از هم جدا میكنیم پشت سر هم باز می-
شدند ،خرسندی كاذبی را حس كردم.
 آه  ...حال دانستم ،ای كاش بیشتر فكر كردهبودم.
 خیلی ناراحتت كرد؟ اگر میدانستی ،این دنیایم را به هم ریخت. انسانی كه به خود اطمینان دارد چه باکی بهگفتار و نوشته دیگران دارد.
 اوه  ...عزیز من ،تو درست میگویی خشم و اندوهراه عقل و فكرم را بسته بود.
 آنگاه است كه انسان خشمگین سریع نتیجهگیریمیكند و چه بسا عكسالعملی انجام میدهد كه بیشك
اشتباه است ،متوجه هستی؟ او چون به تو عالقمند
است و میداند كه من در میان هستم و تو هم كس
دیگری را در قلبت نداری این گونه ترا میآزارد،
بخصوص این روزهای آخر ،بیا با هم او را ببخشیم.
ً به آن احتیاج
آرامشی به جانم راه یافت كه شدیدا
داشتم ،بهانهای شد احساس كنم هنوز تمامی ارزشم
را از دست ندادهام.
 میالد ،این روزها گیج و گمراهام ،شب و روزم رانمیفهمم ،چه خوب كه تو هنوز اینجایی و من می-
توانم با تو حرف بزنم ،از این مطلب بگذریم.
 بهتر همین است و من هم شادم كه ترا دارم كهبا تو باشم.
  -روزهای زیادی باقی نمانده. -میدانم ،گویی روزها هر روز كوتاهتر میشود.
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 كی روز آخر میآید؟ دو هفته دیگر وای ،قرار نبود به این زودی باشد. برای پدر بخشنامه جدیدی رسیده. تو هم میروی؟!از شنیدن حرف خودم باز گره ُ
بغضی را در گلویم
حس كردم ،سر بلند كردم و نگاهش كردم ،پریدگی
رنگش را بوضوح دیدم ،نفس عمیقی از ُ
بن جانش كشید
و همانگونه كه درخشش قطره اشكی را در چشمانش با
ّافیت نشانم میداد گفت:
شف
 اگر نروم چه كنم؟! اّما میالد ،عشقمان؟
 با عشق و محبتمان كاری ندارد ،از هم دور میشویمتا گذشت ایام كار خود را انجام دهد.
 میالد ...تو نمیدانی ،خواستگار دیگری پیداشده.
 نگو ،نمیخواهم بشنوم. نمیتوانیم از حقیقت فراركنیم. چه میتوانم بكنم ،یك دنیا غم دارم ،غم جداییاز تو و این كه در غیاب من چه اتفاقی برای تو
میافتد كه حال و روزم را نمیدانم ،درس و
دبیرستانم بهم ریخته ،با این كه میدانم باید
بزودی امتحان نهایی را بگذرانم هیچ چیز جز
دوریام از تو برایم مهم نیست ،همه زندگیام از
هم پاشیده است.
به چشمانم خیره شد و ادامه داد.
 همه زندگیام و تو ،تو كه مرا معنی میدهی،تویی كه با شادیات شادم و با غمت غمگین .من با
چشمان خود میبینیم كه جانم میرود.
 كاری بكن ،اجازه نده جدایمان كنند. چه كنم؟! درتمام این دنیا تنها یك دل دارم كهآن را هم دادهام به تو .چیز دیگری ندارم.
 مگر نه این كه ما روزی زن و شوهر خواهیم شد؟ آری ،همین میشود كه میگویی. من میتوانم بخاطر عشقمان فداكاری كنم و باتمام عشق و اطمینانی كه به تو دارم از همین
لحظه در محضر عشق و محبت پیمان ببندیم و من
همسر تو بشوم.
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با نگاهی سنگین ،دقیق و پرسشگر در چشمانم خیره
شد ،چشمان قهوه سیاهاش قدری دودو میزد .روبرویش
قرار گرفتم و همانگونه كه مانند همیشه نفس گرم
معطرش را با تمام جانم تنفس میكردم ادامه دادم:
 تو همه امید و همه بهانه من برای بودن در ایندنیا هستی ،اگر بروی و مرا همینگونه كه هستم
تنها بگذاری به دیگری میدهند و آنگاه است كه
نابود میشوم ،اگر هم جسمم بماند روح و روانم
سرد و منجمد میشود و میمیرد .میالد ،من با تو
یكیام ،گوش كن ،همینگونه كه هستم بگذاری و بروی
قربانیام خواهند كرد .آاه  ....میالد ،عزیز من،
پر و بالم بسته است اّ
ما با من پرواز كن ،بگذار
با تو اوج بگیرم ،محبوب من ،مرا با خودت به
ِ تو
دنیای ناشناختهها ببر ،بگذار برای ابد مال
باشم.
میدیدم ،بوضوح میلرزید ،جلوی پای من به زانو به
زمین نشست ،زانوهایم را در آغوش گرفت و من اشك-
هایم را میدیدیم كه قطره قطره در انبوه موهای
بلوطی تیرهاش غرق میشدند.
 میالد ،آهنگ غمانگیز وجودم را میشنوی؟ عزیزمن ،چه كنم ،چه كنم؟!
 نمیخواهم ،ترا چون گلی ُپر طراوت دوست میدارم
كه اگر بیش از این نوازشت كنم ترس از پژمردگیات
دارم.
 اووه  ....میالد دلت را به دیگری نده اگر جسمت را میخواهند پرِ من بسته است ،اّ
ما روحات را ،دلت را به
و بال
غیر نده.
روی سرش خم شده بودم ،حرارت همه وجودش را در
جسم و جانم حس میكردم ،گویی ما یك روح در دو
بدن بودیم ،چنگ در موهایش انداختم ،دهان باز
كردم كه چیزی بگویم كه صدایی از پشت سرمان
متعجب پرسید:
 وای نازنین ،چه میكنید؟! روی برگرداندم ،مادربزرگ بود!گویا درب ورودی را قفل نكرده بودند و یا او خود
كلید انداخت و آرام وارد شد و ما هیچ متوجه
نشده بودیم ،خونسرد و متین جواب دادم:
 هیچ نشسته بودیم و صحبت میكردیم.نگاهی پرسشگر بمن افكند اّ
ما مطلب دیگری نگفت.
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 مادربزرگ ،شما میدانید خانواده آقای رئیسبزودی از این شهر میروند و این روزهای آخر است
كه ما میتوانیم گاهی در مورد درسهایمان با هم
تبادل نظر كنیم .لبخندی گم شده بر لبان پژمرده
مادربزرگ سایه انداخته بود .او چیز دیگر نمی-
توانست بگوید چون ما را در حین صحبت غافلگیر
كرده بود ،دقایقی با میالد صحبت كرد و از همان
راهی كه آمده بود برگشت ،این بار صدای قفل شدن
درب را شنیدم.
من میدانستم ،اّ
ما طفلك میالد .میدانستم كه
روحش خبر ندارد ،از جایش برخاست بیهیچ پریشانی
نگاه گرمش را در عمق جانم دوخت وچون نشست ژاله-
ای صبحگاهی برگلبرگ گلی ،بوسهای كوتاه در بنا
گوشم نشاند و آرام و محزون گفت:
 میدانم كه دوستم میداری و میدانی كه بیشتردوستت میدارم ،دلت را به كس دیگری نده .صبر كن
تا دوباره بیایم و با دلم یكیشان كنیم.
 آاه  ...میالدمرا تنها گذارد بدون اینكه هدیهاش را به او
داده باشم.
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فصل یازدهم
اگر به چشم خود نمیدیدم و با گوشهایم وزوز
بال هایشان را نمیشنیدم هرگز باور نمیكردم كه
دو جاندار برحسب غریزه و قانون نمیدانم از كجا
نوشته شده طبیعت چنین صبورانه ،مهربان و ُ
پر
زحمت به هم نوع خود چنین صادقانه توجه و همراهی
كنند ،آنها را میدیدم اّ
ما نمیدانستم هدف چه است
و راه به كجا دارند ،ای كاش من هم بال و پری
داشتم تا در پی آنان به پرواز در میآمدم و
نهایت را میدیدم ،مقصد كجاست؟ هدف از این تالش
ُل
چه است؟! همان گونه كه در فضا و آن سه نقطه ز
زده بودم از جایم كنار حوضچه برخاستم و به
آهستگی چند ضلعیاش را طی كردم و به فاصله كوتاهی
ُز دو زنبور را دیدم كه رو
از بوته زرد نارنجی ر
در روی هم با تالشی خستگی ندانسته سعی میكردند
زنبور دیگری را كه نیم پیكر میان گلبرگها دست و
پا به آنها داده بود با كمك همدیگر بلند كرده و
با خود ببرند.
كجا؟! نمیدانستم و میدانستم كه هرگز نخواهم
دانست.
زنبورها سخت سرگرم كار خود بودند بیآنكه حضور
من با آن فاصله كوتاه خللی در تالششان ایجاد كند
و چه متعجب و شاد شدم زمانی كه آنها با نیروی
بال همجنسشان را با خود همراه كردند .عجبا ،موفق
شدند با نیروی بال و تالش مصرانه خویش ،آشنای
ّم به
بیجان را با خود به هوا بلند كنند و مصم
سویی بال بگشایند ،اگر توانم میبود برای آگاهی
از مقصدشان تا بینهایت با آنها میرفتم ،اّ
ما صد
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افسوس كه بزودی در آبی آسمان گم و مرا با
افكارم تنها گذاردند.
قانون سرشت آنها میگفت:
"به هم جنس خود كمك كنید و هم دیگر را تنها
مگذارید".
دو موجود ،دو جاندار ریزی كه نه تاریخ تولد
داشتند و نه برگ هویت ،نه به مكتب و مدرسه رفته
بودند و نه تیتری را به دنبال خود یدك می-
كشیدند ،نه دم از تمدن بزرگ ،و یا آئینی بزرگتر
میزدند ،اّ
ما میدانستند كه احترام به همنوع
قانون و احساسی نوشته شده است ،حتی به جسمی
خالی از جانِ هر كدام آنها.
اّ
ما من چه؟!
با همة بودنم و همه آرزوهای ریز و درشت نوشته
و نانوشتهام ،مرا كه یاریام خواهد كرد؟! به
روشنی میدانستم كه تمام درهای امید به رویم
بسته شده و من بزودی چاره دیگری جز قبول
سرنوشتم كه آنهای دیگر برایم رقم زدهاند ندارم
آه ...من حتی زنبوری هم نبودم.
آب حوضچه مدتی عوض نشده بود ،چرا هم میبایست
عوض شود ،ما كه بزودی از این خانه و از این شهر
خواهیم رفت ،باغچه در هم بر هم و نسترنها عبوس
و در خود پیچیده در جایشان نشسته بودند .كسی
خانه نبود فشار در و دیوار وحیاط و آسمان را بر
روی خود احساس میكردم.
بروم تا در این روزهای آخر به سپیده پناه
ببرم .بزودی حتی سپیده را هم نخواهم داشت.
مانند عادت روزهای آخر و همه آن روزهای دیگر كه
قبل از آمدن او چند بار به كوچه سرك میكشیدم تا
بدون آنكه او ببیند او را در خم كوچه ببینم كه
بردم اّ
سوی خانه ما میآمد سر از درب بیرون ُ
ما
كوچه خالی را دیدم كه كسی نمیآید ،به سنگینی یك
كوه به خانه سپیده رسیدم و زنگ زدم و زمانی كه
خودش درب را گشود بغض را كه راه گلویم بسته بود
فرو دادم و قبل از این كه دانههای اشكام ببارد
آهسته و آمیخته به آهی گفتم:
 -برویم خانه ما
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 صبر كن بروم چادرم را بیاورم.و تا او برگردد از ته دل گریستم و تا به خانه
برسیم كالمی از دهان ما خارج نشد ،او دانسته بود
كه لب های پنهان شدهام زیر چادر توان گفتار
ندارد چون اشك مجال نمیدهد.
 این جا دلم میگیرد ،برویم داخل حیاط روی پله-ها بنشینم.
 كی می روید؟ آخر همین هفته وای نازنین ،وقتی فكرش را میكنم دلم میگیره،بیتو من با كی حرف بزنم و درد دل بگویم؟
 تو بزودی یكی را داری كه با او حرف بزنی،اّ
ما من حرف هایم را به دامن كی بریزم؟!
 این همه غصه نخور ،درست می شه.گویی حس كرده بود كه دلداری بیپایهای است،
ادامه داد:
 بزودی بر میگرده.ّ
تسلیای امیدبخش باشد،
دانست كه این هم نمیتواند
گفت:
 برایم تعریف كن ،خیلی وقت است ندیدمت ومیدانم خیلی صحبت دردل داری.
 قبل از رفتنمان به شیراز دوبار دیدمش .یكباركه میل داشتم هدیهاش را به او بدهم ،اّ
ما آن قدر
در خودمان غرق شده بودیم كه هدیهاش از خاطرم
رفت و یكبار دیگر قبل از این كه برای تدارك
سفرشان ما زودتر به شیراز رفتیم تا آنها بزودی
بیایند و از منزل قوم ما رهسپار شهرشان بشوند و
آن روز سه قطره خون را كه گویی قطرههای جاری
نشده خون خودم باشد به او هدیه دادم.
 خوشحال شد؟ّ
 ابتدا خوشحال شد اما وقتی به او گفتم هرگاهداستان دیوانگان را میخواند بیاد من باشد
خوشحالی از چشمانش پركشید ،آه  ...ای كاش نگفته
بودم.
 مرد عاقلی است حرف ترا و در پی آن احساست رادرك میكند بار دیگر كه به هم برسید برای
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خنداندنت لطیفه دیگری از دنیای دیوانگان برایت
تعریف خواهد كرد.
 دست خودم نبود ،هرچه میخواستم مثل همیشهدلداریاش بدهم و دامن دامن امید به گردش بریزم
نمیشد نمیتوانستم ،او هم مثل این میماند كه همه
حرف های قشنگ و امیدواركننده از دهانش پر كشیده
باشند ،هیچگاه او را این گونه ساکت ندیده بودم،
از من جدا هم كه میشد مثل همیشه نخواست نفس
گرمم را در فاصله كوتاه یك آه حس كند.
 در شیراز و تا از خانه قومت حركت كنند چه؟! همه اطرافمان بودند و فرصتی در تنهایی دستنمیداد ،بعدش هم سوار اتوبوس شدند و رفتند ،می-
شنوی سپیده ،رفتند ،رفت و مرا در دنیایی بلورین
از خیالم تنها گذشت.
 خیلی نگاهش كردی؟ هیچ نمیدیدم و هیچ نمیشنیدم جز او را ،چندبار قبالً به اوگفته بودم هر بار كه عینك آفتابی
میزند من نمیتوانم چشمانش را ببینم و اشعه نگاه
مهربانش را از دست میدهم آن روز هم هنگام وداع
عینك زده بود ،اّ
ما گره عمیق ابروانش را به
گونهای میدیدم.
 من میدانم چرا عینك زده بود. من هم میدانم و چه خوب شد كه چشمانش را پنهانكرده بود .این گونه بهتر بود ،چون غیر از این
هر پاره دلم هزار پاره دیگر میشد ،آاه ...
سپیده گریه میكرد.
 میفهمم زمانی كه كنار پنجره نشست و اتوبوس حركت كردسرش پایین بود ،حتی نگاهی كوتاه هم از پشت
تاریك عینك سوی من نیانداخت.
ِ من ،چاره دیگری نداشت.
 طفلك وقتی اتوبوس حركت كرد احساس كردم دلم از قفسسینهام بیرون پریده و بال درآورده ،و در مسیرش
دویدم نمیدانم چه مدت و چه مسافت ،تا آن كه
صدای به هم خوردن بال پرندههایی مرا بخودم
آورد ،دانستم كه فوجی كبوتر حرم از گلدسته شاه
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چراغ پریدهاند ،دردل نالیدم :اگر بال و پری
داشتم.
نمیدانم چه مسافتی دویده بودم تا این كه متوجه
شدم اتوبوس مانند نقطهای در افق ناپدید شد.
اووه  ...تو حرف هایم را میفهمی ،گرمای اشكش را
حس میكنم كه در جوشش اشكهای خودم در غلیانند و
بدون این كه خود بخواهم در دنیایی گم میشوم كه
گویی همه این ماجرا تنها در رویاهایم شكل
گرفته ،اگر چشم بگشایم بلور خیالم خواهد شكست،
خواهم ُ
مرد و دیگر هیچ حس نخواهم كرد.
 نازنین ،من احساست را درك میكنم ،غمت را جزءبه جزء حس میكنم و میفهمم ،اّ
ما چاره چیست؟ تو
باید بخودت بیایی ،قوی باشی و به زندگیات ادامه
دهی و منتظر باشی.
 منتظر چه؟! میدانی؟ از روزی كه رفت یعنی كهبردندش ،عقربههای ساعت وجودم ازحركت ایستاد،
زمان برایم متوقف شده و من میدانم ،با تمام
وجودم حس میكنم كه آینده تلخی درانتظارم است.
 چرا؟ چرا این گونه بدبین شدهای؟! تصمیمشان را گرفتهاند ،میخواهند مرا به زورشوهر دهند.
 چه میگویی ،كه میخواهد ترا به زور شوهربدهد؟!
 مادرم ،روزی نیست كه تكرار نكند و بیادمنیاورد كه خواستگارها پاشنه درب خانهمان را
دارند از جایش در میآورند ،میگوید این آخری از
همه سمجتر است.
 كه است؟! شیرازی است ،بخشدار و بزودی فرماندار میشود. چرا مقاومت نمیكنی؟! نمیگذارند ،نمیشود ،توانم را بریدهاند.و از ته دل ،از تمام زوایای بیدار و خاموشم
گریستم.
سپیده همانگونه كه سرم را بغل كرده بود سعی می-
ِ گریه نالیدم.
ّیام بدهد ،از میان هقهق
كرد تسل
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با مردی كه نمیشناسم و نمیدانم كه است و با
هفده سال اختالف سن میان ما چگونه میتوانم
خوشبخت شوم ،حال اگر هزار كوشش كنم.
 هفده سال؟! اووه  ...سپیده ،انتخاب مادرم است و پدرممانند برهای زبان بسته حرفی برای گفتن ندارد و
با سكوتش قبول كرده است.
 آیا او را دیدهای؟! نه ،هنوز نه ،نمیخواهم كه ببینم حتی فكرش راهنفسام را میبندد.
ُب ،بگذار بیایند ،بعد هم میتوانی بگویی كه
 خخوشت نیامد.
 تو مادرم را نمیشناسی ،یك دنده و لجوج است.من مطمئنم تصمیمش را گرفته ،تا یكی دو هفته
آینده كه سرش به بستهبندی لوازم خانه گرم است
میتوانم با غمهای خودم تنها باشم اّ
ما هرگاه كه
به شیراز رسیدیم میدانم از نو شروع میكند و
باید بزودی با خواستگار روبرو شوم ،حتی تصورش
هم حالم را بد میكند.
 قوی باش ،با خودخوری و غصه خوردن كاری درستنمیشه ،فعالً با روزهایت پیش برو و ببین چه پیش
ّل به خدا داشتی.
میآید .تو كه مثل او همیشه توك
 تو نمیدانی ،خدا مرا فراموش كرده ،مگرنمیدانی ،گناه كردم و عاشق شدم.
 از كجا میدانی و میگویی؟ هر انسانی كه فراموش میشود خود به خوبی حسمیكند و در فراموشی گم میشود.
ِ من ناامید نباش.
 طفلك اّما تو راهت مشخص است.
 خدا این گونه خواسته. كه توخوشبخت شوی و این حق تو است ،حق هرانسانی است كه خدا متولدش میكند ،كی میآیند؟
 آمدند ،قرارگذاشتند و تا یك ماه دیگر همهتشریفات انجام میگیره.
 با تمام وجودم آرزو دارم كه خوشبخت و موفقباشی.
 -نازنین مرا فراموش نكن.
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 نه مطمئن باش ،حال كه سرنوشت این بوده كه همهاز هم جدا شوند ،میتوانیم در افكار هم با هم
باشیم تا دوباره روزی دیدارها تازه شود .می
دانی ،آخرین حرفی كه میالد به من گفت این بود كه
اگر دست سرنوشت ما را امروز از هم جدا كند روزی
در آینده همدیگر را در هر شرایطی كه هستیم پیدا
می كنیم و از احوال هم باخبر میشویم.
 تو این كار را خواهی كرد؟ آیا آن روز توانش را خواهم داشت؟! اگر از توان و شرایط زندگی آینده تو خارجً این كار را خواهد کرد به شهر
باشد او حتما
شادیها و خندهها خواهدت ُ
برد ،شیرینی زندگی را
در دهانت خواهد نشاند و تا ابد در كنارت خواهد
بود.
آن روز در نهایت ناامیدی مانند غریقی كه برای
نجات خود حتی از چنگ زدن به دانهای كاه نمیگذرد
از حرفهای سپیده و امیدهای شیرینش پلی هر چند
باریك به آینده میزدم و با صدایی هرچند ضعیف
ّ
تسلی میدادم كه شاید هنوز افقی روشن و
بخود
گشوده در پیش باشد و چنین شود كه او میگوید.
اّ
ما سرنوشت از پیش نوشته شده انسان هزار نقش
ّرش نمی-
در خود دارد كه هیچكدام آن در آینه تصو
گنجد.
هفتهها به سرعت سپری شدند ،مادر و شیرین و
یكی دو آشنای دیگر بسرعت كارهای نقل مكان را
انجام دادند وكسی هم از من انتظار كمك نداشت،
همه میدانستند كه در دنیای غمزدهام گم شدهام و
چون خودشان مشغول بودند در نتیجه راحتم می-
گذاشتند ،زمانی كه اسبابها به شیراز فرستاده شد
ما هم روز بعدش عازم شدیم .به خانهای كه سال ها
پیش به پدرم رسیده بود برگشتیم .خانهای با
ُرسیهای شیشهكاری شده كه در
استیل قدیمی ،با ا
ّایی قرار داشت .حیاط بزرگ با درختان
منطقه مصف
بیدمشك و باغچههایی كه احتیاج به مرمت و گلكاری
ً چون پائیز در راه بود به بهار
داشت كه طبیعتا
موكول میشد .مادر و شیرین سخت مشغول سر و سامان
دادن به وسایل خانه بودند.
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من اتاق قدیمیام را كه بخوبی میشناختم به
سلیقه خودم تزیین میكردم ،بزودی هفده سالم میشد
ّاز بنظر میرسیدم
بظاهر دختری جوان ،زیبا و طن
اّ
ما در باطن مثل پاییزی خزان زده بودم .بزودی
دوره درس و دبیرستان آغاز شد ،پدر به كار جدیدش
در اداره مشغول و مادر و شیرین هم به خانهداری
سرگرم .من بودم و خودم و قصههای میالد و یادش،
اّ
ما بدون هیچ پیامی از جانب او ،حق هم داشت او
چه میدانست من كجا هستم و چه میكنم این تنها من
بودم كه از او یك آدرس در شهرشان داشتم.
زندگیام به روال معمولش میگذشت ،یك روز از
دبیرستان برگشتم مادر بدون هیچ مقدمهای صریح
اعالم كرد كه فردا جمعه بخشدار ،مادر و خواهرش
برای دیدار میآیند.
زمانی كه ضربان قلبم صد چندان شد دانستم كه
رنگم مانند همه دفعات گذشته بیرنگ شده.
 مامان! همین است كه گفتم ،تلفن كردند ،من هم دعوتكردم.
 بدون اینكه با من در میان بگذارید! بحث بیفایده است ،تو میدانستی كه دیر یا زودمیآیند.
 چه سنگ دل شدهاید. جبر زمان ایجاد میكند. پس من چه؟ پس میالد چه؟ كه آن همه اوقات محوصدا وگفتارش میشدید!
 تو هنوز در فكر میالد هستی؟! كه چه بشود! تااو فرصت كند مدركی بگیرد و كار دست و پا كند؛
تو آن قدر سنت باال میرود كه دیگر خواستگارت
نمیشود .از این گذشته چگونه میتوانی پشت پا به
بختت بزنی ،كسی كه ترا میخواهد همه آن راههایی
را كه شاید روزی میالد بخواهد طی كند ،رفته است،
د
پول دارد ،خانه و زندگی و بخصوص شغل آبرومنِ
دهان ُ
پر كن دارد .همه چیز برایت آماده است.
 شما دیدیش؟ بلی -قبولش كردید؟!
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 بلی چگونه میتوانید هفده سال اختالف سن ما راتوجیه كنید؟!
 سن مسئلهای نیست .هرچه زودتر و بیشتر پیر شودزودتر هم از شر و شور میافتد ،دنبال این و آن
نمیرود و به زن و زندگی و بچههایش میرسد ،از
نظر من این شانس تو است.
 آخه چه شانسی .یك زندگی زناشویی بدون عشق،بدون تفاهم ،بدون عالقه چه زندگی كاملی میتواند
باشد.
ً
 تو از كجا میدانی ،او حتما بهترین و راحتترینزندگی را برایت فراهم میكند ،چون اگر ترا دوست
نمیداشت میرفت دنبال دختر دیگری كه این قدر
برایش طاقچه باال نگذارد ،چیزی كه فراوان و
ارزانِ ،دختر است.
 چقدر درس خوانده؟ چه میدانم ،تو فكر میكنی كسی را كه اگر حداقلدیپلم نداشته باشه دولت بخشدار میكنه؟!
 حرف های پدر را فراموش كردهاید كه همیشه می-گوید:
"در این مملكت هر كه بیشتر دوال راست بشود و
بادمجان در قاب بچیند ُ
پست و مقام بهتری دریافت
میكند".
 تو فكر میكنی پدرت خودش كار بهتری میكنه كههنوز بعد از سال ها كار در همین سمت اداری
باقیمانده؟ رئیس این مملكت دزده ،همه هم
میدانند ،یك عدهای را هم مثل خودش میخواهد كه
دور و برش فراوان دارد .همه دارند از آب گلآلود
ماهی میگیرند ،پدرت صیاد خوبی نیست.
 حاال شما میخواهید من زن مردی بشوم كه هفدهسال از من بزرگتره و در این دستگاه خدمت می-
كنه؟!
 آینده همینه ،بهتر نمیشه ،مگر اینكه معجزهایاتفاق بیافته و مغز مردم به كار بیافته.
به مادرم خیره شدم كه در افكارش و خواستههایش
غرق شده بود و مانند هر غریق دیگری كه برای
نجات خود از غرق كردن دیگری ابا ندارد مرا با
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خودش به میان طوفان مهلك زندگی میُ
برد آن هم
زندگی مرا .نالیدم:
 مادر  ...پس من چه ،پس میالد چه؟! و تمام قولو قرارهایمان.
 فراموش كن ،شما عروسك بازیهایتان را كردهید،تو خودت خوب میدانی كه رشد كردهای و موقعش
رسیده كه از حال و هوای بچهگانه بیرون بیایی و
بفكر زندگی و آینده خودت باشی.
زیر لب آهسته غرید:
 او موقعیتش را داشت.بدون اینكه توجه كند آن جمله كوتاه آخر را
شنیدم آمرانه ادامه داد:
 فردا میآیند.به اتاقم پناه ُ
بردم و میان پنجره باز رو به
حیاط نشستم و پاهایم را مانند پاندول ساعت از
سر ناچاری به فضا سپردم .با نفسی عمیق رطوبت
برگهای زرد و قرمز پاییزی و نمناكی خاك را به
درون ریههایم فرو ُ
بردم و از سر لج آهسته زیر لب
گفتم:
لعنتی!!
اّ
ما نمیدانستم به كه لعنت میفرستم!
ماهها بود گریه امانم نمیداد ،با آن كه از
گریستن خسته شده بودم ولی باز نتوانستم قطرههای
اشك را مهار كنم ،دلم هوای میالد ،تپه و ستارهها
را داشت ،حتی عقربهای قرمز را هم دوست میداشتم.
از گلدستهای دور صدای دلنشین مؤذنزاده اردبیلی
را میشنیدم كه با بانگ جاویدانش مردم را به سخن
با خدایشان دعوت میكرد ،صوتش بین بیدمشكها و
چند درخت میوه میگشت و میپیچید و در هوای نمناك
عصر پاییزی به صورتم مینشست و ارتعاشش در
دهلیزهای گوشم اوج میگرفت و در وجودم هیاهویی
ایجاد میكرد ،آه  ....آیا او هم میشنید؟ آیا او
هم در خلوت ملكوتی این صدا و پیامش به راز و
نیاز با خدایمان مینشست ،او كه ارتعاش این صدا
و معانی پیامش را آن گونه واال دوست میداشت.
دلم هوای تپه خاطراتم را داشت ،موج گرم خاك-
آلود عصر یك تابستان بیخیالی ،مروارید ستارهها،
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بذل و بخشش نورانی ماه و سنگ ُ
پر حرارت از تابش
خورشید كه با تكیه دادن بدنمان به آن همة وحشت
تنهایی از جانمان میگریخت ،ما همدیگر را داشتیم
و هر آنچه در آسمان بود.
زمانی كه تمامی من زیر رو اندازم گم شد میالد و
نازنین را در آغوشم پیدا كردم.
آهسته زمزمه كردم:
بخواب ای دل محزون
كه بیداری عذاب است
چشم بیدار ،اندیشه گرفتار
این نشة شب سكر و شفا است
ای دل غم دیده كجا برمت باز
كز غافله عشق هیچ بانگ و صدا است
بخواب ای دل محزون
ُ
ُ و شب عذاب و جان عذاب است
روز عذاب
سحرگاهان
همه عشق و امید نقش بر آب است
نقش بر آب است
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فصل دوازدهم
امیدوار بودم صبح از جای برنخیزم ،شب طاقت
فرسایی را گذرانده بودم كه جز یأس و ناامیدی
روزنهای به روز نداشت ،بین همه ناامیدیها دنبال
بهانهای میگشتم كه فرمی به آیندهام بدهم .در
شرایطی كه من طریق عمر میكردم راههای زیادی
ّیام كیلومترها
باقی نمانده بود تنها امید و تسل
از من دور بود و این گونه كه مادر نقش یك مرد
را در زندگی یك زن برایم توجیه كرده بود و اگر
میبایست حرف های مادر را چشم و گوش بسته قبول
ً
میكردم در حال حاضر میبایست دختر دیگری ،حتما
ُباتر و شاید هم جوانتر از من
زیباتر و دلر
جانشین همه زوایای قلب میالد شده باشد ،مادر
گفته بود:
"دوری فراموشی میآورد و جانشینی یك عشق جدید
آینههای شفاف یك دلدادگی كهنه را زنگار میكند و
مردها هر جا كه هستند تنها بفكر خود هستند".
آیا به میالد و عشق و پیمان او میتوانستم
اطمینان داشته باشم؟! تا كی!
و در پیچاپیچ همه این افكار ضد و نقیض به خاطرم
میآمد كه میگفت:
هرگاه غم هایم آن قدر طاقتفرسا و نفسگیر بشود
آن را بگونهای بر میگردانم و فرم میدهم كه از
دهان غم آسودگی مضاعفی نصیبم شود و بدین گونه
ّل میكنم.
سنگینی غم را راحت تر تحم
میگفت:
"گل یاس با تمام عطر سحرانگیزش زمانی كه غم
داریم به رایحه یأس مبدل میشود و روح را می-
آزارد اّ
ما اگر همان لحظه آن را به فرم گردنبندی
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به بند كشیده و به گردن عزیزی كه دوستش میداریم
بیاویزیم آنگاه است كه غممان سبك میشود و چه
بسا از بین برود".
به خود قول داده بودم كه روزی باید بوتهای گل
یاس در باغچه خانهام داشته باشم ،پنجره را باز
گذارده بودم و حال و هوای پاك و خنك صبحگاهی در
اتاق میگشت و بر صورتم مینشست چشمانم میسوخت و
حس میكردم كه متورم است ،دلم نمیخواست روز بشود
چون از هیاهویاش خسته میشدم و میدانستم كه دهها
اتفاق نیافتاده در كمینام ،با سنگینی پاهایی
گوئی به قفل نشسته به پنجره رسیدم و پرده سبز
مخملی را كه خودم بدقت انتخاب كرده بودم تا
گویای خاطراتی باشد بر روی پنجره پهن كردم،
اتاق قدری تاریك شد و من دوباره به زیر
رواندازم پناه ُ
بردم ،آن قدر خواب آلود بودم كه
نسیم صبحگاهی هم دانسته بود چون با اولین بازی
مخمل سبز خواب بامدادی در جانم دوید.
قبل از این كه چشمان ُ
پف كردهام را بگشایم
شیارهای سرانگشتانی را كه به خوبی میشناختم و
جزیی از وجودم شده بود روی پیشانیام حس كردم،
یك لحظه فكر كردم كه اگر این نوازش محبتانگیز
نبود چقدر در زندگیام كم داشتم.
 قربونتون برم ،دیدم ساعت یازده شده و هنوزبیدار نشدید گفتم بیام ببینم.
 كار خوبی كردی ،دیشب اصالً خوابم نمیُبرد ،پنج
صبح خوابیدم.
 الهی فداتون شم .چشماتون خیلی پف كرده. كاشكی كور میشدم و كسی نگاهم نمیكرد. وای نگین ،این چشمها اگر نباشن من میمیرم! خوبه كه انسان چشم داشته باشه و ببینه كهداره بدبخت میشه؟!
 كدوم بدبختی؟! شیرین تو خیلی از مرحله پرتی ،مگه نمیدونی كهامروز عصر میآیند.
 وای خدا مرگم بده ،مردهشور ریختشونو ببره،میخوام سر به تن هیچكدومشون نباشه ،آدم قحط بود
كه اینها باید بیان.
 -هر كدوم دیگه كه آمدند گفتم نه ،مگه نه؟!
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 آره ،میدونم ،اون آقا دكتره را هم گفتید نه،مثل
موهایش
فرم
كه،
نبود
بیخود
خال های جارو بود ،ببخشین نازنین جون .اصالً بی-
قواره بود!
 اینكه میخواد بیاد چی ،سر و قوارهای داره؟ توقبالً دیدیش؟!
 خودشو ندیدم ،اّما تو اون شهر یك روز مادر و
خواهرش آمدند و صحبت كردند.
ُب ،من كجا بودم؟!
 خ شما این جا بودید ،مدرسه میرفتید. مادرش چه شكلی بود؟ پیر و چادری ،یك خروار هم دندون طال داشت،وقتی میخندید درست مثل این بود كه تو دهنش چراغ
روشن كرده باشن.
از حرفش با تمام بیحوصلگیام خندهام گرفت ،آن
قدر دلش پاك و حرف هایش بیآالیش بود كه فكر نمی-
كرد دارد در مورد شوهر احتمالی من و مادر
خواهرش حرف میزند ،من هم بدم نمیآمد بشنوم چه
ّ
تسلیام واجب بود.
میدانم شاید برای
 خواهرش چه؟! همهاش اون حرف میزد و از برادرش تعریف میكرد،درست مثل اینكه دارد از "تحفه نطنز" صحبت می-
كنه ،همش میگفت :قربونش برم آقای بخشدار این
خوبی را داره و اون خوبی را داره .بزودی
فرماندار میشه و همه جلوش تعظیم و تكریم میكنن،
برای مردم یك شهر تصمیم میگیره ،مثل این كه
"سرشیر" آورده باشه ،یا این كه كون آسمون باز
شده باشه و آقا به زمین افتاده باشه ،چارقد سرش
بود همچین كه آمد داخل از سرش برداشت ،شاید
دوقلو باشند چون چند بار گفت :آقا داداشم شبیه
خودمه!
ُب خودش چه شكلی بود؟!
 خ وای چه میدونم! گاهی پیش خودم فكر میكردماینكه این قیافه رو داره وای بهحال آقا داداشش!
یكبار اخم هاش هم توهم رفت.
 وای ،خدا مرگم بده ،همش حرف میزنم هنوزصبحانه نخوردین.
 -نمیخوام ،میل ندارم.
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 نه ،نمی شه ،دوباره ضعیف میشین ،حوصله ندارینبلند شین میرم براتون میارم همین جا تو تختخواب
بخورید.
منتظر جواب من نشد و بسرعت از اتاق خارج شد.
یك مشت افكار آزاردهنده مانند سوزن های ریز و
تیز در مغزم نشسته بودند و سرم را درد میآورد،
خدای من ،چه كنم!
شیرین با سینی صبحانه برگشت ،برای خودش هم یك
لیوان چای ریخته بود ،اگر لیوانهای چای روزانه-
اش را ازش میگرفتند در گوشهای خمار مینشست بدون
آنكه میل به انجام كاری داشته باشد .لقمهای نان
و كره و مربای بادنجان بدستم داد چون میدانست
ً دوست میدارم .این مربا را مادرم دستور
كه شدیدا
پختش را از مادر میالد گرفته بود .از بادنجان
های ریز و قلمی و كوچك درست میشد و من اولین
بار در مهمانی خانه آنها كه در میز غذا و در
جمع غذا و مرباهای دیگر چیده میشد خورده بودم و
بواقع از مزه آن لذت ُ
برده بودم بخصوص اینكه
شنیده بودم تنها مربایی است كه میالد آن را دوست
میدارد و با لذت میخورد.
باتمام بیاشتهایی از مزه كره و مربا لذت ُ
بردم
و چای را كه میدانستم شیرین در دم كردنش استاد
شده تا نیمه لیوان سر كشیدم و مزهاش یادم آورد
كه آخرین هدیهای از جانب مادر میالد به مادر من
بود و طعم و مزهای است كه تنها در چای كشت شده
در گیالن وجود دارد .با تمام وجودم احساس كردم
در شمال زیر كرسی گرم و در كنار میالد نشستهام.
 چه ساعتی میآیند؟شیرین نگاهی به مچ دست راستش كه هرگز در آن
ساعتی دیده نمیشد انداخت ،قدری سرش را
فیلسوفانه به چپ و راست تكان داد و گفت:
 با خانم ساعت شش قرار گذاشتن ،انشاهللا پایشانبشكنه.
 شیرین ،با این حرف ها كار درست نمیشود.آخرین جرعههای چایش را سر كشید ،نگاهی مغموم
بمن انداخت وگفت:
 طفلك آقا میالد ،حاال چكار میكنه؟! نمیدانم ،این قدر فكر كردهام و این قدرصداهای ناشناس و مختلفی تو سرم با هم در
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كلنجارند كه حال حتی قدرت فكر كردن بیشتری
ندارم ،امیدوارم ازدرسهایش عقب نیفته ،هر چند
كه میدانم این جور غم ها همیشه پیروز میشوند.
 كی فیروز میشد؟! فكرشو نكن ،همه آروزیم این است كه حالش خوبباشه ،امیدوارم به آقاجانش رسیده باشه.
 دلم خیلی برای آقا میالد تنگ شده.ِ من نداری.
 پس خبر ازدل میدونم ،دل شما یك جور دیگهای تنگ شده،یادتونه یك روزی خونه ما كه انگشتمو بریده بودم
ُركورم انگشتمو تمیز می-
آقا میالد با پنبه و مرك
ُركورم زد وسط ابروهامو گفت كه
كرد یه قطره مرك
شبیه هندیها شدم؟!
 آره ،خوب یادمه تو هم همچین آخواخ میكردی مثلاینكه انگشتتو یكوجب بریدهای!
 راستی ،هندیها چه شكلیاند؟!ُب ،معلومه دیگه مگه میالد نگفت ،شبیه تواند
 خدیگه.
 یه روزی بریم هندوستان ببینم كجاست!ً ،یك روزی با هم میرویم هندوستان،
 باشه ،حتمامامان كجاست؟
 با آقا رفتند منزل خاله جانتون ،گفتند یك چیزسادهای برای نهار درست كنم.
بیاد حرف میالد افتادم ،گفتم:
 مرغ دررفته درست كن! چی درست كنم؟ُلك من شوخی كردم.
ُل خ
 هیچی خسرم به حرف زدن با شیرین گرم شده بود و وقت
هم بسرعت میگذشت .مدتی بود تصمیم گرفته بودم
روزهایم را همان گونه كه میآیند و میروند و
هرچه در آن است همان گونه كه است طی كنم و
نیرویم را برای چه كنمهای آینده از دست ندهم،
آنچه به آن احتیاج داشتم صبر و ُ
بردباری و
اندیشه سالم بود.
 نازنین جون ،پاشم برم یك عالمه كار مونده. حمام گرمه؟ آره خانم جون باشه یك كمی به سر و وضع خانه میرسم بعد دوشمیگیرم.
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 نمیخواد ،با خانم همه كارها را انجام دادیم. پس میرم تو حیاط .باید قدری راه برم.داخل حیاط كنار حوضچه كه كاشیهای سبز یشمیاش را
پدربزرگ خودش با دستهای هنرمندش تزئین داده و
زیر درخت صنوبر قرار گرفته بود روی تخت چوبی كه
هنوز فرش رویش را برنداشته بودند نشستم و آن را
از تعدادی برگ كه این جا و آنجا افتاده بود پاك
ً فرش هنوز
كردم .باران نیامده بود وطبیعتا
نمناكی پاییز به خود نگرفته بود .فكر كردم باید
برگهای زرد و سرخ و شاخههای خشك صنوبر را كه
شناور در آب حوضچهاند بردارم و بهار كه میآید
چند ماهی درشت و قرمز زیبا را در آب بنشانم،
اّ
ما هیچكدام نباید لكههای سیاهی در سرشان باشد،
ماهیهای من نباید عزادار باشند.
برای اولین بار و ناخواسته این فكر در دلم به
هیاهو افتاد كه او کی است كه میآید؟! چرا میآید
و چه عاملی باعث شده كه مرا انتخاب كند ،شیراز
و وصف بیمثالش ،شیراز و این همه دختران زیبا با
چشمان مخمورشان این همه فتانهها و این همه
دلربایان ،چرا پی من آمده و چه سماجتی هم دارد،
تا حال هیچ عالقه و كنجكاویای در مورد دانستن
این مطلب نداشتم ،آیا حریص شده بود و تا چون
حرص باشد اشتیاق كاذب بیشتر میشود؟!
از سن سیزده سالگی عادت داشتم مادر بگوید:
این برای خواستگاری سؤال كرده و آن میل دارد
بیایند تا صحبت كنند ،اّ
ما من هرگز این تالشها را
جدی نگرفته بودم و مادر میدانست كه جواب من چه
خواهد بود و به همین خاطر همیشه جواب رد میداد،
اّ
ما ،حال فرق میكرد ،من بزرگ شده بودم،
میدانستم زیبا هستم و این شش ماه اخیر زمین و
زمان خواستههایم فرمشان را از دست داده بودند
بخصوص اینكه چاره دیگری هم در دسترس نبود .میالد
نبود كه همه چیز و همه كس را به ترمز وا دارد و
از همه مهمتر میدانستم و مطمئن بودم كه مادر
میخواهد از دست من و همه نا آرامیها راحت شود.
ّ نبود ،من هنوز امیدوار بودم كه میالد
برایم مهم
برمیگردد .و این هركه باشد میآید ،جواب رد می-
شنود و راه خود میگیرد ،مانند همه آنهای دیگر.
آه  ...اّ
ما ،اگر میالد برنگردد چه؟!
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گوشه تخت ،جایی كه فرش آنرا پوشانده بود كسی
َنده بود" :عشق آمد و
ظریف با نوك فلزی تیز ك
آسان نگیرش" و ارقامی كه با قدری دقت میشد
خواند كه نیم قرن پیش نوشته شده است.
اووه  ..این همه سال كه گذشت ،هر كه این جمله
كوتاه را حك كرد اگر قصه غم و غصه عشقش را می-
نوشت شاید كتابی عاشقانه میشد ،میتوانست پدر
بزرگم باشه ،یكی از برادرهایش و یا رهگذری كه
برحسب جبر زمان و مكان مدتی را در گوشه این تخت
آرمیده بود ،چه میدانم ،شاید هم پدرم و یا
بانویی از محرمان این خانه .زندگی یك سر دارد و
هزار سودا.
برگهای روی آب را دانه دانه جمع كردم،
سبزینگی آنها شفافی آب را كدر كرده بود و میرفت
بزودی همرنگ كاشیها بشود ،باید خودم روزی آب را
عوض كنم ،پروردگار مهربان ،نیرویم را بیشتر كن
تا در مقابل شدائد زندگی مقاوم باشم و زندگیام
را پیش ببرم ،اّ
ما او هر كه میخواهد باشد هرگز
نخواهم توانست دوستش بدارم و او چگونه میتواند
با زنی زندگی كند كه میداند در قلبش جایی
ندارد.
نهار را در سكوت كامل خوردیم ،مادر بیتفاوت
ُلقمههایش را میجوید و پدر كامالً دقیق بود كه
نگاهش در نگاهم ننشیند ،شیرین هم پس از هر لقمه
غذا قدری آب مینوشید گویی راه گلویش خشك و
گرفته است.
مادر یكباره گفت:
 تو احتیاجی نیست امروز سؤالی مطرح كنی.خیره نگاهش كردم و قاشق غذا را كه بیمیل تا
باال آورده بودم در بشقاب
نیم راه دهان
قراردادم و با قهری در صدایم گفتم:
 حراجم كردهاید؟! خانوم خوشگل من!و مادر با بیرحمی تمام جواب داد:
 شاید خریداری بهتر از این گیرت نیاید!دیدم كه پدر بشدت كنجكاو و متحیر شد و شیرین
لقمهاش را نجویده به زور فرو ُ
برد.
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 چه میگویید خانم؟! پایتان را در یك كفش كرده-اید كه دخترمان را شوهر دهید ،چرا بیمقدارش می-
كنید؟!
از موقعیت استفاده كردم:
 پدر ،چگونه قبول كردید مرا به مردی شوهربدهید كه هفده سال از من بزرگتر است .من اگر
پدر میخواستم شما كه هستید!
 من از همان ابتدا مخالفت كردم.ّان به او انداخت لیوان آب
مادر نگاهی تند و بر
را برداشت و بدون آنكه جرعهای بنوشد دوباره روی
میز قرار داد و گفت:
ِن مهم نیست ،خیلیها دخترهای كم سنشان را به
 سمردهای ُ
ّ این است كه زندگی
مسن شوهر میدهند ،مهم
اجتماعیاش آماده شده و همسرش را دوست بدارد،
همه ما دیر یا زود پیر و از كار افتاده میشویم
دعا كن كه خوشبختت كند.
نمیدانم چرا دانههای نفرت كه مدتی بود از او
در دلم ریشه دوانده بود سریع جوانه میزد و روز
به روز بیشتر ریشه میدوانید و عمق میگرفت در او
همیشه هیبتی بود كه مرا در مراحل مختلف می-
ترساند ،حالت ترس با ادغامی از نفرت معجونی را
بوجود آورده بود كه هر روز میگذشت فاصله مرا از
او بیشتر میكرد.
 چه از او میدانید چگونه انسانی است؟! چه عالئقو یا چه نكات ضعف دارد؟!
 پدرت تحقیقاتی كرده خانه بزرگی در قصرالدشتحوالی بلوار دارند ،با مادر و خواهرش زندگی می-
كند و چون بخشدار است اغلب در مأموریتهای مختلف
بسر میبرد و برای همین مدتهای طوالنی خانه نیست،
مرد مهربان و فهمیدهای معرفی شده ،هیچ عادت
ناپسندی ندارد.
 اینها را از كی شنیدید؟! پدرت از دوستان و همكارانش شنیده.غیضی را كه درتمام جانم دویده بود نتوانستم
كنترل كنم وكلمات از دهانم مثل مواد مذاب كوهی
در حال آتشفشان بیرون ریخت.
 شاهد روباه باید هم ُدمش باشد از این گذشته
مردی با این صفات خوب كه دوستانش تعریف كردهاند
چرا تا بحال دخترها او را روی دست نبردند،
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همانطور كه خودتان گفتید چیزی كه بیش از هر چیز
دیگری در این شهر زیاده دخترهای َ
دم بختند.
 دخترم ،زیاد سخت نگیر ،زندگی زناشویی با آنكههمیشه ریسك بزرگی در زندگی انسان است میتواند
ً مرد
موفقیتآمیز هم باشد از كجا میدونی حتما
خوبی است و ترا خوشبخت خواهد كرد.
مادر در جواب گفتار غیضآلود چند لحظه پیش من كه
هیچگاه بدون جواب نمیگذاشت با لحن نیشآلودی
گفت:
 و تو احتیاج داری كه خوشبخت شوی!و با سنگینی نگاه كاوشگر ،سیاه و غلیظش را در
نگاهم دوخت.
ُب ،دعوتشان كردید ،میآیند و میروند ،جواب من
 خهمین است كه میدانید.
 شیرین پذیرایی میكند ،تو میایی و در جایی می-نشینی.
ّ
 بودن من مهم نیست. اینها نمیآیند كه شیرین را ببینند!خوشبختانه شیرین با ظرفها راهی آشپزخانه شده
بود.
 ای كاش میآمدند تا شیرین را ببرند او واجبتراز من است.
بغض راه گلویم را مسدود كرده بود و قبل از
اینكه اشكهایم سرازیر شود به اتاقم پناه ُ
بردم
پنجره باز و پرده هنوز افتاده بود و از الی آن
به خوبی میتوانستم درب ورودی را كه با فاصلهای
در انتهای حیاط كه با فرشی موزاییك از ساختمان
جدا شده بود ببینم .با غیض بیشتری زیر لب
غریدم :از همین درب وارد میشوند.
ساعت بسرعت میگذشت ،چون میدانستم به اجبار
باید در جمع آنها باشم لباس سادهای پوشیدم دستی
به موهایم كشیدم و به این فكر فرو رفتم كه چه
التهابی برای اولین دیدار با میالد داشتم چگونه
و با چه دقتی رنگ و فرم لباس و موهایم را
انتخاب كرده بودم دیگر هرگز ضربان قلب وحشیام
را تجربه نكردم و امروز مزهای در دهان داشتم كه
به دور از طعم تمشكهای وحشی و تلختر از زهر
بود.
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آسمان رو به تاریكی میرفت و خنكی آرامبخشی در
آن موج میزد اّ
ما من مثل كوه سنگین و وجودم
مانند آب حوضچهمان راكد بود ،غم جانكاهی همه
جانم را پوشانده بود ،احتیاج به شنیدن بانگ
آرامبخش مؤذن داشتم .آه  ...نمیدانم چرا امشب
بگوش نمیرسید ،قاب شمع پروانه را بر روی میز
خواباندم كه نبینم ،میالد و نازنین را زیر ملحفه
پنهان كردم و با سنگینی تمام لب تخت كه هنوز
آشفته بود نشستم تنها و بیامید صورتم را میان
دست هایم پنهان كردم ،اآه  ...این شهر چه غم-
انگیز است و من با همه غمام چه كنم! میالد كجایی
و چه میكنی ،اووه  ...محبوب من بیش از همیشه به
وجودت احتیاج دارم.
ُمریای راه گم كرده را از البالی درختی می-
صدای ق
شنیدم كه گویی با خود نجوا میكرد ،با تمام بی-
حوصلگی دقت كردم ،میگفت :یاهو ،یاهو
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فصل سیزدهم
صدای زنگ درب كه در هال خانه پیچیده بود مرا
ناخواسته به دنیای حاضرم آورد ،صدای قدم هایی
شنیدم كه بیهیچ عجلهای از روی موزائیكها می-
گذشت ،به پرده پنجره نگاه كردم احساس كردم كه
حیاط قدری روشن شده ،كسی چراغ را روشن كرده
بود .صداهایی شنیدم و آهسته از الی پرده به
بیرون نگاه كردم و قبل از هر چیز دیدم كه
پرندهای درشت باشتاب و بالكشان از سرشاخهی
درختی پرید ،سه نفر بودند كه با شیرین به طرف
ساختمان میآمدند ،زنی بسیار فربه و چادری در
از
جلو زنی دیگر نه زیاد چاق كه بالفاصله پس
وارد شدن روسریاش را برداشت و دستی به موهایش
كشید و در پی آنها مردی كوتاه قد كه از دور
زیاد تشخیصاش ندادم ،اّ
ما حالت بدن و كوتاه بودن
تنش دیدههایی كدر را در ذهنم بیدار می كرد.
ِل كردم و قدمی به عقب برداشتم ،حس می
پرده را و
كردم دوار سر دارم.
صدای خوش آمد گویی پدر و مادر و ردوبدل جمالتی
كلیشه ای را شنیدم و سپس صداها در اتاق پذیرایی
گم شدند.
بزودی و به اجبار میبایست به آن اتاق وارد
شوم .صدای مادر را شنیدم كه آرام  ،متین و
بالحنی كه از آن مهربانی میبارید و مخصوص مواقع
خاص بود گفت:
 نازنین جان ،خواهش میكنم این گل های زیبا رادر گلدانی قرار بده.
شیرین با دسته گلی در آشپزخانه بمن پیوست ،با
تمام اندوهم نتوانستم از زیبایی دسته گل بیتوجه
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بگذرم ،دستهای گل مریم بود كه بسیار با سلیقه و
زیبا در كنار هم چیده شده بودند ،رایحهای محصور
كننده داشت .از صمیم دل شاد شدم كه شب بو نبود!
 خاك بر سرش كنن ،چرا اینقدر خپل و چاقه؟! وای شیرین چی میگی؟! خوب نیست.قدری نگاهش كردم و ادامه دادم:
 كاش تو جای من بودی.و لبخندی زورکی زدم.
 می خوام سر به تنش نباشه ،مگه آدم قحط بود! اوضاع خیلی خرابه؟!! اگه آقا میالد می دونست! شیرین ،ترا خدا منو بیاد میالد نیانداز ،حاالنمیخواهم بهش فكر كنم ،خجالت میكشم.
اّ
ما با بی میلی همچنان كه دسته گل را در گلدان
كریستال جا می دادم فكر كردم :حال است كه پیش
از همیشه به او احتیاج دارم.
نفسی عمیق كشیدم و بی تفاوت وارد اتاق
پذیرایی شدم .سالم در دهانم چرخید و از لبانم
پایین افتاد یكه خوردم ،حس كردم ُ
پرزهای پشت
گردنم از جایشان حركت كردند ،درست مانند این
احساس كه بعد از مزه به پرتقالی ترش و ساییدن
دندان ها به هم کرخ بودنشان حالتی ایجاد میكند
كه موی بدن انسان به حركت میافتد .فیگوری كه با
سرعت جلوی پای من از روی ُ
مبل بلند شده بود را
جای دیگری هم دیده بودم .مردی بود با قد كوتاه،
شكم برآمده ،پاهای منحنی ،صورت تیره و پوست سر
از میان دو ردیف موهای سیاه كه به آن چسبیده
بودند تیره تر ،دهن كجی میكرد ،آه  ...احتیاج
به جستجوی بیشتر در حافظه نبود ،شناختمش،
راننده آن اتومبیل كذائی مقابل دبیرستان
دخترانه.
؟!!!
چنان محكم گلدان رادر دست هایم میفشردم كه
ُرد میشدند هیچ جای تعجبی نمیتوانست باشد.
اگر خ
خواستگار من از میان همه مردهای پیر و جوان این
شهر ،این است؟! مردی بدون این كه خود متوجه
باشم سال ها مرا زیر نظر داشت.
زن جوان كه باید خواهرش باشد از جایش بلند شد
اّ
ما زن پیر با تمام سعی ای كه برای برخاستن
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كرده بود بی نتیجه دوباره در جایش آرام گرفت،
گلدان را روی میز كوچكتر قرار دادم .در پی من
ُلی فرو
شیرین با سینی چای وارد شد و من در مب
رفتم و پاهایم را روی هم قرار دادم ،چه می
دانم ،شاید خوششان نمیآمد و میرفتند ،اّ
ما
ّ اتاق بسیار سنگین بود .چه خوب كه
نشستند و جو
به دخترها یاد میدهند كه در این گونه مواقع
ساكت باشند ،اگر دهان باز میكردم كه چیزی بگویم
فریادم به آسمان بر میخاست.
 ما وصف زیبایی شما را شنیده بودیم اّما انسان
تا خود نبیند نمیتواند قبول كند.
خواهرش بود كه بلبل زبانی می كرد.
دردل گفتم :كم مانده بود كه تو هم بگویی!
مادرشان به سختی دهان و پیشانی را زیر چادر
پوشانده بود و مرا به دقت نظاره میكرد .میدیدم
كه قطرات عرق پشت لب و بتدریج چادر را مرطوب
میكرد.
 خدا حفظتان كند.جملهای از مادر بود ،ادامه داد:
 بخشدار تعریف كرده بود كه ماشاهللا چقدر جمالدارید.
ً هم
ً كمالشان هم به همین اندازه و حتما
 وطبیعتابیشتر باید باشد .برادرم از شما خیلی تعریف
كرده ،مشتاق دیدارتان بودیم ،خیلی خوشحالم كه
بخشدار شما را دید و پسندید.
وای ،خدای بزرگ با خانوادهای روبرو هستم كه
نزدیكترین عضوشان را به اسم شغلش مخاطب قرار می
دهند و نه به اسم خودش ،من هنوز نمیدانستم چه
نام دارد ،كنجكاو هم نبودم.
 چه دسته گل بزرگ و زیبایی ،گل های مورد عالقهنازنین ،مگر نه؟!
جوابی ندادم.
پدراضافه كرد:
 زحمت كشیدید ،درصدایش سكوتی بود كه میشناختم،از ته دلش نبود ،با اشاره نامحسوس مادر ،شیرین
از اتاق خارج شد.
 همانطور كه قبالً هم خدمتتان توصیف شد من دخترخانم شما را مدت ها پیش دیدم و بسیار به ایشان
عالقمند شدم.
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مادرش میان حرف پسرش دوید و مقطع ،گویی نمی-
توانست هوا را به راحتی از ریه بیرون بدهد
اضافه كرد:
 بی خود نبود كه این همه در خواستهات پافشاریمی كردی.
 بله ،این نشانه عالقه قلبی من بود و امروز همخدمت رسیدیم كه اگر اجازه بدهید و نازنین خانم
هم موافق باشند یك زندگی مشترك را پی ریزی
كنیم.
حرف هایشان را دیگر نمیشنیدم ،هیچ عالقهای هم به
شنیدن نداشتم ،این غریبه با همه هیبتش فرسنگها
از من جدا و دور بود ،حتی تصور این كه ما در
آینده زیر یك سقف قرار بگیریم حالم را بد می-
كرد .حس كردم به اندازه كافی در جمع آنها بوده-
ام ،عذر كوتاهی خواستم و از اتاق خارج شدم.
اتاقم تاریك و پنجره هنوز باز بود ،نه تنها
چراغ را روشن نكردم بلكه پنجره را هم بستم و
دقیق شدم كه هیچ درزی از پرده باز نباشد ،ساعت
را نگاه كردم شش و نیم بعد از ظهر بود و من در
نهایت پانزده دقیقه در اتاق پذیرایی بسر برده
بودم و با تمام وجودم حس می كردم كه برای همه
عمرم كافی بود ،شمع پروانه را در جایش برقرار
كردم ،دستی به شیشه سردش كشیدم و آهی گرم و
طوالنی از تمام جانم بیرون دادم .میالد و نازنین
را هم از زیر زندان ملحفه نجات دادم.
شیرین آرام مانند گربهای آهسته به درون آمد و
روی زمین كنار تخت نشست.
 چراغ روشن كنم؟ نه ،نمیخوام ،این جوری بهتره ،نمیخوام رنگپریدهام را ببینی ،رفتند؟!
 دارن خداحافظی میكنن ،گفتن دوباره میآن تاصحبت كنن و قرار و مدار بگذارند.
 چه مطمئن اند ،كسی نظر مرا كه نمیخواهد! قربونتون برم ،آقا نه ،خداحفظش كنه ،اّما خانم
مثل اینكه تصمیمش را گرفته ،ثانیهای فكر كرد و
با تمام شیرینی فكرش ادامه داد :خدا خانم رو هم
حفظش كنه.
 -كه چی؟!
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 خودتون كه بهتر میدونین ،آقاهه گلویش گیركرده ،میخوان بیان قرار مدار بذارن.
 شیرین ،حالشو ندارم ،نمی خوام بشنوم ،می خوامبخوابم.
 هنوز شام نخوردین! میل ندارم ،می خوام تنها باشم ،برو بهكارهایت برس ،فردا صحبت میكنیم.
 باشه ،الهی قربونتون برم ،غمگین نباشین ،خداخودش بزرگه ،درست می شه.
وقتی از اتاق بیرون میرفت همهمهای در سرم می-
گفت:
غمگین نباشین .خدا خودش بزرگه،درست می شه.
و آیا همه چیز درست می شه ،آنهم در چه جهتی؟!
شش ماه جنگیدم ،شش ماه مبارزه كردم و شش ماه
همه نیرویم را بكار بردم تا شاید از این جهنم و
دوزخ های دیگری كه بزودی دچارش میشدم رهایی
پیدا كنم ،اما ممكن نشد ،نمیدانم چه نیروئی در
بخشدار بود كه هر چه سردی و بی توجهی میدید نه
تنها قدمی به عقب بر نمیداشت بلكه با سماجت
بیشتری در همه جبههها پیشروی میكرد ،هر چه پدر
و مادر بیشتر میگفتند و میخواستند و بیشتر عطش
مادر پایانی نداشت بدون چون و چرا قبول می كرد،
در چشم و گوش مادر هیچ چیز دیگری دیده و شنیده
نمیشد جز اینكه او بخشدار و بزودی فرماندار می-
شود با مقامات باال نشست و برخاست میكند شاید هم
روزی شانس و افتخار شرفیابی نصیبش شود ،اّ
ما،
اّ
ما مادر هرگز در تصورش نمیگنجید كه زندگی چه
نقش هایی دارد و چه دام هایی در كمین است و آن
جزیره ثبات و آرامش چگونه در موجهای خشم به
تكان میافتد.
آنقدر درگوشم خواند و آنقدر نوید از لذت
زندگی داد و چنان مرا از شستشوی مغزی گذراند كه
روزی در صورتش فریاد زدم:
"به بندم دهید تا شاید جانم رها شود".
 شش ماه است آمده و رفتهاند اّما تو روی خوش
نشان نمیدهی ،شش ماه است حداقل هفتهای یكی
دوبار تلفن كردهاند و از تو پرسیدهاند اما تو
حتی گوشی تلفن را هم بر نمیداری ،دست كم حتی با
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خواهرش هم صحبتی نمیكنی ،دیگر از بازیهایت كالفه
شدهام من خودم متعجبم كه چرا براه خود نمیروند.
ُزن و خستگی چیز
 زندگیام جز بیدار خوابی ،حدیگری نشده ،حتی به درس و دبیرستان هم دیگر تن
نمیدهم .چگونه میتوانم حضور ذهن داشته باشم.
كتاب هایم را كه باز میكنم همهاش درس تلخ
زندگیام است ،درس تلخی كه هیچ مدرك قبولی برایم
ندارد ،آه  ...مادر ،من و او مانند شب و روز با
هم اختالف داریم ،همه وجودمان فرق فاحشی با هم
دارد ،ولی باز درتصمیمتان پا برجا هستید.
 تو قبول نكردی حداقل یك ساعت با او تنهابنشینی و حرف هایش را بشنوی ،اگر دوستت نمیداشت
این گونه درخواسته و تمایلش پافشاری نمیكرد ،هر
کس دگر بود تا به حال راه خودش را رفته بود.
 حال هم به راه خودش میرود ،اّما بنفع خودش.
 ما باید بزودی پاسخ مناسبی بدهیم. یعنی این كه قبول كنیم؟! ما قبول كردهایم ،تنها پاسخ مثبت توباقیمانده است.
فریاد زدم:
 مثل این است كه فقط همین یك كالم من برایتانمهم است.
 آری ،چه جواب دهیم؟!ناالن نالیدم:
 به جهنم ،به جهنمام بفرستید.دیدم كه رنگ به صورت مادرم برگشت ،سیاهی غیظ
چشمانش شفافیتی قابل قبول به خود گرفت ،گوشه
دهانش قدری لرزید كه به خنده فتح می مانست.
 آفرین دخترم ،خودت بهتر می دانی كه چارهایبهتر از این جلوی پایمان نیست ،تازه از خوان
اول جستهایم!
 نه لباس عروسی میخواهم و نه جشن عروسی ،دیگراز من سؤالی نكنید این انتخاب من نیست ،نظری هم
ندارم ،به راهی می روم كه جلوی پایم گذاردهاید
و هرگاه كه رفتم دیگر باز نخواهم گشت.
دردل غریدم:
 " ترا هرگز نخواهم بخشود"شیرین را تلخی ای گرفته بود كه با هزار قطعه
قند عقد هم نمیشد شیرین كرد در شهر ما چون همه
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از هم بی اطمینان هستند و شاید هم حق داشته
باشند قبل از عروس شدن هر دختر ،رسمی داریم كه
باید از آن گذشت و این رسم همیشه مورد تنفر من
بود ،بخصوص در مورد خودم هر روز كه میگذشت فكر
نفس گیرش و وحشتش بیشتر به سراغم میآمد .چارهای
نبود میبایست از این خوان هم رد میشدم ،اما
چگونه؟! به مادر گفتم كه با شیرین میروم و
بسرعت روی بر گرداندم تا سخن صورتش به وحشتم
نیافزاید .روز عزا شیرین در اتاق انتظار منتظر
نشست.
به اتاقی راهنمائی شدم و زن ُ
مسنی كه لباس
سفید پرستاری به تن داشت خواست كه روی تخت
معاینه دراز بكشم ،در اتاق غیر از من و او و
تصویر قاب شدهای به دیوار مقابل آویزان ،كس
دیگری نبود .با تمام افكار درهم برهمی كه داشتم
باز این فكر در سرم دوید كه عكس این مرد با
ً خودش
تمام مدال های رنگارنگ و مختلفی كه طبیعتا
به سینهاش زده بود ،چون كسی را كه باالتر و برتر
از خود نمیدانست ،روبروی من و دراتاقی كه مخصوص
معاینه زن ها است چه میكند!
زن پرستار كه موفق نمی شد برای معاینه پاهایم
را از هم جدا كند آخرش معترضانه و ترش گفت:
 جلوی من كه همجنس خودت و شغلم پرستاری استنمیخواهی بدنت را نشان دهی پس بار اول و نزد
كسی كه در واقع بتو غریبه است چگونه میتوانی ؟!
قدری مكث كرد و سپس ادامه داد:
 با شنیدن چند جمله عربی كه خجالت یك دخترازبین نمیرود.
اشارهای به عكس روبرو كردم و گفتم:
 جلوی چشم های او خجالت می كشم.نگاهی به قاب عكس انداخت ،خندهاش گرفت و با
ّی ای در كالم گفت:
تسل
 دختر پاك وخوبی بنظر می رسی ،نباید عیب وایرادی بهت باشد ،بلندشو ،گواهیات را مینویسم،
نفسم را كه در لحظات آخر در سینه حبس كرده بودم
آرام و بدون اینكه متوجه شود بیرون دادم و
همراهش از اتاق خارج شدم ،معتقد شدم كه هر
ُلق تلخ
انسان بیگناهی باید همیشه در مواقع خ
طبیعت روزنۀ نجات برایش وجود داشته باشد .هدف
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گول زدن او نبود ،هدف دفاع از بیگناهی خودم
بود.
در مسیرمان باغ ارم قرار داشت وارد شدیم و
روی نیمكتی زیر درختان افرا نشستیم ،احتیاج
شدیدی به هوا و تنظیم ضربان قلبم داشتم حس می
كردم كه صورتم از شدت لهیب درون می سوزد.
 نازنین جون ،صورتتون گل انداخته میدونم ،دهنم هم مثل نون سوخاری خشك شده،همچنین راحت هم نیست كه انسان َ
پرو پایش را به
زن غریبهای نشون بده!
ُب ،خیالشون راحت میشه ،خاك بر سرها مثل این
 خكه مال میخرن كه قبض سالمتیاش را میخوان! اون چه
كه تو دل میگذره ،اون واجب تره كه دست نخورده
باشد.
 تو این حرف ها را از كجا یاد می گیری؟! چه می دونم ،یكهو میاد تو سرم! برم نوشابهبخرم؟
 آره ،برو  ،تشنهام. االن بر می گردم.دخترهای زیبا و جوانی را می دیدم كه بعضی
ُرمك پوشیده و تعدادی با لباس های رنگارنگ
ا
معمول بیخیال درگشت وگذار بودند ،آیا آنها همه
ً این قدر بیخیال و فارغ البال بودند و یا
واقعا
آنها هم هر كدام رازی را با خود به این سو و آن
سو میكشیدند ،آیا تنها من باید بار غم همه دنیا
را با خود یدك میكشیدم؟!
شیرین با دو نوشابه برگشت و زمانی كه نی را
به دهان گذاردم و خنكای شیرین را چشیدم احساس
ُكی است.
كردم كه التهاب درون و برونام رو به خن
روزهای بعد كه بسرعت سپری میشدند با مادر
صحبتی نمیكردم ،گواهی معاینه را در دست داشت و
متعجب گهی سؤالی میكرد ،اّ
ما تنها او بود كه حرف
می زد ،حرف ها و گهی سؤال های متفرقه پدر را
بسیار كوتاه جواب میگفتم ،به آنها تفهیم میكردم
كه با سكوت و بزودی نبودن من در كنار خود عادت
كنند.
كارها بسرعت انجام شد .خودشان بریدند و
خودشان هم دوختند ،خودشان چانه زدند و كنار
آمدند ،تمام سعی مادر این بود كه خانواده

افسون یک نگاه

/

229

بخشدار كه حال من هم به این اسم بدون ذرهای
احساس و عالقه خطابش می كردم بیش از این پی به
بیعالقه بودن من نبرند .مادر مرا فروخته بود و
چانهاش را هم خودش زده بود.
ً خصوصی و بی سرو صدا پی ریزی
جشن عروسی تقریبا
شد ،لباس سفیدی نمی دانم از چه جنس بمن
پوشاندند .میان ابروانم را با تمام بی میلی و
اكراه من خالی كردند و جایش مانند هندی ها لكه-
ای قرمز نشاندند ،گونهها و لب هایم را قرمز
كردند و تور سفیدی به موهایم نشاندند كه دنباله
كوتاهش گردنم را قلقلك میداد ،و زمانی كه جوراب
سفید ساقه بلند و كفشهای سفید پاشنه بلند به
پایم پوشاندند و من خودم را در آینه قدی دیدم
این عروس ناآشنا را نشناختم ،برایم فرقی نمی
كرد روبرویم كه را میبینم ،مهم این بود كه من
نبودم.
عكسهای سیاه و سفیدی ازآن روزها باقیمانده،
درعكسی مادر با لبخندی پیروزمندانه كنارم
ایستاده و من هم با لبخندی بر لبِ انسانی مجاب
شده به جایی در دورها نگاه می كنم ،هرگز
نتوانستم لبخندم را برای خودم توجیه كنم.
بخشدار خوش و شنگول با دوستانش سرگرم بود،
گاهی كنارم مینشست اما بزودی در میان مدعوین گم
میشد ،كه رسم خیلیها در آن روزها بود مشروب
فراوانی میان حاضران گشته بود ،كنار من که می-
نشست بوضوح بوی الكل مانده و ته مانده بوی
ادوكلن اش را كه نمیدانستم چه بود حس میكردم.
موهای دو طرف سرش را بدقت اصالح كرده با پارافین
شانه كرده بودند ،اما وسط سرش بخوبی برق میزد.
سبیل های ُ
پر پشتش قسمت اعظم لب و دهانش را
پوشانده بود .كراوات نازكی كه بر روی پیراهن
سفیدش زده بود تا اواسط شكم و مانند ُ
برج پیزا
كج بود ،هر بار كه بمن نگاه میكرد بیقراری و
تمنایی وحشتناك را در چشمانش میدیدم ،همانگونه
كه خاصیت الكل حكم میكند شرم از بین میرود و
شجاعت تو خالی و كاذبی جانشین آن میشود.
در دو طرف حیاط مشجری كه داشتند دو دستگاه
ساختمان قرار داشت كه در یك مجموعه مادر و
خواهرش زندگی میكردند و ساختمان دیگر از این پس
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خانه من محسوب میشد .دمادم صبح بود ،پدرم بر
ّت ،ما را دست بدست داد و همانگونه كه بی-
حسب سن
اختیار قطرات درشت اشك از چشمانش سرازیر بود
آرزوی خوشبختی كرد و زمانی كه مادر و شیرین مرا
بوسیدند این سرما در جانم دوید كه دیگر تنها
شدهام.
دراتاق خوابمان تختخواب دو نفرهای كه نظیف
منظم شده بود دیده میشد .میز توالتی در گوشهای
قرار داشت كه رویش دو گلدان مملو از شاخههای
انبوه مریم بچشم میخورد و زمانی كه بخشدار
تلوتلو خوران وارد شد نفسی براحتی كشیدم ،و
وقتی موفق نشد تور سفید را از سنجاقهای سرم جدا
كند خودم آن را برداشتم .چراغ سقف را كه خاموش
كرد تازه متوجه شدم چراغ خواب كم نوری به رنگ
قرمز در گوشهای میدرخشد ،درب بسته ،پنجره بسته
و پردهها افتاده بودند ،یا نوازش نمیدانست یا
اینكه چون گرسنهای به غذایی مأكول رسیده،
سنگینی شكم بزرگش را همراه تیغه پشمهای سینهاش
بر روی خود احساس میكردم ،لحظاتی كه در التهاب
نفسهای بریدهاش همه او باال و پائین میرفت یكبار
دیگر آن هم در بیداری از كابوسی وحشتناك می-
گذشتم .لب گزیدم و در درونم تا جایی كه در توان
داشتم خاموش فریاد زدم :میالد.
بیاختیار سر برگرداندم و چشمم به گلهای مریم
افتاد كه در گلدان هایشان پژمرده افتاده بودند،
آنقدر از خود بی خبر و آنقدر در شیدایی و بی
خبری همه جانبهاش گم شده بود كه بی حركت و لمس
در گوشهای از تختخواب پخش شده بود شكم بزرگش
همراه با نفسهای هیجان زدهاش در جدال با یكدیگر
بودند و زمانی كه به ریتم كنترل شدهای بازگشت
دانستم كه باید در عالم مستی و رضایت در دقایقی
كه با آن در جدل بود از خود بیخود شده به خواب
رفته باشد .دست به كش پهن جورابم كه در آن نوك
قلم ریزی را ظریف جای سازی كرده بودم ُ
بردم .در
دنیایی كه عاقالن زندگی میكردند من حكم دیوانه
بیاختیاری را داشتم ،لب گزیدم و با حركتی آرام
ّم در انگشتم چند قطره خون سرخ را در
اما مصم
دستمال سفید ابریشمی چكاندم و آرام زیر بالشاش
قرار دادم ،خواب كوتاهی كرده بود ،شاید میان
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بیداری و غیر بیداری غلتی رو به من زد ،چشمان
میزدهاش را گشود و با حالتی گرم و راضی پرسید:
 حالت خوب است؟ گویا دراین دنیا نبودم.خمیازه ای كشید و ادامه داد:
 خیلی اذیت كردم؟! تو به این ظریفی و من ...جملهاش را ناتمام گذارد.
 من حالم خوب است ،شما خودتان چطورید؟! خوش تر از این نمیتوانم باشم ،در كنار تو،بعد از این همه سال انتظار و آن همه دویدن و
تالش امشب به آنچه در انتظار و تقاضایش بودم
رسیدم و نه تنها امشب بلكه میدانم همه شبهای
دیگر هم در انتظارم است.
از خودش و خواستههایش می گفت كه با تمام سعی-
اش در انتخاب كلمات باز غریبه مینمود ،هر چه
میگفت یك جانبه و تنها او بود كه معنی میداشت،
شاید هم حق را به خود میداد ،آنهمه بی مهری و
بی توجهی های مرا دیده و چشیده بود و حال به
مقصودش رسیده بود و این هم یك طرفه او راضی و
خشنود بود ،مرا چه باكی!
با رخوتی همه جانبه گفت:
قدری بخوابیم.
ً
 قبل از اینكه بخوابیم ،مادر و خواهرت حتمابیرون منتظرند.
 درست می گویی ،از یاد ُبرده بودم.
 زیر بالشات گذاردهام.دست زیر بالش ُ
برد ،در چنگش دستمال سپید
ّ
ابریشمی درتاریكی قرمز چراغ خواب شفافیت بخصوصی
داشت ،نگاهی به گلدان انداخت و گفت:
باید آب گلدانها تمام باشد ،گل ها هم مثل من
گویا عطشی بی وصف داشتند چون گلها همگی
پژُ
مردند.
زمانی كه از اتاق خارج میشد در فاصله كوتاهی
هلهلهای كوتاه تر شنیدم كه در دشت خوابم گم شد،
آه ...من خود را در رویاهایم پنهان كردم.
روز بعد احساس آرامش نسبی میكردم،از دهلیزهای
وحشتناك و نكبت باری كه زندگیام را زیر و رو
كرده بودند پیروز گذشته بودم و حال میتوانستم
با خیال راحت در ماتم زندگیام سوگواری كنم،
برایم بی تفاوت بود كه در زندگی زناشویی ام
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خوشبخت شوم یا نه  ،اّ
ما در راه انداز همه
افكارم دلم مثل هر دختر تازه شوهر كردهای میل
به یك زندگی راحت و بدون دغدغه داشتم .او شوهرم
ً انتظار داشت كه خوشبختش كنم.
شده بود و طبیعتا
حال چگونه نمیدانستم ،چاره دیگری نداشتم ،تصمیم
گرفتم سعیام را بكار ببرم و امیدوار باشم كه
موفق بشوم.
ابتدا با یك نامه شروع كردم هر چند دلم راضی
نمی شد بنویسم اما وجدان و احساسم میگفت كه
بنویسم و پس از چند بار خواندن این چند سطر را
به تنها آدرسی كه در دست داشتم روانهاش كردم.

" سالم میالد"
پس از رفتن شما زندگی ام با تمام
هیاهوی شاد گذشتهاش یکباره سرد و
خاموش شد ،به بیتفاوتی ای دست
یافتم كه به آن مجبور شدم ،حال
دیگر هیچ مهم نیست.
اآه  ...تا چشم گشودم مرا با بی-
میلی جدا ناشدنی بر سر سفره عقد
نشاندند و تا به خود آیم در قفسی
از زندگی زناشویی گذاردند ،درب قفس
بسته و بال و پرم بسته تر است ،مرا
ببخش مرا ببخش و بهیاد بیاور كه چه
دوران كوتاه اّ
ما جاودانهای را با
هم گذراندیم همیشه بهیاد تو.
این اولین و آخرین پیامی بود كه بعد از جدایی-
مان برایش فرستادم غافل از اینكه زندگی چه نقش
های دیگری دارد.
یك هفته سپری شد كه در واقع ماه عسل او محسوب
میشد و دوران تلخی های جسم و روح من .نمیدانم
در كدام مكتب درس زندگی و بخصوص مواد فیزیكی و
روحی را خوانده بود ،چون هیچ نمیدانست و من هر
چه تجربهام بیشتر می شد كمتر یادش میدادم،او در
فكر خود بود من هم در افكار و رویاهایم زندگی

افسون یک نگاه

/

233

می كردم و مانند دو قطب منفی كه بهم نزیك شوند
پس از قدری تالش بشدت از هم جدا و رها می شوند.
همسرم ،مردی كه با من سرش را روی یك بالش
خواب میگذارد و پس از آن از من جدا بود به محل
خدمتش در منطقهای از استان فارس میرفت و آخر
هفته به خانه بر میگشت و من درمحل زندگیام سرم
بكارهایم گرم بود ،مادر و خواهرش هم سرشان
بكارهای خویش ،خواهرش در شرکتی شغلی داشت و
بظاهر مبادی آداب به نظر میرسید اما دیدارهای
زیادی انجام نمیگرفت گویا یاد گرفته بود كه
فاصلهاش را حفظ كند .برادرش كه میآمد گاهی دور
هم مینشستیم ،از ته دل شاد بودم كه كاری بكار
من ندارند ،بیشك دانسته بودند كه تمایل زیادی
به معاشرت ندارم یا اینكه همسرم به آنها تفهیم
كرده بود .احترام متقابلی برای هم داشتیم و من
هیچ سعی ای در آزردن آنها نداشتم .زندگی را هر
آنچه كه بود میگذراندم.
بخشدار ،سال های خورشیدی با من فرق و فاصله
داشت ،عالقهای به خواندن كتاب نداشت از موسیقی
بازاری و شنیدن صدای بیروح زنی كه تقلید خواندن
میكرد و از اینجا و آنجای كجاش تعریف میكرد
خوشش میآمد .شعرهایی كه دوست داشت و از بركرده
بود .هجویات و برای مزاح و خنداندن این و آن
بود و به اعتراض من كه ُ
پرخوری و بخصوص افراط در
مشروبخواری شكماش را روز بروز بزرگتر و
ُم
بیقوارهتر میكرد ترتیب اثر نمیداد ،میگفت " :ك
خودمه" و بزودی دریافتم كه تمایالت دیگرش در
مقابل مقایسه با ماههای اول و روزهایی كه در
خانه نیست بشدت كاهش یافته و از آنجاییكه خود
روز بروز سردتر میشدم این ارمغانی بود بخصوص
اینكه نه جسمم و نه روحم هیچكدام آمادگی
بارداری نداشتند نكته دیگری كه توجهم را جلب
كرده بود تیرگی روز افزون لبانش بود كه به
تیرگی پوست بدنش نزدیك میشد.
با تمام تنهاییام در ایام هفته نه به خانهمان
می رفتم و نه به تلفن های مادرم پاسخ میدادم.
گویا او از مادر و یا خواهر بخشدار حالم را می-
پرسید .گاهی كوتاه با پدرم تلفنی صحبت میكردم.
اما شیرین هرگاه كه میتوانست پیشم میآمد و چون
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ً از من در خانه صحبت میكرد در نتیجه
طبیعتا
كنجكاوی مادر و نگرانی پدر كمتر می شد و مرا به
حال خودم میگذاردند.
یكسال به همین منوال گذشت به زندگیام كم و
بیش عادت كرده بودم ،معاشرین زیادی نداشتم
بیرون كه می رفتم و زوج های جوان را میدیدم كه
دست در دست هم خندان راه میرفتند و در گوش هم
پیچ پیچ میكردند به زمین و زمان و هر چه در آن
بود حسادت میكردم .تنها دلخوشیام خاطراتم بود
اما گویی آنها هم سال ها از من دور بودند  ،یاد
گرفته بودم كمتر به گذشته فكر كنم چون هیچ چیز
به جای خود باز نمیگشت و من از خواب اندوهناك
زندگیام بیدار نمیشدم و فكر كردن حاصلش جز رنج
و اندوه چیز دیگری نبود.
یك روز پنچشنبه بخشدار دیرگاه خانه آمد در
اتاق پذیرایی همانگونه كه دكمه پیراهنش را دانه
دانه باز میكرد و با هر دانه دكمه قدری بیشتر
از موهای زبر سینه و سپس شكمش به بیرون می-
جهیدند بدون آنكه بمن نگاه كند خسته و بی رمق
بی شكّ بی رمق از نشئه الكل ،بیتفاوت گفت:
 منتقل شدهام.برایم مهم نبود،وعده فرماندار شدنش را بارها به
ُخ ام كشیده بود.
ر
 خالصه ُپست فرمانداری را به تو دادند؟
همانگونه كه چند سكسكه كوتاه را در گلو خفه می-
كرد شكم بر آمدهاش را قدری خاراند و جواب داد:
 دست زیاد است و نور چشمان فراوان ،تا آنهاهستند من كجا ،حتی به بخشدار بودن هم راضی و
دلم خوش است .در این دوران آنقدر باید در
كریدورهای وزارتخانهها دوید و هزاران دستمال
خواهش دست گرفت تا ُ
پستی بدهند.
مانند بادكنكی تهی و سرگردان قدری در محیط اتاق
عقب و جلو رفت سپس خود را در ُ
مبلی ول كرد و
ادامه داد:
 در وزارتخانه آشنایی داشتم كه بمن قولفرمانداری داده بود ،حال خود او از كار بر
كنارشده.
در دلم خندیدم  :چشم مادرم روشن كه آرزوی بر
مسند نشستن ایشان را داشت.
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 برایم مهم نیست. برایت مهم نیست؟! نباید هم باشد ،من كی برایتمّ
هم بودم كه شغلم مهم باشد .پوزخندی زد و ادامه
داد:
 حداقل به تو میگفتند خانم فرماندار! به كجا منتقل شدهای؟ شهرستانی درشمال.احساس كردم رطوبت شرجی زمستان شمال در پشتم
نشست ،هر چند كه در بیرون هوا بهارانه بود.
 كدام شهرستان؟ فیروز كوه.هیچ از فیروزكوه نمیدانستم ،نه از موقعیت
جغرافیایی آن آگاه بودم و نه از فرم داخلیاش
 كجای شمال قرار گرفته؟ در مازندرانحس كردم سوزشی درقلبم دوید.
 برای چه مدت؟ چهار سال كی می روی؟! میل داری چهار سال تنها زندگی كنی؟! مرا یكسال تنها گذاردی ،به تنهایی عادت دارم.ً مثل معمول میآیی و می روی!
حتما
قوطی ای نوشابه از یخچال درآورد و گفت:
 اما هر هفته آمدم خانه و هفتههای زیادی هم پیغام میفرستادی كه نمی-توانی بیایی.
 حوصله بحث ندارم.هم او میدانست كه فاصله بین ما هر روز كه می-
گذرد بیشتر میشود و هم من میدانستم كه سال ها
از او دورم.
ُب چاره دیگری نیست،
 اگر الزم باشد كه بیایم ،خمجبورم و میآیم.
 شاید وقتش رسیده با مردمان دیگری آشنا شویممیگویند شمالیها بسیار مهربان و مهمان نوازند.
 پس با كمبود این همه دوست و آشنا كه تمامیاوقات فراغت را با آنها میگذرانی در این مدت
چگونه دوری شان را تحمل می كنی؟!
جوابم را نداد و بزودی در گوشه تختخواب به خواب
عمیقی فرورفت.
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روز بعد به خانهمان تلفن كردم  ،شیرین جواب داد
و وقتی خبر جدید را به او دادم بی اختیار شروع
به گریستن كرد.
با تمام بی عالقگی به صحبت با مادرم زمانی كه
گوشی را برداشت گفتم:
 آقای بخشدار شما فعالً تا مدت ها باید در خوابفرمانداری خود بماند.
 چه میگویی؟! پارتیاش را از دست داده و شاكر است كه بخشدارنگاهش داشتند.
 اّما!
 هیچ میل به بحث در این مورد ندارم. اگر میل داشته باشی میتوانی شیرین را با خودتببری.
گرمایی در دلم نشست ،شیرین را در كنار خود
داشتن برایم غنیمتی بود اما سریع و مطمئن جواب
رد دادم هر چند كه دلم هوی و هوسی دیگر داشت و
سرسختانه درخواست بدرقه آنها را هم نپذیرفتم
هنوز دلم آزرده و محبتم چركین بود.
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فصل چهاردهم
بهار گرم و خشك شیراز را پشت سرگذاردم بدون
آنكه با جاهای دست كودكیام وداع گویم و خاطراتم
را در صندوق خانه وجودم جایگزین كردم تا شاید
در نهایت تنهایی و گوشه گیری بكارم آید.
پس از طی مسافتی طوالنی كه میبایست نیم پهنای
طویل سرزمینم باشد با بغضی نمیدانم از غم و یا
شاید شادی در نیمه شبی به مقصد رسیدیم ،به خانه
جدیدم كه هیچ كجایش را نمیشناختم و از هیچ
زاویهاش صدای آشنایی بگوش نمیرسید .وسایل مان
هم پس از چند ساعت تأخیر وارد شد .نیمه شب
آنقدر كار جابجا كردن وسایل طاقتفرسا و خسته
كننده بود كه ما و هر كدام از همراهان در گوشهی
از خانه خسته و بی رمق برای خوابیدن َ
پهن شدیم.
بخشدار روز بعد به ادارهاش رفت و من با كمك
یكی دو نفر دیگر مشغول سر و سامان دادن خانه
شدم .آنقدر كار زیاد بود كه دو هفته اول حتی
فرصت نكردم برای دیدن محل اقامت جدیدم به بیرون
بروم.
لباس های گرم با خودم آورده بودم اما ماه
اردیبهشت آنچنان سرما شدید و گزنده بود كه
هیچگاه در شدیدترین فصل زمستان شیراز هم آن را
تجربه نكرده بودم .پس از طی دو هفته به
سرماخوردگی شدیدی دچار شدم كه آن هم مرا دو
هفته از بیرون رفتن ممنوع و گوشه نشین تختخوابم
كرد.
نمیدانم چرا در انتظار بودم كه كسی تلفن كند
و خوش آمد بگوید و یا دستی به درب خانه بخورد و
كسی برای عیادت بیاید اما همچو خبری در راه
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نبود .بخشدار صبح می رفت و وقت نهار باز میگشت،
دوباره می رفت و شب دیرتر باز میگشت .دمق و
بیحوصله تر شده و در واقع او برای خود زندگی
میكرد و من برای خودم .انتظار جملهای كه مبنی
ّر میكنم اگر
بر احساس باشد از او نداشتم و تصو
او عاشق و شیدا هم میشد باز نتیجه یكی بود و من
میدانستم كه جمالت لطیف و زیبا هیچگاه ناگهان در
مغز نمیجوشد و اظهار محبت چون تأتر خیمه شب
بازی نیست كه انسان ادا در آورد بلكه زمینه و
پایهاش باید از دوران بسیار دور زندگی یعنی در
محیط خانه در انسان گذارده و با جوشش وجود شخص
بزرگ شود و باز میدانستم كه اگر انسان راه اول
را از دست داده باشد باز میتواند خیلی یاد
ناگرفتهها را در كتاب ها و حرف های خوب دیگران
جستجو كند اّ
ما همسر من نه آن داشت و نه این راه
می رفت.
یكروز جمعه كه چهار هفته از ورود ما میگذشت و
من هنوز شهر را ندیده بودم بخشدار مرا با
ً قراضهای
اتومبیل اداره كه جیپ كهنه و تقریبا
بود برای دیدن شهر ُ
برد .خودش اتومبیل را هدایت
میكرد و از تنها خیابان آسفالت آن مكان كه پس
از طی مسافت كوتاهی دانستم كه قصبهای بیش نیست
عبور میكردیم ،اشارهای به مردی با لباس ارتشی
قا در وسط خیابان یك دست را به پشت
كرد كه دقی ً
كمر حمایل كرده با باطومی زیر بغل شق و رق ،
آرام و مطمئن راه می رفت گوئی شهر مال اوست.
بخشدار سرش را به عنوان سالم تكان داد و گفت:
 جناب! رئیس ژاندارمری این جا است.در حالی كه از هیبت آن مرد و طرز قدم زدنش كه
گویی صاحب آن قصبه است حیرت كرده بودم پرسیدم:
 درجهاش چه است؟! استوار یك ،پاگونهایش را ندیدی كه سه تا روبه پایین و یکی رو به باال بودند! اّ
ما كالهش را
چنان تا نوك دماغ پایین آورده است و به گونهای
نشان میدهد كه گویی ژنرال است.
لحظهای سكوت كرد و سپس ادامه داد:
 در این َدم و دستگاه خراب شده از این ها كم
نیستند ،كافی است چهار تا انسان درست و حسابی
را به دژخیم بسپارند تا ترقی كنند.
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چند مغازه فكستنی و چند خواروبار فروشی زهوار
دررفته را پشت سر گذاردیم ،دكهای خودنمایی می
كرد كه پیكر دو گوسفند ذبح شده در بیرون آن به
دار میخ آویزان بودند و باالی هر كدام لشكری از
مگس در پرواز ،باالی دكه با خط درشت و كج و
معوجی نوشته شده بود:
" قصابی پاستوریزه"
اّ
ما رایحهای درفضا پیچیده بود كه فكر به
گوسفندان را دور میكرد و من آن را به خوبی می-
شناختم .درختانی در اطراف نشسته بودند كه سبز
ُ
پررنگ و گلهای سپیدش همان بودند كه در
نارنجستان شهر خودم دیده و بوییده بودم ،اما
گویی عطر بهارشان این جا شیرین تر و شدیدتر
بود.
از منطقه خارج شده بودیم و به این فكر مشغول
بودم كه شریك زندگی من دلش خوش بود كه بخشدار
این ناحیه است.
ناگاه فضایی روبرویم باز شد كه وصفاش مشكل
است گویی كلید انداخته بودند و درب بهشت باز
شده بود ،مانند تابلو نقاشیای كه دست هنرمند
خالقاش از هیچ كوششی برای خلقاش كوتاهی نكرده
بود ،دشت سبز با جلگههای كوچك و بزرگی كه زن
هایی با لباس رنگارنگ محلی كه چند نفری بچههای
خردسالی را در پشت خود حمل می كردند ،پاها تا
زانو در آب فرو رفته درون آب جوانههایی را می-
كاشتند و عكس همه آنها را میشد در جلوگاه شفاف
آب جلگه دید .دورنما سبز و رنگ آلود ،هوا صاف و
آسمان آبی با تمام مقاومتی كه میكردم باز موفق
نشدم حمله افكارم را كه سالی بود بر آن مهار
زده بودم به پرواز در نیاید .زیر لب آهی كه
درسینه داشتم بیرون دادم سرم را به تلق نشسته
به برزنت ماشین تكیه و آهسته بیصدا نالیدم:
 پس همین بود كه او وصف میكرد  ،حال زندهاش راتجربه می كنم ،آه  ...پس همین بود.
 چه همین بود؟! چه با خودت می گویی؟! وصف بهار شمال و جالیز؛ زنان برنجكار و اینطبیعت زنده.
 برای ما كه تا بحال ندیدهایم جالب است. -این همه طراوت ،سرزندهای و زیبایی.
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 خوشت آمد؟ نه از قصبهای كه باید چهار سال در آن زندگیكنم بلكه از زیبایی و دست نخوردگی طبیعتش
 شیراز خودمان زیبایی دیگری دارد. شهر چرا ،اّما از دروازهاش كه خارج میشوی همه-
اش كوه است و تپه و خشكی ،اّ
ما اینجا
لحظهای سكوت كردم.
 از شهر كه وقتی خارج می شوی همهاش زیباییاست.
 زمانی كه سرمای شرجیاش را پشت سر بگذاریمگرمای شرجی ترش شروع میشود و فصل عرق ریزی.
خندهام گرفت ،گفتم:
 چه خوب ،پس تو آنچه را كه فراوان مینوشی چندقطرهای را به این صورت پس میدهی!!
شاید خواست با من همدلی كند ،لبخندی زد و گفت:
 شاید هم همین طور باشد. فصل دریا در چه ماهی شروع میشود؟ آب دریا تا گرم شود چند ماه دیگر در پیش است. دلم می خواهد دریا را از نزدیك ببینم ،مندریا را تنها در فیلم ها دیدهام و یا در كتاب
ها خواندهام.
 من هم ندیدم كارون دریا نمی شود. كارون شط است ،مثل یك خیال .اّما دریا میتواند
مجموعهای از خیال ها باشد .آیا فاصلهمان تا
دریا زیاد است؟
 با اتومبیل میشود ساعتی بعد به آنجا رسید. روزی به ساحل برویم. حال زود است ،هوا هنوز سرده. سرما مهم نیست ،دلم می خواهد دریا را ازنزدیك ببینم ،می خواهم بشنوم موجهایش چگونه در
گوش مینشیند و سخنش با گوش ماهی ها را لمس كنم.
 باشد ،روزی به آنجا خواهیم رفت هر چند كه تومیل نداری با من زیاد جایی بروی .مدتها بود
اینگونه نزدیك با هم ننشسته و صحبت نكرده
بودیم ،دراوقات فراغت او اغلب با دوستانش و یا
با مادر و خواهرش بسر میبرد و حال این جا هم یا
در محل كارش بود و یا با دوستان جدیدی كه پیدا
كرده بود و صمیمیتریناش رئیس ژاندامری بود .من
هم نه توجهی داشتم و نه دقتی نشان می دادم.
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تنهاییام را دوست میداشتم و مصاحبت با او راضی
و شادم نمیكرد .خود او هم سعی ای در تغییرش
نداشت و من میدانستم كه توجه و یا بی توجهی من
در ماهیت زندگی مشترك ما تأثیری نخواهد داشت.
اّ
ما حال در این مكان كوچك كه نمیتوانست مانند
گذشته زیاد دنبال دوستان برود چون محیط كوچك و
چشم ها و گوش ها باز بودند مصاحبی خصوصیتر از
من كنار خود نداشت ،و من هم كسی دیگر را جز او
برای هم صحبتی .رنگ لبانش تغییر زیادی نكرده
بود و قدری سر زنده بودنش را به حساب تغییر آب
و هوا می گذاشتم.
چند هفته بعد روزی گفت سه روز مرخصی گرفته و
اتومبیلی از یكی از همكاران به عاریه و برای
دیدن دریا می رویم.
نمیدانم چرا حرارت گرمی به دلم نشست .خدایم
شاید مرا ببخشاید ،اما از گفتار او نبود ،من
بوضوح میدانستم كه مرا با تمام جوانی و زیبایی-
ام دوست نمیدارد .نه به این دلیل كه من سردی
نشان میدادم بیتردید چون برایم ثابت شده بود به
این علت كه اصوالً مرد سردمزاج و تهی از عواطف
رمانتیك و عاشقانه بود .او مرا خواسته بود كه
فقط بدست بیاورد و موفق هم شده بود .حال هر
آنچه كه با من و از من بود برایش بیبها و در
نتیجه خالی از اهمیت بود اما حال  ،چگونه میل
داشت مرا پس از طی یكسال زناشویی و اغلب دور
بودن از هم به مسافرت ببرد برایم سؤالی بدون
جواب بود.
یك روز چهارشنبه حركت كردیم ،عالقه فراوانم را
به موزیك اصیل و سنتی میدانست اما چندین كاست
موزیك بندری و نیم عربی با خود همراه داشت .من
هم یاد گرفته بودم كه نشنوم و به گونهای هم
نمیشنیدم و بیشتر در بحر طبیعت و افكارم گم می-
شدم ،به باران و اغلب باریدن هوا عادت كرده
بودم و زمانی كه موهایم از باران خیس میشد حس
میكردم كه در علف های خیس دشت گره خورده و یا
گویی فواره كوچك خانه ما در آسمان باز شده باشد
و به این گونه احساس سبکی میکردم.
بنام
ساحلی
منطقهای
مقصدمان
میدانستم
دریاكنار است كه یكی از زیباترین سواحل بحر خزر
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محسوب می شد و باز میدانستم كه برای رسیدن به
مقصد باید از شهری بگذریم كه در خاطراتم بنام
شهر عطر تلخ نارنج حك شده بود .این تشبیه را
روزی شنیده بودم ،بدون اینكه بیشتر در موردش
توضیحی بشنوم .گویی عطر نارنج نظاره گر بازی
از میان شهر به آرامی می-
حوادثی تلخ باشد.
گذشتیم ،در پیاده روها و در هر سوی پیاده رو
جویی روان و به فاصله چند متر از هم درختان سبز
سیر و روشن نارنج سرافراز و بلند با گرههای ریز
سبزش خودنمایی میكردند .خیابان نمناك گویی مدتی
قبل از ورود ما رگباری تند و سریع غبار روز را
از شهر زدوده بود .تمام جانم مانند انسانی
معتاد كه به مخدرش دست نیافته باشد هوای این
داشت كه شهر را با تمام کوچههایش بگردم .هوایش
را ببلعم تا خماری خمیازه آور از جانم بگریزد،
و از سویی مانند ترك اعتیاد كردهای همه جانم
میگفت:
برو ،چنانكه معتاد برای ترك اعتیاد به گریز از
مخدرش احتیاج دارد.
بخشدار به آرامی اتومبیل را هدایت میكرد و از
خیابان آسفالته طویلی میگذشتیم ،شهر تقریبا
بزرگ و قدری قدیمی بنظر میرسید شامگاه یك روز
بهاری بود و زمانی كه بانگ آشنا و خوشآیند اذان
مغرب در گوشم نشست شادیای در دل غمناكم جایگزین
شد ،شادی یك آشنایی و غریبه نبودن در این شهر،
همان بانگی كه در شهر خودم هم میشنیدم و درعین
غصهها دوستش می داشتم و غمگسارم بود.
نمیدانم چه مسافتی طی كردیم و چه مدتی در
افكارم پی گمشدههایم گشتم ،اّ
ما با صدای ناموزون
ُ
موزیك بندری كه بیشك صدای ضربههای تمبك آن می-
بایست از روزنههای اتومبیل به بیرون نفوذ كرده
باشد به خودم آمدم.
 خیلی راه در پیش داریم؟ نه ،شهر را پشت سرگذاشتیم ،حدود بیست دقیقهدیگر به مقصد می رسیم.
خوشحال شدم ،در تمام راه یكبار توقف داشتیم و
آن هم تنها در میان دشتی بنفشه وحشی كه به وفور
در اطراف دیده می شد و من میكوشیدم خستگی روح و
بدنم را با دیدن آنها از خود دور كنم.
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 كجا خواهیم بود؟ ُهتلی را پیشنهاد كردند ،تلفن كردم و جا رزرو
كردم.
مدتی بعد به هتل رسیدیم ،كوچك اّ
ما مكان
زیبایی بود ،جای دنجی بنظر میرسید كه با روحیه
و خواسته من مساعدت كامل داشت ،هوا تاریك شده
بود و اطراف را به خوبی نمی شد دید.
ّ
صبح زود با روز بخیر گفتن چند خروس محلی كه
گویی در رقابت با هم از هیچ كوششی خودداری نمی-
كردند از خواب بیدار شدم .از پنجره بزرگ اتاق
بیرون را نگاه كردم تا چشم كار می كرد دریا بود
و باز هم دریا ،آسمان آبی و فضا پاك و دریا
آرام با موج های ریز كه میبایست از وزش نسیم
صبحگاهی جوشیده باشند .شن ساحل از دور مرطوب و
كدر به چشم میخورد .دقایقی بعد تنها در ساحل
قدم میزدم .بخشدار از می زدگی شب گذشته هنوز
هشیار نشده در خواب بود.
چند مرغ باران در فاصلهای نه چندان دور در
هوا میگشتند ،باید با باران روز قبل آمده
باشند ،بدنشان مثل ابر سفید و بال هایشان
سفیدتر و در انتها تیره با منقارهای نارنجی.
میان خود همهمهای داشتند كه به فریادهایی مبدل
شده بود ،ساحل طویل ،دست نخورده و خلوت بود با
شنهای ریزی كه با وزش باد و فشردگی ماسههای
مرطوب شكل دال ُ
برهای طویلی به خود گرفته بود.
آالچیقهایی از نیخیزران كه در ساحل ساخته بودند
و یا از سال قبل هنوز بر قرار بود ردیف كنار هم
و گاهی با قدری فاصله دیده میشد و چه جالب كه
پایههای آالچیق ها چون از تنه درختان تهیه شده
بودند همه به برگ نشسته منظرهای طبیعی بوجود
آورده بود كه نمیشد باور كرد ساخته دست انسان
است.
مدت زیادی راه رفته بودم .هوا و زنده بودن
دریا در آن خلوت روز یك نوع آرامش روحانی در
وجودم میدواند ،موهایم مانند شعلههای سیاه و
خاموش با وزش نسیمی نمی دانم از كجا رسیده گاهی
دورصورت و گهی اطراف گردنم میچرخید و زمانی كه
آنها را با سر انگشتان از مسیر چشمانم دور می-
كردم با احساس اینكه اشك هایم میخواهند به ساحل
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بنشیند روی زانو نشستم و با تکهای چوب خشك در
ماسه مرطوب نوشتم:
 من زنی جوان و با هزاران آرزو اّما پر اندوه
هستم و كنارش نقش قلبی كشیدم كه پیكانی در آن
نشسته بود.
سایهای باالی سرم مرا به خود آورد ،سر بلند
كردم ،شوهرم بود .با تعجبی در صدایش پرسید:
 چه زود بیدار شدی ؟ تنها در ساحل چه می كنی؟فرصت نكردم جوابی بدهم ،با فاصلهای كم ازدریا
نشسته بودم ،موجی كوتاه بسرعت رو به ساحل جلو
آمد و قبل از اینكه پاهایمان را خیس كند بسرعت
ازآن دور شدیم اّ
ما دیدم آنچه نوشته بودم
درماسهها گم شدند.
 با قطعه چوبی روی ماسه خط میكشیدم. ساحل خلوت است .سوز مالیمی كه در هوا است كسیرا بفكر دریا نمیاندازد.
 لطفاش به همین است كه انسان میتواند با خودتنها باشد.
روسریام را از شانهام به سرم انداختم.
 تو تنهایی را دوست داری. با آن كنار میآیم. من نمیتوانم تو را بفهمم ،با آنچه كه تصور میكردم باشی زمین تا آسمان فرق داری .تمام سعیام
این بود كه بدستت بیاورم و مال من باشی و حال
كه دارمت و میدانم كه با من هستی جسمات دركنار
من میگردد اما روحت اینجا و با من نیست .من حتی
نمیدانم درافكارت چه می گذرد ،ای كاش میتوانستم
در فكرت نفوذ كنم و بفهمم كه در چه دنیایی
زندگی میكنی.
 هیچ انسانی این نیرو را ندارد كه در فكرانسان دیگر رخنه كند مگر آنکه آن انسان خود
بخواهد و یا آنكه از سالمتی عقل و اندیشه بدور
ّت را در رگهای انسان
باشد .هیچگاه نمیتوان محب
تزریق كرد و هیچگاه نمی شود انسان را مجبور كرد
كه انسان دیگری را دوست بدارد مگر آنكه او خود
بخواهد .عشق ،محبت ،دوست داشتن پدیدهای ناگهانی
است كه خود بخود بوجود میآید و فرم میگیرد و
ابدی میشود ،مهم این است كه ما خود آن را ارزان
و بیهوده از دست ندهیم.
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 میخواهی بگویی كه در تو هیچ عالقه نسبت بمنوجود ندارد؟
 این گونه كه ما این راه را طی كردهایم نمی-توانیم مدعی باشیم كه عالقهای دو جانبه است.
 پس چه است؟ ! از جانب من نوعی احترام حرمت اینكه شوهرمشدهای،خواستی ،آمدی ،پافشاری كردی بدون اینكه
ذرهای از خواستهات ،آمدنت و عطشات برای دست
یافتن بمن را به من گفته باشی ،مرا به تو دادند
و تو موفق شدی.
دستی به سبیلهای ُ
پر پشتش كشید ،گویی از رطوبت
شور دریا خیس شده باشد و او آن را پاك میكند.
 چه احترامی؟! احترام یك زن جوان نسبت به شوهرش كه با سالها اختالف سن با او زیر یك سقف زندگی میكند و بر
پایه یك سنت دیرینه این مرد است كه متقبل همه
مخارج زندگی میباشد و چون رسم چنین است مرد به
خود این حق و اجازه را میدهد كه بر همسرش
حاكمیت كند.
 اّما تو خودت بهتر می دانی كه خواستمت و برای
همین هم پیات فرستادم و تو خودت قبول كردی كه
زن من بشوی.
 و تو خودت بهتر می دانی كه پس از چه مقداردوندگی و تالش تو كه درآن ذرّ
های احساس و عالقه
نمایان نبود ،تو در خواستهات پافشاری و سماجت
میكردی چون میدانستی كه من آشكارا مخالفت می-
كنم.
 بس است دیگر نمیخواهم بشنوم .چه بخواهی و چهنخواهی حال زن من هستی .مشكل بود ببینم كه آیا
در صورتش خشمی میجوشد یا نه ،تیرگی پوست صورتش
التهاب احتمالی درونش را نشان نمیداد ،اما از
باال و پایین رفتن سریع شكمش میتوانستم حدس بزنم
كه نفس هایش مقطع است كه باید حاكی از خشم
درونش باشد.
 همیشه فكر میكردم دبیرستان را تمام میكنم وزندگیام به راه دیگری میافتد.
 من هم همیشه فكر میكردم كه اگر دختر جوانی رابه زنی بگیرم تجربهای نخواهد داشت و میتوانم به
او درس زندگی یاد بدهم حال میفهمم كه اشتباه
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فكر میكردم و حتی دخترهایی به كم سنی تو می-
ّرش
توانند افكاری در مغز خود داشته باشند كه تصو
برای مردها مشكل است.
 چگونه میخواهی اشتباهت را جبران كنی؟!انتظار داشتم خشمگین تر شود ،فریاد بزند كه تو
بدرد زندگی نمیخوری ،من برندهام كه زندگی جوان
ترا ویران و طراوت و تازگیات را از تو گرفتم،
تو دیگر به كار من نمیآیی ،ترا طالق می دهم .چه
انتظار بیهودهای.
ماهها فرصت داشتم فكر كنم و به این نتیجه رسیده
بودم كه ادامه زندگی ما با هم در مسیر یك زندگی
ُ
نرمال نخواهد بود .سالیان خواهد آمد و گذشت و
من اندر خم یك زناشویی بی معیار باقی خواهم
ماند كه در آن جز حسرت و بی امیدی چیزی دیگر
نخواهد بود.
 تو باید بیشتر مشغول باشی هیچ كار مهم اینداری كه انجام دهی در نتیجه روزهایت در تنهایی
و مالل سپری میشود و این همه افكار نادرست را در
خودت تقویت میكنی زمانش رسیده كه چشمانت را باز
كنی و بفهمی كه شوهرت دادهاند.
چند گوش ماهی كوچك سفید و قهوهای را با غیض
پاشنه كفشاش زیر ماسهها پنهان كرد و مانند
فرمانده شكست خوردهای كه برای پیروزی دستور
شبیخون زدن میدهد دست های پف آلودش را روی
شكماش قرار داد و آمرانه ادامه داد:
 تو باید سرگرم باشی ،به سرگرمی احتیاج داریكه مشغولت كند.
 سرم به كارهای خانه گرم است. نه ،كافی نیست ،تو باید مشغولیات مهمتر ازاین ها داشته باشی كه با تمام وجودت به آن برسی
و آنقدر مشغولت كند كه به فكرهای متفرقه و زاید
نرسی.
نمیدانم چرا ناگهان حس كردم زیر پایم خالی
شد .شنیده بودم انسانی كه شنا نمیداند در میان
موج دریا ،هر چند اگر موج زیاد بزرگ و هراس
انگیز هم نباشد ممكن است زیر پایش را خالی كند
و او میان موج گم شود كه به بهای جانش تمام می
شود و حال این احساس آب از سر گذشتن یكباره در
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من جوشید ،سرد شدم ،بدنم به چندش افتاد اّ
ما نه
از سوز مالیم آسمان.
 چه سرگرمی؟! تو باید حامله شوی! باید بچه دار شویم ،یكبچه ترا بیشتر به زندگیمان عالقمند و پای بند می
كند.
بغض گلویم را فشرد ،احساس كردم رطوبت هوا شور
است و فریاد مرغان باران بلندتر و عمیق تر.
 نه ،نمیخواهم ،االن زود است ،هیچ رسم مادربودن را نیاموختهام ،نه  ،ترا خدا ،حال خیلی
زود است.
 از قبل آموختن الزم نیست یاد میگیری فوقش كسیرا میآورم كه كمكت كند تا تنها نباشی مگر این
همه مادرهای جوان چه میكردند و یا حال این همه
مادرهای جوان دیگر چه میكنند یك شكم میزایی یاد
میگیری!
با تمام عزت نفسام و با تمام بیعالقهگی ای كه
نسبت به او داشتم بیاختیار به این فكر افتادم
كه بیشتر از این از خود بگذرم جلوی پاهایش زانو
بزنم و مانند آدمكی مصنوعی دستهای سرد و
نامهربانش را بگیرم و التماس كنم كه از این فكر
حداقل تا مدتی در آینده بیرون بیاید ،اّ
ما آن
انزجار درونی از این عمل باز نگاهم داشت.
 اّما من برای مادر شدن هنوز خیلی جوانام.
 و من برای پدر شدن سال ها بسرعت از مقابلدیدگانم میگذرند.
 اووه  ...نه ،ترا بخدا ،حال خیلی زود است،بگذار چند سالی بگذرد ،بگذار تا هر دو آمادگی
داشته باشیم؟
ّ
گویا حرف هایم را نمیشنود و یا میشنود اما
اهمیتی برایشان قائل نیست .در صورتش حالتی را
میدیدم كه گویا از افكار درونیاش شاد و راضی
بنظر میرسد ،راضی از دستوری كه هم اكنون به
صورت فرمولی اداری صادر كرده و منتظر اجرایش
باشد و بی شك به طرز اجرایش بیشتر میاندیشد.
آه  ...پروردگارم این چنین مردی كه هیچ عاطفه و
احساسی در طرز گفتار و كردارش نیست میتواند پدر
خوبی برای فرزندش باشد؟!
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 برگردیم ساعتی است كه راه می رویم خسته شدهامهیچ صدای دیگری غیر از صدای امواج دریا و همهمه
این پرندهها و حرف های غم انگیز نشنیدم ،كنار
كارون حداقل چند بلم را میشد دید!
 مرا آوردی این جا كه دریا و ساحل را ببینم،تو از دیدن این همه طبیعت آبی لذت نمیبری؟!
 اّما نمیدانستم كه همه چیز دیگر را بیشتر از
این فراموش می كنی.
قدری مكث كرد و سپس سرد ادامه داد:
 همه چیز كه بمن مربوط میشود ،برگردیم ،خستهشدم ،سردم شده ،باید گرم شوم .حرارتی میخواهم
كه گرمم كند و سرحالم بیاورد.
 تو برگرد ،تا قدری استراحت كنی من هم برگشته-ام.
روی كندهای خشك و سپید از بیداد زمان نشستم و
از دور نظارهگر فرم گرد و كوتاهش شدم كه در بی-
نهایت بتدریج به نقطهای مشكی مبدل و بزودی گم
میشد ،دو پروانه زرد خال خالی در اطراف من سر
به سر هم گذاشته بودند .ضربان قلبم هنوز از
شنیدن جمالت آخرش آرام نگرفته بود هر چند خودش
دیگر در بینهایت دیده نمیشد ،آه  ...خدای من،
این را دیگر چگونه تحمل كنم ،در زندگی مشكل و
ً از
پیچیده انسان هیچ احتیاجی نیست كه شخص حتما
همه خوانهای مشكلش بگذرد تا هفت خوان بدبختیهاش
تكمیل شود ،بلكه مشكلی به تنهایی میتواند هفت
خوان بازنشدنیای محسوب شود و من از بسیاری آنان
گذشته بودم اما حال!...
انگار مشكل است تظاهر به خارج بودن از مطلبی
كه بی شك میتواند از مهمات زندگی زناشویی توأم
ّت
با خوشبختی برای هر دختر جوانی باشد ،لذ
باروری با عشق و پیش از آن چیدن دانههای عشق و
دلدادگی و كشت آن در وجود  ،آه  ...همهاش سراب
شده.
چگونه میتوانستم او را از افكاری كه در سرش
افتاده بود دور كنم میدانستم غیر ممكن است .به
هتل و اتاقمان رسیدم ،یك قدم به جلو و هزاران
قدم به عقب برداشتم ،دلم نمیخواست وارد شوم،
ایكاش موجی به اندازه همه دریا به جلو میآمد و
مرا با خود میبرد ،برای همیشه ،با بی رغبتی
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دستگیره را فشردم ،پنجرهها بسته ،پردهها آویخته
و اتاق در هیاهوی روز ساكت و تاریك بود .مثل
همیشه بویی كه خوب میشناختم و مدتها بود نسبت
به آن بی تفاوت تر شده بودم در جو اتاق موج می
زد ،بوی الكل و بوی بدن و چون میدانست كه از
احساس نفس هایش در بنا گوشم خوشم نمیآید و
منطقهای ممنوعه است نفس زنان و بریده در فاصله
یک قدم گفت:
موهایت بوی دریا گرفته.
در دل گریستم كه :اشك هایم شورتر از عمق
دریا .دقایقی بعد مثل همیشه به خوابی راضی فرو
رفت .از هتل خارج شدم ،به هوا و به آرامش درون-
ام احتیاج داشتم و به تنها موردی كه فكر نمی
كردم جسمام بود ،جسمی كه منزلگاه و استراحتگاه
غریبهای شده بود و من از آن كوچ كرده بودم ،اما
حال ،اگر اقامتگاهی برای موجودی میشد كه نیماش
از آن من بود ،چه میكردم؟! آیا میتوانستم دوستش
بدارم ،آیا قادر بودم مادر خوبی باشم؟! آنقدر
اّ
ما و چرا در فكرم میجوشید كه وحشت از دست دادن
كنترل روحام داشتم ،آیا من بتدریج و در نهایت
شفافیت و آزادگی روحام را از دست میدادم؟!
سه روز بودن در ساحل غمگین ترم برگرداند ،رو
به سوی فیروزكوه احساس میكردم دانه تلخ الكل و
بوی تن یك غریبه چون نطفهای ناخواسته در جانم
نشسته و من چاره دیگری جز پروراندن آن در وجودم
ندارم.
از میان پنجره اتومبیل دامنه كوههای سرسبز را
میدیدم كه تپههایی كوچك و بزرگ را در دامان خود
گرفته و میپروراندند .گاهی سایه بر آنها
انداخته و گاهی وزش نسیمی را در پیكر آنها
میدواندند تا رخصت روزانه را چاشنی بودنشان
كنند .هیچ ابری از خشم و غضب دركوهساران نبود،
آرامشی به شكوه بهاری دلپذیر در دل كوه و دشت
نشسته بود و آنچه مرا گهی از عالمم بیرون می-
آورد تنها صدای وزش باد به بدنه اتومبیل بود كه
با سكوت كامل داخل آن هم آهنگ میشد.
نمیدانم این چه احساسی است كه پس از نشست
نطفه در بدن ناآگاه ترین و بیتجربهترین زنان را
متوجه میكند كه از این پس در وجود خود برای
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ماهها تنها نیستند و با وجود تنهایی مطلق در
بیرون از جسم خود آنان در درون خود وجودی را
میپرورانند كه محسوس و یا نامحسوس بزودی همه
وجود او را در برخواهد گرفت تا رشد كند ،برسد و
بزودی به دنیای پر از غم وارد شود و چون وارد
شد با فریاد اعتراض خود اعالم كند كه این من
نبودم كه میل ورود به دنیای شما را داشتم و حال
من مطمئن بودم كه در فاصله كوتاه یك آه كه من
در شرایطی ناخواسته از میان لب هایم بیرون داده
بودم باید ماهها در انتظار رشدش باشم ،آیا من
میتوانستم مادری عاقل و كامل باشم؟!
با حملههای كوتاه جسمام كه بعد از دویدن
مسافت زیادی به دنبال یك اتوبوس گاهی گریبان
گیرم میشد و نفسام را بند میآورد و مرا مدهوش
به گوشهای میافكند و من تاكنون توانسته بودم از
نظر خیلیها مخفیاش نگاه دارم ،چگونه میتوانستم
كنار بیایم و یا حساسیت مزاحم زیر پوست سرم را
كه بسرعت رو به افزایش بود چگونه میتوانستم
بهبود دهم؟ آیا میبایست بیش از این تنبیه می
شدم؟! آنچه مرا بیش ازپیش متقاعد میكرد باور
این بود كه من به انواع گوناگون از میان تنبیه-
ً مستحقاش هم بودم.
هاتی عاطفی میگذشتم كه طبیعتا
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فصل پانزدهم

روبرویم از میان پنجره باز درخت عظیم انجیر
با برگهای پهن و سبزش در باغچه همسایه سر فراز
و شنگول ایستاده است .به واژه شنگول فكر می كنم
و با همه غمم در تنهایی لبخندی میدانم بیرنگ لب
هایم را میپوشاند .سرحال و شنگول! زیرا اگر
نبود این همه خشاخش ساتین گونش را چنین بدست
نسیم شامگاهی نمیسپرد و گویا جیرجیرك ها هم
همین را میطلبیدند چون با آن همدم قدری از ریتم
خارج بودند.
نفسی عمیق میكشم و هوای داغ شرجی را بدرون
كف
با
و
میفرستم
ریههایم
دست هایم اشكام را پاك و شكمام را نوازش میكنم.
هر روز كه میگذرد بزرگتر و نمیدانم كه چه می-
شود!
احساسی عجیب و به خوبی آشنایی دارم احساسی كه
مرا در همه جای ناآباد وجودم از همه و همه
بیزار و فراری میدهد ،حتی از اوییكه در وجودم
میپرورانم ،احساسی كه نمیگذارد به این غریبه
آشنا فكر كنم پیوندی با او ببندم و او را با
این که در وجودم است كامل بپذیرم و دوست بدارم.
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از اویی كه با هر جنبش حتی نامحسوس اش به خاطرم
میآورد كه چگونه و با چه تلخی در وجودم نشانده
شده و با چه بیزاری ای بذرش را در من در هوس
لحظهای لذت نشاندهاند.
هزار فكر در سر دارم كه هیچكدامش را نمیتوانم
جوابی صحیح برایش بیابم .همه ترسم این است
زمانی كه او را چون موجودی كبود و بی دفاع روی
سینهام قرار میدهند عكسالعملام چگونه خواهد بود
و با او چه پیوندی خواهم بست .خدایم مرا مانند
همیشه نمیبخشاید ،چون همه نیرویم صرف این جدّ
یت
میشود كه از همه چیز و همه كس تنفر بدارم.
نمیدانم چه مدت جلوی پنجره اتاق ایستادهام ،
هوا گرگ و میش و برگهای انجیر هنوز در نجوا اما
جیرجیركها گویی به خواب رفتهاند ،چشمم به ساعت
روی میز میافتد چهار با مداد است.
سعی میكنم احساس تهوعام را ببلعم و چند دانه
عرق كه برپیشانیام نشسته بچكانم .خستهام دلم
میخواهد جایی بنشینم اّ
ما حوصلهام نمیشود .این
پا آن پا میكنم ،بیقرارم ،اّ
ما نمیدانم چرا و
مانند همه ماههایی كه گذشت بیتفاوت.
صدای كلید انداختن در قفل درب را میشنوم ،باز
هم بیتفاوت در جایم ایستادهام و دقایقی بعد كه
وارد اتاق میشود حتی بر نمیگردم كه نگاهش كنم،
او هم عادت كرده است!
 هنوز بیداری؟!زبانش در دهانش به خوبی نمیچرخید ،گویی برای
ّ دهانش در جنگ
ادای این دو واژه دهها بار با سق
و گریز بود ،میدید كه بیدارم ،نمیتوانست در
انتظار جوابی باشد.
سؤالی برای خالی نبودن عریضه بود.
كتاش را كه آویخته به بازویش بود؛ قهرانه
بهسویی انداخت و با این حركت موجی از بوی
شناخته شده الكل مانده با ادغامی از بوی كهنه
تر بدن در اتاق پیچید ،اّ
ما نه ،با تمام پریشانی
افكارم بوی جدیدی را در اختالط با بوهای دیگر حس
میكردم ،بوی زغال سوخته در منقلی بود كه آن
روزها ،روزهای شاد زود گذر زندگی درگردش های
صحرایی به پا میكردند تا غذایی آماده شود .بوی
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منقل ،بوی زغال سوخته و بویی تلخ داشت كه نمی
دانستم چیست.
 بروبچه ها بساطی پهن كرده بودند!با تمام كوششی كه در ردیف كردن كلمات بكار می-
برد باز بزحمت توانست این جمله را بسازد.
ً خوش گذشته است!
 حتما معلومه كه با دوستان خوش میگذره. گویا امشب بیشتر از همه شب های دیگر كیفكردهای؟!
 حوصله ندارم ،باید بخوابم. كسی جلویت را نگرفته،خودت میایی و خودت هممیروی ،خودت به خوابت میرسی و كمبودی هم نداری،
بیدار میشوی و باز میروی ،خودت بهتر میدانی كه
برنامههای زندگیات مرتب است!
هوا داغ و شرجی بود ،دست در جیب شلوار ُ
برد و
عرق
تا
درآورد
را
دستمالش
پیشانی اش را پاك كند .لولهای كوتاه و سفید از
جیبش بیرون افتاد مخروطی و به اندازه دو بند
انگشت بود.
 آنقدر تشنهام كه میتوانم حتی آب یك دریا راهم بنوشم.
شنگولی ای را در او میدیدم ،ادامه داد:
 بشرطی كه آبش شیرین باشد!خواست خوش خندگی كند ،به سكسكه افتاد.
 حوصله ندارم ،خوابم میاد.بهزحمت و تلوتلو خوران از اتاق خارج شد ،بسته
روی فرش افتاده بود و با سكوتش بمن تفهیم می
كرد كه بخشی دیگر از نابسامانی پنهان زندگیام
را در اختیار خود دارد ،چه میتوانست باشد؟!
باید مانند همیشه بیتفاوت و بدون ذرهای كنجكاوی
بگذرم و یا اینكه بگشایمش و ببینم كه بخشدار
شهر و یارانش چه اسرار مگویی دارند؟ ! قسمتی
ازقطعه مخروطی را از كاغذ سفیدش كه حافظاش بود
جدا كردم قهوهای سیر و قدری چسبناك بود ،مانند
كودكی نادان كه برای فهمیدن و شناختن چیزی جدید
ابتدا آن را مزه میكند تا آن را ببوید ابتدا آن
را بوییدم ،بویی تلخی داشت چیزی دستگیرم نشد،
هیچ میل نداشتم مزهاش كنم ،گرمای هوا قدری نرمش
كرده بود و زمانی كه دوباره بوییدمش جرقههایی
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از وحشت و نفرت در مغز و جانم جهید ،حال این بو
انگشتان
بخاطر میآوردم مادربزرگ گهی در
را
خود داشت مادر بزرگ گاهی در حاالت بیقراری و
بیخوابی قطعهای كوچك از آن را در آب حل میكرد و
مینوشید تا در رخوت آن گم شود ،آه  ...شوهر من
غیر از الكل ،تریاك را هم دوست میداشت .بسرعت
حاالت مختلف و نا آشنای او و كبودی لبانش در
نظرم رژه رفتند و این كه بدبختی دیگری بر همه
بدبختی های دیگر من اضافه شده .به اتاق خواب
وارد شدم و او را دیدم كه چون كوهی ازگوشت
طاقباز در گوشه تختخواب در خود مچاله شده به
خواب عمیقی فرورفته بود.
در آستانه درب به این جسم گویا بی جان خیره
شدم زیر پیراهنی ركابی توریاش كه بندرت از او
جدا میماند نیمی از شكم فربهاش را پوشانده و از
میان روزنههای توری دستههای زبر پشم های سینهاش
بیرون زده بودند .فرق َ
پهن میان دو دسته از
موهای سرش كه حال به هر سو آویزان به علت قطرات
ریز عرق و چربی پیشانی اش كه به اخم نشسته
بودند برق شفافی داشت و جوراب هایش را كه یك
روز تمام در آن راه رفته بود هم هنوز در پا
داشت .دقایقی نگاهش كردم و بغض گلویم را فشرد،
دیگر نگاه نكردم چون بیش از این دلم نمیخواست.
در اتاق كودك آیندهمان خودم را با بیحالی ولو
كردم و حس كردم كه جوشش گرم اشك در دو سوی
صورتم پیش می رود ،احساس نوعی تهوع داشتم كه
شباهت به دگرگونی حاالت بارداری نبود با
سرانگشتانم اشك هایم را كه بیاختیار میریخت پاك
كردم .سوزشی درچشمانم دوید من هنوز تلخی تریاك
را در انگشتانم داشتم به دستشویی رفتم تا دست و
صورتم را بشویم چشمم به آینه افتاد و در آن
صورت ماتمزده موجودی را دیدم كه بیشك میباید
خودم باشم .تهوعام به بیرون جهید و همانگونه كه
سر در دستشویی داشتم خنکای آب قدری از عذابم
را كم كرد ،فكر كردم این ماییم كه نادانیم طفل
در شكم من چه گناهی مرتكب شده؟ باید آرام باشم
باید قدری بخوابم تا بتوانم افكارم را در پس
خواب سرو سامانی بدهم و در پی چارهای باشم.
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تمامی روز بعد رادر افكار هنوز بیسروسامانم
گذراندم .دست و دلم به هیچ كاری نمیرفت غذایی
از روز قبل مانده بود فكر كردم مگر نه اینكه
ماپس از ازدواج پیش خدمتان بی حقوق و مواجب
شوهرانمان میشویم و چون اغلب اجازه نمیدهند
بیرون شاغل باشیم در نتیجه همه كارهای خانه و
خیلی هم بیشتر از آن حق مسلم ما میشود! برای
اولین بار غلیظ و با غیض و بلند گفتم :همین هم
زیادش است.
شامگاه زودتر از معمول خانه آمد ،گویی عذاب
وجدان داشت،سخنی نمیگفت و سعی میكرد هر جایی من
هستم سرش بكاری مشغول باشد ،فكرهایم را كرده
بودم و تصمیمم را هم گرفته بودم.
پارچ آب را از یخچال درآورد و مانند همه
دفعات گذشته كه عكسالعملی از من ندیده بود چون
از آن آب نمینوشیدم ،پارچ را بلند كرد تا سر
بكشد.
 لیوان در قفسه ظروف وجود دارد!پارچ را از نیم راه برگردانید و راهی شد تا
برود دو لیوان بیاورد.
 بدعنقیات بیشتر از همیشه شده ،بخاطربارداریات است؟!
در شأن من نبود كه با او و لفظ او كه ترش تر از
لیمو میبود هماهنگی كنم .گفتارش را بدون جواب
گذاردم.
 به شیراز و نزد خانوادهام می روم.نگاهی كنجكاو بمن انداخت گویی باورش نمی شد كه
من هم میتوانم خواستهای و یا میلی داشته باشم و
یا سؤالی داشته باشم كه در پی شنیدن جواب آن
باشم.
كتش را كه دربازویش بود قهرانه به سویی
انداخت و با این حركت موجی از بوی شناخته شده
الكل مانده با ادغامی از بوی كهنهتر بدن در
اتاق پیچید.
 میدانم كه مدتها است پدر و مادرت را ندیدهای.پوزخندی زد و ادامه داد:
 و از مصاحبت با شیرین محروم ماندهای ،پارچ آبرا براشت و بی اعتنا به من ،جرعهای از لبه
باریك آن نوشید و ادامه داد:
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 باید دلت خیلی تنگ شده باشد اما چرا حاال؟! میل دارم زمان زایمان خانه خودم باشم.ِرد سیاهش را كه مانند سبیل هایش آویزان
نگاه گ
به نظر میرسید بمن دوخت و پرسید:
 مگر اینجا خانه خودت نیست؟! میل دارم پیش مادرم باشم كه هم تنها نباشم وهم اینكه به موقعش كمكم كند ،از این گذشته اگر
اینجا هم به صورتی خانهام باشد میل دارم زمانی
كه میآیند تا بخشدار قصبه را بخاطر اعتیاد به
الكل و جرم داشتن و مصرف تریاك میبرند ،این جا
نباشم.
سعی كرد با حیرت نگاهم كند اما از آثار استفهام
بازی ای
تقلبی در صورتش میتوانستم بخوانم
تأترگونه است و برای گول زدن من كافی نبود.
 چه میگویی ،كدام الكل و كدام تریاك؟! مشروب خوردنت را نمیتوانی كتمان كنی چونّ
مسلم است مصرف تریاك را هم حدس می زنم و
برایم
هم اینكه عالمت جرم اش را هم دیده ام.
سعی كرد بزور لبخندی درلب هایش كه بیشتر كبود
به نظر میرسید بنشاند اما گوشه دماغش قدری
لرزید مثل خیلی موارد دیگر كه دروغ میگفت
دانستم كه این هم تصنعی است.
 كدام عالمت جرم؟!از گوشه ویترین قطعه تریاك را درآوردم و روی
میز قرار دادم.
 دیشب كه مست و بی خبر آمدی خانه این از جیبشلوارت بیرون افتاد.
 ازجیب شلوار من؟! ما كس دیگری را اینجا نداریم كه شلوار پایشكند!
 غیر ممكن است من لب به تریاك نمی زنم. پس چه می كنی؟! درآب حل میكنی و مینوشی؟! حالمی دانم كبودی لبت و بیقراری های معده ات از چه
است!
 نازنین ،تو اشتباه فكر می كنی.مدتها بود اسم مرا به زبان نیاورده بود،
همانگونه كه من هم از همان روزهای ابتدا او را
به اسمش صدا نمیكردم.
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 خودت بهتر میدانی كه اشتباه نمیكنم به هرصورت مربوط به خودت و سالمتیات میشود .این سالمتی
و آینده من نیست كه در خطر افتاده ،تنها بخاطر
كودكم متأسفم .دانست كه صحبت بیشتری در این
مورد در عالقهام نیست.
 میل داری با هم برویم؟ نه ،میل ندارم .دلم میخواهد تنها باشم ،کودکماحتیاج به آرامش درونی من دارد.
 چرا به خانه خودمان نمیروی؟ میل دارم با خانواده خودم باشم مدتها استندیدمشان.
 خودت خواستهای ،كی حركت میكنی؟ چمدانم آماده است ،فردا صبح. باشد فردا ترا به شهر مجاور می رسانم كه حركتكنی.
 تنها یك خواسته دارم.این بار در صورتش آثار تعجب را دیدم كه تصنعی
نبود ،تصور نمیكرد كه من هم میتوانم خواستهای
ً عادت به بی تفاوتیهای من
داشته باشم! طبیعتا
داشت.
 هیچگاه از تو نشنیدم كه خواستهای داشته باشیدر عجبم ،چه میخواهی؟!
 من می روم و برای مدتی طوالنی اینجا نیستم،خانه خالی است و دوستانت بسیار ،برای من و خودت
احترام قائل شو ،هر كسی را وارد این خانه نكن.
 در تنهاییام چه كنم؟!ً
 دوستانت تنهایت نمیگذارند ،طبیعتا میل داریبرای دور هم بودن آنها به اینجا بیایند ،مشروب
را نمیتوانم ممنوعت كنم چون می دانم همیشه
خوردهای ،اما  ،این آخری را نمیدانم چه مدت است
استفاده میكنی ،نباید جدید باشد ،اما تا چه حد
اعتیاد پیدا كردهای برایم مجهول است .نمیتوانم
قبول كنم كه به عادتت ادامه دهی ،بخصوص هرگز
نمیتوانم قبول كنم كه در محل زندگیام به آن
ادامه دهی.
طویلترین جملهای بود كه در تمام این ماههای
گذشته به او گفته بودم چون میدانستم كه نه گوش
شنوایی دارد و نه عالقهای كه سخنان مرا بشنود،
ّر میكرد كه زن جوانی چون
ً تصو
چه می دانم! حتما
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من آنقدر نادانی و بیخبری از تجربات زندگیاش
دارد كه همه مهمات زندگی را با گوشه چشمی رد
میكند .به اتاق كودكم رفتم تا وسیلهای را
بردارم ،درپیام آمد .روبروی پنجره بسته ایستاد
و به خانه همسایه خیره شد .نمیدانستم درخت
انجیر را نگاه میكند یا گوشه ای از درون
ساختمان را.
 فكر میكنی بچهام چه میشود؟ احساس من میگوید پسر است ،اّما ای كاش دختر
میشد.
بدون آن كه برگردد با قدری تعجب در صدایش گفت:
 همه آرزو دارند كه فرزند اولشان پسر باشد اّما
تو دلت دختر میخواهد! چرا دلت دختر میخواهد؟!
 در وحله اول دلم میخواهد سالم باشد ،دختر ویا پسر بودنش فرق زیادی نمیكند ،اما اگر دختر
باشد هرگاه به سنی رسید كه حرف هایش را بفهمند
میتوانم با او درد دل كنم.
 مگر نمیشود با پسرها درد دل كرد؟! با این تربیتی كه پدرها به پسرهایشان میدهندو به علت احساس مردانهای كه در وجودشان به جوشش
خواهد افتاد صحبت مادر و یا خواهرشان را درست
درك نمیكنند و توجیه نمیشوند.
 آیا حرف های زیادی برای گفتن داری؟! به هر صورت از میان یك زندگی میگذرم. كه آزردهات كرده؟! تو چه از آزردگی من می دانی؟!ّر می كنی لوله تریاك از جیب من
 چرا تصوافتاد؟!
میل به باال بردن دیوار حاشا داشت .حال چرا
برایم نامعلوم بود ،او كه توجهی به افكار و
نظرات من نداشت یاد گرفته بود خواسته ها و
نظریاتش را تحمیل كند و میدانستم كه پایههایش
در خانواده خودش پنهان شده .هر چه میل داشت كه
انجام و یا حتی گفته شود به آنان تحمیل می كرد،
حتی با خشونت ،حال منِ جوان و غریب كه جای خود
داشتم.
برگشت و نگاهم كرد در چشمانش حالتی دیدم كه می-
شناختم و دوست نمیداشتم.
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 اگر با چشمان خودم نمیدیدم كه از جیبت افتادباز جای قبول حرف هایت باقی بود ،اما؟!
از مكث من استفاده كرد سعی كرد در ُ
تن صدایش
حالتی بدهد كه آرام كننده ،مطمئن و درعین حال
اغواگر باشد گفت:
 شاید آنها كه قبل از ما این جا زندگی میكردنداز خود جای گذاشتند!!
در گلویم خندهای عصبی و قهرآلود را بلعیدم چه
بهرهای از مجاب كردن من میبرد سعی میكرد قبول
كنم كه اشتباه دیدهام ،حوصله بحث بیشتر نداشتم.
 اگر تو میل داری اینگونه توجیه كنی ،مختاری،اما كسانی را به این خانه نیاور كه از خودشان
تكههای ممنوعه جای بگذارند!
قدمی جلو گذارد حالت چشمانش حرفهایی میگفت كه
نه تنها هیچ تمایلی به آن نداشتم بلكه حالتی از
تهوع در من مینشاند.
 شكمام هرروز جلوتر میآید و حالم هر روز كهمیگذرد وخیم تر میشود .حالتهای دگرگونی بدنم و
بخصوص حاالت تهوع راحتم نمیگذارد ،باید بخوابم،
فردا راه زیادی در پیش دارم.
و بسوی دستشویی راهی شدم.
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فصل شانزدهم
چون مسافر دیگری بغیر من و دو نفر دیگر ،زن و
شوهر جوانی كه به شیراز مسافرت میكردند نبود
قسمتِ جلو اتومبیل در اختیار من قرار گرفت و آن
دو دیگر در قسمت عقب نشستند .رانندة َ
دمق را با
جبران پول اضافه برای كمبود مسافران دیگر راضی
كردیم كه میان راه پیش پای هر انسان دست تكان
دهنده دیگری نایستاد و باین صورت صبح زود
حركتمان را بسوی شیراز كه بخاطر میآوردم باید
آن سوی سرزمینم قرار گرفته باشد شروع كردیم.
در مدت اقامتم در فیروزكوه غیر از یكبار كه
بخشدار مرا بكنار دریا ُ
برد مسافرت دیگری
نداشتم ،در واقع میل به مسافرت هم نداشتم ،با
حركت امروز راهی را كه بیش از یك سال پیش طی
كرده بودم دوباره میپیمودم و با تمام مشغولیات
تاریك افكارم خرسند بودم كه تنها هستم و در عین
حال نمیتوانستم از زیباپسندی و دست توانای
ّمی
پروردگار در آفریدن این همه سرسبزی و خر
بگذرم ،با آنكه در زندگیام بكناری پرت شده بودم
باز در درون معترف بودم كه پشت این همه سازندگی
باید نیرویی عیان اّ
ما پنهان باشد كه عقل آدمی
با تمام اعتراف از درك و فهمش خارج است ،زیرا
اگر این درك با نیت قلبی پاك ادغام میشد چه بسا
در عین اعتراف نمیباید در راه تقوایش میان ُ
بر
ُهد از این و آن آموخته چاره
بزند و درعین ز
نامالیمات زندگیاش را با عرضه و تزریق نامالیمات
به دیگران چارهسازی كند.
با ولع تك درخت ها را از خاك تا آسمان نظاره
ُم
میكردم و نهرها را میدیدم كه در خم هر پیچ گ
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تا بار دیگر در پیچی دیگر خروشانتر نمایان شود،
جاده كوهستانی را بخاطر بسپارم و بیادم اندازد
كه ماهها پیش چه بیرغبت و مأیوس همراه مردی این
راه را طی كرده بودم كه چنگ در زندگی جوانام
انداخته بود.
اّ
ما زمانی كه هوای پاك كوهستانیاش را به درون
میبردم نشانههایی از مهر و محبت و صمیمیت طبیعت
روح خستهام را آرامش میبخشید و تقویتم میكرد كه
با زندگیام پیش بروم و هر روزش را هر آنچه كه
در خود دارد قبول كنم و پیش بروم.
با خود تنها هستم و سعی میكنم صادقانه قضاوت
كنم ،اّ
ما آیا انسان ماتم دیده میتواند تنها
بهقاضی برود؟! و چون غم و رنج دیده نمیخواهد
ِ دروغین
چارهای بیابد و نزد قاضی خیمه شببازی
بپا كند ،هرچند اگر قاضی خود او و محكمهاش
وجودش باشد؟! بعنوان زن یك مرد كه باید با او
بسر ببرد با شوهرم زندگی میكنم ،خانهاش را تمیز
و غذایش را آماده ،لباسش را میشویم و در مواقع
تنهاییاش از وجودم مایه میگذارم و او چون
پرندهای سرا پا سیاه كه بر خوان لذیذی نشسته
باشد آنچه میخواهد بر میچیند ،سپس دو دست از
رضایت و شادی زودگذر بر هم میكوبد و سپس به
راهش میرود تا باز گرسنه شود ،آیا این گناه من
است كه او را دوست نمیدارم و یا اینكه مقصر
اوست كه مرا بیعشق دركنار خود دارد؟ آیا مقصر
منم كه نمیتوانم دانه عشق را در او بدوانم و یا
او سهلانگار است كه تصور میكند میتواند محبت زن
جوانش را به رایگان از پهنه احساس در اختیار
خود قراردهد.
بارها و در شرایط مختلف از خود پرسیدهام كه
چرا این نیرو در من وجود ندارد كه به او عالقمند
شوم؟ صحبت از دوست داشتن نمیگویم  ،عشق كه جای
خود دارد .سخت معتقدم كه در مراحل مختلف تقسیم
محبت ،اگر صاعقه فرود نیاید ،پس از آن ساختنش
به فرصت كافی نیاز دارد و آنگاه است كه انسان
ابتدا عالقمند میشود ،بتدریج دوست داشتن را
میآزماید و شاید هم در نهایت ریشه ای از درخت
عشق دویده شود ،اّ
ما اگر این راه را طی نكنیم
ً راكد میمانیم.
طبیعتا
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او به گونه ُ
پلی برای عبور از دهلیز تنگ و
تاریك زندگیام بود ،دهلیزی كه مشابه او برایم
ساخته بود .اّ
ما در هر پرسش از خود باین نتیجه
رسیدم كه ما دو انسان از دو كهكشان مختلف در
روی زمین هستیم ،دو انسان متفاوت با دو سطح فكر
مختلف و معیارهای كوچك و بزرگ متفاوت از اهمیت
زندگی و بودن در آن.
او دوست داشتن نمیدانست و نمیدانست چه مفهومی
دارد ،اّ
ما من با دوست داشتن متولد ،با آن خو
گرفته و بزرگ شدهام.
او هم مجلسانش را آگاهانه و دانسته انتخاب می-
كند و من آگاه و دانسته از آنان پرهیز میكنم،
جناب استوار كه مانند ژنرال قصبه میماند و از
نگاههای بیمارش آن گونه نكبت میبارد مرا از
هرچه كه همجنس اوست بیزار میكند.
او الكل دوست دارد و من شنیدن آوای گرمی از
گلوی گرم پرندهای را،
او نشئه افیون میپسندد و من شیدایی خواندن و
مرور جمالتی زیبا را،
او در مقابل من پس از فریادهای اعتراض خود
سكوت میپسندد و من در مقابل فریادهای نعرهگون
او راهی كه با خود بنشینم و هرچه بیشتر در
خارستان اندیشهام گم شوم و هرچه بیشتر زخم
زبانش را میشنوم دورتر از او میشوم و در نهایت
اینكه ما چون روز و شب مختلف هستیم ،چون آسمان
و زمین از هم دور ،در نتیجه چنین زناشویی كه از
ابتدا محكوم به جدایی بود هر روز كه بیشتر
بگذرد تحملاش مشكلتر خواهد شد.
اّ
ما با پاره دوم وجودم چه كنم؟ اوئی كه در
جانم رشد میكند و دیر یا زود خواهد دانست كه ما
آنی نبودهایم كه دست طبیعت بزودی در تصورش
خواهد گنجاند.
چنگی به دل و چنگ دیگری به گلویم نشست و بوتهای
خار كه در هوا و در َ
تن باد میگشت تا كه به هر
سو دویدنش نمایشی تسلیبخش باشد.
راستی ،در شهر عطر تلخ نارنج چرا پی قصه گویم
نگشتم؟! من كه همه قصههایش را به شفافیت دانه-
های كهربای یك تسبیح بخاطر میآورم ،چرا آنگاه
كه دانههای سپید یاس را كنار هم ردیف میكردم و
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سپس دقایقی بعد آن را بدست جویی خروشان می-
سپردم ،همان گونه كه او روزهایی قایقی كاغذی را
بدست امواج میسپرد ،پی عطر یاس نگشتم و او را
پیدا نكردم؟
آیا این دلیل وفاداری من نسبت به بیگانهای
است كه همسرم محسوب میشود؟! یا اینكه خود
خواسته بودم تا با تمام مكّ
در بودن زندگیام ،پاك
باشم؟ آیا در این نوع سرنوشتها حتی فكر كردن به
آنچه كه ممنوع است گناه محسوب میشود؟! آیا اویی
كه میگوید در این مواقع افكارش را مهار میكند،
درست میگوید و خود گول نمیزند؟ آیا مگر نه این
است كه انسان چون فكرش آزاد است كه به هر سوی
بال بگشاید حتی تا مقام خدایی هم پیش میرود؟!
چون او میبخشد و تنبیه میكند ،هدیه میكند و پس
میگیرد ،میَ
برد و میآورد!
در جایی میان راه به اصرار خانم همسفرم كه
آگاه شده بود حاملهام لیوانی شیر جوشیده و عسل
نوشیدم ،نمیدانم در صورتم كه سعی میكردم در پس
روسری پنهانش داشته باشم ،چه دیده بود كه آرام
گفت :اگر بفكر خودت نیستی بفكر این طفلك باش و
با سر اشارهای نامحسوس به شكمام كرد.
ً
باقیمانده راه را كه به ظلمت افتاده بود تقریبا
سریع از میان دیگر تاریكی های افكارم طی كردیم
و زمانی كه اتومبیل در گاراژ شهر از حركت باز
ایستاد چهره غمزده مهربانی را دیدم كه میدانستم
آگاهانه مغموماش كردهام.
 اووه ...پدرم ،اجازه بدهید دستتان را ببوسم.لبخندی زد كه نتوانست چهره غمزدهاش را از غم
آزاد كند .آهسته گفت:
 خانوم خوشگل ،نه دستم و نه این جا.پانزده دقیقهای را كه با تاكسی در راه خانه
گذراندیم با سكوت گذشت و زمانی كه وارد حیاط
شدیم بگردنش آویختم و در حین اینكه گریه امانم
نمیداد با لحنی كه از سینه سوختهام بر می خاست
گفتم:
 اووه  ...پدرم ،پدر عزیزم ،فدایتان شوم،میدانم كه اشتباه كردم ،مرا ببخشید.
مقابلش زانو زدم كه به پایش بیافتم ،نگاهم
داشت.
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 ترا میفهمم ،احساست را درك میكنم و در پی غمیكه نصیبت كردیم عذرت را موجه میدانم.
 در اجازه من نبود این همه مدت بیخبرتانبگذارم.
 تو حق اعتراض داشتی همانگونه كه در حق هرانسان مورد ظلم قرار گرفته باید باشد .این من
بودم كه اعتراض صحیح را به تو یاد دادم ،از نظر
من تو كار خالفی انجام ندادی .جز اینكه درس یاد
گرفتهات را جواب دادهای.
 پدرم ،روزگارم مال خودم نیست ،زندگیام بكلیدگرگون شده و حال این كه همراه دارم!
 برویم داخل ،سرفرصت صحبت خواهیم كرد.جیغ شیرین را از روی پلهها شنیدم و در پی او
مادر كه زیر لب به تلخی حرف هایی میگفت:
 یك سال و نیم است رفتهای و ما حتی صدایت راهم از میان سیم باریك تلفن نشنیدهایم
 مطلبی برای گفتن نداشتم.مانند همیشه كه غضبش را نمیتوانست سرپوش بگذارد
با خنده كوتاه غیظآلودی گفت:
 حال آمدی كه همه را یك جا تعریف كنی؟! خانم ،مگر متوجه نمیشوید ،خسته است ،این همهراه آن هم در وضع حاالی او خستگی هم میآورد
بگذارید امشب استراحت كند ،فردا جمعه است و
خانه هستیم ،دور هم صحبت خواهیم كرد.
شیرین فرصتی یافت و بگردنم آویزان شد.
 وای شیرین ،قربونت برم ،مواظب شكمام باش. میدونم ،میدونم .بقول آقا ،زنبور نیشتون زده! اون هم چه زنبور زرُد زشتِ درشتی!
آهسته زیر گوشش گفتم:
ِهاش كرد!
 ای كاش میشد زیر پا لدستم را محكم دردستش گرفت و دست دیگرش را پیش
ُ
برد تا جامدانم را بردارد ،پدر پیشدستی کرد:
 دیر وقت است ،استراحت كنیم .شیرین تو نازنینرا تا اتاقش همراهی كن.
 خودم میروم.مادر جلو آمد و بوسهای بر صورتم نشاند.
 دلم برایت تنگ شده بود ،باید همه چیز رابرایم تعریف كنی.
 -چشم ،به موقعاش.
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وارد اتاق كه شدم اولین چیزی كه نظرم را جلب
كرد دسته گل زیبایی ازگل های باغچه بود.
 وای چه گل های قشنگی. خودم خواستم براتون بچینم ،البته آقا گفت كهبچینم ،اما خودم هم فكرشو كرده بودم اّ
ما آقا
پیشدستی كرد.
 از كجا دانست كه در راهم؟ آقا بخشدار امروز صبح زود تلفن كرد و گفت كهحركت كردین .باهاش قهرید؟!
 هرگز باهاش آشتی نبودم كه االن قهر باشم ،آمدمكه بارم را در خانه خودم زمین بگذارم.
 اتاقتون رو حسابی گردگیری و تمیز كردم ،اونقاب عكسرو هم گردگیری كردم .نگاهی به تصویرش
انداختم كه مانند همیشه هزاران سخن خاموش اّ
ما
گویا داشت.
 ببخشید نازنین جون ،فكر كردم شاید خوشتونبیاد ،لباس های میالد و نازنینرو هم عوض كردم.
 اووه  ...شیرین جان ،كار خوبی كردی ،خوشحالمكردی ،اّ
ما دیگر از دوران بازی با عروسكها
گذشته ،من هم مثل خودت دیگر بزرگ شدهام ،دیگر
نمیشود با عروسكهای بیجان سرمان را گرم كنیم.
دستی به شكم برآمدهام كشیدم و ادامه دادم:
 ببین ،حال سر و كارمان با این جور عروسكهااست ،عروسك هایی كه به زور تو بغلمان میگذارند،
باید یاد بگیریم كه چگونه تر و خشكاش كنیم و چه
لباسی تنش كنیم و هرگاه گریه كرد ببینیم كه خیس
است یا گرسنه.
شیرین كه ذوق زده شكمام را نوازش میكرد ناگهان
قیافه شیریناش ترش شد ،آب دهانش را قورت داد و
گفت:
 خیلی دوستش دارین؟ میتوانستم با تمام وجودم و شاید هم بیشتردوستش داشته باشم اگر میدانستم كه خوناش همرنگ
خون خودم و اویی است كه باید باشد.
 اگر اون میدونست؟! خوشحالم كه نمیداند ،حتی نمیداند كه از میانشهرش هم گذشتم.
جیغ بریده و كوتاهی كشید كه در راه گلویش گم
شد.
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 راستی؟ راستی شهرشو دیدین ،خیلی قشنگه؟ چون میدانم كه متولد آن شهره ،بلی،قشنگیه.
 قربونتون برم ،از وقتی كه رفتین حتی یک بارهم تلفن نكردین ،داشتیم دق میكردیم .نیم جون
شده بودم ،آقا حال و هوا را میفهمیدن و میگفتن
كه روزگارشون سیاه شده.
 مامان چه؟! یواشكی خیلی گریه میكرد ،هیچ حوصله همیشه رانداشت .مامانتون رو كه میشناسین!
 حال را دریابیم ،فعالً كه این جا هستم. آقا بخشدار خیلی اذیتتون میكنه؟! حرفشو نزن ،بیادم نیار ،همین كه نشونهاش تودلم چنگ انداخته كافیه ،دلم نمیخواد بخودش فكر
كنم.
 هر وقت فكر میكردم شما تنهایی اونجا و خیلیگریه میكنین دلم میخواست میآمدم و باهاتون گریه
میكردم.
 تو از كجا فهمیدی كه بخشدار اذیتم میكنه؟! همچین كه دیدمتون تو صورتتون خوندم ،فرمصورتتون عوض شده ،دیگه مثل نازنین خانم قدیمها
نیستین.
 زن های شوهردار كه یكی دو تا بچه تو شكمشونمیغلطه همیشه همین قیافه هستند ،ترشرویی را كه
كم میآورند دست بدامن لواشك میبرند!
 اّما تو صورت شما چیز دیگهای خونده میشه ،حتی
من كه سواد ندارم میتونم بخونم.
 شیرین ،حرفشو در نیار ،پیش خودت بمونه ،وقتیكه بر میگردم ترا هم با خودم میبرم كه دست تنها
نباشم ،به كمكت احتیاج دارم.
صورت مهربانش كه بوضوح میدیدم از گذشته ُ
مسنتر
نشان میدهد یكباره شکفت .با دستش جلوی دهانش را
گرفت كه جیغ نزند چشمان درشتش را چند بار پلك
زد و با گرهای از بغض شادی در گلو گفت:
 ترا خدا راست میگین ،منو با خودتون میبرین؟وای ،قربونتون برم دیگه تنها نمیمونم.
هوای اتاق در غلظت تلخ پنجره بسته سنگین شده
بود ،پنجره را باز و هوای بیرون را در صورتم
احساس كردم ،اّ
ما حال بوی دیگری را هم حس می-
شهر
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كردم ،بویی كه شیرینی دیگری در خود داشت ،من آن
را به خوبی میشناختم ،بوی یاس رازقی بود.
 شیرین ،بوی گل یاس از كجا میاد؟ از زیر پنجره اتاق خودتون. مگه اون زیر گل یاس كاشتید؟! خودم یك ُبوته چند ساله را خریدم و زیر پنجره
كاشتم ،اگه پایین را نگاه كنین میبینیدش امسال
كلی گل داده بود ،همهاش فكر میكردم اگر شما
نیاین بوی این گل به چه دردی میخوره؟
از پنجره به پائین نگاه كردم و بوته یاس را
دیدم كه گل های سپیدش مانند ستارههای درخشانی
در ظلمت دیدگاه شبی تابستانی میدرخشید.
 دستت درد نكنه ،چه كار خوبی كردی ،من بوی اینگل را خیلی دوست دارم.
 میدونم ،خودتون قبالً گفته بودین. باید بخوابم ،خیلی خستهام. باشد ،فردا هر كاری داشته باشین خودم انجاممیدم.
 با هم انجام میدهیم ،شاید هم بیرون برویم وبستنیای بخوریم.
 اینجا بستنیای كه مزه پشم گوسفند بده ندارن. اووه  ...شیرین ،صحبت پشم نكن ،حالم بهم می-خوره!
روترش كردم ،اما او جّ
دیاش نگرفت و با خنده ریزی
از اتاق بیرون رفت.
پس از گذشت یك سال و نیم در محیطی بیاطمینان
در چهار دیواری اتاقم و در محیط خانه پدری
احساس امنیت میكردم ،وسایلی كه در اتاق داشتم
مانند همیشه در جای خود قرار داشتند ،چند جلد
دفتر خاطرات را كه در جعبه كفشی جاسازی كرده
بودم مانند گذشته در جای خود آرام قرارداشتند،
به كفش سبكی كه مال دوران قدم زدنهای قدیم بود
نگاه كردم و دانستم كه دیگر اندازه پاهایم
نیست ،لبه تخت نشستم و به تصویر شمعی كه هنوز
میسوخت و میگریست خیره شدم ،در پای آن پروانهای
نیم سوخته آرمیده بود.
در دو بازویم عروسك هایم و دو دستم روی شكم
زیر ملحفه گم شدم ،زیر لب آهسته نالیدم:
اآه  ...پروردگار من ،چه میشد اگر همه چیز به
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دو سال پیش بر میگشت! و بار دیگر نالیدم :و این
غیر ممكن است ،و من چگونه میبایست این غیر
ممكنها را باور كنم؟!
صبح زود از جایم برخاستم ،احساس كردم استراحت
دیشب و فكر این كه دركنار خویشانم هستم قدری
ّیام داده ،میدانستم پدر روی عادت همه سالهاش
تسل
صبح زود به نماز و مناجات با خدایش میایستد و
مادر صبحانه میخورد و شیرین
سپس تنها یا با
قدری دیرتر بیدار میشود .دلم میخواست با آنها
صبحانه بخورم ،بسرعت كارهایم را انجام دادم و
در اتاق غذاخوری به پدر ملحق شدم.
 خانوم خوشگل من چه زود از خواب برخاسته است؟ دلم میخواست با شما صبحانه بخورم. مادرت خسته بود ،دیشب خیلی گریست ،هنوز بیدارنشده.
 چرا ،بیدار شده و میل دارد با شما صبحانهبخورد ،شیرین هم میآید.
مادر جای همیشگی خود نشست ،شكسته و غمگین
بنظر میرسید به دقت نگاهم میكرد ،نمیدانستم
ازدلتنگی است یا از كنجكاوی ،شیرین فنجان چای
جلویم قرار داد.
 چرا خبرمان نكردی كه میآیی؟ میل داشتم غافلگیرتان كنم. زن جوان و بارداری بعد از این همه مدت دورییكباره رو به سوی خانوادهاش نمیگذارد كه آنها
را غافلگیر كند.
لقمه نان و کره و مربای بادنجان را در پیشدستی
قرار دادم ،جرعهای چای نوشیدم تا دهان خشك شده-
ام قدری طراوت بگیرد ،گفتم:
 میدانید كه این مدت از شما دل چركین بودم.دلیل مهمی هم داشتم ،حال احساس میكنم كه این
دوره گذشته و من از محبت های شما دور بودهام،
جنگ سختی با خود داشتم و در این ستیز مغلوب شدم
و تنها کسی كه فاتح به پیروزیاش شاد میخندد
بخشدار است.
ُ
بهوضوح دیدم كه مادر روترش كرد و پدر آهی بیصدا
از دهان بیرون داد.
 بخشدار باید خیلی خوشبخت باشد. -و شما این خوشبختی را دو دستی تقدیمش كردید.
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 خانوم ،میل دارم با دخترمان صبحانه بخوریم،حال جای این صحبتها نیست ،یك سال و نیم ندیدمش
و صدایش را هم نشنیدم ،دلم میخواهد باور كنم كه
او حال در خانه خود و نزد ما است.
شیرین كه كنار من نشسته بود از زیر میز دستم را
گرفت.
 شیرین بروم برایت چای بیاورم؟ وای ،خدا مرگم بده چرا شما مگه خودم پاندارم؟!
 پس برو برایمان چای بیار ،امروز لذیذترینصبحانه را میخورم.
نگاهم در صورت پدر ثابت ماند كه با شنیدن این
جمله با انگشت كوچكاش قطره اشكی را از چشمش می-
زدود.
جمعه با آفتاب درخشانش حیاط را گرم كرده بود،
تابستان شروع شده بود و این فصل شیراز با تمام
گرمایش فرحبخش و جان نثار آدم است.
به آراسته شدن حیاط و باغچهها بدقت رسیده
بودند ،در واقع عملی كه خود میل داشتم انجام
دهم اّ
ما هرگز فرصت دست نداد .آب حوضچه تمیز و
زالل و فرش روی تخت چوبی نظیف و پررنگ ،باید
تازه شسته شده باشد ،زیر پنجره اتاقم ُ
بوته جوان
اّ
ما فرم گرفته یاس با سرسبزی دلبری میكرد و
غنچههای باز شده و بعضی سربسته آن با لطافت گرم
صبحگاهی با خود نجوایی داشته و با عطری مالیم
صبح به خیری به روز میگفتند ،چند دانه یاس را
چیدم و آرام در چاك سینهام قراردادم ،این عمل
را از مردم خونگرم شمال دیده بودم و یادبودی از
آنها بود.
چندین بار دور حیاط گشتم ،همه زوایایی را كه
مدت ها بود ندیده بودم و یا كه دیده بودم اّ
ما
بخاطر نمیآوردم دوباره سركشی كردم و این احساس
قویتر در من جوشید كه تنها نیستم و هنوز هستند
كسانی كه دوستم میدارند و تعلق به آنها دارم و
ً
در بیرون از محیط خانه من همیشه غریبهام ،دقیقا
تجربه كرده بودم كه چرا همه آن دخترهای دیگر كه
گویا به خانه بخت میروند در شدیدترین و طاقت-
فرساترین دوران آن چاره دیگری نمییابند جز
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اینكه به حصار خانه پدر برگردند و من هم از این
دایره تیره بختی خارج نبودم.
دستی در گردنم حلقه شد ،دست مهربان پدرم بود.
 عزیزكم ،دقایق زیادی به این بوته خیره شدی،به چه فكر میكردی؟
 پدر ،من آمدم كه بعد از دور بودنم با شماهاباشم ،آنچه كه من به آن فكر میكردم و میكنم جز
مالل خاطر چیز دیگری برایتان نخواهد بود.
 ما همیشه توانستیم با هم صحبت و حرف های همرا درك كنیم.
 و همیشه شما شنونده خوبی بودید. حال هم میتوانم باشم ،برویم روی تخت بنشینیمروز بلند و ما فرصت كافی داریم ،روی تخت جایی
را انتخاب كردم كه میدانستم آن نوشته از سال
های گذشته را در خود دارد.
 هرگاه فرصت كردی با شیرین بروید و چند ماهیبرای حوضچه بخرید.
ً ماهیها را خواهم خرید.
 فردا حتماپدر روبرویم نشست و از میان مخدهها دانهای را
ً لمیده به آن تكیه داد.
انتخاب كرد و تقریبا
همانگونه كه با سر انگشتم تالش به جدایی چند گل
از گل بوته فرش میكردم دیدم كه قطرات اشكام
گوئی قصد آبیاری باغ فرش دارد ،نفس حبس شدهام
را بیرون دمیدم:
 اووه  ...پدر ،میدانید چقدر بدبختم؟! از كجا باید بیشتر بدانم؟ تو این همه مدت مارا تنها گذاردی بدون این كه از خودت برایمان
بگویی ،ما قبول كردیم كه قصد تنبیه ما را داری،
آن چه را كه ما از تو در این مدت میدانستیم یا
از تلفنهای بندرت شوهرت بود یا این كه گاهی به
خانه مادرش تلفن میکردیم تا بیشتر بدانیم،
همیشه هم جواب این بود كه هیچ كم و كسر نداری و
خوشبختیات كامل است.
 شما هم باور میكردید! چارهای جز این نداشتیم.فكر میكردم موفق شدهام گل بوته فرش را از
دیگر گل ها جدا كنم اّ
ما زمانی كه انگشتم كج
راهی میزد ُ
پرزهای فرش گل بوته را بجای خود باز

افسون یک نگاه

/

273

میگرداند بیشك مانند همۀ بدبختیهای باغ زندگی
خودم.
 اووه  ...پدر ،آیا میدانید كه مرا دو دستیتقدیم آدمی كردید كه اعتیاد سنگین چند ساله به
الكل و مواد مخّ
در دارد؟!
چشمان مهربان پدر از حیرت حالت بخصوصی گرفت
كه برایم ناشناس بود ،لرزشی آشكار در لب باال و
از میان سبیل های جوگندمیاش دیدم گویا درست
نشنیده باشد سؤال كرد:
 درست شنیدم؟! آری پدر ،غیر از همه ضعف های ظاهر و باطن كهدارد عالقهاش را به مشروبات الكلی میدانستم اّ
ما
مدتی است یقین كردهام كه به تریاك هم اعتیاد
كامل دارد.
درتمام مدتی كه بیصدا روبرویم نشسته بود
زندگی یك سال و نیمام را در فیروزكوه بدقت و
بدون هیچ كم و اضافهای برایش تعریف كردم ،سپس
ادامه دادم:
 حال این آدم پدر كودك من است.در فكر عمیقی فرو رفته بود ،درآن روز روشن
بوضوح در چهرهاش میدیدم كه رنگ از آن پریده
است ،سایه غمی كه در نگاهش نشسته بود نمیگذاشت
از آن بیتوجه بگذرم .از زندگیاش با تمام باال و
پایینهایش راضی بود و به همین خاطر غم زیادی را
در خود راه نمیداد ،اّ
ما امروز سرنوشت و آینده
دخترش بود كه چنگ در افكارش میانداخت و نگرانش
میكرد ،دیدن و احساس این سنگینی صورت و نگاه او
طاقتم را تمام میكرد و میل داشتم خودم را فدایش
كنم ،اّ
ما چگونه؟!
 پدرم ،با این آدم كه در زندگیام چنگ انداختهچه كنم و با كودكم كجا پناه ببرم؟!
 میتوانی كمكش كنی كه از اعتیادش دست بردارد. چگونه؟! از روزی كه دست های مرا در دست هایّم
مست و آلودهاش گذاردید و از روزی كه برایم مسل
شد كه كبودی لبانش در اثر اعتیاد است همین گونه
رفتار كرده و میدانم كه ادامه خواهد داد.
 با او حرف میزنی؟ از چه بگویم در واقع حرفی ندارم با او بگویماو از همان ابتدا آگاهانه نشان داد كه هم زبان
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او نیستم .نه مطلبی دارد برایم بگوید و نه
عالقهای به زیبائیهای زندگی كه از آنها برایش
تعریف كنم ،همان گونه كه از ابتدا و در اینجا
با دوستانش میگذرانید آنجا هم همین گونه است،
پدر ،همانطور كه از آغاز برایتان تعریف كردم ما
دو انسان مختلف هستیم كه هیچ از هم نمیفهمیم،
مانند دو كوه كه میگویند با اینكه از هم جدایند
روزی آن قدرمیانشان رویش قرار خواهد گرفت كه
بهم میپیوندند ،اّ
ما ما آن دو كوه هستیم كه هیچ
رویشای ما را به هم پیوند نخواهد داد .او بمن
رسیده اّ
ما هر روز كه میگذرد فاصله من با او
بیشتر میشود تا زمان بگذرد و روز جدایی پیش
بیاید.
 درفكر جدایی افتادهای؟!ّ مهلكی
 چاره دیگری نمیبینم ،این نوع زندگی سماست اّ
ُشد ،بلكه جان را بهتدریج از
ما زود نمیك
بدن خارج میكند.
 پس كودكت ،نوهام چه میشود؟!مانند همه دفعات گذشته كه گریه امانم را میُ
برید
با دو دستم چهرهام را پوشاندم و از ته دل
نالیدم:
 هم اوست كه َپر وبالام را بیش از پیش میبندد و
مرا در آشیانم كه زندانم شده نگاه میدارد.
 دختركم ،دختركمدر صدایش آرامشی نسبی شنیده میشد ،گویی خطری
دی تا حّ
جّ
دی رفع شده باشد.
 پدر ،به جدایی فكر كردهام.از جایش برخاست ،گویی جمله آخر را نشنیده باشد،
چند بار دور حوضچه قدم زد و دوباره سرجایش
نشست.
 شنیدید؟! آری ،شنیدم و سینهام را ماالمال غم كرده. میدانید كه هرگز میل ندارم غم و اندوه شما راهمیشه
كه
میدانید
و
ببینم
حرف هایتان را شنیده و چشم و گوش بسته قبول
كردهام.
 -میدانم.
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 اّما این سنگ بزرگ و سنگینی كه در زندگیام
افتاده همه روزنههای امید به آینده و یك زندگی
خوب را مسدود كرده.
 اّما تو میدانی كه جدایی زناشویی در خانواده
ما رسم نیست ،همه این زن هایی را كه در اطرافت
زندگی
بصورتی
شناختهای
و
دیدهای
تاكنون
زناشوییشان را پیش بردهاند تو هم از ما هستی.
 اّما شما با تمام دانائی از درون من آگاهی
كامل ندارید.
گویی از من یاد گرفته باشد ،با سر انگشتانش
با گل های فرش بازی میكرد .چیزهایی نامریی را
از میان ُ
پرزها در میآورد و در فضای حیاط رها
میكرد ،حس میكردم چیزی میخواهد بگوید اّ
ما تردید
داشت.
 دخترم ،با گذشتهات چگونه كنار آمدهای؟!لرزشی بر تنم نشست كه از ترس بود و نه از غم.
پدرم از گذشتهام میپرسید ،كدام گذشته؟! در چه
شرایطی؟! او چه میدانست؟! احساس كردم باز حالت
تهوع دارم و این از بیاد آوردن گذشته بود و نه
از پرسش او .آرام پرسیدم:
 كدام گذشته؟! شاید زحمت كشیدی كه فراموش كنی ،اّما من به
خوبی میدانم كه این گونه گذشتهها مشكل است به
راحتی فراموش شود ،بخصوص اگر هر زاویهاش رنگین
به رنگهای شاد زندگی ،عشق و سرمستی از جوانی
باشد.
نفس عمیق و عذابدهنده را كه بسختی فرو داده
بودم به آرامی بیرون فرستادم و در پی سخنش
گفتم:
 او مانند قصهای است كه كودكی در زمان همه بی-خبریهایش از زندگی از دهانی گرم و مهربان شنیده
باشد ،چه بخواهد و چه نخواهد همه عمر با او
خواهد بود بدون اینكه بتواند به دنیای سحرانگیز
آن قصه وارد شود .امروز برای من چیزی بیش از
این نیست.
 مطمئن باشم كه بخاطر او بفكر جدایی نیافتاده-ای؟!
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 اووه  ...پدرم ،مطمئن باشید ،من اگر روزی ازاین آدم جدا شوم تنها به این دلیل است كه ما
نمیتوانیم به دالیل گوناگون با هم زندگی كنیم.
 باری را كه امروز در وجودت حمل میكنی از همهچیز مهمتر است.
 از این میترسم كه نتوانم كامل دوستش بدارم. این را نگو .مهر مادر در هرشرایطی در موردكودكش خللناپذیر است.
 و من در سنی مادر میشوم كه خود هنوز بچهام!مادر و شیرین از پلهها پایین میآمدند و ظروفی
را با خود میآوردند ،میدانستم كه نهار را زیر
سایه صنوبر خواهیم خورد و سپس در همان سایه
قدری استراحت خواهم كرد ،هوای پاكیزه شهر عشاق
ایران بخاطرم میآورد كه متولد این شهرم.
 پدر و دختر خلوت كردهاید. یك سال و نیم دوری را نمیشود در چند ساعتجبران كرد.
 چه گفتید و چه شنیدید؟ً مفصالً برایتان تعریف خواهم كرد .مهم این
 بعدااست كه حال دخترمان با ما است ،به همراهی ما
احتیاج دارد و ما بزودی نوهای خواهیم داشت كه
سرگرممان خواهد كرد.
 كی میخواهی با قوم شوهرت تماس بگیری و بگوییكه اینجا هستی؟
ً میدانند ،اما بزودی تلفن خواهم
 آنها طبیعتاكرد.
شیرین به میان صحبت دوید و پرسید:
 كی میریم بیرون؟ حوالی عصر باشه امروز چند ماهی قرمز و زیبا خواهیم خرید. قربونتون برم ،دلم برای این جور كارهای شماتنگ شده بود.
مادر چشم غرهای مصنوعی تحویلش داده وگفت:
ّولند و دلتنگی میکردی.
 بیخود نبود این همه غر زندگی بدون نازنین خانم رنگ و بویی داره؟و آرام سر مهربانش را روی شانهام گذاشت.
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فصل هفدهم
ماههای باقیمانده بسرعت سپری میشدند ،بخصوص
هر چه به زمان زایمان نزدیكتر میشدم وضع جسم و
ً اعالم
روحام وخیمتر میشد ،پزشك خانواده صریحا
كرد كه بدنم شرایط مناسب بارداری نداشت و چه
خوب میبود اگر چند سالی برای حامله شدن صبر می-
كردم و حال زایمان مشكلی در پیش خواهم داشت.
بخشدار در این مدت تنها یك بار به شیراز آمد،
مانند جذام دیدهای از من دوری میكرد و بیشتر با
مادر و خواهرش ایام میگذراند ،گفته بود چون
بیشتر از این مدت نمیتواند از كارش دور باشد در
نتیجه دیگر نمیتواند بیاید منتظر است تا
كودكمان متولد شود و ما به فیروزكوه برگردیم،
در رفتار وگفتارش تغییری مثبت نمیدیدیم بلكه
سردتر و بیتوجهتر هم شده بود .گویی بزودی پدر
شدن برایش ارمغانی دلپذیر نبود.
پدر و مادرم وسایل ضروری و اولیه نگهداری
نوزاد را تهیه كرده بودند ،اتاق خودم با وسایل
جدید آراسته شد و من تا بخود بیایم باز یك بار
دیگر از خوان مشكل دیگر زندگیام گذشتم و زمانی
كه پزشك جسم كبود و لزجی را روی سینهام قرار
میداد با لحنی جّ
دی گفت :از خطر مهلكی جستی!
زمانی كه آن قدر بخود آمدم تا توانستم نظری
به جسم كبود و متحرك روی سینهام بیاندازم با
تمام بیرمق بودن جسم و جانم اولین تشابهی را كه
بین پسرم و پدرش توانستم ببینم سرش بود ،بوضوح
دیدم كه موهای مانند قیر سیاه دو طرف سرش ُ
پرپشت
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در حّ
د یك نوزاد و مابین آنها بصورت ُ
پرزهایی كم-
رنگ و كمپشت پوشیده شده است.
نمیدانم چرا یكباره طفلك را در سن جوانی و
كپیهای بینقص از پدرش در نظرم مجسم كردم .زیر
لب گفتم :طفلك كوچولویم ،كه ترا خواهد خواست!
چند روز بعد از زایشگاه به خانه برگشتم تا
چند هفته بعد كه جسم زارم جانی دوباره گرفت به
فیروزكوه برگردم و در سفرم خوشحال بودم كه
شیرین با من است.
میدانستم كه شیرین جز سالی یك بار آن هم غیر
از رفتن به روستایش جای دیگری را در خارج از
محیط زندگیاش ندیده ،به همین خاطر زمانی كه
میدیدم او به همه زمین و زمان با هیجان و
كنجكاوی كودكانهای نگاه میكند شاد میشدم .آن
قدر از من و فیروزكوه پرسیده بود كه همه تعریف-
هایم را از بر شده بودم و وقتی یك بار سؤال كرد
كه از آن شهر هم دیدن خواهیم كرد بگونهای از
جواب دادن طفره رفتم ،میل داشتم آب پاكی را روی
دستش بریزم اّ
ما دلم نیامد ،تصمیم گرفته بودم
همه حقایق گذشتهام را بدست فراموشی بسپارم،
هرچند كه موفق نمیشدم اّ
ما سعی میكردم.
بخشدار با همراه آوردن شیرین نظر مساعدی
نداشت ،معتقد بود كه خودم به تنهایی میتوانم از
نوزاد نگهداری كنم ،اما نظر خودم این نبود و
شیرین را مانند فرشتهای میدیدم كه نه مرا رها
میكند و نه كارهای زیادی را كه با آمدن كودكم
در تنهاییام درانتظارم بود ،میدانستم كه از به
اصطالح مرد خانه هیچ انتظاری نمیتوانستم داشته
باشم ،او در هر موردی امتحانش را پس داده و هر
بار هم مردود شده بود .او كماكان زندگی گذشتهاش
را میگذراند و با آمدن فرزندش فراریتر شده بود،
من هم به زندگی جدیدم با تمام مشكالت و خستگیاش
ً به همه
خوكرده بودم و پیش میرفتم شیرین دقیقا
حقایق پی برده بود و با تمام آخ و واخهایی كه
میكرد به او یاد داده بودم كه با حرف هایش
وگریههایش نمك بر زخم های روحم نپاشد ،من خود
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زندگیام را در ناچاری قبول كرده بودم اوكه جای
خود داشت.
سال سوم زندگی ما در این قصبه شروع شده بود.
وفا یك سال و نیم داشت و من با تمام دقتی كه
بكار میبردم تا دیگر بارور نشوم موفق نشدم و
روزی یقین پیدا كردم كه باید در انتظار پسر دوم
باشم .شرایط و حاالتم همان بود كه میشناختم چه
آغاز بیهیجانش كه در اتاقی تاریك با پنجرههای
بسته وپردههای كشیده شده شروع شده بود و چه
دوران بارداری و سرانجامش كه میدانستم اگر جانم
را بگیرد آمادگیاش را داشتم.
حاالت شیرین هم بیشتر از گذشته متغیر شده بود
ً با ضعف فكریای كه داشت میدانستم جای
طبیعتا
تعجبی نیست ،مدتی بود كه خیلی از موارد ضروری
را از خاطر میبرد و حاالتی به او دست میداد كه
مرا میترساند و بهانهای بود برای سرزنشهای مرد
خانه.
روزی بخشدار اعالم كرد كه بیش از شش ماه دیگر
ُنج دلم خوشحال شدم
در فیروزكوه نخواهیم ماند ،ك
چون از این محیط دور میشدم ،از موقعیت استفاده
كردم و گفتم كه بهعلت حاالت بارداریام ما زودتر
میرویم تا او خود باقی كارها را انجام دهد و به
ما ملحق شود و اضافه كردم كه این بار در خانه
خودمان بسر خواهیم برد تا مأموریت بعدی او مشخص
شود ،او از خدا خواسته و من هم از خدا و پیامبر
خواسته من و شیرین و وفا رهسپار شیراز شدیم تا
بخش دیگری از زندگی تاریك من تاریكتر شود.
به پدر و مادرم سپردم كه شیرین احتیاج به
پزشك و در پی آن استراحت دارد ،تعریف كردم كه
در این مدت پا به پای من زحمت كشیده و مانند یك
خواهر خوب بزرگتر از من نگهداری و از وفا
پرستاری كرده و تا زمان زایمان دوم او نباید
برای كمك به من خود را ضعیفتر كند و من خود آن
قدر تجربه كسب كردهام كه از پس كارهایم برآیم،
مادر هم اعالم كرد كه با بودن او تنها نخواهم
بود.
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بخشدار زمان زایمان من به شیراز برگشت تا بعد
به محل كار جدید خود كه آن زمان قصبه كوچكی در
محیط نفتخیز اطراف شیراز بود برود .ما در خانه
مستقل خود مستقر شدیم و مدت زیادی نگذشت كه پسر
دوم هم متولد شد.
امید هیچ شباهتی به پدرش نداشت بلكه هر روز
كه میگذشت شباهتش به من بیشتر میشد ،موهایش
ُ
پرپشت بلوطی تیره وپوست بدنش برخالف وفا كه سبزه
تیره بود اوگندمگون بود .پدرم از بازی با آنها
لذت میبرد و از شیرینكاری هایشان از درون جان
کیف میکرد و قهقهه میزد و مادر همهاش غر میزد
كه خیلی شیطان و ناآرام هستند ،در وفا روحیهای
میدیدیم كه متفاوت از امید بود ،در كارهایش
شیدائیهائی میدیدیم كه گاهی مرا به فكر فرو می-
برد و میترساند ،خیلی به پدرش شباهت داشت.
بخشدار مانند همیشه می آمد و میرفت بدون آنكه
در محیط خانه كاری مثبت انجام دهد ،پسرهایش
خستهاش میكردند و زمانی كه بیحوصلگی طاقتش را
تمام میكرد بهانه میآورد و از خانه دور میشد،
با دوستان قدیم و جدیدش خوشمیگذراند تا باز به
محیط كارش بازگردد.
با تمام سعی در مخفیكاریاش برایم مانند روز
روشن بود كه نه تنها دست از اعتیادش برنداشته
بلكه از حاالت عمومیاش مشخص بود كه شدیدتر هم
شده و به این گونه قسمت اعظم حقوقی كه میگرفت
مصرف این گونه تفریحات او میشد و من هم
میدانستم كه اعتراضات من نتیجهای نخواهد داشت،
بودجه خانواده از شغل او تأمین میشد و من
انتظاری نمیتوانستم داشته باشم.
یك عصر تابستان مانند همه تابستان های دیگر
روی تخت زیر سایه صنوبر نشسته بودیم .وفا و
امید در حوضچه كه آب آن تا زانوی آنها میرسید
روز خوبی را با ماهیهای قرمز و سرحال حوضچه می-
گذراندند ،پدر آنها را با لذت نگاه میكرد ،به
شیرین گفت:
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 شیرین خانم ،میشود بروی و ساز مرا بیاوری،مدتها است ماهیها با صدای تار من با نوههایم
نرقصیدهاند.
و همانطور مانند گذشته چشم هایش را قدری كوچك
كرد تا ما را ،بخصوص پسرها را بخنداند.
 چرا كه نمیشه برم ،الهی قربونشون برم ،معلومهكه اگر پسرها برقصند ماهیها هم با آنها دست می-
ُرت نمی-
گیرند و میرقصند ،دیگه یك گوشه حوضچه چ
زنن.
خندهای كرد و ادامه داد :قربون رقصشون برم.
چند بار قبالً دیده بودم شیرین در حین راه رفتن
بدون اینكه متوجه باشد پای چپش را روی زمین می-
كشد ،از او پرسیده بودم ،اما انكار میكرد و یا
اینكه خود متوجه نمیشد ،شیرین رفت كه تار پدر
را بیاورد و زمان برگشت از دور دیدم كه در راه
پلهها ناگهان كنترل خود را از دست داد و او و
تار هر دو با هم سرنگون شدند ،فریادی ناخودآگاه
ُرد
از گلویم برخاست و بسرعت بسویش دویدم ،تار خ
شده و او مدهوش زیر پلهها افتاده بودند ،دوار
سری بمن دست داد اّ
ما مانند همه دفعات گذشته بی-
حالم نكرد سیل اشك امانم نمیداد ،گویا خود
افتادهام و جانم از كالبدم بیرون میرود،
نمیدانم چه مدت و چه گونه سپری شد اما وقتی كه
بیشتر به خود آمدم من و پدر در سالن انتظار
بیمارستان منتظر نتیجه پزشك بودیم وای كه
انتظار چه زمان منجمد شده طاقتفرسائی است این
ُشد و نمیگذارد كه به
انتظار است كه ساعت را میك
جلو حركت كند ،هزاران فكر در سرم میدوید
چراهایم امانم را میُ
بریدند كه این حادثه چه
معنی میتواند داشته باشد .شیرین تاكنون از نظر
جسمی زنی سالم بنظر میرسید.
پزشك به سویمان آمد و رو به پدر سؤال كرد:
 دخترتان است؟ خیر اّما عضو نزدیك خانواده است.
 متأسفم!شنیدن واژه تأسف پزشك آب بدنم را خشكاند ،باز
دوار سر شدیدی بمن دست داد كه با تمام شناخته
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بودنش برایم عجیب بود ،اگر به پدر تكیه نداده
بودم بیشك سرنگون میشدم.
 مگر چه شده؟! این اولین باری است كه این حالترا در او میبینیم.
 از سرش عكس برداشتیم غده بدخیمی در حساستریننقطه مغزش رشد كرده كه هیچ جای جراحی ندارد.
متأسفانه اینگونه غدد سال های زیادی میبرد تا
رشد كرده خود را كامل نشان دهد و آنگاه است كه
دیگر خیلی دیر شده.
صورت پدرم سفید شده بود ،در پی آن شنیدم كه
نالید:
 چه میشود انجام داد؟! منظورم این است كه ازهیچ كوششی نباید دریغ كرد.
 هیچ معالجهای در كار نیست ،همانطوری كه توضیحدادم غده آن قدر فرصت پیدا كرد تا بطور غیر
قابل عالجی رشد كند ،سعی كنید این ماههای آخر را
بیشتر استراحت كند .دارو میدهم تا دردهای سر و
صورتش را قدری تسكین بدهد ،به تنها چیزی كه
احتیاج دارد آرامش و استراحت است ،بخصوص اینكه
نباید تنها باشد .چون بزودی غم مرگ را حس خواهد
کرد.
نالیدم:
 به همین آسانی! شیرین ما میرود تا ما را تنهابگذارد.
ً زندگی بر اساس چه معیاری در وجود انسان
واقعا
دمیده میشود و از ابتدای فرمگیری نطفه تا زمانی
كه وجود انسان خاموش و سرد شود چه انرژی باعث
رقم زدن سرنوشت او میشود؟
گذشته از همه علوم ثابت شده كه وابسته به
وجود انسان است چه عوامل دیگری موجب میشود كه
ما به عنوان مثال در زندگی خاكیمان خوشبخت و یا
كه بدبخت شویم ،در جایی شنیدم كه انسان بدون غم
متولد نمیشود شاید درست باشد ،چون در بدو تولد
اولین فریادمان حكم اعتراض ورود به این دنیا را
دارد ،من خود نخواستم مرا آوردند و حال كه آمدم
چرا غمگینام میكنند ،چرا خوشبختی را از من
مضایقه میكنند تا در دنیایی دیگر دودستی تقدیمم
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نمایند تازه اگر انسانی خوب بوده باشم .نمیدانم
سر از راز حقیقت در نیاوردهام تقصیر خودم نیست
ضد و نقیض زیاد دیده و شنیدهام .هر چند آنهایی
كه هم در چهارچوب محیط بسته خود فكر میكنند بیش
از این نمیدانند.
شیرین هم مانند همه آنهای دیگر خود بلیط ورود
به این دنیا را تهیه نكرد ،حال كه واردش كردند
چرا نشد در محیط خانوادهاش باقی بماند .چرا
فكرش سیر طبیعی خود را نپیمود و حال كه به
اعتراف خودش محیطی را در اختیار داشت كه در آن
با صلح و صفا و راحتی زندگی كند چرا باید به
راهی هدایت شود كه بیراهه است و او را با تعجیل
و ناكام به مقصد میرساند!؟
خودم چه!؟ چرا متولد شدم ،چرا مسیر زندگیام
به راهی افتاد كه انتخاب خودم نبود ،و آنچه كه
از این راهپیمایی باقیمانده انتهایش به چه ختم
میشود ،آیا دستی غیبی هم مرا به میان رو زندگی-
ام هدایت میكند!؟
به اتاق شیرین وارد میشوم و شربت بهار نارنج
را روی میز كوچك كنار تختخوابش قرار میدهم و
كنار تختش مینشینم ،وسایل اتاقش را به خوبی می-
شناسم ،آنچه را كه در طی این سال ها جمع كرده
بود بیشترش را با انتخاب من خریده بود ،اغلب در
تصمیم گرفتن مرّ
دد میشد و زمانی كه به او میگفتم
سلیقهات بسیار زیبا است و من هم دوستش میدارم
گل خنده در صورت شیرینش میشكفت و همان را
انتخاب میكرد.
ِرد افتاده بود
چشمانش را كه در صورت متورمش گ
باز كرد و با صدایی كه گویی از ته دره عمیق
گلویش برخیزد به زحمت گفت:
 اووه ...نازنین جون ،قربونتون برم ،این قدربمن فكر نكنین ،چقدر زود به زود بهمن سر میزنین
یك كمی هم بفكر خودتون باشین.
 از هر فرصتی كه دست بده استفاده میكنم و برایدیدنت میام ،میدونم كه مادر و پدر تنهایت نمی-
گذارند ،نگران نیستم كه تنها میمانی نگران
ندیدنت هستم.
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نفس عمیقی كشید كه در حین بیرون دادن از گرفتگی
دانستم كه باید دردی موذی اذیتش كرده باشد.
 پسرها خوبن؟ الهی قربونشون برم. سُراغتو خیلی میگیرن ،اما دلم نمیخواد تراخوابیده در تختخواب ببینند.
 منم دلم نمیخواد.ُ
دستش را گرفتم و بصورتم فشردم ،گویی گلهای آتش
در دست گرفته باشم.
 یادته وقتی من حالم بهم میخورد چقدر ازممواظبت میكردی ،حاال نوبت منه تا حالت خوب بشه.
جمله آخر من قانعش نكرد.
 من حالم خیلی بده ،مگه نه؟چه میتوانستم بگویم؟
 شیرین كمتر حرف بزن ،درد كمتری حس میكنی. دلم میخواد مثل قدیما تا صبح مینشستیم با همحرف میزدیم.
ً
 یادت میاد ،قبال هم بهت گفتم ،تو همیشه برایمن خواهری هستی كه نداشتم.
 به دلم برات شده كه عمرم دیگه كفاف نمیده،برای خودم ناراحت نیستم ،ولی دلم نمیخواد شما
را تنها بگذارم.
 تو همیشه با من و در فكر من هستی.كمكش كردم تا از طریق نی جرعهای از شربت بنوشد.
چشمانش را بست و همزمان با آن چند قطره اشك
بصورت ُ
پف كردهاش نشست ،قرار نگرفت و به زیر
سرازیر شد ،بزحمت گفت:
 چه مزه خوبی بهار نارنج داره خیلی دلم می-خواست منو به شهر او میبردین ،فاصله زیادی
نبود ،خودتون گفته بودین.
احساس میكردم ازهر سو چنگ به دلم زده میشود،
چنگ غمهای دیگرم.
چنگ غم این و ِ
چنگ غم اوِ ،
ِ
ً یك روزی با هم میرویم
 حالت كه بهتر شد حتماتا تو اون شهر را هم ببینی.
ّ نیست اما بخدا
 میدونم كه دیگه دیر شده ،مهمبه دلم برات شده كه یك روزی دوباره میبینیش،
مینشینین و با هم حرف میزنین اونوقت سالم منو هم
برسون.
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ّر نمیكردم
زمانی كه این جمالت را میگفت هرگز تصو
كه سی سال بعد به حقیقت بپیوندد چه قلب پاك و
بیخدشهای داشت.
 تو خیلی دوستش داشتی ،مگه نه؟دوباره چشمانش را بزحمت گشود ،نگاهم كرد اّ
ما
گویی سیاهی چشمانش گم شده باشد لبخندی بیرنگ در
ّم لب هایش نشست و گفت:
تور
 قبالً هم بهتون گفتم ،شما هر كسی رو كه دوستداشته باشین من هم دوستش دارم ،بخصوص آقا میالد
رو.
 اووه  ...شیرین ،فكر میكردم كه فراموشش كردی. نه ،نه ،هرگز ،شما گفتین كه دیگه صحبتش رانكنم ،من هم مثل همیشه گوش كردم ،من چون میدونم
شما نمیتونین فراموشش كنین ،بخاطرم مونده.
 اووه  ...شیرین جان ،چی بگم. خودتون بمن یاد دادین "سكوت باالترین حرفهاست"
 هرچه كه بهت گفتم یادت مونده؟ همه چیز ،همه چیزهای خوب كه یادم دادین ازهمون روز اول كه آمدم خونتون از همون روز که
فكر كردم دیگه تنها نیستم.
 شیرین ،حرف كه میزنی سر و صورتت درد میگیرهمگه نه؟
 آره ،ولی مهم نیست ،میدونم كه دردهای آخر منهدلم میخواد باهاتون حرف بزنم صداتونو بشنوم،
میدونم كه همه این ها آخریشه.
قدری مكث كرد چند نفس پیاپی كشید و پرسید:
 نازنین جون شما میدونین آدم وقتی كه میمیرهكجا میره؟
 وای شیرین ،چی میگی؟ من میدونم ،احساسشو گرفتم ،میدونم كه رفتنیامتازه با این قیافه بیریخت كه بیریختتر هم شده
بمونم كه چی؟! امروز صبح كه جون بیشتری داشتم
خودمو تو آینه نگاه كردم ،قربونتون برم ،ازدیدن
خودم ترسیدم!
 -تو چشمهای من همینطور مثل قدیم ها خوشگلی.
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لبانش را فرم داد تاچیزی بگوید ،موفق نشد ،جمالت
ً
طویل اخیر كه میدانستم میل دارد بگوید تقریبا
تمام انرژی باقیمانده را از اوگرفته بود ،با
تالش دیگری ادامه داد:
 نگفتید ،آدم كه میمیره كجا میره؟! انسان خوبی مثل تو جایش آنجایی است كه همهانسان های خوب دیگر دور هم جمع میشوند.
 منظورتون  ...بهشته؟! آره ،بهشت جای انسان های خوبی مثل توست. پس  ...انشاهللا پس از صد سال دیگه شما رو اونجامیبینم!
ً اگر جایم اونجا باشد!
 آره ،حتما صد سال دیگه.دیر وقت بود ،میبایست برمیگشتم و غم او را با
خودم میبردم زمانی كه صورت متورمش را میبوسیدم
نمیدانستم كه برای آخرین بار است.
چند روز بعد مادر تلفن كرد ،صدایش غمانگیز و
در بغض نشسته بود.
 شیرین را به بیمارستان نمازی بردیم. حالش خیلی بدتر شده؟ ُبردنش اتاق مخصوص كه ساعات آخر تحت نظر باشد،
من و پدرت فردا عصر میرویم دیدارش.
 من هم میآیم.روز بعد در بیمارستان دانستیم كه دیر شده،
شیرین من كه هنوز میتوانست با گفتار شیرینش
افكارم را تا حّ
دی از تلخی درآورد دیگر وجود
نداشت.
یك روز جمعه با پدر و مادر او را به روستایش
رساندیم ،تا به آرامشی كه میگویند بعد از این
دنیا وجود دارد برسه ،دستهای شببو خاك او را
مشخص میكرد.
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فصل هجدهم
زندگی زناشویی من خالی از هرگونه شور و احساس
و لطافت با هم بودنها میگذشت .دلگرمیام پسرهایم
بودند و چون لحظات بیبرگشت عمر میگذشت مهر و
عالقهام به آنها بیشتر میشد ،كوچك و شیطان بودند
و چون این سنین شلوغ بودن را طی میكردند كمتر
مورد توجه پدرشان قرار داشتند و اگر پدر خودم
ً دلتنگی آنها بیشتر و در
وجود نمیداشت طبیعتا
نتیجه ترمیم آن در آینده بسیار مشكلتر میشد.
زندگی من و بخشدار به پایان سال هشتم نزدیك
میشد ،او مانند همیشه هرگاه نیازی ،حتی زودگذر
به محیط خانه داشت میآمد و سپس راه خود میرفت
تا از مسئولیت و قیل و قال پدر بودن دور باشد.
شیرین زیر خاك خفته بود ،دفاتر خاطراتم و پس
از آن شمع پروانه و سپس میالد و نازنین در
زیرانداز ابریشمین جعبهی كفش ،آنها هم به خواب
فرو رفته بودند ،زندگی من با تمام هیاهویاش سرد
و ساكت میگذشت هر چند خواهر و مادر بخشدار و
بخصوص خود او گاهی سعی میكردند این سكوت را با
هیاهوهای بیپایه و بیاساس خود بشكنند اما من
بودم و پرنسیبهای خودم كه هرگز از آنها غافل
نمیشدم و هرگاه كه عرصه تنگ میشد بیامید در
گشایشی از زندگیام به گوشهای مینشستم در تنهایی
خود پناه میبردم و رو به تجسمی خیالی مدتهای
طوالنی با چشمانی بسته مینشستم و دردنیایی كه
برای تزكیه روح و روانم ساخته بودم فرو میرفتم
تا باین گونه با آرامشی حتی برای كوتاه مدت دست
بیابم ،از این روش كه معموالً انسان های زجر دیده
و تنها برای خود بوجود میآورند خرسند بودم.
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روزی تلفن خانه به صدا درآمد و در پی آن صدای
متأثر و درعین حال آمیخته به غضب زنی جوان با
سالم كوتاهی پرسید:
 خانم .... بلی ،بفرمایید ،خودم هستم.نمیدانم چرا در پی لحظههایی زودگذر حس كردم كه
صاحب این صدا نمیتواند پیامی معمولی داشته باشد
در ُ
تن صدایش سكوتهایی ثانیهای بود كه انسان
معموالً برای بیان سخنی متأثر كننده از آن
استفاده میكند و این چه ناخوشآیند است.
 سایه  ....هستم. چه خدمتی از دست من بر میآید؟ اگر بخواهد خدمتی انجام شود ما هر دو باید آنرا بین خود یكسان تقسیم كنیم.
با تمام بیتفاوتیهای یاد گرفتهام از زندگی این
بار پس ازسالها دوری از لرزش و قلب تپانی دلم
لرزید ،چه اتفاقی ممكن است افتاده باشد ،خیالم
راحت بود كه پسرهایم نزد مادربزرگشان هستند.
 خانم ،مرا بسیار نگران كردید ،چه اتفاقیافتاده؟!
 بمن بگویید سایه ،خیلی حرف دارم كه برایتانتعریف كنم.
 چه حرفی!؟ درمورد همسران ما است!نفس عمیقی كه از سرسنگینی فكر در جانم نشسته
بود با آرامش بیرون دادم و پرسیدم:
 شما از همسر من چه میدانید!؟ میدانم كه بخشدار است و محل خدمتش در حوالیشیراز میباشد.
فكری مانند جرقه در سرم درخشید كه نمیدانستم
چگونه باید آن را در عین كنترل بیان كنم.
 آیا به شما توجه پیدا كرده!؟ به من نه ،اّما میدانم كه سرگرمیهای دیگری
دارد ،میدانید ،مدتها است كه میل داشتم با شما
تماس بگیرم اّ
ما كاشتن بذر شك در فكر انسان،
بخصوص زن ها كار خوبی نیست ،صبر كردم تا مدرك
كافی بدست بیاورم و حال میل دارم كه شما
بدانید.
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از میان پنجره دیدم كه پسرها با مادربزرگشان
بسوی عمارت ما میآیند با تمام كنجكاویام نمیشد
بیشتر با او صحبت كرد.
 حال نمیتوانم بیشتر با شما صحبت كنم ،میلدارید دیداری داشته باشیم؟
 بلی ،با كمال میل فردا ساعت ده صبح در باغ ارم ،زیر درختانافرا نیمكتهایی است آنجا میتوانیم بنشینیم و
شما مطلبتان را بگویید.
 شما راچگونه بشناسم؟ دو زن غمگین صورت های غمزده هم را به خوبیبجا میآورند.
 شاید همینطور باشد كه شما میگویید. فردا ساعت ده صبح خدانگهدارتانگوشی را زمین میگذارم و از مادربزرگ بچهها
خواهش میكنم ساعتی دیگر با آنها باشد ،احتیاج
به جمعآوری افكار مغشوشم داشتم ،صحبتی را شنیده
بودم كه با تمام بیتوجهی به زندگی زناشوییام
پیام جدید و ترسناكی داشت آیا بخشدار بمن خیانت
میكرد ،اگر چنین باشد مورد توجه چه زنی می-
توانست باشد ،اوكه بزرگترین شانس زندگی جسم و
احساسش من میتوانستم باشم.
وارد دستشویی و روبروی آینه بزرگ آن قرار می-
گیرم و بعد از گذشت هشت سال این بار دقیق خود
را در آن مینگرم ،صورتم پریده رنگ ،چشمانم قدری
از بیخوابیها ُ
پفآلود ،آه ،باید از بیخوابیهای
خواباندن پسرها باشد .قهوه عسلی چشمانم تیرهتر
بنظر میرسید ،بیاختیار آه كوتاه دیگری در لبانم
چرخید ،تو فقط بیست و پنج سال داری ،پس چرا چهل
ساله بنظر میرسی؟ آینه چیزی جز حقیقت نمیگفت و
ّی خود نمیجستم ،هشت سال بخاطر
من راهی برای تسل
پسرهایم با این زندگی ساخته بودم ،راه دیگری هم
نمییافتم ،اّ
ما حال حس میكردم صحبت با این زن
ناشناس راههای دیگری را جلوی پایم هموار میكند.
روی نیمكتی زیر درختان عظیم و سرسبز افرا
نشستم ،درختانی كه در این هشت سال گذشته كه
بدیدارشان نیامده بودم چه رشد كرده بودند ،شخص
دیگری آنجا نبود ،روسریام را روی شانهام
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انداختم ،تكانی به موهایم دادم ،سر بلند كردم و
از میان برگهای افرا دانه دانه روزنههای روز را
دیدم كه تالش میكردند به زمین برسند و در آن
بنشینند.
از دور میآمد ،قدش بلند و چادرمشكی پوشیده
بود ،هیچ عجلهای در گامهایش دیده نمیشد و در پی
آن صالبتی خانمانه را با خود میآورد ،نزدیك من
رسید ،برخاستم:
 وای ،بلند نشید ،سالم نازنین خانمثانیهای مكث كرد و سپس ادامه داد:
 چه خوب ،كس دیگری اینجا نیست. حالتون خوبه سایه؟ بلی ،خوبم ،یعنی اینكه از ناخوب بودنهای حالمگذشته و بهاین نتیجه رسیدهام كه برای پیش ُ
برد
زندگیام نمیتوانم خوب نباشم.
 باید خیلی ناراحتی كشیده باشید. دوازده سال زندگی با مردی كه یك جو مردانگیدر او پیدا نمیشود نمیتواند راحت هم باشد.
 بنشینیم.چادر به شانهاش نشسته بود ،موهای بلند مثل
شبق سیاهش دلپذیری گرمی بصورت گندمگونش میداد،
چشمان سیاهش زیر مژههای بلندش حالت بسیار غم-
انگیز داشت .از الی چادر الغر و قدری تکیده بنظر
میرسید.
 خیلی اذیتت میكنه؟ بگذار بیشتر از این منتظرت نگذارم .شوهران مامردانی كه باید سرپرستی ما را بهعهده داشته
باشند ،غیر از اینكه الكلی و افیونی هستند مدتی
است كه ساقیان بزم های كریه آنها چند زن نیمه
عریان هم هستند.
دقیق در صورتم نگاه كرد تا تأثیر حرفش را
ببیند.
 این آخری را نمیدانستم. چطور متوجه نشدی!؟ او شنبهها میرود و جمعهها دیر وقت بر میگرددزندگی ما مانند كویر خشك است ،او را به حال خود
گذاردم.
 همان جمعهها كه دیر به خانه میآید قبلش درمن
شوهر
با
مشترك
دوستی
خانه

292

/

افسون یک نگاه

بزم هایشان را برپا میكنند و سپس سیرآب نزد ما
باز میگردند.
 آیا مطمئن هستید؟دست در كیفاش كرد و پاكتی كوچك درآورد.
 نگاه كن اّما نباید حالت بههم بخورد!
پاكت را گرفتم و با آن كه حدس میزدم چه حقایقی
میتواند در كمین باشد نفس عمیقی كشیدم و چند
قطعه عكس رنگی از درونش بیرون آوردم.
عكسهایی از چند زن و مرد نیم ُلخت بود كه زنها
با آرایشی غلیظ وُ
پررنگ چهرههایشان چون دلقكهایی
آشفته از زندگی سعی دارند با تالشی مضحك عدهای
را به زور یا رشوه دادن شاد گردانند و
بخندانند ،اما موفق نمیشدند ،چهرههای سیاه چرده
مردها نشان میداد كه درعالمی دیگر ،كثیفتر و
رسواتر از عالم خودمان سیر میكردند.
یكی با سینههای آویخته آتش گداختهای را روی
وافور نگاه داشته بود تا مردی آن را بمكد ،و آن
دیگری با شكمی پژمرده جام شرابی را به لب مردی
نزدیك نگاه داشته بود در حالی كه دود افیون از
بینی مردی تنوره میكشید ،نفرتانگیزتر از همه
عكس مرد شكم گنده پشمآلودی بود كه زیرپوش مشبك-
اش میان شكم و پاهای منحنیاش ماسیده بود و با
چشمانی آلوده و دهان باز سعی میكرد سیب درشت
قرمزی را از دست زنك گاز بزند.
حالت تهوع داشتم .نفسام را آهسته و ذره ذره
بیرون فرستادم و همه قدرتم را بكار ُ
بردم تا
تهوعام به بیرون نجهد .به عكسها خیره شده بودم
و نمیدانستم چه بگویم.
 حرفم را باور كردید؟ از دقایقی كه حرف هایتان را در تلفن شنیدممیدانستم كه خبرهای جدیدی در انتظارم است.
 آیا این را حدس زده بودید؟! حدسش را زده بودم اّما نه باین صورت وقیح ،عكس
ها را چگونه تهیه كردید؟
 عمل مشكلی نبود ،زن هایی كه اینگونه خود راكوچك میكنند و میفروشند برای مبلغی پول هركاری
كه بخواهید انجام میدهند ،با یكی از آنها تماس
گرفتم ،با مبلغی پول و دوربین كوچكی كه خانه
داشتم همه كارها بخوبی انجام شد ،بار اولی بود
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كه عكس میگرفت اّ
ما با تمام بیتجربهگیاش بخوبی
از انجام كار برآمد ،ای كاش میرفت و عكاس میشد!
 فیلم عكس ها را بمن بدهید تا چند نسخه چاپكنم.
 اینها سهم شما است سهم نكبت بار خودم را جائیپنهان كردهام.
 حال چه میخواهید بكنید؟! تصمیمم را گرفتهام یك دختر ده ساله و یك پسرهشت ساله داریم اّ
مایه ننگ آنها
ما پدری كه
باشد قابلیت پدر بودنشان را ندارد ،من جدا می-
شوم.
 من هم مدتها است كه در فكر جدایی هستم امامدرکی كافی نداشتم ،حال میدانم كه راهی دیگر جز
طالق در پیش نیست ،هر چند كه برای پسرهایم متأسف
هستم.
 در زندگی به ثمر رسانیدن خیلی از هدفهامشكل است ،اهدافی كه میدانی پاك و چارهگر
زندگیات است ،كوشش می كنی ،خون جگر میخوری ،از
خودت و هر آرزوی خوب دیگرت میگذری اّ
ما در نهایت
در مییابی كه وجودت را مكیدهاند و جز تفالهای
چیزی باقی نمانده است ،اّ
ما انسان زمانی به
نقطهای از زندگیاش میرسد و مطمئن میشود که باید
این لكه را پاك كند و گرنه آنقدر رشد پیدا می-
كند و بزرگ میشود كه همه چیز زندگی را
تحتالشعاع قرار داده و در زیر تاریكی خود محو
میكند .دیگر برایم جای تحمل نیست ،دریای از خود
گذشتگیام لبریز شده جدائیام از این آدم محو همه
تاریكیهای زندگیام خواهد بود .اّ
ما باید او را
غافگیر كنم تا نتواند انكار و یا اعتراض كند،
من تصمیم نهاییام را گرفته ام ،شما چه ؟!
 من با شما خواهم بود ،به همدلی و همراهی منمطمئن باشید.
 به موقعش با شما تماس خواهم گرفت.قبل از جدا شدن به او گفتم:
 غمگین نباش ،نوع آدم همیشه همین بوده كه هست.این ما هستیم كه زندگی را میچرخانیم هر چند كه
آدم را ما در وجود خود میپرورانیم تا در هستی
مستقر شود ،چه میدانیم ،شاید بخاطر اینكه
دلسوختگی ما را مرهمی بگذارند گفتهاند:
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" بهشت زیر پای مادران است".
 به امید دیدار مجدددر تمام راه خانه شعلههای غضبی آتشین چنگ به
همه وجودم انداخته بود .احساس و غرور زنانهام
با تمام ُ
بردباری هایم بیش از همیشه زخم آگین و
چركین شده بود ،در پی همه بالیایی كه در زندگی
ّل شده بودم این تلخی و درد غیر
با این آدم متحم
قابل تحملی داشت ،مزه تلخ زندگی یك زن بیست و
پنج ساله كه هنوز با تمام جراحتهای آشكار و
پنهان زندگی ،بخصوص زندگی زناشوییاش و با تمام
زیبائی چهره و برازندگی قامت زیبایش با چند
مجسمه پوسیده زن نما تعویض شده است .آدم از دست
ّا نبود .تصمیم
زنی دندان به سیب فرو میبرد كه حو
گرفتم شخص دیگری را تا پایان موفق آمیز جدایی و
در این جدال وارد نكنم.
نیم شب جمعه متعفن تر از هر جمعه سیاه دیگری
وقتی در قسمت خودش در تختخواب خزید احساس نفرت
كشندهای در تمام جانم دوید ،فكر اینكه در یك
تختخواب و با آدمی بسر میبرم كه همه وجودش
چركین و آلوده از روسپی خانه خصوصیاش است،
نفرتم را بیشتر میكرد .قرص های آرام بخش كار
خود را كرده بود ،به خواب میرفتم تا از این
دنیای كثیف و بیارزش دور شوم.
روز بعد میدانستم كه شش روز فرصت دارم تا
ترازوهای قانون را سبك سنگین كنم ،به دادگستری
شهر رجوع و تقاضای مالقات با یك قاضی كردم،
برایم فرق نمیكرد قاضی زن باشد یا مرد ،آنچه من
در زندگیام با این آدم گذرانده بودم مانند آینه
شفاف و نمایان بود و هر آنچه او گذرانده بود
تیره و تاریك و می بایست از نظر قانون مجرم
محسوب شود.
زمانی كه آقای قاضی بعد از شنیدن حرف هایم و
دیدن مدارك گفت كه جرم شوهران شما محرز است و
از نظر قانون میتوانید از آنها جدا شوید گویی
دروازههای بهشت خیالی كه این همه از آن شنیده
بودم برویم باز شد ،زمانش رسیده بود كه از خواب
مسخ بیدار شوم و مابقی زندگی و آیندهام را در
دست خود بگیرم.
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چهار هفته بعد سایه تلفن كرد و پیام داد كه
زمانش رسیده تا برای رویارویی با سارقان
زندگیمان برویم ،من هم آماده بودم.
آدرسی را كه سایه به راننده تاكسی داده بود
ما را به پشت درب بسته باغی در شمال شهر
رسانید .راننده مردی فهمیده و مطمئن بنظر می-
رسید ،به خواهش سایه كه ما باید این راه را
برگردیم و مقداری قابل توجه پول اضافه او
موافقت كرد در اتومبیل منتظر بماند و زمانی كه
ما از دیوار كوتاه باغ بداخل وارد میشدیم با
حیرت پرسید:
 خانم ها این وقت شب كجا می روید؟!یك زبان و همدل ،آهسته جواب دادیم:
 ما دست دراز شده قانون هستیم ،می رویم تا دزدبگیریم ،دزدان ناموس و دهها كار خالف دیگر!
باغ زیاد بزرگ نبود و شاید هم برای همین
احتیاج به سگهای نگهبان نداشتند ،در فاصله چند
صد متری ساختمانی سفید با پنجرههای بسته
خودنمایی میكرد ،نزدیكتر كه رسیدیم صدای موزیك
بازاری و ارزانی بگوش نشست ،دانستیم كه بساط
عیش و عشرت برقرار است.
 چگونه وارد شویم!؟ من هم در همین فكرم.چند بار دور ساختمان گشتیم ،صدای موزیك از
اتاقی بگوش می رسید كه تنها پنجرهاش با پردهای
زمخت پوشیده شده بود ،اما می شد حدس زد كه در
پس آن چراغی روشن است.
 چه كنیم؟ نمیدانم ،باید قدری منتظر بمانیم و ببینیم چهمیشود.
 زنی كه عكس ها را گرفت امشب این جا است؟ دعوت شده بود اما چون میدانست كه ما می آییمدعوت را رد كرد.
آرام در سكوت تاریك باغ گفتگو میكردیم ،ساعت
نزدیك دو بامداد بود ،صدای باز شدن درب بگوشمان
رسید ،سیاه پوشیده و بی صدا درظلمت باغ بسوی
جهت صدا حركت كردیم ،زنی نیمه عریان با سیگاری
نیم سوخته در گوشه لبان تلوتلوخوران در چند
قدمی درب قرار گرفت ،بی شك با تمام دودی كه در
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اطراف سرش پخش بود احتیاج به هوای سالم داشت،
پس از چند ُ
پك عجوالنه سیگارش را بگوشهای پرت
كرد ،دستی به زیر بغلش كشید وسپس دستش را بویید
و در پی آن ابرو در هم ُ
برد ،در جایی شنیده بودم
هستند مردهایی كه از بوییدن عرق ترشیده زیر بغل
ّت میبرند ،چه میدانم ،شاید هم
زن ها لذ
اشتهایشان بیشتر میشود .زنك وارد ساختمان شد و
درب را پشت سرش رها كرد كه خود بسته شود ،بدون
اینكه متوجه من بشود از موقعیت خوبی كه پیش
آمده بود استفاده كردم و قطعه سنگ كوچكی را الی
درگاه قرار دادم ،خوشبختانه موفق شدم ودرب قفل
نشد.
 وای نازنین ،چه جرأتی داری! همه ریسك را قبول كردهایم ،آب از سرمانگذشته ،این دیگر قسمت آخر این تراژدی است ،باید
شجاع باشیم ،نباید گام به پس بگذاریم.
 خاطرات جمع باشد ،فوقش اینكه میزند و مرا می-كشد.
 انسان گناهكار برای كتمان گناه خود به هروسیلهای دست می زند ،میتواند خیلی خطرناك باشد
اگر تنها به گناهكاری برود میتواند كتمان كند،
اما این ها تعدادشان آنقدر زیاد است كه جرأت
انجام گناهی سنگینتر نخواهند داشت چون هر
كدامشان در مقابل قانون به تنهایی جوابگو
خواهند بود و كتمان مقدور نخواهد شد.
از الی درز درب بوی ذغال سوخته ،عرق ترشیده تن
و بوی دود افیون به بیرون نفوذ كرده بود ،چند
دقیقهای تأمل كردیم سپس آهسته و بی صدا مانند
ماده پلنگانی تیز چنگ كه به شكار شغاالنی سیر از
گندخوری خمارآلود میشوند اتاقی نیمه تاریك را
طی كردیم تا به اتاق دیگری كه ورودی اش بوسیله
پرده ضخیمی پوشیده شده بود وارد شویم .با تمام
مشغولیات فكریام متوجه برق كمرنگ فلزی آویخته
به دیوار شدم ،دقیق نگاه كردم ،دو تبر زین بود
كه به صورت ضربدر و زیر آن كشكول سیاهی به
دیوار آویزان بود ،سایه مانند سایهای سیاه
پوشیده قدم بقدم پشت سر من حركت میكرد ،سریع و
بی صدا تبر زینها را از دیوار جدا و در گوشه
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اتاق زیر تنها پوشش كف آن كه گلیمی زبر بود
پنهان كردم.
"تیغ ّ
بران دست زنگی مست نباید داد".
چشمان سیاه سایه را در آن تاریكی مطلق
نمیدیدم اّ
ما صدای ضربان بلند قلبش را میشنیدم
چه میدانم ،شاید صدای ضربان قلب جریحهدار خودم
و یا كه هردویمان بود.
پرده را آهسته قدری كنار زدم و هردو متحیر
آنسوی پرده بی صدا و حركت ایستادیم .آنچه را كه
میدیدم به هیچ صحنهای كه تاكنون خوانده و یا
شنیده بودم شباهت نداشت.
عجبا كه وقتی مرغ فانتزی كمبود آدمیان بال می-
گشاید حتی به هرگندزاری هم میتواند بنشیند!
محیط نیم تاریك اتاق با چراغ ضعیف بی حبابی نور
میگرفت ،در غلظت دود افیون و سیگار و زیر پوششی
از هر بوی نامطبوع دیگر ابتدا بخشدار را دیدم
كه با زیرشلواری كه زیر شكم بزرگش و عرق گیر
ركابی مشبك اش كه باالی شكماش جمع شده بود سر بر
زانوی سفید و گوشت آلود زنی میان سن نیم عریان
قرار داده و با چشمان بسته در عالمی كه الكل و
افیون ارمغان میكند بی حال و رمق ُ
پك به وافور
می زد ،دو مرد دیگر تقریبا در هیبت بخشدار به
مغازله با زنی مشغول بودند؛ ابتدا زنی كه به
نشئه بخشدار دامن میزد ،چشمان آلودهاش به ما
افتاد ،جیغی كوتاه كشید و دست به سینههای لختش
رو به زمین خم و در پی حركت او بخشدار هم به
زمین پخش شد .آنهای دیگر حال دانسته بودند كه
خلوت جمعشان آزرده شده است.
 بخشدار حیران سر بلند كرد ،گویی شبح میبیندبا لكنت زبان گفت:
 تو اینجا چه میكنی ،كی تو را اینجا آورده!؟ خودم آمدهام ،آمدهام تا بگویم كه آدم بی غیرتو كثیفی هستی ،چه بهتر كه در حضور همنشینانت
است.
یكی از مردهای دیگر كه بلند و الغر بود از جایش
برخاست ،كتی را به تن كرد و تقریبا جیغ زنان
گفت:
 -و تو ....؟!
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 حرف من هم همین است كه ایشان گفتند جای حاشاهم نیست ،حال میدانم زمانی كه خانه نیستی و
بچههایت ترا میخواهند كجا عمرت را تلف میكنی!
 دهنت را ببند زنیكه بیشعور ،تو چه از خواسته-های یك مرد می دانی ،فكر میكنی كه مرا سر
بزنگاه گرفتهای!
باشتاب و گامهای بلند و با وضع زنندهای كه
داشت خود را به سایه رساند ،دست درازش را باال
برد تا باشدت بصورت همسرش بكوبد ،طفلك سایه
مانند مسخ شدهها در جایش میخكوب شده بود.
دست آلوده مرد در فاصله ای كوتاه از صورت
همسرش در هوا از حركت ایستاد و در پی آن صدای
مردانه ،خشمگین و در عین حال آرام بخشی در گوش
هایم نشست:
 نامرد ،خجالت نمیكشی ،تا خرخره غرق دركثافتكاری هستی تازه دو قورت و نیمات هم باقیه
و زورت به زن بیپناهی رسیده كه مایه بدبختیاش
شدهای اگر قدمی دیگر جلو بگذاری دست و پایت را
خواهم شكست..
زیر لب غرید:
 نسناس ،این همه بی آبروئی ،چه رویی هم داره.ً دو زن تنها،
صدای راننده تاكسی بود كه طبیعتا
سیاهپوش و ماجرا جویی را نتوانست تنها بگذارد،
بی شك حس كرده بود حقایق تلخ زندگیشان آنها را
باین جا كشانده ،در دل گفتم:
اگر دنیا از وجود امثال شما تك مردان خالی
شود ،چه از دنیا و خوبی هایش باقی میماند ،جانی
گرفته بودیم ،میدانستیم حامی مان از راه رسیده.
ّید:
غر
لب
زیر
سایه
 بی شرف زورت به زنت می رسد؟قطعهای عكس مستهجن كه در جیب داشتم در آوردم
و بسوی بخشدار پرت كردم:
 غیر از این كه شاهد دارم این هم مدرك جرمت.قاضی و دادستان شهر هم همه ماجرا را می دانند،
ورقههای طالق آماده است ،پدرم میآید تا باقی
كارها انجام شود ،از زندگی نكبت باری كه برایم
ساختهای بیرون می روی و دیگر هرگز سر راهم قرار
نمیگیری.
 -پس بچهها چه!؟
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 از كی بفكر بچهها افتادی! تو الیق همینها هستیكه زندگیت را ُ
پر كنند ،مایه سرگرمیات شوند و
ّت كاذب به تو دهند ،حیف از پسرهای من كه
محب
پدرشان تو باشی.
مرد الغر كه هشیارتر میشد رو به همسرش پرسید:
 تو چی؟ تو هم طالق می خواهی!؟ همین است كه شنیدی و همین خواهد شد كه دانستیحرف دیگری ندارم.
جو اتاق سنگین و فضایش حالم را دگرگون كرده
بود .بعد از تحمل هشت سال رنج ،خفت و خواری حرف
هایم را با صداقت یك زن غم دیده زده بودم و خود
را رها شده از همه قید و بندهای احمقانه زندگی
زناشویی حس می كردم .به سایه و مرد میدان گفتم:
 از این ماتمسرا برویم.در راه هر سه سكوت كرده بودیم .صحنهها اجرا و
ً
ناگفتهها گفته شده بود ،تنها راننده كه واقعا
به رگ غیرتش برخورده بود قدری زیر لب غرولند
كرد.
از روز بعد زندگی جدید من شروع شد و در پی آن
دیگر هرگز سایه را ندیدم و نمیدانم سرنوشتش به
كجا انجامید.
پسرها را به خاطر راحتی خودشان به خانه پدریام
آورده بودم و آن روز عصر در فاصله بید مشكها
زیر سایه صنوبر با پدر و مادرم به صحبت نشستم:
 پدر ،عكس را دیدید؟پدر كه سرش پایین و مانند همیشه با گلبوته فرش
بازی می كرد آه عمیقی بیرون داد:
 بلی ،دخترم ،دیدم و شرمنده شدم ،تو چه بایددر این سال های سخت كشیده باشی؟!
 مادر چه؟ در حق نگاه پاك مادرت نبود  ،نازنین ،دخترمگریه امانش نداد.
 پدر… گذشتهها گذشته. عذاب وجدان راحتم نمیگذارد این من بودم كهترا در جهنم این مرد انداختم.
 پدر ،شما چه می دانستید ،بخشی اززندگی من بودكه خوشبختانه گذشت و تمام شد هر چند فرصت زیادی
میبرد تا این هشت سال را فراموش كنم ،اما امیدم
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به نفرتی است كه در جانم خانه گرفته ،كمكم می-
كند تا فراموش كنم.
پدر سر بلند كرد و نگاهم كرد:
 چه برنامهای برای آیندهات داری؟ از شما شروع میكنم ،كمكم كنید تا دیگر با اورو برو نشوم ،طالقنامه را كه امضاء كرد هر چه را
كه داریم به حراج میگذاریم و من با سهم خودم
زندگی جدیدی را آغاز میكنم ،پدر بچهها است ،میل
ندارم مانع دیدارشان بشوم ،اّ
ما بچهها با من
زندگی خواهند كرد و با سوابقی هم كه دارد قانون
این حق را بمن میدهد .كاری برای خودم پیدا می-
كنم ،شاید معلمی دبستان و در عین حال میل دارم
درس بخوانم باید اول دیپلم بگیرم ،روزها كار
میكنم و عصرها به كالس شبانه میروم و اگر اجازه
بدهید تا آپارتمان كوچكی اجاره كنم اینجا زندگی
كنیم.
 عزیز من از فكر تنها زندگی كردن بیرون بیا،زنی جوان و زیبا ،با دو پسر كوچك برایت تنها
زندگی كردن مشكل میشود ،اینجا خانه خودتان است،
اگر از اینجا بروید ما هم تنها میشویم .من اگر
نوههایم را روزانه نبینم زندگیام خالی از لطف
میشود ،مادرت هم با من هم عقیده است ،تو و نوه-
هایمان تنهایی مان را از سكوتش بیرون میآورید،
از این گذشته با بودن ما برایت راحتر میشود تا
هم كار كنی و هم درس بخوانی اما حاالتی كه گاهی
بتو دست می دهد و ترا از خود بی خود میكند چه؟!
 با آن كنار میآیم ،خطر بیشتری برایم ندارد.از این كه كمكم میكنید تا روی پاهایم بایستم
ً در آینده جبران خواهم كرد.
سپاسگزارم طبیعتا
 خانوم خوشگل من ،نه پدرها و مادرها باید دراین انتظار باشند كه با نگهداری از بچههایشان
در آینده جبران خواهند شد و نه بچهها باید این
احساس در آنها بجوشد كه در آینده زحمات آنان را
ّت بین ما لطف و هدیهای
جبران خواهند كرد .محب
الهی است تا هستیم از بودن با هم ّ
لذت میبریم.
زمانی كه پسرها به گردن پدر بزرگشان آویختند
قطرات اشك های شادم بهصورتم دویدند.
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فصل نوزدهم
تنها بامدادی است كه بانگرانی و ناامیدی از
زندگیام از خواب برنخاستم ،دو پسرم كه تمام
صبحگاه سر در بازوانم داشتند حال بگوشهای از
تختخواب غلت خوردهاند و با تمام صحبتهای جّ
دی كه
دیشب با آنها داشتم از سخن صورت بیگناهشان می-
خوانم كه زیاد نگران نبودن پدرشان نیستند .از
بدو تولد آموختند كه اگر پدر ،یعنی مردی كامل
در همه خصوصیات خوب زندگی كه باید سمبل و راهبر
همه آموزش های زندگی آنان باشد تا همه نیكیهای
دوران عمر را از او بیاموزند با اعمال و كردارش
ً جای
میل ندارد در كنار آنها باشد ،طبیعتا
دلتنگی مطلق هم باقی نمیماند.
با سر انگشتان صورت لطیفشان را نوازش می كنم
و می گذارم تا در خواب خوش بامدادی شان رها
باشند.
پدر خانه نیست مادر به خرید رفته و دیگر
نگران
كه
ندارد
وجود
هم
شیرین
بی اشتهایی صبحگاهی من باشد ،از سر لطف لقمهای
برای من و سپس لقمهای برای خود بپیچد .به او
ُلك ،من دیگر بچه نیستم .از افكارم
ُل خ
بگویم ،خ
غمی به جانم دوید ،زیر لب زمزمه میكنم:
اووه… شیرین ،تونستی كه ببینی ،اّ
ما من خود را
از چنگ ناپاك بیدادگر زندگیام رهانیدم و
نمیدانم چرا بیاد شعری از سهراب سپهری افتادم
كه آغاز می كند:
ِ من است
هر کجا كه هستم باشم ،زندگی مال
در پی آن این زمزمه در من میجوشد.
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هر جا كه نیستم ،نباشم
اینجا که هستم ،هستم
زندگی مال من است
ِ آنكه نمیخواهد ببیند
پنجره بسته مال
پنجره باز فضایی برای پرواز من
ِ تو
آسمانِ كبود ،مال
ِ من
سینه آبی آن مال
ِ من
بوی یاس ،مال
بوی یأس ،مال تو
ِ من
زندگی مال
همین جا كه هستم ،همین جا كه هستم
در كودكستانی در جنوب شهر كار گرفتم ،هدفم
خدمت و نگهداری از بچههای بیسرپرست بود .بزودی
به نوع كارم عادت كردم و دوستش میداشتم و در
عین حال آموزشگاه شبانه را هم شروع كردم،
بخشدار به خوبی دریافته بود كه آب از سرش گذشته
و هیچ راه برگشت وجود ندارد ،پسرهایش را ماهی
یك یا دو بار هرگاه كه مایل بود میدید ،پدرم
آنها را برای دیدار میُ
برد ،بوضوح در مییافتم كه
همانگونه كه هر سال بزرگتر میشوند با آگاهی
خودیافته بیشتری از پدر دوری میجویند.
بدینگونه سه سال گذشت و روزی كه با در دست
داشتن ورقه دیپلم ادبی به خانه آمدم مانند مرغ
عشق وحشی به هرسوی پر میكشیدم .مرغ كوچك و
ضعیفی كه عشق به خواندن و فراگیری بیشتر َ
پر
پروازش را قوی تر می كرد و تازه گشوده شده بود.
 خانوم خوشگل ،با تو سخنی دارم. پدرم ،هر چه بگویید با تمام گوش جانم میشنومو به چشم دارم.
سوزنه چندان سرد پاییزی برگهایی را روی فرش تخت
انداخته بود ،پدر همانطور كه دانه دانه برگها
را بر می داشت ،گفت:
 ماهیها چه فربه شدهاند! از بس بچهها غذایشان می دهند. باید آنها را به داخل ببریم ،سوز سرد شهرشروع شده.
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 ماهیها آنقدر رشد كردهاند كه كمبود جا دارند،با پسرها صحبت كردم به توافق رسیدیم كه آنها را
در آب های گرم رودخانه رها كنیم تا دنیای دیگری
را برای زندگی جستجو كنند دنیای حوضچه برایشان
كوچك شده.
 بچهها میتوانند پس از این همه سال از آنها دلبكنند؟
 یاد گرفتند كه اگر زندگی فشرده بماند نیرویحركت ،از كار خود باز می ماند.
 دخترم؟صورت مهربانش كه روز به روز شكسته تر میشد
حالت جّ
دی ای به خود گرفت .بیاد آوردم كه نگران
از دست دادن روشنایی چشمانش است .به پزشك
مراجعه كرده بود و میدانستم كه نیروی بینایی اش
رو به تحلیل می رود ،عالجی هم در پیش نبود.
 بلی پدر ،چه میخواهید بگویید؟ مادرت با من صحبت كرده ،ما نگران آینده اتهستیم.
 آینده من جای نگرانی ندارد ،شما و پسرهایممردان زندگی من هستید ،با بودن شما كمبودی
ندارم ،حرفهای هم دارم كه خیلی دوستش می دارم.
 مادرت بسیار نگران است ،در مجالس متوجه شدهكه مورد توجه مردها هستی ،هم خودت میدانی و هم
آنها كه نه تنها هنوز جوان هستی بلكه زیباییای
داری كه در ذائقه مردان مینشیند .زنی بدون شوهر
و در موقعیت تو نمیتواند راحت بماند.
خشمی نمیدانم از كجا رسیده در درونم جوشید و
كف
كرد،
تلخ
را
دهانم
زهرش
دست هایم را كه عرق كرده بودند بر سطح دامنم كه
روی زانوهایم چین خورده بود كشیدم و حس كردم
پرمایهام تبدیل به ُ
خشم ُ
بغض شده آه … من اجازه
نداشتم نسبت به سمبل همه مهربانی زندگیام
خشمگین شوم.
 پدرم ….آیا آن بار قبلی كافی نبود ،درسینیاموختم!؟
 چرا… البته همینطور است ،به اندازه كافی مشقتكشیدیم ناراحتی كشیدیم و تجربه كسب كردیم اما
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نمیشود همه مردها را یك گونه دانستُ ،
مهر بی
اعتمادی بر پیشانی همه كوبید .در همه مراحل
زندگی خوب و بد وجود دارد همانگونه كه زن و مرد
وجود دارند ،چه خوب و یا چه بد.
 شاید سخن شما صحیح باشد ،اّما تازه سه سال از
رهایی من گذشته.
پدر در حرفم دوید:
 و تو بیست و هشت ساله شدهای. مهم نیست ،سن برایم هیچ اهمیتی ندارد ،میدانمو
افكار
دارد
باز
مادر
كه
خواسته هایش را به شما و از طریق شما به من
تحمیل میكند ،اما پدر تقاضا میكنم اجازه ندهید
تا یكبار دیگر زندگیام دستخوش طوفان شود ،هنوز
برای انتخاب راه زندگی فرصتی برایم باقیمانده
حال من آمادگیاش را ندارم.
 اما من روز بروز پیرتر میشوم.معنی سخنش را كه در لفافه گفته بود به خوبی درك
میكردم اما این بار مقاوم بودم ،زندگی بمن
آموخته بود كه هر بار سنگینی را میتوان با
بردباری و تالش صحیح از میان راه برداشت.
 از این گذشته میل دارم ادامه تحصیل بدهم بایدبه نقطه ای در زندگیام برسم که همیشه آرزویش را
داشتم.
میدیدم كه سایههای كدر پریشانی افكار پدر آرام
اّ
ما مطمئن مانند آفتاب كه از پس ابرهای تیره رخ
نشان میدهد ،دور میشد ،میدانستم كه پدر همیشه
عالقمند به ادامه تحصیل من بود.
 چه میخواهی بخوانی؟ ثبت نام كردهام و بزودی در كنكور ورودی بهدانشگاه شبانه شركت خواهم كرد ،میل دارم رشته
فلسفه و منطق را بخوانم .میخواهم فلسفه زندگی و
منطق انسان ها را بیشتر بدانم در نتیجه
شوهرداری و مراقبت از دو پسرکه آغاز بلوغشان
است و آن دیگری كه نمیشود دانست كه این مرحله
را چگونه طی كرده كار راحتی نمیتواند باشد!
تازه از كجا بدانم كه پسرها چگونه همسر احتمالی
آینده مرا خواهند پذیرفت .اووه … پدر از همه
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این افكار بیرون بیاییم تا من دوره تحصیل ام
سپری شود.
 بسیار خوب میدانم مانند همیشه هدفی واال داریو سال های مشكلی در پیش .به مادرت میسپارم كه
از این بیشتر پافشاری نكند .ادامه تحصیل بده و
نگران پسرها نباش.
روز دیگر با پسرها و ماهیها كنار رودخانه كه
از كنار شهر میگذشت رسیدیم گواهی نامه رانندگی
را مدتی بود كه در اختیار داشتم.
 پسرهای من ،ماهیها اكسیژن فراوان میخواهند،اگر آب را از ماهی دریغ کنی یا او را محدود به
شنا در بركه ای كوچك كنی میمیرد و یا مدتی دوام
میآورد تا سپس در زجر بی هوایی بمیرد .من و شما
و همه آنهای دیگر احتیاج به هوای سالم و وسعت و
پهناوری داریم تا بتوانیم بمانیم و جلو برویم،
ماهی را در حوضچه و حجم كماش تا مدتی میتوان
زنده نگاه داشت حال زمان آن رسیده كه بنام
آزادی با آنها وداع گوییم تا راهی زندگی و
سرنوشت خویش شوند.
پسرها ماهیها را در رودخانه بدست آب سپردند.
امید از جیبش بسته كوچكی نان در آورد و بدست
موجی ریز سپرد و بالحنی معصومانه گفت:
 توشه راهتانوفا كه بزرگتر و شیطان تر بود ادامه داد:
 بزرگتر كه شدیم با هم میرویم ماهیگیری! اما نباید این ها را بگیریم این ها مالخودمونه ،مگه نه؟! هر وقت كه صداشون كنیم میان،
مگه همینطور نیست كه میگم؟
 باشد ،اون غریبهها را هم كه گرفتیم بعدشولشون میكنیم.
دوره جدیدی از زندگی من شروع شد .سال اول
دانشکده علوم فلسفی را میگذراندم هر چه بیشتر
میخواندم و مطلب یاد میگرفتم حس میكردم كه كمتر
میدانم و نیاز به فراگیری بیشتری دارم زندگی من
خالصه شده بود در خانواده و تحصیل در محیط
دانشگاه .خیلیها دانسته بودند كه زنی طالق گرفته
هستم و روی این سابقه طعمهای سهل به چنگ آورده
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شده .در دلم به كوتاه نظری و ابلهی آنها می-
خندیدم ،خود میرفتم و در زندگیام كمبودی حس
نمیكردم كه جنس مرد بخواهد آن را ُ
پر كند ،آن هم
مردهایی كه در عین چانه زدن اینكه خوب میدانند
و خوب میفهمند چون حراج شدههای بعد از عید
بودند ،تصور میكردند كه میتوانند با ارزان فكر
كردن خود دل موجودی گرانقیمت را بدست بیاورند،
هرچند هستند از جنس خودم كه در عین بی نیازی
ارزان می فروشند.
به عرفان روی آورده بودم و آنچه از درسهایم
میآموختم احساسات جریحهدار شدهام تسلی مییافت.
هر روز كه میگذشت نیروی بیشتری در خود و مقاومت
خود مییافتم من می باید با سرعت به جلو می
دویدم تا آنچه در گذشته مرا متوقف میكرد نتواند
حتی به گرد پاهایم برسد .چهارسال زحمت كشیدم و
درس خواندم .شاید دو برابر این مدت در حین همان
چهار سال هر چه كتاب عرفانی و فلسفی بود
ناخوانده نگذاشتم .نیروی شكوفایی در من وجود
داشت و من با اشتیاق به بهترین وجهی از آن
استفاده میكردم.
زمانی كه مدرك لیسانس را جلوی پدر قرار دادم
جلویش زانو زدم ،دستش را بوسیدم و گفتم:
 اووه… پدرم اولین كالم همیشه از شما بود.دو زانو روبرویم نشست و همچنان كه از چشمان
بسیار كم سو شدهاش قطرات درشت اشك میچكید جواب
داد:
 اگر نیروی خواستن و فراگیری خودت نبود هیچگاهاولین كالمها اثر مثبتی نمیتوانست داشته باشد،
تو خودت و زندگیات را بطور سحرانگیزی پیش می-
بری  ،من و مادر و پسرها بوجودت افتخار میكنیم،
دیگر چه برنامهای در پیش داری؟
 بچهها به درس و مدرسهشان بخوبی می رسند،كمبود و نگرانی ای ندارم ،مانند همیشه كار
میكنم و ادامه تحصیل میدهم.
 پدر با دستمال سپیدش قطرات اشك را كه حال میُزن به علت بیماری
دانستم از اشك شادی به قطرات ح
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پیشرفته آب مروارید چشمش كه دیگر معالجه بیشتر
باقی نبود خشك میكرد گفت:
 مطمئن باشم كه غصهای نداری؟!در دشت وحشیانه افكارم همه خاطرات خوب و بد،
بزرگ و كوچك را از خود راندم و جواب دادم:
 انسان بدون غصه وجود ندارد ،اّما در مورد غصه-
های من ،مطمئن باشید.
 حرف در حرف آمد ،جوابم را ندادی ،حال چه می-خواهی انجام دهی ،با مدارك واالیی كه داری دیگر
نمیشود در دبستانی درجنوب شهر به كارت ادامه
دهی.
 همان ناحیه دبیرستانی هم دارد كه می دانماحتیاج به معلم دارد ،آن حدود همه مرا میشناسند
و از كارم رضایت دارند ،با كمال میل میخواهند
من آنجا ادامه خدمت بدهم .من هم قبول كردم ،به
معلمی ادامه می دهم و در عین حال هدفم فوق
لیسانس است.
بدینگونه در سیكل دوم دبیرستان تدریس فلسفه و
منطق و چند درس دیگر را شروع كردم ،بحثهایی كه
در كالس صورت میگرفت همه پر و ریشهدار بودند،
جوانان با تمام نو رسیدگی مملو از سؤال های
مختلف كه سعی میكردم جواب های علمی و در عین
حال كوتاه و اساسی باشد .جنوب شهر بود و رنگ
بخصوص خود را داشت ،رنگ فقر بود و بیاعتمادی
نسبت به جامعه ای كه با تمام ثروت ،آنها از آن
محروم بودند .جنوب شهر خود را با شمال شهر
مقایسه می كرد و همان اماکنی كه اجازه ورودش را
نداشتند و هم آن خیال های رویایی كه میدانستند
چون سراب است نزدیكش كه شوی محو می شود خواسته-
های فقیرانهاش كه در ناامیدی میرفت تا جرقههای
درخشان اما ساكتش بزودی به لهیبی مشتعل تبدیل
شود و همه را در خود بسوزاند.
امید لیسانس داشت و چند سالی در آن دبیرستان
به معلمی مشغول بود ،اولین باری كه توسط خانم
مدیر دبیرستان دخترانه به هم معرفی شدیم متوجه
شدم كه شباهت بسیاری به یك هنرپیشه مشهور سینما
بنام عمر شریف دارد ،بخصوص اینكه میان دو دندان
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جلویش همانگونه چند میلی متر از هم جدا بود كه
شباهتش را بیشتر می كرد ،دردل گفتم:
" مانند همه آنهای دیگر است"
سی و پنج سال داشت و سر خورده از ازدواج اول
تنها زندگی می كرد ،خوشحال بود كه پنج سال
زندگی ناموفق با همسرش فرزندانی همراه نداشت.
مرد جوان  ،كتابخوان و عاقلی بنظر میرسد بخصوص
اینكه در اوقات فراغت از كالس درس عالقه چشم گیری
به تعریف از هنر و بخصوص موسیقی نشان می داد.
ابتدا فكر میكردم مانند همه آنهای دیگر دام
پهن میكند ،اما این بار این دام از رشتههای
هنر ،موسیقی و شعر بافته شده .بخصوص چون آگاه
شده بود كه به موزیك عالقمندم دام رشته های
موسیقی را پهن تر چیده است ،اما پس از گذشت
یكسال همكاری با هم با تمام وسواس و دقتی كه در
معنای حركات و گفتارش داشتم روزنهای برای ورود
احتمالی به بی اعتمادی پیدا نمیكردم.
سال اول رشته فوق لیسانس تمام شده بود،
تابستان با تمام درخشش اش خودنمایی و گرم آرایی
می كرد ،حیاط خانه مملو از گل و گیاه بود ،بوته
یاس آنقدر رشد كرده بود كه مجبور شدم با تمام
بی میلی از دست شاخههای سنگین اضافه راحتش كنم،
بیدها استوار و صنوبر برقرار تخت چوبین را سایه
نشانی میكرد .ماهی های كوچكی كه در حوضچه می-
گشتند عمق آب را بیشتر میپسندیدند.
چشمان پدر بكلی از كار افتاده بود و هیچ چیزی
را نمی دید حسرتش را در ندیدن و نتوانستن
خواندن به خوبی درك میكردم .عالقه دیگرش كه
بوسیله زمین خوردن شیرین چند تكه شده بود دیگر
احیاء نكرد ،سخت معتقد بود كه آن حادثه و در پی
آن از بین رفتن شیرین با هم ارتباط دارد ،در
عقیدهاش پا بر جا بود كه دیگر دست به تار نزند
و به این گونه حوادث احتمالی را مهار كند،
جبران تنهایی و بی حركتی اش با من بود ،هر گاه
كه فرصتی آزاد داشتم كتاب های مورد عالقهاش را
برایش میخواندم و او ساعت ها آرام و ساكت بخصوص
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در روزهای بلند و شاد شیراز كنار تخت چوبین می-
نشست و تنها گوش می داد.
روزی بچهها با پدرشان بودند و ما تنها در زیر
سایه صنوبر نشسته بودیم و با هر وزش نسیمی
بال پرندهای كوچك
زودگذر و یا شاید برخورد
رایحهای شیرین از عطریاس در جانمان مینشست .ظرف
بلورین خیار سكنجین را جلوی مادر و سپس بدست
ِ
ِ نشاط
پدردادم ،مزه خنك خیار رنده شده شهد
ِه خانه را در كاممان میریخت .ساعت شش بعد
عصران
از ظهر بود ،صدای زنگ درب ورودی ما را به خود
آورد ،با تعجب گفتم:
 كه میتواند باشد ،منتظر كسی هستیم ؟! پسرهاكه با پدرشان بسر میبرند.
مادر از جایش برخاست:
 نه ،منتظر كسی نیستم ،بروم ببینم كه است!فاصله زیادی با درب ورودی نداشتم صدای آشنای
مردی را شنیدم كه صمیمانه سالم و سپس عذر خواهی
می كرد.
 بفرمایید داخلو با صدایی مخصوص ورود مهمان گفت:
 نازنین جان با شما كار دارند.ّب و كنجكاو از جایم برخاستم و اما تا به
متعج
آنها برسم چند بار با خودم تكرار كردم ،صدا را
میشناسم ،كجا شنیدهام ،كه میتواند باشد؟!
مادر دوباره تكرار كرد:
 بفرمایید داخل ،بیرون خوب نیست.امید بود ؟!!!!
یكه خوردم .هیچ انتظار دیدن امید را در خانه
خودمان نداشتم .افكارمختلفی ازسرم گذشت ،باید
اتفاق مهمی افتاده باشد كه او این جا آمده ،آیا
كسی ازشاگردان مشتركمان بیمار شده و احتیاج به
كمك دارد؟!
من به درب رسیدم و مادر بسوی پدر برگشت.
 نازنین خانم ،شرمندهام ،ببخشید ،ماهها است كهمیل دارم با شما در حضور خانوادهتان صحبت كنم
اّ
ما این شهامت را در خودم نمیدیدم ،امروز دل به
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دریا زدم ،فكر كردم اگر امروز نیایم دیگر هرگز
جرأتش را نخواهم داشت.
 چه شده ،مسئله بخصوصی پیش آمده؟! اجازه بدهید آغازش را در حضور پدر ومادرتانشروع كنم.
امواج طوفان در سرم غوغا میكردند ،چه در سر
دارد ،چه میخواهد بگوید!؟ مردی كه غیر از همكار
بودن و گاهی بحث های فلسفی با او داشتن در همه
موارد دیگر غریب و بیرون از تخیالتم بود .زنی
نبودم كه اجازه دهم با قدری نشان دادن از صمیمت
همكار بودن فكرها در مغزها بگردد كه او دوست
نزدیك این و یا آن است ،در محیط دبیرستان همه
این مطلب را به خوبی میدانستند .من حتی با
معلمین هم جنس خودم هم صمیمیتی بیش از یك همكار
مهربان نشان نمیدادم .بیست  ،سی قدم تا تخت زیر
صنوبر راهی نبود اما افكار متعددی مانند چرخ
فلك در مغزم میگشت .به همه مطالب دیگر فكر كرده
بودم غیر این كه چند دقیقه بعد شنیدم ،پدر تالش
كرد از جایش برخیزد اما امید خود را بسرعت به
او رسانید .دو دستش را گرفت و با لحنی كه از آن
حرارت و احترام بگوش مینشست گفت:
 آقا ،استدعا دارم بلند نشوید ،من مشتاق زیارتشما بودم.
مادر مخّدهای نزدیك پدر قرار داد و در حالیكه
ظرفی از خیار سكنجبین برایش میریخت اورا دعوت
به نشستن كرد ،در صورت امید آثار شرم آشكارا
دیده می شد ،دانسته بود كه غافلگیر شدهایم.
رو به پدر و پدر با چشم های بسته ،او آغاز به
سخن كرد.
 مدت یكسال است كه با خانوم نازنین همكارم ،دروحله اول به شما از داشتن چنین دختری تبریك می-
گویم و در وحله دوم به خودم تبریك میگویم كه
كار در یك محیط ایشان را سر راه من قرار داد.
نفسی تازه كرد در حالی كه نفس من بند آمده
بود ،چه میخواهد بگوید!؟ ادامه داد - :میل دارم
اول از شما اجازه بگیرم و سپس از آنچه در دل
پریشان خود دارم پرده بردارم.
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همه آنها كه صدای انفجاری را از نزدیك شنیده
باشند میدانند كه گوش کرخت میشود و در پی آن
دهها پرنده در پرده گوش مانند ارکستری بیسرپرست
هركدام هر گونه كه بخواهند میخوانند ،در گوشهای
من هم چنین همهمه ای موج می زد.
لبخند پهنی در صورت مادر نشسته بود ،راضی بنظر
می رسید.
پدر با مهربانی گفت:
 بفرمایید ،حرفتان را بزنید ،گوش میكنیم. از شما اجازه میخواهم كه به عشق و محبت عمیق-ام به نازنین خانوم اعتراف كنم.
سر به زیر انداخت و پریشان از مطلب مهمی كه ادا
كرده بود ساكت ماند.
پدر میدانست كجا نشستهام هر چند كه مرا نمیدید.
 نازنین اینجا نشسته مادرش هم هست ،از نظر منشما میتوانید در آزادی كامل از احساستان نسبت
به دختر ما با او صحبت كنید .عقیدهاش هر چه
باشد ما به آن احترام میگذاریم ،در واقع ما كسی
را دوست میداریم كه او دوست بدارد.
رنگم پریده بود ،خودم میدانستم .دهانم هم خشك
شده بود ،این را هم بخوبی دریافته بودم .یعنی
چه ،این را حمل بر چه خواستهای كنم!؟ اعتراف به
ً یكطرفه است ،یا اینكه جدال در
عشق كه طبیعتا
دستیابی به تمنایی كه میل داشت در نهایت ُ
برد با
او باشد! میل نداشتم كوچكش كنم ،بهر گونه دل به
دریا زده و قدمی برداشته بود .گفتم:
 شما میتوانید در هر موردی كه میل دارید با منمستقیم صحبت كنید.
در صورت مادر شیرینی سكنجبین را میدیدم و جای
شیرین هم خالی بود.
 من و پدرت به داخل میرویم ،خیلی كارهای عقبافتاده مانده است كه باید انجام شود ،اگر هوا
بیش از این تاریك شد تشریف بیاورید داخل.
آنها در راه پلهها به خانه وارد شدند و من
همكارم را رو برویم نشسته داشتم ،هرگز تصور
نمیكردم در او نسبت بمن عالقه ای جوانه زده
باشد.
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 مرا ترساندید! از چه؟! فكر كردم نكند اتفاق وحشتناكی افتاده باشد. اتفاقی از این واالتر و شیرینتر.به مردی كه رو برویم نشسته بود دقیقتر خیره
شدم ،میتوانست برای هر دختر جوانی همسری ایدهآل
باشد هم دانشش را داشت و هم از خالل حرف هایش در
سالی كه گذشت معرفت آن را ،اّ
ما من هشت سال
زندگی نكبت بار زناشوییام را فراموش نكرده
بودم .هرچند كه با تمام وجودم سعی میكردم.
 شما امروز مرا در موقعیت بدی قرار دادید. دورا دور از نوع تفكر پدرتان آگاه بودم. اّما چنین بیمقدمه و شاید هم بیپروا.
 چه میتوانستم بهتر از این انجام دهم .مردینیستم كه با نقشه و صحنهسازی جلو بروم ،صحنه
بسازم تا خوشایند جلوه كند نامه نگاری كنم
تا...
قدری مكث كرد ،لبخندی دوستانه و كمی خجل بر
صورتش نشست و ادامه داد:
 تا شاید انشایم كمی خوب شود! هدف جّدی صحبتتان چه است!؟
 اعتراف به عشق و محبتی كه از دیدار نخستینشما در قلب و در پی آن در تمام وجودم تابید .یك
عشق آتشین كه میدانم در سن و موقعیتی از زندگی
ام هستم كه بتوانم ازآن شاعرانه نگهداری كنم.
 شما در مورد من مطلب زیادی نمیدانید. شما هم درمورد من زیاد نمیدانید ،اّما اگر این
ندانستن هایمان را در یك قالب با هم فرم دهیم،
شكلی كه فرم میگیرد حقیقت زندگی گذشته ما است.
 چرا تا بحال ازدواج نکردید؟! منظورتان ازدواج دوباره است؟ بلی چون از زندگی چندساله با همسرم سرخورده بودم. چرا مگر دوستتان نمیداشت؟ در ابتدا چرا ،نمیخواهم بگویم كه با عشق باّت را تقدیممان
هم آشنا شدیم و به هم پیوستیم ،سن
كرده بودند .اما پس از چند سال كه كودكی به
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دنیا نیامد ،او سرد و روز بروز سردتر شد ،شاید
هم مقصر خودم بودم ،و شاید هم شایدی در كار
نبود.
سر پایین آورد و بفكر فرو رفت ،نخواستم با
سؤالی بی جا تفكرش را بهم بریزم ،پس از لحظهای
بدون اینكه سرش را بلند كند ادامه داد:
 با تمام انرژی مردانهام ،ضعف از من بود ،اوبارور نمیشد ،با غریزه و خواسته قوی مادرشدنش
رو به ناسازگاری گذارد ،حق را به او میدادم،
كمكش كردم تا به راه خود برود.
ً
 شما میدانید كه من دو پسر تقریبا بزرگ دارم. بلی ،میدانم. برایتان مهم نیست!؟ بسیار هم مهم است ،از این نظر مهم است كهوجود آنها خالء بیفرزندی مرا ُ
پر خواهد كرد.
 میدانید؟ُ
بغضم را بسرعت فرو بردم تا متوجه نشود.
 بعد از جدایی از مردی كه در اواخر سال هایجداییمان برایم مانند كابوس شده بود به تنهایی
و آزادگی خود عادت كردهام .برایم مشكل است
یكباره همه خصوصیات مثبت تنهایی زندگیام را بر
هم بریزم ،مهمتر از این باید اعتراف كنم كه در
وبا
سن
این
زخم های التیام نیافته احساساتم مشكل میدانم كه
بتوانم عاشق بشوم ،همه میتوانند دوست بدارند
اما عشق معنای دیگری دارد ،عاقل و در مورد این
واژه حساس نسبت به هم جّ
دی باشیم .من به شما به
عنوان یك همكار و حتی یك مرد محترم بدیده
احترام نگاه میكنم ،باید توجه داشته باشید كه
این احساس عشق و یا حتی دوست داشتن در زوایای
احساسات نمیتواند باشد .میبخشید ،شاید بد تفهیم
كردهام ،منظورم زوایای احساسات خودم است.
 میدانم ،میفهمم و با احترام قبول میكنم ،منمیتوانم صبر كنم تا این جوشش در شما نسبت بمن
پیدا شود.
از پا فشاری اش قدری حرصم گرفته بود ،حوصله در
ّین افتادن نداشتم.
قفس زر
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 چه مدت میتوانید صبر كنید؟ اگر با من و در كنار من باشید تا هر زمان كهالزم باشد و شما بخواهید.
 اگر با شما و در كنار شما نباشم چه؟!به حوضچه و ماهی هایش نگاه میكرد ،حس كردم
قدری لرزید ،شاید از خنكای نمیدانم از كجا آمده
آن عصر تابستان بود ،سر برداشت و این بار عمیق
در نگاهم چشم دوخت سیاهی گرم چشمانش حالت دیگری
داشت ،گفت:
 فرم صورتتان ،حالت چشم و نگاهتان كه برایمدر آن دنیایی مجهول دور می زند و طرز بیانتان
ً هیجانیاست كه من در ابتدای جوانی ،آن
دقیقا
زمان كه هر انسانی در دنیای خیالش دنبال كسی
میگردد كه عمیقا دوست بدارد ،در آرزویش بودم،
اما هرگز نمییافتم .ایكاش سال ها پیش شما را
دیده بودم ،حالت نگاهتان را دوست میدارم هر چند
كه در آن غمی پنهانی موج می زند .میخواهم در
غمتان شریك باشم میخواهم آن را از نگاهتان
بردارم.
 دیروقت است ،بروید .فرصت زیادی احتیاج دارمكه روی حرف هایتان و خواستهتان فكر كنم ،تا
زمانی كه از من جوابی نشنیدید هیچ امیدوار
نباشید ،میل ندارم كه همكارانمان از افكارتان
آگاه شوند ،میل ندارم بدانند كه خانه ما آمدید.
 مطمئن باشید بهمن اطمینان داشته باشید.از جایش برخاست .تا درب مشایعتش كردم و قبل از
اینكه به بیرون قدم بگذارد پرسیدم :
 از كجا میدانید زنی مناسب برای زندگی با شماهستم.
 احساسم این را بمن می گوید. خدا نگاه دارتان از حال منتظر جوابتان هستم.درب را بستم و به فلز خنك آن تكیه دادم ،با
تمام التهاب درونیام جنگی داخلی در وجودم
آغازشده بود.
ظروف روی تخت را جمع كردم و با افكار مغشوش
مادر
شدم.
آشپزخانه
وارد
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بیهدف سعی میكرد سرش را بكاری مشغول كند .تمام
مدت ازمیان پنجره باز اتاقم هر بار كه برای سرك
كشیدن به ما میآمد میدیدمش.
ُب  ،چه صحبتی داشت؟!
 خ برویم تا در حضور پدر صحبت كنیم.پدر در ُ
مبلی لمیده و درافكار خود غرق بود.
 نظرتان چه است؟ من كه نمیتوانستم او را ببینم ،اما طرز بیانگرمی داشت ،صحبتش را پسندیدی؟
بغض گلویم را فشرده بود ،اّ
ما حال سر باز كرد،
بغض شادی و یا رضایت نبود ،یك نوع حالت گمراهی
و به مقصد نرسیدن داشتم .روی زمین وكنار زانویش
نشستم.
 از من خواستگاری كرد. بهتر از این نمیشود ،چه مرد نازنین و ُپر
معلوماتی ،چه شانسی!
 خانم ،بار قبل هم همین را گفتید ،اما این بارما دخالتی نخواهیم داشت ،دختر من آن قدر تجربه
و بخصوص دانش كسب كرده كه خود چاره كار خود
بداند ،ما حرف هایش را خواهیم شنید اما تصمیم
نهایی در اختیار خود اوست ،دخترم ،نظر خودت چه
است؟
 مرد بسیار خوبی است و میتواند بهتر از این همً مرّ
باشد ،اّ
دد هستم ،هیچ احساس محبت
ما شدیدا
بخصوصی غیر از محبت یك همكار نسبت به او ندارم،
اما او درخواسته و تصمیماش نیرویی نشان میدهد
كه هم سرشار از محبت است و هم اطمینان به خود،
ً فكر كنم ،به او گفتهام كه
باید در موردش دقیقا
احتیاج به فكر كردن دارم و قبول كرده است.
 دخترم ،تو نمیتوانی همه عمر در تنهایی زندگیكنی ،باید بفكر پیری و هزار چم و خم آن باشی.
 پدرت درست میگوید ،پشت پا به بخت خودت نزن! مادر ،امانم دهید تا فكر كنم.و شب در بستر غم تا صبحدم نالیدم:
اآه  ...پروردگار من ،باز مردی دیگر غیر از
اویی كه میخواهم.
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سالها بود كه افكارم را در مورد او مهار كرده
َم یادی را با قهر كنار زده و هر پیچش
بودم .هر خ
یادی ازگفتارها را در غمخانه دل نشنیده گرفته
بودم ،اما ،حال در ظلمت اتاقم افكارم به هر سوی
پر میكشید و با هر بال زدنش قطرهای اشك بصورتم
مینشست.
مانند كودكی خردسال كه به غماش نشانده باشند
زانوانم را مانند هربار دیگر كه غمی جانكاه
داشته بودم با دو بازوانم بغل كردم و مانند
جنینی در رحم مادر خود را رها ساختم ،اآه ...
محبوب من كجایی و چه میكنی؟ نه سال از جداییمان
میگذرد ،نه سال كه چه حوادث شومی در خود داشت،
چگونه كل وجود مرا تغییر داد و از من آنی بوجود
آورد كه امروز اینم!
اووه  ...دوست دوران بیخبریها ،شكوفاییها و
حامی من از بروز رنجهایی كه نمیدانستم در
انتظارم است ،حال چه كنم؟ در انزوا به زندگیام
ادامه دهم تا كه روزی مرگ به سراغم آید ،یا
اینكه باز راه بیوفایی پیش گیرم كه میدانم باز
باید تنها طی كنم ،كدام مرد پیدا میشود تا
باوفایم وفادار بماند؟! اووه  ...شیرین ،دلم
برای صورت گاه از ترش بودن شیرینت تنگ شده ،با
كه سخن گویم كه مرا درك كند ،نه او این جا است
و نه تو ،دو غمخوار راستینم كه هر دو از من
جدایید .چشمانم میسوزد و سوزش اشك های خشك شده
در صورتم را حس میكنم .آرامبخشام را در جانم حل
كردهام و در پی آن دایره زندگی را كوچك می-
بینیم .آن میبینیم كه درخیالم میآید.
دستهای مهربان ،گرم و مردانهای موهای بلندم
را در گلزار وحشی دشت میبافت ،تکهای ابر در
كمین آفتاب كه او را بپوشاند ،و پروانهای كه با
بالهای سوخته دور خود میچرخید.
 میالد ،چرا آسمان در روز تاریك شده؟! خدا روزی را كه دوست نمیدارد تاریكاش میكند. آن چیست كه از دور میدرخشد؟! بوی گرگ میآید و درخشش چشمان گرسنهشان. -میالد ،میدانم ،ترا میخواهند.
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 میدانم ،همه گرگان زندگیام دركمیناند. چه كنم .چه كنم؟!َ
 مرا در گودالی ژرف كه كندهام پنهان كن. اما زلفم را كه در گلزار وحشی دشت بافتهای؟!زبان سرخ گرگها را میدیدم كه در پناه دندان
های تیزشان كفآلود در هر حركتشان مانند داس مرگ
میگشت ،بوی پشم ،بوی خون خشكیده و متعفن روز را
تیرهتر میكرد ،باید میالد را پنهان كنم ،موهایم
گل های از طراوت افتاده دشت را از ریشه وخاك
جدا میكند ،با پنجههایم گودال را از خاك مرطوب
ُ
پر میكنم ،میالد آن زیر از چنگ و دندان گرگها در
امان است ،خیالم راحت میشود میتوانم باز
بدیدارش بیایم.
نفسام گرفته است ،سعی میكنم ،سعی میكنم ،سپس
نفسزنان از جایم میپرم ،عرق سردی بدنم را
پوشانده میلرزم و زیر رواندازم بیشتر فرو میروم
و باز چون جنین در شكم مادر پاهایم را بغل می-
كنم .باید در ظلمت وحشتناك كابوس گریسته باشم،
باز هم میگریم ،باز هم میگریم.
كابوس چه تعبیری میتواند داشته باشد؟! چرا پس
از گذشت این همه سال او باید در رؤیاهایم ظاهر
شود .آیا اعتراضی به پیدا شدن امید در زندگیام
است؟! آیا او میل ندارد من سرانجام بگیرم؟!
اآه  ....خدای من ،من او را با دست های خود
مدفون كردهام ،آیا او اكنون زنده است؟! چه می-
كند؟! ای كاش میتوانستم او را یكبار دیگر حتی
برای لحظاتی میدیدم.
چه آرزوی بیهودهای و چه سی سال باقیماندهای!
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فصل بیستم
شش ماه از دیدار امید در خانهمان میگذشت،
بدون آنكه از من حتی گوشه چشمی دیده باشد و یا
بیان دیگری از مكالمات روزمره در محیط كارمان
شنیده باشد ،عجب صبری داشت ،من اگر جای او بودم
راه خود میرفتم ،با چه ُ
بردباری سكوت مرا تحمل
میكرد ،روزی در وقت استراحت كالس قطعهای از
شاعری گمنام را با صدای بلند خواند:
"سكوت مرا به دنیایی میبرد
كه باالترین سخن هاست
كه من دنیایم را میسازم
دنیایی كه از نو متولدم میكند
دنیایی كه غم هایم را بدست سیارهای دیگر می-
سپارد
كه بازتابش چون خورشید گرم باشد
در این سكوت است كه من دوست داشتن را
باز مییابم
و عشق به سكوت سخن را"
چند معلم كه در اتاق بودند با ادای اینكه چه
شعر نو زیبایی است ،حیف كه سرایندهاش ناشناس
باقیمانده ازاتاق خارج شدند ،من هم بالفاصله از
جایم برخاستم و قبل از اینكه از اتاق خارج شوم
بوضوح سنگینی نگاه غمگین او را در سطح اتاق حس
كردم ،نمیدانم چرا دلم برایش سوخت ،آرام و ساكت
گفتم:
 شش ماه دیگر فرصت میخواهم. -اگر الزم باشد شش سال دیگر هم صبر میكنم.
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 پس از آخرین امتحان دانشگاه جوابتان را خواهمداد.
 باشد ،قبول دارم ،درستان را بخوانید ،موفقیتشما را میخواهم.
هرچه دوره امتحانات نزدیكتر میشد به تصمیم
نهاییام درموردامید نزدیكتر میشدم ،با خود جدال
ها ،با پدر و مادر بحثها و با پسرانم صحبت هایی
عاطفی داشتم .همه نظرشان یكی و پا برجا بود.
"تو بیش ازاین نباید بیهمدم زندگی كنی"
غیر منتظرهتر از همه ،موافقت پسرها بود كه
برخالف همه مردهای جوان دیگر كه نسبت به مادرشان
در رابطه احساسی او با مرد دیگری غیر از پدر
خود حساسیت و حسادت نشان میدهند ،آنها با امید
موافق بودند و باینگونه مشكلی در سر راهم قرار
نداشت ،بعدها دانستم كه آنها به اتفاق پدر و
مادرم در قدم زدن های بلوار قصرالدشت امید را
دیده و بزودی به او خو گرفته بودند.
شش ماه دوم هم بسرعت سپری شد و روزی كه من
شاد و سربلند مدرك فوق لیسانسام را در دامان
ضعیف و رنجور پدر میگذاشتم هر دو از شادی می-
گریستیم.
 خانوم خوشگل من ،با اینكه مدتها است دیگرصورت زیبایت را نمیتوانم ببینم ،اّ
ما میدانم كه
روز بروز زیباتر میشوی و پیروزتر.
 اووه  ...پدرم ،دلم میخواست نگاه در نگاهتانمیانداختم و برایتان میگفتم كه چه روز شادی را
میگذرانم.
 گرمای نگاهت را حس میكنم و در شادی کالمت شریكهستم.
قدری مكث كرد و سپس ادامه داد:
 آیا به امید خبر دادهای؟ نه ،برای مادر و پسرها از این روز بزرگزندگیام گفتهام ،اّ
ما امید هنوز نمیداند ،هر چند
كه میدانم حدس میزند.
 دخترم ،مردی كه اینگونه شیفته و خواهان زنیاست و با این ُ
بردباردی تحمل مشقات دوریاش را
دارد نباید بیش از این تنها و سر در گریبان
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انتظار گذارد .او ترا دوست میدارد و ترا می-
خواهد .به او جواب مثبت بده ،احساس میكنم
توانایی خوشبخت كردنت را دارد.
 پدرم ،وحشت دارم ،وحشت ازاین دارم كه یك باردیگر زندگیام دراسارت بیچون و چرای مردی درآید
كه عاشقاش نیستم ،میتوانم بینهایت دوستش بدارم،
اما این از عشق جدا است.
 حال مثل گذشته نیست ،بخصوص با تحصیل و دركدیگری كه از زندگی داری .اّ
ما میدانم كه زندگی
زناشویی همیشه یك ریسك بزرگ است .باید این ریسك
را پذیرفت چون به تنها بودن در ایام پیری می-
ارزد .همانطور كه خودت گفتهای ،چه میدانی ،بد و
خوب همه جا وجود دارد او را در این مّ
دت طوالنی
آزمودی و باید مطمئن شده باشی كه انسان خوبی
است .تلفن كن و او را برای فردا شب به شام دعوت
كن ،میدانی كه با سر میآید.
شب بعد همه دور میز شام نشسته بودیم امید قدری
شكسته بنظر میرسید ،طفلك باید خیلی از بیتوجهی
من صدمه دیده باشد ،قبل از اینكه غذا سرو كنیم
پدر با صدای بلند همه را به سكوت دعوت كرد و در
پی آن گفت:
 آقای امید ،روی صمیمیتی كه دخترمان بمن دارداز من خواست كه موافقتش را برای زندگی با شما
اعالم كنم.
ّ
بوضوح شادی را در صورتش دیدم ،اما برایم مفهوم
دیگری داشت ،چه میدانم شاید باز هم نشانه
پیروزی بود یا اینكه خودم قدم به دنیای
مالیخولیا میگذاشتم؟!
 قول میدهم كه ازهیچ كوششی برای خوشبختی ورضایت او و پسرها كوتاهی نكنم.
 محفلی خودمانی و با شركت چند تن از نزدیكاندر خانه ما تشكیل میدهیم ،دو حلقه عقد ،یك جلد
كالم خدایمان و شاخهای نبات برایم كافی است.
مادر به میان سخن دوید:
ّ
 وای نازنین جان ،فرهنگی گفتند و سنتی ،پساینها چه میشود؟!
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 همین است كه میگویم و میخواهم ،بیشتر از اینزیادی است.
 پس لباس عروسی چه؟! لباس عروسی در خیاالت دختران جوان است ،من ازاین دوره گذشتهام.
سال ها بعد دانستم كه امید به مادرم ضمانت چند
میلیونی داده بود .چه خام خیال هستند دخترهای
ّور میكنند مهریههای كالن ضامن
جوانی كه تص
خوشبختی آنان میشود .یك خوشبختی زناشویی را می-
توان با ریالی تضمین كرد و یا با میلیونها خلار
باخت و از دست داد .ضامن زندگی آینده من دانش و
مدرك تحصیلیام بود كه بینیاز هر نیروی دیگریام
میكرد.
زندگی مشترك من و امید با توافق و احترام
متقابل شروع شد ،پدر و مادر را كه روبروز پیرتر
میشدند نمیتوانستم تنها بگذارم ،با موافقت امید
در خانه پدر مستقر شدیم ،آنها دیگر به جای
كمتری برای زندگیشان احتیاج داشتند ،پسرها اتاق
های خود را داشتند و همه در توافق با هم زندگی
میكردیم ،پدر و مادر امید سال ها پیش فوت كرده
بودند وچون تنها فرزند آنها بود به همین جهت
غیر از ما قوم نزدیك دیگری نداشت.
سال ها بسرعت و در پی زندگی روزمره میگذشتند،
پسرها دیپلم گرفتند ،وفا كه فكر میكردم با تمام
زرنگی و استعداد دوران دبیرستان آینده درخشانی
در انتظارش بود ،یكباره از تحصیل دست كشید.
عالقمند به حرفه معلمی و بزودی به كار مشغول شد.
آپارتمانی گرفت و مستقل راه خود رفت .امید كه
زیاد دل به درس نمیداد مانند شب و روز زیرو رو
شد ،در رشته مهندسی راه و ساختمان به تحصیل
مشغول شد ،هم كار میكرد و هم درس میخواند در
نتیجه او هم پی زندگی خویش رفت .وضع جسمی مادر
تغییری چشمگیر نكرده بود جز اینكه پیر و شكسته
شده بود اما بوضوح متوجه شده بودم كه حاالتش
روبه بچگی میرود .اّ
ما پدر روز به روز شكستهتر و
ضعیفتر میشد.
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من و امید هر دو در دانشگاه شهر كار گرفته
بودیم من بعنوان استاد فلسفه و منطق و او در
قسمت اداری دانشگاه .از زندگیام با همسرم راضی
بودم ،گهی كه مرغ فكر در دشت زندگیام به پرواز
در میآمد سؤالی مجهول آزارم میداد و هر بار كه
قدری بیشتر به آن فكر میكردم جوابی خالص برایش
پیدا نمیكردم.
"اگر امید در سن سیزده سالگی مقابلم قرار می-
َم آغاز شد ،آیا برایم
گرفت همان روزی كه شیداییا
عمیقتر و خالصترین عشق میشد؟!"نمیدانستم و نمی-
خواستم هم كه بدانم .در توافق زندگی میكردیم.
جمالت زیبا میدانست ،و در تنهاییمان هرگز پنجره-
ها بیجهت بسته و پردهها سنگین آویخته و در هم و
تاریك نبودند ،پسرها هر كدام ازدواج و تشكیل
خانواده داده بودند.
یك روز در یك جمعه سیاه هم آن جرقههای روشن و
ساكت به مهیبی كه احتمالش را داده بودم تبدیل
شد .بوی یاس را خفته در كنار شیرین دانستم،
قامت صنوبر خانه از كبودی آسمان ُ
پرخون و باروت،
كمانِ بیدمشك در بیداد بود ،شاهینها كه آن همه
خود سر بال گشوده بودند تا زندگانی جوان را در
چنگ و منقار محكم خود داشته باشند حال هر كدام
پیر و شكست خورده از رویارویی حقیقتهای زندگی
یا بخون نشسته بودند یا با بال های بسته و خون-
آلود در كمند صیاد دست و پا میزند ،هر چند كه
هر دام پهن شدهای روزنههایی هم برای فرار در
خود دارد .چه خام خیال هستیم اگر بخواهیم با
بال هایی ساخته شده از زور بلند پروازی كنیم
غافل از آنكه عقاب در كمین است آیین نویی تدوین
شد كه تصور میكردم میدانیم و ما مسرور از اینكه
دوره زور و قلدری سپری شده است سر از خواب كپك
مانند درآوردیم ،روز از نو ،روزی از نو.
میانسالی را میگذراندم و امید هم درین مقوله
زندگی چند سالی گام بیشتر بر میداشت ،تدریس
اوقات روزانه كارم را ُ
پر میكرد و غیر ازآن به
سخنرانیهای فلسفی دعوت میشدم ،هرچه بیشتر برای
شنوندگانم سخن از آموختههایم میگفتم بیشتر در
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خود احساس رضایت میكردم ،بخوبی میدانستم آنچه
میگویم بیهوده نیست.
مدتی بود با افكار و عقاید عرفانی مردی هندی
آشنا شده بودم ،كتاب هایش را بزبان فارسی از
هند تهیه كرده و خوانده بودم و بزودی آگاه شدم
كه او غیر از افكار واالی عرفانی از قدرت خارق-
العاده نفوذ در روح انسان هم برخوردار است
مقاالتی در موردش خوانده بودم كه در عین خارج
بودن از نیروی انسان این احساس را درمن بوجود
آورده بود كه حقیقت دارد و با افكار خودم هم
بسیار نزدیك است .میل شدیدی داشتم كه او را از
نزدیك ببینم تصمیم گرفتم برای دیدارش به هند
بروم.
روزی در فرصتی مناسب خواستهام را با همسرم در
میان گذاردم:
 امید ،میل دارم سفری به هندوستان داشته باشم.كتابی را كه در دست داشت روی زانویش قرارداد و
حیران و پرسشگر نگاهم كرد.
 هندوستان؟! بلی ،میل دارم سای بابا عارف مشهور هند را ازنزدیك ببینم ،و اگر امكانش بوجود آمد با او
مصاحبهای انجام دهم.
گویا درست متوجه نشده باز سؤال كرد:
 دانشگاه میخواهد كه به هند بروی؟ نه ،با هزینه خودم میروم. چطور شد كه باین فكر افتادی؟! افكارش در محیطخودمان خریداری ندارد ،حتی كتاب هایش را هم به
زبان خودمان ترجمه نكردهاند!
 از افكارش خوشم آمده ،آنها را میشناسم ،ازاینگذشته خواندهام كه معجزه هم میكند!
چشمان سیاهش از تعجب درخشید ،گویی به گوش هایش
اطمینان نداشته باشد.
ّ
 متوجه شده بودم كه بیش از حد معمول خرافاتیشدهای ولی نه تا باین اندازه.
ُ
 تو متوجه افكار و عقاید من نمیشوی من از بعدیحرف میزنم كه تو در آن نیستی ،از این گذشته من
آنچه را كه میخوانم میل دارم به همان نسبت هم
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بیاموزم و در دایره امتحان درآورم .من باید
بدانم چرا او مانند من فكر میكند و چرا در
موردش این همه مقالههای گوناگون مینویسند و در
سراسر دنیا میلیون ها نفر پیرو پیدا كرده ،با
چشمان خود دیدهاند كه مردهای را زنده كرده است!
 اگر میل داری برای سیاحت به هند برویم می-تواند سفر خوبی باشد .اما نه تنها بخاطر عقاید
این مرد .از این گذشته ،آیا اصوالً مطمئن بودهاند
ً جان تسلیم
مردهای را كه زنده كرده است واقعا
كرده بود!؟
 سؤالت بیمورد است ،جوابی برایش ندارم ،با یكیاز همكارانم میرویم تا حرف های او را گوش دهیم.
بوضوح بیرغبتی را در چهرهاش دیدم ،به سردی گفت:
 افكار ،عقاید وخواستههایت غیرطبیعی و خسته-كننده شده ،ما كم در مملكت خودمان عرفان ،سنت و
كردارهای عجیب و غریب داریم كه تو برای جبران
كمبودش میل به سفر هندوستان داری!؟
 پاسپورت و ویزایم آماده است ،بلیط هواپیما همخریدهایم تا دو هفته دیگر حركت خواهیم كرد ،می-
تواند هم فال باشد و هم تماشا.
با ترشرویی پرسید:
 چه مدت میمانید؟ چهار هفته پس امسال هم مانند این چند سال اخیر كه تو بهنوعی مشغول بودهای مرخصیای نخواهیم داشت؟! فكر
نمیكنی هر سالی كه میگذرد ما بیشتر از هم دور
میشویم؟
 تو هم ترتیبی بده و جایی برو ،شاید بیشتر دلتتنگ بشود!
 دست شما درد نكنه!!این چند سال اخیر یاد گرفته بودم زیاد جّ
دیاش
نگیرم ،بیست و پنج سال از زندگی ما با هم می-
گذشت .هر كدام بیشتر به راههای خود میرفتیم،
ركود زندگی برای اغلب زوجها امری بدیهی است و
ما خارج از این دایره نبودیم.
در هندوستان سخنان این مرد نارنجی پوش وارسته
كه توسط مترجم بازگویی میشد اثرات عمیقی در من
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باقی میگذاشت .پی ُ
برده بودم آنچه را كه تاكنون
آموختهام قطراتی در دریا محسوب میشود و آنگاه
كه با چشمان خود دیدم كه چگونه با دستان خود،
ُ
تهی از همه مادیات و ابزار زندگی بیماران لرزان
ّ
و گریان را معالجه میكند برایم مسلم شد كه
قدرتی خارج از محدوده تصورات انسان های عادی
دارد ،به مردی كه گویا سالیان دراز است در
صندلی چرخدار فرو رفته و با آن یكی شده است با
نفوذ نگاهش امر به برخاستن میداد ،عجبا كه او
هم بیاراده اجرا و سپس به راه خود میرفت! یا
این كه نابینایی را امر به بینایی میداد و او
یكباره دنیا را با همه زشتیهایش دوباره میدید!
روزی در ُ
بمبئی با خانمی كه همكارم بود میگشتیم
تا مكانهای دیدنیاش را ببینم مانند همه آن دفعات
گذشته كه حمله شروع میشد و بادوار شدید سر
دقایقی را به بیهوشی میگذراندم ،جلوی چشمانم
تیره شد ،تعادل از دست دادم و در حال سقوط بودم
كه گرد صورتی رنگی ناگهان از هیچ كجا آمده گردم
شروع به گردش كرد ،شیرین را چون گذشته مقابل خود
دیدم كه با صورت شیرینش میگفت" :دیدی به
هندوستان آمدیم "با نیرویی خارج از توانایی خود
مرا در آغوش گرفت و از سقوطم جلوگیری كرد ،آهسته
در گوشم گفت" :به شهر او هم میرویم".
در مورد گرد صورتی معجزة سای بابا زیاد شنیده
ّ
مسلم شد كه شیرین در چرخش
و خوانده بودم برایم
این گرد از جانب او فرستاده شده است یكبار هم
در لندن كه برای معالجه حساسیت زیر پوست سرم در
بیمارستان بستری بودم باز با آغاز دوار سر
بوضوح دیدم كه قبل از اینكه به انگلستان سفر
كرده باشم قبالً و یا شاید در زندگی دیگری در
آنجا بودهام و همه اماكن را بخوبی میشناسم .به
یقین رسیده بودم كه باید قبل از تولدم در دنیای
دیگری زندگی كرده باشم ،هرچند كه زبان آنها را
نمیدانستم.
 نازنین ،همه آنهایی كه ما را میشناسند از حرفهای تو متحیر و نگران هستند.
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نگاهش میكنم ،میدانم كه آگاهی و دانایی مرا
ندارد ،تحت تأثیر سخنان این و آن قرار میگیرد!
حرصم میگیرد و بشدت عصبانی میشوم ،چه میشد اگر
مرا جّ
دی میگرفت؟
 چه كاری به افكار و نظریات دیگران داری ،آنهاچه میدانند وچه میفهمند؟! این من هستم كه از
میان همه تحوالت كوچك و بزرگ زندگیام میگذرم.
 ترا به آموختگی و دانایی قبول دارم ،اّما این
گونه افكار خرافی نظر اشخاص را نسبت به تو
تغییر میدهد .دانستن در مورد این فیلسوف و آن
عارف و نظایر آنان بسیار آموزنده و خوب است اّ
ما
تقلید از نوع رفتار زندگی آنان و پیروی چشم و
گوش بسته گفتار و ایدههای آنان عاقالنه و صحیح
نیست .بخصوص این آخری كه ُ
مرتاضی است مانند همه
ً
مرتاضان كوچك و بزرگ دیگر هند وحتما هم با
افكاری خامتر ،عدهای انسان مسئلهدار و بیمارگون
را دور خود جمع كرده حرفشان را شنیده ،دل به
دلشان داده وچون دردنیای امروز گوش شنوا و
رایگان دیگری وجود ندارد پیروانی برای خود بدست
آورده تا روزی كه بلوفهای او هم بر مال شود.
خشم جانم را گزید و فریادی ناشی از خشمم در
محیط اتاق طنین انداخت ،دیدم كه قندیل های
لوستر تكان خوردند ،خود او را كوچك شده و بی-
مقدار حس میكردم.
 تو حق نداری سمبل زندگی مرا دست كم قلمدادكنی و او را نزد من از خودم كوچكتر و بیمقدارتر
نشان دهی .احترام به انسان ها واجب است بخصوص
انسان هایی كه با علم و آگاهی خود از من و تو
آگاهتر هستند.
 تا زمانی كه در مورد او میخواندی و با هم بحثو تبادل نظر میكردیم به افكارت احترام می-
گذاشتم ،اما حال با این سخنانی كه میگویی و با
این حركاتی كه پیش گرفتهای سخت مخالفم .ساعت ها
دراتاقی درب بسته كه مانند معبدی هندی تزئینش
دادهای مینشینی و با خودت خلوت میكنی .تزكیه
روح و روان را قبول دارم اّ
ما این راه كه تو با
ّ
این وسواس میروی ترا از زندگی روزمرهات جدا
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كرده و باقیمانده زندگی مشتركمان را مختل می-
ّر پیش آمده كه همسر او شدهای
كند .برایم این تصو
نه زنِ شرعی من!
 همین است كه میبینی ،من تازه راه شناختن خودرا یافتهام ،با مراسم تزكیه روح و روان كه برای
خود تدارک دیدهام یاریام میدهد تا برای ساعاتی
راحتتر زندگی كنم حرف های تو مرا میآزارد و
غمگین میكند در كارهایم دخالتی نكن و بگذار
راحت باشم.
 نازنین ،من همسرت هستم ،بیست و پنج سال را باهم گذراندیم ،زندگیمان مشكل شده ،دوریهای همه
گونه ترا دیگر نمیتوانم تحمل كنم.
 همین است كه میبینی!ُ
بغضی از خشم و بیچارگی راه گلویم را بسته و
مدتها از آخرین گریستنام گذشته بود .احتیاج
شدیدی از رها كردن اشك هایم در خود حس میكردم
به یاد اینكه كسی حرف هایم را با دقت گوش دهد و
دركم كند.
به اتاق مخصوص خلوتم پناه بردم ،در جایم چهار
زانو نشستم و بازویم را آزاد روی زانوهایم رها
از اینكه دیده
كردم ،نفس عمیقی كشیدم و قبل
ببندم به شمع زرد بلندی خیره شدم كه در حسرت
میسوخت ،افكارم را رها میكنم.
این همه سال گذشت ،از مرز چهل و پنج سالگی
گذشتهام ،امید روز بروز پیرتر و خسته كنندهتر
میشود ،پسرها ،خانوادههایشان ونوههایم  ...بخود
نهیب میزنم ،تزكیه برای رها ساختن جسم و روح
است .در صحن تزكیه نمیتوان افكاری داشت ،هر
آنچه از ماده ومادیات است باید دورانداخته شود
و در دنیایی وارد شد كه از همه مصائب زندگی
روزمره خالی و پاك باشد.
تمركز به خود رهایی ندارم ،ازمیان مژههایم به
ُل نشسته است نگاه
چند ظرف بلورین كه در آن آب وگ
میكنم .گلها زرد هستند ،رایحهای از خود بروز
نمیدهند .گل زرد یخ هم نیست اما شبیه گل هایی
هستند كه سای بابا معموالً ردیف كرده و در گردن
دارد ،همرنگ ردایش است .گلبرگهایش را پیروان
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وقتی میآیند زیرپایش میفشانند ،به ردایش فكر
میكنم تا هجوم افكار دیگری را متوقف كنم .نمی-
توانم ،حس میكنم لبانم میلرزد ،باید از لرزش
ادای نامی باشد كه زیر لب گفتهام :میالد
ً بخاطر میآورم .سی و پنج سال پیش همچو
دقیقا
روزی او را برای اولین بار دیدم ،موهای بلوطی
تیره رنگش هنوز رطوبت و قطرههای آب را در خود
داشت ،پردههای مخمل سبز پنجره كشیده اما میشد
روشنایی روز را از میان روزنههای آن دید ،دست
به جلو میبرم تا موهای مرطوبش را نوازش دهم
قطرههایی بدستم میچكد ،بیاختیار چشم میگشایم،
آیا اوست؟! اووه  ...قطرههای اشك خودم است.
كجا
احتیاج به نیروی بیشتری دارم .اما از
بدستش آورم ،اووه  ...پدر ،تو بیمار شدیدی شده-
ای و میدانم كه عالجی هم در كار نیست روز به روز
همچو شمع یك عمر سوخته ،بیشتر میسوزی و آب می-
شوی ،اگر تنهایم بگذاری با غمت چه كنم چرا همه
آنها كه این همه دوستشان میدارم دانه دانه
مانند قندیل هایی صیقل داده شده در آفتاب زندگی
آب میشوند و در خاك فرو میروند ،و خودم ،تا كی
در این تاریكی زندگی دوام خواهم آورد؟!
دستی به درب میخورد و از ورای آن میشنوم صدای
امید است.
 از بیمارستان تلفن كردهاند.ُندری در خرمن آتش ازجایم میپرم:
مانند ك
 چه میگویند! پدر گویا حالشان بدتر شدهبا شتاب خودم را به بیمارستان میرسانم ،قدم
دراتاقش كه میگذارم روبرویم خود را در آینهای
میبینم فكر میكنم :این چه جای نصب آینه است راه
را مسدود میكند به خود دقیق میشوم عجبا این
لباس هایی نیست كه در تن دارم و آن را میشناسم،
با حیرت دقیق میشوم ،زنی در سن خودم است بی-
تفاوت از كنارم رد میشود!
كنار پدر لبه تخت مینشیم ،رنگ به چهره ندارد،
چشمانش بسته و نفسهایش با ناآرامی درآمد و شد.
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حضورم را حس كرده .دستش را میگیرم آهسته می-
گوید:
 نیلوفر جان ،چرا برگشتی؟ّر می-
دستش را میفشارم و بر آن بوسه مینشانم تصو
كنم هذیان میگوید.
 پدر ،من هستم ،نازنین ،حالتون چطوره؟ اووه  ...نازنین من ،تویی ،چه خوب شد كهآمدی.
 از بیمارستان تلفن كردند ،بالفاصله خودم رارساندم ،حالتون چطوره؟
 پیمانه دارد ُپر میشود .مرگ حق همه است.
 نه ،نگویید پدر .نمیخواهم بشنوم. حقیقت محض زندگیاست ،چه بخواهیم و چهنخواهیم.
 پدرم ،به مالقاتتان آمده بودند؟لب باالیش كه سبیل خاكستری ُ
پر پشتش محوش كرده
بود قدری لرزید ،آهی كشید و گفت:
 عكس برگردان خودت ،دیدیش؟!ّ
 بلی پدر ،تنها یك نظر ،تصور كردم خودم را درآینه دیدهام ،جا خوردم كه میتواند باشد؟
 آن جمله حك شده كنار تخت چوبی را كه میدانمدیدهای ،بخاطر میآوری؟
قطرهای اشك از گوشه چشمان بستهاش چكید ،ادامه
داد:
 بخاطر میآوری چه حك شده بود؟به خوبی میدانستم ،نه تنها میدانستم بلكه
هزاران بار زیر لب زمزمه هم كرده بودم.
 بله پدرم ،میدانم ،به همان وضوح كه خودتانبخاطر میآورید ،اما میل دارم از زبان خودتان
بشنوم.
 "عشق آمد و آسان نگیرشچون دروازه دل بگشودی
او را همچو آواز حق
در جایی خوش بنشانش"
قطعهای بود كه همان روزهای اول نوشتم.
 بیش از نیم قرن پیش بود .اووه  ...پدرم ،عشقو احساس عاشقانه شما را میفهمم ،همان گونه كه

افسون یک نگاه

/

330

ُردسالیام درك كردید ،با
شما مرا به تمام خ
حرفهایتان تسلیام میدادید و مانند پدری دانا و
فهمیده تنهایم نمیگذاشتید ،من با تمام وجودم
شما را درك میكنم و به عشق وخواستهتان احترام
میگذارم ،این راز شما برای همیشه با من خواهد
بود .حتی مادر هم نیازی به دانستن ندارد.
 حال بیشتر دانستی كه چرا در همه عمرمان ترابیش از همه درك كرده و فهمیدهام.
مانند روزی باران دیده كه غلظت ابرهای تیره ،به
هم خورده باشد و آرام آرام روشنایی روز نمایان
شود با پهنای دست های لرزانم قطرات اشك هایم را
پاك كردم.
 پدرم .میدانم شما هم روزی گرفتار عشق ممنوعبودید.
آهی ضعیف ازسینه بیرون داد:
 چه میتوانستم انجام دهم ،عشق مانند صاعقهایدرخشان بر پیكرم نشست و تا به خود بیایم مرا با
او یكی كرد .در هم حل شدیم ،پدرش موافق نبود،
تصمیم مرگباری گرفت ،بمن گفت :یا تو و یا هیچ
غیر دیگر.
سال ها پس از ازدواج من و مادرت پس از فوت
پدر او در پنهانی عقدش كردم ،همسر شرعیام شد.
خانه و زندگی جداگانهای برایش تهیه دیدم و حال
پس از گذشت همه این سال ها تو تنها عزیزی هستی
كه از این حقیقت آگاه شدهای .انسان میتواند
خیلیها را دوست بدارد و حتی یكی را تا بینهایت
مانند مادر خودت ،شاید هم این نوعی عشق باشد،
اّ
ما عشق نخستین را نمیشود هیچ كالم واالتری برایش
پیدا كرد .ازت تقاضا دارم تا زمانی كه هستم با
مادرت در میان نگذاری.
 پدرم ،مطمئن باشید.قبل ازاینكه او را ترك كنم پیشانی گداخته از
التهاب بیرون و درونش را میبوسم بدون آن كه
بدانم آخرین بوسه من از حامی همیشگیام است .چه
رنجآور است از دست دادن انسان هایی كه آنها را
به نوعی در زندگیمان از دست میدهیم.
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فصل بیست و یکم
مرگ پدر را مشكل میتوانستم بپذیرم .هر چند
همان گونه كه خود او یادم داده بود قانونی
طبیعی و بدیهی میباشد .اّ
ما با تمام واضح بودن
آن تنها دوست صمیم و حامیام بودكه دراین همه
سال های سخت زندگیام با دقت و ُ
بردباری به
سخنانم گوش میداد و در مراحل مشكل آن یاریام می-
كرد .تصمیم گرفتم مرگ جسمانیاش را بپذیرم اّ
ما
نه جدایی روحش را از خودم ،به این صورت همیشه
برایم زنده و در تمامی مراحل خلوت تزكیهام
دومین وجودی بود كه در خود بیخبری و خاموش محض
حضورم سخنانم را میشنود و در سكوت مرا پیش می-
برد.
امید با تمام افكار عاقالنهای كه سعی در
اثباتش داشت حاالت روحیام را نمیپذیرفت ،آن را
خارج از ماورای درك صحیح انسان میدانست كه با
تمام خواندهها و یاد گرفتههایش مغایرت داشت.
اّ
ما برخالف آن دیگری كه هشت سال از زندگیام را
دانسته و خودسرانه سوزانده بود هرگز بمن نسبت
دیوانگی نداد .اّ
ما رفتارش بسیارتغییر كرده بود
و طبیعی است كه در تغییر رفتار نمود گفتارها هم
تغییر میکند ،برای خود اتاقی جداگانه در خانه
جدیدمان كه بعد از فوت پدر و فروش خانه قدیمی
تهیه كرده بودیم سرش به كارهای خود گرم بود،
تمام اوقات آزاد خود را در آن به مطالعه و کار
مورد عالقهاش سرگرم بود ،پسرها با خانوادههایشان
به زندگی خود میرسیدند ،مادر هم در نهایت كهولت
و حاالت هر روز بچهگانهتر مرا یادآوری میكرد كه
بیش از این خود را در تنهایی مطلق رها و گم
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نكنم ،از مرز پنجاه سالگی گذشته بودم و به
هرگونه با خود و اطرافیان كنار میآمدم.
هر روز كه میگذشت اختالفات شدید عقیدتی و
بخصوص این سال های اخیر احساسی را بین خود و
امید بوضوح و با عمق بیشتری حس میكردم ،نتیجه
این شد كه ما بیش از حّ
د پذیرش از هم جدا و
بزودی مانند دو غریبه مستأجر زیر سقف یك خانه
به زندگی خود ادامه میدادیم ،تدریس در دانشگاه
ّه و شاید هم با گفتارم مطابقت
هم دیگر با روحی
نداشت ،اّ
ما هنوز به سخنرانیها دعوت میشدم و
اغلب زمینههای سخن در مورد پاكی انسان و آزادگی
جسم او از ناپاكیها بود ،چند مورد پیش آمد كه
گرماگرم سخن گویی رشته كالم را از دست دادم ،حس
میكردم رایحه شببوها كه برایم هدیه میآوردند
ً در چنین
رشته كالمم را قطع میكند كه طبیعتا
مواردی با ابراز احساسات شنوندگان به خود می-
آمدم.
به این نتیجه رسیده بودم كه در ادامه زندگیام
مشكل میتوانم بپذیرم كه همسر مردی باشم ،و ای
كاش در گذشته آن قدر تجربه و خود ساختگی آموخته
بودم که از هر دو ازدواج بیبنیان دوری میكردم،
روزی با امید به صحبتی جّ
دی نشستم و سرانجام
ً
توافق كردیم كه از هم رسما جدا شویم وچون از
این مرحله گذشتیم متقاعدم كرد كه بعنوان یك
مستأجر در اتاق خود زندگی بگذراند و چون قانون
شرع اجازه میداد ما طبق مراسمی محرم هم قلمداد
شدیم.
زندگیام به راه دیگری افتاد ،كار جدیدی گرفتم
كه نیم وقت مرا با كتاب مشغول میكرد در نتیجه
اوقاتم بیشتر در خانه میگذشت و از مادر پرستاری
میكردم و هرگاه كه احتیاج داشتم به تزكیه می-
نشستم ،بامداد تازه از راه رسیده و در سكوت محض
خانه و خیابان بهترین فرصت تزکیه دست میداد و
بیشتر در آن حالت روحانی بود كه نمیدانستم و
بیاد نمیآوردم كه قافله عمر چه سریع میگذرد و
چگونه پنج سال دیگر هم سپری شد بیآنكه رویایی
در خواب از آنان كه دوست میداشتم و چه زود از
دست دادم داشته باشم ،خوانده بودم و یقین داشتم
كه اگر انسان در بیداری روزها و شب هایش به
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آنها فكر كند در رویاهایش پیدا خواهند شد ،اّ
ما
هرچه بیشتر فكر میكردم كمتر اتفاق میافتاد و من
پریشانتر از همیشه بیش از پیش حس میكردم كه
كمبودشان سنگینی دیگری در قلبم ایجاد میكند چه
میدانم شاید سنگینی گذشت عمر و ایام بود كه می-
رفت دیر یا زود روزی پایان بگیرد.
سال های اخیر دو میز كنار تختخوابم را سه
تصویر زینت میدهند ،بر روی یكی عكس پدر و شیرین
است با
را گذشتهام ،یادبودی از جوانی پدر
نگاهی مهربان و سخنگو ،عكس شیرین را نمیدانم كی
وكجا او در حالت خنده روسریاش را جابجا میكند
برداشته نظیرش را سال های بودنش دیده بودم ،عكس
ها درشت ،شانه و سر را در نمایش میگذارند ،روی
ِ پروانه نشسته
میز دیگر تصویر همیشه جاودانه شمع
ً هر بامداد كه تختخواب را آراسته میكنم
و طبیعتا
میالد و نازنین هم در گوشهای با آنكه با هم سخنی
نمیگویند میبینم كه در سكوت با هم در نجوا
ّههای صورتشان میشود خواند كه عمری
هستند ،از تك
هم از آنها گذشته ،میالد خموشتر بنظر میرسد و
نازنین كه هنوز سایهوار نازهای جوانی در او
دیده میشود با سخن صورتش شاید به او یادآوری
میكند كه "سال هاست كه زلفم را نبافتهای"
شب رسیده .همه كارهای خانه را انجام دادهام،
غذای مادر را هم روبرویش قرار دادهام خستگی
شدیدی حس میكنم شب هنوز به نیمه نرسیده همه جا
سكوت و آرام است و من زیر رو اندازم گم میشوم و
قبل از اینكه گرمای سنگین خواب كالفهام كند
سنگینی دو عروسك بیجانم را میان بازوانم حس می-
كنم و در عین خواب صدایی را میشنوم كه همیشه
دوستش میداشتم:
 ببین ،با باریدن باران دیروز گل های صحراییدرآوردهاند
خود
زمستانی
خواب
از
سر
نگاه میكنم و بیش از آن گوش میدهم ،گویی صدای
رویش گل ها را هم میشنوم ،صدا را میشناسم از
عالم دیگر است ،عالم گذشتهها ،میگویم:
 نمیتوانم گل ها را ببینم ،زلفم را با آنهاُل یكی شدهام.
بافتهای ،باخاك و گ
باالی سرم ایستاده است چشمان نافذ قهوهای تیرهاش
را كه قدری به سیاهی میزند در چشمانم میدوزد
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موهای بلوطی تیره و صورت گندمگونش خاك آلودند،
میگوید:
 مرا زیر خاك پنهان كرده بودیبخاطر میآورم ،گرگها خیلی وحشتناك بودند،
چشمانشان مانند ستارههای زردو سرد در زمین
تاریک میدرخشید ،میگویم:
 گرگها بسویت حمله كرده بودند .قصد جانت راداشتند تا از من جدایت کنند ،مجبور شدم تنها
راه نجاتت بود.
میخندد ،دندان های سپید ومنظمش را میبینم ولب
ودهانش را كه آن همه آههای گرم بسویم میفرستاد.
 میدانستم ،میدانستم كه تنهایم نمیگذاری. میالد ،دوستت دارم. میدانم ،وقتی دوستم میداری میدانم كه همه چیزدارم و دیگر تنها نیستم.
 این همه سال كجا بودی؟ دنبال آنكه گمش كرده بودم میگشتم .در جستجویشوریدگی زندگیام.
 شیرین میآید.شیرین دوان دوان سوی ما میآمد ،روسریاش را با
دست به باد نشانده بود ،نفسزنان كنار ما رسید:
 گفتند بیایید و بخوانید.میالد همان گونه كه دانه دانه گل های وحشی را از
زلف تابیدهام باز میكرد لبخندی زد و با سر
انگشتش ابروانم را نوازش داد و تنها گل
باقیمانده را در پشت گوشم نشاند ،گفت:
 تو برو ،من نمیآیم. اووه  ...میالد ،بدون تو؟ شاید روزی بیایم ،اّما امروز نه.
 اما امروز تو با منی ،نمیخواهم تنهایتبگذارم.
 اگر بیایم ما را از هم جدا میكنند و صدایم درهمهمه آنها بگوش تو نمیرسد.
 اووه  ...میالد ،محبوب من پس از این همه سالدوری دوباره میروی؟!
سوار بر بال های باد خم میشود و تنها گل صحرائی
را كه در زلفم قایم كرده بود بر میدارد و در موج
ابری تیره كه نمیدانم از كجا آمده بود گم می-
شود ،با تمام وجود فریاد میزنم:
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"دوستت میدارم"
انعكاس صدایم با برخورد موج ابر بر میگردد:
"وقتی دوستم میداری من همه چیز دارم"
هراسان و نفسزنان از جایم میپرم ،پنجه در
موهایم فرو میبرم ،خیس است ،خیس از عرق التهاب
هایم ،نمیخواهم بیدار شوم چشم بر هم میگذارم
میخواهم باز هم آن صحنه صحرا را ببینم ،میدانم
كه رویا بود رویایی كه این همه سال در انتظارش
بودم.
گریهام میگیرد گریه غم كه آنها دیگر نیستند
گریه شادی كه بار دیگر آن دقایق زنده را لمس
اتاق
به
است،
بامداد
چهار
ساعت
كردم،
خودرهاسازیام میروم ،شمعها را روشن میكنم و در
نظاره نور شمعها در خلسه فرو میروم ،اآه  ...تا
رویای بعدی چند سال دیگر باید بگذرد ،آه ...اگر
میتوانستم تنها یك بار ،یك بار دیگر او را
میدیدم و با او به صحبت مینشستم صحبتی با یك
دوست در دنیای تولدی نو كه همه رنگهای زندگی را
شادتر میكرد.
در سنی هستم كه مانند یك زن پا بسن گذاشته می-
توانم آن خواسته را از زندگیام داشته باشم،
صحبتی كه میتواند این چهل سال گذشته را خالصهای
از زندگیمان باشد كه دیگر هرگز بر نمیگردد ،نه
شادیهای زودگذرش و نه غم های بجای ماندهاش.
یك سال دیگر گذشت بدون آنكه اتفاق قابل مالحظه-
ای بیافته و زندگی به روال معمول كلیشهایاش می-
گذشت تا اینكه روزی زنگ تلفن خانه بصدا درآمد.
یك عصر اردیبهشت بود ،میدانستم كه ارغوان ها
تمامی به گل نشستهاند.
 نازنین جان ،سالم ،خاله هستم.تنها خاله من سالی یك بار تلفن میكرد،آن هم
زندگی
دقدلیهای
بخاطراینكه
بیشتر
خصوصیاش را روی ما پیاده كند و چون آگاه از
هرچه
میگذاشتم
بودم
رفتارش
دلتنگش میخواهد بگوید خود را سبك كند و پی
زندگی خود برود ،همیشه آرزو میكردم كه صحبت
كوتاه باشد اّ
ما آرزویی خام بود.
 سالم ،چطور شد یاد ما كردید؟! یك سال از آخرینتلفنتان میگذرد.
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در صدایش حالت شدیدی از شتابزدگی و ناآرامی
داشت ،مانند انسان هایی كه به صحبت خصوصی این و
آن دست یافتهاند ،كلمه به كلمهاش را حفظ كرده-
اند و اجباری سنگین در خود میبینند كه بیپروا
در هر مجلسی برای این و آن تعریف كنند و بیشك
اگر صحبت یك كالغ بوده چهل كالغ دیگر هم اضافهاش
كنند ،بوضوح شنیدم كه آب دهانش را فرو ُ
برد،
نفسی كشید وگفت:
 اگر بدانی كی تلفن كرد؟! خاله جان از كجا بدانم به شما تلفن شده وً این شمایید كه میدانید!
طبیعتا
نفسش به شماره افتاد بود احساس كردم كه در خالل
نفسهای منقطع گهی دهان دره میكند ،ترسیدم نكند
از هیجان كاری دست خود دهد ،ادامه دادم:
ُب ،بهتر نیست تعریف كنید ،هم شما راحت می-
 خشوید و هم من!
 اگر بشنوی حیرت خواهی كرد. امتحانم كنید ،خوشحال میشوم.احساس میكردم صدای ضربان قلبش را میشنوم خودم
هم از حالت بیتفاوتی بیرون آمده بودم ،احساس
كردم باید اتفاق نویی افتاده باشد .لحظه ای
تأمل كرد و با هیجان گفت:
 میالد ؟!متوجه سخنش نشدم ،متعجب پرسیدم:
 میالد ،كدام میالد؟!قبل از اینكه بگوید:
 میالد كه خوب میشناسیاشحس كردم نفسهای خودم به شمارش افتاده آب دهانم
را كه حس میكردم خشك شده چند بار سعی كردم فرو
دهم موفق نمیشدم حیرتزده پرسیدم:
 چه میگویید؟! آیا مطمئن هستید؟! درست شنیدی ،خودت بهتر میدانی .او تلفن كرد،گفت كه شیراز است و میل دارد تو و خانواده را
ببیند و سالمی بگوید.
خودم را جمع وجور كردم و بیآنكه التهاب درونیام
را ازمیان سیم تلفن بگوش خالهام برسانم آرام
پرسیدم:
 -چگونه ما را پیدا كرده؟!
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 از مخابرات شماره تلفنهایی گرفت و از قضاموفق شد با ما تماس بگیرد او را شناخته و
آشنایی دادم به او گفتم او را به روشنی به خاطر
میآورم.
ُب ،حال چه كنم؟!
 خسؤال بیفكری بود .ادامه دادم:
 چه مدت اینجا میماند؟ گفت كه یك هفته است درشیراز اقامت دارد.مأیوس از پیداكردن تو شده بود ،فردا عازم تهران
است خیلی میل دارد ترا ببیند به او تلفن خواهی
كرد؟
 نمیدانم ،باید فكر كنم در موقعیتی نیستم كهبالفاصله جواب دهم.
در دل گفتم :كه همۀ شهر بزودی بدانند.
 او به هر حال از نزدیكان قدیم خانواده است. شمارهاش را بدهید ،رویش فكر میكنم. منزل دخترعمهاش است.گوشی را میگذارم ،توی ُ
مبل فرو میروم با دو
دستم صورتم را میپوشانم و از سردرد تا میتوانم
میگریم ،پس از گذشت چهل سال ،دور ماندن و بی-
خبری حال او به شهر خاطراتش آمده .با خود جدالی
عظیم دارم .با او قهرم و با خود ،نمیدانم ،در
آتش دیدارش میسوزم و باز نمیدانم .مادر ،تهران
و در دیدار با امید و خانوادهاش بسر میبرد.
تلفن میزنم و خبر را به او میرسانم میپرسد چه
میخواهم انجام دهم .منعم از دیدارش میكند ،می-
گوید زندگیات تازه سر و سامانی گرفته بیگدار به
آب مزن میگویم با او تلفنی صحبت میكنم اما به
دیدارش نخواهم رفت اّ
ما برای دیدارش با مادر به
او آدرس خواهم داد ،شب ناآرام تا صبح بیدار می-
مانم ،مانند هر روز دیگر در خلسه فرو میروم.
این همه دوری این همه آرزو ،مانند زورقی شكسته
ِل نشستهام ،چه كنم .دلم برای
در شط خیالم به گ
دیدارش ،گفتارش و نگاههای گرمش تنگ شده و حال
كه او را در فاصلهای کوتاه دارم از هیجان و
سنگینی انجامش از حركت افتادهام.
اواسط روز تلفن میكنم .پس از دقایقی صحبت با
دختر عمهاش صدای َ
بم مردانهای از دنیای شیرین
خاطراتم در گوشم میپیچد.
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 سالم خانوماز خود خالصه میگویم و او از خود ،زیاد نمیگوید،
در دو ساعت صحبت نمیتوان همة زندگی تا به امروز
را بیان كرد ،قول میدهد كه برای دیدار مادر
برود و میرود ،بهاو میگویم:
 كتابی نوشتهام كه به چاپ رسیده. در چه موردی؟ نمیتوانم تعریف كنم ،مجموعه دوازده داستانكوتاه است.
 نام كتابت چه است؟میگویم و قول میدهم جلدی را كه به پدرم هدیه
دادهام برایش بفرستم در كتابفروشیها پیدا نمی-
شود .میگویم كتابی دیگر هم در دست دارم .می-
پرسم:
 باز هم تلفن میكنی؟ حرف های زیادی برای گفتندارم.
ُ
بغض شدیدی دارم ،حس میكند ،میگوید:
 باید به اروپا برگردم ،همسر و بچههایممنتظرند از آنجا تلفن خواهم كرد.
تلفن میكند ،كتابم را بارها خوانده است میفهمم
آن را بسیار مشكل نوشتهام تشویقم میكند كه
ادامه دهم ،دو سال ماهی یك بار روزهای پنجشنبه
در تنهاییام تلفن خانه زنگ میزند میدانم كه گوش
های دقیق و مهربانی گفتارم را خواهد شنید سعی
میكند از نظر روحی تقویتم كند .میگوید مرا چون
یك دوست صمیمی دوست میدارد و میخواهد .برایم
میگوید كه پس از خواندن نوشتههای من او هم
زندگیاش را نوشته است كه بزودی منتشر خواهد شد.
میپرسم:
 نام كتابت چه است؟جواب میدهد:
ُباب آرزوها
قسمت اولش :ح
قسمت دومش :نازنین همزاد من
اسم نازنین در گوشی تلفن میپیچد.
 نازنین ،میل داری مرا ببینی؟ نمیتوانم ،آمادگیاش را ندارم ،شاید در سفرهایبعد.
 باشد. -خدایم نگهدارت
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 به امید دیداراگر قفس زنگار پوشیده سینهام نبود مرغ پیر
دلم به بیرون میجهید و آوای غمناكش را در محیط
گرفته اتاق مینشاند ،دستاویزی یافته بود كه
بلند بخواند و بگرید ،بال بگشاید و خود را به
دیوار قفس زند ،اّ
ما مرغان پیر در قفس میمانند و
دردل میگریند.
بارها در وحشیترین تفكراتم خود را دلداری
میدادم ،در سنی هستم كه مانند یك زن باوقار می-
توانم این خواسته را از زندگیام انتظار داشته
باشم صحبت با یك دوست و یك همزاد فكر ،كه در
دنیای پاكیها میتوانست با تولدی نو همه رنگهای
تیره زندگی را رنگهایی شادمان ببخشد صحبتی كه
این چهل سال سپری شده را میتواند خالصهای باشد
كه دیگر هرگز باز نمیگردد ،نه شادی های زودگذرش
و نه غم های بجای ماندهاش.
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فصل بیست و دوم
كوچولوی من خوابت هست؟
موهای بلند بلوطی تیرهاش را قدری با فشار در
سینهام فرو ُ
برد ،موجی از عطر بادام شیرین بینی-
ام را نوازش میدهد .صورت بلند میكند دو ابروی
كمانیاش را میبینم كه چشمان بادامیاش را حفاظت
میكند چشم میگشاید در دو قهوه عسلی نگاهش خود
را میبینم نفسی عمیق میكشد و میگوید:
 اووه  ....مادر بزرگ ،چگونه میشد در پی اینداستان خوابید قدم بقدم دنبالتان میآمدم و در
فاصله كوتاه یك آه نظارهگر همه حوادث بودم.
صورت گندمگونش را با سر انگشتان لمس میكنم و بر
پیشانیاش بوسهای مینشانم.
ّم از شادی زندگی ،بدون هیچ
سیزده سالش است و خر
نازی ،نازیالی من
 گفته بودم قدری بزرگتر كه شوی قصهای حقیقیبرایت خواهم گفت.
غلت میزند و با دو بازویش كه میالد و نازنین در
آن خفتهاند در آغوشم میگیرد و نیمی از صورت
زیبایش را بیشتر در سینهام فرو میبرد.
 اووه  ...چه خوب كه میالد و نازنین را حفظكردید.
 میدانستم كه روزی نوهای زیبا چون تو خواهمداشت.
ِ پروانه را
 و شمع خاطرات من است ،غیر ممكن است انسانی را بیابیكه با خاطراتش زندگی نكند خاطرات را به اجبار
میتوان پنهان كرد اّ
ما هرگز پاك شدنی نیست.
 خودتان گفتید:"انسان بیخاطره ،انسان زندهای نمیتواند باشد".
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 آنها كه كتمان به خاطرات خود میكنند راهیبرای خود گولزنی خویش یافتهاند .خاطرات شیرین
است یا تلخ و انسان همیشه سعی در فراموشی
خاطرات تلخ خود دارد .غافل از اینكه در همان
خاطرات تلخ زندگی است كه ما بیشتر فرم میگیریم
و معنی مییابیم و همان است كه به ما تجربه می-
آموزد.
 در زندگیتان باید خیلی رنج كشیده باشید. اگر رنج ها نباشند انسان ها مقاوم بار نمی-آیند هیچ نیرویی نمیتواند خوشبختی زندگی
ً خوشبختی غیرقابل
جانداران را تضمین كند .حتما
توصیف ،بدبختی میآورد اگر گیاه باشی ساقطت می-
كنند اگر حیوان باشی شكارت میكنند و اگر انسان
باشی ترا بخاطر خودت نمیخواهند ترا میطلبند چون
خود میل دارند حتی جمادات را هم به میل و
دلخواه خود میتراشند و فرم میدهند انتظار بیچون
و چرای ما از خوشبختی در زندگیمان خواستهای
بیهوده و خودخواهی است ،ما در پیاش میرویم چون
ّ ما است اّ
ما صورت دیگرش نباید غافلگیرمان
حق
كند.
 یك عشق حقیقی را چگونه میتوان شناخت و بدستآورد؟
 هرگز نمیشود یك عشق راستین را با تصمیم قبلیبدست آورد مگر آنكه او خود را نشان دهد ،مانند
صاعقهای شیرین فرود آید ،ترا از درون شعلهور و
داغ سازد بدون اینكه جسمت را بسوزاند و تو در
ُست و
درخشش التهاب درونی آن راهت را خواهی ج
پاكی این احساس است كه راه را نشانت خواهد داد.
اّ
ما ،بخاطر داشته باش كه شرط اول عاشقی قبول
وفا است.
 از میالد بگویید ،دلم میخواهد از او بیشتربدانم ،چه سرنوشت غمانگیزی داشتید ،آیا او را
دیدید؟!
 بلی ،یكبار در تنهایی با او جایی نشستم و سرفرصت با هم سخن گفتیم.
 -خیلی تغییر كرده بود؟
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 همانی بود كه چهل سال پیش دیده و شناختهبودمش ،كالمش همان و نفوذ نگاهش همان و همان
وارستگی كه امروز به ثمر رسیده ،اّ
ما من دیگر
دختری سیزده ساله نبودم ،هر چند كه قلب بسرعت
جسم پیر و فرسوده نمیشود.
 مادربزرگ ،وقتی در كوچه پس كوچههای قصهتان پادر جای پایتان میگذاشتم و هیچ حادثهای را
نادیده و هیچ گفتهای را ناشنوده نمیگذاشتم
متوجه معنی اولین كابوسی كه آنقدر شما را آشفته
كرد نشدم ،چرا انسان باید كابوس های وحشتناك
ببیند؟!
ُردساالن پاك و جوانههای
ّ خ
 عزیزكم كابوس در حقزندگی نیست برای مواجه شدن با كابوس باید در
خواب عمیق سرنوشت فرو رفت و در ظلمت سیاهكاری
های آن ناخواسته محو شد و اولین كابوس زندگی من
كه چه زود به سراغم آمد خواسته خودم نبود .خشم
ّت به لهیبی سوزنده مبدل شدند و مادرم بمن
یك مل
گفت "همان گونه كه قول داده بودم او را گزیدم و
از زهر سیاهام به خاكستر مبدل شد"
 مادربزرگ ،من متوجه نمیشوم!ُنگ قصه باید صبر كنی
 برای درك قسمت های خیلی گتا بزرگتر شوی.
چشمانش را بست گویی دنبال معنی حرفم میگردد،
رهایش كرد و از میان مژگان نیم باز آرام پرسید:
 كتاب ها ،كتاب ها كجا هستند؟ در كتابخانهام میخواهم آنها را بخوانم. هرگاه بدرستی دانستی آن قدر بزرگ شدهای كهحقایق زندگی را كامالً درك میكنی میتوانی آنها را
بخوانی.
 باز هم همدیگر را میبینید؟! كوچولوی من ،او مردی است كه متعلق بهخانوادهاش میباشد.
 اّما دوستان یك رنگ و شاید هم همزاد میتوانند
همدیگر را ببینند و از حال هم با خبر باشند.
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 شاید اگر زیر آسمان دیگری بودم! ما راه نوشتنرا بدون تصمیم قبلی انتخاب كردیم او مینویسد و
من میخوانم من مینویسم او شاید روزی بخواند.
 اووه  ...چه خوب .این هم راهی برای مكالمه ویا حتی مكاتبه است .بدون حضور فیزیكی خود
انسان.
 برایت گردنبندی ازدانههای یاس بافتهام. من هم غذای ماهیهای حوضچه راآماده كردهام. بزودی تخت چوبین را كه سفارش دادهایم می-آورند.
ْ
در حالی كه با انگشتان پارچهای میالد صورت
پارچهای نازنین را نوازش میداد گفت:
 كجای باغچه مینشانیمش؟ نزدیك حوضچه ،زیر سایه بید مشك من هم روزی جمالتی را گوشهای حكّ خواهم كرد. و آن روز اگر من وجود داشته باشم پا در آبپاك حوضچه تمام سخنانت را خواهم شنید.
 اووه  ...مادربزرگ شما بهترین دوست من هستید،خیلی دوستتان دارم.
 و من ترا بیشتربیست و یكم می 9003

