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پیشگفتار

بررر رآ یررزدان و
گرررر همررره رررالم
دیرررررن مینررررروی
بگوینررردو یرررویی
رو
کوآ پنرداری و یر
ور همرره گوینررد او
بررررررر ک رررررری
را گمرهرررررررررری
گویرردو بررا گمرهرری
بلکرره گررر دریررا و
ّ و جفررررت
یرررراری
کرروآ آیررد بگفررت
جان طاق او نگرردد
رر
او نگردد گررم یر
جفتشرررررررررررران
از گفتشررررررررران
او نگررردد دردمنررد
او نیفتد در گمران
ّ شررررران
از ظرررررن
از طعررررن شرررران
یا به طعن طا نران
رد
ّآ نیفتر
هیچ یک ذر
رنجرررررور حرررررا
در خیرررررررررررا
مطمئن و موقن و بی
احتیا
کاین چنین باشد مگر
ّ
حا
کل
در

آنروز مثل هر روز ،قبل از باز کردن سر پاکت-
ها روی آنها را میخواندم.
چون در همة کتابهایم شمارة صندوق پستیام را
مینویسم خوشبختانه خوانندة کتابم امکان نقد
و کنکاش در محتوای آنها را دارد و بدینجهتت
اغلب نامههایی از گوشه و کنتار سترزم نمتان
بدستم میرسد و گاهی هم از راه دور.
روی یکی از پاکتتهتا ممبتر کرتوری اروپتایی
ّهم را جلب کرد و نتامی کته نمتیشتناختم،
موج
بردیا.
(پسر دوم کوروش بزرگ که بدستت بترادر کرتته
شد! فرهنگ مع ن)
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نامه از آقایی بود که کتابهای چاپ شدهام را
ً خوانده بود و آنچته سترآغاز مکامبتة
مماما
در
ایران با من شد متتن نامتة جنتاب سترم
کتاب ول ان بود.
و جالب این که ایران هتم مثتل جنتاب سترم
خواب دیده و معب ر خواب هر دو آشنایی با من
شد!
پرس ده بودند در حال حاضر چه میکنی؟
نوشتم دارم امّ ول ان را مینویسم.
تن داشتتم از
ولهان از زبان دامتاد بتود و مت
زبان مادرزن ماجرا را مینوشتم ،همتان گونته
ّتار ب چتاره
که شب سرراب را از زبتان پستر نا
نوشتم که بازیچة هوی و هتو از متا بهتتران
شده بود.
ّ
اّ
ما انگار مقدر من است کته در ایتن پرانتتز
ّ
مولد ما مرگ ،هم رة ایام بیحضور ف زیکیام و
یا شناخت واقعیام در موردم حکتم دادهانتد و
هم ره هم محکوم شدهام.
اّ
ما کسی که به خود اطم نان دارد چته ن تازی
به قضاوت این و آن دارد؟ کسی که ایمتان بته
نامو طب عت دارد مطمئن است که دانة نتاح ّ،
دام بح ّ بدنبال میآورد و هم ن اعتقاد آرامش
مطل را سبب میشود.
ح با شکسپ ر است:
"آن باال کار از قرار دیگری است".

و بقول عمو مم:
رروزی را در
"هنگامی که مرژد اطمینران ب ری پیر
آسمانها نوشته میبیرنم ...بره دنیرای ی دیرد
کنندآ میخندم .بگذاریرد بردب تیهرا و امروا
س مگین و طوفانهای درد ،همگری بره مرن هجروم
آورند ،پناهگاآ من ،آرامی من ،همه چیز من یو
هستی ای خدای م ربان من".
شاد از غم شو که غم
دام بقاسررت ییرهررا
ّران شدآ لیکن کمان
پ

اندرین رآ سوی پستی
اریقاسررررررررررررت
ران از دو
رته پن ر
گشر
رررران
ررررم مردمر
چشر
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ً شب سراب
اگر در زیر آسمان دیگری بودم مسلما
ّ ولهان مبدیل به سبک نویی در ادب ات می-
و ام
شد ولی...
گر نباشری نامردار
انررررردر بررررر د

ا لم
کم نره ای
بالعبررررررررررراد

هنری النگ فو امریکایی گفته:
ردآ ،برزودی
"هان در این ج ان هراس به د راآ مر
خواهی دریافت چه بزر مریبه است رنج کشیدن و
قوید بودن .آرام باو ای د غمگین ،شکوآ بر
کن ،پشت ابرها هنوز خورشید میدرخشد".
این َقرَ
نگذارد که شود ش ص
ره
در هسرت کر
ملررررررررررررررو
ّیرررررد وصرررررو
ام

خالصه این که ما یعنی دوست جدیدم آقای بردیا
و من در کمال صم م ت و مهر و الفت موانست م
ّد بگناتان م و از ایتن
دو کتاب را در یک مال
همکاری و همراهی شاکر و شاد هم هست م.
حباب آرزوها سرگذشتت مت الد استت بقلتم متن و
نازنین همزاد من ادامة آن بقلم صم می ایران.
گاندی معتقد بود که:
"اگر میخواهیم پیی برویم یاریخ را نباید یکررار
کنیم خود باید یاریخ بسازیم".

ادب ات هم ماریخ مخصتو بختود دارد و بترای
پ ررفت ،ن تازی بته پ تروی از وضتن کهنته و
موجود ن ست.

ّ
یرقی و یعالی یو در دست خود ُ
یست
"بدی ی است که
و ین رررررا در پریرررررو کرررررار یررررر مین
میشود نه در حمایت این یا آن"
"آزادگان _ داستایوسکی"

ناه تتتتد.
التتتت .آ.
پژواک
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حباب
آرزوها...
نا هید.
ا لف  .آ.
پژواک
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1
هر کجا هستم باشم
آسمان ما من است
پنجرآ ،فکر ،هوا،

شق ،زمین ما

من است.
سپ ری"

"س راب

روی ایوان بزرگ مررف بته بتا  ،متوی صتندلی
راحتی فرو رفته و نظارهگر عظمت خدا در زم ن
و آسمان هستم.
با از باران دیرب و آفتاب امروز جوانتر و
زیبامر شده است.
دستهای باغبانی ماهر یا صاحب بتاغی هنرمنتد
به ساخت این مابلو پرداخته است.
ایناا میشود فهم د که خانم صتاحبخانه و یتا
این خانم جوانتر ،گل محبوبش شتببتو استت و
شاید عطر و رنگ این گلها خاطره ش رین عزیزی
را در اندیره او زنده می کند و شاید هم...
صدای گ تار از درون سالن که پرت سر من استت
به گوش میرستد .بته قتول مولستتوی :موست قی
ن ایش بیصدای روح است .با عطتر گلهتا و بتا
صدای موزون گ تار در چن ن حالتی میموان ن م
قرن نرست و در سکوت ،عظمت خال و مخلتوق را
نظاره کرد.
باد مالیمی میوزد ،نس می عطر گلها را پ ش می-
آورد و گاهی صدای دلنواز گ تار محو متیشتود.
باد با نرمش و وزش ،پردههای موری پنارهها را
به رقص واداشته و انگاری با آنها ستر و ستری
عاشقانه یافته است! این مح ط و محاط مترا در
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عالم دیگری س ر میدهد ،به گذشتهام بازگرتته-
ام .به وطنم ،به شهرم ،دیارم و یارم .مصاویر
زیبا را ماسم میکنم و خاطرات ش رین را مترور
کرده و سعی میکنم آنهتا را بته وضتوح مماشتا
کنم .همه گذشتهها گذشته ،خ لیها دیگر ن ستند
و فقط یاد آنهاست که با ماست.
یاد یار و دیار آمش به جانم میزند.
دفتر من در وسط
باد به آن میوزد
چند ورق میکند
نام یو در باغها

ورد زبان میشود

نام مو ،یاد مو ،مو ،مو ،فقط مو...
آه که دوران خوش ح ات ،چه زود میگذرد و چته
اندک است .انگاری شادیها ،عر ها و دلتدادگی-
ها ،پارانتزهای کوماهی هستند که در طومتار
توند و آنچته
ح ات باز و خ لی زود بسته متیشت
متن اصلی و طوالنی است غم است و الم .غمهتای
راست ن و خندههای م ان مهی .راست گفت آنکته
گفت:

"زندگی یعنی خستگی از روزمرگی و یکرار یکرار و
پرداخت بسیار گزاف لحظات شادی کره مکره هرای
کویاهی در حیات هستند".

ً طاقتت فرساستت ،ستقراط در
گاهی زیستن واقعا
آخرین لحظات ح ات ،منها کالمش این بود:

"زیستن یعنی زمانی دراز بیمرار برودن ،مرن بره
ایزد نجات دهندآ آسکلیپوس یک خروس بدهکارم".

راستی شگفتآور و عا ب ن ست که ب متار از شتفا
و سالمت گریزان باشد؟ چگونه است که همگتان در
تز انتدکی در ناکاتا آبتاد ،عاشت
تا ،جت
همه جت
ب ماری و گرفتاری هستند.
مرا با شمع نسبت نیست
در سررررررررررررررروز

که او شب سروزد و مرن
در شررررررررررب و روز

زندگی بدون آرزوها چقدر خال ستت ،نقرتههتای
دور و دراز ما ،مصورات زیبای ما ،همته نقتش
بر آب شد و آرزوهایمان مثل حبابهای صتاف در
نور آفتاب گرم عرت رنگت ن شتد و درخرت د و
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خ لی زود ،زود زود مرک د و آرزوهای طالییمان
در گرداب واقع تها رنگ باخت و گم شد.
-Car pe diem

سرم را بلند کردم ،رشتهی افکارم گس خت ،این
صدای ظری مرا از عالم خاطرهها ب رون کر د،
نوگل جلویم ایستاد.
از جا بلند شدم .دوباره مکرار کرد:
pe diem

-Car

موی صورت رنگ پریدهاش نگاه کردم .گفتم:
_ من این زبان را نمیدانم ،یعنی چه؟
با معاب نگاهم کرد و از ایتن نگتاهش نگتران
شدم ،خدایا مبادا دوباره افکارش بهم بریزد.
گفت:
_ نمیدان د؟ چطور نمیدان د؟
خندهام گرفت ،گفتم:
_ خوب عزیزم مگر قرار است من همهی زبانهای
دن ا را بدانم؟
_ شما دانای روزگار هست د.
_ این نظر لط شماست ،باالخره این حرفتان چه
معنی دارد؟
_ این؟
لبخند قرنگی بر لبانش نقش بست و بتا نگتاهی
گرم که میموانم اقرار کنم ما حدی درون قلبم
نفوذ کرد! گفت:
_ امروز را دریاب!
مکرار کردم :امروز را دریاب!
_ آه مترکرم ،جمله کوماه بتا معنتای بلنتدی
است.
در یک لحظهی زود گذر ب اد ف لمی افتادم کته
ستتالهتتا ستتال پتت ش دیتتده بتتودم ،استتم
ف لم"چارلی"بود.
چارلی پستر عقتب افتتادهای بتود کته عتدهای
دانرمند برای صحت و سالمتش سعی میکردند ،نته
فقط برای ناات یک نفر ،بلکه بلکته پترو های
برای بهبتود ا فراد کث تری نظ ر او .معلتم
ادب تتات چتتارلی بتته او خوانتتدن و نوشتتتن
میآموخت ،در نوشتن ،نقطه و سکون پاراگراف و
عالمت سؤال ،عالمت مکث کومتاه و بلنتد ،عالمتت
ّب و باالخره هر آنچه را که
نقل قول ،عالمت معا
باید دانست ،میآموخت.

حباب آرزوها 13 /

تت چتارلی را در حضتور گتروه
روزی که میبایست
کث ری دانرمند و خبرنگار ب ازماینتد لحظتات
آخر معلمش او را خواست و به او گفت که جملته-
ای با معنی ،آنچه را که خود میخواهد بنویسد.
معلم نرست و نظارهگر چارلی بود .چتارلی روی
مابلو نوشت:
""That that is is that that is not is not is not it it is

معلم چارلی برّ
دت ناراحت شد ،خدای بزرگ بعتد
از آن همه زحمت شبانهروزی ،بعتد از آن همته
تام نگتاههتا
کرش و کوشش ،در لحظتهای کته ممت
تن چته جملتة
منتظر حاصل کتار گتروه استت ایت
بچگانه و بیمعنی است که این جوان سی و چنتد
ساله مینویسد؟!
ترد،
تاه کت
تم ر ا نگت
تانم معلت
تت خت
تارلی برگرت
چت
لبخندی زد و بعد با گچ رنگ دی گر عالئمتی را
که آموخته بود م ان کلمات جا داد و جملة در
آغاز بیمعنتیاش بته فلستفهای عالی و ستاری
مبدیل شد:
آنچه که هست ،هست.
آنچه که ن ست ،ن ست.
اینطور ن ست؟

""That , that is , is.
"!"That , that is not , is not
"? "Is not it
""it is.

هم نطور است.
خدایا شکر ،در یک لحظة زودگذر همتان احستا
خانم معلم چارلی بمن دستت داد ،آیتا نوگتل،
باز هم به عقب بر گرته است؟
ولی نه ،ق افة خندان او و جملة پر معنتی او
گویای بهبود حال و روزش است.
دستش را به طرف من دراز کرد و گفت:
تی
ته چ ته مت
تودی؟ بت
تا بت
تز ،کات
تن برخ ت
تب مت
_ طب ت
اندیرتت دی؟ گذشتتته را فرامتتوش کتتن ،امتتروز را
دریاب.
از جا بلند شدم و به دنبتال او بطترف ستالن
رفت م.
سالن مالل ،دایرهای شکل با ستتونهتای بلنتد
مرمرین که بار طبقة باال را بر دوش داشتتند،
مابلوهای بزرگی بر روی دیوارهتا نصتب بتود،
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پنارههای بلند با پردههای ستبز مخملت ن بتا
یراقهای طالیی و مبلمتان استت ل کته گتلهتای
صورمی و زرشکی داشتند .صدای گ تار ایناا به
وضوح شن ده میشد.
ایناا خانة عمه خانم نوگل بتود کته بعتد از
فوت شوهرش هر چه مایملک داشت فروخته و جتالی
وطن کرده بود.
_ ه چ چ تز در وطتن نتدارم ،هم رته ختاطرات
مرترکمان با من است.
_ ولی جسم شوهرمان آناا مانده ،مگر نه؟ بته
زیارت مقبرهاش نمیروید؟
_ چ زی که آناا مانتده ختاک متن اوستت ،روح
تت،
تت .اینااست
تده است
تدا نرت
تن جت
تایش از مت
زیبت
هم ناا ،موی این اماقها پا به پتای متن متی-
گردد و مدام در کنار من است.
با موجه به شغلم ،متوجه بودم که عمته ختانم
هم خ لی از سالمت روان برخوردار ن ستت ،ولتی
خب...
از این گونه ب ماران روانی بتیآزار فتراوان
دور و بتتر ماستتت ،نتته آنهتتا متتیداننتتد کتته
روانپریش هستند و نه دیگران...
و چه باک؟...
عمه خانم در متدت کومتاهی کته بتا او آشتنا
شدهام خ لی به من لط دارد ،مرا دوستت دارد
و مرا منای نوگل میداند.
موی سالن عدهای زن و مرد کته مهمانتان عمته
خانم بودند نر سته و مرتغول گفتگتو بودنتد،
وقتی وارد شدم عمه خانم خطاب به من گفت:
_ آفتاب غروب کرد سردمان نرد؟
_ نه عمه خانم ،نس م بهاری ختوبی در جریتان
است.
_ من میخواستم پنارهها را ببندم ،گفتم نوگل
شما را صدا کند.
_ آه دلواپس من نباش د ،من از این هوا لتذت
میبرم.
عمه خانم خطاب به دیگران گفت:
_ جناب آقا از کروری سردس ر آمدهاند  ,از این
هوای سرد لذت میبرند.
یکی از آقایان حاضر گفت:
معشوق
نزدیک

من است آنکه به
است
زشت
یو
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از دوزخیان
ب شت

پرس

که

ا راف
است

چند نفری خندیدند ،که البته بنظتر متن جتای
خنده نبود ،آن آقا واقع تتی را ب تان کترده
بود که شاید مفهوم شتاعرانه و ادبتی نستب ت
انرت ن بود!
روی مبلی نرستم و به گفتگوی همگان پ وستم.
گوش میدادم و مداخلهای در بحث آنها نداشتم،
ً میخواستتم قبتل از این که بتا آنهتا
مقریبا
همکالم شوم از گفتارشان و حرکات دستها و چرم-
هایران پی به افکار و ام الران ببرم.
این حرفة من است که به عنوان مددکار در بخش
اور انس روانپریران کار میکنم و من هتر جتا
که باشم همانم که در محل کارم هستم.
ضمن اینکه به صتحبتهتای آنهتا گتوش متیدادم
متوجه شدم که از یک متابلوی نقاشتی دو متا
ع ن هم در دو طرف سالن بتر روی دیتوار نصتب
است.
_ خدایا یعنتی روانپریرتی در ایتن ختانواده
موروثی است؟ نگران شدم ،من هرگز ندیده بودم
که چن ن کاری جای دیگری کرده باشند حتتی در
فروشگاه ها هم معموالً دو چ ز نظ ر هم را بتا
ً در
هم در معرض دید نمیگذارند ،یکی را حتمتا
انبار یا پستو جا میدهنتد؛ در ایتن اندیرته
تابلو ب ترون
بودم که دیتدم نوگتل از درون مت
میآید .برای یک لحظه زودگذر فکتر کتردم قتاطی
تردم بته
ترود کت
کردم! و در آن لحظه بتود کته شت
قاهقاه خندیدن .همة مهمانها متوجه من شتدند و
دست از گفتار خویش کر دند .از ق افةشان پ دا
بود باور کرده بودند آنها که بتا روانپریرتان
سر و کار دارند خود یک پا ب مارند!
وقتی خنتدهام فروکش کترد بتا کمتال صتداقت
اعتراف کردم که:
_ چند لحظهای نگران این مسئله بودم که چترا
آن مابلوی بزرگ را دو بار ایناا روی دیتوار
آویختهاند...
نوگل و عمه خانم هر دو با هم گفتند:
_ این روبروئی آینه است.
ّ
_ متوجه شدم ،هم ن حاال متوجه شدم.
عمه خانم گفت:
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_ این مابلو محبوب شوهر مرحوم من است.
_ خدا ب امرزدشان.
_ چون خ لتی دوستت داشتت متن ایتن آینته را
تر جهتتی کته
روبروی آن زدهام که هم ره در هت
مینر نم روبروی من باشد.
_ آفرین به این وفا!
_ اصالً زنها هم ره وفادارمرند.
_ باز هم وسط دعوا نرخ مع ن نکن د خانم.
_ واقع ت است آقایان ،شتما چته متیفرمای تد
جناب؟
با اطالعی که از سرگذشت نوگل داشتتم نخواستتم
سخنی بگویم که او را دوبتاره ب تاد گذشتتهاش
ب اندازم .گفتم:
ّ ت ندارد ،حتی قوان ن ن تز
_ ه چ عق دهای کل
استثناء دارند.
_ ح با آقا است.
_ با وفتا و بتیوفتا در هتر دو گتروه پ تدا
میشود.
_ این درست است.
تار
تل انکت
تر قابت
ته غ ت
تت کت
تت است
تک واقع ت
_ یت
میباشد.
_ و آن چ ست؟
ّت ما،
_ متأسفانه ما ،چه میدانم شاید فقط مل
اصوالً مردهپرست هست م.
عمه خانم جاباا شد و یکتی از آقایتان بترای
اینکه فضا را عوض کند گفت:
ّه شدید که این آینه است؟
_ خب جناب کی متوج
_ شما خودمان متوجه شده بودید؟
_ وهللا من اصالً نه متوجه این آینه بودم نته آن
مابلو.
همه خندیدند .فضا عوض شد.
عمه خانم از فرصت استفاده کرد و گفت:
تت ،کتار یتک
_ اسم آن مابلو شکارچی دروغگوست
نقاش روسی است.
نگاه کن د این آقای دست چپی که با دستتهتا و
ممام وجود در حال گفتتن داستتان شتکارش استت
چاخان میکند ،آن وسطی که چاق است و لم تده و
نگاه ش طنتآم زی دارد دوست اوست و میداند که
تک کته خم تده
کل داستان درو است و این جوانت
ّه شده حتی یادش رفته که س گار دستش
محو در قص
ّ
است و س گار کلی خاکستر بتر سترش جمتن شتده،
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تی گویتد امفتاق
باور کرده که شکارچی هر چه مت
افتاده است.
ً
بعد از این موض حات جدا مابلو جتان گرفتت و
برای همةمان جالب شد .از من سؤال شتده بتود
ّه اشتباه خود شدم و دیگتران
که چه موقن متوج
فرصت نداده بودند که جواب بدهم .گفتم:
_ و اّ
ما من...،
ّه من شدند ،گفتم:
همه متوج
ّته
_ وقتی نوگل خانم را موی آینه دیتدم متوج
شدم و به سل قة عمه خانم آفرین گفتم و حتاال
هم میگویم.
_ لط دارید ،خ لیهتا متی آینتد و متیرونتد
ّهی به این چ زها بکنند.
بیآنکه موج
یکی از خانم ها گفت:
ّه همةمان جلب شده .راستتی آن
_ حاال دیگر موج
ً
عکس دسته جمعی که آنااست ،حتما همتة قتوم و
خویشها هستند.
عمه خانم گفتند:
_ چندمائی بلتی ،ولتی اغلتب دوستتان متن و
مرحوم آقا هستند.
_ هستند؟
عمه خانم با مأس سرش را مکان داد و گفت:
_ بودند ،بودند.
_ ببخر د ناراحتتان کردیم.
_ شاید آن کوچولوها باشند ،البته اگر بترای
مرگ قانونی باشد.
_ که ن ست.
چند لحظهای سکوت ناراحت کنندهای حتاکم شتد.
عمه خانم از جا برخاست ،ضتمن آنکته شت رینی
برای مهمتانهتایش معتارف متیکترد خطتاب بته
برادرزادهاش گفت:
_ نوگل جان آن عکس را ب اور ما شمهای از سر
گذشت هر کدام بگویم.
_ ناراحت نمیشوید؟ نمتیختواهم ختاطرات ملتخ
گذشته را مکرار کن د.
_ اینها ،هر روز جلوی چرم من هستند ،من بتا
همة آن خاطرات عا ن شدهام ،من با آنها مدام
حرف میزنم ،نوگل مازه ایناا آمده ،من هم ره
منها هستم و منهائیام را با ختاطرات گذشتته
پر میکنم.
ّه نمیخورید؟
_ غص
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_ آنقدر آن اوایل که یکی یکتی اینهتا را از
ّه خوردم که انگتاری نته دیگتر
دست میدادم غص
ّ
ّهای مانده که بختورم و نته م تل بته غصته
غص
خوردن دارم ،عادت کردم ختانم ،عتادت کتردم،
خداونتتد متترگ را آفریتتد و طب عتتت انستتانی،
فراموشی را ساخت.
ّه ،درست است و ایتن ختود رحمتت الهتی
_ البت
است.
نوگل قاب عکس را آورد و عمه خانم شرود کرد:
ترش
تت ست
ته پرت
تنهم کت
تت ،ایت
تة آقاست
تن خالت
_ ایت
ایستاده شوهرش است ،باور کن تد زنتی بته آن
ّل عمرم متا بحتال ندیتدهام،
زیبایی من از او
ولی بدبخت بود بدبخت ،ازدواج خوبی هم کترد،
شوهرش صاحب منصب خ لی محترمتی بتود اّ
متا از
اول ن روزی که با هم ازدواج کردند ما لحظتة
مرگ مدام در حال جنگ و دعوا بودند.
_ آخه چرا؟
تههتا و ختانوادههتا را فقتط
_ وهللا اسرار خانت
ّت
خودهاشان و خدا میداند؟ ه چوقت نفهم دم عل
ناسازگاریران چه بود.
من که گوش میدادم بهیاد یکی از ب ماران افتادم
که شوهری بدبخت بود و باالخره کارش به روانکاوی
کر د .او سالهای سال به افستردگی شتدید مبتتال
بود .بعد از ماهها که با او وقت صرف کردم ،سعی
کردم عقدهای که در درونش است و او را میآزارد،
پ دا کنم و مداوایش نمایم .مقاومت کرد و کرد
ما باالخره یک روز با چرمهای سرخ شتده از اشتک
گفت:
"یا لحظهای که بمیرد اشقی بودم و بعد از مرر
قبرل از
او را ب شیدم ،ایکاو آن احسراس را
مرگی پیدا میکردم".

_ گناهش چه بود؟
_ زیبا بود ،فوقالعتاده زیبتا بتود،
کرد ،خواستگارش شدم ،پذیرفت اّ
ما...،
لحظهای که واپس ن دم زندگ ش ...بود،
کتترد کتته ...ب گانتتهای دامتتنش را ن
بود ...برادرش بود...
ّه کرد:
صدای عمه خانم مرا متوج

عاشتقم
اّ
ما...
اعتراف
تتالوده
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_ این آقا اعظامالسّلطنه است ،این هم ختانمش
فخرالدولهخانم ،هر دو از ختانوادة اشتراف و
شاهزادگان بودند ،اّ
ما اجاقران کور بود.
_ هللا اکبر ،من نمیدانم خداوند چرا همته چ تز
را به همه کس نمیدهد.
_ منظورمان چ ست؟
_ یکی را ثروممند میکند ،اّ
ما زشتت ،یکتی را
زیبا میکند اّ
ما سبکسر ،یکی را دانرتمند متی-
کند اّ
ما عل ل.
_ وهللا متتن یکتتی ،صتتد گونتته نعمتتت بتتدون نقمتتت
ندیدهام ،هم ره یکطرف قض ه لنگ میشود.
ّه داشته باش د که این جهان جای آرامتش
_ موج
ن ست جای آزمایش است.
_ آفرین ،جان کالم هم ن است.
عمه خانم گفت:
_ ایتتن ختتانم جتتوان و آن آقتتا کتته آناتتا
ایستاده...،
_ کدام؟
تت،
تک است
ته ش ت ک و پ ت
تا کت
تن آقت
تا ،ایت
_ اینهت
تا صتبم همته
ً در عرض یک شب مت
زندگیشان واقعا
بهم ریخت ،بقول معروف کنف کون شد.
_ خانم خوشبختها را بگوی د اینهتا همته یتک
مرکلی دارند.
_ مثل اینکه شما حواستان جتای دیگتری بتود.
حاال ،هم ن چند لحظه پ ش بحث سر این بود کته
در این دن ا کسی بیغم نباشد.
توده استت آن
_ باشد این آقای ش ک ،چگونته بت
حکایت.
تا بودنتد در
_ اینها همسایة متا ،همخانتة مت
هفته حداقل چهار شب با هم بودیم.
تو و زن
ً عمت
تدا
تد جت
تیکردنت
تر مت
تان فکت
تههایمت
بچت
عمویران هستند ،اینهتا دومتا پستر داشتتند،
فرهاد و فرهتود .فرهتاد دیتپلمش را گرفتت و
باید بخدمت نظام میرفت.
من و مرحوم آقا شاهد نگرانیها و دلواپسیهای
آن پدر و متادر بتودیم ،چته کردنتد ،کااهتا
رفتند ،چه کسانی را واسطه قترار دادنتد متا
بلکه مانن رفتن پسرشان بته ختط مقتّ
دم جبهته
شوند ،این ب چارهها اینقدر رفتند و آمدند و
پ ش کس و ناکس نال دند ،ما باالخره موانستند
کار فرهاد را درستت کننتد کته بعتد از دورة
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آموزشی مأمور خدمت در پل س راه جادة اصفهان
به ش راز شد.
یادم نمیرود مادرش ب چتاره چته ستفرة حضترت
ابوالفضلی باز کرد ،برای هر یک از ختانمهتا
ً یک ک لو ش رینی و م وه داد که بردنتد
واقعا
خانههایران .فرهاد بعد از یک هفته مرخصی که
پ ش ماها بود و ما هم برایش مهمانی دادیتم،
رفت سر مأموریتش.
عمه خانم آهی کر د و کمی مکث کرد.
همه بیصدا چرم به دهان او دوخته بودیم.
_ اول ن ساعتی که وسط جاّ
ده سوت کرت د و بته
کام ونی کته متیآمتد ایستت داد گویتا مرمتز
کام ون بریده بود ،راننده نتوانست بایستد و
مستق م آمد به طرف او و طفل معصوم را لته و
لورده کرد.
_ واااای ،هللا اکبر ،نازی.
_ از اجل نمیشود فرار کرد.
_ فقط اجل ن ست بگوی د مقّ
درات.
_ کدام یک از ماها پ ش ب نی میکردیم که آخر
عمتتری جتتالی وطتتن ختتواه م کتترد و خانتته و
تن کرتور دور
ترک کترده در ایت
کاشانةمان را مت
افتاده غریب خواه م شد؟
_ بد میگذرد؟
_ خوش هم نمیگذرد.
_ آنهائی که آناا پول و پلتهای داشتتند ختب
ایناا هم راحت هستند.
_ فقط مسئله ماّ
دیات ن ست.
خانمی که جوانتر از سایرین بود گفت:
_ متتن دلتتم کوچتتههتتای گتتلآلتتود خودمتتان را
میخواهد ،کوچه با ها.
دیگری گفت:
_ صدای آب حوضی ،نمکی ،نانخرکی.
_ آخ...
چند لحظهای همگی سکوت کردیم.
_ ایناا زیباست ،مم ز است ،پ ررفته است اّ
ما
وطن ما ن ست.
_ نمیدانم موی کتدام کتتاب خوانتدم ،مفهتوم
ّیاش به یادم است ،نوشته بود اگر خانم آوا
کل
تو بریا تدا،
گاردنر ،سوف ا لورن ،ج نتا لولت
گلدا مایر ،ایندیرا گاندی ،مارگارت ماچر را
تای
به حسنی نران بده د و بگوی تد یکتی را بات
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مادر بردار ،او خودش را بغل متادر حستنی متیا
نتتدازد ،بتتا ممتتام کمبودهتتایش کتته دارد،
م هنپرستی هم چن ن است.
_ صح م است ،حب وطن کمبودها را میپذیرد .مثتل
مهر مادر است ،مام وطن یعنی هم ن.
آقایی که ما آن لحظه فقط گوش میداد و ستخن
نگفته بود ،گفت:
ّ وطن گرچه حدیثی اسرت
سعدیا حب
درست

ُرد به زاری کره
نتوان م
اینجا زادم

_ بلی آنهائی که مابور به مرک وطتن بودنتد
چاره نداشتند.
_ خ لیهتا هتم هم نطتوری مترصتد یتک بهانته
بودند.
_ خدا را شکر که الاقل پناهگاهی پ دا کردیم.
ً شکر.
_ واقعا
عمه خانم گفتند:
_ نمیدانم داستان امللو را خواندهایتد؟ یتا
نمایرنامهاش را دیدهاید؟
_ کما ب ش.
من نفهم دم منظور از کما ب ش چه بود .به هر
صورت ،عمه خانم گفتند:
تاد رست د در
_ باور کن د وقتی خبر مترگ فرهت
عرض یک شب این پدر و مادر ،هر دو موهایرتان
تن و مرحتوم آقتا فکتر کترده
سف د شد ،اصالً مت
بودیم برادر بزرگرتان و خالتة فرهتاد آمتده
است ،آنقدر در عرض یتک ب ستت و چهتار ستاعت
پژمرده شدند.
ّل کردند؟
_ چه جوری این غم را محم
ّل پدر سکته کرد و ُ
مرد
_ یک ماه طول نکر د او
و بعد از او خانمران.
_ فرهود چه شد؟
_ چه شد؟مدتهتا پت ش متا بتود ،خ لتی کمکتش
کردیم ،جوان بود غم از دستت دادن سته عزیتز
ب مارش کرد .مدمی طول کر د ولی خوب شد .آری
او خوب شد ،زن گرفته دو ما هم بچه دارد.
_ خدارا شکر.
_ آن غربت سختمر از غربت از وطن است.
ّم است.
_ بلی درست است ،مسل
_ پس خدا را شکر کن م.

من
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_ معلوم است شکر میکن م ،معلوم است شاکریم،
تن خانته چته
اگر هم غمی است مبارک استت ،ایت
فرقی با خانههای ایرانمان دارد؟
_ سرکار خانم با سل قة خودشان مح ط وطتن را
ایناا زنده کردهاند.
_ به بته محت ط ایرانتی ،پتذیرایی ایرانتی،
صاحبخانة ایرانی ،آسمان مال خداست .زم ن در
هر جای نقرة جغراف است باشد دل و دین بایتد
اصالت خود را حفظ کنتد .جنتاب آقتا اینطتور
ن ست؟
ً صح م میفرمائ د.
_ دق قا
_ شما چند سال است مرک وطن کردهاید؟
_ ب ست و هرت سال.
_ پس مابتور نبودیتد .بم تل خودمتان مرتری
ً برای محص ل.
آوردید ،حتما
_ بلی خودم آمدم.
_ ایناا ازدواج کردید؟
عمه خانم مداخله کرد و گفت:
_ ایران ایناا زندگی نمیکننتد ،امتروز لطت
کردند دعوت مرا پذیرفتهاند.
_ کی مرری آوردید؟
_ قبل از ظهر.
_ زم نی؟
_ نخ ر هوائی.
_ چند ساعت پرواز داشت د؟
_ یک ساعت و ربن.
_ آه چه خوب.
_ عمه خانم شما؟ با ایران چگونه آشنا شدید؟
عمه خانم یک خرده جاباا شد و گفت:
_ نوگل جانم ما را با هم آشنا کرده است.
خانمها بهم نگاه کردند و یکی پرس د:
_ شما ازدواج کردهاید؟
_ بلی خانم دو ما دختر بزرگ و یک پسر دارم.
_ خانمتان ایرانی است؟
_ نخ ر خانم.
آقایی با خنده گفت:
تده بتاد
_ محص ل مانن مرک ل خانواده نرده ،زنت
هر دو کار را با هم اناام دادهاند .پرس دم:
ّه شدید؟
_ چگونه متوج
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_ خب از سن بچههایتتان ،ماشتاهللا خودمتان هتم
جوان هست د ،پس نمیشود مصور کرد که بعتد از
پایان محص الت ازدواج کرده باش د.
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از این همه کناکاوی ،از این همه مداخلته در
معقوالت و کند و کاو در زندگی خصوصتی افتراد
ّتی
ناراحت شدم ،انگاری این هم جزء فرهنتگ مل
ماست ،اصالً نمیفهمم به آن جمن این اطالعات از
من چه سودی میموانست داشته باشد؟
تل
خوب است سؤال نکردند که آشنائی من بتا نوگت
ته چته دل لتی
چگونه بوده است و این ارمباط بت
است .اگر میپرس دند چته متیموانستتم بگتویم؟
راستی نوگل را چگونه یافتم:
پس از چند هفته معط لی سر کارم حاضتر شتدم.
هم ره قبتل از معتویش شت فت و آغتاز بکتار،
ّفی ب ماران ،نود
چک دهای از ش فت قبل با معر
ب متتاری ،نتتود دارو ،نتتود متتداوا را از روی
گزارشی که نوشته شده بود میخواندم .نه فقتط
ّ به کسب اطالعتات بتودیم
من بلکه همةمان موظ
ً با ب ماران آشنائی پ دا کن م و با
ما غ ابا
اطالد از وضعران داخل بختش بتا آنهتا روبترو
شویم.
آنروز بخصو  ،آگاهی پ دا کتردم کته ب متاری
ایرانتتی ،ختتانمی ستتیستتاله جتتزء ب متتاران
می باشد که به علت نا متعادل بتودن افکتار و
وضن بد روحی او ،ما به آن روز نتوانستهانتد
با او مما بر قرار کنند و ایتن ب متار بته
ه چ وجه آمادگی برای صحبت و مراوره ندارد و
اصوالً پذیرای مداوا نمیباشد.
معموالً اول ن مرکلی که در متورد روانپریرتان
وجود دارد ،عدم آمتادگی آنهتا بترای پتذیرش
پزشک و پرستار و بالمآل دوا و درمان است ،اگر
ّل ه حل شود ّ
کلی در متدا وا مسترین
این معضل او
تادی
تب فرصتت زیت
تکل اغلت
ّ ایتن مرت
میگتردد و حتل
میطلبد..
این خانم را که به علت ب ماری و عدم استفاده
تده ،بست ار در وضتن بتدی
از داروهای ماویز شت
قرار داشت بدون ه چ پوشاکی در بدن ،در اماقش
ته
تردم .بت
تدا کت
در گوشهای روی زم ن نرستته پ ت
زبان فارسی سالم کردم .بطرف مختختوابش رفتتم،
پتو را برداشتم و آرام رویتش انتداختم .هت چ-
گونه حرکتی از او سر نزد ،من هم منتظتر هت چ-
تده
ته ماربته فهم ت
گونه حرکتی از او نبودم .بت
تاران بترای ارمبتاط
بودم کته ایتن گونته ب مت
برقرار کردن زمان طوالنی الزم دارنتد .مراقبتت
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تنپرستتی ،ختودم بته
از او را به خاطر عرق وطت
عهده گرفتم.
در خالل ایام کار ،در فواصل مختل به امتاقش
میرفتم ،بدون کلمهای سخن از جانب او من بته
منهایی با او صحبت میکتردم ،ختوراکش را بته
دهانش میگذاشتم ،پنارة اماقش را باز و بسته
میکردم ،مختخوا بش را مرّ
مب متیکتردم .درستت
مثل مادری که با فرزند بیزبانش سلوک میکند.
چند روزی گذشت.
صبم روزی وقتی نزدیکی های اماقش رس دم صدای
تی را زمزمته
آوازش را شن دم .یک آهنگ ایرانت
تات را درستت
میکرد .آهنگ معلوم بود ولی کلمت
ادا نمیکرد .بیآنکه نگاهش کنم همراه او بته
ّنم پرداختم .چند لحظتهای بتا متن همراهتی
مر
ّب نگاهم کرد و ساکت شد.
کرد .بعد با معا
پرت به او جلتوی پناتره ایستتادم .متدمی در
سکوت نگاهم کرد ،سنگ نی نگاهش را از پرت سر
احسا میکردم .شرود کردم به خواندن:
"مرا ببوس ،مرا ببوس ،برای آخرین بار ،خدا یررا
نگهدار
که میروم به سوی سرنوشت ،ب رار مرا گذشرته،
گذشتهها گذشته
ها ها ها ها ...هیم هیم هیم"...

اینااها را فراموش کرده بودم ،با آهنگ زیتر
رد دادم .وقتی رس دم به:

"دختر زیبا ،امشب بر یرو م مرانم ،در پریی یرو
میمانم ،یا لب بگذاری بر لب من"

شن دم که با من همراه شد ،صبر میکرد کلمتات
را من میگفتم او مکرار میکرد.
ّتت دستتهتایش را
بطرفش رفتم ،با لبخند و محب
گرفتم و با مهربانی مواجه شدم .دانستتم کته
با او ایااد کنتاکت کردهام.
خوشحالی خودم غ ر قابل وص بتود ،او همتوطن
من بود ،او از پس بد حادثه ایناا بته پنتاه
آمده بود .او هم غریب و بیکس و بدمر از همه
نامتعادل و ب مار بود.
ترد و
خ لی زود شرود به استفاده از دواهتایش کت
تاالنس
من به مداوا داد ،داروهائی را که برای بت
روح و روانش الزم بود پذیرفت .مدمی محت درمتان
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تد،
تن شترود شت
بود ،چندی بعد که دوباره ش فت مت
ترده و
تی فترق کت
ّت
دانستم که وضن او شکر خدا بکل
بهتر شده است .وقتی در بخش او را دیدم آرایتش
تا مرّ
ته
تایش را بت
تب پوشت ده و موهت
مت
ترده ،لبت
کت
زیبایی آراسته بود.
_ سالم.
_ سالم ،به به سرحالتان میب نم.
_ به کمک شما دوباره به زندگی بر گرتهام.
_ همکاری خودمان اصل اساسی است.
_ وقت دارید چند لحظهای با هم باش م؟
_ کاا؟
_ موی محوطه ،روی ن مکت.
_ آه ،البتتته .چ تتزی روی دوشمتتان ب ندازیتتد
ب رون سرد است.
ّتههتای ب متاران جتزء
ّتهی غص
گوش دادن بته قص
ّی
ّهها کل
کارهای روزمرهی ماست و شن دن این قص
در مداوای آنها کمک میکند.
آنروز او داستان عرقش را برایم معری کترد.
عر  ،عر  ،عر متأسفانه با همة جذاب تی کته
این کلمته دارد ،اغلتب روانپریرتیهتا نرتأت
گرفته از هم ن جاذبه است.
گویا ح با آنی است که گفت:

رقی کره
ری و شریطانی .شر
" شق دو منش دارد :ال ر
ً شق ال ی اسرت،
سازندآ و خوو سرانجام است مسلما
ّا آنی که آیی بر هستی اشق و معشوق مریزنرد و
ام
ً
بود و نبودشان را میسوزاند و خاکستر میکند قطعا
نمییواند منش خدایی داشته باشد".

او را

تت عر ت
تتش داشت
تن زن دوست
ته ایت
تردی کت
مت
نپذیرفته بود ،چرا؟
برای این که این خانم جوان به کرتوری ختارجی
تور
تردی در آن کرت
تا مت
تود و بت
تده بت
تده شت
پناهنت
تتم
ازدواج کرده بود .باالخره نفهم دم و نخواست
بفهمم که آیا ایتن ازدواج از آنگونته ازدواج-
تود
هایی بود که برای اجازة اقامت اناام متیشت
یا نه؟ به هر صورت مرد مورد عالقته در ایتران
ّد بود و این صبر نکرده بود .کاری
مانده و مار
ته معتذرمش
تت نت
کرده بود که نه راه برگرت داشت
ته ستعی
پذیرفتنی بود .البته من به او گفتم کت
تر
کند خودش را ببخرد ،اگر ب مار شده است ،اگت
تت و
تود ،اگتر گتاهی طب عتی است
آشفته حال میشت
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گنتاهی

بس ار زمانها بد حال ،به جهتت احستا
است که وجود او را مسخ ر کرده است.
پرس د:
_ شما فکر میکن د اگر او در شرایط متن بتود
چه میکرد؟
گفتم:
ً هم ازدواج نمیکرد در کرور
ً اگر رسما
_ مطمئنا
آزادی برای مردان ب کار هم نمیماند.
ّد است.
_ ولی او هنوز مار
ّد بودنش هزار دل تل متیموانتد داشتته
_ مار
باشد.
_ بهنظر شما بدل ل وفتادار بتودن بته متن و
عرقمان ن ست؟
_ خانم من یک مرد هستم ،به ضر قاطن به شما
میگویم که همچو وفتاداریای در متردان سترا
ندارم.
_ جّ
دی میگوی د؟
_ جّ
دیمر از این سخنی نگفتهام ،مردها در این
موارد ک ّ نفس ندارند ،در ممام ماریخ برترّ
یت
فقط یکی پ دا شده که حتی خود خدا هتم او را
ارج نهاده است.
_ کی؟
_ حضرت یوس  ،او به جهت پاکدامنیاش پ غمبتر
شد ،میدانست د؟
_ نه.
_ کتاب میخوان د؟
_ ممرکز حوا ندارم.
_ هنوز هم؟
_ امتحان نکردهام.
_ برایتتتتان داستتتتان یوستتت را متتتیآورم،
بخوان د .او منها مردی است کته موانستته در
برابر یک زن ،یک زن زیبا ،مغلوب نرود.
کمی فکر کرد و گفت:
_ پس چرا او در برابر اظهتار عرت متن ،بتا
وجود این که فهم د بته ختاطر او بته ایتران
برگرتهام مقاومت کرد و گفت مرا نمیبخرد؟
ً
_ بیخود گفت نوگل خانم ،بیختود گفتت ،حتمتا
سرش جای دیگتری گترم بتود .اگتر او شتما را
ّد مانتده
آنقدر دوست داشت که بقول خودش ماتر
بود ،میبایست اضطرار شما را در والیتت غربتت
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تما را همتانطوری کته بودیتد
درک میکترد و شت
میپذیرفت.
_ جّ
دی میگوی د؟
جّ
دی نمیگفتم ولی برای ایتن کته او را از آن
حال و هوا درآورم ،برای اینکه روان نتاآرام
او را آرامش بخرم مابور بودم کمی هم شتاخ و
تروف کتار از
برگ به گفتههایم بدهم ،بقول معت
کار گذشته بود و ایتن زن جتوان راه بازگرتت
نداشت ،آیا انصاف بود به ختاطر ایتن مستئله
توض
تت او را عت
تد ذهن ت
تود؟ بایت
تم شت
ته هت
دیوانت
میکردم متا مرک بتات شت م ایی بتدنش طب عتی
میشد.
ای برادر یو همه اندیشهای
مابقی خود است وان و ریشهای

ّهم کرد.
صدای عمه خانم متوج
ترین دوستتان
_ و این دو مای آخر ،اینها بهتت
من و آقا بودند ،آنقدر محتترم و بتا فرهنتگ
ً نظ ر نداشتتند ،دو متا متر
بودند که واقعا
عر .
_ به به خدا را شکر باالخره زن و شوهری پ دا
شد که عاش هم ماندند.
_ پس این که میگویند ازدواج قامل عرت استت
حرف بیربطی است.
ّه من هم به موضود جلب شتد ،از جتا بلنتد
موج
شدم پهلوی عمه خانم ایستادم.
_ کدامها مر عر بودند؟
_ این آقا و این خانم.
قاب عکس را بدست گترفتم ،ع تنکم را از متوی
ج بم در آوردم ،به چرم زدم و آن خانم و آقا
را نگاه کردم .خدای من اینها که پدر و مادر
من هستند.
مرغتتتتان
عر ؟...
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2
اهل ش ری شلوغ ،ش ری بیفروغ
با کوچههای سنگفرو
بامهای نمناک ،بینقی
هر گوشهاو یکیهگاهی
مناری ،ک غ بیحیائی
قارقار بیفرجامی
سکوت صبح میشکست

د استا ن موّلد من  ،آ غا ز ز ند گی ا م  ،خود
ّه برای خودم و...
ّهایست پر از غص
قص
ّ م خا نو ا د ه هستم  .پد ر م خد ا خدا
من فر ز ند سو
می کر د که من شب یلد ا  ،ا و ل ن شب ز مستا ن،
ّة بزرگ بدن ا ب ایم:
آغاز چل
_ اسم دخترم را یلدا میگذارم.
_ ولی آقا این یکی هم پسر است.
_ مو از کاا می دانی؟ من مطمئن هستم که دختر
است  ،خو ا ب د یدم  ،ما د ر م ر ا خوا ب د ید م  ،او
گفت که دختر است ،مو فال بد نزن.
ما د ر ب چا ر ة خو د م ا ز حا ال می که د ر د و ر ان
باردا ری قبلی اش داشت مرابهامی را درک می کرد
و متو ّ
جه بو د که ا ین با ر ن ز ه چ چ ز مغ ر
نکرده است .ولی پدر که دو ما پسر داشت میخواست
دختری هم داشته باشد و به قول خودش" :یکی کمه،

دو یا غمه ،سه یا که شد خاطر جمعه".

ّمی دختر شود که او از هتر
دوست داشت این سو
دو جنس فرزند داشته باشد و ممام .مادر پت ش
خودش فکر کرده بود که اسم پسترش را کته شتب
یلدا بدن ا خواهد آمد ،م الد بگذارد؛ فرهاد،
مهرداد ،م الد.
ّههتا بتدون
مهمترین مرکل مادر این بود که بچ
برنامهریزی ،بدون آیندهنگری مند مند پرت هم
ّ کتم و دستت منهتا ،نمتی-
میآمدند و او با سن
ّتة کوچولتو و یتک
موانست جوابگوی سه پستر بچ
ّته زحمتت و مترارت
شوهر بتزرگ کته کتم از بچ
نداشت ،باشد.
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شب یلدا رس د.
آج ل ش رین و هفتت رنتگ ،م توه و هندوانته،
اسپند و کندر ،همه فراهم شتد .چنتد نفتر از
خویران نزدیک مهمانمان بودند .مادر نگتران،
پدر مترصد ،همة اهل خانه گوش به زنگ ،همه و
همه منتظر من بودند ،اّ
ما...
ّل زمستان بتدن ا ن امتدم و
من نه فقط روز او
منتظران را از چرم به راهی خال نکردم ،بلکه
آنقدر دیر آمدم کته متادر بته زور و اصترار
مادربزرگ مابور شد به پزشک رجود کند.
ً در این مورد خ لی فکر کردهام ،اگتر
من بعدا
ّ
و مفحص شود ،باالخره رابطهای بت ن زود
محق
ّ
ّ
متولد شتدن ،راحتت پتا بته
متولد شدن و دیر
دن ا نهادن یا با گریه و فریاد چرم به ایتن
تبختی و
تا خوشت
ً بت
تا
ً و حتمت
تا
تودن حتمت
تان گرت
جهت
بدبختی افراد وجود دارد.
ّه ،آنچه که بایتد
شاید در ضم ر ناخودآگاه بچ
ّهای
پ ش ب اید ثبت است و آن سرنوشت اوست .بچ
تذارد
تان بگت
تن جهت
تا در ایت
تدارد پت
تل نت
ته م ت
کت
ناخودآگاه اّ
ما در ضم ر آگاه خود میداند کته
چه سرنوشتی در انتظار اوست .میگوینتد بعضتی
ّهها با پا وارد این دن ا میشوند .اکثریتت
بچ
قریب به امفاق با سر میآیند.
ّل میموان دریافت که
بنظر من از همان لحظة او
چه کسانی سرسپردة دن ای دون خواهنتد بتود و
هستند و چه کسانی پرت پا به دن ا و ما ف ها
میزنند.
به ه ر صورت آنچه که در شناسنامة متن نوشتته
شده هفدهم دیماه است!!.؟
یا پدر و مادر اشتباه میکردند ،یا متن دلتم
نمیخواستت وارد ختانواده آنهتا شتوم ،بقتول
م رزادة عرقی:

"من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود"

قبل از من آنهتایی کته بودنتد و عتدهای متا
سالها بعد از من زیستند فک و فام تل پتدر و
مادرم بودند کته ختود بته انتدازة گروهتانی
میشدند.
تنت متا عمته
تدربزرگ بتود .پت
پدر منها پسر پت
داشتم و فکر میکنم مر پدر از این بتود کته
مبادا مادر برعکس مادربزرگ کته دختترزا بتود
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تر
تود کته مترا پست
تدان علتت بت
پسرزا شتود و بت
نمیخواست.
مادربزرگ خ لی زود ختانواده را مترک کترد و
پدربزرگ که من با ممام وجود عاشتقش بتودم و
ّته
آقاجان منحصر به فردم بود منها مانتد ،غص
خورد ،اشک ریخت و گویا بعد از مرگ زنش برای
رهایی از غم منهایی و جدایی رو بته منقتل و
وافور آورد.
تدربزرگ متاه
او سمبل یک انسان ختوب و یتک پت
بود ،مالک بود .هنوز آن زمتان کته اربتاب و
رع تی بر قرار بود .زارعانش بتا ممتام دل و
جان دوستش داشتند ،یادم میآید وقتی کدختدای
دهش میآمد دم در هر کس که در را برویش بتاز
میکرد میگفت:
_ به خان ارباب بگوی د رع تش آمده است.
تر یتک ستفره
و آقاجان هم رة ایتام بتا او ست
خوراک میخورد و هم ره"حا نعمرت"خطتابش متی-
کرد.
خانوادة پدرم چند ما مهند و ارمری مویرتان
بود اّ
ما اغلب کاسب و ماجر بودند .پدرم دایی-
ای داشت بس ار بس ار ثروممند ،مالتک چنتدین
ده ،بس ار هم ش کپتوش و آالمتد بتود ،بته او
ً
ً نمیدانتم واقعتا
حاجداییجان میگفت م .دق قا
ّه رفته بود یا هم ناوری بخاطر بزرگواری و
مک
پولداریش به او حاجی متیگفتنتد .م ت کتامالً
اروپائی داشت .صورت کامالً سف د گترد ،چرتمان
آبی ف روزهای ،موهای بلوند .مابستانها کت و
شلوار سف د میپوش د و شاپوی سف د متوری بته
ّ راه میرفتت ولتی بترای
سر میگذاشت ،ش و رق
خوش ستی یک عصای کندهکاری شده داشت کته در
حق قت غالف شمر ر بود ،گاهی که سر شوق بود و
حوصله داشت دسته عصا را میکر د وشمر ر بلند
نوک م زی ب رون میآمد و اطراف ان را مهدیتد
میکرد و میخندید.
پدر خ لی به وجود این دایی افتخار متیکترد،
ولی مادر مثل اینکه خ لی دوستش نداشت.
ّهای هرت ساله بوده پدرش را
مادر وقتی دختربچ
ً
ّ
از دست داده بود ،طفلک واقعتا کمبتود محبتت
داشت و اگر پدر باالی سرش بتود شتاید بته آن
زودی شوهرش نمیدادند و از این که نتوانستته
بود ادامة محص ل بدهد دلخور بود.
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ً ماپ بود ،معتداد کث تری
خانوادة مادر واقعا
ّاح و داروستاز
از مردان خانواده پزشتک و جتر
بودند ،مادربزرگ مادریم بزرگتترین افتختارش
این بود که پدربزرگ اول ن پزشکی بوده که به
ّاح برگرته بود.
روس ه سفر کرده و جر
آن سالهتای دور کته هنتوز فلم نتگ انگل ستی
پن س ل ن را کر نکترده بتود ،پتدربزرگ بتا
داروهای خودساخته موانسته بود درصتد زیتادی
از ب ماران مقاربتی را مداوا کند.
ً کتابی در ایران چاپ شده بنام"پیشگامان
اخ را
طب" ،چندین نفر از مردان فام ل مادر اسمرتان
در آن کتاب مسطور است.
موی خانة کوچک ما ،پدر بود ،مادر بود ،ننتة
پ ری داشت م که کمک کار مادر بود و متا دو
برادر .من برادر بزرگم فرهتاد را اصتالً نمتی-
موانم به یاد ب اورم کته در کنارمتان دیتده
ّ
مولد من ،به صالحدید پتدر
باشم .گویا بعد از
تاری متادر ،او را بته دایتی
و صد البته ناچت
ّهدار نرتده
مادر که سال ها بعد از ازدواج بچ
بود ،سپرده بودند.
بدین جهت فرهاد نه ما را بته عنتوان بترادر
میدانست و نه ما او را پذیرفته بتودیم .چته
میدانم شاید دلختوری متداوم مادر ریرته در
ّلش داشت .هر چند کته عتاجز
دوری از فرزند او
ّ
از مر و خرک کردن سه بچة قد و ن م قتد بتود
ّتش که نمیموانست زائل شده باشتد .از
ولی محب
خدا پنهان ن ست از مخلوق چه پنهان که بارها
و بارها آرزو کردم کته ایکتاش متن بته جتای
فرهاد از زیر سلطة پدر رهتا شتده و از ایتن
خانه ب رون رفته بودم.
اّ
ّهات آنهتا در ایتال تا
ً فرهاد زیر موج
مفاقا
محص ل کرد و مهند موفقی شد .گاهی گویا خود
طب عت اشتباهش را جبران میکند.
فرهاد فرزند پدر و در شکم مادر مکوین یافتت
اّ
ّه شد که جای آن
ما آن ناظر هم ره حاضر متوج
ً
تدر ن ستت ،رأستا جتای او را
پسر در کنتار پت
مغ ر داد و مقّ
در من چنان نبود.
ّل ن مصویری که از زندگی خانوادگ مان ب اد
او
دارم و ماریخ ح امم از آن لحظته شترود شتده
است ،خاطرهای فوقالعاده ملخ و رنت آور است.
هنوز که هنوز است و ن م قرن از آن لحظتات و
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تر چرتمانم و
ساعات گذشته ،یادآوری آن اشک بت
آه بر لبانم میآورد.

"آآ
زندگی دفتری از خاطرآهاست
خاطرایی شیرین خاطرایی یل ین
خاطرایی که ز یل ی ر جان میگسلند"

یادم میآید سر ستفرة شتام مثتل هم رته پتدر
نبود ،مادر و ننتة پ تر ،مهترداد و متن دور
سفرة کوچکی نرست م و شام ختوردیم .پتدربزرگ
با وجود این که با ما زندگی میکرد ولی اغلب
موی اماقش بود .گاهی اصالً شام نمیخورد و گاه-
گاهی که م ل به خوراک داشت ،ننه رق ته متوی
س نی شام آقاجان را به اماقش میبرد .البتته
این اطالعتات را بعتدها بدستت آوردم ،آن شتب
بخصو خوب ب ادم استت کته متا چهارمتا شتام
خوردیم و خ لی زود من و مهرداد دو طرف سفره
دراز کر دیم و داشت م چرت میزدیم کته متادر
گفت:
_ بلند شوید بروید موی رختخوابتان بخواب د.
مهرداد گفت:
_ مگر ننه رختخوابمان را پهن کرده است؟
مادر گفت:
_ دارد پهن میکند ،بروید دسترویی ب ائ د من
هم خوابم میآید.
مازه روی مرک دراز کر ده بودیم و هنوز لحاف
را نکر ده بودیم که یک دفعه انگاری همه چ ز
مکان خورد.
_ یا حضرت ابوالفضل زلزله.
ننه رق ه با فریاد دوید بطترف ح تاط ،متادر
دست متا دومتا را گرفتت و وستط چهتارچوب در
ایستادیم .نمیدانم چند لحظه یا چنتد دق قته
گذشت صدای پدربزرگ را شن دیم.
_ مهرداد ،م الد ،عرو خانم.
_ بلی آقاجان.
_ نترس دید که؟
_ چرا آقاجان.
پدربزرگ وارد اماق شد و به دنبالش ننه رق ه
آمد .مادر رو به ننه رق ه گفت:
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ً انگار نته انگتار
ً که ،موقن خطر اصال
_ واقعا
ّة معصوم موی اماق است ننه جتان!
که دو ما بچ
خودت برای خودت رفتی؟ ما ه چ؟
ننه رق ه خاالت کر ده بود ،ه چ چ تز نگفتت.
آقاجان با اشاره به مادر نمیدانم چته حتالی
کرد .دستی به سر من و مهرداد کر د و گفت:
_ بروید بخواب د ممام شد ،دیگر بر نمیگردد.
امروز وقتی پس از زلزله چندین و چنتدین پتس
لرزه میآید هم ره ب اد آقاجان میافتم که با
چه اطم نانی خبر از پایان مکانها میداد.
توی رختختواب
خالصه آقاجان رفت و ما دوباره مت
دراز کر دیم ،من نفهم دم فقط من خوابم نبرد
یا مادر و مهرداد هم ب دار بودند.
چنان وحرت کرده بودم که نمیموانستم چرمهایم
را ببندم ،فکر میکتردم متا چرتمم را ببنتدم
دوباره زم ن و زمان به هم خواهد ریخت.
ایکاش پدربزرگ نمیرفت ،ایکاش پدر بود.
ً یتتادم متتیآیتتد کتته صتتدای اذان از
دق قتتا
تدای
گلدستههای مساد محل شرود شده بود که صت
کل د پدر به گوش رس د.
ً
پدر دمادم صبم به خانه بتر متیگرتت ،مستلما
آناائی که بود زلزله را فهم ده بود ،البتته
آنرا هم وقتی بزرگ شدم درک کردم ،آن روزهتا
ته مستائل را
کوچکمر از آن بودم کته ایتنگونت
بفهمم .فقط یادم است که به محش این که پتدر
وارد خانه شد گویی اطم نان کامل ممام وجتود
مرا فرا گرفت .اصالً نفهم دم کی پتا بته درون
گذاشت ،خوابم برد.
روز بعد ،دمادم صبحانه خوردن با صدای داد و
فریاد پدر و هم مادر از خواب پریدم .مهرداد
بزرگتر از من بود ،او ب رتر از من میفهم تد
چی به چی است.
مادر هم فریاد میکرد هم اشک میریخت.
ّته و
_ آخه اگر آقاجان نبود من بتا دومتا بچ
ننة پ ر چه خاکی به سرم میریختم؟
_ خانم مگر چه شده؟ مگر من زلزله را آوردم؟
تا
تدم احست
تی عت
تت ولت
تما ن ست
تار شت
ته کت
_ زلزلت
مسئول ت شما مرا دیوانه میکند ،آخه نگفت تد
بلند شوم بروم بب نم چه ختاکی بتر ستر زن و
ّههایم ریخته شده است؟
بچ
_ حاال مگر چی شده؟
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_ وااای وااای شما آدم را دیوانه متیکن تد.
چه میخواست د برود؟ هااان متیخواستت د خبتر
مرگمان را برنوید دست از آن ورقهای لعنتی و
آن دوستان عوضی بردارید؟
پدر به طرف مادر حمله کترد بتا دستت و لگتد
حسابی مادر را کتک زد و متادر شتاید نته از
درد جسمی کته از درد روحتی و ک ف تت مستئله
شکست ،وارفت و زم ن خورد .مهرداد دویتد بته
اماق پدربزرگ.
_ آقاجان آقاجان.
من هم به دنبال او:
ُ
_ مامان ُ
مرد ،مامان مرد.
آقاجان سراس مه دوید بطرف اماقهای ما.
تر ح تا کتن،
_ چی شده؟ باز معرکه گرفتی؟ پست
خاالت بکش ،ای لعنت بر مو الهی دستت برکند.
تاوردیم کته،
آخه این دختر را بته است ری ن ت
ناسالمتی عرو ماست ،برو از جلتوی چرتمم گتم
شو.
پدر بیآنکه کالمی بگوید از خانه ب رون رفت و
در را به شّ
دت بست.
ننه رق ه دستپاچه شده بود ،پارچة کهنهای را
آمش زده بود و جلوی دما مادر میگرفت و مثل
باران اشک میریخت:
_ خانم ،خانمجان قربان چرمهایتت ،بته ختاطر
ّهها ،به خاطر این دو طفل معصوم.
بچ
پدربزرگ وسط اماق ایستاده بود ،نمیدانست چه
بکند.
ترده بتودیم.
مهرداد و من زیر پای مادر کز کت
من عم فاجعه را درک نمیکردم .فقط متیدیتدم
که مادر حرف ن میزنتد ،چرتمانش بستته استت.
ُ
مرده...،
ّهها را سر میبریدند آنها هم دیگه بتن
وقتی بر
بن نمیکردند .چرمهایران هم بسته میماند ،ولتی
مامان که سرش روی منش بود.
مادر عطسهای کرد.
_ خانمجان قربانتت بتروم ،ختودت را اینقتدر
اذیت نکن .بالیت بخورد سر من.
_ عرو خانم ،دخترم ،صد بار به مو گفتتم ستر
به سر این بیح ا نگذار ،زندگ ت را بکن ،بتا
ّههایت خوش باش .گور پدرش که من باشم.
بچ
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پدربزرگ خم شد متا دو متا را از روی پاهتای
مادر بلند کرد.
_ ب ای د این اماق ،مامان حالش خوب میشتود،
مسألهای ن ست ،من پدرمان را دعوا میکنم.
ته روزی
تس دو ست
تبم نحت
تناک و صت
تب مرست
از آن شت
گذشت.
ّگیام میفهم دم که متادر نستبت
من با ممام بچ
به پدر سرسنگ ن است ،نه با او حرف میزد نته
به او نگاه میکرد ،پدر وقتی بتا متادر قهتر
بود روزگار ما س اه میشد .به هر بهانة کوچک
فحشمان میداد ،کتکمان میزد و ب رتر مادر را
داغدیده میکرد و باالخره آن روز وحرتتناک از
راه رس د.
وقتی پاورچ ن پاورچ ن از در وسط ح تاط وارد
خانة داییجان شدم ،مادر را دیدم روی صتندلی
نرسته ،داییجان و زنش یتک ستطل آب کت آلتود
کنتتار دسترتتان بتتود بتته زور بتته متتادر متتی-
خوراندند .از مر آبرو نه دکتر خبتر کردنتد
نه به ب مارستان بردند .مادر ب چاره میخورد
و ع میزد.
از آن روز به بعد هم ره بوی گل نارنت و عطر
ملخ آن مرا به یاد آن صحنه میانتدازد .زیتر
درخت نارنت جاخورده و شاهد آن جریان بودم.
پدربزرگ به شّ
دت مضطرب بود .داییجان به شتدت
فعال ت میکرد و زندایی رنگ باخته با دستهای
لرزان هی ل وان ل توان آب صتابون متوی حلت
مادر میریختند.
ننه رق ه گریه میکرد.
یادم نمیآید مهرداد کاا بود ،ولی پدر نبود،
وای که چقدر بیانصتاف و ستنگدل بتود .متادر
ب چارهام یک لولة بزرگ از مریاکهای آقاجتان
ً خورده بود .دیگر طتاقتش طتاق شتده
را مماما
بود ،من حاال درک میکنم که چگونه عرصه بر او
منگ شده بود که دستت از مهتر فرزنتدانش هتم
شسته بود.
تة متادربزرگ
دو هفته من همراه مادرم در خانت
بودیم ،مادر ب مار و بستری بود .مهرداد بتا
ننه رق ه در خانه مانده بود.
مادربزرگ مدام دور و بر متادرم متیچرخ تد و
مواظبش بود .آقاجان سه بار آمتد ولتی پتدرم
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اصالً ن امد که بپرسد حال مادرم چطور است فقط
دستور داده بود خبر به ب رون درز نکند.
حاال که خودم ازدواج کتردهام و متا حتّ
دی بتا
ّتهای را کته
روح ّة زنها آشنا شدهام غتم و غص
ّل کرده بتود را
مادر در طول آن دو هفته محم
میموانم بفهمم.
آختتر مگتتر یتتک زن چقتتدر طاقتتت دارد؟ چقتتدر
ّهی را محمل کنتد؟
میمواند بیاعتنائی و بیموج
یادم میآید مادربزرگم مدام میگفت:
_ دختر باید با لبا سف د عروسی وارد خانتة
شوهر شود و با کفن سف د ب رون ب اید.
و آنقدر گفت وگفت و گفت ما باالخره متادر را
مابور کرد که دوباره سر خانه و زندگ ش برتت
گردد.
ق افة شاد مهرداد وقتی وستط پلّههتا پاهتای
مادر را بغل کرده و با من حرف میزد انگتاری
درون رگهایم نقش بسته است و با ممام وجتودم
به هم پ وسته است.
معلوم بود که آن دو هفته از دوری مادر خ لی
رنت برده بود.

3
مرا میخواستی یا از د
برانگیزی نوای بینوائی

من
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به افسونها ،دهی هردم فریبم
بد س تی کنی بر من خدائی!
مرا میخواستی یا از سر ناز
ببینی پیی پایت زاریم را
ب وانی هر زمان در دفتر من
غم شب یا سحر بیداریم را
یرا میخواستم یا در جوانی
نمیرم از غم بیهمزبانی
غم بیهمزبانی سوخت جانم
چه میخواهم دگر زین زندگانی؟
"فریدون مشیری "

سالها بعد فهم دم مادرم چه روزگاری داشت.
گردش ایام باالخره مرا در مس ری انتداخت کته
تار رفتته را
ده ها زن و مترد متا بپتای انتحت
دیدم ،لمس کردم ،ماربته کتردم و حتال و روز
مادرم را درک کتردم و بعتد از ستالهتا رنتت
بردم.
روزی بستت ار ستتخت و ستتنگ ن ،بستت ار ملتتخ و
غمآگ ن ،مادر جامی را که پتر از زهتر هالهتل
بود سر کر ده بود ،امروزه فهم دهام که:

با بیم و امید ،با یرس و لرز
زنی جوان در آستانة راهی یاریک و ناآشرنا ،داالن
مر .
ردان،
ردایی از فرزنر
ررس ،جر
رر یر
ریم ،سراسر
رر بر
سراسر
زیزان ،دلبندان
دست کشیدن از خان و مان ،مادر و برادران
با کور سوی امیدی دور ،بسیار دور
اطمینرران از فنررا و امیررد کمرنگرری برررای بقررا
بقائی بیارزو به ارزو فنا

مادر فکر کرده بود که شاید ،اگر هتم نم ترد
پدر مکانی بخورد ،به خود آید ،مهربان گردد،
دوستش بدارد و او را هم به حساب آرد.
با جثهای کوچک ،منی رناور ،عمری کوماه ،ستن
و سالی کم ،حساب کرده بود که فقتدان مطلت ،
ّت میمواند باشد.
همسو و همسنگ یک جو محب
تر را متا مته
و او این خطر را کترد ،جتام زهت
نوش د و بعد سطل ستطل آب صتابون کت آلتود را
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تاید بتا
قورت داد و بالفاصتله ب ترون ریختت شت
ّههایش ،شاید با ناراحتیهایش ،ولی...
غص
وقتی با قلبی شکسته ،همان شب اول که به خانه
برگرته بود با نگرانی چرم بر عقربههای ستاعت
دوخت ،چه ناگوار بود آنچه اندوخت .همان شتبی
ترار
که بعد از مدمی ب ماری و ب حتالی بته اصت
مادر و اطراف انش سر خانته و زنتدگ ش برگرتت
پدر ما اذان صبحگاهان به خانه بر نگرت.
امروز وقتی با ب ماران ،با آنانی که از مرگ
رسته و دوبتاره بته ریستمان بتیدوام زنتدگی
پ وستهاند ارمباط برقترار متیکتنم ،بعتد از
ّة جانکاه مادر پرتم
سال ان دراز عم غم و غص
را خم میت کند.
آه مادر.
چه کر دی؟ در آن خانه چه دیدی؟
آیا مقّ
ّهی بود؟
درامت رنت کر دن و بیموج
آیا مقّ
درت بود که نم ری ما ما در دامان متو
زنده بمان م؟
ً زندگی من بدون متو،
آری ،زندگی ما و مخصوصا
امکان نداشت.
هر وقتت از دستت پتدر بته دامتان متو پنتاه
میآوردم ،در ع ن کوچکی و خردسالی احسا این
که "اگر یو نبودی چه مریشرد" ممتام وجتودم را
میلرزاند.
مادر اگر مو به خاطر ما زنده ماندی ،من فقط
در کنار مو میموانستم نفس بکرم.
ولی ،ولی مادر مو چه کر دی؟ مو بتا آن مترد
برای چه یک عمر زیستی؟ متو چگونته موانستتی
بعد از آن روز عا بِ وحرتناک بتاز هتم صتاحب
فرزند شوی؟
آخه...
تائل را
تردم مست
ته ازدواج کت
تد از آن کت
تن بعت
مت
فهم دم.
تر
چگونه میموان سر بر بالری نهاد که متردی بت
آن آرم ده که منطقش چوب و سخنش لگد بود؟
مادر!
گ رم از اضتطرار بتود ،ناخواستته بتود ،زور
تی بترای متن
بود ،عاز و ناموانی مو بود ،ولت
ً قابل درک ن ست کته متو سته بتار
اصالً و ابدا
دیگر صاحب سه فرزند دیگر شدی؟
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آیا رفتتار پتدر بتا متن ،یتا بترادرم ،یتا
برادرهایم ،مرا آگاه نکرد که آن مرد ل اقتت
ّه نبودی کته
فرزند داشتن را ندارد؟ آخه متوج
ما را به زندان پدر افکندی؟ متردی کته هت چ
مستتئول تی در قبتتال روح و روان فرزنتتدانش
تک فرزنتد را
ندارد ،آیا ل اقت داشتن حتتی یت
دارد؟
مادرم دوستت دارم ،بتا ممتام وجتود ،امتروز
وقتی موهای سف د شدهات را نگاه متیکتنم بته
یاد روزهای س اه مو و خودم میافتم.
تا متردی کته
ولی مو را نمیبخرم ،مو چگونه بت
کارش مدام جنگ و عربده و قمار و شترابخواری
بود ،شش فرزند به دن ا آوردی؟
مو ،اگر شوهری مهربان داشتی چه میکردی؟
من نمی گویم به خاطر گذران زندگ ت مثل نود و
نه درصتد زنتان دیگرمتان ،در برابتر ظلتم و
ّهی شوهرت صبور نمیبودی ،نه ،هتم متو و
بیموج
هم امثال مو ،چارهای جز صبر بر جور همستران
خود ندارند.
اّ
ما مادرم به وجود آوردن کودکانی بتیپنتاه،
عتتاجز ،نتتاموان در مح طتتی آشتتفته و پتتر از
نامالیمات به خدا جنایت است ،متادرم جنایتت،
جنایت.
جنایت فقط معدوم کردن جسم ن ست .روح مهمتتر
است ،روح بتا ارزشمتر استت .در خانتهای کته
هم ره جنگ و دعواست ،روح هت چ کستی ستالم و
زنده ن ست.
پسرت ،پسر کوچکت که آغوش مو منهتا پناهگتاه
امن او بود ،امروز مردیست که ن م قرن زندگی
را پرت سر گذاشته و جریتان حتوادا او را در
مس ر آنانی قرار داده که روانپریش هستند.
درصد ب رتر آنانی که به روان پزشتک مراج عه
میکن ند فرزندانی هستند محصول ختانواده هتای
ناسالم یا از هم پاش ده.
ً خ لی به ندرت پتدرها و
آیا مادرها و اح انا
ّ
مولد فرزند درک نمیکنند
مردان خانه ،قبل از
که مح ط برای پرورش کودکی کته بایتد ب ایتد
مناسب ن ست؟
مرا میبخر د ،شاید نمیبایست چن ن بی رحمانه
اعتراض می کردم ،اّ
ما:
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امروز در جریان اخبار که از شبکة ملویزیونی
ّة پابرهنه
ّه و دختر بچ
پخش میشد گروهی پسر بچ
را دیدم با لبا های مندر  ،رنگهتای پریتده،
دست و صورت آلوده که برای گترفتن یتک بستته
کوچک نان روغنی همةشان دستتهتا را بته طترف
دورب ن دراز کرده بودنتد .دلتم آمتش گرفتت،
سراپای وجودم خرم شد .آخه موی مملکتت ختراب
شدة آنها سال ان سال است جنتگ استت وگریتز،
تاره ،متن نمتیفهمتم زنهتا و
سنگ استت و خمپت
مردهایی که آنااها زندگی میکنند آدم هستتند
یا ...؟
آخه زیر سرب و باروت ،با شکم گرسنه و گتردن
شکسته مابورند!!...
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4
وقتی مصاویر زندگی گذشتهام را مرور میکتنم،
ّه و مکراری بتود فرامتوش شتده
آنچه که روزمر
است که این فقط مربوط به من ن ست که مربتوط
به همة ماست.
آنچه در خاطرهها میماند وقاین ملخ و شت رین
است.
ته از دوران
تر چت
ته هت
تتم کت
تدر غمگ ت ن هست
و چقت
زندگ م در خانة پدر به یادم مانده همه ملتخ
و زهرآگ ن است.
پسر کوچکی انگاری شش هفت ساله بودم ،همتراه
بزرگترها به خانة حاجیدایی رفت م.
خانة آنها اندرونی و ب رونی داشت ،مثل خانة
اغلب افراد سرشنا آن زمتان .محوطتة وست عی
بود که ساختمان در وسط آن ساخته شتده بتود.
جلوی خانه گلکاری و درختکاری بود ،اّ
ما پرتت
خانه النههای کوچکی بود که مر و اردک و غاز
در آنها نگهداری میشد .طوری که به یاد دارم
آن زمان هنوز مرغداریهایی که روزانه مر پر
کنده ببازار بفرستند وجود نداشت ،ب دین جهتت
در اغلب خانه ها مر و جوجه پرورش می داد ند
تت
تذا درست
تد و غت
تی بریدنت
تر مت
تداللزوم ست
و عنت
می کردند.
ما موی خانةمان مر و جوجه نداشت م ،معمتوالً
روزهایی خوراک مر داشتت م کته در شتهر روز
بازار بود و روستاییها مر زنده میفروختند.
من بارها و بارها دیده بودم که ستر متر را
بریده و کباب کرده بودیم .آنروز متدمی متوی
امتتاق در گوشتتهای نرستتتم و بتته صتتحبتهتتای
بزرگترها که ه چی از آن را نمی فهم دم گتوش
دادم.
تد شتدم و از
باالخره حوصتلهام ستر رفتت ،بلنت
ّهها پای ن رفتم ،گرتی سط گلها و درختتهتا
پل
زدم بطرف پرت خانه رهسپار شدم پرت خانه بته
وس لة دری س می از محوطة جلو جدا شده بود و
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این به خاطر آن بود که مر ها و غازها از آن
طرف به این طرف ن ایند.
ّی دانه و آب بود و همة مر ها
موی یک طرت ،کل
و جوجهها مرغول خوردن و دانه چ تدن بودنتد.
روی آجری که در گوشهای افتاده بود نرستتم و
مماشاگر آن همه ح وان زبان بسته شدم .غازها
خ لی هم زبان بسته نبودنتد و گاهگتاه صتدای
خ لی بلندی از گلو ول میکردند .جوجه اردکها
ا نگاری با طال ساخته شده بودند ،پرهای راست
خ ایستاده همه بته رنتگ طالیتی و چقتدر
و س ِ
زیبا مینمودند.
اّ
ما پدر اردکها آااخ خ که چقدر ظالم بود.
بتتا آن همتته دانتته و آب اجتتازه نمتتیداد
جوجههایش ،فرزندانش ،پسرانش و دخترانش دانه
برچ نند .چنان با نوک آنها را دور میکرد که
پرهای زیبایران در نتوک پتدر جا متیمانتد.
جوجههای نتاز به ختاطر چنتدین دانتة کوچتک
بیمقدار خون ن و زخمی شده بودند.
جگرم آمش گرفت.
به یاد کتکهائی افتادم که گاه ب گاه و هر از
گاه پدر با چوب و مرکه به دستت هتا و پاهتای
ترد
من میزد و مرا غمگ ن و گریان ول میکت
نح
تاد هتر
و دنبال ع ش خود میرفت .با صتدای فریت
جوجه دلم ماپ ماپ میزد و چرمانم از سوز اشکی
که در آنها جمن شده بود میسوخت.
_ ک ش ،ک ش ...لعنتی نکن.
جوجهها میمرس دند ولی پدر و بزرگتترهتا یتک
لحظه گردنران را دراز میکردند و بعد انگتار
ّه شده بودند که
نه انگار .گویا آنها هم متوج
ّی از اعراب
من کودکی ناموانم و بدین جهت محل
ندارم .بلند شدم و با چوب پدر اردکها را از
طرت ب رون انداختم.
آااه جوجههای بیعقل؛ آنها هم به دنبال پتدر
راه افتادند.
تال
تههتا را دنبت
از فرصت استفاده کتردم و جوجت
کردم و دوان دوان آنها را از ح اط خلوت و از
تدر
تل از آنکتته پت
تدم و قبت
دروازة ستت می گذرانت
بدجنسشان دنبالران ب اید در را بستم.
آی آزادی.
من و جوجه اردکها وارد فضای باز با شدیم.
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چه لذمی بردیم از بدو بدو بازی و گترگم بته
هوا.
دوازده متتا جوجتته اردک از جلتتو و متتن بتته
دنبالران در م ان بومههتای گتل و درختتهتای
تردیم ،دانته
م وه دویدیم ،دویتدیم ،بتازی کت
چ دند ،فرار کردند ،پریدنتد و پتا بته پتای
آنها من هم عرق ریختم و همگتی خستته شتدیم.
جوجهها را به حال خودشان گذاشتم که بگردند.
به طرف ح اط خلوت رفتم ،ننه فتانه جارو بته
دست زیر پلهها را مم ز میکرد.
_ ننهجان مادر این اردکها کااست.
ّهجان نمیب نی مادرشان دم در س می نگران
_ بچ
جوجههاست؟
_ اون؟ اون پدرشان است.
ّه پتدر چ ته؟ اون متادر جوجتههاستت،
_ نه بچ
ّههایش است ،ببتر جوجتههتا را آنتور
نگران بچ
ح اط ،دارم این طرف را جارو متیکتنم ،کث ت
میکنند آقا دعوا میکند.
اگر پدر یک لگد بر پرتم متیزد فکتر متیکتنم
ّلمتر از ایتن ستخن ننته بتود.
دردش قابل محم
جوجههای ب چاره ،جوجههای بتدبخت ،جوجتههتای
نگونبخت چه مادر بدی دارید!
جوجه ها را به زور از در س می گذراندم و بته
آن طرف بردم .اردک مادر کته متن فکتر کترده
بودم پدر است به طرف جوجهها دوید ،جوجتههتا
دور و برش جمن شدند.
تتم و
تی نرست
تر قبلت
تان آجت
تودم روی همت
تته بت
خست
چرمهایم را بستم.
تادرم نباشتد
خدایا بتیمتادری بالستت ،اگتر مت
میم رم ،اگر آغوش گرم او نباشد وقتتی پتدر
لگدم میزند به دامن چه کسی متیمتوانم پنتاه
ببرم؟
ب چاره جوجه اردکها ،اینهتا مادرشتان ظتالم
است ،بیوفاست ،بدخل و پر از جور و جفاستت،
لعنتی.
تن
تما بتدبختمتر از مت
جوجه اردکهای مظلتوم! شت
تن چته
هست د ،شما ب چارهمر از من هستت د .ایت
مادریست که شما دارید؟ مادر هم اینقتدر ظتالم
تای کوچتک شتما
تههت
ّت
میشود؟ یک جای ستالم در کل
ته استت ختودش
ته دانت
ن ست ،این اردک بد ،هر چت
میخورد و هر چه آب است خود مینوشد.
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خدایا اینها را چرا اینقدر ب چاره آفریتدی؟
به شّ
دت خسته شده بودم ولی وقتی دیدم باز هم
ّ
ّ
مادره نوک به کلة جوجة کوچولو زد مثل مرقته
از جا پریدم.
از حرکت من همة مر هتا و جوجتههتا رم دنتد،
مصم م خودم را گرفته بودم ،این مادر ل اقتت
ندارد با این جوجههای ناز یک جا باشد ،همان
طوری که فرهاد از خانة ما رفت و ناات پ تدا
کرد و خوشبخت شد ،این جوجهها را هم باید از
مادر جدا کنم.
به دنبال جوجهها دویدم .مادر گنده جلو جلو
می دوید ،انگاری فهم ده بتود کته متیختواهم
جوجه ها را از ا و جدا کتنم ب رتتر از دف عة
قبل مواظ بران بود .آ ه چه مواظبتی ،آنها را
نگاه می داشت ما ب رتر بکوبتد ،ب رتتر ز جر
دهد و خون ن و مال ن کند.
دیدم نه ،این بار نخواهم موانست آنها را از
دروازة س می عبور دهم ،با یک جهش جوجة عقبی
را گرفتم .در س می را باز کتردم و بته طترف
گلها و سبزهها راه افتادم.
_ جوجه کوچولوی طالیی ناامت دادم ،خسته شتدی
طفلک کوچولو.
زیر درختها رس دم ،چمن نرم و سبز قرنگی زیر
درختها پهن بود ،نرستم ،جوجه را دراز کردم،
سرش را روی چمن گذاشتم.
_ بخواب کوچولو ،بخواب ،من میدانم خواب چته
نعمت بزرگی است ،خالصی است،خالصی از زندان که
در آن گرفتاری ،متن وقتتی متیختوابم احستا
آزادی و آرامش میکنم.
ما دستم را ول کردم جوجه از جا پرید.
_ بیشعور کاا داری میروی؟
دوبتتاره گتترفتم ،ستترش را روی چمتتن گذاشتتتم
پاهایش به هوا بود ،یک لحظه آرام نمیگرفتت،
نمیخواست لحظهای خستگی در کند.
_ احم جان بگ ر بخواب.
حال ش نبود .سرش را بلند میکرد ،دستت و پتا
میزد.
تد طتاق بتاز
فکر کردم جوجه مثل من نمتیموانت
بخوابد .سرش را چرخاندم ،یک دور ،دو دور ما
تایش را دراز
کامالً روی چمتن آرام گرفتت ،پاهت
کرد همان جا که گذاشته بودم ماند ،اول کمتی
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پاهایش مکان خورد ولی بعد خسته شد خواب تد،
راحت خواب د.
_ دیدی کوچولو خواب چقدر خوب است؟
وقتی مطمئن شدم که کامالً خواب تده بته سترا
ّمی زودمر از اولی رام شتد
جوجة دوم رفتم .دو
و خواب د.
ّمی و دوازدهمی.
و سو
ترف راستت ختودم خوابانتدم و
ششما جوجه را طت
ششما را طرف چ خودم .نا نداشتتم .بته شتدت
خسته و خوابآلود بودم.
از این که مادر ظالم را عصبانی کرده بودم و
داد و قالش بلند بود احسا رضایت متیکتردم.
در حالی که در این اندیره بتودم کته ایکتاش
کسی هم پ دا شود و مرا از دست کتکهای مداوم
پدر ناات دهد ،کمکتم درختتهتای بتاالی سترم،
تدند و
تم شت
تمان رقص ت دند و در هت
تا و آست
ابرهت
بخواب ش رین فرو رفتم.
نمیدانم چقدر خواب دم ،نته ،متن و جوجتههتا
خواب دیم که یکدفعه با صدای فریادی از خواب
پریدم ،بلی متن فقتط از ختواب ب تدار شتدم،
جوجهها انگاری صدای فریاد را نرن دند.
تد ،بته دادم
_ ایوای ایوای خانم ،آقا ب ای ت
برس د.آقا م الد همة جوجه اردکها را کرت.
ّهام بته شتّ
دت
از جا پریدم .کلمة کرت موی کل
صدا کرد.
وقتی پدر با مرکهای که موی آب حوض فرو کترد
که جانگزامر باشد باالی سترم ایستتاد ،ختواب
حسابی از سرم پرید.
با صدای لرزان گفتم:
_ خواب دهاند ،خواب دهاند.
ّهی نته بته
توج
پدر بتیمحابتا متیزد و هت چ مت
گریههای من داشت نه به آنچه که میگفتم.
نمی دانم چند صتد ضتربه بته ستر و ست نة متن
کوب د .فقط یادم استت وقتتی بته هتوش آمتدم
تانم همستایه
شن دم که مادر با مأس بترای خت
معری میکرد که:
_ پردة حاجب روی دندهاش پاره شده است.
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5
دلم میخواست
بند از پای جانم باز میکردند
که من یا روی بام ابرها پرواز میکردم
از آنجا با کمند ک کشان ،یا آستان رو میرفتم
در آن درگاآ ،درد خویی را فریاد میکردم
که کاخ صد ستون کبریا لرزد
مگر یک شب ،ازین شبهای بیفرجام
ز یک فریاد بیهنگام
به روی پرنیان آسمانها
خواب در چشم خدا لرزد
"فریدون مشیری"

ّه بودم و به قول معروف عقلتم
آن روزها که بچ
نمیرس د ،اّ
ما امروز که خودم پدر شدهام بتاز
هم عقلم نمیرسد و کار بزرگترها را نمیفهمم.
من هنوز که هنوز است نتوانستهام فرق کارهای
مرابه اّ
ما برداشتهتای متفتاوت را درک کتنم.
توابی از
تت و جت
تودک م باق ست
تای کت
توز چراهت
هنت
بزرگترها در بزرگی هم ن افتهام.
ّاح بود و بعتد از مترگش
پدربزرگ مادری من جر
ّاحتتی بتتاقی مانتتده بتتود.
مقتتداری وستتائل جر
خانواده کّ
ً ،عالقمند بودند کته
الً و پدرم خصوصا
من و برادرانم پا جای پای پدربزرگ و به طور
ّت ختانوادة متادری بگتذاریم.
ّی مردان موف
کل
ّاح شویم.
پزشک و جر
ترای ممترین و
بدین جهت و به قتول خودشتان بت
ایااد عالقه در متا ،دایتی متادرم آن وستائل
باق مانده از م راا پتدربزرگ را در اخت تار
ما گذاشته بود.
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بتته متتا یتتاد داده بودنتتد ،قورباغتتههتتا را
میگرفت م و روی یک مخته به م خ میکرت دیم و
با شکافتن س نه و شکم آنها به قتول خودمتان
مرریم میکردیم.
من هنوز هم نفهم دهام چه فرقی است ب ن کرتن
قورباغه با کرتن جوجه؟ مازه چند هتزار بتار
جوجه و مر و خرو را سر بریده و خوردهایم.
چه فرقی بود ب ن کرتن و کرتتن؟ مفتاوت فقتط
ب ن یک درک درست و یک درک نادرستت استت ،در
تن منرتأ انستانی داشتت ،متن
صورمی که کار مت
میخواستم جوجهها را از ظلم و جفای مادرشتان
ناات دهم و حال آن که کرتتن جوجتههتا بدستت
بزرگترها منرأ ح وانی دارد ،ک رتن و ختوردن
آیا انسانیمر است؟
چرا آنروز ه چ کس نخواست حترف مترا بفهمتد؟
رفتار آن روز من اگر کامالً قابل موج ه نبود،
تا
ً مت
تد .اساستا
رخصت موض م هتم بته متن ندادنت
لحظهای که فریاد ننته ب تدارم کترد متن نمتی-
دانستم که جوجه اردکهتا متردهانتد ،متن بتا
اندیرة کودکانهام فکر میکردم خسته هستت م و
چند لحظهای بدور از غوغای بزرگترها استراحت
میکن م .هم خودم و هم جوجهها.
ولی ه هات ،ه هات.
اگر من در زیر ضربات پدر میمردم چه میشد؟
پدر بارها و بارها در برابر اعتراض پدربزرگ
که میگفت:
ّههای معصوم را چرا اینقدر میزنی؟
_ این بچ
میگفت:
_ من ح دارم اینها را بکرم ،مگر نه؟
البته ما آن روز نمیفهم دیم منظور پدر چ ست
اّ
تدیم
تدیم فهم ت
ته شت
تر کت
تفانه بزرگتت
تا متأست
مت
منظورش چه و چگونه است!...
راستی زندگی در این کرة خاکی بر چته منطقتی
استوار است؟
وقتی یک نفر پ دا میشتود کته نفتر دیگتر را
میکرد قامل است و باید کرته شود ،اّ
ما همتان
یک نفر وقتی یک گروهتان را در جنتگ متیکرتد
قهرمان نام ده میشود!
دکتر بارنارد نامی پ دا میشود و قلب عل ل و
مریش ب ماری را از ست نه در متیآورد و قلتب
سالمی را به جایش بنتد و بستت متیزنتد ،بته
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عنوان نابغه به عنوان دانرمند در ممام دن ا
تر
ترف دیگت
تود .از طت
تیشت
تن مت
تریم واقت
تورد مکت
مت
دانرمند دیگری پ دا میشود کته وست لة جنگتی
می سازد و با فرار دکمه ای هزاران قلب سالم
و بیآال یش را در س نة جوانتان از کتار متی -
اندازد ،او هم مورد م روی و مکتریم قرار
می گ رد.
از زندانی شدن یک نفر به ناح در سترزم نی،
همة برردوستان داد و هوار راه متیاندازنتد،
اّ
ما همانها با انفاار بمب مردم یتک شتهر را
از هستی ساقط میکنند.
خدایا کمکم کتن متن ایتنهتا را بفهمتم بعتد
بم رم.
تر اعمالمتان
خدایا کمکمان کن منط و شعور بت
حکومت کند.
وقتی پدر با مرت و لگتد بته جتان عزیزمترین
کسمان ،مادرمان ،ام د زندگ مان میافتاد ،من
تردیم و پتدر
و مهرداد خود را ستپر بتال متیکت
عصبانیمر ،مرا بتا لگتد بته گوشتهای پرمتاب
میکرد و با مرت دما مهرداد را خرد مینمود.
و آب از آب مکان نمیخورد .ما بیکتس و کتار
بودیم.
اّ
م ا من وقتی برای د فاد از ختودم بتا پستر
همسایه گال ویز می شدم و صورمش را چنگال متی -
زدم ،هزار برابر آن زجرم می دادند و با چوب
و مرکه آش و الشم می کردند.
خ دایا چرا من این چ زها را هنتوز کته هنتوز
است نمیفهمم؟
ترباز ختودی و
چرا نادر بتا کرتتن هتزاران ست
ب گانه خزانة مملکتی را غارت میکند و کترور
کرور لعل و جواهر ،کتوه نتور و دریتای نتور
وارد کرور میکند به همان عظمتت و بته همتان
ّت بتتاقی متتیمانتتد و بارگتتاه و درگتتاهش
عتتز
تود ،اّ
تی
تد بختت
تارة بت
م تا ب چت
تاه م تیشت
زیارمگت
چندرغازی را غصب میکند و برای امترار معتاش
خود و خانوادهاش صرف میکنتد خطاکتار استت و
قابل معق ب و معزیر!
چگونه است که شاه عباسی با داشتن حرمسرا که
از هر قب له و قومی زنتی و دخ تری را آناتا
جمن کرده و به ع ش و نوش مرغول است بتاز هتم
به عنوان هدیه کن زکی مرسا به حضتورش مقتدیم
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میکنند و جناب ظلاّ
تاری
ته ب مت
ّلل از طریت او بت
ّم واصل میشود ولی هنوز که
کوفت مبتال و به جهن
هنوز است لقب"کبیر"را یدک میکرد.
اّ
ما جوان جاهل و بیسر و سامانی وقتی دست از
پا خطا میکند به لعن و نفرین آگاهتان مبتتال
میشود.
خدایا کمکم فرما ما من هم بفهمم چرا؟
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6
در د خستهام چه میگذرد؟
این چه شوری است باز در سر من؟
باز از جان من چه میخواهند
بر های سپید دفتر من
من به ویرانههای د  ،چون بوم
روزگاری است های و هو دارم
نالهای دردناک ،روح گداز
بر سر گور آرزو دارم
"فریرررررردون
مشیری"

بعد از گذشت سالهای سال ،امروز وقتی به پرت
ّه میشوم
سر و دیروزهای دور نگاه میکنم .متوج
ّة مظلوم و افسردهای بودم.
که من پسر بچ
مدام در مالش بودم که دور و بر پتدر نگتردم،
از او دور باشم و او را حتی روزی یک بار هم
نب نم .او را نه منها دوست نداشتم بلکه بتا
ممام وجود از او وحرت داشتم.
پدر به استخدام دولت در آمتده بتود و بتدین
جهت صبمها به اداره میرفت ،برای ناهتار بته
تار و عت ش و
خانه میآمد و شبهتا برنامتة قمت
ً دمتادم ستحر بته خانته
عررت داشت که غالبتا
ّ
برمیگرت و علیالظتاهر متا بچتههتا خواب تده
بودیم.
این دوری از پتدر بالمتآل بته دوری از همته
منار میشد و من کم کم در خودم فرو میرفتتم.
منهائی بازی میکردم ،منهائی مینرستم و برای
آیندهام نقره می کر دم .با وجود سن و سال کم
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پدر بود .دلم میخواستت

آرزویم رهایی از یو
از خانه فرار کنم.
مادر منها سنگری بود که مترا در خانته نگته
داشته بود ،اگر روزی او نبود امکتان نداشتت
من در آن خانته بنتد شتوم .درآشتفته بتازار
کودک م منها مادر گوهری پر بها بود.
ً در گوشتهای متینرستتم و بته آستمان و
غالبا
ابرها زل میزدم.
آه که ابرها چقدر آزاد بودنتد ،چقتدر راحتت
میموانستند در آسمان پهناور گردش کنند و هر
جا که میخواهند بروند و دست ه چ کس به آنها
نرسد.
دوست نداشتم بتاران باشتم و از آن بتاال بته
زم ن بریزم ،نه زم ن را دوست نداشتم ،زمت ن
به نظرم چرک ن بود.
میخواستم دود شوم و رقصان و پایکوبان دل از
زم ن برکنم و به آسمان بروم.
اول ن بادبادکی که ساختم در راستای مفکرات
کودکانه ام و آرزوهای بلندپروازانهام بتود.
تم
تا سریرت
ته بت
ته حلقت
تی را حلقت
تای رنگت
تذهت
کاغت
ّم
چسباندم و بعد دوما حلقه را با باریکة ستو
به هم وصل کردم و زنا ری کاغذی و رنگی درست
کردم.
یک کاغذ لوزی بزرگ بریدم و برای ایتن کته زود
پاره نرود دور ما دورش را با باریکه های نتی
محکم کردم ،دم رنگی را به آن بستتم و نتخ بته
تروازش در
تته و در هتوای آزاد بته پت
خرطومش بست
آوردم.
آ خ که چه لذت واالئی داشت پرواز بادبادکم در
آسمان خانةمان و دورمر از آن.
هر قدر بادبادک اوج میگرفت نتخ بادبتادک را
باز میکردم و میگذاشتم به دور دستها بترود،
از بندی که من به پا داشتم رهتا شتود ،آزاد
شود ،پرواز کند ،ما درون ابرها اوج بگ رد و
مرا با خود به آنااها ببرد.
ّمی غ ر قابل وص داشتتم،
وقتی باد میوزید لذ
هر چند بادبادکی را که یک روز برای ستاختنش
زحمت میکر دم از دست متیدادم ،اّ
متا انگتاری
قسمتی از وجودم جدا میشتد .آزاد متیشتد ،از
ح طة نفوذ سنگ ن پدر رها میشد.
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میخندیدم ،میدویدم و از این کته موانستتهام
از بام خانه فرامر روم لذت میبردم.

 / 54حباب آرزوها

بادبادک آن باالها
رقصی آشفته با باد میداشت
دلم ز آن آشفتگیها
هوای خندآ و فریاد میداشت

اگر روزی مثل آن بادبادک میموانستم از ح طة
قتتتتتدرت پتتتتتدر و از متتتتتدام بکتتتتتن
ً خوشبخت میشدم.
نکنهایش رها شوم واقعا
ّ کم ،ناگزیر بتودم
و سن
ولی با این من نح
ّل کنم و دم نزنم.
محم
نمیدانم پدر از نگاه من ،نگتاه متا ،از دور
ّته
شدنمان از او چ زی نمتیفهم تد؟ آیتا متوج
بت ن متا و
ّهای بس ار رف و عم
نبود که در
او بوجود آمده است؟
وقتی میگویم"ما" آگاهانه میخواهم بار غتم و
تدر بتا همتة
ّة خودم را سبکمر کتنم ،نته پت
غص
فرزندانش بد نبود ،به اندازهای که با من لت
میکرد کمتر با دیگران سر عناد داشت ،چرا؟
نمیدانم.
اّ
ما او بزرگتر بود عاقلمر بود ،با ماربهمتر
ّ
و با سوادمر بود ،میبایست علت را میدانستت،
او میبایست روابطش را با من بهتتر متیکترد،
ّهای را که ب ن من و او بود عم متر
برعکس در
و فاصلةمان را از هم دورمر مینمود.
ّه که به دن ا آورده
عمة کوچکم بعد از چند بچ
تت داده بتود
و به جهت ب متاری نت تک از دست
پسری آورده بود که ب رتر شتب ه ختاندایتیاش
بود ،با موهای بور و طالیی ،چرمهای ف روزهای
و پوست سف د مثل برف.
او معبود پدر و مادرش بود.
عمهام و شتوهرش فام تل بودنتد و بتدین جهتت
ّههایش زنده نمیماندند ،اّ
ما این یکتی پتنت
بچ
ساله شده بود.
تر
روزی که بزرگترها درون اماقها در گرمای عصت
ّتههتا
یک روز مابستانی خواب ده بود ند متا بچ
موی ح اط بزرگ بازی میکردیم.
تودم ماشت نی
من از چوب و قوطی حلبی بترای خت
درست کرده بودم که وقتی پرت فرمان کذائی آن
مینرستم انگاری با سرعتی بتاالمر از صتوت از
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مح ط اطرافم فاصله میگرفتم ،کتاری بته کتار
کسی نداشتم ،در عالم خود س ر میکردم.
ته
ّتة متاوقتن شتدم کت
آن روز بخصو وقتتی متوج
ّة خود میزدنتد و
بزرگترها موی ح اط به سر و کل
فریاد و ش ون میکردند.
ترون آمتدم و
خواهی نخواهی از پرت ماش نم ب ت
به جمن پ وستم.
عمه به سرش میزد ،شوهر عمه ما کمر موی حتوض
خم شده بود و مرهدی رجب موی حتوض پستر عمتة
کوچک را بغل کرده ب رون میآورد.
ّه موی حوض افتاده و خفه
نمیدانم چگونه آن بچ
شده بود.
ّته بتودم ،از متا قبتل حادثته خبتر
من هم بچ
نداشتم ،ولی از فقدانش ناراحت شدم.
پدر بیاندازه رنتگ پریتده بتود و دستتهتا و
لبهایش آشکارا میلرزید.
ته
تای گریت
تایهت
ته هت
ترد و بق ت
تیکت
ته ش ت ون مت
عمت
ّه مثل
میکردند .آنچه که در آن لحظات غم و غص
دشنه در قلب کوچک متن فترو رفتت و قلتبم را
پاره کرد .ولی زندگ م را ممام نکرد .همدردی
پدر با خواهرش بود ،پتدر بتا مأست ولتی از
صم م قلب میگفت:
_ ایکاش یکی از فرزندان من باای پسر مو غرق
شده بود!
و من میفهم دم کته منظتور او متن هستتم نته
دیگری...
و این سخن نفرت عم قتی را در دل متن بوجتود
آورد که بعد از ستالهتا هنتوز هتم متازگی و
ّندگی خود را حفظ کرده است.
بر
یعنی من برای او اینقدر بیارزش و بی مقتدار
بودم؟
آری بودم.
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7
برو ب ائی موی خانه بود ،میدانستم کته بتاز
هم مهمانیای راه خواهند انداخت.
شاید مادر به خاطر این که گاهگاهی پدر را در
خانه بند کند من به مهمانیهای مفصتل متیداد.
تادی آداب ،بس ت ار
تن بس ت ار مبت
تر دو در جمت
هت
مهربان و فوقالعاده ش ک و خوش پتوش بودنتد.
اصالً پدر در مهمانی شخص ّت دیگتری داشتت و در
تران بس ت ار
تا دیگت
تود .بت
تری بت
تس دیگت
ته کت
خانت
مهربان ،بس ار ختونگرم و صتم می بتود .همته
تاالی
تة بت
تان از طبقت
تتند ،دوستانرت
تتش داشت
دوست
جامعه و همگی محص لکرده و خ لیها فرنگ رفته
بودند.
ننهای که در خانه داشت م خوب فهم ده بود پدر
ّی میگفت:
چه م پی است ،به زبان محل
ِناء.
ِمز
ِزناء ،ب رون ا
ِ گ
ِله
_ آقا د
یعنی آقا داخل خانه ع ن گ اه گزنه است اّ
متا
و معطر است.
ب رون گ اهی لط
راست هم میگفت ،او عالقة زیادی به رف بتازی
و میخوارگی و قمار داشت ،اّ
ما نسبت بته زن و
خانواده بس ار خرن و بیانصاف بود.
دیگران میگفتند:
ترداری
توه وکالهبت
تل رشت
تت ،اهت
تل درو ن ست
_ اهت
ن ست ،خ لی دست و دلباز است ،خ ّر و ن کوکار
است.
اّ
ما خودیها اینقدر صفات پسندیده در او سرا
نداشتند.
ً بد بود.
و این بس ار بد بود ،واقعا
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وقتی بزرگتر شدم پ ش خودم حساب کردم د یدم
خب معلوم است که رفقتا بایتد پدر را ا ین
چن ن می ستودند .مگر هم ن رفقا نبود ند که
پدر را در قمار سرک سه می کردند؟
ّهی پدر به خانواده هم ن بتس کته او
از بیموج
زم نی را به شراکت با چنتد نفتر بترای کرتت
پنبه خریده بود که گرایرتی در وضتن متا بته
وجود آورد.
اّ
ما هم آن زم ن و هم خانهای که از پتدر بته
ارا برده بود همه را در قمار باخت .بته چته
ً به همان کسانی که ما زش را
کسی باخت؟ مسلما
میگفتند.
ّل بتوان
بگذریم که درد یکی دوما نبود که محم
کرد.
ّهها و
مهمانی بود و سرها گرم پذیرایی .ما بچ
حتی پدربزرگ خوب و عزیزمان اجتازه نداشتت م
پهلوی مهمانهای مترخّص و پر ف س و افادة پدر
آفتابی شویم.
وقتی اول ن مهمان از در وارد میشد همتة متا
محکوم به سکوت در آن طرف ستاختمان بتودیم و
تد پتدر قلتم
اگر کسی جرأت میکرد آفتابی میشت
پایش را میشکست.
قلب کوچک من متأسفانه خانة نفترت و انزجتار
از پدر بود .از این که مهمانی میداد لام می-
گرفت ،از این که با دیگران میگفت و میخندید
عصبانی میشدم ،از این که صد برابر آنچته را
که در یک ماه برای ما خرج میکرد در مهمتانی
یکباره برای رفقایش صرف میکرد دیوانه میشدم
ّه میخوردم.
و غص
از وقتی که بو بردم عنقریتب مهمتانی خواهتد
داد در فکتتر انتقتتام بتتودم .نفتترت عم قتتی
سراپایم را گرفته بود .اّ
ّه بودم ،ضتع
ما بچ
بودم ،خالی از ن ترو و مقابلته بتودم ،ولتی
ً یک کاری بکنم.
مصم م داشتم حتما
دعا میکردم آن روز هوا ابری شود و مگرگ بتر
سر مهمانها ببارد .از ختدا متیخواستتم وستط
بهار برف ب اید و نتواننتد از خانته ب ترون
تاق نتاگواری
ب ایند .خدا ختدا متیکتردم امفت
ب فتد و مهمانی به هم بخورد حتی من بم رم.
ولی همة اینها در حد آرزو بود.
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با ممام کوچکی و ضع میفهم دم کته کتاری را
باید شخص خودم اناام بدهم.
جلوی در ورودی موی باغچه بومة بزرگ گلسترخ
بود .فکر می کنم پ وندی بود چون گل های رنتگ
به رنگ روی یک بومه بود و به به چه عطتری.
هر کس از در وارد میشد بیاخت ار به طرف
بومة گل کر ده میشد ، .سر خم می کترد و با
عطر دل پذیر گتل را وارد س نة
منفسی عم
خود مینمود.
چند روز غرق در اندیره بودم و چته کتنم چته
کنم میکردم .باالخره بعد از چندین روز و چند
ّتر یتافتم ،یتافتم آن چته را کته بته
شب مفک
دنبالش بودم.
روز موعود رس د...
زوجهای جوان ،ش ک و پ ک ،خندان و سرحتال از
دروازه که وارد میشدند ،بیاخت تار بته طترف
گلسرخ کر ده میشدند.
آنروز صتدای عطستههتای پ تاپی متدعوین لتذت
بختتتشمتتترین لحظتتتات عمتتتر متتترا پتتتر
ُزهتای
میکرد .آخه من با یک فلفلدان مک متک ر
شکفته را با فلفل پر کرده بودم!!!...
مهمانی نمیدانم ما چه ستاعتی از شتب گذشتته
ممام شتده بتود .متن همتراه بچ ّههتای دیگتر
خواب ده بودم .وقتی از خواب پریدم دیدم کته
پدر با چرمهای سرخ شدة از حدقته ب ترون زده
باالی سرم ایستاده بود و با ممتام متوان بتا
دست و لگد بر سر و روی من ضربه متیزد .منتگ
بودم ،انگاری هنوز کامالً خواب از سرم نپریده
ّل کرده بودم ،منتظر
بود ،ضربات زیادی را محم
بودم دست از سرم بر دارد.
ناگهان مرا به هوا بلند کرد و متا بته ختود
ب ایم سرم زیر آب حتوض نزدیتک آشتپزخانةمان
فرو رفت .پدر در کمال بیرحمی نمیدانتم چنتد
لحظه سرم را زیر آب نگاه داشت.
همه چ ز در نظرم داشت س اه میشد ،نفسم قطتن
شده بود ،فقط برای چند لحظهای برای بلن هوا
سرم را از زیر آب در آورد و دوباره متوی آب
فرو برد.
حس کردم که زندگ م به پایان رست ده استت .و
ایکاش چن ن میشد ،اّ
ُردم و عمر من
ما افسو نم
دراز بود.
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امروز که گاه به گاه ناخواسته به آن ر وز و
آن لحظه فکر می کنم ر نت آن هنتوز پرتتم را
ّههای قلبم شکست و
میلرزاند ،آن روز مابقی مک
خرد شد ،پاره پاره شد ،خون شد.
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8
اگر دردم یکی بودی
چرررررره بررررررودی؟
به برالینم طبیبری
یررررررا حبیبرررررری

رودی
و گر غم اندکی بر
چرررررره بررررررودی؟
ری
رر دو یکر
رن هر
از ایر
برررودی چررره برررودی

روز جمعه بود.
جمعه اگر برای همه روز استراحت کردن و دور
هم بودن و شادی کردن است برای ما روز عزا
بود عزا.
باز هم گفتم ما  ،نه شاید فقط برای من چن ن
بود.
پدر ما غروب آفتاب معموالً منزل بود و به محش
این که آفتاب افول می کرد  ،آراسته و ادکلن
زده خانه را مرک میکرد .و آن لحظه اگر برای
مادر لحظه ای ناگوار بود برای من لحظة شادی
و فرا بال بود.
ممام روز مدام در دلهره و مر می گذراندم،
با ا حت ا ط قد م بر می د اشتم  ،یک کال م سخن به
زبان نمی آوردم  ،مدام می مرس دم که اشتباهی
بکنم و پد ر پر خا ش کند و یا لنگه کفش به
سویم پرماب فرماید.
هم ن مر از سخن گفتن برای من طب عت ثتانوی
شد ،حتی در بزرگسالی هم کم حرف بودم و هرگز
خود ابتدا به سخن نمیکردم .اگر سؤالی از من
میشد سعی میکردم جوابم بله یا نه باشد.
اصالً وقتی پدر در خانه بود من کرخت متیشتدم.
امروز میفهمم که مر و دلهرة مداوم بر ممام
افکار و اعمال من سایه میانداخت و کارهتایی
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ًً بع تد
ناخواسته از من سر متیزد کته واقعتا
بود.
ناهار خورده بتودیم ،ستفره را جمتن کترده و
منتظر چائی بودیم .پتدر دراز کرت ده بتود و
مثل هم ره روزنامه میخواند .متادر از امتاق
ب رون رفته بود ،شاید دنبال چائی بود .صدای
در بلند شد .مهرداد از من بزرگتتر و فترزاد
از من کوچکتر بود ،خواهرمان از همه کتوچکتر
بود و کسی انتظار نداشت او در را باز کند و
من به ماربه فهم ده بودم کته ایتن متنم کته
باید بار خ لی از کارهای بزرگ و کوچک را به
دوش بکرم و پادوی خانه باشم.
از جا بلند شدم و از اماق ب رون رفتته و در
را باز کردم.
_ سالم.
_ عل کالسالم ،پدر خانه است؟
_ بلی.
_ بگو فق ر با او کار دارد.
دوان دوان خبر را به پدر رستاندم ،گفتت بته
مادرت بگو.
گویا از خوراک ظهر چ زی باقی نمانتده بتود،
مادر خسته و بیحوصله گفت:
_ چ زی نمانده به او بده م ،بگو امتروز متا
را ببخرتتد ،خداونتتد روزیاش را جتتای دیگتتری
حواله کرده است.
ً فکر کردم که چرا مادر میخواست فق ر را
بعدا
ً بیحوصله بود.
دست خالی بفرستد؟ حتما
خانة ما سبک خانههای قاجار بود با ارسیهتای
ش رتتهکتتاری شتتده از چتتوب آزاد ،مثتتل اغلتتب
خانههای آن زمان پای نمترین طبقته ،انبتاری
بود ،زیر زم ن.
موی انبار دوما صندوق چوبی بس ار بزرگ قرار
داشت که همه ساله موقن برداشت محصتول بترنت
زم نهای آقاجان ،آنهتا را پتر از بترنت متی
کردند.
ّ حاصتل بته دستت آمتده را
پدربزرگ یک دهم کل
بعنوان زکات موی آن صندوقها میریختت متا در
ّی کته متیآمتد
طول سال به هر فق تر و مستتحق
احسان کند و ما معموالً ک سة مستمندان را پتر
از برنت میکردیم.
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آن روز نمیدانم مادر یتادش رفتت یتا حوصتله
نداشت مثل هم ره به من نگفت که برنت بتدهم،
خودم هم به فکرم نرس د.
رفتم دم در و به آن آقا گفتم:
_ امروز ما را ببخر د چ زی نداریم بته شتما
بده م.
ّل صورمش سرخ شد و بعد لبخند بتیرنگتی بتر
او
چهرهاش نرست .چند لحظهای ستکوت کترد و بعتد
گفت:
_ به پدرت بگو فق ر رئ س مرب تت بتدنی شتهر
خدمت رس ده.
مازه به خود آمدم.
تلوار و
تت و شت
تا کت
ته بت
تدا کت
تل گت
_ ای دل غافت
کراوات و پ راهن یقه آرو نمیآید!!...
به جای اینکه خبر را بته پتدر بتدهم دویتدم
اماق پدربزرگ .رنگم پریده و قلبم به شدت می-
زد.
_ چ ه؟ چی شده؟
_ آقاجان به دادم برس د.
_ باز دنبالت کرده؟ ای لعنت...
_ نه آقا جان ،نه...
_ چی شده؟
_ اگر ...اگر ...بفهمتد ...روز ...گتارم...
س اه ...است.
تود را گفتتم
وقتی بته هتزار جتان کنتدن موضت
ّل خندید و بعد اخم کرد.
پدربزرگ او
_ مو ایناا بمان من میروم بب نم چه میکنم.
ّته
مثل این که پدربزرگ با ذکر این که متن بچ
هستم و اشتباه کردم به آقای فق تر فهمانتده
بود که نباید م وضود را پ ش پدرم مطترح کنتد
واّ
ال به شدت مرا منب ه میکند.
ً
خالصه هر چه بود واقعا به خ ر گذشت و متن آن
روز از کتک خوردن ناات پ دا کردم .اگتر متن
آقاجان را نداشتم چه میکردم؟

ّتهرای کودکانرهی
"آآ پدر یو همیشة ایام ،معصومی
ررررل ب شرررری
مرررررا معصرررریتی غیررررر قابر
میدانستی"
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9
بابای خوب و پیرم
دستی را من میگیرم
چه خوب و م ربان است
چقدر خوو زبان است
آن ریی مثل برفی
با مزآ کردآ حرفی
چین و چروک رویی
رنگ سفید مویی
بابا را کردآ زیبا
اندازآی یک دنیا

ً معبود من ،محبوب من ،پ ر متن
پدربزرگ واقعا
و مراد من بود .ما همگی به زبان پدرمان بته
او آقاجان میگفت م .آقاجان یک دن تا مهتر و
ّ
مولتد منهتا
ّت بود .مادربزرگمان بعتد از
محب
پسرش یعنی پدرم و پنت دختر ،خ لی زود ُ
مترده
و پدربزرگ را منها گذاشته بود .پتدربزرگ او
را خ لی دوست میداشته ،بعد از مرگ او حتدود
چهل سال زیست ولی زن دیگتری را بته جتای او
نپذیرفت .چون دل بته یکتی دادی آمتش بته دو
عالم زن.
ّم
تام مح تر
تود در ایت
تده بت
تادربزرگ زنت
تی مت
وقتت
ّلی در ح اط بزرگ خانته
آقاجان بساط روضة مفص
بر پا میکرد ،ولی بعد از مرگ مادربزرگ خ لی
از رستتوم معط تتل شتتد و از آن جملتته مراستتم
ّم.
سوگواری ایام محر
اّ
ما پدربزرگ به یاد زن محبوبش هر روز جمعته
ّ
پنت دق قهای روضهخوانی داشت .آقا س د جعفتر
روضهخوان راه اماق پتذیرائی را یتاد گرفتته
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بود ،یک راست میرفت روی یک صتندلی متینرستت
روضهاش را میخواند .پدربزرگ از امتاق ختودش
دورادور گوش میداد وقتی السالم عل ک و عل نا
را می گفت آقاجان یک دو مومان ی بوس لة ی کی
از نوه ها برایش میفرستتاد .شت خ متیگرفتت،
صلوات می فرستاد و میرفت.
یادم میآید ماه رمضان بود و من آن روز زیر
م ز جا خورده بودم ،میخواستم از زیر روم زی
ق افة آقا س ّد جعفر را مماشا کنم.
ّر من اصالً ننرست!!
آمد و برخالف مصو
هم ن جوری این طرف و آن طرف میرفت و روضهاش
را میخواند!
تار فرنتی پختته بتود و متوی
مادرم برای افطت
چندین برقاب روی م ز بزرگ چ ده بود ،روی آن
را با دارچ ن گل زده بودیم ،ممام امتاق پتر
از عطر گالب و دارچ ن بود.
از زیر م ز پاهای جناب ش خ را متیدیتدم کته
دور ما دور م ز میگرت و از صدای جا بته جتا
شدن برقابها میفهم دم که یکی یکی فرنیها را
بر میدارد ،بو میکرد و سر جایش میگذارد.
روضهای که میخواند پارازیت پ تدا متیکترد!!
قطن و وصل میشد.
گرت و خواند و خواند و گرت ما رس د به آختر
خط .رفت نرست ،منتظر پولش بود.
چهار دست و پا از پرت صندلی خودم را بته در
اماق رساندم و ب رون رفتم.
_ مادر اجازه می ده د یک برقاب فرنی به جناب
ش خ بدهم؟
_ مگر روزه ن ست؟
ً برتقاب را بتر
_ میدهم ببرد هفتة دیگر حتما
میگرداند.
_ نکند فکر کند برقاب هم مال اوست.
ّر میدهتم .گنتاه دارد روزه
_ نه مادر من مذک
است ،عطر گالب گ اش کرده است.
ً دیگر مادر فرنتیهتا را روی م تز امتاق
بعدا
پذیرائی نگذاشت چون فکر میکرد ممکن استت آب
دهان یا ب نتی جنتاب شت خ روی آنهتا ریختته
شود!!
از آن روز به بعد هر وقت فرنی متیختوردیم و
حاال هم میخوریم به یاد آن جریتان متیافتتم.
ً پدربزرگ که هر قدر پ رمر متیشتد جتز
مخصوصا
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خوراکهای نرم چ ز دیگری نمیموانست بختورد و
بدین جهت مادر خ لی میپخت ،منحصتر بته متاه
رمضان نبود.
آقاجان بعد از فوت زنش بردت غمگ ن و افسرده
شده بود و دایی مادر من کته دکتتر داروستاز
بود و داروخانه داشت گویا موص ه کترده بتود
که مریاک بکرد.
یادم میآید آن زمان مثل این که از طرف دولت
برای پ رمردان و پ رزنان کته مریتاک را بته
عنتتوان دارو مصتترف متتیکردنتتد کتتوپن مریتتاک
میدادند.
بساط منقل وافور آقاجان ساعت ده صبم هم رته
روبراه بود .منهایی سر منقل مینرستت و یکتی
دو ُ
پک میزد و بعد چرمی میزد و سپس بته کتار
روزانهاش میپرداخت.
ً برای او دوا بود برعکس جوانان که بتا
واقعا
داشتن ن روی جوانی به مریاک و بنگ کر ده می-
شوند .پدربزرگ فقط برای بازیا فت ن تروی از
دست رفته و برای فرامتوش کتردن غتم از دستت
دادن زن عزیزش به اف ون پناه برده بود.
یادم متیآیتد یک بتار همتراه پتدربزرگ بته
داروخانة داییجان رفته بودیم .داییجان مردی
شوخ و مهربان بود ،هم ره هم داروخانهاش پر
ّ موفق ّتش همان ختوش
ً سر
از مراجن بود و واقعا
خلقی و حسن سلوکش با متراجع ن بتود کته هتر
تی وارد
تت ،وقتت
تدی داشت
تا دردمنت
تدام دردی یت
کت
داروخانه شدیم بتا یکتی از م رتریهتا صتحبت
میکرد.
_ روزی چند مثقال میکری پدرجان؟
ّ.
_ چهار یا پنت حب
_ به! این که چ زی ن ست با این یال و کوپال
ّ؟
همهاش پنت حب
_ ب رتر نمیشود کر د آقا!
_ بب ن جعفر را نگتاه کتن هتر روز دو ک لتو
مریاک میکرد.
جعفر شاگرد داییجان بود .آن پ رمرد با لهاة
ّی گفت:
محل
تت اون بایتد
_ محال است برار ،غ ر ممکتن است
ُ
مرده باشد.
داییجان خندید و گفت:
_ جعفر ،جعفر ب ا ایناا.
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شاگرد آمد.
داییجان خطاب به پ رمرد گفت:
_ حاال خودت بپر .
پ رمرد از جعفر پرس د .جعفر گفت:
_ این کار هر روز من است ،گتاهی ب رتتر هتم
میکرم.
تاه
تر را نگت
تاب جعفت
تب و اعات
ّت
تا معا
ترد بت
پ رمت
میکرد ،جعفر پ سر جتوان الغتر انتدامی بتود.
ّب عقب عقب از
پ رمرد استغفرهللا گویان و با معا
داروخانه ب ترون رفتت .بق ّتة مرتتریهتا کته
ایستاده بودند مامران برده بود.
داییجان با خنده گفت:
_ خب معلومه کار جعفر وزن کردن مریتاک استت
هر روز دو سه ک لو مریاک میکرد.
همه خندیدند.
بعد از سال ان سال وقتی بته آن روزهتا و آن
جریانات فکر میکتنم ،بترایم عا تب استت کته
ّه که داشتم و با
چگونه من با آن همه غم و غص
تان و پهلتوی
وجود این که هم رته کنتار آقاجت
بساط دود و دمش بودم هرگز لب به مریاک نزدم
و هرگز مثل بق ّة جوانان جاهل ،عالج درد خودم
را در دانة خرخاش جستاو نکردم.
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مادر! گناآ زندگیم را به من بب ی
زیرا اگر گناآ من این بود از یو بود
هرگز ن واستم که یو را سرزنی کنم
ّا یو را به راستی از زادنم چه سود؟
ام
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در د مگو که از د و رنج یو آگ م
هرگز مرا چنانکه خودستی گمان مدار
هرگز فریب چ رآی آرام من م ور
هرگز سر از سکوت مدامم گران مدار
من آیشم که در د خود سوزم ای دریغ
من آیشم که در یو نگیرد شرار من
دردم یکی نبود که زودو دوا کنی
آن به که د نبندی ازین پ به کار من
"نادر نادر پور"

مازه از خواب بلند شده بودم که دیتدم صتدای
آقاجان میآید:
_ م الد ،م الد پسرم ب داری؟
_ بلی ،آقاجان ،سالم.
_ سالم عزیزم صبحانه خوردی؟
_ نه هنوز.
_ دو دق قه همراه من ب ا برویم از سر بازار
دوما مر بخرم ب اور عترو ختانم امتروز متی-
خواهد برای ما چغرممه درست کند.
بادکوبه چغرممه خورش محبوب آقاجان بود ،متا
ّتی کته
ً مختممتر محل
هم دوست داشت م مخصوصتا
میریختند عطر و رنگ فوقالعاده داشت.
همراه پدربزرگ راه افتادم.
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نزدیکیهای خانة عمهام چرمم به پتردة بزرگتی
افتاد که یک مرد س ب لو روی نردبان رفتته و
میخواست آن را پرت دیوار خانة عمه بزند.
_ آقاجان این چ ه؟
_ معرکه است.
_ مال عمه است؟
_ نه پسرجان ،عمه را چه به این کارها؟
پدربزرگ جلو میرفت و من انگرت در انگرتت او
ً میدویدم.
همپایش مقریبا
ّ
آنروز روز بازار بود و روستاییها مر محلی و
مخم مر  ،اردک و غاز میآوردند .من بتا وجتود
این که کوچک بودم ولی هر وقت زنها و متردهتا
تاران
توب از بت
ته روی زم ت ن مرطت
تدم کت
تیدیت
را مت
ّه
بساطران را پهن کرده و همان جا مینر نند غص
میخوردم .اّ
ما بازار را دوست داشتم ،رنتگهتای
تی
تود .گوجته فرنگت
ّد برایم ه اانانگ تز بت
متنو
سرخ ،کاهوی سبز ،بادماان س اه ،کتدو حلتوایی
زرد و نارنای ،مرب سف د ،م وههای خوش عطتر
و خوش رنگ ،خ لی برایم جالتب بتود .زنآغتا و
کرهی خانگیاش جای خود داشت.
اّ
ّه شده بودم که نه م وه و نته ستبزی
ما متوج
آبی رنگ وجود ندارد ،آیتا اگتر آستمان آبتی
نبود درختها برگهای آبی میداشتند؟
آقاجان دوما مر خرید و داد دست من.
_ بدو برو خانه بده به مادرت.
_ چرم آقاجان.
_ چرمت بیبال پسرم.
من هم دویدم و پدربزرگ هم چند قتدمی همتراه
تتق م در راه
ّه شتد کته مست
من آمد ،وقتی متوج
خانه هستم خ الش راحت شد و بته دنبتال کتار
خودش رفت.
ّ
سر کوچة عمه که رس دم دیدم عدة زیادی آناتا
جمن هستند در عرض چند دق قه؟!
با کناکاوی به آن طرف کر ده شدم.
ترد
تود و مت
تده بت
تزان شت
توار آویت
ترده روی دیت
پت
س ب لو در حالی که چوب بلندی به دستت داشتت
ّالی میکترد.
آن را به جمع ّت نران میداد و نق
به پرده نگاه کردم.
فکر میکنم رنگ از صتورمم پریتد ،چتون ختودم
احسا میکردم مرس دم.
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یک مرد با س ب ل های آویزان و ریتش بلنتد در
حالی که پاهایش را باز کرده و بتا یتک دستت
ُل
ّهای را باالی سرش بلند کرده بود به متن ز
کل
زده بود .موی دست دیگرش یک شمر ر بلنتد کته
ّه هم خون ریخته و ممام دست
خون ن بود .از کل
و لباسش را خونی کرده بتود .متن بتدون ستری
جلوی پایش روی زم ن افتاده بود.
واای خدایا نمیدانستم چه بکنم.
قدرت راه رفتن از متن ستلب شتده بتود ،اصتالً
نمیموانستم دور و برم را نگاه کنم .متر هتا
خ لی به نظرم سنگ ن شده بودند.
تت
ته دست
ترد چتوب بت
ممام هوش و حواسم به دهن مت
بود .میخواستم بفهمم چی به چ ه.
_ آقا م الد؟
صدای ننةمان بود .با خوشحالی نگاهش کردم.
تر متیکترد و
ننه هم ره موی کوچه چادر بته ست
میگرفت.
صورمش را ک
_ بله ننه.
س ب سرخ بزرگی از زیر چتادر بته طترفم دراز
کرد.
_ بگ ر این را بخور مر ها را بده من ببرم.
تة
ّت
هم گرسنه بودم هم مر ها سنگ ن بود هم متوج
ماجرا بودم که بفهمم موضود چ ه.
خدا خواسته مر ها را دادم و س ب را گرفتم.
مثل طعمهای که محسور چرمهای مار شتده باشتد
چنان ماذوب شده بودم که اصالً نفهم دم کی بته
خانه برگرتم.
_ م الد؟
_ بلی مامان.
_ پسر کاا بودی؟ظهر شد کو مر ؟
_ مر ؟!!
_ مگر آقاجان مرا نبرد مر بخرد؟
_ خرید.
_ پس کو؟
ّهها وارفتم.
روی پل
_ دادم ...دادم ...به ...ننه.
صدای ننه بلند شد:
_ استغفرهللا ،استغفرهللا ،باز آقا م الد چه دستته
گلی آب دادی؟
_ مگتتر ...مگتتر ...شتتما ...از ...متتن...
نگرفت د؟
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_ بسم هللا من؟
وقتی جریان را بتا متر و لترز بترای متادر
معری کردم ،با وجود ایتن کته فهم تد خ لتی
مقص ر ندارم ،اّ
ما با بیق دی شانهاش را بتاال
انداخت و گفت:
_ جواب پدرت را خودت بده.
آه پدر بدبختی من این بود که خ لتی وقتتهتا
ً ح با مو بود .من مطمئن بودم که ظهتر
واقعا
وقتی ماجرا را با آرامش قبل از طوفتان گتوش
کردی بعد چنان مرا زیر پاهایت له میکنی کته
چ زی از من باقی نماند.
آه پدر کتکها و لگدهای مو ،نته ،حتتی ه کتل
درشتتت متتو و ق افتتة خرتتمگ ن و گاهگتتاهی
ممسخرآم زت برای له کتردن کتل وجتودم کتافی
بود .از مر به زیرزم ن پناه بردم.
صدای اذان بلند شد ،بعتد از آن صتدای بتاز و
بسته شدن در کوچته را شتن دم .ایتن پتدربزرگ
بود.
ً
پدر معموال ساعت دو متیآمتد و متا همتةمان ا گر
مدرسه نمیرفت م همان موقن نهار میخوردیم.
هنوز به آمدن پدر دو ساعتی باقی بود .خدایا
کمکم کن.
ایکاش مادر خوراک دیگری درست کند ،پتدر کته
خبر نداشت ،پدربزرگ هو چغرممه کترده استت،
پدر که پول مر ها را نداده ...مدمی گذشت.
_ م الد ،م الد.
صدای پدربزرگ بود ،از او هم شرم داشتم ،ولی
دوستتتش هتتم داشتتتم ،آرام آرام از پلتتههتتای
زیرزم ن باال رفتم.
_ ب ا ایناا بب نم؟
سرم پای ن آهسته آهسته به طرفش رفتم.
آه ،او فهم ده بود.
_ مر ها را کاا پرواز دادی؟ من که دیدم راه
خانه را پ ش گرفتی؟
برایش ماوقن را معری کردم ،فکر میکنم حتال
ّر من اصالً ناراحت نرد.
مرا درک کرد برخالف مصو
گفت:
_ روزی آن پ رزن بود ،ب رتر از قسمت نمیشود
خورد.
آه خدایا کاش پدر هم این را فهم ده بود.
سر ناهار پلو با ن مرو خوردیم.

حباب آرزوها 71 /

نمی دانم باالخره پدر فهم د که چته شتده یتا
اصالً کسی به او نگفت .چون نه کتک ختوردم نته
فحش شن دم.
خدایا صدهزار مرمبه شکر که بخ ر گذشت.
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مادر آفتاب درخران زندگی ظلمتانی متن بتود،
ّر این که از مدرسه برگردم
هزاران بار از مصو
و مادر نباشد در راه مدرسه گریه کرده بودم.
ّ
مولد فرزاد ب ن من و مادرم فاصله افتاد،
با
بی آنکه او و دیگران درک کنند روزگتار بتدی
داشتم ،دیگر دامان مادر جایگتاه متن نبتود،
دیگر نمیموانستم سرم را بر روی پایش بگذارم
و با احسا امن ّت به خواب روم.
فرزاد ممام زندگی او شده بود ،همتة لحظتات
ّه و نگهداری این پسرک کوچک
زندگ ش مصروف موج
مازه از راه رس ده بود.
وقتی باالخره خواهرم یلدا به دن ا آمد پدر و
تود رست دند،
مادر گویا بته آرزوی دیترین خت
ّه همه معطوف این دخترک کوچولو شد که بتا
موج
تالی از صتم م ّت همته را پتر
حرکامش زندگی خت
میکرد.
فرزاد به همان سرنوشتی گرفتار شتد کته مترا
مبتال کرده بود.
ّت متادرم
ّه ماز م دان عر و محب
چند صباحی یک
و گهگاه پدرم ،خواهر کوچکمان بتود .انگتاری
دختر خ لی ش رین بود چون مادر باز هم حامله
شد و باز هم دختر دیگری آورد .این بار نوبت
دور شدن یلدا از دامان مادر بود.
ّ
مولد دختر دوم روابتط
و عا ب است که بعد با
من با فرزاد خ لتی ختوب شتد ،گویتا حت بتا
آنهائ ست که معتقدند ،دشمن دشمن من دوست من
است.
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با فرزاد منهائیام را پر میکتردم و دورادور
به مادر عر میورزیدم.
تد
تر از ب ت م و ام ت
تای پت
تالهت
ته از آن ست
آن چت
بخاطرم مانده این مصویر است:
ته ستال
آخرهای اسفند ماه بود .مادر مطاب همت
تود ،از
ترده بت
در مدارک ع د بود ،سبزه ستبز کت
تود و بته
ته بت
بیبیخانم زن همسایه ستمنو گرفتت
ّهها ماهی قرمز خریده بود.
معداد بچ
من وقتی ب کار بودم جلوی منگ آبی که ماهیها
آن را دن تتتتتای ختتتتتود متتتتتیدانستتتتتتند
مینرستم و به حرکتات متداوم و بته نظتر متن
بیفایدةشان نگاه میکردم .از این کته در یتک
منتتگ محتتدود در کنتتار هتتم بودنتتد و هرگتتز
دعوایران نمیشد لذت میبردم.
ایکاش پدر از آنها همزیستی مستالمتآم تز را
یاد میگرفت.
تی از
یک روز وقتی جلوی منتگ نرستتم دیتدم یکت
ماهیها افقی روی آب ایستاده! صبر کردم ،نگاه
تی هت چ حرکتتی از او
کردم که حرکت بکنتد ،ولت
ّه بته او بته
دیده نمیشد .ماهیهای دیگر بیموج
تان مرتغول بودنتد،
کار مداوم و بتیهتدف خودشت
انگار نه انگار که نعری باالی سرشان است!
تن منظتره را
ً این شعر هم رته بترایم ایت
بعدا
مداعی میکند که:
گر اجل یکایک
ّه میبرد
از این گل

ّه را ببین کره چره
وین گل
آسودآ میچرد

با دست ماهی را موی آب فرو کردم .متاهیهتای
دیگر به جنب و جوش در آمدند و خود را کنتار
کر دند.
ماهی ُ
مرده دوباره روی آب آمد.
_ مامان ،مامان ماهی ُ
مرده.
مادر دوید ،وقتی ماهی ُ
مترده را روی آب دیتد
رنگش پرید و دیدم که اشتک متوی چرتمانش پتر
شد!!! .؟
یعنی مادر اینقدر متاهی هتا را دوستت دارد؟
آیا مرا هم اینقدر دوست میدارد؟
با ناراحتی ماهی را درآورد.
_ ببر زیر بومة گلسرخ چالش کن.
منگ آب را برداشت و رفت که آب را عوض کند.
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وقتی دو ماه بعد خواهر کوچکم به جهت یرقتان
ُ
ّههایی که میزد و نالههتایی
مرد ،مادر ضمن ضا
که میکرد ،میگفت:
_ وقتی ماهی قرمز ُ
مرد فهم ده بودم که بالیتی
ّههایم میآید.
سر بچ
ً
آیا واقعا این اطالد طب عت بود؟
امروز فکر میکنم که آن یک اّ
مفاق بود هرچنتد
که عّ
ده ای عق ده دارند که در طب عت مصتادف و
اّ
مفاق وجتود نتدارد و همته چ تز در راستتای
ّ
قانون علت و معلول است .ن رویی که بر جهتان
حاکم است با شعور است و حتال آن کته مصتادف
الشعور است.
به هر صورت معلول یا هر چ تز دیگتر ،ق افتة
غمگ ن مادر خ لی در من اثر کرد و از آن روز
به بعد مدام در چهرهاش خ ره میشدم که بب نم
ّه از صورمش زایل میشود یا نه؟
خطوط غم و غص
یک سال گذشت ،ع د دیگتری در راه بتود ،پتدر
این بار دستور داد به جای ماهیهای کوچولتوی
کوچولو ،دوما ماهی بزرگتر بترای ستفرة هفتت
س ن بخرید.
_ ماهی کوچولوها ُ
مردنی هستند که ارزانترند،
یه خرده بزرگترش را بخرید که مقاومت ب رتری
داشته باشند.
دیگر جلوی منگ آب نمینرستم ،ن میدانتم چترا
فکر میکردم که شاید نگاه من و نفس من آنهتا
را ناراحت میکند ،اّ
ما هر از گاه از کنارشان
رد می شتدم و بتاز هتم بته حرکتات مکتراری و
بینت اةشان نگاه میکردم ،آیا ایتن ب هتودگی
ابدی و ازلی بود و هست؟
دو روز به محویل سال مانده بود.
مخممر های رنگ شده را مادر موی یک سبد کنار
منگ آب گذاشته بود .رفته بودم مخممر هتا را
نگاه کنم.
ای وای ،ای وای .یکی از ماهیها باز هتم روی
آب ایستاده بود.
ممام بدنم لرزید.
تد
تا بایت
تدام ک از ماهت
تار کت
تن بت
تدایا ایت
_ خت
بم ریم؟
یادم آمد پدر گفت کوچولوها مقاومتران کمتتر
است ،پس این بتار نوبتت یلتدا استت .ختواهر
کوچکم را با وجود ایتن کته متادر را از متن
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تم بته نظترم
گرفته بود دوست داشتتم ،حتاال هت
مهربانترین و بهترین خواهر دن است.
از جلوی ماهیها فرار کتردم .متوی ح تاط روی
پلهها نرستم.
خدایا اگر مامان بب ند؟
فکر اینکه باز هم مامان غمگ نمر شود دلم را
آمش زد ،مدمی در اندیرة چه کنم چه کنم بودم
ّتهای در ذهتن ماریتک و
که یکدفعته گتویی جرق
مغروشم درخر د .از جا بلند شدم ،به سرعت به
اماق دویدم ،به آرامی ماهی ُ
مرده را از متوی
آب درآوردم و به اماق پدربزرگ رفتم.
پدربزرگ خانه نبود ،من اغلب به منهایی متوی
اماق پدربزرگ روزگار میگذراندم ،کمتک کتارش
بودم ،حتی حاال که بزرگتر شتده بودم.منقتلاش
را برایش درست میکردم.
یکی از کارت ویزیتهای پتدربزرک را از کرتوی
م زش در آوردم .آب ماهی را خرتک کتردم ،روی
تا دورش راختط
کارت گذاشتم و بتا متداد دورمت
کر دم و با ق چی بریدم.
ماهی قرمز بود با بالههای س اه .مداد رنگتی
الزم داشتم ،جز چند ما مداد کار کردة رنتگ و
ّل ماهی قرمز را باز
رو رفته چ زی نداشتم .او
هم زیر بو مة گلسرخ چال کتردم .متداد ست اه
داشتم ،آن روزها ما مر هایمان را بتا متداد
مینوشت م ،خودکار به این فراوانی نبود.
با مداد قرمزی که یک طرفش سرمهای بود ،یعنی
تاهی را رنتگ
نص قرمز و نص سترمهای بتود مت
کردم.
رنگش را نپسندیدم ،چه کنم؟
یاد مرکورکورم افتادم ،همان کته ننته رق ته
ُلی میگفت .هی انگرتش را میبریتد و هتی
دوا گ
ُلی میزد.
دواگ
ُ
آرام رفتم موی آشتپزخانه ،ش رتة دواگلتی را
برداشتم و برگرتم امتاق پتدربزرگ ،ستر چتوب
کبریت پنبه زدم ،همان جوری کته متادر درستت
میکرد و روی زخم ننه دوا میزد .با احت تاط
تم آمتد ،بتا
ماهی را رنگ کردم .از رنگش خوشت
مداد س اه خ لی آرام بیآنکه متداد را فرتار
بدهم پولکهای ماهی را کر دم ،بعتد متداد را
با آب دهنم خ س کردم و بالهها را رنگ کتردم
ِ س اه نرتد .از متداد سترمهای طترف
ولی س اه
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دیگر مداد قرمز ،روی بالهها مال دم ،باز هم
خ لی س اه نرد.
_ چه کنم؟
موی آشپزخانه چرا نفتی سه فت له دا شت م.
گاهی نن ه یادش می رفت یا نمی دانم چه میکترد
که چرا دود می کرد و دیگ یا کتتری روی آن
س اه س اه میشد.
_ آخ جون دوده.
دویدم موی آشتپزخانه ،چترا نفتتی را روشتن
کردم ،کتتری چتای ننته را روی آن گذاشتتم و
فت له را باال آوردم.
از بخت بتد ننته لنگتان لنگتان از پلتههتای
آشپزخانه پای ن آمد.
_ ای داد و ب داد آقا م الد باز چه آمتش بته
پا کردی؟
_ از همان آمش که مو هر روز بپا میکنی!
_ خاک عالم ،خانم آهای خانم.
_ وقتی مو دود بلند میکنی خانم چه متیگویتد
که حاال برای من شاخ و شانه میکری؟
_ بلند شو بب نم ،بب ن با کتری من چه کردی؟
آمد که کتری را بردارد فوری ختودم پ ردستتی
کتتردم و کتتتری را برداشتتتم و از آشتتپزخانه
دویدم ب رون.
صدای داد و ب دادش را میشتن دم ،ولتی دیگتر
کاری به کتارش نداشتتم ،بتا یتک مکته کاغتذ
دودهها را جمن کردم ،کتری را لب حوض گذاشتم
و رفتم سروقت ماهیام.
با دقت بالهها را با دوده رنگ کردم .بته بته
خ لی خوشگل شد .فقط دستت کته متیزدم دودههتا
میچسب د به دست و متأسفانه قستمتهتای قرمتز
ماهی هم خراب شد.
ً
خ لی ناراحت شدم ،اصال گریهام گرفت ،چه کنم؟
باز هم مدمی کرخت شدم ،یک گوشهای کز کتردم،
ولی به شدت فکر میکردم.
_ خب پسر حسابی بلند شو یکی دیگر نقاشی کن.
این فرمانی بود که م الد درون ّ
کلهام بته متن
داد .دوباره کتارت ویزیتت پتدربزرگ و بق ّتة
کارها ،اّ
ما چه کنم کته دوده اینتور و آنتور
نمالد؟
فکر بکری کردم ،ش رة چسب متاین مهترداد الزم
بود .دویدم پهلویش:
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_ مهرداد اجازه میدهتی از چستب متو یتک ذره
بردارم؟
_ باز چی چی را پتاره کتردی؟ کتتاب متن کته
ن ست؟
_ نه.
_ بگو بخدا.
_ باان مامان.
_ آهان پس کتاب من است ،برای همان بته ختدا
قسم نمیخوری.
آه که ه چکس نمی مواند درک کند که من مامتان
را ب رتر از همة عالم دوست دارم.
گفتم:
_ به خدا ،باان مامان.
وقتی با ش رة چسب روی بالههتای دود زده زدم
مثل ش ره درخر د .ش ره یتک شتکاف داشتت کته
وقتی فرار میدادم از درزش چسب ب رون میآمد.
با دستم س اهی را که سر ش رته چستب ده بتود
پاک کردم و قسمت قرمز را هم چسب مال دم .به
کردم.
به چه ماهی قرنگی شد خودم ک
وسائل کارم! را جمن کردم ش رة چسب را محویل
دادم و ماهی را که کامالً خرک شده بود با نتخ
سف د پرت منگ ماهیها آویزان کردم.
آن روز نفهم ده بودم ماهی چه جوری حرکت هتم
میکند!!
اّ
ما امروز میفهمم که ارمعاش هتوا وقتتی کته
کسی به منگ ماهیها نزدیک میشد متاهی کاغتذی
را مکان میداد.
کار دیگری که باید میکردم ایتن بتود کته آب
ماهیها را من عوض بکنم.
ّتة
و چن ن بود که متا روز ست زده متادر متوج
ّم نرد .اّ
ما آنچه برای من بتاور
غ بت ماهی دو
نکردنی بود این بود که وقتی مادر جریتان را
ّه شد که آن ماهی قرمز خوشگل را
فهم د و متوج
من درست کردهام ،بعد از سالهتا آری بعتد از
سالها محکم بغلم کرد.
_ قربان مو پسرم بروم ،نقاشی را از خانوادة
من به ارا بتردهای ،متو محرتری عزیتزم فکتر
ّ متو بتود اینقتدر
نمیکنم پسرعمو وقتی به سن
خوب میموانست نقاشی کند.
پسر عموی مادرم نقاش بزرگتی بتود ،حتاال هتم
هست .متأسفانه دور از وطن با هرتتاد و چنتد
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سال سن ،هنرمند غریبی است .هم ن پسرعمتو را
پدر فهم ده و دانایش به اوج اشتهار رستاند.
پسرعمو دو سال رشتة پزشکی را خوانده بود که
ّه شد روح ّهاش با مرریم نعش ُ
مرده سازگار
متوج
ن ست .او روح لط فی داشت که عاش زیباییهای
طب عت بود نه ب ماری و نا هنااریهتای متردم
بدس رت.
پدرش روح ّة فرزندش را درک میکرد .با صالحدید
ّ را ول کترد و وارد دانرتکدة
او دانرکدة طتب
هنرهای زیبا شد و شد آنچه که میبایست.
گویا شهریار شاعر معاصر ن ز بعد از پنت سال
ّ دستت از آن رشتته کرت د و
محص ل در رشتة طب
شاعر شد .البته گفتهاند کته او عاشت شتد و
شکست در عر او را از راهی که برگزیده بتود
بازداشت و به راهی که مقدرش بود انداخت.
کااینتتد فالستتفهای کتته بتته ارادة انستتانی و
اخت ار آزاد معتقدند؟
مدب ر در صورمی کارساز استت کته در راستتای
مقدیر باشد.
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12
ّ رابتط وجتود
پدر ب ن من و مو بایتد یتک ختط
میداشت و آن اصوالً باید مادر بود درحالی کته
ّ یک زاویه بودید...
مادر و شما مانند دو خط
فقتتط یتتک نقطتتة مرتتترک داشتتت د و بعتتد از
تدید ،از هتم
آن ......مدام از هتم دور متیشت
میگریخت د .نمیدانم مو میگریختی یتا متادر،
یا هر دومایتان ،اّ
ما آنچه را که ما میدیدیم
فاصلهای بود که ب ن شما وجود داشت بته ضترر
همة ما هم بود.
دلم میخواست آن ماهی قرمز کوچولتو را متادر
به مو هم نران میداد.
آخه پدر من که هم ره کار بد نمیکردم ،هم ره
نافرمان نبودم ،ح با مست سرکش بودم ،جستور
بودم ،اّ
ما باور کن از همه خاولمر بودم ،اگر
گاهگاهی حرفی از دهنم میپرید که نمتیبایستت
میپرید ،باور کن باان متادر در همتان لحظته
پر مان میشدم ،ولی مو هرگز فرصت نتدادی کته
من راجن به کارهایی که میکنم موض م بدهم.
مو ه چ دل لی را جز آنچته ختود متیپتذیرفتی
عقالنی و عقالئی نمیدانستی ،اصالً پتدر متو جتز
خودت کسی را در این عالم صاحب ح میدانستی؟
برگ برندة مو هم ره این بود که:
_ خوب میخورید ،خوب میپوش د ،چه کم دارید؟
وای پدر خورد و ختواب فقتط احت تاج و ن تاز
انسان ن ست ،اصالً پدر مو قبول داشتی کته متن
هم انسانم و مثل هر انسان دیگتری ن ازهتایی
دارم؟
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باور کن ن از من یک نگاه محبت آم ز بود ،یک
آفرین پسرم بود ،یا فقط یک مت الدجتان گفتتن
بود .اگر مو به جای آن همه منب ته ،متوب خ،
محق ر ،کمی مهربانتر بودی باور کن متن پستر
بینظ ری میشدم.
بگذار اعتراف کنم که گاهی شرارتهای من ،حرف
نرنویهای من برای ابراز موجودّ
یتم بود.
آخه پدر من داشتم خفه میشدم ،من اگر فریتاد
نمیکردم منفار میشدم ،من ه ت وقت قصتد بتدی
نداشتم .مو ،مو وادارم میکتردی ،متیخواستتم
خرمگ نت کنم ،فریاد بزنی ما کمی دل من خنتک
شود.
از مو میمرس دم به اندازة مرگ ،از مو وحرتت
داشتم ،ولی وقتی با عصتبان ّت در را بته هتم
میزدی و از خانه ب رون میرفتی انبساط خاطری
پ دا میکردم ،اقرار میکنم .فکر میکردم اختم
و مخم مو مانن ع ش و نتوش متو بتا دوستتانت
خواهد شد و این به هم زدن بساط شتبگردی متو
ّمی پنهانی داشت.
برای من لذ
ترا
ته مت
تتر از همت
تا را و ب رت
تو مت
تدر مت
آری پت
قدرنرنا  ،نمکنرنا میدانستتی ،متو حتداکثر
موقن را از ما و ب رتر از همه از متنداشتتی
ّتی نسبت به من ابتراز
بی آن که کوچکترین محب
کنی.
به هر صورت...
مو برای خودت بودی و دن ای ما برای ما.
از همان لحظهای که مادر مرا به س نه فررد و
به خاطر نقاشیام مرویقم کرد گتویی چ تزی در
درون من شکوفا شد.
آسمان آبیمر و گلها رنگ نمر شدند.
مادر برایم گفت که ممام مصتاویری را کته از
شاهان قتدیم ،جنتگهایرتان ،کارهایرتان متوی
کتابهای ماریخ مدار هست ،همته و همته کتار
پسرعموی اوست.
چه روزی بود آن روز فراموش نرتدنی کته پستر
عمو مهمان ما بود.
من ممام کتابهای متاریخ را از دوستتانم ،از
دوستان مهرداد گرفته و صفحه به صفحه مصاویر
ّرات متن
را با دقت نگاه کرده بتودم .در مصتو
کر دن آن مصاویر زیبا ،نمیگنا د.
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ّههای ختانواده بتا
روزی که پسرعمو در جمن بچ
ق افة دوست دا شتنی و بتا نگتاه کناکاوانته
نرسته و به مقاضای هر کس چ زی میکر د ،موش،
گنارک ،سوسک ،عروسک ،دوچرخه ،هفتم ر ،نگاهش
روی صورت من م خکوب شد ،متن معمتوالً ستاکت و
خاموش بودم ،احسا کردم هر چه ختون در بتدن
دارم همه موی صورمم جمن شد.
ته بتودم
ترار گرفتت
ّه قت
آری از این که مورد موج
تن هرگتز بتاالمر از هت چ
دستپاچه شدم ،آخته مت
نبودم.
پسر عمو با مهربانی گفت:
_ استاد م الد مو چه دوست داری برایت نقاشتی
کنم؟
استاد؟!
ّق
این کلمه آنقدر برایم ش رین و آنقتدر مرتو
بود که فکر میکنم اگر امروز بیآنکه معل می
ته
ته را کت
توانم آنچت
تیمت
تت مت
تی راحت
تنم خ لت
بب ت
می خواهم بر روی بوم مصویر نمایم از اثتر آن
کالم و آن آغوش مهربان مادر است.
مو ،مو پتدر هت چ جتایی در هنتر نقاشتی متن
نداری ،ناراحت میشوی برو.
آن روز از پسرعمو مصویر یک ستردار فتامم را
خواستم و او با حرکتت کومتاه و بلنتد قلتم،
سر دار زیبایی را بتا یتال و کوپتال بتر روی
کاغذ خل کرد .آنقدر محت مأث ر قرار گرفتته
بودم که بیاخت ار اشک شوق از چرتمانم جتاری
شد.
پسرعمو با نگاه مهربانش لبخند زیبتایی زد و
گفت:
_ از ماهی کوچولوی مو قرنگمر که ن ست.
و من فهم دم که مادر با او راجن به من صحبت
کرده است .من ،راجن به من!
راستی پدر آیا مادر با پسرعمویش صم میمتر و
راحتمر از مو بود؟ یا نگاه مهربتان پسترعمو
ّق سخن بود؟ و نگاه هم ره مملو از محق تر
مرو
و بتتیاعتنتتایی متتو ستتخن را در درون دهتتان
میخرکاند؟
آن مصویر را هنوز هتم دارم هتر چنتد کته آن
احسا را از دست دادهام ،نته ایتن کته چتون
خودم قادر به مصتویرنگاری شتدهام ارزش کتار
تم او استتاد
پسرعمو کم شده است نه ،هنتوز هت
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است و من شاگرد .فقط فلسفة ح ات متن مغ تر
یافته است .آری پدر متوجه شدهام که در جنتگ
ه چ سرداری نمیمواند فامم باشد اگتر مغلتوب
نرود.
آخه چگونه میموان باور کرد کته وحرتیمترین،
قسیالقلبمرین و بیرحممرین فترد در یتک متالش
تان
تامم و قهرمت
ته ،فت
تر متمدنانت
توانی و غ ت
ح ت
نام ده شود؟
نمیدانم شاید این طرز مفکر نرتأت گرفتته از
این واقع ت است که مو هم ره پ ر قادر بتودی
و من جوان مقهور!!
بگذریم...
عالقة من به هنر مرا نستبت بته در هتای کتال
ته نته در آن
ّه کرد ،حفظ کردن مطالبی کت
بیموج
روز و نه بعدها به درد ه چکداممان نمیخورد،
ّهم را جلب نمیکرد.
موج
ّة عالقة ذامی من شده بود و چنتد
پدربزرگ متوج
بار به مو گفت:
_ بگذار این بچه در رشتة هنر ادامه دهد.
و مو با پوزخند حرفش را نرن ده میگرفتی.
من با مدادهای رنگی شکستته بستتهای کته بته
ارا!! به من رس ده بود گهگاه از گل و گ اه،
آسمان و زم ن چ زهایی میکر دم .دوست داشتتم
به کال کمالالملک بروم ،ولی چه آرزوی محالی
در سر داشتم ،مو اصالً اجازه نمیدادی راجن به
این مسئله کالمی گفته شود.
روزی وقتی اصرار پدربزرگ را میخواستی خاممه
دهی فریاد زدی:
_ این پسر در آینده چه میخواهد برود؟ باالمر
از ونگوگ؟ مردک با ممام هنتری کته داشتت در
عسرت ُ
مرد ،ایتن پسترک گتدایی بایتد بکنتد!!
نقاشی هم شد کار؟ این دفتر ،این کتاب ،ایتن
کاغذ ،این مداد خب در بخواند آدم شود .ختوب
میخورد ،خوب میپوشد ،خوش متیخوابتد ،چته کتم
دارد هان؟ یک جو غ رت ،بله فقط غ رت ندارد.
سالها بعد و حاال هم ،فکر میکنم چطور شد متو
ّ چه هموطن چته ب گانته،
از آن همه نقاش موف
فقط ونگوگ را علم کردی؟
به یاد ندارم مو اهل مطالعه هم بودی ،هرگتز
به طور جد ی ندیده بتودم کتتابی را بته دستت
بگ ری و بخوانی .گاهگاهی آن هم شبهتایی کته
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به جهت رحلت و وفتات انب تاء و اول تاء بته
ناچار ماالس شراب و قمارمتان معط تل متیشتد
برای این که خوابت ببرد ،روزنامهای را متوی
رختخواب ورق میزدی و چه زود هم روزنامته از
دستت میافتاد و خرخر مو بلند میشد...
تناختی؟ اصتالً
راستی مو ونگوگ را از کاا متیشت
کمالالملتک را چترا ول کتردی و بته ب گانته
ته دور،
ته بت
تا همت
تی؟ اینهت
تزاد چت
تب دی؟ بهت
چست
پسرعمو که خویش و آشنا بود.
بعدها وقتی سرگذشتت کمتالالملتک را خوانتدم
فهم دم که:

"جّ
د کما الملک میرزا ابوالحسن نامی بود که چون
بر خ ف میل پدر دنبا نقاشری رفتره برود پردرو
ّب او را اق کرد!! ".
قاضی بدوالمطل

راستی پدر چه خوب که متو ایتن یکتی را بلتد
نبودی.
 ...شکر.
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13
با گذشت زمان حوادا زندگ م ،شفاف ت و صراحت
ته در ختاطرم
خود را از دست دادهانتد .و آنچت
باق ست هالتهای از فراموشتی و غرابتت آنترا
احاطه کرده است.
اّ
ما آنچه هنوز صراحت دارد و شفاف استت ایتن
است که من مدام دنبال زندگیام بتودم ،ختارج
از ن روی جاذبة قدرت و صولت پدر ،به دور از
قتتوان ن شتتداد و غالظتتی کتته او بتترای محکتتم
تاخته و
تود ست
تاموری خت
تت دیکتت
تای حکومت
تههت
پایت
پرداخته بود.
پدر در خانة کوچک خود بر ممام جهتان حکومتت
داشت ،عقاید گذشتگان و آیندگان برایش قابتل
قبول و هضم نبود.
از مرب تتت فرزنتتد چتته معتتال م قتتدما و چتته
رهنمودهای جدید ه چکدام را نمیپستندید .حت
همان بود که او میگفت ،صح م همان بود که او
میاندیر د.
و شاید به قول آن نویسنده:

"شادیها پرانتزهای کویاهی هستند که طبیعت برای
ّل طومار سراسر غم و س تی زنردگی در مرتن آن
یحم
قرار دادآ است".

و این پرانتزهای کوماه سفرهای مابستانی متا
به سواحل دریای خزر بود .و آن روزها بود که
نفسی راحتت از در و مرت و ب کن نکتن هتای
مداوم میکر دم.
هر لحظه و هر قستمت از آن زنتدگی مابستتانی
برایم جالب بود .کنار دریا چادر زدن ،آفتاب
دا  ،شنهای سوزان ،آب شور و ولرم دریا ،طعم
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هندوانة خنکی که از زیر ماسة مرطوب گود شده
ب تترون متتیآوردیتتم ،همتته و همتته زیبتتا و
خاطرهانگ ز بود و آفتاب درخرتانی در ظلمتات
ح ات من مینمود.
ّت میبردم،
شنا میدانستم و از شنای زیر آب لذ
با نفستی عم ت مثتل متاهیای کوچتک زیتر آب
غوطهور متیشتدم ،ب متی از شتوری آب و ستوزش
چرمهایم نداشتم ،گوش ماهیها را راحتت پ تدا
میکردم و با سر انگرت نوازشران میدادم.
به زیر آب ش رجه میرفتم و سعی متیکتردم بتا
نوک دما اثری از خودم در ک دریا بگتذارم.
اثری کته لحظتهای بعتد متوجی آنترا از بت ن
میبرد ،ولی برای من نفس عمل لذت بختش بتود.
من خود را درون دریا آزاد احستا متیکتردم،
خود را قادر میدانستم ،می موانستتم بتا شتنا
باال و پای ن بروم ،مح ط عمل کرد متن و س ن
میشد ،من با دریا در میآم ختم ،من مثل دریا
وس ن میشدم و در اف به دریا میپ وستم .یتک
کالم ،د یگر کوچک و اس ر نبودم حتی برای چند
ساعت زودگذر.
دیروقت پس از آن که آفتاب با ممتام عظمتت و
با آن همه ابهت و شکوه در دریا غرق میشد با
بدن خسته ،چرمان سرخ ،ولی روحتی شتکفته بته
چادر بر متیگرتتم و بته ختواب شت رینی فترو
میرفتم ،یتک ستاعت ،دو ستاعت و گتاه چنتدین
ساعت .و اغلب با ورود دوستان شبانة پدر کته
حتی در ساحل دریا هم به سراغش میآمدند خواب
ش رینام به هم میخورد.
اّ
ما آن روز ،آن عصر رویاانگ ز نقطة عطفی در
زندگی من گرت مار و پود احساسات مترا مکتان
ً با آن عا ن شد.
داد و عم قا
در عالم خواب و ب داری احسا کردم که صدایی
از عالم باال ،از قدس ان ،از سرزم ن رویتایی
فرشتگان در گوش هایم طن ن افکنده و به قلب و
روحم رسوخ کرده است .با صدای خوش آرام آرام
هوش ار شدم ،از جا پریدم ،نرستم ،ختوب گتوش
دادم .این صدا از بهرت بتود ،اینقتدر ختوب،
اینقدر عالی ،آه خدای من.
وقتی به جمن دوستان پدر پ وستم صاحب صدا را
دیدیم و شناختم.
مرحوم استاد فاختهای بود.
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او افسر ارمش بود و متأموریتی سته ماهته در
شهر ما داشت ،وقتی عموی مادرم فهم تده بتود
که به شهر ما میآید او را به داییجان معرفی
کرده بود و او از این طری وارد خانوادة ما
شد ،پدر صدای خوب و ساز خوب را دوست داشت.
وقتی صدای استاد اوج میگرفت من هم در خ ال و
احساسم با او صعود میکردم ،چهرهاش را میدیتدم
که در غمی پنهانی رنگ میباختت و چتون لتب از
توی او را
تدربزرگ گلت
تت پت
تی بست
ترو مت
تدن فت
خوانت
میبوس د و پدر و داییجان صورمش را.
من دورادور دلم متیخواستت جترأت داشتتم بته
دامانش میافتتادم و ستراپایش را غترق بوسته
میکردم و از او میپرس دم چگونته ایتن صتدای
خوش را از گلو در میآورد ،ولی ه هات مر از
پدر!
با وجود کمی سن عاش موست قی اصت ل و ستنتی
تم بته همتان
شدم و حاال هم هستم .آرزوهایی هت
بلندی و لطافت چهچهها داشتم ،مرحتوم استتاد
احمد عبادی با پناههای جادوییاش به خصو در
نواختن سه مار ،مرا با خود به اوج آسمانهتا
میبرد.
چه شبهای زیادی که در ماریکی ،درون بسترم با
گریههای فروبرده در گلو بتا برنامتة گتلهتای
جاویدان به خواب رفتهام.
الهة ناز استتاد بنتان مترا بته ختواب نتاز
میکراند و غم روز را از یاد متیبتردم .گتاه-
گاهی که دلم خالی از غم بود و حتالی داشتتم
صتتدا ستتر متتیدادم و بتته قتتول ختتودم آواز
میخواندم .اگر پتدر خانته نبتود صتدایم اوج
ّتت
میگرفت و مادر با لذت گوش میداد و با محب
زمزمه میکرد :پسر کوچولویم چه صدایی دارد.
آن روزها موی مدرسه دست بچهها یک چ زی شب ه
ترب نبتود یتک
جدول ضرب دیده بتودم ،جتدول ضت
چهارگوش پالست کی بتود کته متویش مثتل کاغتذ
ّک داشت .از شتمارة
شطرنای مهرههای مربن متحر
تده بتود کته
یک ما صد روی مربنهتا نوشتته شت
مهرهها را به هم میریختند و بعد برنده کستی
تر هتم قترار
بود که اعتداد را مرمتب پرتت ست
میداد .اسباب بازی بود منتها ما حدی علمی.
ولی ما عادت نداشت م که مقاضای خریتد چنت ن
چ زهایی را مطرح کن م ،اسباب بازیهتای متا
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عبارت بود از چ زهایی کته ختود متیستاخت م.
جعبة خالی واکس را با م خ سر یک چتوب محکتم
ّههای
میکردیم و میچرخاندیم و عا ب است که بچ
آن زمان از همان وسایل ابتدایی خ لی ب رتتر
لذت میبردند ما این زمان و این همته استباب
بازی گران مکن کی.
ته قصتد گلته
غرضم نه معری است نه محق تر نت
دارم نه ارادة مرکر ،ه چکدام.
وقتی بزرگ شدم و عق دة افالطون را راجتن بته
آموزش خواندم چ زی بته قتول ختودم در همتان
دوران نوجوانی پ دا کردم.
افالطون عق ده داشت کته آمتوزش یتک یتادآوری
است ،همة علوم در انتدرون متا یتا بته قتول
فروید در ناخودآگاه ما وجود دارد ،معلم فقط
با یتادآوری ،آنهتا را بته خودآگتاه منتقتل
میدهد.
من فکر میکنم ح با افالطتون بتود چتون اگتر
ّم میآموخت منطقی و عقالئی این بود که ه چ
معل
شاگردی برمر از استاد خود نرود و حال آن که
غ ر از این است.
علوم از هر نوعش که فکر کن م رو بته مکامتل
است ،یعنی آیندگان بهتر از گذشتگان میشتوند
و هستند.
من در وجود خودم به این نت اه رس دهام.
آن مربتتن اعتتداد در هتتم ریختتته بتته نظتترم
تا از
تت و منظتت م آنهت
تتعدادهای فطتتری ماست
است
ب رون و با ملنگرهائی است کته بتر متا وارد
میشود.
من نت ک ،استعداد نقاشتی را در وجتود ختود
تود کته دستت
داشتم ،مح ط زندگی من طتوری نبت
مهربان پدری مرا راهی کال نقاشی بکند ،ولتی
چون این استعداد در من بالقوه بتود بتا یتک
ّتآم ز مادر و یک نگاه مهربان پسرعمو
کالم محب
و خطاب بزرگوارانهاش به من و استاد نام دنم
آن ن روی بالقوه را به فعل آورد.
من امروز بیآنکه معلمی دیده باشم یتک نقتاش
خودساختهام.
ً
موس قی ن ز چن ن بود .اساسا وقتتی از چ تزی
لذت میبریم دل ل موجودیت آن در درون ماست.
اوج صدای استاد فاختهای استعداد خفتتة درون
مرا ب دار کرد .شن دن آهنگهایی که همته شتب
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از برنامة گلهای جاویتدان رادیتو متیشتن دم
صدای محمتودی
آموزش موس قی من بتود .عاشت
خوانساری ،داریوش رف عی و کور سترهنگ زاده
بودم و هنوز هم هستم.
همه شب از سن ده سالگی به بعد برنامة گلهای
ً
رنگارنگ رادیو الالیی ختوابم بودنتد و واقعتا
این عالقمندی در آن سن و ستال عا تب بتود و
هنوز هم هست.
معموالً این برنامهها برای افراد جتا افتتاده
مناسب بود و بدین جهت در مواقعی پخش متیشتد
ّهها خواب بودند یا میبایست باشند.
که بچ
تاپ و کالست ک
جوان ها هم که فریفتة موس قی پت
غربی شده بودند ،اّ
ما من!!

14
_ م الد ،م الد.
قدم آهسته کردم و برگرتم ،وح د بود ،دوستتی
که مابستان گذشته با او آشنا شدهام .هتر دو
تردیم،
تیکت
تار مت
تی کت
تک کنت
تای خرت
تة چت
درکارخانت
نخواستم بفهمم که او برای چه کار میکند ولی
تار کتردن بترای اثبتات شترافت
برای خود من کت
انسان م بود .پدر مرا ما حد ممکن بته پتای ن-
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مرین مرحله محق ر میکرد و بعد ادعا میکرد که
تالً
ً حق ر و نتاالی آفریتده شتدهام .اصت
من ذاما
فراموش کرده بود که من محصول کارکرد ختود او
هستم ،وجود من از او منرعب شده است و اگر به
زعم او جنس ُ
بنال هستم مقص ر از متن ن ستت از
خود اوست.
ممام مابستتان را مثتل یتک کتارگر عتادی در
ً جایی رفتته بتودم
کارخانه کار کردم ،مخصوصا
ً
که کارخانهدار اصالً و ابدا پدر را نمیشناخت،
چون میدانستم اگر کتوچکترین آ شنایی بتا او
داشته باشد زهر ن شاش را در پوست نتازک متن
فرو میکند:
_ به خاطر من به مو احم پول میدهند.
شکر خدا را که خودم به خودم الاقل ثابت کردم
که بیعرضه ن ستم ،بیشعور ن ستم و حق تر هتم
خل نردهام و میمتوانم آینتدة ختوبی داشتته
باشم.
آن سال هر چه دستتمزد گرفتته بتودم همته را
جلوی مادر گذاشتم.
_ مال شما.
با مهربانی نگاهم کترد و بتا بزرگتواری پتس
داد.
_ مال خودت عزیز دل من.
هر چه اصرار کردم نپذیرفت ،مادر مناعت طبتن
فوقالعادهای داشت ،میدانستم که پتدر آنقتدر
که باید به او پتول نمتیدهتد ولتی متادر از
خانوادة واالیی بود ،اگر هم شکمش ست ر نبتود
باصطالح چرمش س ر بود.
_ چ ه وح د؟
_ مبریک عرض میکنم.
از ست رسمیاش خندهام گرفت:
_ به چه مناسبت؟
_ پدر محترمتان رئ س انامتن خانته و مدرسته
شده است.
_ نه؟ نگو!
_ باور کن !
_ مو از کاا فهم دی؟
_ پدرم گفت.
_ از کاا فهم د؟
توت داشتتند،
_ دیروز پدر و مادرها مدرسه دعت
مو نمیدانستی؟
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_ نه !
ً دعومنامتته را بتته بتترادر بزرگتتت
_ حتمتتا
دادهاند ،اسمش چ ه؟
_ مهرداد.
_ آره رأی گ ری کردهاند پدر مو رئ س شده.
_ هم ن!
_ مبارک است.
_ هم ن!
_ خوشحال ن ستی؟
آیا باید خوشحال میشتدم؟ نته منهتا خوشتحال
نبودم بلکه حسابی حالم به هم بود ،چه جتوری
پدر نامهربان ،غ ر مسئول ،پدری کته در طتول
هرت سالی که من در میختوانم ،ده ستالی کته
مهرداد در میخواند یکبار ،حتی یکبار هم در
در و مر به ما کمک نکرده رئ س انامن خانه
و مدرسه شده است؟
مع ار انتخاب چی بوده و چی باید باشد؟
پدر رئ س یکی از ادارات کل تدی شتهر بتود و
فکر میکنم هم ن باعث انتخابش شده بود .آیتا
این درست بود؟
با عاله خودم را به خانه رساندم ،مهرداد با
فرزاد قبل از من رس ده بودند ،مهرداد هم ره
زودمر از من از مدرسه ب رون میرفتت ،دنبتال
فرزاد میرفت که مدرسهاش پای ن مر از مدرستة
ما بود ،من معموالً آخرین نفر بودم که از کال
ب رون میآمدم ،آخر مبصتر کتال بتودم ،بایتد
نگاه میکردم اگر کتاب و دفتر کسی جا مانتده
بود جمن میکردم که گم و گور نرود.
گاهی وسط راه به برادرهایم ملح میشدم و گه-
گاه بعد از آنها وارد خانه می شدم.
ما مثل بچّه های دیگر اجازه نداشت م ب عد از
برگرت از مدرسه موی کوچه بتازی کنت م ،یتک-
راست باید به خانه میآمدیم .شتاید یکتی از
علل خا ول بودن من هم ن دوری از بچه هتای در
و دروازه بود ،خ لی سر بز یر و متأخوذ به
ح ا بودم.
_ سالم.
_ سالم ،دیر کردی؟
_ خبری آوردم.
_ چه خبر؟
_ پدر رئ س خانه و مدرسه شده است.
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_ که چی؟
_ باید خوشحال باش م یا بدحال؟
_ به ما چه؟
ّب کردم ،راستتی ایتن
از بیمفاومی مهرداد معا
مسئله ارمباطی به ما نداشت؟
ولی ارمباط داشت.
تاجیآقتایی کته معلتم فقته و
چند روز بعتد حت
شرع ات و صرف و نحو عربی ما شده بود به محش
ورود به کال گفت:
_ این پسرة لو و ننر رئت س انامتن خانته و
ّم رتان را
مدرسه که باید امستال افتختار معل
داشته باشم کی استت؟ بلنتد شتود! م تل دارم
ّلی با او بکنم ،راست گفتهاند:
دعوای مفص

"جنگ او
ّ

به از صلح آخر است".

همۀ بچهها مامران برده بود ،ولی من از ستت
آقا خندهام گرفته بود .مبصر کال بودم ،جسور
بودم ،از جا بلند شدم و با صدای کامالً رسا و
بلند گفتم:
_ حاجیآقا پدرم هر که میخواهد باشد بته متن
ربطی ندارد .اسم من م الد است.
آرو بلندی زد ،بعدها فهم دیم که حتاجیآقتا
تده متدام در
مرکل گوارشی دارد و از گتاز معت
عذاب است.
ه چ این مکه را پ ش ب نی نکرده بود ،خندیتد
و گفت:
_ خوشم آمد .من و مو با هم دوست خواه م شد.
ولی نران به آن نران که نه منها با من دوست
نرد بلکه به علت اختالف عق دهای که در بعضتی
مسائل با هم داشت م حاجیآقا مرا مردود کرد.
ّی کمک که در جمتن
وقتی فهم دم که با وجود کل
ترده بتودم و
شدن همکالسیها و شن دن مطالبش کت
ته چنتدین و چنتد بتار وقتتی
با وجود ایتن کت
میخواست برای خواندن روضه به روستای اطتراف
برود او را بتا مومتور گتازی رستانده بتودم
مردودم کرده ،دعوای حسابی با او کردم.
ّل استت،
_ حاجیآقا جنگ آخر بتدمر از صتلم او
ایکاش روی حرف و خندة شما حساب نکرده بودم.
خندة بیمزهای کرد ،انگاری فتتم خ بتر کترده
بود...
هر چند که از مردود شدن ناراحت بودم ولی در
درون خودم احسا رضایت میکردم ،خدا را شتکر
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که پدر فهم ده بود حنایش به جهت رئ س بودنش
رنگ ندارد.
ّه به این که در ها
به هر صورت آن سال با موج
ً مستح مردود
را یک دور خوانده بودم و واقعا
شدن نبودم به فعال تهای فوق برنامته کرت ده
شدم.
ّب بودم ،نقاشی را
ّم خوب بود ،عاش بوی مرک
خط
میدانستم و برای اول ن بار با آبرنتگ بترای
نرریة مدرسه نقاشی کردم.
عکس دختری زیبا !!
ّ
تدند ،متا آن
متولد متیشت
کم کم دخترها برایم
زمان دور و بترم دختتری را نمتیدیتدم ،امتا
یکبارگی کرری در وجودم به ستوی جتنس مختال
پ دا شده بود.
در راه دب رستتتان اغلتتب دختتتری چتتادری را
میدیدم که صورت زیبا و گنتدمگون بتا موهتای
ً در او جلبم میکرد
مرکی داشت .آنچه که اخ را
ِ گل انداختهاش بود ،آن روز ،آری
گونههای سرخ
آن روز بخصو به طرفش کر ده شدم و وقتی کته
ّتی بترایش
از کنارم میگذشت شعری به زبان محل
خواندم:
ِن َ
یشرینه
ِ دیم یار م
ِل
ک

ِه َ
َره
ِره اگ
ِل
ِه د
یش
ِن شوم
م
َ
ِررررررره
ِین
یررررررری ا

رخسررار یررار مررن گررل
آیشررررررین بررررررود

من میروم به آیری اگرر
آیرررری ایررررن بررررود

یعنی:

برگرت و چنان لبخند زیبایی محتویلم داد کته
هم لذت بردم و هم سراپا خ س عرق شدم ،راستی
برای چه خندید؟ شاید دو سه دانه موی بور که
روی لبهایم ستبز شتده بتود او را بته خنتده
واداشت .او فهم د که بزرگ شدهام...
او فهم د که صدها بار از کنتارش گذشتتهام و
او را ندیده ام ،اما حاال...
چنان شرمنده و پر مان شدم که ما آختر عمترم
ّته دختتری پ رتقدم
هرگز و هرگز برای جلب موج
نردم.
رک
رم یر
رک یبسّر
راری یر
روزگر
نگررررررررررررررررررراآ
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خوشتر از گرمای صد آغوو
بررررررررررررررررررررود
این زمان بر هرر کره د
بسرررررررتم دریرررررررغ
آیی آغوو او خاموو برود
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15
ای فدای یو هم د و هم
جررررررررررررررررررران
د فدای یو چرون یرویی
دلبررررررررررررررررررر
د رهانرردن ز دسررت یررو
مشررررررررررررررررررکل
راآ وصررا یررو راآ پررر
آسرررررررررررررررررریب
بندگانیم جان و د برر
کررررررررررررررررررررف
گر د صرلح داری اینرک
د
دوو از سوز شق و جذبة
شررررررررررررررررررروق
آخر کرار شروق دیردارم
چشم بد دور خلویی دیدم
هر طرف دیدم آیشی کران
شررررررررررررررررررررب
پیررری آنجررا برره آیرری
افررررررررررررررررروزی
همه سیمین ِرذار و گرل
رخسرررررررررررررررررار
ود و چنگ و دف و نی و
بررررررررررررررررررربط
سرراقی مرراآ روی مشررگین
مررررررررررررررررررروی
مغ و مغرزادآ ،موبرد و
دسرررررررررررررررررتور
من شرمندآ از م سلمانی
پیر پرسرید کیسرت ایرن
گفتنرررررررررررررررررد
گفت جامی دهیدو از مری

وی نثار رهت هم این و هرم
آن
رون یرویی
جان نثرار یرو چر
جانرررررررررررررررررررران
جان فشراندن بره پرای یرو
آسررررررررررررررررررررران
درد شق یو درد بی درمران
رر
روو بر
رم و گر
رر حکر
رم بر
چشر
فرمرررررررررررررررررررران
وز سر جنگ داری اینک جران
هر طرف می شرتافتم حیرران
رید نران
سوی دیر مغان کشر
ره از
رق نر
رور حر
رن از نر
روشر
نیررررررررررررررررررررران
ری مرران
دید در طرور موسر
ران
رر مغب گر
ررد پیر
رادب گر
بر
رگ
ران و ینر
ریرین زبر
ره شر
همر
دهررررررررررررررررررررران
شمع و نقرل و گرل و مری و
ریحرررررررررررررررررررران
مطرب بذله گوی خوو الحران
خدمتی را یمام بسته میران
شرردم آنجررا برره گوشرره ای
پن رررررررررررررررررررران
اشقی بی قرار و سررگردان
گر چه ناخواندآ باشد ایرن
م مرررررررررررررررررررران
ری سروزان
ری ت در ساغر آیر
سوخت هم کفر از آن و هرم
ایمرررررررررررررررررررران
بزبانی که شررح آن نتروان
همه حتی الورید و الشریان
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نررررررررررررررررررراب
ساقی آیی پرست آیی دست
چون کشیدم نه قل ماند
و نررررررره دیرررررررن
مسررت افتررادم و در آن
مسررررررررررررررررررتی
این س ن مری شرنیدم از
ا ضرررررررررررررررررا
که یکی هست و هیچ نیست
جرررررررررررررررررز او
آ ال الرره اال هررو
و حرردَ

نفسم بریده بود مکث کردم ما نفسی مازه کنم.
ّم نمتیگویتد بتس
خدایا چه شده؟ چرا آقای معل
است؟
از یو ای دوست نگسلم
پیونرررررررررررررررد

ُرند بند
ور به ییغم ب
از بنررررررررررررررد
وز دهان یو نیم شرکّر
خنرررررررررررررررررد

در کلیسررا بررد بررر
یرسررررررررررررررررا

گفتم ای د بدام یرو
در بنررررررررررررررد

رار
ره یر
ره دارد بر
ایکر
زّ
نرررررررررررررررارت

هر سر مروی مرن جردا
پیونرررررررررررررررد

رآ بوحدت نیافتن یرا
کرررررررررررررررررری

ننگ یثلیه بر یکی یا
چنرررررررررررررررررد

نام حرق یگانره چرون
شرررررررررررررررراید

کرره اب و ابررن و روح
قرررررردس ن نررررررد

الحق ارزان بود ز ما
صرررررررد جررررررران

ّم نگاهش را بته زمت ن دوختته و بتا
آقای معل
انگرتتتر بزرگتتی کتته در انگرتتت داشتتت بتتازی
میکرد .شعر هام اصفهانی که بتا مرج تنبنتد
تا و مستاد و
مرهورش وحدت ختدایی را در کل ست
دیر مغان و آمرکدة آمشپرستان اقرار کترده و
صالی وحدت داده مرهورمر از آن است که امتروز
دوباره ممام نود ب ت را بخوانم ،ولی آن روز
با دلهرة ممام خواندم ،خواندم و متدام گتوش
به زنگ که آقای دب ر بگوید :کاف ست.
ولی یک کالم نگفت!!
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ّه های دیگر هتر کتدام فقتط یتک
در حالی که بچ
قسمت را خوانده بودند و من ممتام را داشتتم
میخواندم.
خاطرة خوبی از حاج آقا نداشتم ،ختدایا بتاز
چه حادثهای در انتظار من است؟

چشم د براز کرن کره
جرررررران بینرررررری
گر به اقلیم شق روی
آری

و آن ه نادیدنی اسرت
آن بینررررررررررررری
همرره آفرراق گلسررتان
بینرررررررررررررررری

اقل م عر الهی ،به مرحلهای که بتدانی اب و
ابن و روح القد سه نام ست که بر یک معبتود
اطالق میشود.
از ج ررران و ج انیررران
یا به جرایی رسراندت
بینرررررررررررررررررری
کررررررره یکررررررری
یا به ین الیقین یان
با یکری شرق ورز از
بینرررررررررررررررررری
ررررررررررران
د و جر
که یکی هست و هیچ نیست جز او
آ ال الررره
و حررردَ
اال هررررررررررررو

ّتههتا مامرتان
حسابی خسته شده بودم ،ممام بچ
ُ
برده بود ،آنها هم نمیدانستند منظتور آقتای
دب ر چی هست ،آخه ایتن چگونته در پرست دنی
بود که ممام مرج نبند را یک نفس من ب چتاره
باید میخواندم؟
به هر صورت ،به هر جان کندنی بود به ب تهای
آخر رس دم:
مست خوانندشان و گ ی
هایف ،ارباب معرفرت
هوشرررررررررررررریار
کررررررره گ ررررررری
راهد
وز مغ و دیر و شر
از می و بزم و ساقی
و زّ
نررررررررررررررار
و مطررررررررررررررب
که بره ایمرا کننرد
ره
ران ن فتر
رد ایشر
قصر
گرررررراآ اظ ررررررار
اسراریسرررررررررررت
ّ آن
که همین اسرت سرر
پرری بررری گررر برره
اسررررررررررررررررار
رازشرررران دانرررری
که یکی هست و هیچ نیست جز او
آ ال الره اال
و حدَ
هررررررررررررررو
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ّم سر برداشت و خطاب به کال
آقای معل
_ با هم مروی میکن م.
صدای ک زدن همکالسیهایم بهترین موس قیای بود
که متا آن زمتان مترا بته اوج لتذت و شتادی
رسانده بود.
تک لحظته بته
کردم و ممام خستتگیام در یت
ک
پایان رس د.
_ خواندن شعر شما را قطن نکردم به این دل ل
که مرا به یاد آقای مهتدی سته لی و برنامتة
مراعرة ایران انداخت دُ ،
متن صتدایتان خ لتی
خوب است .من در آن برنامه شرکت داشتم و این
هم جایزهایست که گرفتهام.
آقای دب ر آست ن کتاش را باال کرت د و ستاعت
مچی قرنگی را نرانمان داد.
عابتتا در پایتتان آن ستتال در آمفتتی مئتتامر
دب رستان وقتی آقای رئت س دب رستتان استامی
ّل کال ها را بترای دریافتت جتوائز
شاگردان او
خود را) در حضور والدین
(دو جلد کتاب مأل
میخواند نام خودم را نرناختم! برادر کتوچکم
با خوشحالی زد به پهلویم:
ِی م الد مو را صدا میزنند!!
_ م الد ،ه
گفت:
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ّه دو رو
تای کوچتک ماننتد ستک
زندگی در شتهرهت
دارد ،از نظتتری خوبستتت و از دیتتدگاهی بتتد.
البته در همه جای عالم خوب ختوب استت و بتد
بد .خوبی و بدیای که در شتهرهتای کوچتک پتر
رنگمر میشود این است که به جهت مح ط محتدود
رذائل و فضائل اشتخا نمایتانمتر و گویتامر
میگردد.
در شهر شاین شد که:
زن فالنی که نر است و باالجبار گاهگاهی کر ک
شبانه دارد ،از دادگتاه مقاضتای طتالق کترده
است!!.
_ چرا؟
ّهای از ده آورده بوده که در
چون گویا دختربچ
شبهایی که نبود مواظب پسر کوچک او باشد .خب
ما ایناای داستان ه چ اشکالی نداشت.
اشکال از آناا شرود شده بود کته ختانم نتر
ن مه شبی بیخبر وارد خانهاش شده بود و جناب
فالنی را در وضن بدی با دخترک دیده بود.
خبر دهن به دهن گرت و گرت و ممام شهر را پر
کرد.
آن جناب مدیر دبستان پسترانهای بتود ،وقتتی
داستانش برمال شد چنتد متاهی معلت کردنتد و
بعد...
فاجعه از این جا شرود میشود ،چون مدرسة متا
مسئول امور مرب تی نداشتت ،فال نی بتا ابتال
رسمی اداری وارد مدرسة ما شد!!.
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متأسفانه از این اشتباهات فاحش آن روزها کم
هم نبود .رئ س امور مرب تی شهر آقتایی بتود
نی قل انی ،مریاکی که صبم و عصر بوی عرق از
دهنش متراکم و س گار مدام الی انگرتانش بود.
آن رئ س همچو مسئولی را مأی د کترده بتود و
آنچه که بعد از سالهتا شترنگش در اندیرته و
ذهن من باقی مانده این است که متأسفانه کار
کردن با آن آقای فالنی ه چ با روح ته و متنش
من سازگار نبود.
قبل از ورود ایران به مدرسه متن بته عنتوان
نقاش و خطاط نرریه انتختاب شتده بتودم و آن
موفق ت برایم دلچسب و دلگرم کننده بود.
اّ
ما روزی که جناب فالنی به من گفت:
_ هفتة دیگر برای اناام مسابقات استانی بته
مرکز استان میرویم.
یکباره از اوج افتختار بته پتای ن افتتادم،
ایکاش میموانستم با آن جناب همراه و همستفر
نروم.
و هم ن احسا بدی که پ دا کردم در کتارکردم
اثر گذاشت.
آنچه را کته آن روز در مرکتز استتان مصتویر
ّة دبستانی ب رتتر شتب ه
کردم به نقاشی یک بچ
بود ما به نقاشی یک دانش آموز دب رستانی.
و آن نبود جز انعکا احسا ناخوشتایندی کته
از دلم به نوک انگرتانم جریان یافته بود.
هتت چ امت تتازی کستتب نکتتردیم و ستتر افکنتتده
برگرت م .من ما به آن روز با عالقه و شوق در
فعال تهای فتوق برنامته شترکت متیکتردم ،از
همراهی و همقدمی آن جناب چنان دلختور بتودم
تت دادم .روزی
که ممام عالیت ختودم را از دست
صدایم کرد:
_ م الد موی نمایرنامهای که قترار استت متاه
ُلتی دوستت داری بته متو
دیگر اجرا شود چته ر
بدهم؟
هم از جناب دلخور بودم و هم شب قبتل مطتاب
معمول با پدر برخورد بدی داشتم .اصالً حوصتلة
بازی و شرکت در مئامر را نداشتم .گفتم:
ُلی به من بده د که نه حرکت داشتته باشتد
_ ر
نه حرف بزنم.
در حال که راهش را گرفته بود و میرفت گفت:
ُل نعش را مو بازی کن.
_ خ لی خوب ر

حباب آرزوها 99 /

روزگاران گشت و گشت
داغ بر د دارم از این سرگذشت

آن روز گذشت ،آن متاه و آن ستال هتم گذشتت،
ته ستراغش را
دیگر نه آن فالنی را دیتدم و نت
گرفتم.
اّ
ما سخنی که به ممسخر بته متن گفتت در عت ن
حالی که ملخ بود خ لی بترایم آموزنتده شتد،
فهم دم که بیحرکتی و سکون یعنی مرگ .به قول
اقبال الهوری:

هستم اگر میروم
گر نروم نیستم

اگر حرکت نکنم ،اگر اظهار وجود نکنم ن ست و
نابود میشوم .اّ
ما به قول معروف عدو شود سبب
خ ر اگر خدا خواهد .چه بستا موفق تت متن در
زندگی ،برگرفته از درسی بود که از آن وجتود
نا مطبود و نا محترم دریافتم.
امروزه بعد از عمری ماربه  ،به ایتن نت اه
تخن
تازنده ا ز آن ست
تت ست
ته آن برداشت
رس ت دم کت
طعنه آلود ،به پا انزجاری بتود کته متن از
فعل بد آن مردک داشتتم و ا ین عال مت نتاظر
هم ره حاضر طب عت بود.
میگویند اگر بعد از قرنها گذشت زمتان و بتا
ُ
بعد طوالنی مکان امروزه مأی د کن د آنچته را
که در هزاران سال پ ش چنگ ز یتا آمت ال ،یتا
نرون و یا هر جنایتکتار دیگتری اناتام داده
است ،با آنها در ارمکاب گناه شریک می شتوید
یعنی مأی د یک عمل زشت خود مستقالً زشت است و
برعکس ،مصدی ن کی و ن کوکاری سه م بودن در
عمل ن کوست.
تار ایرتان و
رفاقت با بدان یعنی مأی تد رفتت
ّ
مسلط کردن بدان
عداوت با آنان یعنی مکذیب و
بر ن کان یعنتی فاجعته ،یعنتی جنایتت یعنتی
خ انت.
ای نسیم رهگذر ،به ما بگو
این جوانههای باغ زندگی
این شکوفههای شق
از سموم وحشی کدام شورآزار
رفته رفته خار میشوند؟

"فریرررررردون
مشیری"
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پدر ظالم ،به این معنی بود که طریقتة درستت
مرب ت کردن فرزندان را نمتیدانستت .اگتر از
تار
تالی یکبت
تذر و ست
تای زودگت
تحبت و نص ت حتهت
صت
نت اهای نمیگرفت ،هم ره از ن روی بازو ،پا،
مرکة آبدیده و کمربند استفاده میکترد ،م تل
داشت ما چهار برادر چهار ستتون اساستی ایتن
مملکت برویم ،ولی ه چگاه در کارهای درسیما،
همراهی نمیکرد.
مدام میگفت:
_ این مدرسه ،این کتاب ،ایتن کاغتذ و قلتم،
بروید چ زی بروید.
ً با این چ زها مسئله حل بود؟ آیتا
آیا واقعا
سرپرستی پدر افسانه بتود؟ آیتا پتدر وجتودی
زاید در مرب ت فرزند بود؟
آخر مگر میشود بدون آموزش آشپزی به یک شتخص
ناوارد بگویند این آشپزخانه ،این سبزی ،این
آب ،این نمک و فلفل و چه و چه بترو ختوراکی
لذیذ بپز!!؟
آیا میشود گفت این م دان فومبال ،این متور،
تد
تماره بدویت
تن شت
تا  ،ایت
تن لبت
توپ ،ایت
تن مت
ایت
فومبال ست شوید؟
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هر کاری آموزش میخواهد ،هر کتاری حتتی پتدر
شدن ،حتی مادر شدن.
من منکتر استتعداد و متالش ن ستتم ،استتعداد
ّه
موروثی است و مالش حاصل مروی  ،معل م و موج
اطراف ان در مح ط است.
و ما ه چکدام را نداشت م ،باز هم گفتم متا،
نه من نداشتم ،مروی برای من حکتم آب بترای
ماهی و آسمان برای پرندگان را داشت.
خرونت پدر بینهایت و ابتراز عالقتهاش بست ار
بندرت بود .سالی یکبار بعد از محویل سال به
سردی میبوس د و دو مومانی مازه ع دی میداد.
اما این ها برای من با احسا عم ت و لط ت
دوران کودکی و نوجوانیام کافی نبود.
در همچو فضایی من مانند درختتی دور افتتاده
در گوشة با رشد میکردم ،در دن تای منهتایی
خود غوطهور بودم .به خواندن رمانهای پل ستی
و داستانهای عاشقانه عالقمند شده بودم.
عاش شعر بودم ،انراءهتای پتر ستوز و گتداز
مینوشتم.
ّل مو انرایت را بخوان.
_ م الد او
ّم بتود ،دوستتانم
این مقاضای همکالسیها و معل
با لذت گوش میدادند و معلم نم بتا کناکتاوی
در م تتان جمالمتتم حتتاالت روحتتیام را جستتتاو
میکردند.
من با کلمات جان میگرفتم ،بتا اشتعار بتزرگ
تترواز در
تته پت
تتایم بت
تتدم و در رهیاهت
تتیشت
مت
میآمدم.
با مح ط مدرسه و دوستانم ختو گرفتته بتودم.
دلخوشیام در خانته بته آقاجتان بتود و ن تز
مادر ،اگر فرصت خالی پ دا میکرد.
گاهی از این که مادر با این همه بچه خود را
گرفتار کرده بود لام میگرفت ،میدیدم کته از
پا میافتد ،کار کار کار.
مگر اداره کردن آن خانه با آن همته ریختت و
پاش کار آسانی بتود؟ متادر دانستته ختود را
گرفتار کرده بود .باالخره هر چه بود میگذشتت
و هر طور بود میگذراندیم.
روزی پدر با خبری جدید به خانه آمد:
_ به استان فار منتقل شدهام.
یعنی چه؟
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یعنی من شانزده سال از زندگیام را که در آن
خانه و در کنار پدربزرگ که منها حامی من در
مواقن نزول بال بتود بگتذارم و بتروم؟ کاتا؟
شهری کوچک در آن دور دورها؟
_ آقاجان من از شما جدا نمیشوم.
_ برو پسرم! من خ لتی زود پت ش شتما ختواهم
آمد.
_ من هم با شما میروم.
_ نمیشود عزیزم ،مو محصلی باید اول سال بته
مدرسه بروی.
_ بدون شما؟ بدون شتما زنتدگی بترایم مرتکل
است.
_ میآیم ،قول میدهتم کته پت ش شتما ب تایم،
ً به شما سر میزنم.
مسلما
بق ة ماجرا به سرعت امفاق افتاد.
مدارک محص لی همةمان از مدار ب رون کرت ده
شتتتتد ،خانتتتتة قتتتتدیمی را فروختنتتتتد و
بدهکاریهای پدر پرداخته شد .آقاجان به خانة
سوم ن دخترش کته بتا دو پستر کوچتک در عت ن
جوانی ب وه شده بود نقل مکان کرد.
_ آقاجان من هم دوستت دارم بتا عمته باشتم،
پهلوی شما بمانم.
_ نمیشود پسرم ،نمیشود.
_ چرا نمیشود؟ اگر شما اجازه بده د میشود.
_ چطوری میموانی از مادرت جدا شوی؟
ح با پتدربزرگ بتود جتدایی از متادر؟ نته،
هرگز.
صندوقهای بزرگ اثاث ه زودمر با پدر رهستپار
شهر جدید شد .ما که وارد شدیم پتدر خانتهای
اجاره کرده بود ،ممام صندوقها را باز کترده
تان
تر جایرت
تودش ست
تل قة خت
ته ست
ته را بت
و اثاث ت
گذاشته بود.
مادر چند هفتهای صرف جا به جایی کترد و متا
هم در کنارش یواش یواش به مح ط جدیتد عتادت
کردیم ولی درد دوری از پدربزرگ ه هات...
من که اصوالً گوشهگ ر و در خود فرو رفته بودم
با دوری از پدربزرگ دن ایم خ لی م ره و مار
شده بود .ساعامی از روز که معموالً موی امتاق
پدربزرگ و در کنتار او متیگذرانتدم بتدمرین
لحظات روزم شده بود ،صدای پدربزرگ متدام در
گوشم طن ن میانداخت.

حباب آرزوها 103 /

_ م الد پسرم وقت سحر است بلند شو.
آه که چه لذمی داشت با پدربزرگ سحری خوردن،
نماز خواندن ،روزه گرفتن.
_ آقاجان وقت سخنرانی آقای راشد است.
_ آفرین پسر رادیو را روشن کتن ،پ تر برتوی
انراهللا.
پدربزرگ عاش سخنرانی آقای راشد بود .آرام
می نرست و با دقت مک مک ک لمتات آن دان رمند
بزرگ را می شن د ،من در ممام متدت سخنرانی
ُل میزدم.
کنارش می نرستم و به چرم هایش ز
از حاالت چرمها و خطوط صورت او میفهم دم کته
آقای راشد حرف جانانهای میگویتد و اّ
ال ختودم
ً چ زی درک نمیکردم.
شخصا
ّه شتده بتودم کته از
با ممام خردسالیام متوج
تم بته نظترم
پدرم بینهایت آزرده است .پدر هت
ترای لتت بتا
ّتی به او نداشت ،شاید بت
ه چ محب
پدرش بود که پسرش را به شدت میآزرد.
من سوگلی پدربزرگ بودم .وقتی پدر جلتوی روی
او بتتتا شتتتالق بتتته جتتتان نح تتت متتتن
میافتاد پدربزرگ داد میزد:
_ بیح ا ،این زوری را کته بته دستت و پایتت
برای زدن این بچه به کار میبری چه خوب بتود
اگر در عقل و فکرت به کار میبردی.
آه که سالها از آن روزها میگذرد.
امروز نه پدر زنده است نه پدربزرگ ،خود متن
پدر شدهام و خ لی زود هم پدربزرگ خواهم شد.
امروز میموانم و حت دارم نستبت بته رفتتار
آنها قضاوت کنم.
تتباه را
تان اشت
ً همت
تا
تم دق قت
تدربزرگ هت
تا پت
آیت
نمتتتیکتتترد کتتته پتتتدرم در متتتورد پستتترش
میکرد؟ آیا پدرم محصول مرب ت پدربزرگ نبود؟
آیتتا وارا خصوصتت ات اخالقتتی او نبتتود؟ متتن
نمیدانستم و هنوز هتم نمتیدانتم کته رفتتار
پدربزرگ با منها پسرش چگونه بوده است؟ شاید
ب رتر از حد خوب و چه بسا ،بد!
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18
س است آن روز دولت آم ختتن اقتوام و طوایت
چندگانة ساکن کرتورمان بتود و هتدف از بت ن
بردن مفرقهای بود که به جهتت اختتالف نِِ ادی
بوجود آمده بود ،بدین جهت مثالً رئ س مترک را
به منطقهای فار زبان میفرستادند و بر عکس،
مرکمنها را به آبادان و خوزستانیهتا را بته
بلوچستان منتقل میکردند ،باالخره هدف احستا
ّ ت واحد در ممام سرزم نمتان بتود .مترک و
مل
مرکمن ،بلوچ و کرد ،مهرانی و ش رازی همته و
همه ایرانتی بودنتد و متیبایستت یتک احستا
هموطنی در همه ریره مییافت.
و رسم بر این بود که هر رئ س جدیدی که وارد
ّل در خانه و کارمندان
میشد کارمندان طراز او
ردههای پای ن در همان مح ط اداره به دیدارش
میشتافتند.
چند روز بعتد از استتقرار در خانتةمان پتدر
وقتی از اداره برگرت ،گفت:
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ت خانم خودمان را آماده کن د که یواش یتواش
رهستتای ادارات و کارمنتتدان بتته دیتتدارمان
خواهند آمد.
ت مرری ب اورند ،قدمران باالی چرم.
مادر از این که پدر از آن مح ط ناستالم دور
شده و شکر خدا ما حدودی سر بتراه شتده بتود
احسا آرامش میکرد.
آقایان رهسا با خانمهایران یکی یکی آمدند و
به قول معروف مراسم معارفه اناام گرفت ،متا
ّهها عادت کرده بتودیم کته کتاری بته کتار
بچ
بزرگترها نداشته باش م ،هر کس سرش بته کتار
خودش بود و مادر سرش به کار دوستان جدید.
روزی از روزها ،بیخبر از همه جا یکراستت از
زیر دوش ب رون آمده و موی هتال وستط خانته،
جلوی آئ نته موهتای متازه شستتهام را شتانه
میزدم .اصالً خبر نداشتم که مهمتانی در خانته
هست ،بیخ ال از دن ا و ماف هتا درون دن تای
خودم س ر میکردم ،مح ط مازه ،هوای شهر مازه
و ممام مغ رات دور و برم افکار هم رته یتک
رنگم را رنگ ن کرده بود.
درب اماق پذیرایی باز شد ،بیاعتنا نگاهی از
درون آئ نه به آن سمت انداختم ،دومتا ختانم
چادری همراه مادرم ب رون آمدند.
درون آئ نه دوما چرم قهوهای عسلی با ابروان
کرتت ده و نگتتاهی نافتتذ در نگتتاهم آم ختتت،
برگرتم ،دستپاچه شده بودم.
ّم من م الد است.
ت این هم پسر سو
ت سالم.
ت عل کالسالم.
این صدای مادر بود ،دختر جتوان فقتط نگتاهم
میکرد ،به سرعت عقتب گترد کتردم و بته طترف
اماقم رفتم.
ت ماشاهللا چه پسر زیبایی است.
این هم صدای مادر بود که از پرت سر شن دم.
دلم مثل خرمنی آمش گرفته در وزش بادی وحرتی
ُر گرفت و دا شد.
ناگهان گ
ظهر وقتی سر سفره دور هتم جمتن شتده بتودیم
مادر گفت:
ترای
ترش بت
تا دختت
تا منهت
تان بت
تانم معاونتت
ت ت خت
خوشآمدگویی آمده بودند.
ت خب؟
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ت آدمهای مهربانی بودند.
ت آقای معاون هم آدم خوبی است ،خ لی صتم می
است.
ت کاایی هستند؟
ّه نردید؟
ت هم ن جایی ،متوج
ت نه خ لی سل س فارسی صحبت میکردند.
یکی دو روز نگاه گویتای دختتر آقتای معتاون
ّ و سال خودم بتود
مرغولم کرد ،به نظرم هم سن
ً
ولی خ لی جسورمر از من ،اصال دخترها در ایتن
گونه متوارد خ لتی شهامترتان ب رتتر از متا
پسرهاست ،نگاه گویتای او آگتاهم کترد ،اگتر
نگاهم نمیکرد من هرگز جرأت حتی فکر کردن به
او را هم پ دا نمیکردم ،در یتک لحظته شتعلة
نگاهش از درون آئ نه ممام پ کترم را مرتتعل
کرد و سوخت.
ولی جوان بودم ،کم سن و سال بودم ،بیماربته
بودم ،چند روز بعد همه چ ز را فراموش کردم،
تای متمتادی،
درون کتابهایم گم میشدم ،ساعتهت
ساکت و صامت در گوشهای مینرستم و میخواندم.
کتابهای جواد فاضتل ،صتمد بهرنگتی ،جتالل آل
احمد و حس نقلی مستعان دوستان بیصتدا و پتر
محتوای من بودند.
تتان
تدایت و داست
تادق هت
تحبت از صت
تا صت
تازگیهت
مت
خودکریاش بر سر زبانهتا بتود .اّ
متا همته از
خواندن آثارش نسل جوان را منن میکردند.
تای
معط الت مابستان بود ،هوای شهر برخالف شهرهت
شمال گرم و خرک بود ولی زیباییهتای ختودش را
داشت ،شهر عر ایران بود .مگر حافظ و ستعدی
تده
تان واال نرت
توا آنچنت
تاق هم ت ن هت
تا استنرت
بت
بودند؟
جوان بودم و زیباییهای طب عتت را بتا دیتدی
بهتر مینگریستم و کم کم بته محت ط متازه دل
میبستم.
مهمانیها به افتخار پدر جریان داشتت ،اغلتب
ً مثتل
رهسای ادارات غ ر بومی بودند و مستلما
ما غریب در شهر و هم ن غربت از دیار متألوف
آنها را به هم نزدیک کرده بود.
ته پتدر و متادر شتام مهمتان
کمتر شبی بود کت
تترکت
تتان شت
تتانیهایرت
تتن در مهمت
تتند .مت
نباشت
نمیکردم ،حوصلة حرفهای بزرگترها را نداشتم.
کم حرف میزدم و فکر میکردم آنهائی که عم ت
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هستند کم هایوهویند ،مثل رودخانهای کته هتر
قدر عم قتر است آراممر جریان مییابد.
وقتی آقای معاون هم به افتخار پتدر مهمتانی
توانم بتا او
داد نرفتم .آناا هم کسی کته بتت
سرگرم شوم نبود ،چه میدانم شاید از این کته
دوبتتاره آن آمتتش نگتتاه بتتر ختترمنم ب فتتتد
میمرس دم.
مدمی گذشت ،فقط وقتی دیگران مهمان ما بودند
به ناچار لحظامی چند آفتابی میشتدم و خ لتی
زود کناره میگرفتم.
ما ااا
_ م الد.
_ بلی پدر.
_ بتتدو گلهتتا را آب بتتده بتتا شتتلنگ ایتتن
موزائ کها را هم بروی مهمان داریم.
بیخ ال گلها را آب دادم .عطتر گلهتا همتراه
عطری که از خاک بلند میشد سر حالم کرده بود
و اصالً فکر نکردم که چرا هم ره همتة کارهتای
ریز و درشت را موی این خانه من باید اناتام
میدادم ،مهرداد هتم بتود ،فترزاد هتم کوچتک
نبود ،ولتی آن ها گویتا مافتتة جتدا بافتته
بودند ،ه چ دلتواپس استتعمار و استتثمار در
مورد خودم نبودم ،همان لذمی کته از رنگهتا،
گلها و بوی خوش خاک بلنتد شتده بتود پتاداش
کارکردم بود.
وقتی به اماق برگرتم م ز مفصلی چ ده دیدم.
_ به به مامان چه م زی چ دید.
مادر فوقالعاده با سل قه بود ،خ لی هم ختوش
دست بود ،خوراکهایی که او میپخت عطر و بتوی
دیگری داشت که در خانة ه چکس نظ ر نداشت.
_ چه خبر است ،مهمان دارید؟
_ آقای معاون با خانواده میآیند.
ّی ریخت .چرا؟ نمیدانتم ،ولتی ایتن را
دلم هر
میدانم که با عاله به اماقم رفتم لباستم را
عوض کردم و موهایم را آن طوری کته زیبتامرم
میکرد شانه کردم ،آه جوانی...
صدای درب بلند شد.
نمیدانتم چته کستی درب را بتاز کترد ،صتدای
خوشآمد و احوالپرسی به گوشم رس د .ادب حکتم
میکرد از اماق ب رون ب تایم و ستالم بگتویم.
شاید هم ادب نبود شور جوانی بود.
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آقای معاون مردی بود هم سن پتدر ،بلنتد قتد
چهارشانه با موهای مرکی ماعد بس ار زیبا که
یکدست به پرت سر شانه کرده بود .از دیتدارش
احسا خوشحالی کردم به گرمی در دلتم نرستت.
احسا کردم که دوستش میدارم ،خ لی با محبتت
با من سالم و عل ک کرد ،حتی دستم را هم کمتی
فرار داد.
_ به به جناب م الدخان سایة مان ستنگ ن استت
زیارمتان نمیکن م.
_ کم سعادمم قربان.
_ کم سعادمی از ماست.
_ بزرگوارید.
خانم معاون امروز بدون چادر بود ،کوماه قتد
و ُ
مپل ،موهایش کوماه و مرتکی ،ختوش لبتا و
آالمد ،نگاهش پر از محبت و محس ن بود.
_ پسر خوشگل آقای رئ س اهل مهمانی و پتارمی
ن ستند.
تود کته از زبتان ایتن ختانم
این بتار دو م بت
میشن دم که زیبا هستم.
آیا این که آدم خودش بداند زیباست بد استت؟
پس چرا شاعر گفته:
خیا انگیز و جان پرور چو
برررروی گررررل سررررراپایی
نداری غیر از این یبی که
مررریدانررری کررره زیبرررایی

نگاه دخترشان بر روی و موی من م خکتوب شتده
بود ،نگاهش نمیکردم ولتی ستنگ نی نگتاهش را
کامالً حس میکردم.
صدایی مثل نغمة جویبتاران و وزش نست م آرام
بخش و دلنر ن نگاهم را به سوی او کر د.
_ سالم.
دندانهای سپ د و مرمب مثل مرواریتدش اولت ن
چ زی بود که به نگاهم نرست .وای ختدای متن!
چه صدایی چه سالمی ،آیا ش رینمتر از آن ستالم
هرگز بود؟ نگاهش گ را و جذاب ،ابروان به هم
پ وسته ،بیآرایش و بیآالیش مثل گلها لط ت و
خوشبو ،موهایی بته ست اهی شتب افرتانده بتر
شانه ،صورمی گندمگون و گردنی بلند و کر ده،
نازن ن ،سراپا نازن ن.
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آه من چهام شده بود؟

19
تا و
تر احست
تاکت و پت
تتم ،ست
تال داشت
تانزده ست
شت
شکننده .به کارهتای ختودم متیرست دم و پتدر
ترای اذیتت و آزار متن پ تدا
بهانة زیتادی بت
نمیکرد .نمیدانم اخالقش بهتتر شده بتود یتا
مراکم کار اداری فرصت بهانهجویی در خانه را
از او گرفته بود.
تردم ،دنبتال
گاهگاهی در مهمانیها شرکت متیکت
دوستان جدید بودم ،اّ
ما همتة آ شنایان جدیتد
ب رتر دختر داشتند!!
ه چ موجّهی به دخترها نداشتم ،ناخودآگاه به
خاطر دختر آقای معاون به مهمانی ها می رفتم
ولی هرگز به آمش نزدیک نمیشدم .دستی از دور
به آمش داشتم و از گرمای مطبوعی کته نصت بم
میشد لذت میبردم .آقای معاون مردی وارسته و
خوش ب ان ،رئوف و صم می بود ،پناهای شت رین

 / 110حباب آرزوها

در نواختن مار داشت ،همان سازی که من هم ره
عاشقش بودم و هستم.
تود متیرفتتم
ً من هرجا که آقای معاون بت
ظاهرا
ولی از باطنم خودم خبر داشتم و ختدایم .هتر
چند که صدای مار او متار و پتود مرمعرتم را
مرمعشمر میکرد ولی چنگ اصلی در دستت دختترش
بود.
خدایا این چه لرزشتی استت کته شت رینمتر از
آرامش است؟ این چه آمری است که مطبودمتر از
خنکای آب در سوز مابش است؟
_ آقای معاون این پسر ما م الد در در ریاضی
است.
ضع
ً نازن ن در این ماّ
ده خ لی قوی است.
_ امفاقا
یعنی چه؟ منظور پدر از این سخن چه بود؟ خرد
ً
کردن من؟ آخه چرا فراموش کرده بود یا معمدا
چن ن کرده بود که من رشتهام ادبتی بتود .در
رشتة ادبی ،ریاض ات الزم نبتود ،بتا کمتترین
نمره باال میرفت م و من ما کتال نهتم ریاضتی
آموخته بودم.
بعتتد از ستتالهتتا هنتتوز ن ّتتت واقعتتی پتتدر را
تا بترعکس نتوعی
نفهم دهام ،محق ر متن بتود یت
محب ب؟
تته مترا بته
ولی همت ن پتدر یتک ستال ندانست
دب رستان حرفهای فرستاده بود .اغلتب روزهتا
کارهای عملی ما زیاد بود .وقتی در خانته از
تهای در کتال
من سؤال میکردند فردا چه برنامت
داری؟ میگفتم:
_ دو ساعت مئوری و بق ه کارهای دستی.
باورم نمیکردند ،مصور میکردنتد از زیتر در
در میروم .پدری آنچنان بیخ ال ،چگونه نگران
ماّ
دة غ ر اختصاصی رشتة من شد؟
امروز که به دیروز مینگرم ،میب نم نه پتدر،
نه آقای معاون ،نه نازن ن ه چکدام در سر هم
کردن این برنامه ارادهای از خود نداشتند یا
تن سرنوشتت و
حساب و کتابی در کار نبتود ،ایت
مقدیر بود که کارگر بود.
دختر آقای معاون از نظر ه کل و ق افه هم سن
من دیده میشد ،بته طتور کلتی دو همکتال  ،دو
همدر  ،ه چ اشکالی نداشتت کته بته هتم کمتک
کنند.
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بود که من میموانستتم

او در چه مادهای ضع
کمکش کنم؟ نمیدانستم.
قرار بر این شد که از فردا سر ساعت ده صتبم
به خانةشان بروم.
_ م الدجان هر روز دو ساعت ریاضی کار کن تد،
نازن ن کمکتان میکند.
این صدای خانم آقای معاون بود که بترای متن
هم ره پ ام ش رینی داشت.
هم ره وقت شناسی را دوست میداشتم و به شتدت
ترار بتودم و بته آن احتترام
پای بند قول و قت
تاعت ده صتبم
میگذاشتم .روز بعد درستت رأ ست
درب خانةشان را کوب دم.
ترگردان بتودم ،از پرتت در و
ح ران بتودم ،ست
آنچه که منتظرم بود هراسان بودم ،ولتی چترا
ایناا بودم؟
نمیدانم.
ریاضتت ات متتیخواستتتم بختتوانم؟ بتترای چتته؟
نمیدانستم.
خودم گفته بودم که ن از به کمک دارم؟ نگفته
بودم.
قبل از اینکه بزرگترها در این مورد برنامته
بریزند از خودم نظر خواسته بودند؟ نخواستته
بودند .من مثل مهرة شطرنت با ن روی دیگتران
جلو و عقب متیرفتتم ،ایتن را دیگتر فهم تده
بودم.
دل من از عمل جمن و مفری ب تزار بتود ،متن
حتتتتی پتتتولی را کتتته در ج تتتب داشتتتتم
نمیشمردم و هرگز وقتی خرج میکتردم از دخلتم
کم نکرده بودم.
ریاضی برای منی که عاش شعر و ادب ات بتودم
به چه دردی میخورد؟ چرا مقاومت نکتردم؟ چته
میشد؟ جزایش را می دیدم؟ ب کر نبتودم هتزار
بار کتک خ ورده بودم بار دیگر هم می ختوردم.
هزاران بار بد و بیراه شن ده بودم بتاز هتم
میشن دم ،آخه من ایناا به در این خانه برای
چه آمدهام؟
درب باز شد.
_ سالم.
_ سالم.
_ بفرمای د.
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ً شب ه خانتة
قدم پ ش گذاشتم .خانةشان مقریبا
ما بود منتها قدیمیمر و کهنهمر فقط آنها در
طبقة باال اماقی داشتند کته از دم درب ورودی
مستق م میشد به آناا رفت.
تای
از پلهها باال رفتم ،دو طرف پلهها گلتدانهت
سفالی مملو از شببوهای رنگارنگ چ تده بودنتد،
در فاصلهای کوماه پلههای مررف به ح اط دیتده
میشد .نازن ن به لطافت نس م همراه من قدم بر
میداشت .وسط هال م ز کوچکی با دو صندلی قرار
داشت.
_ بفرمای د.
روی یکی از صندلیها روبروی در هال نرستتم .در
باز بود و میشد شببوهتا را دیتد و عطرشتان را
شن د .بیحرکت نرسته و به گلها چرم دوخته بودم،
نازن ن از اماق ب رون رفت.
چند لحظهای منها ماندم.
_ خدایا ایناا چکار میکنم؟
نازن ن با ظرفی پتر از شت رینی و دو فناتان
چای برگرت .چه چای معطری ،چته شت رینی ختوش
مرک بی.
چای و ش رینی را روی م ز گذاشت و روی صندلی
مقابل من نرست.
مادربزرگم هم ره میگفت:
_ متتا پستترهایمان را هتتم مثتتل دخترهایمتتان
خاالتی بار آوردهایم.
سرم پای ن بود ،شرم داشتم ستر بلنتد کتنم و
موی صورت او نگاه کنم ،اصالً نمتیدانستتم ستر
صحبت را چگونه میشود باز کرد.
_ راحت باش د کسی موی خانه ن ست ،بابتا کته
پ ش پدر شماست (و خندید) ،مامتان هتم بترای
خرید ب رون رفته است.
خدای من رحم کن یعنی ما دو ما موی این خانه
منها هست م؟ ب رتر ناراحت شدم ،فکر متیکتنم
از روی لباسم طپش قلبم نمایان بود.
خدایا من از مردم عادی فراری بودم حتاال بتا
یک دختر ...وای خدا...
نمیدانم سکوت دو جانبة ما چقدر طتول کرت د
من سرم پای ن و او آزادانه نگتاهم متیکترد.
انگاری ن روی جوانی بته کمکتم آمتد سترم را
بلند کردم و به شت رینی چرتم دوختتم ،خ لتی
آرام سؤال کردم:
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_ این چه نود ش رینی است؟
_ رنگ نک است ،بفرمای د.
یک دانته شت رینی برداشتتم ،پهلتوی نعلبکتی
فناان چاییام گذاشتم.
_ آه ببخر د زیردستی ن اوردم.
بلند شد که برود.
_ نه الزم ن ست ،میخورم.
ً موی دهانم گذاشتم ،به بته
و ش رینی را فورا
عاب طعم و مزهای داشت.
ً خوشمزه بود یا آن روز مح ط و
نمیدانم واقعا
محاط طعم مطبوعی به آن داده بود.
وقتی فناتان چتایی را برداشتتم فرصتت کتردم
نگاهش کنم .بلوز مابستانی به رنگ زیبای زرد
مایل به زعفرانی سام ن با یقة هفت و آستت ن
حلقهای به من داشت .دامتن و جتورابش هتر دو
مرکی بودند ،موهای مثتل شتب ست اهش بتا آن
لباسش هارمونی فتوق العتادهای بوجتود آورده
بود .او از کاا این همه خوش پوشی را آموخته
بود؟
_ میخواه د چایی دیگر ب اورم؟
صدایش صاف و ش رین و بتدون لترزش و گرفتگتی
بود ،کلمات را واضم و زیبا ادا میکرد ،ممام
کلمامش به دل مینرست.
_ نه مترکرم.
آهسته به لبا خودم نگاه کردم ،شلوار طوسی،
پ راهن کرم رنگ ،کتت آبتی چهارخانته .متازه
متوجه شدم که آست نهای کتم چند انگرت برایم
کوماه شده بود.
ما سالی یکدست ،آن هم برای ع د کت و شتلوار
داشتتتتتت م ،در طتتتتتول ستتتتتال هرگتتتتتز
نمیموانست م مقاضای کفش و لبا کنت م ،ایتن
قانونی نانوشته ولی الزماالجرا بود.
_ چرا در مهمانیها شرکت نمیکن د؟
این دختر چه شهامتی داشتت ،چقتدر راحتت ستر
صحبت را باز میکرد .گفتم:
_ حوصلة مهمانی ندارم ،حرف زیادی متیزننتد و
این نرانة سطحی بودن افکار است.
تن کته حرفتی
سکوت کردم ،آیا او فقط برای ایت
زده باشد همچو سؤالی را مطرح کرد؟
خب پس میشود ادامه داد سرم را بلند کتردم و
با معاب نگاهش کردم و گفتم:
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_ چندین مهمانی بودم ،مگر نه؟
نگاه گ رایی درون چرمانم کرد و گفت:
_ میدان د خ لی هم مورد موجه بودید؟
منظورش را کتامالً متیفهم تدم ،اشتارة او بته
ً هم سن و سال خودمتان
دخترانی بود که مقریبا
بودند و من آنها را گذرا در مهمانیها دیتده
بودم.
ّهی به آنها ندارم.
_ من ه چ موج
_ ولی آنها موجه دارند.
با بیموجهی به مسئله نگاهش کردم ،حتالتی در
صتتتتتورمش پ تتتتتدا شتتتتتد کتتتتته فکتتتتتر
نمیکنم حتی لئونتاردو داوینچتی هتم متیدیتد
میموانست مثتل لبخنتد مونتال زا بته مصتویر
بکرد .لبخندی موأم با شتک متوأم بتا حستادت
موأم با لذت ...نمیدانم چه بگویم ،یک حالتت
بخصوصی که حتی نمیشود با کلمات ماستم کترد.
گفت:
_ آنها حتی راجن به شما بحث هم میکنند.
بیمفاوت نگاهش کردم:
_ بکنند.
چند لحظهای سکوت کترد ،متن هتم ستاکت شتدم،
ناگهان با لحنی ظری پرس د:
_ آیا م ل به مسابقة ب ست سؤالی دارید؟
ح ران شدم ،مسابقة ب ست سؤالی؟ با سرپرستتی
آقای مقی روحانی؟
او از کاا میدانست که این برنامه و برنامتة
مرتتتتتاعرة آقتتتتتای مهتتتتتدی ستتتتته لی از
برنامههای مورد عالقة من بودند کته هرگتز از
دست نمیدادم.
نمیدانستم این حرفها و حدیثها چته ارمبتاطی
به در ریاضی میموانستت داشتته باشتد؟ در
ریاضی!!
کناکاو شدم ،متیخواستتم بفهمتم چته در فکتر
دارد .گفتم:
_ اگر م ل شماست.
سؤالها را از قبل آماده داشتت ،مستابقه هتم
تتواب
تتن جت
تترد و مت
تتیکت
تتؤال مت
تتود ،او ست
نبت
میدادم .فکر کرده بودم میخواهد اطالعتامی از
شاگردش! پ دا کند و با علم و آگاهی شرود به
کار نمای م ،اّ
ما سؤاالمش ه چ در مقولة در و
مدرسه نبود.
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_ آیا دختری در شهرمان چرم به راهتان هست؟
_ نه.
_ آیا به کسی قولی دادهاید؟
_ نه.
_ آیا ما به حال عاش شدهاید؟
توای طوفتانی
قلبم مانند مرغی وحری کته در هت
درون دام افتتتتتتتاده باشتتتتتتد برتتتتتتدت
میطپ د .خدایا کمکم کن .بعد از متدمی ستکوت
که برای آرام شدنم الزم بود گفتم:
_ نه.
_ اصالً از دختری ما به حال خوشتان آمده؟
_ نه.
_ میدان د که دختری در نگاه اول گرفتارمتان
شده و عاشقتان شده است؟
_ کی؟
_ روبرویتان نرستته ،از همتان روز اول متوی
خانةمان جلوی آئ نه.
نگاهم را به روی رنگ نک ثابت کترده بتودم .آخ
خدایا چه ش رین و چه لذیذ بود این ش رینی.
خیا انگیز و جان پررور چرو
ررررراپایی
ررررل سر
رررروی گر
بر
نداری غیر از این یبی کره
مررریدانررری کررره زیبرررایی

من از دلبسرتگیهرای یرو برا
رررررررتم
ررررررره دانسر
آئینر
که بر دیدار خود مشرتاق یرر
رررررررررررررررررررایی
از مر

چه ش رین شعر میخواند ولی نمیدانتم دستتپاچه
تد .آن
بود یا چه که مصراد آخر را درست نخوانت
تیمتوان
روز فهم دم که همان طوری که با چرم مت
دید و لذت برد از راه گوش هم میموان شتن د و
بر ّ
تر
ترد ،ختدایا ایتن دختت
ترواز کت
قلة لتذت پت
مخاطبش من هستم؟
_ نمیخواه د چرم از رنگ نک برداریتد و مترا
نگاه کن د؟
سرم را بلند کردم ولی انگاری قدرت ب تان را
از دست داده بودم .خ لتی آرام ،خ لتی مالیتم
باصدای مخمل ن پرس د:
_ آیا شما هم مرا دوست دارید؟
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چه جوابی داشتم جز رضای روح و روانم.
_ بلتتی ،بستت ار زیتتاد ،از روز اول از درون
آئ نه.
چرمهای زیبایش درخر د و شعاد این درخرش متا
ترد .ختدایا،
زوایای روح و قلبم را درخران کت
خداوندا ،چه ش رین است این سخنان ،چه لذیتذ
تالم
تت در عت
ته خوبست
تن ش ت رینی ،آخ چت
تت ایت
است
ریاض ات غرق در عوالم زیبتای عرت و جتوانی
شدن.

مردآ
گریه
دولت
دولت
زندآ

بودم ،زندآ شدم
بودم ،خندآ شدم
شق آمد و من
پایندآ شدم
شدم ،زندآ شدم ،خندآ شدم ،خندآ شدم

صورمش گل انداخته بود ،من هم سرخ شده بودم،
بود ولی صدای متن حتتی
صدای او محکم و لط
با آن جمالت کوماه که ادا میکردم معلوم بتود
که میلرزد.
باز هم چند لحظهای سکوت کردیم ،سکومی پر از
گفتگو.
_ ما به حال دختری را بوس دهاید؟
تن
این را دیگر چگونه میموانستم جواب بدهم؟ مت
ما بته حتال جتز بوستههتایی گتذرا از پتدر و
مادربزرگ و عمه و خاله و دایی و عمتو ماربتة
دیگری در بوس دن نداشتم ،به خاطرم آمتد روزی
در شهرمان یکی از دخترهای کوچولوی همسایه از
من پرس ده بود:
_ ماچ آرم ستی بلدی؟
که من فرار را بر قترار مترج م داده و دوان
دوان خودم را به خانه رسانده بودم و در را
محکم بسته و موی اماق قایم شده بودم.
جواب نفی دادم.
با مهربانی نگاهم کرد و با زیبایی خواند:
ررار
رر از شر
ررزندآ یر
سر
ررررررردی
ررررررم کر
آهر
رر از غب رار
رادآ یر
افتر
راهررررررم کررررررردی
رن و
دانی چه زمان دیر
دلرررررم دزدیررررردی؟
آن لحظه کره دزدیردآ
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نگررررراهم کرررررردی

قامت موزونش را حرکتی داد و از جتایش بلنتد
شتتتد ،بتتته طتتترفم آمتتتد ،بتتته لطافتتتت
رایحهای از همان شببوها بوسهای بر لبان متن
نراند!!.
انتظار داشت من هم همان کار را مکترار کتنم،
تدنم از
تودم .ممتام بت
حرکتی نکردم ،من بلد نبت
تابی
تب ،التهت
تابی عا ت
توخت ،التهت
تیست
تاب مت
التهت
بیسابقه ،حالتی ناشناخته .عالمی مازه.
سراپایم آمش گرفته بود ،عرق شرم چهترهام را
پوشاند ،نتوانستتم بایستتم ،نتوانستتم دوام
ب اورم به سرعت فرار کردم:
_ خداحافظ.
_ به ام د دیدار فردا.

20
ب رون خا نه نس م مالیمی می وزید  ،رطوبت لبا نش
بر روی لبانم به کمک نس م خنکای لذیذی را در
کامم می ریخت .احسا کردم که می خواهم بدوم،
س نه بر با د د هم  ،به پر و ا ز آ یم و ر طو بت
لبا نش ر ا بر لبا نم بخرکا نم و د ر و ن پوست و
منم نگه دارم.
دویدم ،به سرعت ،به شد ت ،بی موجه به ز م ن و
زمان ،نه رهگذران را دیدم نه دوری راه را
فهم دم.
ر ا ه طو ال نی ا ی هم بو د  ،و لی د و ر ی آ ن را
نفهم دم.
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ه اان زده ،ح ران و شتابان به خانه رس دم.
به سرعت خودم را درون اماقم انداختم و در
را از پرت بستم.
خدایا این منم؟ خدایا این مویی؟
چگونه در طتی ایتن مدت کومتاه ،ه مه چ تز
می مواند اینقدر م غ ر کند؟ در کمتر از یک
ساعت؟ ممام زندگی من ز یر و رو شتده بتود.
خدایا ا ین منم؟ یعنی من هم کسی بودم نمتی -
دانستم؟ یعنی چ زی در من هست که مورد موجه
دختری قرار گرفته ام؟ پس من حق ر نبودم ،من
ه چ نبودم.
ممام آنچه که در آن صبم ،در آن سحر بتر متن
گذشته بود بارها و بارها مرور کردم .بتاورم
نمیشد که من هم کسی بوده باشم.
تدم ،آرام در امتاقم را بتاز
از جایم بلند شت
کردم ،درون هال کسی نبود ،ه چ کس متوجه متن
نبود .پاورچ ن پاورچ ن جلوی آئ نه رس دم.
همان آئ نه.
همان آئ نه جادویی ،همانی کته پناترهای شتد
گروده بر دن ای زیبای من ،این بتار و بترای
اول ن بار با نگتاهی دق ت بته ختودم نگتاه
کردم.
صورمم گندمگون اما سرخ سرخ شده بود ،موهایم
بلوطی م ره و کمی بلند ،بستکه دویتده بتودم
این هم آشفته و درهتم شتده بتود ،فرقتی کته
معمتتتتتتوالً از گوشتتتتتتة چتتتتتت بتتتتتتاز
میکردم دیده نمیشد ،همه به هم ریخته بود.
ً بلند به نظر میرس دم ،شتانزده
الغر و مقریبا
سالم بود ولی...
ً عاش شده بودم و این عر بود که مترا
واقعا
زنده کرده بود.
شب شام نخوردم ،میمرس دم رطوبت لبتانش محتو
شود .رطوبت لبانش درون لبانم جذب شده بتود،
یکی شده بود ،جدایی نداشت.
ن می از شب گذشته بود ،ب دار بودم ،ستر بتر
بالش نهاده بودم اما در پرواز بتودم .قترار
چ ست؟ صبوری کدام ،خواب کااست؟

سوزندگی نگاآ پر س نی
شبی بیدار خواب
برایم به ارمغان آورد
که یا صبحدم
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روح و جانم را بیمارگونه
در آیی یبی پر شکوآ
از شق و دلدادگی بسوزاند

شبی بلند ،گرم ،نا آرام و بینهایت وحرتتناک
بود.
امشب ز غمت میان خون
خفت
خواهم
از بستر افیرت بررون
خواهم خفت
باور نکنی خیرا خرود
را بفرست
یا در نگرد که بی یو
خفت
خواهم
چون

ته
تاده بتود زمزمت
تاق افتت
همة آنچته را کته امفت
تردم ،امتا متر
میکردم ،مرور میکردم ،لذت میبت
سراپایم را فراگرفته بود .اگر میفهم دند؟ اگر
پدر میفهم د؟ اگر مسخرهام میکرد ،اگر ...هتر
بار که خوابم میبرد به طور وحرتناکی از ختواب
میپریدم ،سر جایم مینرستم ،دست بر روی قلتبم
میگذاشتم ،به شدت میزد .خدایا چه کتنم؟ وقتتی
کمی خواب از سرم میپرید ب اد متیآوردم کته او
دوستم میدارد .صدای ش رینش در گوشم طنت ن متی-
انداخت ،آرام میشدم ،دوباره میخواب دم .آه که
باز هم کابو گریبانم را میگرفت ،باز میپریدم،
باز...
ما صبم فکر میکردم ده بار خواب دم ،پر یدم،
ب دار شدم ،آرام شدم و دوباره خواب دم و عابا
که زنده از بستر برخاستتم! ما بور شتدم ستر و
صورمم را برویم ،آه که اثر لبانش محو شد.
سر صبحانه پدر با معاب نگاهم کرد .مادر بتا
نگرامی پرس د:
ت دیرب در خواب با خودت چه کردهای؟
ه چ کس نمیدانست که در طی یک شب بزرگ شتدهام،
تان لحظتۀ شت رین احستا
آری من همان روز و همت
ترای ختودم کستی
کردم که بزرگ شدم ،مرد شدم ،بت
شدم ،ب دار بودم ،خواب نمیدیدم.
در این دن ا دیگر منها نبودم ،کسی بتود کته
ً دوستم بدارد ،عاشقم باشتد ،در دن تای
واقعا
او همه جا متعل بته متن باشتد ،متن ستلطان

 / 120حباب آرزوها

سرزم ن با شکوه عر او شتده بتودم ،متن آری
من ،م الد منها ،م الد غمگ ن.
آری پدر ،من دیگر حق تر نبتودم ،دیگتر هت چ
نبودم ،انسانی بودم آزاد ،الی دوست داشتن و
دوست داشته شدن ،الی محبت ،محبتی بیشتائبه،
محبتی که با همۀ دوستیهای ما به آن روز فرق
داشت.

هستی چه باشد؟ آشفته خوابی
نقی فریبی ،مو سرابی
ن ل محبت پژمردآ شد کو؟
فیض نسیمی ،اشک سحابی
در بحر هستی ،ما چون حبابی
جز یک نف نیست ،مر حبابی
از هجر و وصلم ،حاصل همین بود:
یا انتظاری ،یا اضطرابی
ما از نگاهت ،هستیم ورنه
کیفیتی نیست ،در هر شرابی
از داغ حسرت ،حرفی چه گوید؟
ناکامیابی ،با کامیابی؟
دیدم رهی را ،میرفت و میگفت:
هستی چه باشد؟ آشفته خوابی

"سایه عمر ــ رهی معیری"

21
روز بعد سر ستاعت ده دم در خانۀشتان بتودم.
مادرش در را به رویم باز کرد.
_ سالم خانم.
_ سالم م الدخان چطورید؟
_ به مرحمت شما.
_ بفرمای د ،بفرمای د نازن ن منتظرمان است.
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عابا؟ من را به درون خواند و خود از خانته
ب رون رفت!! باز هتم متن مانتدم و نتازن ن،
منها ،بیحضور ب گانهای ،آزاد.
کنارم نرست ،لبخند بر لب داشت.
هنوز خاالت میکر دم مستق م موی صورمش نگتاه
کنم.
_ امروز از رنگ نک خبری ن ست.
ه چ نگفتم ،پرس د:
_ میدانی چرا؟
_ نه چرا؟
_ که مو جز من به چ ز دیگری نگاه نکنی.
خندیدم ،پرس د:
ً دوستمداری؟
_ واقعا
_ بی نهایت.
_ می موانم بپرسم از کی؟
_ از همان نگاه اول گرفتارم کردی.
_ گرفتار؟
ً.
_ آری گرفتار ،دق قا
نمیدانم چته برداشتتی از ایتن کلمته داشتت.
گفتم:
_ گرفتارت شدم ولتی ایتن گرفتتاری را دوستت
دارم ،میپسندم ،میدانی نازن ن این گرفتتاری
قلب و روح مترا از آالم گذشتته شسترتو داده،
فرم گرفتم ،احسا امن ت میکنم ،زندگ م رنتگ
دیگری پ دا کرده ،به فردایم ام دوار شدهام.
ّ دو چشمانت مررا
سیاهی
کشررررررررررررررررررت
به قتلم حاجت ییرر و
کمرررررران نیسررررررت

درازی دو زلفانت مرا
کشرررررررررررررررررت
خررم ابرررو و مژگانررت
مررررررررا کشرررررررت

خندید ،مثل گل شکفت:
_ آقا ما زندۀ شما را میخواه م نه ُ
مردۀمتان
را.
تیمتانم ،متن
_ مو اگر در کنارم باشی زنده مت
ُ
مرده بودم ،مو زندهام کردی.
_ یعنی اینقدر؟
_ ب رتر از این.
_ پس مو فقط منتظر یک اشارت بودی.
_ راست است ،راست است.
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_ چرا این همه وقت نگفتی دوستم داری؟
_ شرم داشتم.
تندلیاش راکنتارم کرت د .بتوی
باز هم خندید ،صت
تاره
مناش مدهوشم میکرد .دوباره عرق کردم ،دوبت
تا
پاهایم شرود به لرزیتدن کترد ،دوبتاره احست
کردم پرندهای درون قفسۀ س نهام به دام افتاده
است.
_ م الد میدانی چه چ ز مو را دوست دارم؟
_ نه نمیدانم.
_ غم با شکوهی در م ان چرمانت است.
چ زی نگفتم.
_ میمرس دم غم عرقی باشد.
نمیدانم چرا چرمهایم پر اشتک شد ،دستتپاچه
شد ،دستهایش را زیر چانهام گذاشتت ،سترم را
بلند کرد.
_ نگاهم کن ،بته متن درو گفتتی ،متو عاشت
بودی.
تس
تمانم حت
تک را در چرت
تش اشت
ته جوشت
تالی کت
در حت
میکردم با خندۀ ملخی گفتم:
_ کاای کاری دختر؟
_ چرا غمگ نی ،به من بگو چرا؟
دو ستتاعتی را کتته بایتتد صتترف در ریاضتتی
میکردیم ،با او درد دل کردم ،به او گفتم که
با وجود داشتن پدر و مادر ولی منهتا هستتم،
به او گفتم که پتدرم نمتیدانتم چترا دوستتم
ندارد ،به او گفتم آنچه را که میشود گفت.
ولی هرگز به او نگفتم که پدرم بتد دهتن استت،
فحاش است و ما میمواند کتکم میزند .فکر میکردم
ب رتر از این خرد میشوم .به صداقت گفتم که غم
درونم از دست پدر است نه از غم دیگری.
ساکت و آرام به حرفهایم گوش کرد ،ب رتر بته
طرفم کر ده شد ،احسا صم م ت ب رتری کردیم.
_ می دانی نازن ن اگر پدرم راز ما را بدانتد
نمیدانی چه میشود؟
_ من و مو نباید رازمان را برمال کن م ،ستعی
کن م خودمان رازدار باش م.
_ میشود؟
_ من و مو اگر ما شویم غ ر ممکن ها را ممکن
میکن م.
_ ام دوارم.
_ مطمئن باش .میخواهی مراعره بکن م؟
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_ دیرم شده باید برم ،فردا.
بلند شدم.
گفت :مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو؟
ُ
مردم ازین هو ولی قدرت و اخت ار کو؟
به طرف در اماق راه افتادم .گفت:
این آمدن این رفتن و
داری
یو
که
نازی

جز کشتن من نیست نیازی
داری
یو
که

ایستادم ،لبخند بیرنگی بر لبانم نقتش بستته
بتتود ،روبتترویم ایستتتاد ،آرام دستتتم را روی
موهایش کر دم:
_ خداحافظ.
_ خداحافظ.
دلم از غصههای خودم گرفته بود ،دیرتب کلتی در
تا پت ش
ته چ زهت
مورد امروز فکر کرده بتودم و چت
تد
ب نی کرده بودم ،ولی ه چکدام چنان پ ش ن امت
که اندیر ده بودم و چه بسا او هم مثل من.
آن شب با وجود ختواب آشتفتهای کته شتب قبتل
ً نخواب دم!
داشتم معمدا
ما صبم دیوان حافظ را میخواندم ،دنبال اب امی
ترای او بایتد
تاعره بت
تن مرت
ته فتردا موقت
بودم کت
میخواندم.
ً عر عاب قدرمی دارد.
واقعا

و

آب
یار،
منز
هوای
ماست
زندگانی
صبا بیار نسیمی ز خاک
شیرازم
هر آنکو خاطر مجموع و یار
دارد
نازنین
سعادت همدم او گشت و دولت
دارد
همنشین

هر ب تی از حافظ که کلمۀ نازن ن در آن بتود
همتتته را حفتتتظ کتتتردم ،شتتتعرهایی کتتته
ً از
میموانست گویای سخنانی باشد که من شخصتا
ترون
تافظ ب ت
توان حت
تتم از دیت
ترم داشت
تنش شت
گفتت
کر دم.
آیا جرأت ختواهم داشتت مثتل او ،مثتل او...
باشم؟
اگر باز هم برایم رنگ نک ن اورد خواهم گفت:
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از چاشنی و قند مگو
هررررریچ وز شرررررکّر

ز آنرو که مرا از لب
است
کام
یو
شیرین

اگر من جترآت نکتنم و او بتاز پ رتقدم شتود
میگویم:
دیدار شد میسّر و بوس
و کنررررررار هررررررم

از ب ررت شررکر دارم و
از روزگرررررار هرررررم

خدایا شکرت ،دیربم با امربم! وای مفتاوت از
زم ن ما آسمان است.
هر آنکو خاطر مجموع و یار
دارد
نازنین
سعادت همدم او گشت و دولت
دارد
همنشین

_ م الد ،م الد!
_ بلی مادر !
_ پسرم امتحان داری؟
هرگز درو حرف نمیزدم و شتاید ایتن یکتی از
دالیل عقب افتادگ م در جامعهای بود کته درو
را بد نمیدانست و درو مصتلحتآم تز را چتون
وحی منزل پذیرفته بود.
_ نه مادر.
_ پس چرا دیرب ما صبم نخواب دی؟
_ خوابم نبرد.
_ چرا؟ مریضی؟
_ نه مادر.
_ حاال چه میخوانی؟
_ دارم شعر حفظ می کنم.
_ خوبه.
فردا باز هم بر خالف آنچه پت ش ب نتی کترده
بودیم نه به مراعره گذشت نه به مغازله.
دیگر در هر فرصتی که پ ش میآمتد متن همتراه
پتتتدر و متتتادرم در مهمتتتانیهتتتا شتتترکت
میکردم ،نازن ن هم بود.
با هم قرار گذاشتته بتودیم دور از هتم ولتی
روبروی هم بنر ن م.
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من نمیدانم آنانی کته قتوان ن شتداد و غتال
برای دور نگهداشتن جوانتان متینویستند ختود
عاش نردهاند؟ ختود جتوان نبتودهانتد؟ ختود
عنفوان جوانی را ندیدهاند؟ هت چ ن تازی بته
ارمباط ف زیکی و منگامنگ ن ست ،دو نفتر کته
همدیگر را دوست دارنتد از فضتایی کته در آن
نفس میکرند هم لذت میبرند.
ما دورادور ،فقط با یک نگاه ،یک مبسم هتزار
سخن میگفت م و هزاران سخن میشن دیم .بعتدها
یکی برایم نوشت :من خوشحالم در شتهری متنفس
میکنم که هوایش به نفسهای مو آم خته است.

22
در سکوت دلنشین نیمه شب
میگذشتیم از میان کوچهها
رازگویان ،هر دو غمگین ،هر دو شاد
هر دو بودیم از همه الم جدا
یکیه بر بازوی من میداد گرم
شعلهور از سوز خواهیها ینی
لرزشی بر جان من میری ت نرم
ناز آن بازو به بازو رفتنی
در نگاهم ،با همه پرهیز و شرم
برق میزد آرزویی دلنشین
در د من ،با همه افسردگی
مو میزد اشتیاقی آیشین
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زیر نور ماآ دور از چشم غیر
چشم ا بر یکدگر میدوختیم
هر نف صد راز میگفتیم باز
در یب ناگفتهها میسوختیم
نسترنها ،از سر دیوارها
سر کشیدند از صدای پای ما
ماآ ،میپائیدمان از روی بام
شق ،میجوشید در رگ ای ما
سایههامان ،م ربانتر ،بیدریغ
یکدگر را ینگ در بر داشتند
یا میان کوچهای با صد م
دست از آغوو هم برداشتند
باز هنگام جدایی در رسید
سینهها لرزان شد و دل ا شکست
خندآها در لرزو لبها گری ت
اشکها بر روی رؤیاها نشست
چشم جان من بناکامی گریست
برق اشکی در نگاآ او دوید
نسترنها سر به زیر انداختند
ماآ را ابری بکام خود کشید
یشنه ،ین ا ،خسته جان ،آشفته حا
در د شب میسپردم راآ خویی
یا بگریم در غمی دیوانهوار
خلویی میخواستم دل واآ خویی
"فریدون مشیری"

مابستان سال  1343رو به اممام بود ،مدرسههتا
به زودی باز میشدند.
روزی با نگرانی شتگرفی کته در چرتمانش بتود
غمگ ن و ناراحت به من گفت:
_ میدانی م الد پدر و مادرم مترا متیخواهنتد
بفرستند ش راز پ ش یکی از خویرانمان.
_ برای چه؟
_ که آناا ادامه محص ل بدهم.
_ مگر ایناا نمیموانی؟
_ متتیگوینتتد آناتتا مدرستتههتتایش و معلم تتنش
بهترند.
سایة غم را در چهرهام دید.
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_ م الد از هر فرصت برای دیدن مو بر میگردم.
_ باشد.
_ اگر خ لی ناراحتی نروم.
_ نه برو ،نه!
تداد اشتکهتایی را کته درون
غرورم اجتازه نت
چرمهایم جمن شده بود روبروی او فرو بریتزم.
با عاله از او جدا شدم.
او رفت و من با یاد و خاطرهاش منها مانتدم.
از مر پدر جرأت نکردم بگتویم بترایم نامته
بنویسد ،میدانستم پدر کناکاو میشتود و آمتش
بپا میکند .ممایلی به درگ ری با او نداشتم،
م ل داشتم داستان عرقمان همچنان پنهان
بماند ولی آثار غم جدایی بر چهرهام نمایان
بود و آن را نمیموانستم کتمان کنم.
دوستانی یافته بودم ،اوقات فراغت در قسمت
نقاشی و مئامر دب رستان خ لی با جدیت
فعال ت میکردم .زندگ م رنگ و بوی دیگری
یافته بود .عر مرا سرپا نگه میداشت .مرور
خاطرات مرترک لحظات خال م را ُ
پر میکرد ،در
بوم نقاشی او را میدیدم ،روی سن با او
میگفتم.
طاق
قیل

رواق مدرسه و
لم
قا
و

در حلقه های آن خم
ایم
ن ادآ
گیسو

الغر بودم ولی دوست داشتم وقتی نازن ن میآید
ه کلم زیبامر شود ،در قسمت مرب ت بدنی مدرسه
با وسائل ناقص ،عصرها و صبمهای زود بدنم
را پرورش میدادم .هر نفسی که می کر دم به
یاد او و به خاطر او بود.
پای ز با همۀ شکوه و زیبائ ش گذشت ،پای ز
که به ح بهار عارفان است .در این منطقه
ً زیباییهای طب عت غوغا میکردند.
واقعا
زمستان رس د ،زمستانی گرم مثل بهاران ما در
شمال ،آن هم گذشت ،با روزهای کوماه و شبهای
طوالن ش گذشت ،هر چند دور از یار و بتدور از
دیار .ع د از راه رس د و مژدۀ ورود آن عزیز
سفر کرده را با خود آورد.
من
مشکل

از
برم

دست

غمت
جان

ولی د را یو آسران
بررررردی از مررررن
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_ انگاری آب و هوای ایناا شاعر پرور است.
_ من موی شهر خودمان هم کلی شعر حفظ بودم.
_ عاشقانه؟
_ نه عارفانه.
_ اووه چه ُ
پز میدهی.
_ بلی خانم ما این م.
چه ایام ش رینی بتود آن ست زده روزی کته در
کنار هم گذراندیم و چه زود گذشت.
روز س زده از راه رس د ،س زده روز بته یتاد
ماندنی بود اگر فتردایش روز فتراق و جتدایی
نبود .بدور از چرم اغ ار ،با هم قتدم زنتان
از جمن دور شدیم ،درختان وحری ارغتوان همته
به گل نرسته بودند ،وه که چقدر زیبتا و بتا
شکوه بودند.
_ فردا روز جدایی است.
_ روز مرگ ،روز جدایی ماست.
_ مو دوست داری کنار هم خاکمان کنند؟
_ مو به این چ زها اعتقاد داری؟
_ به چه چ ز؟
_ که بعد از مترگ کنتار هتم آرم تدن فایتده
داشته باشد؟
_ چه کسی از مرز مترگ و زنتدگی برگرتته کته
بگوید آن طرف چه خبر است؟
_ ه چکس!
کرره یررا ناگرره ز
بیا یا قردر
همررردیگر نمرررانیم
همررردیگر بررردانیم
_ من با ممام وجود فدای موام.
_ من هم.
تود ن تاورده
_ دوری خللی در عرقت به من بوجت
که؟
_ عر و محبتم به مو ب رتر شده.
دستهایش را به دست گرفتم ،چند قدمی بیکالم و
آرام راه رفت م.
_ م الد.
_ چ ه؟
_ آن دوچرخه را میب نی؟
_ آره.
_ فکر میکنم مال باغبان است.
_ خب.
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_ ب ا سوار شویم.
روی دوچرخه پر در آوردیم با سرعت ممتام پتا
میزدم و او پر از شادی و ه اان بلند و زیبا
قهقهه میزد ،ش طنت میکرد ،آنقدر بتا فرمتان
دوچرخه بازی کرد و چرخاند متا بتاالخره درون
تایی
تردیم ،درون دن ت
تقوط کت
تدون آب ست
تویی بت
جت
گلهای وحری و علت هتای متازه رستتۀ لط ت و
خوشبو.
به آرامی به آغوشم خزیتد ،دستتهتایش را دور
گردنم حلقه کرد  ،در حالی که ظربان قلتبش را
در همهي جانم به وضتوح احستا میکتردم آرام
گفت:
_ م الد خ لی دوستت دارم.
رای
بر لربم شرعله هر
بوسرررررررررررر او
در خیالم سرتارآ ای
پرررررررر نرررررررور

ره
می شکوفد چرو اللر
گررررررم نیررررراز
میدرخشد میان هال
راز
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23
دب ری داشت م به نتام آقتای موانگر ،مترد
ته از مّ
الکتان
ً جوان و ش ک پوشی بتود کت
مقریبا
بزرگ محلی بود ،ل سانس ادب ات داشت و بترای
تتتدریس
تتتاعت مت
تتتد ست
تتتهای چنت
تتتنن هفتت
مفت
میکرد .حاال نمیدانم اوضاد چگو نه استت امتا
زمان ما به جهت کمبود کادر آموزشتی دب تران
تراوان در
تر ردهای فت
تر از هت
تدریس بگ ت
ح ت التت
مدار پخش بودند.
یادم میآید ساعتی سی مومان میگرفتند که حتی
آن زمان هم پول کمی نبود.
آقای موانگر دب ر دستور زبان فارسی و قرائت
ما بود.
سال محص لی رو به پایان بود و منتظر امتحانات
تر از
آخر سال بودیم ،در هایم بتد نبتود غ ت
تود،
صرف و نحو عربی که هرگز مورد موجه متن نبت
ه چگاه مایل نبودم و هرگز هم ن ستم فارسی را
توب
تا را خت
تۀ در هت
تنم ،بق ت
تویش کت
تی معت
تا عربت
بت
تردم،
تیکت
تی مت
توب معنت
میخواندم ،شعرها را هم خت
تایی
خ لی شعر حفظ داشتم ،میبایست در مرتاعرههت
تیدادم
تازن ن اناتام مت
که در دیدارهایمان با نت
توب
تی خت
تاء خ لت
توانم ،انرت
تت اول بخت
تعرهای دست
شت
مینوشتم قبالً هم چن ن بودم ولی حاال انرتاهایم
تام
تود چتون الهت
حال و هوای بهتری پ دا کرده بت
دهندۀ خوبی داشتم و به دل همساالنم مینرست.
تی مکل ت
جناب موانگر شاید به جهتت عالقتۀ شخصت
تدائن خاقتانی را
کرده بود شعر مرهور ایتوان مت
حفظ کن م و گفته بود:
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_ احتماالً در امتحان شفاهی فارسی مورد ستؤال
قرار خواهد گرفت.
شعر فوقالعاده آموزنده و قرنگی بود ،همه را
حفظ کردم ،امروزه شاه ب تهایی از آن ب تادم
مانده است:

برت بین از
هان ای د
هان
کن
نظر
دیدآ
دندان هرر قصرری پنردی
دهررررردت نرررررو نرررررو
گوید که یو از خاکی مرا
خررراک یررروایم اکنرررون
کسری و یرنج زر پرویز و
ّیررررررررن
برررررررره زر

ردائن را آئینر
روان مر
ایر
ررررررررررررررررت دان
بر
پند سر هر دندانه بشرنو
ز برررررررن دنررررررردان
گامی دو سه برمانه اشکی
بفشان
هم
سه
دو
بر باد شدآ یکسر با خراک
ررررررران
ررررررردآ یکسر
شر

تنم ایکتاش ایتن شتعر واال را
امروز فکر متیکت
بتمام زبانهای دن ا مرجمته کن ند ،حتاال نته
منظوم حتی بصورت نثر در آورند و پادشاهان و
بته جتای کلمتات و جمتالت
حاکمان موقن محل
کل رهای این آئ نة عبرت را از حفظ برای خود
و ملتران بخوانند.
آخر چرا همگتان در همته جتا غافتل از گتردش
روزگارند؟

بر دیدۀ من خندی کاینجرا
ز چرررره مرررری گریررررد
خود دجله چنان گرید صد
گویی
خون
دجل
ّ
اینست همان صفه کز هیبرت
او برررررررررررررررررردی

خندنررد بررر آن دیرردآ
کاینجررا نشررود گریرران
کز گرمی خونابی آیی چکد
از مژگررررررررررررررران
بر شیر فلک حمله شیر ین
شررررررررررررررررادروان

بگذریم ،این مقدمه برای حکایت غم عظ می بود
که آمش بر جانم زد.
روز امتحان رس د ،از دوستتانم هتر کتس رفتت
امتحان داد و برگرت ،سؤال کردیم:
_ چند ب ت خواندی؟
_ چهار ب ت.
_ محمد مو چند ب ت؟
_ هفت ب ت.
_ علی؟
_ سه ب ت.
نوبت به من رس د.
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تا دقتت ختوا
شعر را از ا ول شرود کتردم و بت
ندم ،ضمن خوا نتدن بته یتاد آن معلتم دانتا
افتادم که شعر هام را از من پرس ده بتود و
بعد به من جایزه هم داد .جناب آقای موا نگر
سرش پای ن و با خودکتار روی روزنامتهای کته
جلویش بود خط میکر د و ا نگاری نمیختوا ستت
به من دستور بدهد که بس است.
ممام کته کتردم سترش را بلنتد کترد و نگتاه
موذیانهای به من کرد.
ه چ کس جز من و او در اماق نبود .گفت:
_ پسر خوب به پدرت بگو اگر به مواف نرست م
هم صد هزار مومان را از دست میدهد و هم این
که پسر عزیزش مردود میشود.
چنان رنگم پریده بود که وقتتی بچتههتا دورم
جمن شدند ه چکدام را نمیدیتدم و آنهتا فکتر
کردند و شاید باور کردند که خودم امتحان را
خراب کردهام.
اّ
ما قض ه چه بود؟
تد
تت و درآمت
تراوان داشت
تک فت
توانگر ملت
تاب مت
جنت
بیحساب ،او میخواست از پرداختت مال تات بتر
درآمد طفره برود و بتدین جهتت بترای رهتایی
حاضر به رشوه دادن شده بود ،امتا پتدرم هتر
بدی که داشت شرافتمند بود و دزد نبود.
شب موضود را به مادرم گفتم:
_ مادر خواهش میکنم فراموش نکن به پدر بگو،
مسأله قبولی و مردودی من است.
ِرت است؟
_ پسر مگر شهر ه
ِرت بود.
متأسفانه شهر ه
پدر گفته بود:
_ بگو به روی خودش ن اورد و عکسالعملی نران
ندهد.
من هم هم ن کار را کردم ولی رد شدم.
کسی دلواپس من نبود خودم رفتم پهلتوی متدیر
مدرسه.
_ آقا آخه مگر میشود؟ شما بررسی کن د.
_ چرا نمیشود؟ معلم در کار خودش مستقل است.
_ مستقل است برای هر کار خالف؟
_ مطاب بند فالن و بهمتان ،نظتر معلتم مهتم
است.
_ آخه این چه آی ن نامهایست؟
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_ وزارمی استت پستر ،آیت ننامته را کته متن
ننوشتم ،من ماری قانون هستتم ،قتانون آزادی
ّم ن داده است.
را به معل
امروز هر جا که صتحبت از آزادی و دموکراستی
متتتیشتتتود هم رتتته متتتن یکتتتی مخالفتتتت
میکنم ،عق ده دارم که هر کستی ل اقتت آزادی
را ندارد .آزادی هم آموختنی و یتاد گرفتنتی
است ،دورهای باید دید ،معل م باید یافت متا
الی آزادی بود و اّ
ال شمر ر م ز به دست زنگتی
مست دادن نه عقالنی است نه انسانی.
تود ،نتزد
دن ای زیبا و آسودهام به هم خورده بت
تردم؟
تیکت
تد مت
ته ستر بلنت
دوستان و آشنایان چگونت
تازن ن چگونته نگتاه
گذشته از همه ،به چرمان نت
میکردم؟ و جوابش را چگونه میدادم؟
افسردگی به سراغم آمتد ،ستاعتهتا ستاکت روی
تره
تق خ ت
ته ست
تیکر ت دم و بت
توابم دراز مت
رختخت
میشدم ،اشتها به خوراک نداشتم ،مک ده شتدم،
وارفتم.
تد ،او
تر از متا ممتام شت
امتحانات نازن ن دیرمت
تن
نت اة امتحانش را گرفت و آمد .فرشتة حامی مت
از راه رس د .بر خالف مصور من خ لی معاب نکرد،
آیا قبل از آمدن خبر یافته بود؟
اصالً مالمتم نکرد ،دلداریم داد.
_ م الد بیخ ال باش.
_ نمیموانم.
_ باید بتوانی ،سعی کن.
_ سعی میکنم ،موف نمیشوم.
تر
ته آینتدةمان ،مگت
_ به عرتقمان فکتر کتن ،بت
انتظار داری در زنتدگی هم رته موفت باشت م،
تواه م داشتت ،امتا
اووه آنقدر فراز و فرود خت
اگر دست من در دست مو باشد طوفان های سهمگ ن
تد ُ
بترد .اینکته
هم ما را از راه به در نخواهت
تن
چ زی ن ست ،برای زندگی آمادگی ب رتر از ایت
تن مت الد
ته ،مت
باید داشت ،قوی بتاش مثتل هم رت
ته
سرحال و قدرممند را دوست دارم ،مقص ر مو کت
نبود.
عابا این همه سخنان گترم و مستلیبختش را از
کاا پ دا میکرد؟
تا و
ترفهت
تامرین حت
تا زیبت
تهاش بت
تا خم رمایت
گویت
لط مرین نود بودن و زیستن ریخته شده بتود،
فکری باز و حالتی خ لی پختهمر از سنش داشت.
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استت کته فرامتوش
_ یعنی این غم آنقدر عم
کردی مثالً ما از راه رس دهایم؟
با معاب نگاهش کردم.
_ مثل اینکه از سفر برگرته مراسمی داردها.
و خندید.
_ مراسم استقبال؟
_ نه خ لی رسمی ،صم مانه ،خودمانی...
تة ملوستی در
دست هایم را باز کردم و مثل گربت
آغوشم خزید.
گر نکوبی شیشة غم
سنگ
به
را
هفت رنگی می شود
رنگ
هفتاد
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24
ین ا نره ز راز د مرن
پرررررردآ برافتررررراد
اوقات خوو آن بود که با
گذشت
دوست

یا بود فلک ،شریوۀ او
پرررررردآ دری برررررود
باقی همه بی حاصرلی و
در بررررردری برررررود

مدت چهار سال در هتر سترازیری زنتدگیام بتا
کوش ش مرا به باال هدایت کترد و ام تد دهنتدۀ
ناام دیهایم بود.
تد اول او ومنهتا او
تیآمت
هر غمی که به سراغم مت
ترای
متوجه میشد ،با حرفها و ام دهایش مرهمی بت
زخمهای درونم پ دا میکرد ،مرا به عرش میرساند
و خود آن پای ن مواظبم بود .برایم مستلم بتود
تط
که بیریا و با ممام وجودش دوستتم دارد و فقت
مرا میخواهد.
میدیدم که در من حل شتده همانگونته کته متن
تت .او
تم اوست
تم درون جست
تردم روحت
تیکت
تا مت
احست
شانزده و من نوزده سالم بتود ،در آن دن تای
پاکی که من و او به سر میبردیم جتایی بترای
درو و ریا نبود .دو پرندۀ جوانی بودیم کته
به سوی افقی دور بال گروده بودیم.
ناواهای خلوت ما نقره برای آیندۀ مرتترکمان
بود و این که پایههای سعادت و خوشتبختیمتان
را بر روی پاکی و مقد بنا کن م.
وقتی دیدارهای کوماه اگر مملو از نگتاههتای
غ ر بود آنچه را کته متیخواستت م بترای هتم
مینوشت م.
یادداشتهایی که نه پ ک داشت نه کبومر نامهبر،
خودمان پ ک و کبومر نامههایمان بودیم.
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وقتی نبود و نبودم خواندن آنچته کته نوشتته
شده بود احسا واالیی را در اندرونمان زمزمه
میکرد.
_ م الد میدانی شعری را که برایم نوشته بودی
چند بار خواندم؟
_ میدانم.
_ چند بار؟
_ به همان بار که من شعر مو را خواندم.
_ حفظی؟
_ معلومه.
_ من هم حفظم.
هزار دشمنم ار می کنند گررررم یرررو دوسرررتی از
قصررررررررد هرررررررر ک دشررمنان نرردارم برراک

_ چرا این شعر را نوشتی؟
_ خوشت ن امد؟
_ خوشم آمد اما یک کمی هم نگران شدم.
_ چرا؟
ً احسا خطر کردی که همچو شعری به دلت
_ حتما
نرسته است.
خدایا این دختر با این سن و سال چقدر دق ت
است ،راست میگفت چنتد روزی بتود کته
و عم
نگرانی مازهای به مبارک بادم آمده بود.
فرزاد برادر کتوچکم شت طان و احتمتاالً حستود
تن داده بتود
یادداشتهایی را که نازن ن به مت
الی کتابم پ دا کرده بود.
_ مو ،به چه حقی کتابهای مرا ورق میزنی؟
_ مو قدغن نکرده بودی.
تان
تزی را پنهت
تز چ ت
تن هرگت
تیگفتت ،مت
راست هتم مت
تایل
ته وست
نداشتم ،ولی چون خودم بیاجازه دست بت
شخصی برادرها و خواهرم نمیزدم فکر نکرده بودم
که دیگری این کار را بکند.
ام ا از آن روز به بعد سنگ نی نگتاه خرتمناک
پدر را ب رتر حس میکردم.
توی ح تاط دور هتم
معط الت مابستان بود ،همه مت
جمن بودیم ،خانوادة ما و خانوادة آقای معاون
اغلب روزها با هم بودیم و چه روزهای خوشی بر
من و نازن ن میگذشت.
پدر و آقای معاون با هم مرغول بحث و گفتگتو
بودند .مادرم با مادر نازن ن در فکتر مه تة
شام بودند.
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نازن ن و من همراه بچههای دیگتر "نران بردآ
کباب ببر" بازی میکردیم .این بازی بهتترین
وس له برای با هم بودن و در مألعام لذت بردن
بود!!
معموالً وقتی نوبت به ما دو ما میرست د خ لتی
طول میکر د که یکیمان باصطالح بسوزیم و اغلب
صدای اعتراض بق ه بلند میشد.
_ م الد.
صدای پدر بود .فوری از جا بلند شدم.
_ بدو مهرههای شطرنت را بتا صتفحهاش ب تاور
بب نم این جناب معتاون چترا ا سترامژی متات
کردن حریفان را بلد ن ست؟
_ جناب رئ س اگر خودمان مات شدید چه؟
_ آن موقن قبول میکنم که ح با شماست.
رفتم موی اماق ،نازن ن هم دنبال من آمد.
چند دق قهای از بودنمان متوی امتاق نگذشتته
بود که پدر وارد شد.
_ آمدی مهرهها را ب اوری یا برای متن مهتره
بسازی؟
و بیآنکه بفهمم چی به چ ه چنان محکتم ست لی
زیر گوشم خواباند که سرم بته دوران افتتاد.
داشتم میافتادم که نازن ن مرا گرفت و فریاد
کرد:
_ چه میکن د آقای رئ س؟
وای وای وای
خدایا آبرویم جلوی دختری کته دوستتش داشتتم
بکلی رفت ،کوچک شدم ،حق ر شدم ،بته انتدازة
مرگ رنت بردم.
بیاخت ار اشک در چرمانم نرست ،هم از غم بود
هم از شرم بود و هتم از شتدت ضربه .ختدایا
بدبخت شدم.
در یک لحظة زودگذر مکان زم دفاعی من ب تدار
شده و بکار افتاده بود.
دستم را به سویش بلند کردم و آمرانه گفتم:
_ اگر یک بار دیگر دستت را به روی من بلنتد
کنی با این دستهایم مو را خواهم زد.
گفتم و بی اعتنا به همه ،با عالته بته طترف
درب ح اط رفتم ،در را محکم باز کردم و خودم
را موی کوچه انداختم و در را به شدت بستم.
سر کوچه نرس ده بودم که صتدای بتاز شتدن در
آمد.
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برنگرتم که بب نم کی هست ولی کمی قدم آهسته
کردم ،صدای نازن ن را از پرتت سترم شتن دم،
صدایش به وضوح میلرزید.
_ م الد کاا میروی؟
صدایم میلرزید.
_ پ ش پدربزرگم.
با ناله گفت:
_ نرو ،مو را به خدا برگترد ،به ختاطر متن
نرو ،م الد ،می...ال ...د.
آنچه مرا به مقابله برانگ خته بود جریحتهدار
ترد
تک مت
تود ،حتاال مثتل یت
شدن غرور مردانگ م بت
تد
مصم م گرفته بودم و باید عمل میکردم ،هرچنت
که دلم پهلوی نازن ن عزیزم بود.
به سرعت و عاله خ ابانها را طی کتردم و راه
جادة ب رون را پ ش گرفتم.
مریلیهای نفتکش شبانه روز مدام در جتادههتا
تردم ،پتنت
در حرکت بودند .دست موی ج بم کت
پول داشتم! ممامی سرمایة من به صتورت کتتاب
در قفسهای پهلوی هم چ ده شده بود.
و ح تران
آفتاب میرفت که غروب کند ،بالمکل
کنار جاده ایستاده بودم ،به آنچته کته پرتت
سرم امفاق افتاده بود میاندیر دم.
وقتی جسارمی را که نسبت به پدر کترده بتودم
ماسم کردم عرق شرم و احسا پر مانی سراپایم
تدایا چته کتار زشتتی کتردم!
را فرا گرفت .خت
خدایا.
با ممام وجود م ل به رفتن و فرار از متاوقن
و پناه بردن به پدربزرگ را داشتم ولی خ تال
نازن ن امانم را بریده بود.
تورد.
تیخت
تدود نمت
سر و وضعم به اهالی بومی آن حت
صتتورت ستتف د و موهتتای بلتتوطیام راننتتدهای را
کناکاو کرد ،از کنارم رد شده بود ولی عقب عقب
برگرت و جلوی پایم مرمز کرد.
_ کاا؟
با شرمندگی سرم را بلند کردم:
_ هر جا.
_ ب ا باال.
_ پول ندارم.
_ ب ا باال.
پریدم باال و ختودم را روی صتندلی انتداختم.
چند صد متری بدون سؤال و جواب در سکوت کامل
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طی شد .احسا کردم راننده از سر ما پایم را
ورانداز میکند.
خودم را جمن و جور کردم.
باز هم چند دق قهای ستکوت کترد و بعتد آهتی
کر د و پرس د:
_ پسر کی هستی؟
راستش را گفتم.
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کردم ن ش مرمزی زد و سرعت ماشت ن کتم

احسا
شد:
_ خب پسر خوب کاا داری میروی؟
_ پ ش پدربزرگم.
_ منهایی؟
_ بلی.
_ پدربزرگت کااست؟
_ شمال.
با معاب نگاهم کرد.
_ فرار داری میکنی؟ پدر و مادرت میدانند؟
_ نه.
_ چی شده همچو مصم می گرفتی؟
کمی مرّ
دد ماندم چه بگویم.
_ چی شده خانه را مرک کردی؟
_ با برادرم دعوایم شده.
_ خدا کمکت کند پسر ،ختب دعتوای بترادر بتا
برادر پ ش م اد .چرا به پدرت مراجعه نکتردی
که آشتیمان بدهتد؟ آن هتم آن پتدر ،آن مترد
محترم .نمیدانی چه مرد نازن نی پدرت است.
خ بر از دلم نداشت که از دست آن پدر بقول او
سر به کوه و ب ایان نهادهام.
ترده ه چوقتت
_ کمکی کته پتدر متو بته متن کت
فراموشم نمیشود.
داستانش را گفت و من با بیحوصلگی کمتی گتوش
دادم و بعد به فکر فرو رفتم .به فکر نازن ن
تیکنتد؟ غصته
بودم که حاال چه میکند؟ گریته مت
مگر متیشتود
میخورد؟ چه بکنم؟ با این پنت
ما شمال رفت؟
وقتی کام ون جلوی یک قهتوهخانته ایستتاد از
خ االت درهم و برهم ب دار شدم.
_ نم ایی چایی بخوری؟
_ نه مترکرم.
اصرار نکرد ،مازه اصرار هم میکرد نمیرفتتم،
من که پول نداشتم.
تام ون دیگتر
از ش ره نگاه میکردم ،چند ما کت
از جادة مقابل آمدند و آناا ایستادند .گویا
این قهوهخانه پاموق رانندههای کتام ون بتود
که همگی با هم آشنا بودنتد و مدمی بتا هتم
اختالط کردند.
ن م ساعتی طول کر د ما راننده آمد و نرست.
_ خدایا به ام د مو.
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راه افتاد ،دیگر ه چ حرفتی بتا متن نمتیزد،
آفتاب حسابی غروب کرده بود و چرا های پای ن
کام ون روشن بود .مدمی راه رفته بتودیم کته
گفت:
_ ماش نی به سرعت و چرا زنان میآیتد بایتد
موق کنم.
ماش ن را به کنار جاده کر د و ایستاد.
دقایقی بعد ،من و پدر و رانندة اداره رو به
شهر آرزوهای من در حرکت بودیم.
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25
روح ما مثل دو پرستوی جوان
بیگناآ و ناآرام
با نف یازآای ،به افقی گرم و پر امید
پر گشودآ بود
آرزوی ما در کنار هم پرواز کردن بود
اگر به مزر ی سبز میگذشتیم
با هم فرود آییم
با هم دانه برچینیم
و با شق و امید
النهای بسازیم
ک م شیرین یو
نویدی به باز یافتن
آن ه از دست رفته بود

تد از آن
شبها ما صبم خوابم نمیبرد ،خدایا بعت
ته
جریان چگونه با نتازن ن روبترو شتوم؟ او چت
خواهد گفت؟ من چه بگویم؟ غرورم به شدت جریحه-
ً پتدر مترا درآورده
تدر واقعتا
دار شده بود ،پت
بود ،پسری نوزده ساله در برابر چرم دختری که
با ممام وجود دوستش دارد س لی بخورد؟
وای خدایا.
شبها فکر میکردم ،غصه میخوردم و صبم هت چکس
متوجه نبود که بالرم خ س اشک است ،بالرم را
بر میگرداندم ما فردای دیگتر آن طترفش خرتک
شود و این طرف را خ س کنم.
چرا چن ن شد؟
مقص ر از من بود؟ مقص ر از ما بود؟
من فکر نمیکنم قوان ن طب عی ن ازی به عسس و
بگ ر و ببند داشته باشد ،خداوند جهان را بر
قانون علت و معلول پایته گذاشتته استت ،هتر
کنری به طور طب عی و امومام ک واکنش خود را
ایااد میکند.
نوشتهاند وقتی سقراط زن گرفت دوستانش معاتب
کردند!!
سقراط گفت:
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"فکر کردم یا زن خوبی نصریبم مریشرود کره مررد
خوشب تی خواهم شد یا زن بدی مقّ
درم اسرت کره در
آن صورت فیلسوف خواهم شد".

و باالخره ف لسوف شد.
من هم کلی مص بت به سرم آمد و فکتر متیکتنم
ن مچه ف لسوف شدم.
من قانون محکم طب عت را کر کتردم .متن بته
گناهانی که دستور دادهاند نکن د فکر کردهام
زنا مکن ،دزدی مکتن ،درو مگتو ،بتا پتدر و
مادر ن کی کن و ششمای دیگر .یکی یکی اینهتا
را بررسی کردم.
زنا بنظر من منها گناهی است کته نمتیموانتد
موبه پذیر باشد و بدمرین همه و بقول معتروف
گناه کب ره است.
اما با کمی دقت و انصاف متوجه میشویم که:

"در هیچ جای الم و در هیچ زمانی امکان نردارد
زنا ،فوری و فویی در یک چشم بره هرم زدن ایفراق
بیافتد".

ً ،زمان میخواهد ما نطفة گناه
ً و مطمئنا
مسلما
متولد شود.
زنی متعهد و مردی متعهد بعد از معاشترتهتای
طتتتوالنی بتتتاالخره بتتته یتتتک نقطتتتة کتتتور
میرسند ،به یک لحظة گناهآلتود متیرستند کته
دیگر امکان برگرت ندارند.
اما ما عادت کردیم فقط آن دو نفتر را گنتاه-
کار بدان م و ماتازات کنت م ،و حتال آن کته
ممام اطراف ان آن دو مستح ماازاتاند و یتا
هر عقوبت دیگر.
تت،
تالی ،حماقت
توش خ ت
تی ،خت
تیدقتت
توجهی ،بت
تیمت
بت
بیغ رمی اطراف ان حاصلش گناهی میشود کته دل
همگان را آمش میزند.
دو ختتانواده از هتتم متتیپاشتتد ،دو ختتانواده
بیآبرو میشود ،پدری که دختترش را فتیالمثتل
سنگسار کردهاند سکته متیکنتد ،متیم ترد یتا
زم نگ ر متیشتود ،متادر دختتر آنقتدر گریته
می کند که کور می شود ،برادرش از خاالت ختان
و مان را ول می کند و جتالی وطتن متی نمایتد،
خواهرش گنه نکرده به گناه خواهر بتدنام متی
شود بچهها دربدر و بیمتادر متیشتوند ،عمته،
ترافکنده
ته ست
ته و همت
تی ،همت
تو ،دایت
ته ،عمت
خالت
میشوند.
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خانوادة مرد زناکتار هتم همچتو سرنوشتتی را
پ تتدا متتیکنتتد بلکتته بتتدمر ،زن و بچتتهاش
بیسرپرست میمانند،
توند .ختتانوادهاش در
تیشت
ترافکنده و خاتتول مت
ست
جامعه مطرود میشوند و ...و ...و...
آیا میموان اعتراض کرد کته ایتن چته عتدالت
است؟ دو نفر گناه کتردهانتد صتد نفتر مبتتال
شدند؟
اگر انصاف داشته باش م ع ن عدالت استت چتون
منرأ الهی دارد.
پدر باید سکته کند بم رد ،متادر بایتد کتور
شود ،آن یکی باید از زور غم خودکرتی کنتد و
همگان دربدر و خاک بر سر شوند.
چرا؟
به جهت بیموجهی ،به جهت بیخ تالی ،بته جهتت
عدم احسا مسئول ت .آخته همتة اینهتایی کته
امروز آه و ناله ستر دادهانتد چترا در طتول
مدمی که آن دو گناهکار به هم عادت میکردنتد
تم کر ت ده
توی هت
ته ست
تهای ش ت طانی بت
و در جاذبت
میشدند متوجه نردند کته آمرتی در خترمنشتان
دارد میافتد؟
شوهر آن زن سنگسار شده کور بتود؟ کتر بتود؟
تیدیتد؟ ختوش
نگاه زنش را به صورت دوستتش نمت
خدمتیهای دوستش را به خانواده درک نمیکترد؟
نمیفهم د که این رفت و آمدها بیدل ل ن ست؟
زن آن مرد گناهکار و زناکار ،از حاالت شوهرش
درک نمیکرد که دارد در مناالب غوطه میختورد؟
دارد گمراه میشود؟
پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،عمه ،خاله ،عمتو،
دایی ،پدربزرگ ،مادربزرگ ه چکدام آنقدر فهم
و شعور و ماربه و آگاهی نداشتتند کته نگتاه
گویای آن دو نفر را مفس ر کنند؟
ً دربدر شدن و بتیآبترو
و چون نفهم دند ،بعدا
ً برای
شدن ماازامی است عادالنه که طب عت رأسا
آنها مقرر کرده است.
و من امروز که خ لی با این جور مسائل ستر و
کار دارم ،متوجه شدهام که ه چ ن ازی هم بته
بگ ر و ببند ن ستت .حتتی در ایتن کرتور کته
قانون شداد و غال برای زناکتار و خ انتکتار
وجود ندارد ،خود طب عتت چنتان گنتاهکتار را
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ً آدم ح تران
بخاک س اه متینرتاند کته واق عا
میشود.
دزدی هم چن ن است ،باالخره کستی کته متیدزدد
اطراف انش از مالی که دزدیده سود میبرنتد و
ً متتیفهمنتتد ،منتهتتا بتته روی خودشتتان
مستتلما
نمیآورند که این همه مال نمتیموانتد از راه
صح م باشد ،مااهل میکنند ولی مکافامش را هم
متحمل میشوند.
همة گناهان و نادرستیها چن ن استت و بترعکس
ن کیها هم چن ن استت .عتدالت طب عتت هتر دو
جنبه را مورد موجه قرار داده است.
خانوادهای که حتی قرنها به جهت همبستگی بتا
فالن انسان پاک و متقی ،انستانی واال افتختار
میکند پاداش همکتاری هتا و موجهتات ختود را
میب ند.
غرض اینکه:
بقول معروف دختر و پسر مارد مثل آمش و پنبه
هستند ،آن هتم کتی؟ در ستالهتای اول بلتو ،
گرفتار پدیدهای نتو و ناشتناخته و اشتت اقی
قوی و آمری مطبود .من هنوز هم نمیفهمم پتدر
ترف نتازن ن و
و مادر متن چگونته مترا بته طت
خانةشان فرستادند بدون آنکه ف کر کننتد متن
سراپا شور و اشت اقم.
پدر و مادر او چگونه ساعات متمادی ما دو ما
را منهای منها در یک خانتة خلتوت کنتار هتم
میگذاشتند و ه چ فکر بدی نمیکردند؟
ً با مقوا و پره زکتار
شکر خدا را که من ذاما
بودم و هرگز از موقع تهای فراوانی کته پت ش
میآمد سوءاستفاده نکردم.
میگویم اگر کسی با ب ماری در جتوانی بم ترد
همتتتة کستتتانی کتتته در متتترگ او متتتامم
میگ رند ش ون میکنند ،غش میکنند و خاک گورش
ّت انتد مطتاب قتانون
را بر سر میریزنتد موظ
طب عت در زنده بودن او مواظب سالمتش باشتند،
نمتتتتتتتتیشتتتتتتتتود یتتتتتتتتک عمتتتتتتتتر
بیموجه زندگی کنند و هر کس سر در آخور خودش
بکند و فقط به قول ارنست هم نگوی وقتی صدای
زنگ و ناقو کل سا خبر مرگ داد ب دار شتوند
و...
چه بسا باز هم ب دار نروند.
پدر ،پدر عزیز ،پدر محترم ،آقای رئ س موفت
و دوست داشتنی ،امروز ح با شماستت ،امتروز
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از این که من در نمیخوانم ناراحت د ،متادر
دیگر جرأت نمیکند حتی از من طرفتداری کنتد،
ولتتی قربتتان هتتر دومایتتتان ،متتن فتتدای هتتر
دومایتان ایتن آمتش را شتماها بته جتان متن
انداخت د.
من که بار اول از موی آئ نه نگاه سوزان این
دختر را دیده سراپا منقلب شده بودم ولی بته
مرور فراموش کردم ،یک نگاه ،یک لحظه جاذبه،
ً شماها مرا به این راه کراندید و
ممام .بعدا
امروز بیموجه به دل من و دل او مثل یک رق ب
بدکار بداندیش ،با ما رفتار میکن د.
آه پدر دلم برای مو میسوزد ،معاب میکنی نه؟
دستی که آنچنان بیرحمانه ست لی بتر روی متن
زده نمیمواند از ماازات طب عت رها شود ،پدر
آن روز ،روز انتقام خواهد بود ،ولتی دل متن
تدن متو ،او،
نرممر از آنست که از گرفتتار شت
آنها لذت ببرد.
امروز فقط نگران اولت ن دیتدارم بتا دختتری
هستم که میدانتم بتدور از متن ،او هتم رنتت
میبرد .خدایا مو کمکم کن ،چه میدانم امتداد
الهی منتظرمان است یا امداد ش طانی .آینتده
خواهد گفت که کدام صحت داشت.
_ به به آقا چه خوش ستل قهانتد ک ت پتول و
کمربندشان یک مدل و یک رنگ است.
توار در
تدم و ک ت زهت
تا معا تب کمربنت
تودم بت
خت
رفتهام را نگاه کردم ،کمربندم پوسته پوستته
شده بود و دگمة ک فم افتاده بود.
تن حترفش هتم
ولی آن دختر ناز نازن ن بتا ایت
اول ن دیدارمان را خالی از دلهرههای طتوالنی
من کرد و هم فهم دم کته بایتد متوجتة ستر و
لباسم باشم.
از همان روز ما به امروز سعی کردهام در هتر
شرایطی که هستم لبا و سر و وضن خوبی داشته
باشم.
موهای صاف و بلوطیام را دوست میداشت ،گتاهی
که بازیگوشیاش گل میکرد به موهایم چنگ میزد
و دن ایی لذت در سراپای من میریختت ،احستا
مردانگی و سعادت میکردم ،هم رته موهتایم را
بختتاطر او و بتترای او مم تتز و مرمتتب نگتته
میداشتم.
و پدر این را فهم ده بود.
آ ه که موضود اصلی را نفهم ده بود یا مااهتل
میکرد و متوجه فرع ات بود.
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وقتی آئ نة هال بیدل ل شکست من فهم تدم کته
دست پدر در کار بود!

26
_ پسرة نفهم ،به جای عر و عا شقی بترو در
بخوان ،خاالت هم خوب چ زیست .اصالً انگار نته
انگار که حضرت آقا با این قتد و قتواره بتا
این سر و روی مکش مرگ متن متردود شتده ،نته
خاالت میکرد ،نه ح ا میکند ،نه الاقل جبتران
میکند.
_ باز چه شده؟
_چه شده؟ مفت میخوری ،راست را ست متیگتردی،
ّلی است.
ّلی مل
همش حواست دنبال مل
_ چه میکنم؟
_ چه نمیکنی؟ دیگه منتظری چه بکنی هان؟
_ من کاری به کار شما دارم؟
_ معلومه نداری ،چه غم داری؟ نه غ ترت داری
نه خاالت میکری ،نه غصتة آبتروی مترا داری.
باز هم کاری به کار من نداری؟
_ شما هم بتامی از بتام متن کومتاهتر پ تدا
نکردهاید.
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_ زبان درازی هم میکنی؟
عصبانی شد ،پرید طرف من.
ُرم ،مردکة احم بتا متن دو بتدو هتم
_ می ک
میکند ،برو گمرو ،برو گورت را گم کن.
_ داشتم میرفتم چرا دنبالم آمدید؟
ّی راه باز استت ،ایناتا دیگتر جتای متو
_ هر
ن ست ،یا هللا از خانة من برو ب رون.
راه افتادم ،دید بتاز بایتد دنبتالم ب ایتد
دوید دنبالم ،موهایم را گرفت ،کر د.
_ کدام گوری میروی هان؟ کدام گور؟
از ج بش پول درآورد انداخت طرف من.
_ من ایناا نرستهام ،برو زود ایتن زلت هتای
مکش مرگ من را کوماه کن ،برو دیگه نایست.
پول را از زم ن برداشتم ،راه افتادم.
باید موهایم را کومتاه متیکتردم ،آخته اگته
ب رونم میکرد کاا را داشتم بروم؟ دفعة قبتل
هم ناوری الکی الکی راه افتاده بودم ،ختودم
میدانستم که چاره ندارم باید هم ن جا بسوزم
و بسازم ،مگر مادر جز سوخت و ساز کار دیگری
داشت؟ ما اس ر بودیم اس ر.
با دل خون شده رفتم پ ش آرایرگر.
_ آقا یه خرده موهایم را سبک کن د.
روی صندلی نرستم و به فکر فرو رفتم ،نازن ن
عاش موهای من بود.
وقتی در را زدم خود پدر در را باز کرد.
_ سالم.
_ سالم و زهرمار پس کتدام گتوری بتودی؟ چترا
موهایت را کوماه نکردی؟
_ کردم.
_ به به ،به به مبتارک استت رفتتی فترمش را
بهتر کردی هان؟
یک لگد حوالهام کرد.
_ برو حسابی موهایت را کوماه کن احم .
بار دوم خاالت کر دم پهلتوی ه مان آرایرتگر
بروم ،کمی دورمر خ ابان دیگتری رفتتم ،اصتالً
آناا را نمیشناختم.
تاه
تانی کومت
ترم آلمت
تا را ب ته فت
تان موهت
آن زمت
میکردند خوشم نمیآمد ولی از مر پدر گفتم:
_ موهایم را به فرم آلمانی کوماه کن د.
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وقتی برگرتم ام دوار بتودم پتدر متوی خانته
نمانده باشد ،ولی بتا کمتال معاتب جلتوی در
منتظر من بود.
_ مردکة دیوانه حرف حال ت نمیشود؟ متو اصتالً
بتتتتیشتتتتعوری ،نمتتتتیفهمتتتتی ،الکتتتتی
می گویی معلمت با من لت بود مو را رد کترده،
اینها بهانه است ،مو شعور نداری ،الیت بتاال
رفتن ن ستی هم ن .احم کوماه کن نمتیفهمتی
یعنی چه؟
_ این کوماه ن ست؟
_ نخ ر.
_ کوماهمر از این؟
_ بلی.
_ پول ندارم.
تنت
تر گت
تن ست
تی مت
تیکنت
تر مت
تد ،فکت
تت باشت
_ کوفتت
نرستهام؟ هان؟
راه افتادم بروم موی خانه.
_ کاا؟
_ موی کوچه همسایهها می شنوند ،بد است.
_ خفه شو اصالً مو میفهمی بد چ ته ختوب چ ته؟
برای من در اخالق میدهد.
پرت یقة پ تراهنم را گرفتت و از درون ح تاط
کر د ب رون.
_ ما موهایت را آنطور که من میخواهم کومتاه
نکنی به این خانه برنگرد ،ایناا جای یگتول
بازی ن ست.
ما موقن خواب ،شش بار مرا مابور به رفتن به
آرایرگاه کرد ،ما سراناام حوصلهام سر رفت و
به نفر آخر گفتم:
_ م غ بزن.
_ سربازی؟
_ نه.
با معاب نگاهم کرد :پسر جوان چرا موهایش را
م غ میزد؟
خواستم بگویم سرم را نباختهام که جانبتازم،
کل وجودم را از دست دادهام.
م غ او فقط با سرم کار نداشت که دلم را م غ
میزد .قلبم را مکه پاره میکرد.
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آنچه را میگویم بد نفهم.
ه ظلم ختود و مظلوم تت متن
و احترام را ماننتد شمرت ر
بر موئی بسته آمتادة ستقوط

پدر خواهش میکنم
پدر مو برای موج
هم ره چوب اطاعت
دموکلس بر سر من
داشتی.
بایدها و نبایدهای مخصو بهختودت و افکتار
شخصی مو بود ،مو یک منته بتا ممتام قتوان ن
مقابله میکتردی ،متو آزادی مترا ،روح مترا،
حق قت خا مرا فدای قوان نی کردی کته بترای
بزرگی و احترام خودت وضن نموده بودی.
یتتک کتتالم بگتتویم متتو روح متترا کرتتتی ،اگتتر
قراردادهای اجتماعی مو را مقصر نمتیداننتد،
تادل طب عتت،
ندانند ،به نظرم قاصی بزرگ و عت
مو را محکوم میکند.
روشهای شداد و غال  ،بترخالف مصتور متو عالمتت
قدرت ن ست ،نرانة ضع اخالقی است.
بودی هر چند که مدام مکرار
ً ضع
و مو واقعا
میکردی:
_ ب رتر از آنچه میاندیر د ح با من است.
نه پدر ح با منط است ،ح با عرت و محبتت
است ،دریغ از یک نگاه محبتآم ز مو به صتورت
من.
آخه مقص ر من در این زندگی چه بود؟ مو دختر
میخواستی؟ گناه من بود که پسر خل شدم؟ آیا
تو مترا بته ختاطر آنچته کته
انصاف است که مت
میخواستی و نرد زجر دهی؟ ما به اعماق زمت ن
ً من مسئول آنچه که نرتده هتم
فرو کنی؟ واقعا
هستم؟ پتدر متن در برابتر متو فقتط یتک راه

حباب آرزوها /

151

داشتم ،یا بکلی خفه شوم یا به گونهای منطقی
غ ر منطقی باشم و این را نمتیموانستتم .هتر
چند که به قول مو بیشعور و منبل بتودم ولتی
باور کن فکر می کنم فتراز و فترود زنتدگی را
بهتر از مو فهم ده بودم.
الاقل این را میدانی که دروغگو نبودم ،چه آن
زمان که بچه بودم چه حاال که برای خودم مردی
شدهام.
می خواهم یک واقع ت را بته متو بگتویم و هتر
دویمان را از افکار نادرستت ختال کتنم .متو
ً من آرزوی مرگ
هم ره فکر میکردی ما و مخصوصا
مو را داریم .باور کن پدر یکبار و یک لحظته
هم همچو آرزویی نکردهام ،هرگز ،ه چوقت.
بب ن پدر ،باختهای شبانة مو و بوی الکل که از
تت
تان نتداده است
نفست موی صورمم میخورد مرا مکت
بلکه فاجعه اینست که دیگر مو را باور نتدارم.
تتت
تالً دوست
تدارم بلکته اصت
نه منها فقط بتاورت نت
تو فکتر
تود کته مت
ندارم ،اما این دل ل آن نمیشت
بکنی آرزوی مرگ مو را دارم.
بگذار اقرار کنم هر چند ممکتن استت شتن دنش
برای مو خ لی نا گوار باشد ولی چاره نداری،
واقع تی است که هر چند ملخ استت ولتی بهتتر
است بدانی.
مو برای زنده ماندن همة ما الزم هستی.
آری پدر یک زمتانهتایی از ایتن کته متو بته
منهایی از صبم ما شب کار کنی با اهتل و نتا
اهل سر و کله بزنی به خاطر چنتدرغاز حقتوقی
تیکتردی دلتم
که میگرفتی و شکم ما را ست ر مت
برایت میسوخت .فکر میکردم حت بتا مستت کته
میگفتی:
_ گردن کلفت خوب میخورد ،خوب میپوشد.
راست هم میگفتی همة ما نته ایتن کته زنتدگی
ً مرفهی داشت م ولی اگر مو زندگی سالم
مقریبا
و پاکی داشتی وضعمان بهتر از این میشتد کته
هست.
بلی مو یک منته کتارمیکتردی و متا شتش نفتر
ارمزاق.
تدایت شتوم و
ته کستی نامتة فت
ولی پدر عزیز چت
مقاضای ورود به خانوادة مو را نوشتته بتود؟
مهرداد؟ فرهاد؟ فرزاد؟ یلدا؟ و یا من؟
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مو خودت بتدون برنامته بته ختاطر یتک لحظتة
زودگذر خوشی ،این بال را سر ختودت و ستر متا
آوردی.
وجود عزیز عا ب ،مو وظ فته داری بلتی موظت
هستی همة ما را که بوجود آوردهای به بهترین
وضن ممکن مرب ت کنی بزرگ کنی و محویل جامعه
و طب عت بدهی.
فکر میکنی طب عت هت چ بازخواستتی از پتدران
بیفکر و مادران بیبرنامه نخواهد کترد؟ فکتر
میکنی حساب و کتابها این قدر درهتم و بترهم
تل و ارادة ختودش
است که هرکس میمواند بته م ت
ته
عدهای بچة معصوم و بیگناه خل کند و بعتد بت
ام د خدا ول کند؟
اگر مو و او و همه همچو اشتباهی میکن د برای
همةمان در هر جا که هستت د متأستفم ،بتدجوری
گرفتار شدید و بدجوری ماوان پتس خواه تد داد
خدا به شما رحم کند.
نمیدانم ،شتاید متو ختودت هتم از آنچته کته
ندانسته بر سر خود آورده بتودی خلت ات منتگ
شده بود شاید از بدبختی بود کته ست ّا شتده
بودی.
س است مو زور و محق ر بود .هر جا میموانستی
زور میگفتی و هر جا که نمیموانستتی محق تر
میکردی و این مدام سرکوفت زدنهای مو بر من،
نا مهربانیهایت نسبت به من ،بتدرفتاریهایت،
ّهیهایت و ...و ...و بود که به محش این
بیموج
که چرمی را یافتم که محبت در آن متوج متیزد
بیاخت ار شدم و گرفتار جاذبة محبت گرتم.
فریاد میکنی بکن ،فحش میدهی بتده ،گریبانتت
را پاره میکنی بکن .مختاری ولی قبول کن کته
مقص ر گرفتاری من در رشتة محبت نتازن ن هتم
مو بودی.
من دنبال محبت بودم ،من در جستاوی یک نگتاه
مهربان بودم و یافتم.
امفاق نادرستی هم ن فتاده بتود کته آنچنتان
بزرگش کردی ،آن همته بتد و ب تراه نثارمتان
کردی ،اگر عر و دوست داشتن اشتباه است این
اشتباه را صدی نود مرمکب میشوند .آیا گنتاه
من این بود که دوست میداشتم؟ مو خودت چنتد
سال داشتی ازدواج کردی؟
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مو اگر احسا پسرانت را درک میکردی ،مو کته
خودت این دوران را گذرانده بودی ،بهتر نبود
میگفتی:
_ پسرم آن دختر را دوست داری ،آن دختر متال
مو ،خودش که طالب است خانوادهاش هم بتیم تل
ن ستند ،برو چ زی برو ،به جایی بر  ،خودت و
عرقت را اداره کن ،زندگی مرک ل بده.
آن وقت من برای رس دن به او زم ن و زمان را
متتتتیشتتتتکافتم و عتتتترش را بتتتته فتتتترش
میدوختم ،دیپلم که جای خود داشت.
فرهاد برای رس دن به شت رین کتوهی را کنتده
بود.
ولی مو چه میکردی؟
َه
همهاش ن رخند ،همهاش زخم زبان ،همهاش ...ا
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سال چهارم اقامت ما شرود شده بود.
در دیدارهایی که با نازن ن داشتم او را روز
به روز مغموممر و ساکتمر میدیدم ،آن نراط و
تر
تیداد ،دیگت
تت مت
تت از دست
تدگی را داشت
تر زنت
ست
بازیگوشی نمیکرد ،موهتایم را چنتگ نمتیزد و
خ لی کم خودش را به آغوشم میانداخت.
چه شده بود؟ آیا روز بروز بزرگتر و محاوبمر
میشد؟
روزی در یک گردش خانوادگی که به ب رون شتهر
رفته بودیم با هم قدم میزدیم ،رفت م رفتت م
و از خانواده دور شدیم.
زیر درخت سبز و زیبای بادام رست دیم ،درختت
پر از چغالههای ریز و سبز خوشرنگ بتود .بته
درخت مک ه داد و ایستاد.
کنارش ایستادم ،نگاهم کرد ،نگاهش غتم گنگتی
داشت.
_ حرف بزن.
_ چه بگویم؟
معموالً حرفهای ش رین از دهان او ب رون میآمد
و آنچه من میگفتم محت جاذبة کالم او بود ،او
مدمی بود مثل هم ره چهچهه نمیزد.
دستش را دراز کرد و چند ما چغاله چ تد ،بتا
دو دست پتاک کترد و یکتی یکتی در دهتان متن
گذاشت .هم از کارش لذت بردم هم از طعم لط
چغالهها.
_ مترکرم.
وقتی چغالهها را قورت دادم خ لی آرام دستتش
را گذاشت روی دهنم.
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_ حرفی میخواهم بزنم مو فقط گوش بده.
گویا فکر کرده بود ممکن است از شن دن حترفش
فریاد برآورم!
_ گتتوش کتتن متت الد پزشتتکی پ تتدا شتتده بتته
خواستگاریم آمده است.
من چه داشتم بگویم؟ ه چی نگفتم.
ّید:
خودش با عصبان ت غر
_ هر که میخواهد باشد من یک مار موی متو را
با ه چ کس عوض نمیکنم.
میدانستم که دکتر شانسی نتدارد ،حتداقل متا
زمانی که من در آن شهر زندگی میکنم ،نازن ن
به او روی خوش نران نخواهد داد.
مدمی از این مقال گذشت.
نمیدانم او منتظر چه عکسالعملی از جانب متن
بتتتود؟ متتتن چتتته متتتیکتتتردم؟ اصتتتالً چتتته
میموانستم بکنم؟ نته کتار داشتتم نته بتار،
ج رهخوار پدر بودم ،آن هم پتدری کته امکتان
نداشت مثل بعضی از پدرها پسرش را زیتر بتال
گرفته و برایش زن بگ رد.
چه کردم؟ سکوت.
در خلومی دیگر گفت:
_ دختری که میشناستمش بته زور ختانواده بتا
مردی که دوستش نداشت ازدواج کترد .او عاشت
مرد دیگری بود ،از غصة محبوب دیوانته شتد و
حاال در دارالماان ن است.
_ چه بد.
_ میدانی م الد اگر برای من هم همچو امفتاقی
ً دیوانه میشوم.
ب فتد مطمئنا
_ در م مارستان میآیم به دیدنت.
_ ولی دیوانه که نمیمواند مو را برناسد.
_ بب ن امروز چه ماهی است؟
_ خرداد ماه.
_چندم خرداد است؟
_ هفدهم.
_ خ لی خب"هفدهم خرداد"رمزی باشد بت ن متن و
مو ،وقتی آمدم و این رمز را گفتم مرا ب تاد
ب اور.
طوری نگتاهم کترد کته معنتیاش را نفهم تدم،
تد شتد؟ اشتک
خوشحال شد؟ معاب کرد؟ یا ناام ت
موی چرمانش پر شد و سرش را پای ن انداخت.
چانهاش را با انگرتم گرفتم و بلند کردم.
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_ میشود روزمان را با حرفهای ناراحت کننتده
خراب نکنی؟ فعالً که من هستم و مو ،و احدی ح
ندارد خلوممان را به هم بزند ،مو هم به این
َس و خار شوی.
پاکی و زیبایی نباید نص ب خ
غمگ ن به نقطهای دور خ تره شتد و بعتد آهتی
کر د و گفت:
_ طرف دکتره میفهمی؟
تبی در خانتة خودمتان دیتدم.
آقای دکتر را شت
ً
پدرم دعومش کرده بود ،مستلما میدانستت کته
خواستگار دختر آقای معاون است ،شاید منظورش
من بودم که بفهمم دست باالی دست بس ار استت.
اگر من بیعرضه هستم و هنوز دیپلم نگرفتتهام
هستند خواستگارهایی که پزشک موف هستند.
آن شب نازن ن و خانوادهاش هم بودنتد ،آقتای
خواستگار ،کوماه قد ،مپتل بتا موهتای بلنتد
ماعد قهوهای رنگ ،همش با نگاه مواظب نازن ن
بود.
کالً مرد مهربانی بود ،با من هم خ لی مؤدبانه
و با مهربانی رفتار کترد ،چته متیدانتم یتا
نمیدانست نازن ن مرا میخواهد یا آنقتدر بته
خودش اطم نان داشت که آنچه با من کرد محبتت
تتم کته اصتالً
نبود مرحم بود ،ولی من متیدانست
شانسی نتدارد ،امتا اگتر ...ختدا آن روز را
ن اورد.
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سه درد آمد مررا هرر
سررره بررره یکبرررار
ّ و اسیری چارآ
غریبی
دارد

ّ و غم
ّ و اسیری
غریبی
یررررررررررررررررار
غم یار و غم یرار و
غرررررررم یرررررررار

زمزمة انتقال پدر به شهر دیگر آمش باان هتر
دومایمان زد.
_ چه باید بکنی م الد؟
_ چه میموانم بکنم؟
_ میروی؟
_ اگر نروم چکار کنم؟
وضن روحیمان بردت خراب بتود ،او از متن هتم
آشفتهمر بود ،من مودارمر بودم چ زی راجن به
آینده نمیگفتم ولی او مدام میگفت:
_ هرگز همسر شخص دیگری نخواهم شد.
_ م الد دیپلمت را بگ ر شاید فرجی شود.
روح و روان من به غل ان آمده بود .بته هت چ
ّهی نداشتتم.
چ زی جز او و جدائی اجباری متوج
تلة در خوانتدن نداشتتم ،از
اصالً حتال و حوصت
دیپلم گرفتن ب زار بودم.
اصالً عقلم به جایی نمتیرست د ،ممرکتزم را از
دست داده بودم .باز هم حالت افستردگی پ تدا
کرده بودم.
ساعتها روی رختخوابم دراز میکر دم و از ایتن
که در آیندهای خ لی نزدیک مابورم محبتوبم را
مرک کنم به اندازة گناایش ممام دن ا غم درون
قلبم جمن میشد.
خدایا کمکمان کن ،خدایا فرجی ،گرایری.
دیوان حافظ را باز کردم ،گفت:
"ب در بسته بمفتاح د ا بگشایند"
تدایا
خواب از سرم پریده بود ما دمادم صتبم خت
خدایا میکردم و محبوبم را طلب مینمودم.
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روزی باز در خلوت ،همان گونه مثل گذشتتههتا
صحبت از عر و دلدادگی و شتااعت و فتداکاری
بود.
_ من متا پتای جتان بترای بتودن بتا متو از
خودگذشتگی میکنم.
باالی سرم ایستتاده بتود و متن سترم را وستط
زانوانم فرو کرده و متفکر بودم .احسا کردم
اشکهای گرمش روی گردنم و صورمم روان شتدند،
من هم گریه میکردم .حالتش مثل هم ره نبتود،
احسا کردم مثل پروانهای که ختود را آنقتدر
به شعلة سوزان شمن نزدیک میکنتد متا ستراپا
میسوزد در من آویخته ،سرم را بلند و نگتاهش
تمهتایش متوج
کردم ،حالت ممنا و عر درون چرت
میزد.
_ م الد مگر نه این که ما باالخره زن و شتوهر
خواه م شد...
ترارت
ب ست سالم بود ،با ممام ن روی عرت و حت
تر
جوانی دلهرة از دست دادنش مزید بر علل دیگت
شده بود .مصور این که دیگری جز متن او را در
آغوش بگ رد دیوانهام میکرد.
_م الد من متعل به مو هستم مگر نه؟
بوی منش ،عطر زلفش ،شوری اشکش ،ایتن معاتون
افستتونگر عرتت  ،ب چتتارهام کتترده بتتود .بتتا
اطم نانی که به من داشت میموانستم به آسانی
از مرز بگذرم و همه را در برابر عمل اناتام
شده بگذارم ،ولی این در اصالت وجود و پتاکی
عر من نبود ،او برای من مانند گلی بود کته
اگر ب رتر نوازشش متیکتردم پژ مرده و پرپتر
میشد ،حتی در خ ال هم به خودم اجازة ماتاوز
به حریم پاک او را نداده بودم.
_ م الد؟ حواست با من است؟
_ کامالً.
_ پس...
_ دوستت دارم هم ن.
_ اگر بروی مرا به زور شوهر میدهند.
_...
_ میدانی این آخری ک ه؟ بخردار است کته بته
زودی فرماندار خواهد شد.
گوشهایم را گرفتم:
_ نمیخواهم برتنوم ،متیفهمتی؟ نگتو ،ختواهش
میکنم ...نگو.
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_ پس من چه کار کنم؟
_ دلت را به دیگری نده.
_ ولی...
ً فرجی
_ شبها ما دمادم صبم دعا میکنم مطمئنا
خواهد شد.
آهی کر د و ه چ نگفت ،من هم حرفی برای گفتن
نداشتم.
تگ
یک هفته قبل از حرکتمان به دیدارش رفتم .رنت
تون صتادق
تره خت
پریده و ساکت بود .کتاب سته قطت
هدایت را با کارت پستالی که برایم نوشته و الی
کتاب گذاشته بود به من داد.
من پولی برای خرید هدیه به او نداشتم.
ّل ن باری بود که بتا نوشتتة صتادق هتدایت
او
تدن آثتار او
ته منتن از خوانت
آشنا میشدم ،همت
میکردند ولی مرا کاری به دیگران نبود ،ایتن
ً پ امی داشت که دلدارم به من داده
کتاب حتما
بود .کتاب را با دقت خواندم ،چه سنگ ن بتود
چه ماریک بود.
ً
تده و
تتان را خوانت
تا اول ت ن داست
تازن ن حتمت
نت
پسندیده بود ،داستان دیوانگان .مگتر نگفتته
بود که اگر او را بزور شوهر بدهنتد دیوانته
خواهد شد؟
تل را شتن ده
من از این ماموعه داستان داشآکت
ً
بودم ،نمیدانم به چه دل ل دیگتران و اکثترا
از این داستان خوشران میآید .از دیدگاه متن
عر یک مرد چهل سالة نتراش ده نخراش ده بته
پتانزده ستاله نته
یک دختر بچة ظری و لط
فقط جاذبه ندارد بلکه چندشآور هم است .ولتی
در این داستان طوطی پهلوان جالب بتود و متن
خودم را شب ه طوطی گویا میدیدم که مدام مثل
او باید میگفتم:
_ نازن ن ...نازن ن ...به که بگویم ...عرت
مو ...مرا کرت.
روز وداد چه زود رس د.
ع نکم را به چرم زده بودم که چرمهای سترخ و
اشکم را کسی نب ند .نتازن ن ع نتک را دوستت
نداشت.
_ جلوی اشعة نگاهت را میگ رد.
امروز نگتاهم افسترده ،قلتبم فرترده و متنم
مک ده بود ،قلبم متیخواستت از ست نه ب ترون
آید .وقتی سوار اموبتو شتدیم ختانوادة او،
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دایی و زن دایتیاش پتای ن ایستتاده بودنتد،
میفهم دم که دو چرم زیبای نازن ن متوجة متن
است ،ولی از نگاه کردن به او ابا داشتم ،از
لحظة جدایی وحرت داشتم .روی صتندلی نرستتم،
چرمهایم را بستم و در مخ الت دور و دراز فرو
رفتم.
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خانة قدیمیمان فروخته شده بود.
پدر منتظر مأموریت جد ید بود ،بتدین جهتت
ً دو ام اق در خانة عمته در اخت ار مان
موقتا
گذاشتند .دوباره به پدربزرگ ر س ده بودم.
پ ر و ب مار شده بود .سرطان ز بان با درد
طاقت فرسایش او را ب چاره کرده بود .پزشکان
ممایل به قطن زبان پ رمرد دا شتند و لی او
زیر بار نمی رفت.
اغلب گوش میکرد ،وقتی یک کلمه میگفت غدههتا
را روی زبانش که هم ره بترایم ام تد دهنتده
بود میدیدم .طفلک رنت میبرد من هم بته شتدت
غصه میخوردم.
جایی برای ب تان غصتههتای متن نبتود ،ممتام
درددلهایم را سرپوش گذاشته بودم.
کال دوازده را که در اثر نقل مکان وقفته در
آن افتاده بود شرود کردم ،دلم به ه چ چ تزی
نمی رفت ،گ ت و منگ شده بودم ،زندگی معنتا و
مفهومی برایم نداشتت ،خ لتی چ زهتا از ارزش
افتاده بودند.
پدربزرگ جلوی چرمانم مثل شمن آب میشد .خ لی
تات ب کتاریم
شده بود ،ممام اوقت
و نح
ضع
کنارش بودم ،حمامش میکتردم ،لباستش را عتوض
میکردم ،حتی صورمش را اصالح میکردم.
موهای سف د مثل برفش را میشستم و شانه می
کردم.
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هر وقت میخواست بگوید :مترکرم چون میدانستم
زبانش بته درد متیآیتد دستتم را روی دهتانش
میگذاشتم:
_ آقاجان من فدای شما ،مرکر الزم ن ست وظ فة
من است.
با نگاهش قدردانی متیکترد .زبتان نگتاهش را
میخواندم ،هر چه میگفت متیفهم تدم .یتک شتب
برایش داستتان ختودم بتا نتازن ن را معریت
کردم ،میدانست که در متب و متابم ،دلتداریم
تیکترد یعنتی
میداد .با دست به باال اشتاره مت
موکل به خدا کن.
با پدر رابطهام کتامالً قطتن شتده بتود .اصتالً
نمیپرس د م الد زنده استت یتا مُ رده .ب رتتر
تدم ،پ رمترد
اوقامم را با آقاجتان متیگذرانت
ً احت اج به یک پرستار ممام وقت داشتت.
واقعا
یعنی خداوند مرا به خاطر او از نتازن ن دور
کرده بود؟
خاطرة نازن ن منها مرغول ت ذهنیام بتود .در
سکوت غم میخوردم و در دل شب به یاد او گریه
میکردم.
آیا او هم مثل من در سوز و گداز است؟
آیا پای عهد و پ مان است؟
و باالخره آمد به سرم از آنچه میمرس دم.
تور
تدای مومت
ته از صت
تد هم رت
ته بعت
از آن روز بت
ته
توری پرتتت درب خانت
ترت دارم ،مومت
تتچی نفت
پست
ایستاد ،صدای در بلند شد.
_ نامه برای آقای م الد.
نامه را گرفتم .خط زیبای نتازن ن بتود امتا
قرار نبود برایم نامه بنویسد .چه شده؟ وقتی
ُل زده
تورمم ز
نامه را میخواندم آقاجتان در صت
بود.
وقتی بغش گلویم را گرفتت و نتوانستتم بق تة
نامه را بخوانم با اشتاره نامته را خواستت،
بدون مقاومت نامه را به او دادم.
ع نکش را خواست.
روی چرمانش گذاشتم ،خواند و خواند و پا بته
پای من گریست ،چنان از مه دل گریه متی کترد
که من ساکت شدم.
_ آقاجان؟
گوشة نامة نازن ن نوشت:
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"می دجان من هم به سن یو بودم اشق شدم ،رفرتم
خواستگاری او را به من ندادند .خواستگاری ب تر
را بره آخرر
از من داشت به او دادنرد .امرا دنیر
ً
نرسید ،مادربزر یو ین ا زنری برود کره واقعرا
دوستی داشتم .یو هم زنی را کره مقدریسرت پیردا
خواهی کرد .زیزم دنیا به کام یرو خواهرد گشرت
مطمئن باو".

نور ام دی به دلم ماب د ،یعنی پدربزرگم حال
مرا درک میکند؟
با اشاره به کتابهایی کته روی طاقچته چ تده
بود مرا به آناا کراند.
_ چه میخواه د؟
با زور و ناراحتی گفت:
_ شهریار.
دیوان شهریار را از الی کتتابهتا در آوردم و
تت و انگرتتش
بدستش دادم ،فهرست اشعار را گرت
را روی یکی گذاشت.
گوهر فروش صفحة 123
باز کردم .با زحمت گفت:
ت بخوان.
اشکهایم را پاک کردم کته بتتوانم کلمتات را
بب نم.

یار و همسر ن گرفتم که
گرررررو بررررود سرررررم
یو جگرگوشه هم از شیر
بریرررررردیّ و هنرررررروز
خون د می خورم و چشرم
نظررررر بررررازم جررررام
پدرت گوهر خود یا به زر
و سرررررریم فروخررررررت
شق و آزادگری و حسرن و
جرررررروانی و هنررررررر
یو از آن دگرری ،رو که
مررررا یررراد یرررو بررر

یو شدی مادر و من با
همرررره پیررررری پسرررررم
اشق
من بی ارآ همان
خررررررونین جگرررررررم
جرمم اینست که صراحبد
و صرررررررررررررراحبظرم
شق بسروزد کره در
پدر
آمررررررررد پرررررررردرم
جبا هیچ نیرزید که بری
سررررررررررررریم و زرم
خود یو دانی که مرن از
کررران ج رررانی دگررررم

پدربزرگ میگریست با نوهاش!!
_ آقاجان خواهش میکنم.
با دستمال چرتمهتایش را پتاک کتردم ،دیتوان
شهریار را بستتم و نامتة نتازن ن را از روی
پایش برداشتم ،کمکش کردم کته روی رختختوابش
دراز بکرد.
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نازن ن نوشته بود به اصرار پدر و مادرش پای
سفرة عقد نرسته و بتا آقتای بخرتدار پ متان
زناشویی بسته است...
آخر نامه اش نوشته بود که او را ببخرم...
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دن ای من بهم خورده بود و غمی بزرگ ،بزرگتر
از غمهای دیگر ،ممام قلبم را پر کرده بتود.
مدت هرت سال با او ،با خودم و با ممام دن ا
قهر بودم.
بغلتیام
نامهاش را ب ست و پنت سال درون ک
حفظ کرده بودم ،نه فقط نامه را که مطالب آن
را از حفظ بودم.
هزاران هزار بار خوانده بودم و به هم ن مقدار
عذاب برده بودم .یعنی خدایا خود غلط بود آنچه
من پنداشتم؟ پس آن همه عر و عالقه چه شتد؟ آن
اشکهای واقعی که برایم ریخت کاا رفت؟
بعدها از صدها زن و دختر پرس دم:
_ آیا میشود دختری را به زور شوهر داد؟
و آنچه فهم دم این بود :غ ر ممکن است.
خ لیها شب زفاف فرار کرده بود ند ،خ لتیهتا
مرگ را بر همبستری با مردی که دوست نداشتند
برگزیده بودند و بعضی ها...
یعنی چقدر فرار روی محبوب من بود که آنقدر
زود مسل م شد؟
آخرین جمالمش را مرور میکردم:
_ م الد دیپلمت را بگ تر شتاید فرجتی باشتد،
م الد من متعل به مو هستم.
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آه خدای من...
دیپلمی در چنته نداشتم ،مأموریت پدر به یکی
از شهرهای شمال باز هم دن ای ختود ستاختهام
را به هم زد ،مابور بودم همراه آنها به هتر
جا که میروند بروم ،من هنوز متکی بته ختودم
نبودم.
در شهر جدید اقوام جدیتدی ستکونت داشتتند و
ته معاشترمان
ً اولت ن کستانی بودنتد کت
طب عتا
ته
توام بت
تی از اقت
تادرزن یکت
تک روز مت
تدند .یت
شت
خانةمان آمد:
_ شن دم آقا م الد ماشاءهللا خط و ربطران خ لی خوب
استتتتتت ،در رشتتتتتتة ادبتتتتتی محصتتتتت ل
میکنند .دختترم م نتو در در اختصاصتی ادبتی
است ،متیشتود ایرتان لطت کترده کمکتش
ضع
بکنند؟
هللااکبر ،این بار من باید معلم سرخانه میشدم.
من کتابهای کل لته و دمنته ،ماریخ ب هقتی،
بوستتتان ستتعدی را چنتتدین ستتال بتتود کتته
ً میدانستم.
میخواندم و واقعا
ساعتها در خانةشان با هم منهتا متیمانتدیم.
خدا باز متادر او را ب تامرزد کته الاقتل در
اماق پهلویی هم ره حضور داشت و ما را بکلتی
منها نمیگذاشت ،هر چند که من دیگتر آزمتوده
را نمیآزمودم.
پدر و مادرها یک اشتباه وحرتتناک متیکننتد،
هم ره مواظب دخترانران هستند و حتال آن کته
پسرها هم ن ازمنتد موجته و مواظبتت هستتند.
ً پسرانی کته بروروئتی دارنتد و متورد
مخصوصا
موجه قرار میگ رند.
ممامی صحبتهتایش را در متورد آینتده ،راز و
ن ازها ،قول و قرارها ،همگی را متیشتناختم،
ماربه کرده بودم ،ه چ اطم نانی به قسمهایش
نداشتم ،او هم خ لی راحت پ رتنهاد متیکترد
که...
ولی من هرگز در اندیرة سوءاستتفاده نبتودم،
خدا را امروز شاکرم که مرا در بدمرین شرایط
که یک فرزند متیموانستت داشتته باشتد و متن
داشتم الاقل پاک و با مقوا خل کرده بود.
گاندی رهبر بتزرگ هنتدیان در سرگذشتت ختودش
ً
نوشته که دانراوی کمبریت یا آکسفورد دق قتا
یادم ن ستت کتدام ،بهتر صتورت در انگلستتان
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دانراو بود ولی بیاندازه کمرو و خاول .یکتی
ُاب و ح تای
از اقوامش که پ شاش بوده متوجه ح
فوقالعادة این پسر جوان شتده و بقتول ختودش
میخواسته او را اجتماعی کند!!
گاندی بعدها نوشت:
"در پریسموت بنردری برود برا روسرپی خانرههرای
فراوان و پایوقها و مسافرخانههای فراوانیرری
که زنان بوال وس آن ا را ادارآ میکردند...
درست موقعی که من داشتم از حد یجاوز میکردم
برخاستم ،خدایا...و یعویذ مبارک را بر زبران
راندم :از کجا این شیطان در وجرود یرو پدیرد
آمدآ است .پسرم؟ دور شو ،شتاب کن".

من معویذی نداشتم که بر زبتان آورم پتاکی و
شرافت در انتدرون متن بتود و هم رته مواظتب
قداست و پاکدامنیام.
و خدای من هم حرفهایم را شن د.
مأموریت پدر عوض شد.
َ
و ما ،نه من ،شکر خدا را که به سالمت رستم و
ته بتدانم از
پا در شهر دیگری نهتادم بتیآنکت
مقدرات نمیموان گریخت.
تط
تال فقت
تود .آن ست
تری نبت
ته خبت
از در و مدرست
میموانستم به عنوان شرکت کننتدة متفرقته در
امتحان نهایی شرکت کنم.
آه که این دیپلم هم برای متن بالیتی و بترای
ترای ستکوت و
سرکوفتهای پدر مستمسک خوبی و بت
ب طرفی مادر دل ل موجهی شده است.
از مهران برای مسّاحی خانتههتای قتدیمی متردم
تود کته
آمده بودند ،آشنایی ،مصدر این کتار بت
مدتها قبل با او آشنا شده بتودم .متیموانستتم
تداری درآمتد داشتته
تن کتار مقت
با شرکت در ایت
باشم.
ما برای متر کردن خانهها دو ن فر  ،دو نفتر
راه میافتادیم ،در مامتود دو نفتری متا متن
سرپرست بودم چون سوادم ب رتر از دومی و ستر
و وضعم خ لی چرمگ رمر بود.
تدیم
در یکی از خانههتای قتدیمی وقتتی وارد شت
کنار پم آب دختری داشت س ب سرخ خوش رنگی را
تگ
تد و صتاف بته رنت
میشست .بیحااب ،موهای بلنت
ً طال حدود چهارده ساله.
واقعا
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ما چرمش به دو مرد غریبه افتاد مثل م ری که
از کمان پریده باشد به سرعت خود را به اماق
رساند و چادر به سر کرده برگرت.
_ با که کار دارید؟
_ برای مسّاحی آمده ایم.
چرمانش سبز و درشت و فوقالعاده جتذاب بتود.
ً مثل ماه میدرخر د.
صورمش واقعا
_ مسّاحی؟
_ میخواه م خا نةمان را متتر کنت م ،مستاحت
خانةمان را اندازه بگ ریم.
_ میشود فردا مرری ب اورید؟
نگاهی به همکارم کردم.
با اشاره گفت :چاره نداریم.
ً آیتتی
دوباره دخترک را نگتاه کتردم .واقعتا
بود ،گفتم:
_ چرم فردا بر میگردیم.
چند روز از این جریان گذشته بود که عصری در
راه خانة خودمان ،پسرکی کم سن و سال جلتویم
را گرفت:
_ سالم.
_ سالم.
_میشود همراه من به خانة ما ب ای د؟
_ خانة شما؟
_ خواهرم کارمان دارد.
_ خواهرمان؟
بیآنکه بدانم خواهرش ک ست ن روی جوانی و یا
شاید جهالتت جتوانی مترا بته دنبتال او راه
انداخت .چند کوچه را که رد کردیم دیدم دارد
میرود به همان خانة دختترک متو طالیتی .مترا
مستق م به اماق پذیراییشتان ُ
بترد و متادر و
خواهرش وارد شدند.
_ سالم آقا مرحمت کردید.
این صدای مادر بتود ،خ لتی مهربتان و خ لتی
خودمانی.
به دنبال او صدای دختترک مثتل صتدای نست می
مالیم به گوشم رس د.
خدایا یعنی باز هم؟
عاب روزگاری!
دخترک مو طالیی در همان نگاه اول عقل و دیتن
باخته و عاش شده بود ،عاش من.

حباب آرزوها /

169

مدمی عصرها چند ساعتی به خانةشان رفتم .طتال
عا ب گرفتار شده بود ،با وجود کم سن و سالی
حرفهایش کامالً پخته و بیریا بود.
عابا که دخترها حتی بتا کمتی سن و ستال در
تی از پسترها
همچو شرایط روحی و احساستی خ لت
حتی با سن ب رتر ،پ ررفته هستند.
ابراز عر به مرد جوانی با این همه جترأت و
جسارت؟ آن هم در آن متدت کومتاه؟ آن هتم در
شهرستان کوچکی در آن منطقة دور افتاده؟
جراحات قلبیام از عر نافرجام قبلی الت تام
ن افته بود ،اصالً حوصلة عروسکبازی نداشتم.
با خانوادة او کامالً آشنا شده بودم ،با پدرش
معاشرت میکردم ،آدمهای خوبی بودند ،مهربان،
صالم ،و به نظرم خ لی پ ررفته...
ایکاش آن احسا همدردی که پتدر و متادر بتا
دخترشان داشتند یک کمی هم پدر و مادر من با
من میداشتند .دختر آنها در چهارده سالگی با
یک نگاه عاش شده بود و آنهتا فرزندشتان را
درک میکردنتد دستتش را گرفتته بودنتد و بتا
خ رخواهی راهنماییاش میکردند.
مرا پدر و مادرم در مدمی طوالنی خود به ستوی
عر و دلدادگی فرستاده بودند ،شانزده ستاله
عاش شده بودم .آیا نمیشد کمی آنها هتم بته
فکر من و دل من باشند؟
رابطة خرد شدهام با پدر ،مح ط پر سر و صدای
تی
تردرگمت
تاری ،ست
تپلم ،ب کت
تتن دیت
ته ،نداشت
خانت
دیوانهام کرده بود.
یکباره مصم م گرفتم برای رهایی از همه چ ز،
بدون مرورت با کسی (که کسی نداشتم) ثبت نام
بکنم و به عنوان سرباز صفر یا صرف به ختدمت
نظام وظ فه بروم ،شاید آب سردی بر پ کر گرم
من و حالل مرکالت عدیدهام شود.
آن زمان اغلب و اکثر پتدر و مادرهتا معتقتد
ً
بودند کته آمتوزشهتای دوران ستربازی واقعتا
جوانان را میسازد و فرم میدهد.
تودم کته طتال
در خالل این افکار و اندیرهها بت
پ رنهاد کرد که عقدش کنم.
فوقالعاده زیبا و جوان بود ،اگر او را وارد
خانواده میکتردم غ تر از اعتراضتات معمتول!
صحبت دیگری نمیموانست باشد( .البته من چن ن
خوشب ن بودم)...
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پدر و مادر فوقالعاده مترخصی نداشتت ،بتدین
جهت فکر نمیکردم مقاضاهای کمرشکن هم داشتته
باشند ،طال ،جواهر ،خانه ،مهریه و ...و...
روزی در خانةشان بتا حضتور پتدرش بته صتحبت
نرست م ،پدرش میدانست که مرمول بته ستربازی
هستم و قصد نام نویسی دارم.
ً دخترش با اطالد او همچو پ رنهادی کرده
مطمئنا
بود و این دل ل رضایت قلبی پدر هم بود.
_ م الدخان کاری برایت پ دا میکنم.
_ مترکرم.
_ غصة جتا و م کان را هتم ندا شته بتاش بتا
خودمان زندگی میکن د ،متا دخترمتان را مثتل
جان عزیز میداریم .شما هم عزیتز متا هستت د
چون او شما را خ لی دوست دارد.
لبخند رضایتی بر لبان هردومایمان نقش بست.
_ خوشحالم.
_ عقد بکن د بروید بته ستالمتی از ختدمت کته
برگرت د عروسی بکن د.
منظورش را درک میکردم.
_ چرم هر طور که شما راحتمرید.
_ فعالً دهنتان را ش رین کن د .طال برو چند ما
چایی دبش ب اور.
طال از اماق ب رون رفت.
مادر طال نگاه پر معنیای به شوهرش کترد ،متن
معنیاش را نفهم دم ولی پدر طال انگاری چ تزی
را فراموش کرده بود و این نگاه ب ادش آورد.
_ اّ
ما آقای م الدخان با موجه به این کته هتم
تما را و طتال
شما ما را میشناس د و هم متا شت
برای هر دو مایمان عزیز است و خب متن پتدری
هستم که خود را مسئول آیندة دخترم متیدانتم
ً برای محکم کتاری،
فقط برای محکم کاری ،صرفا
شما قبل از این که مراسم عقتد برگتزار شتود
باید لط کن د سفتهای به من بده د.
_ سفته؟!
_ گفتم که فقط برای پرتوانه و اطم نان.
_ اطم نان از چه؟
_ از این که مبادا پر مان شوید و بته سترا
ما ن ای د.
گویی پتکی بر کلهام کوب دند ،آیا راست استت
که پول و عر عا ب به هم قاطی است؟
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اگر من به اندازة جناب بخرتدار کته متیرفتت
فرماندار شود درآمد داشتم آیا پرتت پتا بتر
دلم ،عرقم ،روحم و جانم میزدند؟
نمیدانم چه کسی گفته ولی انگاری حق قتتی را
گفته که وقتی فقر از در وارد میشود عرت از
پناره پرواز میکند.
_ سفته؟ به چه مبلغ؟
_ صد هزار مومان.
این برای دوم ن بار بود که من بته ختاطر"صرد
هزار یومان"مردود میشدم .دفعة اول بته پتدرم
تار از ختودم
رشوه میدادنتد نگرفتت و ایتن بت
ضمانت میخواستند و ندادم.
خ لی به من برخورد ،متأثر شدم ،من اهل خرید
و فروش نبودم ،معاملهگر نبتودم ،متوجهی بته
مادیات نداشتم .روح من لط مر و پتاکمتر از
آن بود که به این چ زها اس ر و گرفتار شود.
بدون خبر ثبت نام کردم و به سربازی رفتم.

32
تودم را مثتل
من و عدهای نگتون بختتمتر از خت
گوسفندان راه مرمن گم کترده ،سوار اموبتو
کردند و بعد از چندین ساعت سفر بته پایگتاه
تل گوستفندان
شکاری"وحدیی"رس دیم .یکی یکی مثت
سربزیر و اس ر پ اده شدیم و ویالن و سرگردان
در محوطه پخش و پال شدیم.
در کنار دیوار ایستادم و در رهیاهای طتول و
دراز و غم و غصههای شخصیام فرو رفتم .پسران
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جوان ،هم سن و سال خودم یا حتتی کتوچکتر از
من با لبا های متحدالرکل و شک ل درجتهداران
با برنامة مدون مرغول ممرین بودند.
همةشان ق افههای شاد و راضی داشتند ،اعتماد
به نفس در چهرههایران کامالً نمودار بتود .آه
خدایا پس من چرا دستپاچه و غمزده هستم؟
آگر در خوانتده بتودم ،اگتر دیتپلم گرفتته
بودم ،اگر بقول پدر...
اگر به التمتا هتای متادر ،ا گر بته موصت ة
نازن ن بیوفا...
آه خدایا حاال چه باید کرد؟ به قول نمیدانتم
کی ،فردا خ لی دیر ن ستت؟ آیتا راه بازگرتت
دارم؟ چرا از روزهایی که میموانستم استفاده
نکردم؟ چرا وقتی راه باز و مقصد معت ن بتود
ب راهه رفتم؟ چرا اصتالً راه نترفتم؟ اگتر...
تو
تال در همچت
تت دو ست
تواهم موانست
تا خت
تر آیت
اگت
شرایطی دوام ب اورم؟ خرد نخواهم شتد؟ فتردا
باید مط ن و فرمانبردار این جوانهای شاد و
خندان باشم .مگر نته ایتن کته آنهتا از متن
برمرند؟ مگر نظام ،قانون شداد و غال ندارد؟
خدایا...
ناگهان دستی از پرت سر دور گردنم حلقه شد و
پ اپی مرا بردت بوس د.
برگرتم .خدای من!!
ّم؟
_ محر
_ قربان شما بروم م الدخان
_ چقدر بزرگ شدی؟
_ هر قدر بزرگ شوم کوچک شما هستم.
ّم پسر ننه رق ه که در خانة دایی
ّم آه محر
محر
ترده بودنتد.
من سال ان دراز همراه هم کار کت
ً با هم بزرگ شده بتودیم ،اغلتب او
ما مقریبا
را پسر عمهام معرفی میکردم.
ّم موی یتون فرم درجتهداری ن تروی هتوایی
محر
برازنده و فوقالعاده قدرممند شده بود.
به قول برمولت برشت:

رق اسرت امرا آن کره
"آن که حقیقت را نمیداند احمر
میداند و انکار میکند جانی است".

حق قت روشنمر از آن بود که بتوان انکار کرد
و کتمان نمود.
پسری که پا به پای متادرش بته ختاطر گتذران
زندگی در خانة دایی من خدمت کرده بود امروز
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یک سر وگردن از من ،پسر اربتاب! و ول نعمتت
او ،باالمر بود.
_ م الدخان هم ناا بایست د ما من برگردم.
به سرعت به طرف افستر مستئول رفتت و بتا او
صحبت کترد ،دیتدم کته او از دور مترا نرتان
ً دوستش بود ،چه گفتت
میدهد .افسر مسئول حتما
و چه کرد نفهم دم ،وقتی برگرت خوشحال بود.
_ برویم م الد خان.
_ کاا؟
_ خانة من.
_ آخه...
به سرعت ساک مرا برداشت مثل ساب دنبال من
راه افتاد .کنار در ،مومور س کلتش را نرتان
داد:
_ بنر ن م.
تهاش راه
ترف خانت
ته طت
تدیم و بت
توار شت
تر دو ست
هت
افتادیم.
تت .دو
تر مهربتانی داشت
ّم خانة مرمتب و همست
محر
تدر
تد ،چقت
تذیرایی کردنت
تن پت
تابی از مت
ته حست
هفتت
مهربان ،چقدر فهم ده و کاردان .خدایا شکر که
ّم عاقبت بخ ر شده ،مدام دلتداریم متیداد و
محر
ته همته چ تز روبتراه
مدام ام دوارم میکترد کت
میشود.
_ چگونه؟ چه جور؟
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ّل به خدا.
_ با موک
یک روز مرا به اماق فرمانده که سرهنگی بتود
احضار کردند.
خدای من چه میب نم؟
پدر آناا نرسته بود ،مثل هم ره س گار معطتر
وینستون گوشة لبش بتود وقتتی وارد شتدم بته
طرفم برگرت .نگاهش از نوک کفشهایم شرود شتد
و ما یقة لباسم باال آمد ولی صورمم را نگتاه
نکرد .چرا؟ نمیدانم.
ولی خوشحال شدم که ق افة زهتوار در رفتتهام
را ندید ،ه چ کالمی خطاب به من هم نگفت.
آه پدر چرا هم ره مو غالبی و من مغلوب؟ چرا
هم ره صورت مو گل انداخته و صتورت متن رنتگ
پریده است؟
و چرا مو اینقدر موفقی و من به هر کاری کته
دست میزنم ناموف ؟
سرهنگ چند ستؤال از متن کترد و بعتد مرخصتم
نمود.
هفتة بعد به عنوان سرباز مازاد بتر احت تاج
از خدمت سربازی معاف شدم .پدر در کمال قدرت
به داد متن رست د و مترا از دو ستال زجتر و
محق ر رها کرد.
ً دلش به حتال متن
آیا دوستم داشت؟ آیا واقعا
سوخته بود؟ و یا فقط میخواست باز هم به متن
ثابت کند که ح هم ره با اوستت کته متن بته
منهایی نمیموانم کاری بکنم و من اصتالً عرضتة
ه چ کاری را ندارم.
ّ
نمیدانم ،نمیدانم ن ت او چه بود .فقتط ایتن
را میدانستم که دیگر نمیموانم زیر یتک ستق
با پدر زندگی کنم .وقتی مأموریت پدر عوض شد
از فرصت استفاده کردم و همراه آنها نرفتم.
ب ست و چهار سالم بود.
در ایران پدرها و مادرهتا مهربانترنتد ،متا
زمانی که فرزندشان نخواهد ،او را مر و خرتک
میکنند ،خرج و برجاش را متقبل میشوند ،ولتی
همه جا اینطور ن ست ،بچهها وقتی ختوب و بتد
را مرخ ص میدهند باید راه خود را از پتدر و
مادر جدا کنند.
به نظتر متا ا ین دل تل نامهر بانی والتدین
آنهاست و حال آنکه نت اة بهتری دارد ،آنهتا
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خ لی زود متکی به نفس میشوند و روی پای خود
میایستند.
من وقتی وارد یک کرور اروپایی شدم هر جا که
دنبال کتار رفتتم از متن ماربتة کتاری طلتب
میکردند ،برای آنها قابل فهم و پتذیرش ن ستت
توان م
که ما در ایران به جهت اینکه در متیخت
تا
ما پایان دوران محص ل مفت هم میخوریم .آنات
بچههای ده دوازده ساله شرود به کار میکننتد.
چمن میزنند ،ش ره پاک میکنند ،مواظب بچههای
تیکننتد و در
کوچکتر میشوند ،جتار و پتارو مت
برابر کارکردشان مزد میگ رند .دولت نود کار
و کارمزد را اعالم میکند و همته در همته جتا
موظ به رعایت قانون هستند .اصالً مفهوم کتار
عار ن ست آناا فقط شتعار ن ستت یتک واقع تت
قابل لمس است و من فکر میکنم پر کاری آنهتا
در دوران خدمات بزرگسالی و کم کتاری متا در
کارمندی و کارگری ریره در همان من پروریهای
دوران خردسالیمان دارد .در مملکتت متا حتتی
آنانی که وارد دانرگاه میشوند ،خرجرتان بته
پای خانواده است و حال آن که در آنااهتا از
این شوخیها بچهها با پدر مادرها ندارند.
من راجن به ختدمت ستربازی در کرتورهایی کته
کردم ،خ لی جالب استت در
اجباری ن ست محق
کروری که جتوان هتا مابتور بته ختدمت نظتام
ن ستند معداد داوطلبتان خ لتی ب رتتر استت.
چرا؟
برای این که ارمش حقوق خ لی خوبی بته آنهتا
پرداخت میکند و جوانان چه دختر و چه پسر از
دب رستان راهی ارمش میشوند ،ح سابی پتول در
میآورند ما بتوانند وارد دانرگاه بروند.
بقول س ده خامون:
"از دو حا خار نیسرت ،یرا در دوران خدمتشران
ری رخ داد و
را جنرگ ،اگرر جنگر
صلح برقرار است یر
شرکت کردند یا میمیرند یا زندآ میمانند".

برای آنها ُ
مردن مقبتولمتر از زنتده بتودن و
محصتت الت عال تته نداشتتتن استتت ،متتیب نتت م و
میخوان م کته گروه گتروه در جنتگهتا شترکت
میکنند و گروه گروه هم میم رند ولی جوانتان
دیگر باز هم داوطلب خدمت در ارمتش متیشتوند
برای این که خدمت در ارمش مزیتی مادامالعمر
چه از لحا مادی و چه معنوی برای آنهاست.
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بگذریم.
موسّط آشتنایی در ادارهای ارمرتی بته عنتوان
کارمند سویل کاری گرفتم.
بیدیپلم ،بدون ه چ کمکی از طرف پدر .البتته
ً
صرفنظر از معاف ت ...که اگر نداشتتم مستلما
ه چ جا کار رسمی نمیموانستم بگ رم.
برای استقالل مادی و با لمآل معنوی حاضر بته
اناام هر کار قانونی بودم.
ماهی هفتصد و پنااه مومان حقتوقم بتود .یتک
اماق در آپارممانی کرایه کردم ،کرایة اماقم
دویست و پنااه مومان بود.
ترادرم
توی مانتده از بت
ام اقم را با دو زیلت
مفروش کردم  ،چند ماه بعد پس اندازی داشتتم
که موانستم یک عدد مختخواب چوبی و یتک دستت
تم یتک
رختخواب مه ه کنم  .ماه های بعد کم کت
کمد فلزی ،دو صندلی و یک م ز و یتک قفستة
کتاب فلزی با مارک ارج خریدم .
برای من موس قی نص زندگی بود .کم ختوردم و
ب رتر پسانداز کردم و باالخره موانستتم ضتبط
صوت کوچکی مه ه کنم.
وقتی روی مختخواب دراز میکر دم و به موس قی
مورد عالقهام گوش میدادم سراسر وجودم مرتحون
از لذمی مضاع بود.
خدا را شکر میکنم که پدر دیگتر نمتیموانستت
زمان خرم و غضب با نامهربانی فریاد بزند که
"از خانهام برو بیرون" خودم خانهای داشتم کته
خ لی هم دوستش داشتم هرچند یک اماق بود ولی
چون از کارکرد ختودم و دستترنت ختودم مه ته
کرده بودم برایم حکم قصر طالیی را داشت.
خانة پدر دور و دور حتی از مخ الت متن بتود.
خانةشان خالی شده بود .خانواده دیگر دور هم
نبودند.
ً
برادر بزرگم که هرگز با ما نبود ولی اخ ترا
قرار بتود بعتد از ستال ان طتوالنی اقامتت و
محص ل در ایتال تا بته امفتاق همسترش بترای
زندگی به وطن برگردد .او را در طول زنتدگ م
فقط چند بار دیده بودم ،ب گانتهای بته نتام
برادر منی بود.
تانس و ختدمت
برادر دومم پتس از دریافتت ل ست
سپاهی عازم یک کرور خارجی شده بتود .فترزاد
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برادر کوچکم پس از اخذ دیتپلم ختدمت ستپاهی
دانش را اناام میداد.
تت دب رستتان
یلدا کوچکترین عضو خانواده داشت
را ممام می کرد و در کنتار محصت ل کالست ک در
کال های فوق برنامه زبان میخواند .قرار بتود
به انگلستان برود .و من؟
کارمند خ لی پر کار دفتری بودم.
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33
کارم در قسمت دفتر اداره بود .کارم را دوست
داشتم و با پرتتکار فتوقالعتاده وظتایفم را
اناام میدادم .بدین جهت خ لی زود جایی برای
خودم باز کردم.
ً
رئ س مستق م من سرگردی بود که واقعا دوستتم
داشت و خ لی به من احترام میگذاشت.
دور و برم چندین افسر دیگتر هتم بودنتد کته
تن بته مستائل مختلت بحتث و
اغلب با هم راجت
ً کتارم مربتوط بته
گفتگو متیکتردیم .مقریبتا
سربازان وظ فه بود.
احسا آنها را لمس کرده بودم بدین جهت خ لی
نسبت به آنها مهربان بتودم و کارهایرتان را
به سرعت و بدون فوت کوچتکمترین وقتت اناتام
میدادم .آنها هم دوستتم داشتتند ،ختارج از
اداره در هر نقطهای از شتهر مترا متیدیدنتد
برایم خبردار میایستادند و احترام نظامی به
تب
تن اغلت
تواره بودنتد و مت
جا میآوردند ،اگر ست
ترار مترا
ته اصت
پ اده ،با ممام اجتناب متن ،بت
سوار میکردند و به مقصد میرساندند.
من فکر میکنم موفق ت من در این کتار بستتگی
تدمت بتودن و
مستق م به آن چند هفته آمادة خت
در شرایط بد روحی سوختن و دم نزدن بود.
و بدین جهت بر این عق دهام که مصدر هر کاری
باید ماربة عملی در آن کار داشته باشد .مثالً
ّل
ّتهاش در کتال او
ً باید بچ
معلم کال اول حتما
در خوانده و مادر یا پدر عمالً خواستتههتا و
انتظارات شاگرد کال اول را درک کرده باشند.
استاد دانرگاه کسی بایتد باشتد کته فرزنتدش
دانراو بوده و ممام کرده باشتد .مستئول یتک
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شبانه روزی یا خود باید این ماربته را کستب
کرده باشد یا فرزندش در شبانه روزی باشد.
و بالمآل شاید به هم ن دل ل است که افالطتون
ته رجتال هتر
در مدینة فاضلهاش حکتم کترده کت
مملکت نباید سنشان از پنااه سال کمتر باشد.
اشتباه مأس آوری است که امروزه مئتوری جتای
عمل را گرفتته استت .یتک حقوقتدان متازه از
دانرکده ب رون آمتده امکتان نتدارد بتوانتد
قاضی و یا حتی وک لمتدافن ختوبی باشتد .یتک
قاضی که متارکه کترده حت نتدارد راجتن بته
ازدواج موف نظر بدهد و کسی که فرزند ندارد
نباید روانکاوی کودک بخواند و ب اموزد.
به هر صورت شکر خدا را من مصدر کاری شدم که
میدانستم چه کنم؟
هم ره لبا مم ز و منظم ستویل متیپوشت دم و
لحظهای مأخ ر ورود هم نداشتم کامالً مقررامتی
و پایبند نظم جاری در ارمش بودم.
از خاطرات آن دوران بعضیها خوش و بعضی دیگر
ً کتل زنتدگی چنت ن
نا خوشایند هستند ،اساستا
است.
نگهبانی دم در داشت م که مرد بس ار مهربتان
و فوقالعاده وظ فهشنا بود .هر زمان ارمرتی
درجه باالیی از راه میرست د بتا صتدای بلنتد
ایست خبردار محکم سرکار استوار ،همة افتراد
ساختمان چند طبقهای متوجه میشدند که شخصت ت
مهم و با نفوذی وارد شده است.
من رابطة خ لی خوبی با سرکار استوار داشتتم
مرا خ لی دوست داشت و هم ره میگفت "یرو مثرل
پسر خودمی".
بارها آرزو کرده بودم ایکاش پدر واقعتی متن
بود و این چن ن محبت بیشائبه نستبت بته متن
داشت ،ح .
روزی صبم وارد ح اط اداره کته شتدم ناگهتان
سرکار استوار را دیدم که مثل فنری از جتایش
پرید و چنان ایستت خبترداری داد کته چنتدین
پناره از چند طبقة پرتت ستر هتم بتاز شتد و
و سترهنگ
سرهای بیمو و با موی چندین سترم
به ب رون خم شد.
قبالً گفته بودند که در همچو متواقعی متن هتم
مثل دیگران باید سرجایم خبردار بایستم.
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آن روز مثل سایرین که در رفت و آمد بودند و
ناگهتتان در جتتا م خکتتوب شتتدند متتن هتتم
بیحرکت ایستادم.
چه کسی دارد میآید؟
کناکاو شده بودم آهسته به طرف در برگرتم.
ه چکس را ندیدم.
سرکار استوار با سالمی نظامی رو به من گفت:
_ بفرمای د آقای مت الد ایتن بته ختاطر شتما
بود!! .
دقایقی بعد من و سرکار استوار روبتروی م تز
معاون زرهی اداره ایستاده بودیم.
سرم
_ این آخرین باری باشد که همچو کاری کردی.
_ م مسار آقای م الد چ ز دیگری هستند.
م مسار آمش گرفت .چنان بر سر سرکار استتوار
ً دلم کباب شد.
فریاد زد که من واقعا
_ مگر مو مقررات را نمیدانی؟
سرکار استوار آهی کر د و ه چ نگفت.
بعد از آن روز هر وقت صتدای "ایسرت خبرردار"
سرکار استوار بلند میشد همة پرسنل میگفتند:
_ م الدخان وارد میشود.
در حالی که من روبرویران ایستاده یا نرستته
بودم.
این سرکار استوار ما وقتتی کته آناتا بتودم
ً بیشائبهای نسبت به من داشتت کته
محبت واقعا
ما حدی کمبود محبت مرا ارضاء میکرد.
من در زندگ م منها بودم ،هر چند بست اری از
فام لمان در مهران بودند ولی خ لتی کتم بتا
آنها معاشر بودم.
ارمباطم با پدر بکلی قطن شده بود ،از طریت
تیزدم.
تگ مت
تادرم زنت
ته مت
تاهی بت
تن اداره گت
ملفت
میدانستم که فقط او نگران و دلواپس من است.
از این که در آن شهر منها بودم مدام دلهتره
داشتتت ولتتی متتن هم رتته بتته او اطم نتتان
می دادم که مادر درست است کته ایناتا پتر از
گرگ است ،پر از لان استت ولتی متن پتاکی را
دوست دارم ،نگران من نباش .مادر ،من منهایی
را هم دوست دارم.
مادر از دلم بیخبر بود که من با نتازن ن و
حتی خودم و همه قهر بودم ،ممام احساسامم را
تدم ،موست قی
درونم خفه میکردم ،کتاب میخوانت
مورد عالقهام را گوش میدادم ،ف لمهای خوب را
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ً میرفتم و میدیدم ،اما نقاشتی را کنتار
حتما
گذاشته بودم نه وقتش را داشتم نه پولش را.
مایل بودم به کال گویندگی برومُ .
متن صتدایم
خوب بود .این را خودم میدانستم دیگتران هتم
گفته بودند ولی از پس پرداخت شهریة سنگ ناش
بر نمیآمدم.
در اداره به شدت کتار متیکتردم ،شتاید م تل
داشتتتم عرضتتة کتتاری ختتودم را در مقابتتل
بیعرضگی نگرفتن دیپلم آن هم بعد از چند بار
امتحان ،به خودم ثابت کنم.
معتقد بودم که شعور و آگاهی انسان ارمبتاطی
به مدرک محص لی قراردادی ندارد ،چه بسا پتر
مدرکهایی را بیسواد و ناآگاه یافتم.
فکر میکنم یک اصل حتمی است کته محصت الت هت چ
مغ ری در م زان شعور و بهتتر نمتودن شخصت ت
افراد نمیدهد ،چه بسا محص لکردهها که الفبتای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترت را
معاشت
نمیدانند ،چه بسا محص لکردههتا کته بتویی از
انسان ت نبردهاند ،چه بسا محص لکترده هتا کته
تا
تد و یت
تیرونت
ترا بته دزدی مت
بقول شاعر با چت
شمر ری در دست زنگی مست را ب اد میآورند.
بیآنکه انتظار پاداش داشته با شم ب رتتر از
ساعت موظ کار میکردم.
مای نامههای محرمانه که سرگرد م تل نداشتت
به اماق مرکزی ماش ن نویسها برود ب رتر وقت
مرا میگرفت ،ما دیر وقت بته کارهتای مانتده
میرس دم.
_ جناب سرگرد کارم ممامی ندارد.
_ نگران نباش ماش ن نویسی در راه است.
و این نویدی بود که متاههتا طتول کرت د متا
ً من از آن همه کار و فعال ت خال شوم.
واقعا
تول همته روزه
روزی صبم اول وقتت مطتاب معمت
برای سالم صبحگاهی به اماق سرگرد رفتم .قبتل
از من چند افسر آشنای دیگر هم آناا بودند.
وقتی وارد شدم دیدم که کسی پرت ماش ن مایت
نرسته است اما چون مستتق م بته طترف سترگرد
نگاه میکردم مرخ ص ندادم چته کستی آنااستت.
سرگرد گفت:
_ خانم آذرین با آقای م الد رئت س دفتتر متن
آشنا شوید.
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من رئ س دفتر نبودم ولتی جنتاب سترگرد ایتن
جوری معرفیام کرد ،چون قولش را به متن داده
بود.
به طترف ختانم برگرتتم ،خ تر مقتدم گفتتم و
موفق تش را آرزو کردم.
_ خانم آذرین ام دوارم جانرت ن ختوبی بترای
آقای م الد باش د.
_ سعی میکنم.
من گفتم:
_ جناب سرگرد از سر لط میفرمایند متن اصتالً
دورة مایتتتت ندیتتتتدهام ،یتتتتک انگرتتتتتی
میزدم.
و خندیدم.
دخترک هم خندید.
دختری بود ب ست ساله ،ریتز نقتش بتا صتورمی
معمولی ،موهای بلند مرتکی ،الغرانتدام و نته
چندان بلند قامت.
ته دمتاغش را
در همان نگاه اول متوجه شتدم کت
عمل کرده ،هر چنتد هت چ وقتت جتواب درستت و
دکتتر آذریتن بتود.
حسابی نداد .پدرش سرم
بعد از دیپلم مدرک ماش ن نویسی گرفته و بته
موص ة پدرش شغل ماشت ن نویستی قستمت متا را
انتخاب کرده بود.
سروانی داشت م به نام وح دی فوق العاده بتا
سواد با چندین مدرک ل سانس ،کتابخوان و بتا
معلومات عالی .گویا به جهت دانش بتاال بترای
دستگاه ایااد مزاحمت کترده بتود ،در نت اته
مرمب جاباایش کرده بودند و باالخره نص ب متا
شده بود.
من اصالً ندیدم کار مف تدی بکنتد .همتهاش بتا
تا کتاری کته
دیگران بحث و گفتگو میکرد .منهت
مابور به اناامش بود و نمیموانست طفره برود
کر ک ماهانة شب بود.
از زیاد حرف زدن او کالفه میشد و
دختر سرم
برای فرار از حرفهای خسته کنندة او به اماق
من پناه میآورد.
مما مداوم ایااد ارمباط میکند ،این یک اصل
الیتغ ر در ممام کرة ختاکی استت .متا دانته
مدام با خاک مما نداشته باشد ریره نمیدهد.
وقتی دانه بر روی خاک قرار میگ رد بیمردیتد
ریره میدهد و نمیموان نه با نص حت و نه بتا
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ب م و موب خ مانن این فعل و انفعتال طب عتی
شد .کور شو ،دور شو هرگز افاقه نمیکند.
وقتی دو گ اه کنار هم و مما با هتم باشتند
به هم جوش میخورند و از هم ن خصوص ت است که
برر فهم ده دو گ اه را به هم میموان پ ونتد
زد.
مهتر به مرور زمان شب ه اسب میشود .نگهبتان
قفس م مونها کم کم شکل و شمایل م مونهتا را
ً همت ن خصوصت ت استت کته
پ دا میکند و مسلما
مارکس گفته:
"کارگر شبیه کارافزارو میشود".

این ها قوان نی است که بر اسا قانون علتت و
معلول در ممام جهان جاری و ساری استت .آمتش
میسوزاند ،اگر در آمرتکده دور متا دورش ورد
بخوانی و ما زش را بگویی خاصت ت ختود را از
دست نمیدهد.
یخ سرد است با دعا و نفترین گترم نمتیشتود.
علتها را باید از ب ن برد متا معلتولهتا از
ب ن بروند و جز این شتدنی ن ستت و برتر بتا
مراهده و ماربه به این اصول پی برده است.
مهری مدام موی اماق من بود.
هفتههای اول او خانم آذرین بود و متن آقتای
م الد ،کم کم او مهری شد و من م الد.
هر دو جوان ،هر دو پر شور ،هر دو دا .
مابستان سال  1345بود .مهتران هتم مابستتانی
گرم و دا داشت .اماق افتراد معمتولی کتولر
تالی کته بتا
نداشت ،روزی سروان وح تدی در حت
توخی بته متن
پوشهای خودش را باد میزد بته شت
گفت:
_ مو فرزند دریا ،ما ایناا متحمل گرما؟
بیآنکه حساب کار را داشته باشم بدون مصتم م
قبلی گفتم:
_ در خدمت م جناب سروان.
_ مهمان شما؟
_ مهمان من.
_ کی میرویم؟
جدی جدی آمادة سفر بود.
_ هر وقت اراده فرمای د.
_ با ماش ن من!
_ خوبه!

 / 184حباب آرزوها

مهری گفت من هم میآیم چون جناب سروان وح دی
تتتتواهرش
تتتتا خت
تتتته بت
تتتترد کت
تتتتالم کت
اعت
میآید .و چن ن بود که سروان و خواهرش ،من و
مهری عازم شمال شدیم.
آنها را اول بردم خانة داییجان و دو روز هم
در کنار دریای خزر پال گرفت م .خوش گذشت هر
چند خرجش برای بودجة من خ لی زیاد بود.
ته خصوصت ت و
به هر صورت ،همت ن باعتث شتد کت
صم م ت من و مهری ب رترشود.

34
حدود شش ماه قبل از آشنایی با مهری ،معمتوالً
عصرها زمان فراغت به فروشگاه دوستم میرفتم.
پدر او ماجر معروفی بتود ،پار چه ،پ تراهن،
تا وارد
تروف را از اروپت
تارک معت
تای مت
تراواتهت
کت
میکرد ،پدر مه ه میکرد و پسر میفروخت .با او
خ لی صم می بودم و ساعتها در فروشگاه کنتار
دستش مینرستم و او به کار خود مرغول میشتد و
هرگاه احسا میکردم ممکن است وجود من ایاتاد
مزاحمت بکند از فروشگاه ب رون میرفتم ،جلوی
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مغازه می ایستتادم و بته متردد افتراد نگتاه
میکردم.
مرد ناب نایی بود که گاهگاهی از جلوی مغازه
ً مترد بتا
رد میشد و ویولون مینواخت .مستلما
ّ درآمدی برای ختود
غ رت و مسئولی بود که ممر
پ دا کرده بود و خانواده را اداره میکرد.
یکی از روزها در حالی که آهنگی که به نظترم
خ لی دلپسند بود میزد جلتوی فروشتگاه رست د
آهنگ ممام شد .جلو رفتم و سالم کردم.
ایستاد و سالم را جواب داد .چرتمانش از پرتت
ع نک دودی کامالً معلوم بود و چه خوب بود کته
ع نک زده بود چون از دور شکل و ق افة ختوبی
پ دا میکرد ،متا حت نتداریم دیگتران را در
آمری که خود بر من داریم بسوزان م.
_ حال شما خوبست؟
_ شکر.
_ شما آهنگ مرا ببو را بلدید بنوازید؟
آهی کر د و لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت:
_ البته.
_ میموانم مقاضایی از شما بکنم؟
_ امر بفرمای د.
_ میشود هر موقن که از ایناا رد میشوید این
آهنگ را بنوازید؟
_ چرا نمیشود؟
_ مترکرم.
ً خاطرهای را در شما زنده میکند.
_ حتما
_ هم ن طور است.
_ شما ایناا کسب و کار دارید؟
_ نه ولی اغلب عصرها ایناا هستم.
کمی مرّ
دد شد.
تان
تم دو مومت
تا باشت
تت اینات
تد ه تر وقت
_ بب ن ت
مقدیمتان میکنم.
از پرت ع نک دیدم که چرمهایش را بست.
آیا او از کاا یاد گرفته بود که به جای چرم
گفتن میموان چرمها را بست؟
اولتت ن دو مومتتان را در ج تتبش گذاشتتتم و او
آرشه را بر روی س م کرت د و آهنتگ را شترود
کرد .چند لحظه در جا ایستاد ،نواختت و بعتد
راه افتاد.
صدای آهنگش را همراه قدمهایش دنبال کترده و
با مداعی خاطرات نته چنتدان ختوش گذشتته در
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خ االت خودم غوطهور بودم که صدای ظریفی مترا
از بحر مفکر به ساحل کر د.
_ سالم.
دستپاچه و با معاب نگاهش کردم.
_ سالم.
متوجه شدم همان مرتری است که با ورود او به
فروشگاه من آناا را مرک کردم.
لبخند ش رینی بر لب داشت .خانم جتوانی بتود
فوقالعاده زیبا و ش ک کته عطتر گترانبهتایش
مرامم را مینواخت.
_ میشود چند لحظه وقتتان را به من بده د؟
با معاب گفتم:
_ کاا؟ البته
با خنده گفت:
_ هم ن جا موی فروشگاه.
و خودش به طرف فروشگاه رفت و من هم پرت سرش
وارد شدم.
دوستم میخندید.
_ ببخر د آقا من بترای هدیتة مولتد نتامزدم
میخواهم کراوات ش ک و مرغتوبی بترایش بخترم
ولی طب عی استت کته متا زن هتا از مرغوب تت
اجنا مردانه خ لی سر رشته نداریم ،متیشتود
شما کمکم کن د؟
دوستم که فروشنده بود گفت:
_ سل قة شما در لبا و کراوات خانم را جلتب
کرده است.
و خندید.
ً
جای خنده نبود ،من واقعا با وجتود ایتن کته
حقتتتوق بتتتاالیی نداشتتتتم هم رتتته ستتتعی
میکردم سر و وضن حسابی داشته باشم .از روزی
که نازن ن راجن بته ک ت و کمربنتدم اظهتار
عق ده کرده بود متوجه شده بودم که هتر چنتد
لبا و ظاهر ،اصل ن ست ولی اول ن فرد استت.
در نظر اول شکل و شمایل معرف است ،برای کر
شخص ت ،زمان الزم است.
ً وقتی وارد یک کرور ب گانة اروپایی شدم
بعدا
و با مردمش محرور گرتم متوجه شدم که برمتری
آنها نسبت به ما نه از جهت ضریب هوشی باالست
بلکه دو چ ز است کته آنهتا دارنتد و بته آن
خ لی موجه میکنند و ما چون موجته نمتیکنت م

حباب آرزوها /

187

تری آداب
تته و دیگت
تاهر آراست
تی ظت
تداریم .یکت
نت
معاشرت.
توی
توب فرانست
تنس مرغت
تا از جت
تراوات زیبت
تک کت
یت
برداشتم و به خانم جوان دادم.
با عذرخواهی دلپذیری کراوات را بدست گرفت و
جلوی یقة من روی پ راهن ستف دم قترار داد و
با دقت شکل و رنگ آن را معاینه کرد.
لبخندی بر چهرهاش نقش بست.
_ خ لی خوش سل قه هست د مترکرم.
_ خواهش میکنم.
ً آقا هم ن را برایم بپ چ د.
_ لطفا
_ کادو؟
_ البته ،البته.
بیآنکه چانه بزند بهای آن را پرداختت و بتا
گرمی دوباره از من مرکر کرد و بعد بستته را
برداشت و خداحافظی کرد و از فروشگاه ب ترون
رفت.
من و دوستم با نگاه دنبالش کردیم.
پ کان نویی درست جلتوی فروشتگاه پتارک شتده
بود .با ستی دلپذیر سوار شد و حرکت کرد.
دوستم گفت:
_ کارمند یک شرکت خارجی است.
_ آهان!
_ مازه از اروپا برگرته.
_ معلومه.
_ از کااش معلومه؟
_ از طرز برخوردش با جنس مخال .
_ شاید دلش را ُ
بردی.
_ به این زودی؟
َ
_ دل سنگ نمرین و پتر وزنمترین اعضتای بتدن
است.
_ جدی؟
و خندیدیم.
آن روز گذشت و آنچه امفاق افتاده بود داشتت
ته جهتت ورود
فراموش میشد که باز هتم روزی بت
مرتری به فروشگاه ب رون رفته و جلوی مغتازه
ایستاده بودم که دیتدم پ کتان ستف دش مرمتز
کرد.
دلم به طپش افتاد.
ُل به طرف درب دست راست خم شد ،ش ره
از پرت ر
را پای ن کر د و نگاهم کرد و سالم داد.
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جواب سالمش را دادم و با اشارة او بته طترفش
رفتم.
_ اگر کاری ندارید سوار شوید دوری بزن م.
خ لی معاب کتردم ولتی ختب ستوار شتدم و راه
افتاد.
بعد از چند لحظه گفت:
_ اسم من سپ ده است.
کمی مکث کردم .ادب حکم میکرد من هم خودم را
معرفی کنم.
_ من هم م الد هستم.
چن ن بود که دوستی ما آغاز شد و مدمی ادامه
ً هم سن و سال من بود بتا
یافت .سپ ده مقریبا
صورمی زیبا ،گندمگون با موهای بلنتد مرتکی.
منها فرزنتد یتک ختانوادة متمتول و مترتخص،
محص لکرده ،فرنگ دیده و بس ار موقر و مت ن.
در یک شرکت خارجی شغلی خوب با درآمد بتاالیی
داشت .نتامزد کرده بتود و فتوقالعتاده بته
نامزدش عالقمند بود.
_ از کراوات خوشران آمد؟
_ خ لی ،خ لی البته صادقانه گفتم که به کمک
شما انتخاب کردهام.
_ جدی؟
_ چرا که نه؟
_ یعنی؟
_ چه میخواه د بگوی د؟ یعنی که میدانتد کته
با شما دوستت و همتراهم؟ البتته کته بته او
تهام ،او بس ت ار ُ
تت و ه ت چ
تغله است
تر مرت
پت
گفتت
اشکالی نمیب ند که من برای فرار از منهتایی
دوستانی داشته باشم.
_ حتی غ ر هم جنس؟
_ آه م الد بس کن د ،شما به نظر خ لی متمتدن
میآی د ،آخه چرا باید هنوز این فکر در م ان
مردم باشد که دوستی سالم بته جاهتای باریتک
برسد؟ من صادقانه به نامزدم گفتم که شما را
ته بستا شتما
خ لی با شرافت و پاک یتافتم .چت
بهترین دوست مرترکمان شوید.
_ مترکرم
ً
سپ ده بتا احستا کتامال بتیشتائبه متدمی در
شرایطی بس ار صم مانه و پاک با متن معاشترت
کرد ،به شدت به قول و قراری که با نامزدش
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بسته بود پای بند بود و عاشقانه او را متی -
پرست د.
هم ره بدون ه چ قرار قبلی به دیدار متن بته
فروشگاه میآمد ،در جایی مینرست م ،چایی یتا
قهوهای میخوردیم و با هم صحبت میکردیم.
حرفهتای متا هم رته در همتة موارد زنتدگی
اجتماعی و بخصتو منهتایی نستل جدیتد بتود.
احتماالً او از چ زهایی هم رنتت متیبترد ولتی
هرگز چ زی به زبان ن اورد .با او خ لی راحت
بودم .او پای بند پاکی و عفت بود و در مرام
و سل قة من هم دستبرد به کتانون عالقتة مترد
دیگری زیبایی و لط نداشت و از دیتدگاه متن
معص ت بود.
آنچه ما را به هم جذب کرده بود منهاییمان و
چه بسا غمی بود که هر کدام در دل داشتت م و
بتتا وجتتود هتتم در کنتتار یکتتدیگر الت تتام
میبخر دیم.
تن راجتن بته
تان نته او از مت
در طول آشناییمت
خانهام ،خانواده ام و کار و بارم پرس د و نه
من فهم دم که حتی نام فام لی او چ ست.
بعد از آشنایی با مهری ماجرا را برای سپ ده
معری کردم.
_ میدانی سپ ده دختری مثل مو فکتر نمتیکتنم
نظ ر داشته باشد.
_ از چه لحا ؟
_ مو چون پاک و منزه از همة آلودگیها هستتی
بتتا همتتان دیتتد و احستتا همتته را ملقتتی
میکنی.
_ یعنی چطور؟
_ بب ن دلم نمیخواهد مهری نسبت به من بد دل
و بدگمان باشد.
_ چرا باید بدگمان باشد؟
_ خب نه فقط او بلکه ه چکس بیآالیری و پتاکی
روابط ما دو ما را باور نخواهد کرد.
غمی چهرهاش را پوشاند ،مدمی سکوت کرد و بعد
آهی کر د و گفت:
_ یعنتتی دیگتتر نمتتیمتتوان م از مصتتاحبت هتتم
برخوردار شویم؟ هر جور مو راحتی.
تد دیگتر نته
و چن ن بود که از آن روز به بعت
دنبالم آمد ،نه سراغم را گرفت و نه اصتالً از
آن خ ابان رد شد.
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ً در م ان همة زنان و دخترانی که
سپ ده واقعا
ً دیتدم یتک استتثنا بتود.
تدا
دیده بودم و بعت
ایکاش قوان ن و امکانتات ،جوانتان را طتوری
مرب ت میکردند که به قول آن نویسنده ،معتقد
و مؤمن میشدند که:
خدا یکی د
دلدار یکی است

یکی

چون دل به یکی دادی آمش به همه
عالم زن.

35
آشنایی من و مهری ب رتر و خصوصیمر شده بود،
به راحتی به خانهام متیآمتد ،روزی مترا بته
مادرش که خانم مترخصی بود معرفی کرد ،یکبار
وقتی عروسی برادرش بود مرا هم همراه سترگرد
و همسرش دعوت کرد.
مصور میکردم به من و وضتن متادی متن رضتایت
دارد ،گاهی سرگرد حتی جلوی خودش میپرس د:
_ پس کی ش رینی میخوریم؟
روزی سرگرد به من گفت:
_ امرب افسران عالی رمبه با همسرانران برای
مهمانی به اداره و سالن پذیرایی میآیند .از
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پرسنل جز چند سرلرگر کس دیگری اجازة مانتدن
ندارد ولی مو بمان!!
ررا هرا"پ تتر
ف لمی دیده بودم به نام"شرب ننر
اومول بازی میکرد.
ترم
ً شب نرالها بود ،همگی از ست
آن شب واقعا
تا،
به باال بودند .پ ر ،جتوان ،زن ،مترد ،زیبت
زشت ،اغلب پزشک و جراح ولی در باطن خ لتیهتا
خالی ،بیادب و از خود راضی.
راست گفتهاند مستی و راستی.
وقتی چند گ السی نوش دند رنگ و روغنی که بته
ظاهر داشتند همه از ب ن رفتت و اصتل و درون
هر کدامران پ دا شد.
ب ن این همه ارمری ش و رق و رنگارنتگ و از
همه رنگ من با کت و شلوار و پ راهن ستف د و
ً وصلة ناجور بودم.
کراوات رنگی واقعا
تود؟
آیا سرگرد مرا به خاطر مهری دعوت کترده بت
تتری
تد .ارکست
تزء متدعوین بودنت
پدر و مادر او جت
تت ولتی
آورده بودند مدرن ،جاز و بیروح مینواخت
ته موست قی را درک
تد کت
تر از آن بودنت
سرها گرممت
کنند .باالخره سروان جوانی مازه از راه رست ده
آهنگ منهایی آقای عماد رام را خواند.
در این دنیا یک و
من
شدم
ین ا
چو مجنرونی کره از
مررررردم گریررررزد

گیاهی در د صرحرا
شرررررردم مررررررن
شتابان در پی لری
شرررررردم مررررررن

چه بیثمر میخندم ،چه بیاثر میگریم
بناکامی چرا رسروا
شرررررردم مررررررن

چرا اشق چرا شیدا
شرررررردم مررررررن

تام وجتود از
من در گوشهای ایستاده و بتا ممت
تمانم پتر از
این آهنگ لذت می بردم و گویا چرت
اشک شده بود .چون آنرا در گذشته خود بارهتا
خوانده بودم.
سرگرد دست بر شانهام گذاشت:
_ م الد! کاایی؟
به خود آمدم.
_ ایناام!
_ مهری کو؟
_ نمیدانم!
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_ خ لی احساسامی شدی ،چته؟
_ هم ن جوری!
_ میدانم خ لی قرنگ شعر میخوانی ،هم ن حتاال
اعالم میکنم شتعری از دیتوان حتافظ برایمتان
بخوانی.
_ من؟ نه.
_ چرا نه؟ این یک دستور است میفهمی؟ دستتور
مافوق.
و خندید.
پرت بلندگو قرار گرفتم و از حفظ شعری از
حافظ را که دوست داشتم خواندم:
رسید مژدآ که ایّام غرم
ن واهررررررد مانررررررد
من ار چه در ن ظر یرار
خاکسرررررررار شررررررردم
چو پردآ دار بره شم شیر
مررری زنرررد همررره را

چنان نماند چنین نیز هم
ن واهررررررد مانررررررد
رقیب نیرز چنرین مح ترم
ن واهررررررد مانررررررد
کسرری مقرریم حررریم حرررم
ن واهررررررد مانررررررد

ً همة مدعوین همراه
از این ب ت به بعد مقریبا
من شعر را میخواندند.
چنان این اشعار بتا صتدای متن و طترز ب تان
کلمات مأث ر کرده بود که همة مدعوین چنتدین
دق قه برایم ک زدنتد و چنتد نفتر هتم جلتو
آمدند و با من دستت دادنتد و بترایم آرزوی
موفق ت کردند.
مدمی بعد از آن شب فراموش نردنی ،شاه مامتن
افسران عال رمبه را ممنود کرد.
چرا؟ بخاطر بیبند و باری نرالهایش یا کتالم
حافظ که خبر از آیندهای نه چنتدان دور داده
بود؟ نمیدانم.

که جام بادآ بیاور که جم،
ن واهد ماند

از آن شب به بعد مهری در
موردم کناکاو شده بود.
تد شتمهای از
ترا بهتتر برناست
برای این کته مت
زندگی گذشتهام را معریت کتردم امتا نته از
مسائل خصوصی احساسیام .برایش گفتتم کته بتا
ممام شدائد زنتدگیام هم رته درستت و روبتاز
زندگی کردهام ،بخصو از دروغگویی ب زارم.
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دلم میخواست او هم از گذشتهاش برایم معریت
ً متیخواستتم بتدانم کته آیتا در
کند ،خصوصتا
زندگ ش من اول ن هستم یا نه.
_ مهری اگر جز من کس دیگری در زندگ ت بتوده
راست و پوست کنده خودت بگو برای متن صتداقت
باالمر از همه چ ز است.
با نازی ش رین به گردنم آویخت.
_ مو اول ن و آخرین هستی.
مدتها گذشت در کنار هم روزهای خوشی داشتت م
و به آیندهای ش رین میاندیر دیم من ب ستت و
شش سالم بود و احسا میکردم میختواهم صتاحب
ته
تنم کت
تت کت
تتم ثابت
تیخواست
توم ،مت
زن و بچ ته شت
میموانم دختری را خوشتبخت کتنم و در کنتارش
زندگی سعادممندی هم نص ب من شود.
در یک روز ماریک و نحس! نامهای به نام او و
به آدر اداره رس د .نامه را سربازی به متن
داد ما بته او برستانم .متوی اداره همته از
دوستی و صم م ت ما با خبر بودند .هر چند که
سروان وح دی و یک سرباز دیپلمتة دیگتر چرتم
دیدن ما را نداشتند .گویتا چرتم دیتدن مترا
تا بته مهتری
تزاحم موجته آنهت
نداشتند و من مت
بودم.
روی پاکت خط مردانهای موجهم را جلب کرد.
در یک لحظة زودگذر مصم م گرفتم نامه را باز
میدانستم .مگر
کنم .در آن لحظه خود را مح
نه این که ما اسرار همدیگر را متیدانستت م؟
او بتود
مگر نه این که کل د اماق من در ک
و هر از گاه که میخواستت حتتی در غ بتت متن
وارد اماق من میشد؟
نامه عاشقانه بود بتا ذکتر لحظتات فرامتوش
نردنی در گذشته و در کنار هتم داشتتهانتد و
فریاد و فغان از جتدایی کنتونی و وجتود نتا
مطبوعی در م ان!!
یادم میآید روزی از نازن ن پرس ده بودم کته
کلمة" شق"را چگونه مفس ر متیکنتد ،گفتت عت ن
یعنی عداوت ،شت ن یعنتی شتقاوت ،قتاف یعنتی
قساوت .آیا او هم ماربهای ملخ داشت؟ آیا او
هم درو گفت که من اول ن هستم؟
در اثر ماربه ه چ چ ز برایم عا ب ن ست.
نامه را به مهری دادم و در حالی که میخواند
ُل زدم.
موی چهرهاش ز
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با بیمفاومی خواند و سر باال کرد.
_ موضود چ ه مهری؟
_ احمقی پ دا شده چرت و پرت نوشته.
باور نکردم.
چند هفته نخواستم او را بب تنم ،نته نگتاهش
کردم نه صدایش.
گویا مقدر من چن ن بود که پ ش میآمد.
ولی او ولم نکرد ،آنقدر دنبالم دوید ،آنقدر
نامههای عاشقانه بترایم نوشتت ،آنقتدر قستم
خورد که جز من کسی را دوست نتدارد کته نترم
شدم.
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36
آقا جان در سن هرتاد و پنت سالگی فتوت کترد،
تت عزیتز بته
خانمی از اقوام نزدیک و بینهایت
ته دوستت متن بتود در مصتادف
امفاق همسترش کت
ّ
تد .آنهتا از
امومب ل به اعماق دره فرو رفتنت
ق د ح ات رستند و من هنوز در بند نبترد بتا
ح ات بودم.
مازه از مرخصی برگرتته و متوی امتاق سترگرد
تودم.
تاده بت
تب افتت
تای عقت
تام کارهت
تغول انات
مرت
بیاخت ار از پناره نگتاهم بته محوطتة ح تاط
اداره افتاد.
برق درخرانی از ملؤلؤ موهای طالیی جذبم کرد.
وارفتم.
سرگرد بتا معاتب نگتاهم کترد .وقتتی متات و
مبهتتومم دیتتد در راستتتای نگتتاهم بتته ح تتاط
نگریست.
با عاله از او چند ساعت مرخصی گترفتم و بته
پای ن دویدم.
_ طال مو ایناا چکار میکنی؟
با خوشحالی به طرفم پرید.
_ م الد سالم.
_ دختر مواظب باش چه متیکنتی ،ایناتا اداره
است.
_ پرسان پرسان پ دایت کردهام.
خدایا این دیگر چه بالیی است که نتازل شتده،
یعنی جاذبة عر اینقدر قوی است؟
از اداره ب رون رفت م در خ ابان به شدت اشک
میریخت.
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_ چرا گریه میکنی؟
_ از خوشحالی !
_ آبروریزی می کنی چرم هایت را پاک کن.
مابور شدم او را به خانهام که نزدیتک اداره
بود ُ
بردم.
_ منها آمدی؟
_ نه با مادرم آمدیم.
_ مادرت کااست؟
_ موی مهمانخانه.
_ کاری داشت د آمدید؟
_ نه به خاطر مو آمدیم.
_ یعنی مادرت موافقت کرد که به جستتاوی متن
ب ای د؟
_ آری میداند که چقدر دوستت دارم ،من بی مو
نمی موانم زنده بمانم.
_ بچه این حرفها چ ه میزنی ،فراموش کن.
_ یعنی چه فراموش کن؟
_ بب ن طال مو دختر فوقالعاده زیبایی هستی.
_ چه فایده؟
_ خ لیها میموانند مو را خوشبخت کنند.
_ من فقط با مو خوشبخت میشوم.
_ نمیموانم طال ،نمیموانم.
_ آخه چرا؟ چرا مدام فرار میکنی؟
_ بب ن طال من نامزد دارم و بته زودی ازدواج
میکنم.
روز بعد در اداره مهری ،سترگرد و بق ته بتا
کناکاوی نگاهم میکردند .مابتور شتدم موضت م
کوماهی بدهم.
_ از آشنایان بود ،با مادرش از شتهر پتدر و
مادرم آمده بود.
نمیدانم حرفم را باور کردند یتا نته ،راستت
گفته بودم کلمهای درو نبود ولی همة واقع ت
هم نبود.
مدمی از این جریان گذشت ،گویتا مهتری بتاور
تود .دوبتاره
کرده بود یا خ لی جدی نگرفته بت
صم می شدیم ،به خانهام میآمتد ،ستاعتهتا در
اماقم میماند ،کامالً مهربان ،گرم و بیپتروا،
بتتاز هتتم راجتتن بتته زنتتدگی و آینتتده صتتحبت
میکردیم.
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یک روز عصر بعد از یتک دیتدار کتامالً گترم و
مهربان بترایش ماکستی گترفتم و بته خانتهاش
فرستادم.
صبم روز بعد مثل هر روز دیگر که زودمتر از
همتته بتته اداره متتیرفتتتم و منتظتتر بق تته
ته راه مهتری
میشدم موی امتاق سترگرد چرتم بت
بودم.
وقتی وارد میشد به گرمی سالمش میدادم و صتبم
تتوابم را
تتی جت
تتا گرمت
تتتم .بت
تتیگفت
تتر مت
بخ ت
میداد و پرت م زش مینرست.
آن روز بخصو جواب سالمم را نداد.
مصور کردم نرن د یا مرا ندید ،دوبتاره ستالم
دادم ه چ موجهی نکرد ،اخم هم کرد.
_ موضود چ ه؟
_ دیگر نمیخواهم مو را بب نم.
_ چه شده؟
_ ه چی.
_ پس چرا قهر کردی؟
_ هم ن جوری !
_ آخه من نباید بفهمم چه خالفی کردهام؟
با ممسخر خندید و جوابم را نداد.
نمیدانستم چرا ناگهان در طی یک شتب اینقتدر
مغ ر روّ
یه داده است ،ح ران شدم .هر چه فکر
تار او پ تدا
کردم بهانهای برای رفتار و گفتت
نکردم ،هرگز او را نرناانتده بودم ،نهایتت
احترام را برایش قائل بودم و موجه کافی بته
او داشتم.
منتظر بتودیم از نظتر اقتصتادی بتال و پتری
بگ ریم و مرک ل زندگی مرترک بده م.
چطور شد؟ چرا هر چه رشته بودم پنبه شد؟ متن
که او را نرنااندم او چرا رنا د؟ چه امفاقی
افتاد؟
روزها به سردی گذشت.
سرگرد فهم ده بود که رشته گسسته است.
_ م الد چی شده؟
_ وهللا اصالً نمیدانم!!.
مهری بد زبان و بس ار بیمالحظه شده بود .قبالً
با خواهش من که در مح طی کار میکند که اغلب
مرد و چه بسا با افکار کث ت هستتند مغ تر
لبا داده بود و به جتای م نتی وپ شتلوار
بلند میپوش د .بعتد از گسستتن از متن همتان
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لبا های جل را میپوش د ،خ لی غلت ظ موالتت
میکرد و خ لی زشت با همه میگفت و میخندید.
ً ختون دل
دندان روی جگر متیگذاشتتم و واقعتا
میخوردم.
باالخره بعد از ماهها نامهربتانی روزی قبتول
تانی خلتوت مثتل گذشتته قتدم
کرد که در خ ابت
بزن م و صحبت کن م.
باران ریزی شرود به باریدن کرده بود ولی با
حال و هوایی که داشت م موذی نبود .مثتل هتر
ّه ای از موهای بلنتدش را مثتل
روز دیگر که طر
گوشواره دور گوشش میپ چ دم و آویزان میکردم
و او قاه قاه می خندیتد موهتای خت س شتده از
بارانش را به همان شکل دور گوشش جمن کردم.
با سرعت و شدت دستم را به عقب راند.
خ لی غمگ ن شدم ولی به روی ختودم ن تاوردم،
از گذشتههای قرنگمان گفتم و لحظات خوشتی را
که با هم داشت م و روابط نزدیکمان را ب ادش
آوردم شاید دوباره گره از هم گسسته بته هتم
جوش بخورد .در جوابم حرف فوقالعاده زشتی زد
که جا خوردم .هرگتز انتظتار همچتو حرفتی را
تان از ک ت دادم و
تدم .عنت
تمگ ن شت
تتم خرت
نداشت
بیمفکر از عملم س لیای به صورمش زدم.
سال های سال از آن روز آن لحظه و از آن عمتل
ناخودآگاه میگذرد ولی شرمندگی آن هنوز مترا
میآزارد ،اول ن و آخرین باری شد که دستم را
به روی کسی بلند کردم ،حتی روی بچههایم هتم
دست بلند نکردهام.
ه چ نگفت ،ه چ نگفت و رفت.
روز بعد سرکار ن امد.
مقاضای مرخصی کرد و چند روز بعد بطتور کلتی
استعفا داد.
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سرگرد ،ماش ن نویس مندکارش را از دستت داده
بود .کارها روی هم ملنبتار شتده بتود .نظتم
موجود به هم خورده بتود و او ح داشتت کته
عصبانی و بهانه جو شده بود.
آن سرباز دیپلمه موقع تی بدست آورده و متدام
زخم زبان می زد .به طرق مختلفی سعی میکرد به
تته حتتی
ّی داشت
من بفهماند که با مهری سر و سر
خ لی پ ررفتهمر از من!...
مدمی لب فرو بستم و حرف نتزدم ولتی بتاالخره
محملم ممام شد و ب ن متا دعتوا شتد .سترگرد
متوجه قض ه شد.
چه کرد؟
با کسر دو هفته حقوق به مدت دو هفته مرا به
زندان د بان ارمش فرستاد .ه هات کته زنتدگی
چه فراز و فرودی دارد.
از اوج احترام و محبت نزول کرده بودم و بتر
زم ن ذلتم انداخته بودند.
غرورم به خاطر گناهی که نکرده بتودم و اصتالً
نمیدانستم چه بود برای هزارم ن بار به بازی
گرفته شده و به شدت جریحه دار شده بود.
سرکار استوار که روزی آنچنتان محکتم بترایم
تود غمگت ن و
خبردار ایستتاد و ایستت داده بت
متأثر و متعاب به سرگرد هردار میداد:
_ قربان این م الدخان خودمان است آیا اشتباه
نمیکن د؟ قربان زندان د بان جتای کارمنتدان
اداری ن ست.
ولی سرگرد انگار نه انگار که میشن د.
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سرکار استوار جلوی من کت کت راه میرفت و متن
به دنبالش ،با صدای لرزان از غم میگفت:
_ م الدخان میگذرد ،این هم میگتذرد ،مترد آن
است که در کراکش دهر سنگ زیرین آس اب باشد.
و این نص حت آن مرد مهربتان در ممتام دوران
زندگ م مّ
د نظرم بوده و هست.
مرا محویل زندان د بان داد و با رنگی پریده
و چرمانی غمگ ن ،مرکم کرد.
بالفاصله سربازی با ماش ن نمره چهار موهتایم
را مراش د.
وقتی موهایم روی زم ن ریخت نگاهم چندین مار
سف د در آن م ان دید و بته یتاد مفهتوم آن
شعر افتادم که شاعر گفته:
"چرا میگویید باالیر از سریاهی رنگری نیسرت پر
موهای سیاآ من چرا سفید شدند؟"

راستی چه فرقی بود ب ن پدر و جناب سرگرد؟ هتر
دو مانند فامح ن م دان جنگ به حسا مرین منطقة
ظاهر من حمله کردند و بیخبر از احسا درون من
م ره بر دلم زدند.
جایی خواندم:
ره کرارگران
"چه فرقی هست بین کارخانهداری که بر
میگوید اربابتان منم برا فر رون کره گفتره مرن
خدای شما هستم؟"

یا شوهری که به زنش میگوید خدای متو در روی
زم ن منم .به قول مدودف:

ُر هستند کره خرود
"استالینهای کوچک در همه جا پ
را بریررررررررر و برررررررراالیر از همرررررررره
میدانند ،خود را شاآ و یا حاکم و ملت را ر یرت
میدانند و"...

به هر صورت مرا حتی به قسمت درجتهداران هتم
نفرستادند بلکه به جایی رفتتم کته ستربازان
خاطی آناا جمن بودند.
سالن بس ار بزرگی بتود مملتو از انستانهتای
کوچک ،چهرههای درهم ،فضایی بدبو ،با معدادی
حدود پنااه عدد مختخواب دو طبقه با رختخواب
مندر و کث .
وقتی وارد شدم یکه خوردم ولی خودداری کردم.
ب اد پخمه قهرمان کتتاب شت رین عزیتز نست ن
افتادم.
مطمئن و ثابت قدم مختی را از دور بدون ایتن
که بتدانم چته کستی در مصتاحب دارد انتختاب
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کردم ،جلو رفتم و خ لی آمرانه از سربازی که
در طبقة زیر دراز کر ده بود خواستم که جایش
را به من بدهد!
نمیدانم در صدا و حرکتم چه دید که بالفاصتله
بدون کوچکترین اعتراض جایش را بته متن داد.
ً ع ن کاری کته پخمته در زنتدان اناتام
دق قا
داده بود اناام دادم.
خودم را پخمه میدانستم مثل خ لی از پخمههای
دیگر.
و انگاری آن سرباز پخمهمر از همه بود و یتا
ً صفات
چه میدانم شاید هم نا ب بود چون واقعا
مرز مرترک دارند ،ناابت با بالهت ،صداقت بتا
سفاهت و ...و...
تا
توم بت
ترز و بت
تن مت
تان ایت
تدایا نگاهبانت
آه خت
ّن و افت خارات جهتانی
هزاران سال ماریخ متدو
این افراد مفلوک هستند؟
اسفناکمر از همه دیست پل ن حتاکم بتر ستالن
بود ،سر و صدای وحرتناک برخاستته از جمع تت
فراوان ،بوی عرق من و پا ،کثافت روی زم ن و
چهرهها.
با ناراحتی روی مخت چمباممه زدم و بته ایتن
تتاه
تتد نگت
تتیلول دنت
تتم مت
تته در هت
تتت کت
جمع ت
میکردم :خدایا ایتنهتا چته گناهتانی مرمکتب
شدهاند؟
تا
تردم و احست
تتناکی را ماس تم کت
تان وحرت
گناهت
خفقان نمودم ،کم کم به محت ط و محتاط عتادت
کردم ،یک همدردی و مرحم بته جتای دلزدگتی و
منفر در دلم جا گرفت.
مگر من خودم چه کردهام که حاال این جا پرماب
شدهام؟ اینها هم مثل من.
فکر میکتنم ان اک روستو ف ل سوف فرانستوی
گفته که:

"قضاوت نکنید یا اشتباآ نکردآ باشید".

اصوالً قضتاوت انستان در متورد انستان دیگتری
نمیمواند عاری از اشتباه باشد و متن هم رته
به قضاوت طب عت معتقد و مؤمن بودم و هستم.
نه ،بودم درست ن ست ،قبالً جوانمر و کم ماربهمر
تات و پتاداش
از آن بودم که متوجتة نحتوة مکافت
طب عت باشم .به مرور و با گذشت ایام متوجة آن
تز را
تدام همته چ ت
ناظم حق قی شدم که مدام و مت
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میب ند ،جنایات و خطاها را ضبط و ثبت میکند و
به موقعش مکافات و یا پاداش میدهد.
و این همان است که بتودا آن را"کارمرا"گفتته
است یعنی عکسالعمل هر عملی که اناام میده م
پاداش یا بادافره هر ن ک و بتدی کته مرمکتب
میشویم.
احسا کردم که دارم به محت ط اطترافم عتادت
میکنم.
ه چ وس لة نظافت همتراه نداشتتم .صتبم کته
وارد اداره شدم خبر نداشتم که در عترض چنتد
ثان ه محکوم به ماازات خواهم شد.
ایکاش آن ادکلن گران ق مت آرام س که مهتری
به من هدیه داده بود و هم ره رایحة دلانگ ز
آن در مح ط کتار پختش بتود بتا ختودم آورده
بودم!!
ش ره را محکم به زم ن میزدم ما محتویتات آن
در سالن پخش شود و چند ساعتی مرام همگان را
معطر نماید.
آن شب را ما پاسی از شتب ختوابم نبترد ولتی
چهارده شب دیگر را بیخ ال خواب تدم .جتوانی
قدرت شگرف دارد.
روزهای بعتد متوجتة جتوان کتم ستن و ستال و
زیبایی شدم که به شدت مغموم و متفکر بود.
پای صحبتش نرستم ،نه او صحبت را آغاز نکترد
من ابتدا باب دوستتی بتا او را بتاز کتردم.
نگرانی و غم موی چرمانش موج میزد.
ترد کته چنتد
با شرمندگی و ناراحتی حتال م کت
گردن کلفت بدس رت متدام متزاحم او هستتند و
دور و برش میپلکند!!.
راستی آنتانی که مستئول ت ادارة جوامتن را
دارند به چه جرأمی شب بیخ ال میخوابند؟ آیا
خواب آنها به دل ل خواب وجدانران ن ست؟
چگونه میشود جوانتان مثتل گتل لط ت را بتا
چاقوکران و آدمکرانی که محکوم ت ابدی دارند
در یک جتا و در کنتار هتم مپانتد؟ بته قتول
برمولت برشت:
"آن که حقیقت را میداند و کتمان مریکنرد جرانی
است".

تا
و این معضل گویا در ممام زندانهای همته جاهت
هست و احدی احسا مسئول ت هم نمیکند.
به شدت نگران پسرک بودم .به او گفتم:
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_ روزها با من بگرد ،کنار من باش.
_ شبها چه کنم؟
_ رختخوابت را ب ار کنار من بخواب.
خوشحال شد .پتوی کهنهاش را زیر مخت متن روی
زم ن پهن میکرد و مثل فرشتة معصتومی بختواب
میرفت .وقتی دو هفته محکوم ت من ممام شد او
هم دو روز بعد ب رون آمد و خ لی با من دوست
تالم را
ترد و حت
تیکت
تن مت
تاهی ملفت
تود ،گت
تده بت
شت
میپرس د.
هرگز از او نپرس دم به چه دل ل زندانی شتده
بود .او هم از من نپرس د.
ما هر دومایمتان محکتوم در برابتر قتوان نی
بودیم که نه جایی نوشته شده بود و نته اصتالً
مفه م شده بتودیم .ب رتترین محکوم تتهتا در
اغلب قسمتهای جهان به جهت سل قههای شخصتی و
نظرات سوء باالدستها اعمال میشود.
و چقدر بیخبر و بیشعورند آن باالدستتهتا کته
فکر نمیکنند مکافتات اعمتال و افکارشتان را
قاضی طب عت بر آنها اعمال خواهد کرد.
و نمردیم و دیدیم.

38
ّم آن روز کزین منز
خر
بروم
ویران
نذر کردم گر از این
روزی
آیم
بدر
غم

راحت جان طلبم وز پی
بروم
جانان
یا در میکدآ شادان و
بروم
غزل وان
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مح ط کار و حتی امتاقم کته بتا ممتام وجتود
تة
تود .همت
تده بت
تگ شت
ترایم منت
تتم بت
تتش داشت
دوست
ام دهایم را از دست داده بودم.
با همه و حتی با خودم قهر بودم و سر آشتی هم
نداشتم .دو سال کار در مح ط ارمش به من ثابت
کرد که اغلب انسانهای شسته رفته با ممام زرق
تاالً
و برق و ستت و دکورشتان و بتا همتة احتمت
تدهای
ته و عقت
تایی ب مارگونت
تانهت
دانررتتان ،انست
هستند .ح با آنی است که گفته انسانم آرزوست
تود
تد :یافتت متینرت
تهانت
و به او در جتواب گفتت
جستهایم ما.
سرگرد دیگر آن چهرة دوست داشتنی را از دستت
داده بود ،محبت او از دلم رخت بر بسته بود.
کار کردن با او برایم شاقمر از زندانی بودن
بود.
و این مرکل مثل خاری در چرم من و استتخوانی
گ ر کرده در گلویم بود.
مستأصل و غمگ ن نامهای به پدرم نوشتم.
برایش نوشتم که دارم خفه میشوم ،همة بچهها را
راهی خارج کرده فکری هم به حال من بکنتد .متن
دارم داغون میشوم ،من دیگر کارد به استتخوانم
رس ده و نمیدانم چه باید بکنم.
چند روزی ام دی کم نور در دلتم ماب تد ،بته
فکر پدر بودم و این که باالخره من هم فرزنتد
ته دن تا آورده بتیآنکته متن
او هستم ،مرا بت
بخواهم ،باید هوای مرا داشتته باشتد ،بایتد
دردم را درمان کند ،اگر هم نخواهد.
بعد از متدت مدیتدی کته قرنتی بترایم گذشتت
نامهاش رس د در دو خط:
"یو رضة هیچ کاری را نداری ،آن رایی دسرت بره
این کارها میزنند که غیرت دارنرد ،یرو اشرتباآ
میکنی اگر فکر میکنی که اراد انجرام کراری را
داری".

وای خدای من.
آه ...آیا ح با پدر بود که عرضة ه چ کتاری
را نداشتم؟
از لحظة مولد ما لحظة مرگ.
نه ،ارادهای قویمتر نگهبتان متن بتود بترای
روزهایی که در کتاب زندگ م رقم خورده بتود.
به مصور من سرنوشت ما ،مقدرات ما ،لحظه بته
لحظه ،کلمه به کلمه و خط به خط مکتوب است.
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تر
ما با مولد خود کتابی را آغاز میکن م که هت
روز صفحامی از آن ورق میخورد و ما از محتوای
آن مطلن میشویم ،این کتاب پایتانش از آغتازش
تیدهتد،
معلوم است و ه چ چ ز آن را مغ تر نمت
کامب طب عت نویسندة آن و قانون مسلط بر جهان
آن را ثبت و ضبط کرده است و با نذر و ن از و
تیشتوند و نته
دعا و نفرین نوشته ها نه پاک مت
مغ ر مییابند.
ارادة ما در برابر این کتاب که صتفحامش بته
اندازة روزهای زندگی ماست ،بعضی ها قطتور و
بعضیها کم قطر ،درست مثل حاالت خوانندة کتاب
است.
تمان ن ایتد،
میمتوان م لتذت ببتریم یتا خوشت
میموان م بخندیم یا غمگ ن باش م ،میمتوان م
بتته نویستتندهاش عالقمنتتد شتتویم یتتا او را
نپسندیم ،اما ه چ یتک از حتاالت متا در اصتل
تواه م و چته
نوشتهها مأث ر ندارند و چته بخت
نخواه م مابوریم دم نزن م و متا آخترین ورق
آن را بخوان م.
و از کتتتاب زنتتدگی متتن هنتتوز خ لتتی اوراق
نخوانده باقی بود.
روزی به دستور سرگرد برای اناتام کتاری بته
اماق سرم پی از معاون ن رفتتم .هرگتز او را
ندیده بودم و نمیشتناختم .طبت روال معمتول
انگرتی به در زدم و وارد شتدم ،قبتل از متن
چند ارمری بودند که منتظر نوبت پرت ستر هتم
ایستاده بودند ،من هم ایستادم ما نوبتت متن
ستر بلنتد کترد و بتا عصتبان ت
برسد .سرم
نگاهم کرد و با فریاد پرس د:
_ چه کار داری؟
تد
تتور دادنت
ترگرد دست
تاب ست
تتم ،جنت
_ م ت الد هست
این...
نگذاشت حرفمم را ممام کتنم بتا چرتمهتای از
حدقه در آمده و ک به لب آورده درجهداری را
صدا کرد و خرمگ ن گفت:
_ این را در اماقی حبس کن د ما دستور بدهم.
مثل این که برق سراسر وجودم را مترتنت کترد
باالجبار دنبال درجهدار از اماق ختارج شتدم،
یعنی چه؟ مگر من چه کردم؟
درجهدار مرا میشناخت رفت و بته سترگرد خبتر
داد.
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و
سرگرد با عاله آمد و رفت پ ش جناب سترم
بعد از ساعتی گویا قض ه حل شد ،چه قضت های؟
من که نمیدانستم .سرگرد از من پرس د:
_ چه کرده بودی؟
موی دلم گفتم آن دو هفتهای که زندان م کردی
چه کرده بودم؟
اصالً جوابش را ندادم .راست گفتهاند که جتواب
ً نفس کر دن بترایم
ابلهان خاموشی است .واقعا
طاقت فرسا شده بود ،هتوا بتس ناجوانمردانته
گندیده و خالی از ادب و احتترام و انستان ت
بود.
ً
اگر اجبارا سر کار میرفتم به خاطر حرف پتدر
بود که مدام در گوشم صدا میکرد که:

"یو بی رضه و غیر قابل استفادآ هستی"

س نهام ماالمتال از غتم بتود ،در محتل کتارم
انگاری زمان موق میکرد و عقربههای ساعت در
جا میزدند.
کار کردن برایم سختمتر از جتان کنتدن بتود.
وقتی کارم ممام میشد مستق م به اماقم پنتاه
میآوردم و خودم را در آناا محبو میکتردم و
عا ب بود که ستاعامی را کته در خانته بتودم
انگاری به سرعت باد میگذشت!!
و فردا ،فردایی م تره و متار دوبتاره شترود
میشد.
روزی در اماقم روی مختختوابم دراز کرت ده و
به جزئ ات اخ ر فکر میکردم .چرا چنت ن شتد؟
چرا آن مح ط کار دوست داشتنیام یکبتاره بته
جهنم مبدیل شد؟
یاد آلفرد ه چکاک افتادم که در هر حادثتهای
دنبال جای پای زن میگرت.
و نمیدانم ناپلئون گفته یا چه کسی که:

"شیطان هرجا در میماند زنی را میفرستد".

ناپلئون آیا به ش طان اعتقاد داشت؟
خندهام گرفت ولی بع د هم نبود .مگر وقتی در
مصر بود با بسم هللا الرحمن الرح م آغتاز ستخن
نمیکرد و مگر اعالم نکرد که مسلمان شده است؟
گویا وقتی در مسکو بقول خودش
"ننرا سرما" گرفتارش کرده بود داشته محق ت
میکرده که اگر "اریدوک " شود آیا مردم روس ه
به او روی خوش نران میدهند!
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کاا بودم؟ آهان ش طان ،زن ،آل فرد ه چکتاک،
ناپلئون.
اووه
مهری ،مهری
که بیجهت سرم فریاد کر د از جریان
آیا سرم
تن
آذریت
من و مهری خبر داشت؟ آیا دوست سترم
بود؟ مگر در آن ماجرا گناه با من بتود؟ آیتا
تود؟ او هتم از ایتن
مهری به پدرش چه گفتته بت
تود؟ آخته چترا؟ مگتر ختود او
جدایی ناراحت بت
نرفت؟ من گفتم برو؟
من گفتم برو؟ آه نه من به صراحت نگفتم ولتی
او را زدم و از خود راندم
ّة عمت
بغش گلویم را فررد .ما این لحظه متوج
فاجعه نرده بودم ،آری متن او را زدم ،دختتر
را ،دختر یک دکتر را ،دختری را که
یک سرم
ً فقط عرت او را کنتار متن قترار داده
مسلما
بود.
من ،منی که نه محص المم بهتر از او بود ،نته
تالی درستت و
پدر دکتر داشتتم ،نته وضتع ت مت
حسابی داشتم.
تان
تا او چنت
تازه دادم بت
تودم اجت
ته خت
ته بت
چگونت
ً
معاملهای بکنم؟ حتما ناراحت شده ،گریه کرده
و به پدرش همه چ ز را گفته بود.
اما ،اما..
به گذشته برگرتم ،آن روز چه شد که متن دستت
روی او بلند کردم؟ هم ن جوری که این کار را
ً عصبان م کرد.
نکردم حتما
آهان ،آهان حرف بس ار زشتی به من گفت.
دیگر محمل نتوانستم بکتنم و بتیاراده دستتم
بلند شد و س لی محکمتی بته صتورمش زدم .بتد
کردم ،بد کردم ،آه خدایا...
او نباید آن حرف زشت را به من میگفت ،مقص ر
با او بود نه با من .یته خترده از ایتن کته
مسبب اصلی او بود آرام شدم ولی ایتن آرامتش
خ لی طول نکر د گویی دادستانی در درونم بتا
ترا در پتای م تز محاکمته از
کمال بیرحمتی مت
گناهانم آگاه میکرد.
مهری هم خودجوش آن کلمة رک ک را نگفت ،چترا
گفت؟ چه چ ز او را رنت متیداد ،از چته چ تز
دلگ ر بود؟ اصالً چگونه آن همه عر و محبت از
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وجودش رخت بر بست و مبدیل به نفرت و خرتونت
شد؟
بتته گذشتتته برگرتتتم ،بتته روزهتتای قبتتل از
نامهربانیها ،جداییها ،بیوفاییها .چه کترده
بودم؟ چه کرده بودم؟
در کل رفتارم نکتتة منفتی پ تدا نمتیکتردم،
خدایا گناه من چته بتود؟ متن کته کتار بتدی
نکردم ،من که با ممام وجتود بته او پ وستته
بودم ،من که صادقانه دوستش داشتم ،من که با
تا او رفتتار کتردم ،متن کته
پاکی و صداقت بت
میخواستم ممام عمر در کنارش باشم ،خوشبختاش
بکنم و خوشبختم بکند ،پس چه شد؟
ُستم پ دا نکردم.
هر چه ج
از روی مختخواب بلند شدم ،نرستم ،هوای اماق
سنگ ن بود ،نفس کر دن برایم مرکل شده بتود.
بلند شدم .پنارهای رو به مغرب داشتم .پناره
را باز کردم:
خدای من
آفتاب با چه عظمتی داشت غروب میکرد ،ابرهتا
ته شتکل هتا،
چه زیبا بودند ،چته رنتگهتا ،چت
شاهکار طب عت.
آیا میموانم این متابلوی زیبتا را جاودانته
بکتتنم؟ ح تت کتته مدمهاستتت اصتتالً نقاشتتی
نکر دهام.
اگر این همه مدت به کال نقاشتی رفتته بتودم
ً عمرم هدر نرفته بود ،چه کردم؟ نته از
واقعا
کارم طرفی بستم نه از عرقم.
به دقت به غروب آفتاب خ ره شتده بتودم و در
ذهنم رنگهایی را کته بترای مصتویر کتردن آن
عظمت باید با هم مرک ب میکردم مرور میکردم،
ّابی.
نارنای و زرد ،آبی و سف د ،ن لی و عن
و برای اشعههای آفتاب؟ طالیی
طالیی؟ طالیتی از مرک تب کتدام رنتگهتا بدستت
میآید؟
در یک هزارم ثان ه ق افة طال دختری با موهای
طالیی در ذهنم درخر د .و بعد ،هم آفتاب غروب
کرد و هم درخرش موهتای طالیتی او افکتارم را
م ره و مار کرد.
خدای من ،آیا ممکن است ممام نامهربتانیهتای
مهری ریره در وجود طال داشته باشد؟
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نکند دخترک وقتی شتن د متن نتامزد دارم بتا
مادرش گرت و گرت و مهری را یافت و گفتت بته
او آنچه را میخواست؟
گویی همة معماها برایم حل شد ،همة پتردههتا
کنار رفت ،همه چ ز ظاهر و آشکار شد.
احستتا کتتردم چ تتزی راه گلتتویم را گرفتتت،
چرمهایم میسوخت ،با حالی زار جوشتش اشتک را
در چرمانم حس کردم.
چند دق قه بیحرکت مانده بودم نمیدانم ،صدای
ملنگری که به در خورد مرا از جا پراند.
تدارم .بابتا
یعنی چه کسی است؟ من کته کتس نت
طاهر خوشبخت بود که منها کساش خدا بود.
من خدا را هم نداشتم.
از جا پریدم ،جلوی در ایستادم.
_ ک ه؟
_ منم مادر باز کن.
خدای من ،مادر مو کاا این جا کاتا؟ انگتاری
منتظر او بودم در آغوشش گترفتم و او را روی
رختختتواب نرتتاندم ،جلتتوی پاهتتایش نرستتتم،
دستهایش را بوست دم و سترم را روی زانتوانش
گذاشتم و گریستم.
گریستم ،گریستم ،گریستم
با دستهایش موهایم را نوازش میداد و زمزمته
میکرد:
_ گریه نکن ،آخه برای چه گریه میکنی؟
و من با ممام وجود میگریستم ،اشکهای سوزان،
تدت هتا بتود در گلتو و درون
اشکهتایی کته مت
چرمانم جمن شده بودند.
_ بس کن م الد ،دلم را آمش میزنی.
تنمتر از دامتان متادر و چته
ولی چه جایی امت
آغوشی گرممر از آغوش او داشتم کته عقتدة دل
بگرایم.
_ م الد چته؟ چه شده؟
ته او بگتویم
چه نرده؟ چه نرده؟ نمیدانستم بت
که ه چ چ ز ندارم بیکتس و غتریبم ،بتدبخت و
محتاجم.
_ لعنت بر آنهایی که خبر میآورند کته امتاق
م الد پاموق از ما بهتران شده.
گوشهایم را م ز کردم ،انگتاری اشتکم فتروکش
کرد.
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_ م الد من آمدم ایناا غمهایم را فراموش کنم
پسر مو بدمر از منی که.
سرم را بلند کردم:
_ چرا غمگ نی؟ مو چرا غمگ نی؟
_ نمیدانی؟ فرامتوش کتردهای که چته شتوهری
دارم؟
_ چه کرده؟ باز هم اذیتت کرده؟
آن شب ما پاسی از شب مادر غصههتای چنتدین و
چند سالهاش را گفت .من هتم گفتتم و متادر و
پسر به حال دیگری گریست م.
_ م الد سی سال ممام به خاطر شماها ستوختم و
دم نزدم.
_ میدانم مادر میدانم.
_ سی سال ممام میخواستم فریاد بزنم ولی بته
خاطر شماها فریادها را در گلو شکستم و سکوت
کردم.
_ میفهمم.
_ ولی حاال بچهها همه رفتهاند خانه خال ست و
من فریادهای سی ساله را که روی هتم ملمبتار
تر
تر در برابت
تردهام ،دیگت
تا کت
تد رهت
تده بودنت
شت
پدرمان و زورگوییهایش سکوت نمیکتنم ،فریتاد
میزنم داد میزنم ،آخه داشتم خفه میشدم و او
فکر میکند هوایی شدهام.
_ چه هوایی؟
_ این هم جزء مفکرات احمقانهاش است ،سی سال
به سکوت من عادت کرده بود فکر میکرد هم رته
چنان خواهد ماند ،ولی دیگتر کاستة صتبر متن
لبریز شده است دیگر نمتیمتوانم محمتل کتنم،
ولی...
_ ولی چی؟
_ نمیدانستم مو هنوز روی پای خودت ن ستی.
_!!...
ّت
_ فکر می کردم شکرخدا را همةمان از زیر من
پدر رها شده اید ،ولی مو...
مادر دو روز بعد پ ش پدر برگرت.
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39
وقتی سرباز حوالتة ده هتزار مومتانی را کته
ً
مأمور بانک آورده بود بته دستتم داد واقعتا
چرمانم پرپر زد .ده هزار مومان آن زمان پول
خ لی زیادی بود.
از کرامات ش خ ما چه عاب؟ مادر چههتا گفتته
بود نفهم دم ولی باالخره دل سنگ پدر نرم شده
بود.
تزار و پانصتد مومتان ،یعنتی
با پرداخت دو هت
حقوق سته متاه ،ختودم را بتاز خریتد کتردم،
مصم مام قطعی بود.
بتته ستترعت پاستتپورت گتترفتم و
خ لی سرین ویزایم آماده شد.
وسایل اماقم را ب ن این و آن مقست م کتردم،
مقداری لبا گرم خریدم چون میدانستم مقصتدم
خ لی هوای سرد دارد .بق تة پتولم را مبتدیل
کردم و آمادة حرکت بودم.
برای آخرین بار به مهری ملفن زدم ماهها بود
از او خبر نداشتم.
_ میموانم مقاضا کنم برای آخرین بار همدیگر
را مالقات کن م؟
پذیرفت و سر ساعت در قرار حاضر شد.
بعد از گفتگوهای مقتدمامی کته هت چ گرمتی و
صتتم م ت در آن نبتتود پاستتپورمم را از ج تتبم
درآوردم و نرانش دادم .بیاعتنا نگاه کترد و
ه چ نگفت!
گفتم یک سال و نت م بتا هتم معاشتر بتودیم،
خاطرات ملخ و ش رین داریم ،مصور نمیکنم بتا
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موجه به آنچه ب ن ما گذشته بتا مترد دیگتری
غ ر از من بتوانی خوشبخت شوی.
با معاب و ممسخر نگاهم کرد!!
توش و از نتو
گفتم میمتوان م گذشتته را فرامت
دوباره شرود کن م ،مو اگر بخواهی از رفتتنم
صرفنظر میکنم هم ن جا پ ش مو میمتانم بترای
هم ره.
گفت:
_ برو وقتی موانستی پول درآوری برایم بفرست
من ب ایم.
گفتم:
_ اگر بروم دیگر پرت سرم را هم نگاه نخواهم
کرد.
لبخند بیرنگی بر چهرهاش نرست.
مدمی سکوت کتردیم ،ستکومی ستنگ ن و ناراحتت
کننده ،نه نگاهم میکترد نته متوجهی بته متن
داشت .گفتم:
_ و اما آخرین سؤالم.
گفت:
_ بفرما.
_ چرا با من این کار را کردی؟ متن در ختودم
اشتباهی ندیدم.
باز هم لبخند بیرنگی بر لبانش نقش بست.
_ جوابم را نمیدهی؟
_ میخواستم امتحانت کنم.
_ چه امتحانی؟
ً دوستم داری؟
_ که آیا واقعا
برای هم ره از هم جدا شدیم.
ً مردهتتا از متتریخ و زنهتتا از ونتتو
واقعتتا
آمدهاند.
ما هرگز نخواه م موانست همدیگر را برناست م
و از مافیالضم ر هم آگاه باش م.
به خاطرم آمتد :بعتد از جتدایی از نتازن ن،
اشکهای اندوه جوانیام را در دامان پتدربزرگ
میریختم و در غم از دست دادن او مینال دم.
آهی کر د و قطره اشتکی کته بتر گوشتة چرتم
بیسویش میدرخر د بتر چهترة چروک تده و ریتش
سپ دش ریخت ،صورمم را نوازش کرد و گفت:
_ آقاجان فکر میکنی فقط خودت عاش هستی؟ من
هتتم مثتتل متتو روزی ختتاطرخواه دختتتری شتتدم
خواستگاری کردم ،به من ندادند .دختر دیگتری
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همسرم شد که
فرصتش نداد،
من منتظر آن
مقدر است در
آه پتتدربزرگ
احسا میکنم.
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بهترین زن دن ا بتود ولتی اجتل
تت ،عزیتز دل
منهایم گذاشت و رفت
دختتر و آن روز باش آنچته کته
انتظار مست.
هم رتته کمبتتودت را در زنتتدگ م
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رآ نبردیم به مقصود
شیراز
اندر
خود

خرم آن روز که حافظ
کند
بغداد
رآ

سال  1974در یک روز بارانی مابستانی در متاه
وئن به مقصد رس دم .دو برادرم در فرودگتاه
منتظتترم بودنتتد .در طبقتتة دوم ستتاختمانی
آپارممانی مستقل داشتند با سه اماق خواب که
یکی از اماقها را قبالً برای من آمتاده کترده
بودند.
همه چ ز جدید ،همه چ ز جالب و همه چ ز منظم
و مرمب بود.
معروف است در زمان ناصرالدین شاه آقایی بنام
تدمی
تد از مت
تا مر رالستتلطنه بعت
مر ت رالدوله یت
تود
تته بت
اقامت در فرانسه وقتی به ایران برگرت
مقالهای نوشته بود زیر عنوان"یک کلمه".
خالصة مطلب این بود که نوشته بود بعد از کلی
مطالعه و مفحص در ایتن بتاب کته چترا آنهتا
تب
تدر عقت
تا آنقت
تتند و مت
ترفته هست
تدر پ رت
اینقت
تام
ته ممت
ته رس ت دم کت
تن نت ات
ته ایت
تاده ،بت
افتت
مفاوتها سر یک کلمه است و آن "قرانون" استت.
ما از دور نرستهایم و حسترت آزادی آن متردم
را میختوریم و لی آزادی همتة افتراد جوامتن
پ ررفته و مترقی در محدودة قانون است.
آنقدر کته آنهتا آزادی و رهتایی دارنتد متا
یکصدم آن را نداریم .آناا حکومت فقط حکومتت
قانون است و چ زی مافوق قانون وجود ندارد.
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ً مات و ح رت زده بودم ،این
روزهای اول واقعا
همه نظم ،این همه آرامش ،این همه آسایش .آه
خدای من شکر به درگاه مو ،نفس متازه کتردم،
روحم آرامش پ دا کرد.
اول ن یکرنبه بود کته منهتایی متوی امتاقم
نرسته بودم ،برادرهایم ب رون بودنتد .صتدای
زنگ در را شن دم.
در را با احت اط باز کردم.
خانم مسنی در حالی که کتابی در دست داشت به
من لبخند زد.
فکر کردم با انا ل آمده که مترا بته کل ستا
ببرد .با انگل سی شکسته بستته مرتکر کتردم،
چ زی نفهم د و حرکتی نکرد.
در را بستم و به اماقم برگرتم.
عصر که برادرهایم آمدند و جریتان را معریت
کتتردم معلتتوم شتتد کتته ختتانم همستتایه را
رنااندهام .او با برادرهایم آشنا بود و خبر
داشت که من از ایران باید ب ایم و میدانستت
که احت اج به آمتوزش زبتان دارم .بتا کتتاب
آمده بود که به من در بدهد.
متأسفانه من ندانسته او را رناانده بودم.
چایی شمال با خودم داشتم ،یک قوری چتایی دم
کردیم و بعتد از شتام بته خانةشتان رفتت م.
برادرهایم مرامب مأس و معتذرت مترا مرجمته
کردند و رفن سوءمفاهم شد.
خانم آن روز هفتاد و پنت ساله و شوهرش هفتتاد
ساله بود .زوج فوقالعاده جالب و جهتاندیتدهای
بودند که معاشترت بتا آنهتا کلتی بترای متا
جوانها غن مت و با ارزش بود .ما سالهای سال
دوستهای خوبی برای هم بودیم ما باالخره خانم
در نود و شش سالگی فوت کترد و شتوهرش منهتا
ماند اما دیگر آن دل و دما قبلی را ندارد،
نه حوصتلة رفتت و آمتد را دارد نته نرستت و
برخاست .ما حاال ملفنتی گتاهی احتوالی از او
میگ ریم.
برای من زندگی زوجهای کامول تک خ لتی جالتب
است ،آنها به قول مادربزرگم با لبتا عترو
به خانتة شتوهر متیرونتد و بتا کفتن ب ترون
میآیند .مردها هم چن ن هستند همسرانران حتی
اگر در جوانی هم به دل لی فتوت کنتد امکتان
ندارد که دوباره زن بگ رند و متا آختر عمتر
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منها زندگی می کنند و یا اگر فرزنتد داشتته
باشند یک منه بچه ها را بزرگ میکنند.
یادم میآید در کتاب منرأ انواد داروین راجن
به کبومرها خواندم که آنها هم گویی پ تروان
مذهب کامول ک هستند ،یک بتار و بترای ممتام
عمر همسرگزینی میکنند و اگر همسر و جفت خود
را از دست بدهند ما آخر عمر منها میمانند و
ترار
تر قت
تورد لط ت برت
ته مت
تت کت
تت است
تدین جهت
بت
گرفتهاند و همه جا مقد میباشند و گردشتگاه
و اطراقران در معابد سراسر جهان است و مدام
گندم به فراوانی زیر پایران ریخته میشود.
بگذریم.
بعد از گذشت یتک هفتته و استتراحت و گرتت و
گذار در شهر و اطراف آن احسا کردم که مح ط
ته زنتدگی در
مازه آرام آرام ام تدی متازه بت
درونم ایااد کرده است .دیگر نه بتا ختودم و
نه با دیگران قهر نبودم .باالخره هر انتدوهی
می باید حد و حدودی داشته باشد مگر نته ایتن
که گذشت زمان مرهم بی رنگی بر هر زختم حتتی
است؟ بقول معتروف در شتهر نتی ستواران
عم
باید سوار نی شد و من خ لی زود با مح ط انس
گرفتم و رنگ پذیرفتم.
در کال رایگان زبان برای خارج ان ثبتت نتام
کردم .شش ماه بعد دیتپلم مقتدمامی زبتان را
دریافت کردم ،دیگر میموانستم به حتد لتزوم
زندگی روزمره مکلم کنم و بنویسم.
ما اخذ اقامت دائم و کار رسمی ،دولت اجتازة
کار موقت میداد .برای من نود کار مهم نبتود
فقط میخواستم هر کتاری کته اناتام متیدهتم
قانونی باشد.
برای ممدید اقامت موقت میبایست هر ماه پولی
از ایران میرس د و متن حوالته را بته ادارة
مربوطه نران میدادم ما میموانستتم یتک متاه
ته بتدهم .از
دیگر بته زنتدگی در آناتا ادامت
دستمزدی که میگرفتم برای داییجان میفرستادم
و او دوبتتاره همتتان پتتول را بنتتام متتن پتتس
میفرستاد.
برای کسب درآمد هم میشد کار کرد و هتم مثتل
خ لیها از دولت آناا مقاضای کمک نمود .رجود
به صندوق خدمات اجتمتاعی بترای متا از کفتر
جناب ابلت س هتم بتدمر بتود ،روی پتای ختود
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ایستادن و دست ن از به طرف کسی دراز نکتردن
تر سته بترادر انتختاب کترده
راهی بود کته هت
بودیم .جوشش و شتوق نقاشتی هرگتز در متن از
غل ان ن افتاده بود.
ُسن کار در این بود که خ لی زود به محش این
ح
که موانستم سخن به زبان آنها بگویم با مردم
مما برقرار کترده و متوجته شتدم کته چقتدر
مهربان و چقدر غریب نوازند.
ما برادرهتا بتا رجتود بته خا نههتای متردم
تیفتروخت م و
مابلوهای سادة نقاشتیمتان را مت
زندگی روزمرةمان را میگذراندیم.
البته در کنار این کار به کارهای دیگتر هتم
من میدادیم.
ب رترین خرج ما کرایه خانته بتود کته بترای
آپارممان سه اماقه هزار مومان به پول ایران
میدادیم .سه ما بترادر درآمتدهایمان را روی
تردیم و اگتر
هم میریخت م و خرجها را کم میکت
چ زی باقی میمانتد بته مستاوی بت ن خودمتان
مقس م میکردیم و چه بسا که چ تزی هتم بتاقی
ً با قناعت و مناعت
نمیماند و بدین جهت واقعا
زندگی را اداره میکردیم.
متأسفانه هموطنان بتا پتول فراوانتی کته از
دولت میگرفتند ریخت و پتاش زیتادی در غربتت
داشتند که حتی در وطن نداشتند!
روزی که موانستم در راه آهن کاری پ دا کتنم
خ لی خوشحال شدم.
ما ده نفر ایرانی بودیم که میبایست در عترض
ساعات کار چند قطار را مم ز میکتردیم .متوی
کوپهها را باید جارو برقی میکر دیم ،ش رهها
را پتتاک متتیکتتردیم ،صتتندلیهتتا را گردگ تتری
تی
تا را مت
تا و راهروهت
تههت
تردیم ،ک ت کوپت
تیکت
مت
میکر دیم.
او ل ن روزی که شرود به کتار کتردم بته یتاد
پخمة عزیز نس ن افتادم .پخمه هم بعد از کلی
دوندگی و ب کاری بتاالخره در کارخانتهای بته
عنوان نظافتچی مرغول به کار شد.
او هدفش هم ره معقول و مدام با ن ت پاک کار
را شرود میکترد روز اول کته داشتت زمت ن را
جارو میکرد چرتمش بته چتوب کبریتت استتفاده
نردهای افتاد .ح فش آمد آن را جارو کترده و
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موی آشغال بریزد ،فکر کرد ایتن جتزو امتوال
است و نباید هدر رود.
خم شد چوب کبریت را برداشت آن را متوی ج تب
ً به صاحب کتار محویتل
جل قهاش گذاشت که بعدا
بدهد .اما صاحب کار ن ت پاک او را درک نکرد
ّ ایتن کته کستی کته از چتوب کبریتت
و به ظتن
ً اجنتا بتا ارزشمتری را هتم
نمیگذرد مطمئنا
خواهد دزدید با او رفتار کرد.
در نت اه پخمة ب چاره کارش را از دست داد.
هدف من از با دقت مم ز کتردن پناترههتا یتا
صندلیها این نبود که صاحب کار خوشش ب اید و
تن بدهتد ،بلکته نفتس کتار و
کار بهتری به مت
احسا مسئول ت مرا وا میداشت که هر کاری را
که به من رجود میشود به بهترین وجته اناتام
دهم ،گویی خود روز بعد در صندلی نظافت شتده
مینر نم ،از م ان ش رهی پتاک زه بته دشتت و
دمن نگاه میکنم و به مسافرت میروم.
ما برادران ،غ ور و ستوگند ختوردة اصتالت و
ناابت بودیم.
مقلب در کار را گناه میدانستت م ،نمتیگتویم
خ لی مؤمن و متعصب بودیم ،نه ،ولی برای متا
تام وظ فتهای
وطن و غربت فرق نمیکرد مهم انات
بود که بر عهده میگرفت م.
ما آموخته بودیم پولی را که میگ تریم بایتد
از کارکرد خودمان باشد کم کاری ،ب کاری ،بد
کاری حرمت دستتمزد را از بت ن میبترد .پتدر
بزرگ میگفت پتول حترام از گلتوی متا پتای ن
نمیرود ،نه ما ،بلکته هت چکتس در هت چ جتا،
نمیمواند مال حرام را بخورد ،باالخره یک روز
از دست میدهد خرج دوا و درمان میکند.
پرتکار من را بعضتیهتا حمتل بتر ب چتارگی و
پخمگی من میکردند و میفهم دم پرت سرم غ بتت
مرا میکنند ،فکر میکردند برای من نظتافتچی
بودن در راه آهن کار ایدهآلی است و با ختوش
خدمتی میخواهم هم ره این کار را حفظ کنم.
متأسفانه هنوز که هنوز است چند نفتری از آن
ده نفر ایرانی که با هم وارد کار شده بودیم
باز هم در همان جتا روزگتار متیگذراننتد! و
هنوز نظافتچی ماندهاند!
اما یکی بود ب ن آن نه نفر که هت چ ممتایلی
به کار کردن نداشت ،اغلب عاطل و باطل اینور

حباب آرزوها

219 /

و آنور میگرت ،با زم ن و زمان بد بتود ،بته
ً خ لتی عا تب
کرور م زبان فحش میداد .واقعتا
ً
تار را نداشتت مستلما گرستنه
بود اگر ایتن کت
ُر میزد استداللش هتم ایتن
میماند ،ولی مدام غ
بود که فالن فالن شدهها با پول نفتت متا ایتن
تم زیتر دستت
مرک الت را ساخته اند و متا را هت
کردهاند.
اشارهاش به وامی بود که آن سالهتا شتاه بته
این کرور داده بود.
نه منها کاری نمیکرد بلکه روح ة بق ه را هم
ً شاد بودن بته هنگتامی
افسرده مینمود .واقعا
که انسان مابور بته کاریستت کته بته ناچتار
پذیرفته است هنر کوچکی نبتود و او عتاری از
این هنر بود و بدمر از همه رذیلتهای اخالقتی
خود را فض لت میدانستت .مفتتختوری بترای او
فض لت شده بود ،منبلی و مقلب زرنگتی محستوب
میشد.
تود متن ستعی
تا ایرانتیهتا بت
چون کار بنام مت
میکردم وظای او را هم اناام بدهم و او بته-
جای مرکر یا ح شناسی مسخرهام میکرد.
ً من وقتی کارم را ممام میکردم انبستاط
واقعا
خاطری مییافتم که ممام خستگی را از منم بدر
ً در آن شرایط چه چ تزی مهتممتر و
میکرد .جدا
واجبمر از شاد بودن متیموانستت باشتد؟ و آن
شادی ما را و بخصو مترا از صتدمات غربتت و
دوری از وطن حفظ میکرد.
من به کمال خلقت معتقتدم ،متن فکتر متیکتنم
خداوند برای ادارة مخلوقات خود هت چ ن تازی
به اندارم و آ دان و بگ ر و ببنتد نتدارد،
ً چنان جریان امتور را طراحتی کترده
خود رأسا
استتت کتته ذرهای ن کتتی پتتاداش و ذرهای بتتدی
ماازات دارد.
تد،
تیدهت
و روی این اصل معتقدم وقتی کسی فحش مت
تیکنتد ،غ بتت
ترین مت
بد و ب راه متیگویتد ،نفت
تدی
میکند ،بدخواه است مطاب خلقت کامل خداونت
زهرآبهای در درونش مرشم میکند کته بته مترور
س ستمهای بدنش را مختل می کند.
این که موص ه میکنند "بابا و کن خون خودت را
کثیف نکن" نص حت پر از علم و حکمت است .مردم
ُتر زدن
فهم ده ،به ماربه دریافتهاند که با غ
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ً خون چرک ن میشود و این
و الطائالت گفتن مسلما
همان زهرآبه است که من به آن اعتقاد دارم.
خالصه شبی دیروقت درب آپارممان مرا زدند.
در را باز کردم ،همان غرغروی ناراضی بود!!
گفت برای دیدار دوستش آمتده و دوستتش خانته
نبوده و چون دیروقت بتود و راه برگرتت دور،
از من خواست که شب را در خانة متن بخوابتد.
با وجود بیم لی شدید عرق وطن پرستی حکم کرد
که مهمان نواز باشم.
تری بست ار مکتان دهنتده بته
یک هفته بعد خبت
گوشمان رس د .همان غرغروی هم ره ناراضی بعد
از صرف ناهار و در حضور معتدادی از دوستتان
دیگر ،بتدون کتوچکترین موضت م پناترة امتاق
م زبان را که در طبقة دهم بود باز میکنتد و
با نفس عم قی خود را از آن بتاال بته پتای ن
پرماب میکند.
تأمورین از ک ت
تدهاش را مت
ُترد شت
ته و خ
تد لت
جست
خ ابان جمن کترده بته شتهرداری محویتل داده
بودند که در گورستان فقرا دفن کنند.
با ممام مأسفی که از شن دن این خبتر در متن
جوش د از صم م قلب خوشحال شدم که آپارممتان
من در طبقة هم ک قرار داشتت و او در خانتة
من اقدام به خودکری نتوانست بکند.

"هر کسی آن درود

اقبت کار که کشت"
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41
در اثر نا بسامانیهای ممالتک دن تا ،جنتگ و
تول
تزاران بقت
تی هت
تی و گرانت
تا امنت
تی ،نت
ویرانت
یونانیها بربر را بدون در نظر گرفتن ستواب
آنها به این مملکت راه دادهاند.
عق ده هم بر این است که چون در ممالتک ختود
آسایش ندیدهاند ،بگذاریم ایناا بته ستکون و
آرامش برسند و از زندگی خود بهرهمند شوند.
بدون موجه به این که متأسفانه در م ان اقل ت
توداگر و
ً معصوم و مظلوم هزاران ست
افراد واقعا
سودجو ن ز از آبهای گلآلود ماهی متیگ رنتد و
ارمغانهایی هم به همراه میآورند.
قتلهای ناموسی ،آشنایی مردان با زنان و قول
ازدواج بیآنکه ص غه و متعه را به طرف مفه م
کنند ،مااوز به عن با این منط که دیگر از
لب چرمه مرنه برگرتن مقدورمان ن ست! ممتارض
و از صندوق خدمات اجتماعی پول گرفتن ولی در
ع ن حال در مغازة آشنایی کتار ست اه کتردن،
خود را ب متار روحتی نرتان دادن بترای کستب
اجازة اقامت ،کارت عضویت کتابخانتهای را در
مملکت خود به جای گواهی نامة رانندگی جازدن
و باالخره مصادف وحرتناک به بتار آوردن و...
و ...و
دوران ابتتتدای مترجمتتی در جلستتهای بعتتد از
سخنرانی آقای رئ س پل س مبنتی بتر ایتن کته
مااوزات ناموسی در این مملکت ریره دوان تده
است حتی مردان خودمان هم این عمل زشت را از
ب گانگان آموختهاند پرس دم:
ته
تاههتای اول کت
تان مت
تت در همت
تر ن ست
_ آیا بهتت
خارج ان برای فراگ ری زبان به کال های رایگتان
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تدنی
میروند ،مقداری از قوان ن ساده و معلوم مت
این مملکت مدریس شود؟
گفت:
_ مگر این قوان ن مختتص مملکتت ماستت؟ ایتن
مردم در ممالک خودشان قتانون ندارنتد؟ ایتن
قوان ن اصول ممد ن است و ما فکر می کن م همه
این ممنوع ت هتای انستانی را در زنتدگیشتان
رعایت میکنند.
گفتم:
_ با کمال شرمندگی باید بگویم که اینهتا در
ممالک خود به ضرب مازیانه یاد گرفتهاند کته
بقول معروف متا لتب چرتمه بترده ولتی مرتنه
برگردان ده شوند.
ابروهایش را باال بترد و از بتاالی ع نتک بتا
معاب نگاهم کرد.
گفتم:
_ باز هم معذرت میخواهم اینها اول ن آگاهی که
از کرتتتتتتتتورهای ختتتتتتتتارجی بدستتتتتتتتت
تن جتا
میآورند و طالب آن هستند این است که ایت
ته وجتود دارد و
آزادی جنسی به معنی کامتل کلمت
وقتی وارد این گونه کرورها متیشتوند مصورشتان
این است که سفرة نعمتی به رایگان بتاز استت و
تان
تیشت
میموانند ممام گرسنگیها و مرنگیهای قبلت
را ن ز رفن نمایند.
آن روز آقای پل س پ رنهاد مرا پتذیرفت امتا
به نظرم خ لی زود به پ رنهاد من مرم ب اثتر
ندادند ولی امروزه مقداری از این گونه مسائل
را در کال ها برای خارج ان مدریس میکننتد امتا
متأسفانه مح ط آلوده شده است.
یکی از مستائلی کته در بتدو ورودم بته ایتن
مملکت بینهایت مترا جلتب و جتذب کترده بتود
اعتمادی بود که صاحبان فروشگاه به مرتتریان
داشتند.
یک سوپر مارکت عریش و طویل با دن ایی متواد
خوردنی و پوش دنی را یک پسر جوان و یتا یتک
دختر خانم جوانمر اداره میکترد ،آنهتا فقتط
کنار ماش ن حساب بودند و آنچه را که خریدار
نران میداد حساب میکردند و بهایش را دریافت
ً وقتی به حساب خرید و فروش
مینمودند و مسلما
رس دگی میشد کم و کسری وجود نمیداشتت .امتا
متأسفانه از ستال  1980دیگتر آن اطم نتان از
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ب ن رفته ،در فروشگاههای حتی کوچک ملویزیون
متتدار بستتته ،دزدگ تتر ،چرتتم الکترون کتتی و
کنترلچیهای فراوان درکارند ما جلوی دزدیهتا
را بگ رند.
تود
و این نت اة مرزهای بازی است که به جهتت نت
تی
پرستی به روی همة قبائل باز است .خالصته وقتت
تم در
تی را هت
تار مترجمت
برادرهایم فهم دند که کت
تی
تام بتدهم خ لت
کنار کار دیگرم متیختواهم انات
تت
مرویقم کردند .برادر بزرگم خاطرة جالبی داشت
که معری کرد .گفت:
_ یکی از دوستانم در امریکا محصت ل کترده و
س ت زن (شهروند) آناا شده بود و بتدین جهتت
پدر و مادرش را هم از طری خودش به امریکتا
ُ
برد.
تد
مطاب قانون امریکا به آنها کارت سبز دادنت
که به معنی اجازة اقامت و ورود و خروج به آن
تایی
کرور است ولی با کارت سبز شتهروند امریکت
تش ستال
به حساب نمیآیند .بعد از گویا پتنت شت
ً
اقامت در امریکا میموان امتحانی داد و رستما
امریکایی شد .امتحانران یکی زبان انگل ستی و
تا
ته امریکاستت امت
تن بت
دوم اطالعات عمتومی راجت
تاال
تن ن بت
متوجه شتدهاند یتادگ ری زبتان در ست
بس ار مرکل است و مقدور ن ست .گویا از ستن ن
باال انتظار دانستن انگل ستی را ندارنتد ولتی
اطالعات عمومی را ولو با زبتان خودشتان بایتد
بدانند.
پسر جوان همراه مادرش برای امتحان شتهروندی
پ ش کنسول یا پل س میرود و اعالم میکنتد کته
من مترجم مادرم هستم و شما میموان تد راجتن
به اطالعات عمومی مربوط بته امریکتا هتر چته
میخواه د بپرس د چتون متادرم کتامالً آمتادگی
دارد.
اول ن سؤال:
روز استقالل امریکا کی است؟
پسر به فارسی به مادرش میگوید:
_ مادر آن روزی که همتة فروشتگاه هتا حتراج
کرده بودند و همه چ ز را به یتک دهتم ق متت
میفروختند رفت م خرید کردیم و موی پارک هتم
آمشبازی را مماشا کردیم یادمان متیآیتد کتی
بود؟
مادر میگوید:

 / 224حباب آرزوها

_Forth of July
پل س میپذیرد.
سؤال دوم:
اول ن رئ س جمهور امریکا کی بود؟
پسر به فارسی میگوید:
تم را
تگاه ل سانست
تدام دانرت
تن از کت
تادر مت
_ مت
گرفتهام؟
مادر میگوید:
_ دانرگاه"جور واشنگتن"
پل س میپذیرد.
سؤال سوم:
ن کسون چرا مابور به استعفا شد؟
پسر به مادرش میگوید:
تار فرودگتاه
_ مادر هر وقت وارد ستالن انتظت
میشوید معمتوالً دور و بتر کاتا منتظتر اعتالم
پرواز مینر ن د؟
مادر می گوید:
_ گ ت.
_ مادر به آب به انگل سی چه میگویند؟
_ وامر.
پل س"گیت وایر"را میشنود و این مقدم و متأخر
تتتانم
تتتال خت
تتتن و ست
تتته احتتتتترام ست
را بت
میبخرد.
سؤال آخر:
نام رئ س جمهوری فعلی چ ست؟
پسر به فارسی میپرسد:
_ مادر من چرا س ر نمیختورم از طعتماش بتدم
میآید یا از؟
_ بوش.
ُ
تا لبخنتد مهربانانتهای مهتر
پل س امریکتا بت
معروف را متیزنتد و متادر ایرانتی! شتهروند
آمریکایی میشود.
برای مترجمی مادر و دختری دعوت شده بودم.
مادر هفتاد و چند ستاله و دختتر نزدیتک بته
پنااه سال داشت.
پناهنده بودند بته ایتن دل تل کته در امتان
نبودند!!
صحبت آن روز این بود که چون زمستتان در راه
است مادر لبا کافی و گرم ندارد! اواخر ماه
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فوریه یعنی اواخر زمستتان بتود و چ تزی بته
مار و نوروز و بهار نمانده بود.
من نمیدانستم چه مدت در ایتن مملکتت اقامتت
داشتهاند و چرا دختر الاقل حرف زدن به زبتان
این مردم را هنوز نمیدانست.
امتتا چ تتزی کتته بتترایم مستتلم و مستتال بتتود
میدانستم حقوق ماهانة خدمات اجتمتاعی ختانم
مستتن بتته منهتتایی متتیموانستتت کفتتاف زنتتدگی
روزمرهاش باشد.
قانون خدمات اجتماعی این بود که حساب میکردند
شخص در طی ماه پس از پرداخت کرایه خانه ،برق،
تول
تدار پت
خورد وخوراک ،لبا و غ ره به چته مقت
ب رتر احت اج دارد همة آن مبلغ را در اخت تار
او میگذاشتند .آن زمان به پول ما حدود پانصتد
هزار مومان میشد یعنی ن م م ل ون مومان .دختر
تای زمستتانی
به جای مادر صحبت میکرد که لبا هت
ً باید قدری ب رتتر پتول
مادر کافی ن ست و حتما
در اخت ار او گذاشته شود.
مقدار درخواست وجه اضافی آنقدر زیاد بود که
به عنوان مثال خرج سفر ،بل ط هواپ ما ،رفتت
و برگرت به ایران را مأم ن میکرد.
مادر و دختر آنقدر اصرار کردند کته بتاالخره
مسئول اجتماعی با اکراه موافقت کرد .هتر دو
به شدت خوشحال شدند .دختر به مادرش گفت:
_ خب مادرجان ،زبان که بلد ن ست م ما مرتکر
کن م حداقل دو قطتره اشتک بریتز کته مستئول
بفهمد مو راضی هستی.
و عابا که دو قطره اشک بالفاصله بتدون ذرهای
درنگ از چرمان مادر سرازیر شد!؟ و بتاز هتم
عابای دیگر که چند ماه بعد وقتی خودم عتازم
ایران بودم همان خانم مسن موی هواپ ما کنار
دست من نرسته بود!!.
ً
روزی که من مصم م بته مترجمتی گترفتم صترفا
هدفم کمک به هموطنان بود هر چند که به قتول
برزویة طب ب در کاشتن گندم که هدف اصلی است
کاه ن ز که عل ستوران است بدست میآید درست
است که درآمدی هم نص بم میشد ولی متأستفانه
از اظهار عاز و آه و نالة هموطنانم به خاطر
"پو " رنت میبردم.
بودند کسانی که به جای کار شرافتمندانه کته
ایناا فراوان است ،به جای امترار معتاش بتا
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عرق جب ن و کد یم ن چنان خود را به ب چارگی
ً آبروی ملی متا را
و بدبختی میزدند که واقعا
زیر پای میگذاشتند .نته منهتا از کتاری کته
میکردم لذت نمیُ
بردم بلکه هر بتار کته چنت ن
امفاقی میافتاد ب رتر غمگ ن میشدم.
آخرین بار برای مترجمی مرد جوانی رفته بودم
تود .بت ن ستال
که مازگی اجازة اقامت گرفته بت
های  1985و  1995به هتر کتس کته اجتازة اقامتت
تائل ضتروری و اول تة
ترای مه تة وست
میدادند بت
تک
تان کمت
زندگی مبلغی حتدود هرتصتد هتزار مومت
هزینة بالعوض میدادند.
این جناب با این مبلغ که نقد دریافتت کترده
بود یک سری وستائل صتومی خریتده و بق ته را
ادعا میکرد خرج سفر!! کرده است و حاال آمتده
بود پول ب رتری میخواست.
مدت زیادی به چانه زدن م تان مستئول و ایتن
شخص گذشت ،من به عنوان مترجم موظ بودم هتر
چه او میگوید مرجمه کنم.
آخر کار مسئول نپذیرفت ح هم داشت.
مرد در نهایت عصبان ت و بیادبی باز هتم بتا
این منط که پول نفت خودمان را بته خودمتان
نمیدهند ماله لوله شدهای را که در دست داشت
به طرف من دراز کرد و گفت:
_ خواهش میکنم این را از جانب من محکتم بته
فرق این مردک بزن!!!.
چه میموانستم بکنم؟ گفتم:
_ میبخر د من مترجم زبان شما هستم نته دستت
شما.
از جا برخاستم و به مسئول گفتم:
_ دیگر م ل به مترجمی ندارم.
او هم قض ه را فهم ده بود.

42
به چشمان پریرویان این ش ر
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به صد امید میبستم نگاهی
مگر یک ین از این ناآشنایان
مرا ب شد به ش ر شق راهی
به هر چشمی به امیدی که این اوست
نگاآ بی قرارم خیرآ میماند
یکی هم ،زین همه نازآفرینان
امیدم را به چشمانم نمیخواند
غریبی بودم و گم کردآ راهی
مرا با خود به هر سویی کشاندند
شنیدم بارها از رهگذاران
که زیر لب مرا دیوانه خواندند
ولی من چشم امیدم نمیخفت
که مرغی آشیان گم کردآ بودم
ز هر بام و دری سر میکشیدم
به هر بوم و بری پر می گشودم
امید خستهام از پای َ
ننشَست
نگاآ یشنهام در جستجو بود
در آن هنگامة دیدار و پرهیز
رسیدم اقبت آنجا که او بود
"دو ین ا و دو سرگردان دو بیک "
ز خود بیگانه از هستی رمیدآ
ازین بی درد مردم رو ن فته
شرنگ نا امیدیها چشیدآ
د از بیهمزبانیها شکسته
ین از نام ربانیها فسردآ
ز حسرت پای در دامن کشیدآ
ُردآ
به خلوت سر به زیر با ب
"دو ین ا و دو سرگردان دو بیک "
به خلویگاآ جان با هم نشسته
زبان بیزبانی را گشودند
سکوت جاودانی را شکستند
مپرسید ای سبکباران مپرسید
که این دیوانة از خود به در کیست
چه گویم! از که گویم؟ با که گویم؟
که این دیوانه را با خود خبر نیست
به آن لب یشنه میمانم که ناگاآ
به دریایی درافتد بیکرانه
لبی ،از قطرآ آبی ،یر نکردآ
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خورد از مو

وحشی یازیانه

مپرسید ای سبکباران مپرسید
مرا با شق او ین ا گذارید
غریق لطف آن دریا نگاهم
مرا ین ا به این دریا سپارید

"فریدون مشیری"

آپارممان مازایی برای خود داشتم ،درآمدی
متناسب به دست آورده بودم و با قناعتت و
مناعت زندگ م را پ ش میبردم.
شبی برای دیدن ف لمی موسط برادر بزرگتترم و
نامزدش که از کرور دیگری بود به س نما دعوت
شدم.
_ همکالسی نامزدم هم میآید.
چ زی نگفتم و او گفت:
_ هاده ساله است ،با کرتی میآید.
_ من حوصلة ف لم ندارم ،شبها زود متیختوابم
خستهام.
نامزدش اصرار کرد و ناچار پذیرفتم.
روز موعود سر ساعت به جمن آنها پ وستم.
هلنا دختری بود جوان هم قد خودم .قدری مپل،
با موهای کوماه بلوند و ع نکی.
بوی عطر شانلش را حس کرده بودم.
آن شب در ماریکی سالن متوجه شدم که به دقتت
تزی از فت لم
تر نمتیکتنم چ ت
مرا میپاید ،فکت
دستگ رش شد ،ح هم داشت ،انتختاب فت لم بتد
بود ،مردها که نباید خانمهای جوان را دعتوت
به دیدن ف لم بنهور کنند!
آن شب و....آن سالن ....به قول حافظ:
ستارآای بدرخشید و ماآ مجل شد
د رمیدآی ما را انی و مون شد

او فوقالعاده زیبا نبود ولتی درونتی بست ار
بس ار زیبا داشت ،مت ن ،موقر ،مقاوم .و بته
ممام معنی خانوم.
کدبانو ،نظ  ،از ختانوادهای محتترم ،پتدرش
ّی کرورش بتود و پتدرش از ایتن کته
قهرمان مل
کارش را میبایست ول میکرد و بته ایتن کرتور
سفر مینمود راضی نبود.
ً
ولی او به خاطر پرتکاری کته داشتت و مستلما
مورد رضایت هم گان بتود موانستت همتان کتار
بانکی را ایناا هم به دست ب اورد.
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بار اولی که خواستتم او را ببوستم بتیحرکتت
منتظر ایستاد.
_ مو چرا مرا نمیبوسی؟
_ پس چه کار میکنم؟
فهم دم که بیماربه است و طریقتة بوست دن را
نمیداند.
برای لحظهای زودگذر فکرم به گذشتته برگرتت،
عا ب است!! ما چه مفکترات بتاطلی نستبت بته
ب گانگان و خودیها داریم!...
مثل نهالی جتوان آمتادگی بترای شتکل پتذیری
دوجانبه و خواستهی قلبی
داشت ،با محبت عم
خودش متیدانستتم بته هتر ستویی کته بختواهم
میموانم هدایتش کنم .هرت سال از او بزرگمتر
تراهن ب رتتر
بودم و به قول مادربزرگ هرت پ ت
از او پاره کرده بودم.
دوستم داشت آنچنان که بتودم و او را ستاختم
آنچنان که میخواستم.
به رسم این سرزم ن در شتهرداری شتهر ازدواج
کردیم.
نه او لبا سپ د عروسی به من کرد و نته متن
کت و شتلوار ست اه دامتادی ،دو حلقتة ارزان
ق مت خریدیم و در حضتور بترادران و معتدادی
ً زن و شوهر شدیم.
آشنا رسما
خانة نوپای ما نه مختخوابی داشت و نه مبلتی
برای نرستن.
جرن سادة عروسی را با مهمانانمان نرسته بتر
زم ن اجرا کردیم.
ممام وجودم سرشار از شادمانی و موفق ت بود،
قسمت اعظم غصهها و غمهای فراوانم خانة دلتم
را مرک کرده بود.
وقتی پدر و مادر برای دیدن فرزندان پ ش متا
آمدند ه چکدام نمیدانستتند هتر سته پسرشتان
ازدواج کردهاند.
الئومسه حک م چ نی گفته:

"اگر به یرو دروغ مریگوینرد گنراآ از یوسرت کره
نمییوانند حقیقت را به یو بگویند".

ً بتیخبتر از مهمتترین امفتاق
اگر پدر مخصوصا
زندگی فرزندانش بود ،به خاطر عدم صتم م تی
بود که با رفتار خویش بته متا القتاء کترده
بود.
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ابتدا قدری دم شد ولتی بتاالخره مابتور بته
قبول واقع ت بود .از شور و شر ساب افتتاده
بود و باالخره برای این که باز هتم از متب و
ماب ن فتد از ما خواست که به ایران برگردیم
و مطاب سنت و مذهب عقد نمای م.
من و فرزاد همتراه همسترانمان عتازم ایتران
شدیم.
هنوز پدر در شهری نزدیک شت راز رئت س اداره
بود .گروهی از آشنایان و چند نفری از فام ل
را دعوت کردند.
هلنا همان پ راهن ساده را که قبالً پوش ده بود
همراه خود آورده بود .آن را پوش د ،مادر مور
سف دی روی سرش انداخت .حلقهای گتل بتومی روی
تتاد دانرتگاه
ته است
ّمتی کت
موهایش زد .آقای معم
ش راز بود برای اجرای مراسم آمده بود .او از
دوستان پدر بود.
اول همسران مسلمان شتدند و بعتد صت غة عقتد
خوانده شد ،بتدون مهریته آنچنتانی کته ختود
عرو ها نخواستند .فقط یک جلد قرآن ،شتاخهای
نبات و یک سکه طال.
پدر از وجود بیفایدة متن دیگتر احستا شترم
نمیکرد و معلوم بود که میخواهتد متا را بته
دوست و آشنا نران دهد.
یکی مرا آقای مهند صدا میکرد.
خ لی مؤدبانه سؤال کردم:
_ کی به شما گفت من مهند هستم؟
این رسم عا بی در کرتور ماستت ،متردم بترای
یا نتاح بته
خودش رینی دوستت دارنتد بحت
دیگران و چته بستا خودهایرتان لقتبهتای پتر
طمطراق بدهند.
مگر زمان قاجار سلطنهها و دولههتا بتا پتول
لقب نمیخریدند؟ مثل این که شن دم ختود شتاه
پول میگرفت و لقب لط میکرد!!
ّی
مالس که خودمانی شد مطاب رسم و رسومات مل
نوبت رقص و پایکوبی رس د .جوانترها رقص دند
و مالس را پر شورمر کردند.
وقتتتی دوستتتان رفتنتتد و خویرتتان ماندنتتد
گرامافون قدیمی را که خ لی مورد موجه عترو
خانم ها قرار گرفت روشن کردند.
مادر رو به من کرد و گفت:
_ م الد کدام صفحه را میخواهی بگذارم؟
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_ هر چه خودمان دوست دارید.
_ شب عروسی شماست.
_ از فرزاد بپرس د.
_ مو بزرگتری اول مو بعد او.
با دقت موی صورمش نگاه کردم ،اگر عروسم خبر
از درونم نداشت ولی مادرم ممام زوایای قلتب
پسرش را میشناخت و حال او را در این شترایط
درمییافت.
تدین زاده را
_ شد خزان گلرن آشنایی مرحوم بت
لط کن د.
وقتی آهنگ پخش شد مادر و متن و حتتی پتدر و
فرزاد گریه کردیم.
هلنا و زن فرزاد معاب میکردند کته ایتن چته
آهنگی است که همه را به گریه انداخته استت.
ً به خانوادههای خود خواهند گفت که ایتن
حتما
ملت روز شادی هم گریه را دوست دارند .به هر
صورت آن شب هم گذشت مثل همة شتبهتای ختوب و
بدی که دائم میگذرد.
ُ
تا بتردم ،در
تدار شت راز زیبت
همسرم را به دیت
مربت حافظ برایش فالی گرفتم.
خ لی مناسب بود.
و گذشت
روز هجررران وشررب فرقررت زدم این فا
آخرشد
کار
و
یررررار آخررررر شررررد اختر
اقبت در قدم باد ب ار
ّم کره
آن مه ناز و یرنع
خرررزان مررری فرمرررود آخررررررررر شررررررررد
ن رروت برراد دی و شرروکت
شکر ایزد که به اقبرا
کلرررره گوشررررة گررررل خررررار آخررررر شررررد
ُد معتکرف گو برون آی که کار شرب
صبح امید که ب
پررررررررد غیرررررررب یررررار آخررررر شررررد
آن پریشررانی شررب هررای همرره در سررایة گیسرروی
نگررررار آخررررر شررررد
دراز و غررررررررررم د
ّره کره در دولرت
ردی قصة غص
باورم نیست ز بد
ّرررررررام هنررررررروز یررررار آخررررر شررررد
ای
ساقیا لطف نمودی قردمت که به یدبیر یو یشرویی
پرمررررررری بررررررراد خمررررار آخررررر شررررد
در شمار ار چه نیاورد
را
حافظ
کسی
شکر کان محنت بی حّ
د
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وشمار

آخر

شد

_ م الد؟
_ چ ه عزیزم؟
_ من که نمیفهمم چه میخوانی؟
_ خ لی عال ه.
_ چ ه به من بگو.
_ می گوید مو مثل آفتابی درخران در زندگی من
درخر دی و ممام ماریکیهای زندگی مرا از ب ن
ُ
بردی و همه جا را روشن کردی.
_ این همه خواندی هم ن؟
_ خب نت اهاش هم ن.
_ به نظر مو خوبه؟
_ معلومه عال ست.
_ این کتاب را میموان م با خودمان ببریم؟
دیوان حافظ را خریتدم و اولت ن
صفحهاش را به زبان هلنا نوشتم:
"به آفتاب درخشان زندگیم هلنای بینظیر"

سعدی و با ارم و رستوران بابا کوهی که همه
برایم سرشار از خاطره بود ،همه را به هلنتا
نران دادم.
وقتی مخت جمر د را میگرت م هلنا پرس د:
_ ایناا اول بود یا شاعرمان؟
_ کدام؟
_ آن که فال میگ رید.
_ ایناتتا ...اووه هلنتتا ،ایناتتا دو هتتزار و
پانصد سال قدمت دارد.
_ این شاعرمان در برابر این کاخ چه گفته؟
راستی سعدی و حافظ چرا ه چ اشارهای به ایتن
کاخ پر عظمت نکردهاند؟
آیا این ستونها را ندیده بودند؟
میدانستم که حافظ پا از شهر ب رون نمیگذاشت
ولی سعدی که دن ا را گرته و دیده بتود .بته
هر صورت بعد از اقامتی دلپذیر در ایران ،در
شهر ش راز در م ان خاطرات ختوب و بتد دوران
گذشته برگرت م.
بهقول مادربزرگم :پ رانی مرا کاا مینرانی؟
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زندگی و کار به طور جدی شرود شد.
میبایست میساختم ،مثل همة انسانهای دیگر که
هدفی دارند متن هتم متردی بتودم بتا احستا
ته همسترم متیرست دم ،ن تروی
مسؤل ت زیاد ،بت
مثبتی در وجودم غل ان داشت.
م ل داشتم همسرم را خوشبخت کنم.
مگر نه این که به خاطر من ،به جهت اطم نتان
به من ،با عر به من دستت از کار و شتهر و
دیارش و عزیزمترین کستانش برداشتته و شتریک
زندگی من شده است؟
پس ح اش بود که پاداش بب ند.
باید بهترین پاداش ممکن را هم بب نتد و چته
پاداشی میموانستم مقدیم او بکتنم جتز وجتود
سرشار از محبت و سپاسم؟
او هم با قدرت و متانت یک زن متعهد شوهردار
هم در مح ط کارش و هم در خانه کار میکترد و
سزاوار نهایت احترام و محبت بود.
بعد از بازگرت از ایران خ لتی زود دانستت م
که باید منتظر مولد اول ن فرزندمان باشت م.
شبی دیروقت احسا کردم هلنا غمگ ن است.
با ممتام کتور هتایی کته در متورد بتارداری
خانم ها با هم رفته بودیم باز خ لی چ زها را
نمیدانستم ،مگر نه این که ما پسترها هم رته
در وطنمان در این موارد از مرحله پرت بودیم
و یک کالم راجن به این مستائل ح تامی آگتاهی
نداشتتت م و اصتتالً اجتتازة پتتر و جتتو را هتتم
نداشت م گویی این مراحتل بترای متا ممنوعته
بود.
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ولی جریان ویار را ما حدی میدانستم .لواشک،
گوجة مرش ،غوره و چ زهای مرش دیگر را دیتده
بودم که مادرم میخورد.
_ هلنا دلت چ زی میخواهد که بخوری؟
گویا سؤال ب اایی کرده بودم از معاب دهتانش
باز ماند ،فکر کردم م توة نوبرانته در ایتن
فصل موت فرنگی است با عاله گفتم:
_ موت فرنگی دلت میخواهد؟
با لبخند گفت:
_ اگر داشت م.
مثل فنر از جا پریدم که لبا به متن بکتنم،
با معاب پرس د:
_ این وقت شب کاا؟
_ میروم موت فرنگی بخرم.
_ حاال؟
_ هم ن حاال.
_ مگر ساعت را نمیب نی؟
_ خب؟
_ حاال جایی باز است؟
نرستم .پرس د:
_ آخه برای چه اینقدر با عاله میخواستی موت
فرنگی بخری مگر چه خبر است؟
برایش راجن به ویار زنها در مملکتمان موض م
دادم .با ناباوری گوش میداد و لحظه به لحظه
متعابمر میشد .وقتی موض حامم ممام شد بیکالم
نگاهم میکرد.
_ ایناا معموالً زنها بترای چته متزهای ویتار
دارند؟
_ م الد ما ایناا از این لو بازیها نداریم.
_ یعنی طب عی ن ست؟
_ من ما به حال نرن ده بودم نه ایناا نه در
وطن خودم.
و بعد راجن به زایمان و بچتهداری و ایناتور
ّالعات جامعی داشتت.
چ زها صحبت کردیم ،او اط
گفت:
ّةشتان
_ در چ ن زنان باردار ما لحظة مولد بچ
در مزارد کار میکنند وقتی احسا کردنتد کته
بچه دارد متولد میشود به گوشتهای از مزرعته
میروند وضن حمل میکنند و فرزند مازه بتدن ا
آمده را روی دوش گرفته دوباره به مزرعه بتر
میگردند.
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خندیدم.
پرس د چرا میخندی؟
گفتم فکر میکنم به خاطر این وضن حمل آسان و
آن بارداری بیدردسر است که چ ن پرجمع تمرین
کرور جهان است.
با مکان دادن سرش گفت:
_ برداشت جالبی است شاید ح با مو باشد.
ماهها پرت سر هم گذشتند و گذشتتند و اولت ن
دخترمان پا به دن ا گذاشت .از متادری ستف د
با موهای بور دختری بوجود آمتد بتا موهتایی
مثل شب س اه .هلنا گفت:
_ پ ش ب نی کرده بتودم چتون ن ست اه غالتب
است.
مولد این دختر ایرانیاالصل بهانتهای شتد کته
پدر و مادر هلنا برای اول ن بار ،بتار ستفر
تن دوم دخترشتان و دامادشتان
ببندند و به وطت
ب ایند.
سالها بود کارمند رستمی بانتک معتبتری شتده
بتتودم ،هنتتوز در آپارممتتانی در طبقتتة ستتوم
ساختمانی زندگی میکردیم.
کار و اضافه کار کردن برای ادارة زندگی نتو
و مازه ساز ما ،الزم بود ،کارم را مثل هم ره
دوست داشتم و به خاطر پرتکارم مورد محبتت و
احترام در مح ط بانک بودم.
ُ
پدر و مادر هلنا به آش انة عرت و انتس متا
وارد شدند.
بس ار مهربان و بس ار دوست داشتنی بودند.
روزی دور م ز نرسته و خوراک ایرانتی را کته
مورد عالقه و پسندشان شتده بتود متیختوردیم.
پدرزنم رو به هلنا کرد و گفت:
_ هر چه میگویم برای دامادم مرجمه کن.
من زبان هلنا را یاد نگرفته بودم ولی او ما
حدی فارسی را میفهم د .یک دفعه دیدم همسترم
ما بناگوش سرخ شد.
با نگرانی و معاب نگاهش کردم .گفت:
_ پدرم میگویتد اگتر روزی از دختترم احستا
نارضایی کردی ماازی از این پناره او را بته
ب رون پرت کنی.
تا در گفتتار
آیا هلنا به صداقت مرجمه کرد یت
پدرش به دلخواه مغ ری داد؟ پس چرا سرخ شد؟
ً
هر چه بود اگر هم مثل گفتة پدرش بود مستلما
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جدی نبود بلکته بته طریقتی ابتراز رضتایت و
پذیرش من از جانب آنها بود.
به مرور و با مولد فرزند دوم و سوم صتم م ت
و محبت دوجانبه ما خ لی عم مر شد.
معموالً معط الت مابستانی را پ ش آنها میرویم،
تاده جالتب و
برای من مسافرت با کرتی فوقالعت
دلپذیر است.
کرتی نه بلکه یک شهر شناور ،هرت متا دوازده
طبقه با ممام امکانات زندگی ،حامل انستان و
ماش ن ،م دان ورزشی ،استخر شنا ،سالن س نما
و هر چه که در شهر داریم و به راحتی هر چته
که متیختواه م متیمتوان م در دستتر داشتته
تبانه را
تفر شت
تب ست
ترم اغلت
تن و همست
باش ت م .مت
انتخاب میکن م.
آه که عظمت خلقت را در غروب و طلود آفتتاب و
توان دریافتت.
ماه در دریا بهتر و ب رتر متیمت
وای که چه مابلوهتای بتدین و زیبتایی در هتر
دق قه بر پهنة زم ن و آسمان نمایان میشود.
تت ن
تتا در همت
تتدگی مت
تتات زنت
تتنگترین لحظت
قرت
تا دورب ت ن
تن بت
ته مت
ً کت
تا
تت .مخصوصت
تافرتهاست
مست
ف لمبرداری و پرو کتور ،خ لی از لحظات عالی
را ضبط میکتنم .مختته ستنگی در کنتار کلبتة
مابستتتانی ختتانوادة هلنتتا درون آب دارم کتته
ساعتها بر روی آن مینر نم و ختاطرات گذشتته
را مرور میکنم و شاهکارهای خداوند را نظاره
مینمایم.
موشههایی که از اینگونته ستفرها بته همتراه
میآورم خل مابلوهای نقاشی استت کته هتر از
گاه با گرایش نمایرگاهی شاید ب رتر از همته
خودم ارضاء متیشتوم ولتی ایتن متردم ختوب و
مهربان مابلوهایم را دوست دارند و بتا عرت
آنها را میخرند و میبرند.
در کنار خانوادة هلنا احستا آرامتش عا بتی
میکنم ،شاید مفهوم و معنای واقعی مهتر پتدر
را در کنار پدر او احسا میکنم.
اصالً با هم حترف نمتیزنت م چتون هنتوز زبتان
همدیگر را نمیدان م ولی نگاه او گویای عمت
احساسامش نسبت به من و ماست.
ساعتها با هم کنار رودخانه مینر ن م و ماهی
ً
میگ ریم بیآنکه کالمی گفته باش م .ح واقعتا
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با مّ
الی روم است که همدلی از همزبتانی بهتتر
است.
از کار و بارم میپرستد منتهتا نته از ختودم
ً ما حدی هم شتاخ
بلکه از دخترش و هلنا مسلما
و برگ به مسائل میدهد چون نگاه رضایت او را
کامالً درک میکنم.
مدت دو سال از استخدام من در بانک میگذشتت.
ب ن پانزده کارمند دخترهای جوان و خانمهتای
ً م انسال منها مرد ایتن قستمت بتودم.
مقریبا
تیکترد .روزی
همسرم هم در قسمت دیگری کتار مت
کار یک مرتری را از طری ملفتن اناتام داده
بودم و با مرتری دیگری صتحبت ملفنتی داشتتم
متوجه شدم که درب اماق باز شد و ختانم ختوش
لبا و فوقالعاده ش کی وارد شد .یکراست بته
طرف م ز من آمد و به انتظار ایستاد.
بعد از مدمی طوالنی صحبتم با مرتری ممام شتد
و گوشی را سر جایش گذاشتم و به ختانم نگتاه
کردم یعنی که چه امری دارید؟
_ آقای م الد؟
_ بلی بفرمای د.
موض م داد که دوست و همکتار قتدیمیام آقتای
فالن ،از رهسای باالمقام بانک ملفن کترد و از
ً ب ایم ایناتا و از اینکته
من خواست که شخصا
اینقدر با پرتکار و دلسوزی کار دشوار بانکی
را اناام میده د مرکر کنم.
_ وظ فهام را اناام میدهم خانم.
قدردانی کرد و رفت.
بعد از رفتن او فهم دم که ایران ختود رئت س
ّ اداره بودند!!
کل
خانمی که مسئول جواب دادن به سؤاالت احتمالی
من در مورد کارها بود به حالت اعتراض و گله
گفت:
_ ب ست سال است ایناا کار میکنم ما به حتال
کسی از من مرکر نکرده است و شما؟ با دو سال
کار...
_ شاید به خاطر اینکه ختارجیام و شتاید هتم
متوجه شدهاند که احت اج به مروی دارم.
کار در بانک برایم لذت بخش بود ولی کتم کتم
که س ستم بانکها مدرن شتد شتعبات یکتی یکتی
معط ل شدند .من و همسرم با دریافت پول خ لی
خوبی بازخرید خدمت شدیم ،پانزده سال ستابقة
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کار داشتم .من در طول متدت ختدمتم در بانتک
تا پتولی کته
چند کور ماارت دیتده بتودم ،بت
دریافت کردیم سرمایة خوبی در اخت ار داشتتم
ولی وقتی مطالعه کردم دیدم حتی ایناا ماارت
با صتداقت ستازگار ن ستت .بترای موفق تت در
ماارت باید سالمت نفس و صداقت را کنار گذاشت
و این با روح ة من سازگار نبود .دنبال کتار
دیگری رفتم.
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44
بار غمری کره خراطر مرا
خسررررته کررررردآ بررررود
هر سرو قد که بر مه و خور
میفروخت
حسن

یسی دمی خدا بفرستاد و
برگرفرررررررررررررررررت
چون یو درآمدی پری کرار
رررررررت
رررررررر گرفر
دگر

همسرم هم ره وقتی صتدای کل تد درب خانته را
میشن د به پ روازم میآمد و با مهربانی ک فم
را میگرفت و سالم میکرد.
کار موقتی پ دا کرده بودم ولتی همسترم چتون
دوست داشت خانم خانهدار باشد در خانه مانده
ً صبم
بود و کدبانوگری را ماربه میکرد .سابقا
با هم میرفتت م و بعتد بتا هتم از کتار بتر
میگرت م و پا به پای هم کارهتای مربتوط بته
بچهها و خانه را اناام میدادیم.
ولی مدمی است که او خانم شده و متن باصتطالح
آقا.
به من یکی که خ لی خوش میگذرد! خوراک گرم و
مازه ،چایی خوب دم کر ده و ممتام آنچته کته
دلم میخواست و نداشتم.
او هم به شدت از کارهایی که میخواستته اناتام
تتذت
تته بتتتود لت
تتت ن افتت
دهتتتد و هرگتتتز فرصت
توراک،
تد پت ش خت
میبرد .م ز عالی و زیبا متیچ ت
خوراک ،دسر ،نوش دنی ،عالمی داشت م.
آن روز وقتی در را به رویم گرود با دست چت
چ زی را پرت سرش پنهان کرده بود.
_ سالم.
_ سالم عزیزم.
با دست راست ک فم را گرفت و من سؤال کردم:
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_ دست چ ات چی داری؟
_ یک چ ز خ لی با ارزش.
_ خب؟
ته قترار گذاشتت م ستنتهتا و
_ مگر نه این کت
رسمهای قرنگ فرهنگمان را نگه داریم و بتدها
را فراموش کن م؟
_ بلی قرار گذاشت م.
_ مثل اینکه شما در برابتر متژده ،مژدگتانی
میده د.
خندهام گرفت .ه چ اهل مادیات نبتود متا بته
ً متوی
امروز هر چه حقوق گرفته بتود مستتق ما
حساب متن ریختته بتود متا بته مستاوی م تان
خرجهایمان مقس م شود.
و البته من هم جز بتا اطتالد او صتناری خترج
نمیکردم .همه چ ز را با هم میخریتدیم و بتا
هم مصم م به خرج یا پساندار میگرفت م.
نمیدانم موی کدام کتاب خواندم کته بته دلتم
نرست:

"ما در یک خانة شیشهای زندگی میکردیم ،هیچ نقطة
پن انی در زندگیمان نبود".

من به ماربه به این نت اه رس دهام کته علتت
اختالف زن و شوهرها دو چ ز استت :یتک مستائل
اقتصادی ،دوم مسائل احساسی.
اگر دختر و پسری که با هتم ازدواج متیکننتد
مدام مواظب این دو مسئله باشند پ روان همتة
توا و معتالی
ته ایتن اصتل مقت
عقاید بالمآل بت
میرسند که خدا یک ست ،دل یک ست پس دلدار هم
یکی باید باشد و این خوشبختی است.
_ خب خانم مژدگانی طلبمان ،چی هست؟
هلنا پاکتی را که ممبر ایران رویش بتود بته
من داد.
_ نامه از مادر است.
بر ختالف هلنتا کته خ لتی ذوق زده بتود چتون
میدانست من متادرم را بته حتد پرستتش دوستت
میدارم و نامهاش را میبویم و میبوستم و بتر
دیده میگذارم ،خودم ما سر پاکت را باز کتنم
و نامه را بخوانم دل مو دلم نبود.
خدایا چه خبر شده؟
معموالً ما نامهنگاری نمتیکتردیم .سته بترادر
بودیم هر ده روز یکیمان به مادر زنگ میزدیم
و حال و احوال هم را متیپرست دیم .بتا ایتن
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قرار هر ماه یکبار نوبت بته متن متیرست د و
ً آخر این ماه نوبت من بود.
امفاقا
شکر خدا خبر مرگ و م ر نبتود ،متادر نوشتته
بود.

"پدر و من هر دو پیر شدیم ،اوضراع خیلری قراطی
پاطی است ،نمییوانی یصور کنی که ین رایی چقردر
کشندآ است".

از وقتی مادربزرگ فوت کرده بود مادرم خ لی
احسا دلتنگی میکرد.
رایون" لقتب
مادر او را به شتوخی "یرکران خر
داده بودیم .زنی بود مستبد و یکدنده ،خ لی
هم با قدرت و درایت و بیاجازة او یتک نفتر
در فام ل ح جنب دن نداشت.
اگر او از ق افة یکی بدش میآمد کتارش ممتام
بود و برعکس.
من سراناام بترای کتار کتردن در ب مارستتان
روانی استخدام شدم .گاهی که ب کارم راجن به
زنهایی که در ماریخ کرورمان ماندگار شدهاند
مفحص میکنم.
به یک نت اهای رس دهام شاید هم کتامالً درستت
تل ایتن کته زنتانی کته مترد
نباشد ،ولتی مثت
زندگ ران بیوفاست بدجوری مبدیل به مستتبد و
بیرحم میشوند.
البته زنانی که قدرممندند با ماریخ ملتهتا در
میا فتند و زنان معمولی با مسائل کوچک در حتد
خود.
تدر ناصترالدین
مثالً بس ار فکر کردهام که اگر پت
تادر
تود مت
تاکی بت
ترد پت
شاه از نظر اخالق جنستی مت
ناصتترالدین شتتاه حکتتم قتتتل ام رکب تتر را بتتا
توهر
لطائ الح ل از پسرش نمیگرفت و یتا حتتی شت
کامرین کب ر ملکة روس ه اگر مرد درست و حسابی
بود کامرین آنچنان نمیبود ،مادربزرگ من هم به
جهت مادید فراش پدربزرگ رنا ده بود و آن رناش
مبدیل به استبداد و دیگر آزاری شده بود.
یکی از فالسفه عق ده دارد کتوچکترین حرکتت و
عمل مک مک ما در جریان کل جهان مؤثر است.
تر
تت م فکت
تة ق تود ن ست
پس ما رها و آزاد از همت
کن د اگر ام رکب ر به قتل نمیرس د ایتران چته
می شد؟
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اگر مرکان ختامون بتا فرستتادگان چنگ زختان
مغول آن معاملة بیخردانته را نمتیکترد چنتد
م ل ون نمیمردند و مملکتی ویران نمیشد؟
خالصه مادر بدجوری دلگ ر بود.

"می د نمیدانی وقتی آفتاب غروب مریکنرد د مرن
چقدر میگیرد و میل دارم دریا دریا اشک بریزم و
ریکرنم کرور
میریزم ،زیزم مییرسم بسکه گریره مر
شوم".

به یاد آقاجان افتادم .آه که فقتدانش چقتدر
برایم طاقتفرسا بود ،خدایا آن روز را نب نم
که بیمادر شوم.

"می د میشود یرییبی بدهید که مرا آخرر
کنار شما باشیم؟"

مرری در

من و هلنا وقتی با هم نامزد شتدیم جتز چنتد
کلمة انگل سی که من مثالً!! آموخته بودم زبان
دیگری گویای مافیالضم رمان نبود.
اما احساسات جوانی جایگزین زبان بیزبانمتان
بود.
و در آن دوران ما ما زبتان همتدیگر را یتاد
بگ ریم هلنا کامالً از حاالت صورت و چرمهای من
آنچه را کته در اندیرته و دل داشتتم مرتخ ص
میداد و هرگز اشتباه هم نمیکرد.
رضایت من ،مقاضای متن ،مهتر و محبتتم و یتا
برعکس ناراحتیام همه را بیآنکه کالمی بگتویم
از حرکامم برای او گویا بود.
_ م الد ...م الد ...معذرت میخواهم.
_ چرا عزیزم؟
_ من فکر نمیکردم نامة بدی باشد.
_ داستان دلتنگیهای مادر است.
_ آه خ لی غمانگ ز است.
_ آری.
_ چه باید بکنی؟
_ باید مرم بی بدهم که به ایناا نقتل مکتان
کنند.
از طری دولت اقدام کردم ،برایران دعومنامه
فرستادم و به داییجان نوشتم مرم ب حرکترتان
را بدهد.
را نص ب منکردی.
خدایا شکر که این موف
هررزار نقرری برررآرد
زمانرررره و نبررررود

یکی چنانکه در آیینة
ّر ماسررررررت
یصررررررو
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یک روز عصر بعد از اممام کار ،مثتل هتر روز
دیگر از پلههای برقی ایستتگاه متترو پتای ن
رفتم ما سوار مراموا شوم و به خانته برستم.
آختترین پلتته را پرتتت ستتر متتیگذاشتتتم و
میبایست چند قدمی از ابتدای دهنتة مونتل رد
میشدم ما مراموای مورد نظترم وارد ایستتگاه
شود و من سوار شوم.
ناگهان چرمم به ریل قطار افتاد.
خدای من چه میب نم؟
ه کل زنی چمباممه زده در حالی که دست بر سر
گذاشته روی ریل دراز کر ده بود.
فریاد زدم ولی صدایی از گلویم ب رون ن امتد
ً در همان لحظه قطتار ر س د و از روی
و دق قا
زن رد شد.
سر جایم م خکوب شده بتودم نته قتدرت فریتاد
داشتم نه جرأت حرکت.
قطار وسط ایستتگاه ایستتاد .راننتده ب ترون
پرید و ما مرا آناا دید به سویم دوید.
_ شما جریان را دیدید؟
_ بلی ...بلی.
تد متا پلت س
_ خواهش میکنم همت ن جتا بمان ت
ب اید.
توز...
توز ...هنت
تاید ...هنت
تا شت
تا ...آقت
_ آقت
زنده ...باشد ...برویم ...برویم ...کمکش...
با من ...ب ای د.
_ مطاب قانون ح نداریم چن ن کاری بکنم.
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تب
دور و برم را نگاه کتردم جتوانی بتومی جلت
موجهم کرد ،او هم از دور باید جریان را دیده
باشد.
_ شما؟ شما می آی د؟
_ من می آیم.
ً
پاهایم یارای راه رفتن نداشتند واقعا ختودم
را به زور به آن سمت کر دم ،با هم خم شدیم،
نگاه کردیم ،گ رت م ،ولتی چ تزی در متاریکی
دیده نمیشد.
صدای آ یر ماش ن پل س و آمبوالنس بلند شد.
گروهی بتا مهتارت جستد خترد شتده را ب ترون
آوردند ،درآمبوالنس گذاشته حرکت کردند ،پل س
به عنوان شاهد آدر و شمارة ملفن مرا گرفت:
_ در صورت لزوم با شما مما میگ ریم.
_ در اخت ارمان هستم.
در عرض مدت بس ار کوماهی همه چ ز بته صتورت
اول درآمد ،قطار براه افتاد ،پل س حرکت کرد
و رفت و انگار نه انگار ،مردم به رفت و آمد
عادی خود برگرتند.
ح ران ،متأثر و بیحال روی ن مکتی افتادم.
خدایا چه عواملی میمواند اینقدر مهتم باشتد
که زن جوانی دل از همه چ ز برکند و با دستت
خود عمرش را کوماه کند؟
ب اد مادر افتادم و آن روزهتای وحرتتناک کته
مریاک را سرکر ده و پرت پا به همته چ تز زده
بود.
آری با ممام وجود حال زار آن زن ب چتاره را
احسا میکردم.
مرد و ُ
آیا خوشبخت شد که رها شد؟ ُ
برد.
که ک نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
آیا ُ
مردهها خوشبختمر از زندهها هستند؟
قطار بعدی نزدیک میشد ،صدایش را میشتن دم ،از
دهانة مونل دیدم که وارد ایستگاه میشود.
و در آن لحظه بود که عا بمرین و شگفتانگ زمرین
حادثة زندگ م امفاق افتاد .آنقدر عا ب و آنقدر
شگفتانگ ز که باورکردنش برای غ ر ،غ رممکتن
است .احسا کردم ن رویی نامریی ،آرام و خ لی
نرم مرا مثل پر دارد از جایم بلند میکند ،حتس
کردم که جسمم ستنگ نی ختود را از دستت داده و
آنچه که به پرواز درآمده مانند پر قتویی ستبک
شده است.
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بیاخت تار دو بازویم را بته دور مک تهگتاه
ته شتدت قفتل
ن مکت حلقه زدم و دستهایم را بت
کردم .ن رو چند ثان ه کوشش کرد بعتد راحتتم
گذاشت.
قطار رد شد و من رها شدم.
دور و برم را نگاه کردم ،چرمانم را مال دم،
نه خواب نبودم و عقلم هم سرجایش بتود ،ایتن
چه حالتی بود؟
آیا روح آن زن به آرامش رس ده بود؟ همتدردی
و مأثر مرا دریافته بود و میخواست بته پتا
این همدردی مرا هم به آرامش برساند؟
آیا او آنقدر بیکس بود که منهتا کتساش مترا
ترای او
تن بت
تأثر مت
ته مت
تک لحظت
تود؟ یت
ته بت
یافتت
خوشایند شده بود؟ میخواست پا دارد؟ مرا هم
رها سازد؟
قطار دوم داشت وارد میشد.
عابا باز همان ن رو ،باز همان کوشتش منتهتا
کمی ضع مر به سراغم آمد ،مترا پتر داد متا
پرواز کنم ،کمکم کرد ما رها شوم.
فهم دم که هدفش روی ریلهای قطار استت ،مترا
به طرف ریل میبرد .باز هم محکم پرتت ن مکتت
را چسب دم و از جایم مکان نخوردم.
قطار رد شد و دوباره همه چ ز آرام گرت.
سراپایم کرخت شده بود ،احسا ضع متیکتردم،
به شدت مرس ده بودم .ختدایا یعنتی روح رهتا
شدة او در کنار من است؟
قطار سوم وارد مونل شد و ن رو باز هتم مترا
به طرف ریل میکر د امتا مرّ
ددمتر و آراممتر.
گویا فهم ده بود که آنقدر خوشبخت هستتم کته
از مرگ میمرسم.
قطار چهارم رس د .اما این بار خبر از کرمکش
روح او با جسم من نبود.
قطار پنام هم آمد و رد شد.
دیگر فهم دم که مرا رها کرده و خود نمیدانم
به کاا پرواز نموده است .مک هگاه ن مکتت را
ته سترعت بته
ول کردم .وقتی قطار شرم رس د بت
درونش پریدم و روی صندلی رها شدم.
هلنا وقتی در را به رویم بتاز کترد از حتال
زارم وحرت نمود.
_ وای م الد چه شده؟
یارای سخن گفتن نداشتم.
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_ صبر کن ...حالم جا ب اید...
ک فم را از دستتم گرفتت ،کمتک کترد کتتم را
درآورم و روی مبل افتادم.
_ نگران نباش ...نباش.
فوری ده قطره کورام ن موی شربت قنتد بترایم
آورد و با مهربانی کنارم نرست و موهتایم را
نوازش داد .نگرانی درون چرمانش موج میزد.
صفا و دوا حالم را جا آورد.
همه چ ز را برایش معری کردم با حوصله گتوش
داد.
تا و ایناتور
_ هلنا من ه ت به روح و آن دن ت
چ زها اعتقاد نداشتم.
_ ولی روح وجود دارد.
_ مطمئن شدم.
_ یادت رفته ف لم (گوست) را با هم دیدیم.
_ فکر میکردم مخ ل سناریست بود.
_ م الد آنچه که وجود نتدارد بته مخ تل برتر
نمیآید.
تد و چ زهتایی
_ بعضیها افکار پ ررفتهای دارنت
ته معاصرینرتان درک
تند کت
میگویند یتا متینویست
نمیکنند ستالهتا و قترنهتا بعتد متردم معنتی
گفتههایران را میفهمند .مگر ول ورن راجن به
چ زهایی سخن نگفت و ننوشت که در زمان او بته
مخ الت بینرانه معب ر شد و همه معتقتد بودنتد
که او هر چه مینویسد عالمانه ن ست ولی امروز
ته
با پ ررفت علم ممام دن ا متوجه شتدهانتد کت
ول ورن خ لی جلومر از زمان خود بود و آیندة
خ لی دور را میدید و مینوشت.
حالم کامالً خوب شده بود .صدای آرامبخش هلنتا
مثل نس م بهاری جانم را زنده و روحم را پتر
نراط کرده بود .گفتم:
_ هلنا یونان ان قتدیم وقتتی در کستی ن رویتی
متتافوق ختتود متتیدیدنتتد ،او را از ختتدایان
میدانستند.
_ خدایان؟
_ آری خدایان یا پسران و دختران ختدا .متثالً
هرکول پهلوانی بس ار قدرممند بود و کارهایی
میکرد که افراد معمولی نمیموانستتند ،بتدین
جهت او را مافوق برر میدانستند و بتاالمر از
برر هم یا فرشته میشود یا خ لی باالمر خدا.
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_ م الد راستش را بخواهی من هر وقت بتا ایتن
وسائل برقی کار میکنم و میب تنم چقتدر بترق
کارها را راحت کرده موی دلم فکر میکتنم کته
ادیسون یک برر معمولی نبوده شاید از ساکن ن
کرات پ ررفتهای آمده بود که در کهکرتانهتای
دور دور هستند و موجودامی خ لی مترقیمتر از
ساکنان کرة ما.
خندیدم و گفتم:
_ هم ره ح با مست عزیز من.
_ خوب خوب!

46
هان ای پدر پیر که امروز
مینالی ازین درد روانسوز
کو آن ین و آن روح س مت
کو آن قد و قامت؟
فریاد کشید روح یو ،فریاد ندامت
از چشم یو آن نور کجا رفت؟
آن خاطر پر شور کجا رفت؟
"میراث پدر"هم سر آن کار هبا رفت
وان شعله که بر جان شما رفت
دودو همه در دید ما رفت
از مادر بی ار من یاد کن امروز
در خانه چهها کرد؟
خون خورد و جفا دید و وفا کرد و صفا کرد
جان بر سر این کار فدا کرد
را
ریری بر
ردون مشر
"فریر
کمی یغییر"
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پس از ازدواج در ایران به مدت طوالنی با پدر
قطن رابطه کرده بودم ،حتتی صتدای او را هتم
نرن ده بودم .رابط ما مادر بود.
وقتی از پلههای هواپ ما پای ن میآمتد دیتدم
که آه چقدر پ ر شده است .پای راستش را موقن
راه رفتن میکر د ،زار و نزار ،رنگ پریتده و
خسته خ لی سرد و رسمی همدیگر را بوست دیم و
راهیخانه شدیم.
در فرصتی کوماه در خلوت از مادر روزگارش را
پرس دم:
_ پدر چرا اینقدر وارفته؟
_ میدانی چنتد ستال دارد؟ ختب ستفر خستتهاش
کرده.
_ ولی خستگی راه ن ست انگاری ب مار است.
_ خب بله ب مار هم هست.
_ چه ب ماری؟
_ دیابت ،قند.
_ دارو میخورد؟
مادر اخم کرد و شانههایش را باال انداخت.
_ میگوید مریاک بهتترین دارو برای ب متاری
قند است.
_ یعنی چه؟ این چه طرز مفکری است؟ اگر چن ن
بود دکترها به ب ماران قندی موص ه میکردنتد
بروند مریاک بکرند.
تی ،ختودش را
_ مثل اینکه پتدرت را نمتیشناست
عالم دهر میداند.
_ هم ن خ لی خطرناک است ایناا بایتد حستابی
معالاه شود.
مادر لبخندی زد و گفت:
_ خط و نران کر ده و به من امر کرده که بته
شماها مفه م کنم مبادا با او مثل یک شهروند
جهان سوم برخورد کن د .میگویتد ختود را یتک
فرانسوی میداند.
_ فرانسوی؟
_ آری ،آخ م الدجان منهایی داشت مرا متیکرتت
شکر خدا شتما را دوبتاره پ تدا کتردم وقتتی
درددل میکنم احسا سبکی میکنم.
مادر را در آغوش گرفتم .صتورمش را صتد بتار
بوس دم و گفتم:
_ مادر ما من زندهام شما دیگر منها نخواه د
ماند.
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_ پسرم مو زنده باشی صد ستال ،فقتط متا متن
زنده ام از من جدا نرو من مو را هم رته دعتا
میکنم.
پدر و مادر چون هر دو باالی شصت سال داشتتند
و سه فرزند آنهتا ستالهتا کتارکرده مال تات
پرداختند مطاب قانون ایتن کرتور هتم ب مته
درمانی شدند و هم حقتوق ستالمندی بته آنهتا
معل گرفت.
وقتی کمردرد و پادرد پدر شدت پ دا کرد ،متب
کرد و بستری شد به زور او را به پت ش دکتتر
ُ
بردیم.
معلوم شد که به علت بیموجهی بته موصت ههتای
پزشکان معالت یک کل ة پدر از کار افتتاده و
ب م عفونت داخلی میرفت.
ناچار اور انس عمل کردند و کل تة عفتونی را
ب رون آوردند ولتی کل تة دوم هتم ختوب کتار
نمیکرد .در نت اه هر هفته مابور به دیتال ز
شد.
چقدر پدر ناراحت بود ه چکس نمیداند جز آنان
که خود به این درد مبتالیند .چاره نبود باید
با ناراحتی و درد میساخت.
معتتروف استتت بعضتتی مهمتتانهتتا روز اول فقتتط
مهمانند از روز دوم فراموش میکنند که ایناا
خانة آنها ن ست و باید حد و حدود خودشان را
حفظ کنند و مداخله در معقوالت نفرمایند.
از روز دوم معمار میشوند:
این درب جایش ایناا نبود ب خود اینااست ،آن
اماق پنارهاش کوماه است ،پلهها زیادی بلنتد
هستند ،آشپزخانه باید اینور بود .فالن بهمان
بود ،بهمان چنان بود و ...و ...و...
بعد از آن سمسار میشوند!!
این همه اثاث ه به چه درد میخورد ،اینها را
بفروش.
این م ز برای این محوطه بتزرگ استت ایتن را
بفروش یک م تز کتوچکتر بختر .ای بابتا ایتن
مبلها راحت ن ستند یا بفروش یا بنتداز متوی
آشغال از آن مبلهای راحت آمریکایی بخر.
پدر با ممام درماندگیهایش باز هم متیخواستت
سلطة خود را حفظ کند و خود را باز هم باالمر
از همه بداند ،او امر و نهیاش پایان نداشت.
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منها شانسی که آورده بودم این بود که همسرم
و بچههایم زبانش را نمیفهم دند .حتتی وقتتی
با مادرم بگو مگو میکردند من مسأله را جوری
وانمتتود متتیکتتردم کتته بچتتهها متوجتتة زشتتتی
حرکامران نروند .یک روز به آنها گفتم:
_ شارل پنام امپراطور روم گفته است:

"صحبت با خدا بره زبران اسرپانیولی ،صرحبت برا
دوستان به زبان فرانسه ،صرحبت برا دشرمنان بره
زبان آلمانی ،صحبت با زنان به زبان ایتالیرایی
شایسته است ،او فارسی نمیدانسرت و اال بره جرای
ایتالیایی میگفت فارسی".

ً
من ما وقتی خودم صاحب پسر نرده بودم واقعتا
نمیفهم دم که چرا پدر را دوست نتدارم ،چترا
تی و
تا یت مت
ترا احست
تنم ،چت
تیکت
ترار مت
از او فت
بیپدری مینمایم.
من نمیدانم در آن ده فرمانی که برای اطاعتت
به برر خطاب شده است چرا هم رته گفتتهانتد:
"به پدر و مادر خود نیکی کنید".
امروز علم و ماربه (متأسفانه وقتی راجن بته
این که علم چن ن گفته بحتث متیکننتد عتدهای
معتقدند که پای استدالل ان چوب ن بود و عقتل
که با علم سازگار است نمیمواند راهرو و گره
گرا باشد و مقام عر را منزل بسی بتاالمر از
عقل است ،کاری به علم نداشته باش م).
به ماربه در طول این همه قرنها ثابت شده که
فرزند محصول وراثت و محت ط استت .وراثتت از
طری پدر و مادر و جده و جد ما هفتتاد پرتت
حاصل میشود و مح ط را هم هم ن پدر و متادر،
تنا،
تویش و آشت
تی خت
تو و دایت
ته ،عمت
ته و خالت
عمت
همسایه و ب گانه بوجود میآورند.
یا بقول افالطون آمتوزش متذکر استت یتا خ تر
آموزش آموختن به یک نادان مطلت استت .اگتر
مذکر است مربوط به وراثت و ن ت ک استت کته
به بچه منتقل شده است .اگر آموزش است مربوط
به نحوة عملکرد پدر و مادر و مح ط است.
تود کتودک را
حال با این واقع تها چگونه میشت
گناهکار دانست؟
فرمان باید این چن ن میبود :به فرزندان خود
ن کتتی ب اموزیتتد ،عرتت و محبتتت و اعتمتتاد
تا
تد مت
تار ب اوریت
تان بت
تد ،او را انست
ب اموزیت
ب اموزند که با پدر و مادر ن کی کنند.
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عر  ،محبت ،انسان ت ،ایمان ،مقوا ،احتترام،
فتتداکاری ،ایثتتار و ممتتام فضتتائل را بایتتد
آموخت ،رذائل هم چن ن است.
پدر و مادری که به جهت مراغل کاری یا بیبند
و باری از طلود آفتاب ما غتروب آن فرزنتدان
را به کودکستتان ،مهتد ،مدرسته ،شتبانهروزی
میسپارند مسلم بداننتد کته جتای خودشتان در
ایام پ ری در خانة سالمندان خواهد بود.
پ ر زنان و پ ر مردانی که امتروزه بتا آه و
ناله و چرمهای گریان در خانههای پ ران چرتم
به انتظار فرزند یتا ملتکالمتوت نرستتهانتد
فراموش فرمودهانتد کته در روزگتار جتوانی و
قدرت و موانتایی احستا مستئول ت در برابتر
مرب ت فرزند نکردهاند.
گفتا ز که نالیم که از
ماست
بر
که
ماست

شخص ت کودک در هفت سالگی کامتل متیشتود ،در
اغلب ممالک کودکان از هفت ستالگی خوانتدن و
نوشتن میآموزند.
فکر می کن د یک جوان در چند سالگی ده فرمتان
را میخواند و میفهمد؟
آیا درخت منومندی را که کت رشد کرده ،میشود
با یک بکن و نکن ،دعا و نفرین ،طلسم و جادو
راستش کرد؟
معروف است زنی فرزند به بغل پ ش سقراط حک م
رفت.
_ استاد از چه موقن فرزندم را مرب ت کنم؟
استاد موی صورت بچه نگتاه کترد و ستن او را
دریافت ،گفت:
ِ عزیز یک سال دیر کردهای.
_ مادر
و فرزند آن زن یکساله بود.
و به قول هلنا در چت ن ستن افتراد از لحظتة
مکوین حساب میشود.
امروزه به ماربه دریافتهاند که کتودک وقتتی
در شکم مادر است اگر مادر مطالعته بکنتد در
هوش و یادگ ری بچه مؤثر است .پس باید مطمئن
شد که مرب ت فرزند را از همان لحظتة مکتوین
باید شرود کترد .ارستطو ب ستت ستال قبتل را
موص ه کرده است.
به نظر من عاق والدین م سرباال است .فرزند
آئ نة ممام نمتای ختود پتدر و متادر استت و
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ً همانی است
رفتار فرزند با پدر و مادر دق قا
که خود از آنها دریافته است.
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47
مرنجان دلم را که
وحشی
مرغ
این
خلد گر به پا خراری
آسررررران درآیرررررد
ّرت
بنازم به بزم محب
کرررررره آنجررررررا

ز بامی کره برخاسرت
مشرررررکل نشررررریند
چه سازم به خاری که
نشیند
د
در
گرردایی برره شرراهی
مقابررررل نشرررریند

در دوران جتتوانی در ایتتران ،دوستتتان بستت ار
زیتتادی داشتتتم ولتتی هرگتتز بتته رف تت بتتازی
نپرداختم .برعکس دیگران کته از محت ط خانته
توری هتایم و
فرار میکردند من بتا ممتام دلخت
غصههایم در اندرون خانه ،منزوی و گوشتهگ تر
میشدم .بقول شهریار:
طفل از غضب گاآ بره
گرررررراآ مررررررادر
چون داد زند بگریزد

باشرررد چررره لطیرررف
ررررذرخواآ مررررادر
دانی به کجا؟ هم بره
رررررادر
ررررراآ مر
پنر

من هم گریزگاهم خانه بود ،اماقم ،کتابهتایم
و منهاییام.
در دوران م انسالی فعلتی ،در انتختاب دوستت
و باریک ب ن هستم ،عالوه بر ایتن
بس ار دق
در ایتن دوران از زنتدگی ،اصتوالً
دوستی عم
کوماه و بس ار پر غم است.
ته متدریت ره
چه آن که همة هم سن و سالهتا بت
آخرت پ ش میگ رنتد و از آنهتا جتز ختاطرامی
باقی نمیماند که استخوان را میمرکاند.
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حدود ب ست سال پ ش روزی در فروشتگاه بزرگتی
تدود ده
تری حت
تدای پست
تودم ،صت
تد بت
تال خریت
در حت
دوازده ساله را شن دم که با فریاد به زبتان
محلی گفت:
_ ماما ب ا پاپا کارت دارد.
بعد صدای مردی به گوشم رس د کته بته فارستی
گفت:
_ آخه پدرسگ اگر میخواستم فریاد بزنتی چترا
به مو گفتم صدای خودم که بلندمر استت گفتتم
برو به مادرت بگو نه این که فریاد بزن.
هموطنی یافته بودم آقایی بود م انسال ،بلند
قد ،موهای مرکی صاف داشت که به بتاال و عقتب
ً
شانه کرده بود ،بتا ابتروان پرپرتت مقریبتا
شب ه جوانیهتای آقتای ملتک مط عتی هنرپ رتة
ایرانی بود.
لبخندی زدم و از کنارش رد شدم.
ادامه داد:
_ حاال این آقا پ ش خود میگوید این اعاوبهها
از کدام جهنم درهای در رفته اند!
موقن برگرتن سالمش کردم و با لبخند دیگری از
کنارش رد شدم.
چند روز بعد صبم که به محتل کتارم متیرفتتم
سوار اموبو شد و کنار من نرست.
_ سالم.
_ سالم چطورید؟
_ خوبم پس ما همسایهایم چقدر خوب شد.
_ بقول شاعر:
بیگانگی نگر که من و دوست
چشم
دو
چون
همسایهایم و خانة هم را
ندیدآایم

_ بقول معروف:

"ماهی را هر وقت از آب بگیری یازآ است"

چن ن بود که با هم دوست شدیم.
اغلب صبمها و عصرها موی اموبتو همتدیگر را
میدیدیم .اگتر صتندلی ختالی بود کنتار هتم
مینرست م و گرم گفتگو میشدیم.
محص لکرده در رشتة اقتصتاد از کرتور آلمتان
بود و همسر از مردم این دیار داشت .قبتل از
انقالب با دو پسرش و زنش به ایران رفته مدمی
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ً برگرته بودند
در ایران کار کرده بود .اخ را
و ساکن ایناا بودند.
هویدا بود.
در رفتار و گفتارش اصالتی عم
شش ماه از آشنایی ما میگذشت که برای شام به
خانةشان دعوت شدیم.
هلنا خ لی از این آشنایی خوشحال بتود کوپتل
متناسبی بتودیم .ختانوادهاش هتم مثتل ختودش
انسانهای معقول و بس ار مهربان بودند.
موی اماق پذیراییشان پوستر بزرگی از یکی از
تود بتا متاج
شاهان قاجار روی دیتوار نصتب بت
ّن ،لبا های فتاخر و ریتش بلنتد در قتابی
مرص
بس ار مالل.
_ ایران کی هستند؟
_ جدم فتحعلی شاه است.
فهم دم که از شاهزادگان قاجار است .ناابت و
اصالتش گویای صداقت گفتارش بود.
انسانی بود بس ار نا ب ،چرتم و دستت و قلتب
پاکی داشت .هم سرش هتم متناستب ختودش بتود،
بس ار محاوب و مت ن و به ش رینی فارسی صحبت
میکرد.
این مهمانی قبل از ورود پدر و مادرم بود.
من ممام سعی و کوشرم این بود که روّ
یتة پتدر
را مغ ر بدهم ،میخواستم عمالً به او ب اموزم
که میموان مهربان بود ،میموان صتم می بتود،
میموان با همه زندگی مسالمت آم زی داشت.
از کارم معری میکردم ،از دوستانم میگفتتم،
از فرهنگ و آداب و رسوم ایتن مملکتت معریت
میکردم ،وجب به وجب سعی میکردم فاصتلة بت ن
تا
تواش احست
تواش یت
تنم یت
تم کت
تودم را کت
او و خت
میکردم میموانم همتة گذشتتههتا را پرتت ستر
بگذارم و چرم به حال و آینده داشتته باشتم،
میخواستم یت م نمانم ولو به معداد متاههتای
باق ماندة عمر پتدر .راجتن بته ایتن آقتا و
مهمانی شام خانةشان و عکس فتحعل راه ،زنش و
پسرانش هم اطالعامی یافته بود.
پدر و مادر ما آپارممان خودشان آمتاده شتود
با ما زندگی میکردند .خویرانمان گاه به گاه
بدیدن ما میآمدنتد .آنهتا کته ختودی بودنتد
مسألهای ایااد نمیکردند دوستان بومیمان هتم
زبان پدر و مادر را نمتیدانستتند و در ایتن
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جور مواقتن پتدر ستاکت و صتامت یتک گوشتهای
مینرست و این جمن صم می را نظاره میکرد.
اما خانوادة دوست من همگی فارسی بلد بودنتد
و من نگران بودم پدر از آن منم منم بزبزهها
راه ب اندازد که:
فتالن آجتودان مخصتو اعل حضترت
عمویم سرم
تو
تان مخصت
تان خلبت
ترهنگ بهمت
تیام ست
تود ،دایت
بت
عل احضرت بود ،عموی دیگرم دکتر در ادب ات و
سال ان سال معتاون وزیتر فرهنتگ بتود ،پستر
عمویم مربی شنای واالحضرت بود و ازیتن مقتال
بس ار من آنم که رستم ُ
بود پهلوان.
تتم را
دیگر موقعش بود که ما هتم ختانوادة دوست
دعوت کن م ،چند ماه از شامی کته در خانتةشتان
خورده بودیم میگذشت.
_ هلنا فکر میکنی معط لی آخر هفته بتتوان م
آنها را دعوت کن م؟
_ چرا نتوان م؟
_ با بودن پدر و مادرم مو خ لی زحمت میکری.
_ فراموش کن ،ه چ مهم ن ست ،مرکلی ندارم.
_ پس ملفن بزن خودت با ل زا صحبت کن و قرار
بگذارید.
قبل از آمدن آنها ما حدودی سعی کردم به پدر
حالی کنم که آنها چگونه افرادی هستند و راه
و رسم پذیرایی هلنا برخالف زنان ایرانی است،
ایناا رسم طور دیگریست.
_ مثالً چه جور است؟
_ پدر قبل از آمدن مهمانها به معداد فناتان
و زیردستتتی بتتا ک تتک یتتا شتت رینی روی م تتز
میگذارند و قهوه و چایی را در گرمکن آمتاده
کنار آنها قرار میدهند .از مهمانها اگتر از
چند خانواده باشند مک مک پذیرایی نمتیکننتد
بلکه صبر میکنند همه که آمدند...
_ همه با هم؟
_ ایناا مردم مق د به رعایت وقت هستند وقتی
تی دو دق قته
برای ساعت پنت دعوت شوند با یکت
اختالف همه جمن میشوند.
خانم م زبان موی نص فناانها چایی میریتزد،
موی نص دیگر قهوه .چند ما فناان ختالی هتم
میگذارد دم دست بماند ،بعد بفرمای د میگوید
و هر کس آنچه را که دوست دارد انتخاب میکند
و بدون معتارف دوبتاره ،هتر کتس برتقاب بتر
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میدارد و یک مکه ک ک و یا یتک عتدد شت رینی
برداشته و م ل میکند.
_ معارف برای احترام به مهمان است.
_ پدر فرهنگ اینها معارف ندارد.
_ من معتقدم که ما ایرانیها مهمان نوازمرین
ممام مردم جهان هست م.
_ بلی ح با شماست.
خانم و آقا همراه دو ما پسرشان آمدند.
بعد از سالم و عل ک مازه نرسته بودیم که پدر
رو به من فرمان داد:

"برای شازدآ چایی بیار"

چنان عصبانی شدم که خودم احسا کتردم ممتام
گردن و گوشهایم سرخ شد و آمش گرفت.
دوستم گفت:
_ چایی و قهوه هم ن جاست به موقعش میخوریم.
و بعد اضافه کرد:
_ آقا ایناا شازده و سلطنه و دولته نتداریم
همه در یک کرور زندگی میکن م که بترادریم و
از نظر اجتماعی برابتر ،مفتاوت در محصت ل و
مدرک مربوط به شغل و محل کار است نه کوچه و
بازار.
من ما پایان مهمانی نه به پدر نگاه کتردم و
نه با او حرف زدم ،او هم ره مصم م داشت مرا
تود کته هت چ
خرد کند .آخه چرا؟ این سؤالی بت
وقت نتوانستم جوابش را پ دا کنم.
البته آن شب خ لی برایش بد گذشت .در روزهای
آینده با به هم کوب تدن درب امتاقهتا و بتا
فریاد زدن و پرخاش کردن بته متادر ،دلختوری
خود را اعالم کرد و بتاالخره قهتر کترد و بته
خانة برادرم رفت.
همسرم و بچهها خ لی ناراحت شدند.
تدر عصتبانی شتد؟ مت الد ایتن
_ م الد چه شد پت
حرکتش چه معنی داشت؟
_ پدر بابابزرگ چرا رفتند؟
_ قهر یعنی چه؟
و پ اپی سؤال بود که میپرس دند ،به آنها یک
جوری مسأله را موض م دادم و بعد از یک هفته
خودم بترای دیدنرتان رفتتم .بترای ایتن کته
برادرم زنگ زد و گفت:
_ م الد من فکر میکنم پای پدر کبود شده است.
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_ کدام پا؟
_ همان که میلنگد.
فوری خودم را رساندم .فرزاد مند مند گفت که
پدر ب مار است ولی بروز نمیدهتد .او حستابی
میشلد.
_ مادر فردا بعد از کار میآیم همراه شتما و
پدر میرویم پ ش دکتر.
_ وقت گرفتی؟
_ وقت میگ رم نگران نباش د.
این بار پدر خ لی عاله داشت خودش هم متوجته
شده بود که پایش رنگ عوض کرده است.
"شاهر

پای پدریان پارآ شدآ است".

وای خدایا هر دم غمی آیتد بته مبتارکبتادم،
پووف.
چند ماه معالاه کردیم ،قند از یک طرف ،س اه
شدن پا از طرف دیگر ،اما بتدعنقی ختود پتدر
بدمر از همه بود.
البته ب مار بود ،بیحوصتله بتود ،پ تر شتده
بود ،آن برو ب اهتا ممتام شتده بتود .چ تزی
ً در دلش طوفانی بر پا بود.
نمیگفت ولی مسلما
تد
تواب ندهت
تل جت
تالن عمت
تر فت
تد اگت
تا گفتنت
دکترهت
مابوریم پا را ببریم .این دیگر نه فقط برای
پدر بلکه برای همةمان ناگوار بود ،ب چتاره
مادر.
کو
کو
روح
آن
کجا
از
نور

و

قد
آن
قامت؟
آن ین و آن
س مت
خاطر پر شور
رفت؟
چشم یو آن
رفت؟
کجا
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48
غمت در ن رانخانرة
د نشرررررررررریند
بدنبا محمل چنران
زار ،گرررررررررریم

به
به نازی که لی
نشیند
محمل
از گریه ام
که
ناقه بر گل نشیند

_ هلنا برو خانه من میروم برای مالقات پدر.
من و هلنا بعد از گذرانتدن چنتدین کتور در
تار
تردیم( ،گفتت
تار کت
ته کت
ترود بت
تگاهی شت
آسایرت
تی صتدمههتای
درمانی) با مردمی که به هر علتت
روحی دیده بودند.
هلنا آن چند صباحی را کته در خانته کتدبانو
تن پ رتنهادی
بود به نظرم خسته شد ،بیآنکه مت
کرده باشم خودش اظهار ممایل کرد دوباره کار
کند.
_ وقتی بته ع تادت دوستتمان متیروی متن هتم
میآیم.
_ باشد.
دوستمان نوة فتحعل راه هتم عمتل قلتب کترده
بود ،رگهای قلبش گرفته بود .دو روز بود کته
تا
تتان بت
تی آن ب مارست
تود ولت
تتان بت
در ب مارست
ب مارستانی که پدر بستری بود فرق داشت.
وقتی باالی سر پدر رس دم خواب ده بود.
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ب رتر روزها وقت خوابش میرس دم ،مینرستتم و
صبر متیکتردم ما ختودش ب تدار شتود .صتورت
چروک تتده و ریتتش و ستتب ل ستتف دش را مماشتتا
میکردم ،ق افة آقاجان برایم متداعی متیشتد،
پدر و پسر شب ه هم بودند ولی او سمبل محبتت
بود و این ماسمة نامهربانی و...
کم کم دلم داشتت نستبت بته او صتاف متیشتد،
نمیدانم مرحم بود یا عر پدر فرزنتدی .فکتر
میکنم چون او آمتش بتس داده و بته سترازیری
افول افتاده بود قلب من هم نسبت به او نترم
شده بود .آیا دوستش داشتم؟
سعی میکردم ،بته ختودم ملقت ن متیکتردم کته
مهربان باشم ،از لحظهای که آمده بودند اغلب
کارهای ریز و درشتران را من اناام متیدادم.
نه دلواپس خرجی بودم نه خستگی مفرط جسمی.
نرسته بودم و نگاهش میکتردم ن فس متیکرت د.
گاهی آه میکر د و گهگاه دستش را بلند میکرد
ما کنار دهنش میآورد ،لبهایش مکان متیختورد
مثتتتتتتتل ایتتتتتتتن کتتتتتتته صتتتتتتتحبت
میکرد ،چ ن و چروک صورمش عم مر میشد.
یاد زن پ ری افتادم که فام ل دور مادرم بود
و خانهزاد ما ،صورمش چروک دة چروک ده بتود.
فرزاد کوچولو بود مدام بته او متیگفتت ب تا
صورمت را امو کنم چ نهایش باز شود و پ ترزن
قاه قاه میخندید.
آه پدر آن روزها مو هم میخندیدی ،آیتا ایتن
روزها را پ ش ب نی نمیکردی؟ برف پ ری بر سر
همه میبتارد ،خوشتا پ رانتی کته مثتل درختت
ایستاده میم رند.
پدر چرمهایش را باز کرد.
_ سالم پدر.
نگاهش مات بود مثل اینکه هنوز ب دار ب تدار
نبود.
_ حس نخان مار میزد ،قوامی آواز متیخوانتد،
دکتر بهزادی شعری را کته گفتته بتود دکلمته
میکرد .چه دن ایی بود ،چه دن ایی بود.
هر سه نفر آنها مرده بودند و پدر آنهتا را
به ختواب دیتده بتود ،شتاید هتم رویتایی در
ب داری بود.
_ پدر ماشت ن ریتش مراشتی را بایتد ب تاورم
ریشمان را بزنم بلند شده است.
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زیر کث

دارم ببر متادرت

_ من مقداری لبا
بروید.
_ مادر نه ،میبرم خودم میشویم.
تو برتویی او
_ ببری خانهات زنت نمیگتذارد مت
میشوید ،من نمیخواهم اینها را او بب ند.
_ نه پدر به او هم نمیدهتم متیانتدازم متوی
ماش ن رخترویی.
_ زن خوبی داری ختانم استت .عتوض متن او را
ببو .
وقتی لبا هتا را آوردم و نگتاه کتردم دیتدم
امکتتان نتتدارد برتتود آنهتتا را متتوی ماشتت ن
انداخت .همان جوری بستم و متوی ظترف زبالتة
موی پارک نگ انداختم و لبا های مازه بترایش
خریدم و بردم.
ته بتودم بتا
روز دیگری که برای مالقتامش رفتت
ناراحتی و صدای نگران و لرزان گفت:
_ میدانی چه شد؟ انگرت کوچک پایم خرتک شتده
بود کنده شد.
با پای مبتال به قانقاریا که پزشتکان ستالمش
کتترده بودنتتد بایتتد منتظتتر ایتتن پ رتتامدها
میشدیم ،گفتم:
_ فدای سرمان هنوز نه انگرت دیگتر در پتا و
ده انگرت در دستهایتان دارید.
نگاهش را نمیموانم معنی و مفس ر کنم ،اصتوالً
هنتتوز هتتم کتته هنتتوز استتت آن نگتتاه را
میب نم بیآنکه بتوانم بگتویم حکایتت از چته
داشت.
آخرین باری که دیدمش موی آپارممانران بتود،
در ب مارستتتان کتتاری نمتتیشتتد کتترد ،دارو و
دیال ز دیگر جواب نمیداد .بته خانته منتقتل
کردیم و مادر پرستارش شد .پرستتاری کته یتک
عمر از دستش خون دل ختورده بتود ،آیتا ایتن
بزرگواری مادر بود یا...
نمیدانم ،نمیدانم ،بقول دکتر صاحب الزمانی،
کتاب "روح بشر" کتابی استت کته از فحتوای آن
فقط خودش اطالد کامل دارد ،ما فقط کلمتات را
میب ن م اما هر کس خود معنی واقعی و مستتتر
آن را میداند و کستی را اذن ورود بته حتریم
افکار دیگری ن ست .کنار مختخواب پدر نرستته
بودم .مادر هم آن طرفمر نرستته بتود کتاموا
میبافت .پدر مچاله شتده بتود ،رنتگ پریتده،
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بیرم  ،پلکهایش سرخ و پ ة چرمانش سف د سف د
بود ،چند ماهی بود که اجازه نمیداد ریرش را
بتراشم .ریش سف د سف د با ابروان خاکستتری،
ّتباری به صورمش داده بتود ،بته قتول
حالت رق
معروف گرد مرگ به چهرهاش نرسته بود.
وقتی حالش را میپرس دیم از جواب دادن طفتره
میرفت ،شاید موی دلش میگفت :چو دانی و پرسی
سؤالت خطاست.
بدن ممام س ستم طب عی خود را مرک کرده بود،
اخت ار هت چ یتک از اعضتای ختود را نداشتت،
ب چاره مادر...
بعد از ساعتی که پهلویش نرستم و کلمهای نته
حرف زد و نه جواب داد وقتی بته متادر گفتتم
میخواهم بروم وقت و بیوقت اگر احت اج به من
داشت د ملفن کن د ،پدر به زحمت سترش را بته
طرف من برگرداند و گفت:
_ یک روز ب ا برویم یک دست کت و شلوار برای
من بخریم.
مادر پوزخندی زد و من گفتم:
ً این کار را میکن م.
_ چرم ،چرم حتما
ً همان دورانتی بتود که متیگوینتد
این دق قا
انسانها در بیخبری غوطهور میشوند ولتی ختود
احسا نمیکنند.
وقتی سوار امومب لم شدم حرکت کنم اشک امانم
نداد ،گویا با حس شرم فهم ده بودم کته پتدر
رفتنی ا ست و ایتن آ خرین دیتدار ا ست .او
ن ازی به کت و شلوار نداشت ،اصالً سرپا نمی-
موانست بایستد ،چه داشت میگفت؟ آیا س ستم
فکر از کار افتاده بود؟
اشک مثل باران بهاری از چرمانم میریختت .در
گوشهای ایستادم و به اشکهایم مهلت دادم کته
ما میخواهند ببارند.
ً شاهد مرگ دوست عزیتزم هتم بتودم نتوة
اخ را
فتحعل راه قاجار .در آستانة مرگ ،شاه و گدا
یکسانند و برر چقدر غافل است که آن آستتانه
ً هستت را
را که گذر از آن برای یکبار و حتما
فراموش میکند .به قول متردم ایناتا :یکبتار
برای همه.
معروف است که اسکندر مقدونی وص ت کرده بتود
تابوت ب ترون
که بعد از مترگش دستتش را از مت
بگذارند ما مرتایعت کننتدگان با چرتم ختود
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بب نند که اسکندر مقدونی ،فامم بتزرگ ،دستت
خالی میرود.
من فکر میکنم این موص ة معلم او ارسطو بوده
باشد که وقتی اسکندر ُ
مرد میخواست جسد بیجان
شاگرد کودنش ،الاقل درسی به غافالن داده باشد
و اّ
ال اگتتر استتکندر ختتود همچتتو واقع تتتی را
ً
میفهم د مسلما آن همه خون نمیریخت.
روز بعد ساعت ده صبم ملفن روی م ز کارم زنگ
زد.
_ الو بفرمای د.
_ م الد.
_ سالم مادر صبم بخ ر.
_ صبم شما هم بخ ر.
_ پدر در چه حال است؟
_ دو ساعت پ ش از دن ا رفت.
 14وئن سال  1993ساعت  8بامداد.
تادر
وقتی مراسم مدف ن به پایان رس د و با مت
منها شدم ،گفتم:
_ مادر دو ساعت با انسان بیجتان چترا منهتا
ماندید؟
_ یعنی چه؟
_ آخه نترس دید؟
_ م الد ،زندهاش مر داشتت کته عمتری بتا او
ماندم و دم نزدمُ ،
مردهاش مر نداشت که.
_ آخه...
_ میدانی؟ دو ساعت ممام نرستم بتاالی سترش و
با او آنچه را که یک عمر بر سرم آورده بتود
مرور کردم ،ممام گلههایم را همة مصائبی کته
سر من و بچههایم آورده بتود ه مه را بته او
ملق ن کردم ،گفتم بگذار همته را بگتویم کته
مبادا فراموش کرده باشد و آخر سر بتا شتعری
که از رش دالّ
دین وطواط ب اد داشتم ختم کتالم
کردم:
سیاستت

آقا فلک از
میلرزید
رسم
پیی یو همه ک
میبوسید
ادب
یک لحظه ب وو باو یا
نگری
در
یا آن همه ظلم ،به این
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میارزید؟

49
دلم میخواست یکبار دگر او را کنار خویی میدیدم
بیاد اولین دیدار ،در چشم سیاهی خیرآ میماندم
دلم یکبار دیگر ،هم و دیدار ن ستین ،پریی پرایی
دست و پا میزد
شراب اولین لب ند در جام وجودم های و هو میکرد
غم گرمی ن انگاآ دلم را جستجو میکرد
دلم میخواست ،دست شق چون روز ن ستین ،هستیم را
زیر و رو میکرد
"فریدون مشیری"
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سال ان دراز بود به ایران نرفته بودم ،دلتم
هوای وطن داشت ،نسل ما عوض میشد و دلم برای
آنهایی که هنوز بودند منگ شده بود.
شبی خوابی دیدم که بس ار منقلبم کرد.
مادر نازن ن را دیدم ،الغر و پژمرده بته متن
گفت:
_ آقا رفتی و ما را فراموش کردی؟
از خواب ب دار شدم ،ن مههای شب بود ،همسترم
راحتتتتت و فتتتتار بتتتتال کنتتتتارم نفتتتتس
میکر د .این چه خوابی بود؟
خواب از سرم پرید و آنچته را که در گذشتته
داشتم مثل ف لمی در خاطرم ظاهر شد ،همتة آن
ماجراهای احساسیام با نازن ن ،همة آن سوز و
گدازهای بعدی و ممام قصههایی که عمری غصهام
ً
بود ،ولی متدتهتای مدیتدی بتود کته مقریبتا
گذشتهها را فراموش کرده بتودم ،فرامتوش کته
نه ،ولی شفاف ت ساب را نداشتند در زیر نور
درخران محبت و عر خانوادگی ،آنها کتدر بته
نظر میرس دند .چه ن روی نامرئیای متیخواستت
دوباره همه چ ز را زنده کند؟ و هدف از ایتن
یادآوری چه بود؟
چتته ن رویتتی متتیخواهتتد متترا بتته گذشتتتهام
برگرداند؟ چرا؟
دوستی دارم اهل پاکستان ،دوست نه ،آشنا ،از
زبتتتان او شتتتن دم کتتته متتتادر زنتتتش را
"خوو دامن" خطاب میکرد به هم ن لفظ فارسی.
یعنی در زبان آنها خوش دامن یعنی مادرزن.
بعدها در کتاب"ول ان"خواندم که مادر ش دا هم
باعث شد جناب م مستار دوبتاره گذشتتههتا را
ب اد آورد و...
صبم روز بعد به مادرم ملفن کردم و خوابم را
گفتم:
_ خ ر است انراهللا.
_ ولی مادر خواب خودش خ تر نبتود سرشتار از
گله و ناراحتی بود.
تنایی کته در
از مادرم خواستم که از طری آشت
ش راز داشت م سعی کند اگر شد خبری از آنهتا
بدست ب اورد.
دو سال از آن جریان گذشتت و خ بری از آشتنا
نرس د.
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مادر برایم گفت که قبل از این که ب ای م یک
روز مادر نازن ن را متوی اموبتو دیتدم ،از
نازن ن پرس دم ،پرسرم آمشاش را شعلهور کترد
و گفت نازن ن با داشتن یک پسر مدام در حتال
منش با شوهرش است و زندگی خ لی بدی دارد.
وقتی مادر متوجه شد که قصد ایران دارم گفت:
_ سال ان درازی گذشته استت بته قتول معتروف
آبها از آس اب افتاده ،مانعی نمیب تنم اگتر
فرصت کردی پ دایرتان کنتی و ستالمی و پ تامی
بدهی ،ما از دوستان نزدیک خانوادگی بودیم.
_ مادر سی و سه سال گذشتته ،فکتر متی کن تد
همان جا باشند؟
_ ستتی و ستته ستتال؟ آه متت الد زمتتان چتته زود
میگذرد.
_ ولی سخت میگذرد.
_ چه امفاقامی در این سی و سته ستال ماربته
کردیم.
_ مادر از این رو به آن رو شدیم.
_ عزیزانی وارد خانواده شدند و عزیزانی متا
را مرک کردند.
_ همه چ ز زیر و رو شد ،همه چ ز.
_ رسم زمانه است ،چن ن بود و چنان هم خواهد
بود.
_ زمان میگذرد بیآنکه موجهی به بود و نبتود
بکند.
_ به قول شتهریار دن تای دروغت ن استت همته
رفتند از افالطون به آن عظمت فقط یک اسم خرک
و خالی مانده است.
_ نه ،اسم با اسم فرق میکند اسمی که یادآور
احترام باشد فرق میکند با نامی کته متترادف
با نفرت و لعن باشد.
_ دن ای غریبی است.
_ ولی هر چه هست نظتام عا بتی بتر آن حتاکم
است ،دار مکافات است.
_ شما به بازگرت روح اعتقاد دارید؟
ً نمیدانم مصم م بگ رم
_ نمیدانم م الد ،دق قا
که باور بکنم یا نه ،ولی این مفاوتهتای اول
مولد سرگردانم میکند.
_ مادر مدمی آقایی محت معالاه بود ،از وقتی
که با او سر و کارم شتده بتود حالتت عا بتی
داشتم.

 / 268حباب آرزوها

_ خودت؟
_ بلی خودم ،آخه ناراحتی آن مرد این بود که
در زمان های مختل سه نفتر بته نظترش بترای
مالقات او میآمدند.
_ به نظرش میرس د؟
_ بلی در دن تای ملمتو همچتو کستانی وجتود
نداشتند او مصور میکرد.
ُب؟
_ خ
تومی اهتل
تی فرانستوی و ست
_ یکی هندی بود ،یکت
تر ،متا متوجته
مصر .وقتی بستری بود و محت نظت
ته زبتانی
تد بت
شدیم که گاه گاهی با صتدای بلنت
صحبت میکند که اصالً مفهوم نبود.
_ قاطی کرده بود دیگه.
ً از یتک استتاد زبتان
_ نه مادر ،نه ،امفاقا
شنا دانرگاه کمک گرفت م .او وقتی صحبتهتای
ب مار را شن د...
_ چه جوری؟
_ روی نوار ضبط کرده بودیم.
_ چه جالب.
_ وقتی گوش کرد مرخ ص داد که گاهی به زبتان
هندی صحبت میکند ،گاهی به فرانسته و زمتانی
هم با زبان عهد باستان مصر.
_ هللا اکبر.
_ خ لی عا ب و جالب بود.
_ صحبتهایش معنی داشت؟
_ صد در صد!
_ چه میگفت؟
_ با هندی راجن به ارا و م راا پتدری صتحبت
میکرد و مدام میگفت من برادر بزرگتتر بتودم
حتت ب رتتتری داشتتتم ولتتی گویتتا مختتاطبش
نمیپذیرفت.
_ پروردگارا.
تنت بتارملمی
_ با فرانسوی راجن به کرتتار ست
بحث میکترد گو یا ایتن از متأموران کتامرین
دومدیستتی بتتوده و متعصتتب و آن دیگتتری را
نمیدانم کرته بود ،شتکناه داده بتود خالصته
مدام در بحث و ماادله بودند.
_ خدای من ،سومی چی؟
_ استاد دانرگاه خوب زبان عهد باستتان مصتر
ته راجتن بته
را نمیدانست ولی معتقتد بتود کت
طغ ان ن ل بحث میکنند.
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_ هنوز هست؟ دلم میخواهد بب نم.
_ نه مادر دوام ن اورد ،کالفته بتود هتر چته
کردیم نتوانست م آرامتش کنت م و یتک شتب در
حالی که هندی حرف متیزد ستکتة قلبتی کترد و
ُ
مرد.
_ روزگار عا بی است.
_ راستش را بخواهی مادر من ما قبتل از ایتن
کارم ه چ به مسائل متا بعدالطب عته اعتقتاد
نداشتم مثل سقراط فکتر متیکتردم ،کتاری بته
آسمان نباید داشتت ،ولتی هتر روز و هتر روز
چ زهایی میب نم و میشنوم که مطمئن میشوم در
پس پرده هزاران راز نهفته که برر هنتوز یتک
م ل اردم آن را هم کر نکرده است ،به ماه و
مریخ سفر میکنند ولی هنوز راز ختواب را کته
هر شب و هر شب برای همته مکترار متیشتود در
ن افتهاند.
_ میگویند مفکرات روزانتة ماستت کته شتب در
خواب مالی میکند.
_ فکر میکنم این نظریة فروید است ولی متادر
درست ن ست ،آخه من ماهها بلکه سالها بود که
به مادر نازن ن فکر نکرده بودم چطور شد بته
خوابم آمد؟
_ کی میروی؟ بل ط گرفتی؟
ّم م ر.
_ نه رزرو کردم ،دو
_ چقدر میمانی؟
_ چهار هفته.
_ انراهللا خوش بگذرد.
_ مترکرم.

50
آهی کشید غمزدآ مردی سپید موی
افکندآ صبحگاآ ،در آئینه چون نگاآ
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در الب ی موی چو کافور خویی دید
یک یار مو سیاآ
در خاطرات ییرآ و یاریک خود دوید
سی سا پیی نیز ،در آئینه دیدآ بود
یک یار مو سپید
در هم شکست چ ر محنت کشیدآاو
دستی به موی خویی فرو برد و گفت :وای
اشکی بروی آئینه افتاد و ناگ ان
بگریست های های
دریای خاطرات زمان گذشته بود
هر قطرآای که بر رخ آئینه میچکید
ّة مر غریق را
در کام مو  ،ضج
از دور میشنید
طوفان فرو نشست ،ولی دیدگان پیر
میرفت باز درد دریا به جستجو
در آبهای ییر ا ماق خفته بود
یک مشت آرزو...

"فریدون مشیری"

در طول پرواز در اندیرة دور و دراز بودم.
نمیدانم کی گفته بود:

"در ج ان همه چیرز بررای آن وجرود دارد کره بره
کتابی منت ی شود".

آیا ساکنان آن کرات پ ررفته در کهکرتانهتای
دیگر کتابهایران را به صورت زنده و با شرکت
مک مک ما در زم ن ،مینویسند؟
آیا آنها در کتابخانهها بته جتای کتتابهتای
مالد رنگارنگ ،م کروف لم دارند؟ م کتروف لم-
های آنها به اندازة یک سلول ماست؟ آیا گل ها
و گ اه های ما نقاشتی هتای آنتان استت؟ آیتا
ح وانات و پرندگان ما ماستمههتای دستت ستاز
آنهاست؟ و ایتن مخلوقتات زیبتا را استتادان
میسازند و عا ب الخلقهها را ناشیها؟
آیا نقاش پروانه با آن بالهتای زیبتا همتان
نقاش سوسک س اه است؟
بهقول هلنا آیا خال ادیسون که دن ا را پتر
از نور کرده با خال مخترد بمب ش م ایی یکی
است؟
ً مفاوت از زم ن ما آسمان است.
واقعا
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صدای لط فی از بلندگوها بلند شد:
تر در فرودگتاه مهرآبتاد بته
ت ما لحظات دیگت
زم ن مینر ن م.
آه ختتدایا آن روزی کتته مهرآبتتاد را متترک
میکردیم چگونه بود؟ هلنا مازه عرو متن ،در
کنارم نرسته و از این که به وطن بر متیگرتت
خوشحال بود.
و من؟ چه جوان بودم ،چه شاد و خندان بتودم،
هنوز بچه نداشتتم ،هنتوز راه درازی در پت ش
داشتم.
سی و سه سال پ ش بود ،زمان گذشت و گذر ایام
تن ،حتال بته
پ رمان کرد .موهای بلوطی رنگ مت
ً چهترهام هتم
سپ دی برف شده است ،خب طب عتتا
شکسته شده است.
آیا آشنایان در ایران مرا خواهند شناخت؟
اگر نازن ن را بب تنم متن هتم او را ختواهم
شناخت؟ او هم سی وسه ستال پرتت ستر گذاشتته
ً پ ر شده ،شاید پ رمتر از متن .متن بتا
حتما
تا
تردهام و او بت
تی کت
تن راه را طت
تبختی ایت
خوشت
بدبختی.
طفلک من...
چهار هفته اقامتم در ایران را طتوری منظت م
کردم که یک هفته را در ش راز باشم .خویرتان
و آشنایانی آناا داشت م ،با گرمتی پتذیرایم
شدند .بقول نازن ن:

ّب زد
"نگاآ یعج

آشناها آئینه من است".

آری فهم دم که خ لی پ ر شدهام و چه باک؟
چه زود از طری ادارة مخابرات موانستتم بتا
آقایی که هم نام پدر نازن ن بود صحبت کتنم.
ً آنها را میشناخت شتمارة ملفتن خانتة
امفاقا
خالة نازن ن را به من داد.
تدر
تناخت ،از پت
ترا شت
تی زود مت
تت خ لت
تب است
عا ت
نازن ن پرس دم ،با ناراحتی گفتت متدمی استت
فوت کرده است.
_ چگونه میموانم به خانوادهاش مسل ت بگویم؟
_ به نازن ن میگویم خودش به شما زنگ بزند.
هفت روز اقامتم در ش راز به پایان رس د ولی
تا
تر بت
تد .روز آخت
تری نرت
تازن ن خبت
تن نت
از ملفت
شرمندگی ممام دوباره به خالهاش زنگ زدم.
_ به نازن ن گفتم به شما زنگ بزند.
_ دو ساعت دیگر پرواز میکنم هنوز زنگ نزده.
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_ هم ن حاال دوباره یادآوری میکنم.
ن م ساعت به پروازم مانده بود ملفن زنگ زد.
حالتم باز هم حالتی بود که نمتیمتوانم شترح
بدهم با دستی لرزان گوشی را برداشتم .ختودش
بود با صدایی به لطافت همان روزهتا ،زیبتا،
مت ن اما ماالمال از غم روزگار .سالمش گفتم و
فوت پدرش را مسل ت عرض کردم .مرتکر کترد از
حالم پرس د و از زندگ م ،برایش گفتم کته دو
ما دختر و یک پسر دارم.
_ همسرت را دوست داری؟
_ به شدت !
_ خوش به حالت و روزگارت!
_ مو چی؟
_ بعد از هرت سال زنتدگی بتا شوهر اولتم و
داشتن دو ما پسر از هم جدا شدیم.
_ متأسفم!
ً با عر بود.
_ ازدواج دومم مقریبا
بغش گلویم را فرار داد.
_ دومی خوب است؟
_ خ لی بهتر از اولی است.
_ به چه فکر میکنی؟ سکوت کردی!
_ از دو ما پسرهایم صاحب نوه شدهام.
_ مایلی به دیدارم ب ایی؟ یا من ب ایم؟
_ نه نمیموانم.
_ هنوز به زیبایی آن زمان هستی؟
_ نه !
مدمی سکوت کردیم .پرس د:
_ کار و بارت چطور است؟
برایش موض م دادم .سؤال کردم:
_ مو چکار میکنی؟
_ معلم هستم.
بعد از کمی مکث اضافه کرد:
_ من از همتان مواقتن شتغل معلمتی را دوستت
داشتم ،مگر نه؟
در یک لحظه به روز اول جلسة درسم برگرتتم و
چه سرین همه چ ز در آئ نة ذهنم نمایان شتد.
گفت:
_ کتابی نوشتهام و کتاب دیگتری هتم در دستت
دارم.
_ چه نود کتابی نوشتهای؟
_ ماموعة داستان.
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_ چه نود داستانی؟
_ داستان دیگه.
نام کتابش را گفت ،گفتم:
_ در مهران دنبالش میگردم.
_ پ دا نمیشود ،خودم برایت میفرستم.
_ قول؟
ً!
_ حتما
_ مو قبالً هم قول داده بودی اما وفا نکردی.
با صدای لرزان و با بغش در گلو گفت:
_ این بار آن بار ن ست...
بغضش شدید شده بود حس کردم نمتیموانتد حترف
بزند م ل داشتم باز هم با او صحبت کنم ،م ل
داشتم ب رتتر از او بتدانم ،ستی و سته ستال
ً حوادا زیتادی در زنتدگیاش
گذشته بود ،مسلما
رخ داده بود ،آه کته زنتدگی چته بتازیهتایی
دارد.
می دانستم که شاید آخرین باری باشد که با او
صحبت میکنم ،نمیخواستم به این آسانی مکالمه
را قطن کنم .گفت:
_ م الد نمیموانم ب رتر صحبت کنم.
شمارة ملفن مادرش را در مهران بته متن داد.
گفت:
_ ام دوارم هم ره خوشبخت باشی.
_ مو ،هم!
به جامم کز جفایت پر
است
خون
ز
به اندوآ دلم کز حد
است
برون
به پیران جوانی دادآ
دست
از
به فریادی که در
بشکست
حلقوم
به اشکی کز غمت بر
دارم
چ رآ
یرا چون صبح فردا
دارم
دوست
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51
ناصحم گفت:
که جز غم چه هنر دارد
برو ای خواجة غافل،
هنری ب تر از این؟

شق؟

عصر روزی گرم به دیدار مادر نازن ن رفتم.
با عروسش در خانه منتظر من بودنتد ،مک تده،
غمگ ن همچنان که به خواب دیده بودم.
تاه
تاعتی کومت
تتم ست
تم م داشت
تدم مصت
تی وارد شت
وقتت
تتم.
تاعت نرست
تدین ست
تی چنت
تردم ولت
بنرت نم و برگت
پرس د:
_ آقا آیا شما ما را نفرین کردیتد کته ایتن
دختر این همه بدبختی کر د؟
ه چ اطالعی از بدبختیهای او جز گریز کومتاهی
که خود نازن ن زده بود نداشتم.
_ نه خانم ه چگاه به نفرین اعتقادی نداشتم،
عالوه بر این چگونه ممکن است کسی را کته بته
حد پرستش دوستش میداشتم نفرین کنم؟
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ته اجبتار در
برایم معری کرد که دخترش را بت
هفده سال گی به مردی با هفده سال مفاوت ستنی
شوهر داده بدون اینکه متوجهی به گریتههتا،
التما های او و هردارهای بق ه داشته باشد.
با معاب گفتم:
_ وقتی ما از هم جتدا شتدیم او ب ستت ستالش
بود.
ّ اش حق قتت را
_ نه ،نه او به شما راجن به سن
نگفته بود ،در واقن در اول ن دیدار با شتما
تتش را
تود راست
تود ،مرس ت ده بت
تالش بت
س ت زده ست
بدان د و او را بچه به حساب ب اورید.
و بعد از متدمی گفتگتو معلتوم شتد کته استم
اصلیاش را هم به من نگفته بود.
_ او اسمی را که بر رویش گذاشته بودیم دوست
نداشت وقتی بزرگ شد ما را هم مابور کترد او
را نازن ن صدا کن م.
خانم بلند شد .به زحمت قدم بر میداشت .آلبوم
تت،
تد نرست
عکسی را از متوی گناته درآورد و آمت
ع نکش را از روی م ز برداشت و بر چرم گذاشت،
چند صفحه را به سرعت ورق زد.
موی صفحهای مکث کترد ،آهتی کرت د و سترش را
مکان داد ،بعد به من نگاه کترد و آلبتوم را
بطرف من دراز کرد:
_ این عکس ازدواج اولش است.
تار
تدم در کنت
وای خدای من ،گلی ظری و زیبا دیت
بومة بزرگی از خار ،کوماه قد ،خپل ،با پاهای
کت.
_ خانم داماد مورد پسندمان این بود؟
_ بخردار بود ،میرفت که فرماندار شود.
ً یارای حرکت نداشت:
چ زی نگفتم .زبانم واقعا
تز
توم را روی م ت
تت .آلبت
تکوت گذشت
ته ست
تدمی بت
مت
گذاشتم.
_ آقا مثل اینکه دیروز بود چه مسافت زیتادی
پرت اموبو حامل شما میدوید.
ً
تامال متفتاوت
_ آقا شتوهرش و او دو انستان کت
بودند مثل انسانهایی کته از دو کترة مختلت
آمده باشند.
تردان مریختی و زنتان ونوستی
به یاد کتتاب مت
افتادم .گویا هر چه در آن است عت ن واقع تت
است.
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تن دختتر گریته و زاری کترد،
_ آقا آنقدر ایت
موجهی نکردم ،با دست خودم کاری کردم که متا
آخر عمر باید از پر مانی بستوزم .آقتا شتما
مرا ببخر د.
گفتم:
_ خانم با مقدرات کاری نمیموان کرد ولی شما
ما دو ما را در آن شور و حال جوانی و فصتل
عر و عاشقی ساعتها در کنار هم مثتل آمتش و
پنبه منها میگذاشت د و هر بار که متن آمتدم
شما رفت د و خانه را خلوت کردید.
_ هم به شما و هم به دخترم اطم نان داشتم.
موی دلم گفتم :از عر  ،شور و ه اتان دختترت
بیخبر بودی  ،همان روز اول ،جلسة اول ،ساعت
اول راهی را رفت که افستون عرت و دلتدادگی
نرانش داده بود.
مرا چگونه میموانست د برناس د؟ خدا بته متا
رحم کرد.
_ خانم من هر چند سال در م ان سفری به ایتران
تما
تدار شت
تازه دارم بته دیت
خواهم داشت ،آیا اجت
ب ایم؟
ً ب ا.
_ آری ،آری حتما
دیر شده بود موقن خداحافظی بود ،از جا بلند
شدم.
_ میموانم شما را مثل مادرم در آغوش بگ ترم
و ببوسم؟
_ مو پسر من هستی ،پسر خودم هستی.
بود .بغش راه گلویم
و نح
بغلش کردم ،ضع
را گرفته بود ،ولی سعی کردم اشکم به صتورمم
نریزد.
تزانم ،کتتاب
مدمی بعد از برگرت به آغوش عزیت
او و چند خط نامه از مادرش بته دستتم
مأل
رس د ،آدر همان خانهای را داشت که آناا او
را دیده بودم.
کتابی سراپا لطت و صتم م ت و استرار نهتان
بینهایت.
چه سنگ ن ولی چه زیبا نوشته بود.
ّلتد
به قولی ،ایکاش در کروری مثل فرانسه متو
شده بود ما از او قهرمانی باالمر از فرانسوا
ساگان میساختند که الیقش بود.
تودم و
تی خت
تی از نقاشت
تارت مبریکت
توروز کت
در نت
نامهای کوماه فرستادم .نوشتم:
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"همسرم
دیداری
میدهیم
برقرار
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رم
از ماجرای ما بیخبرر نیسرت ،میرل داریر
ررجیح
از ما بنمایید ،شما و همسرریان و یر
که روابطمان هم ون دوسرتانی برا مکایبره
و ادامه یابد".

نامهام بیجواب ماند.
نمیدانم نوروز آینده باز هتم مبریتک ختواهم
فرستاد یا نه؟ مرّ
دد هستم.
بقول چارلی چاپل ن در ف لم الیم الیت:

"دیگر این که به سنی رسیدآام که در آن مییروان
یک شق اف طونی را در درجة الی اخ قریاو حفرظ
کرد".

ً آنچتته امتتروزه در اذهتتان باق ستتت
و واقعتتا
عر های ست که افالطونی است.
اگر ل لی و مانون با هم ازدواج کرده بودند،
اگر فرهاد به ش رین میرست د ،اگتر رومئتو و
ول ت در کل سا به عقتد هتم درآمتده بودنتد
امروزه داستان آنها هم مثل م ل اردهای دیگر
در فراخنای زمان و مکان محتو و نتابود شتده
بود.
یک ضرب المثل محلی میگوید:

"زندگی زناشویی هی گاآ رقص با پای برهنه بر روی
گلبر های گل سرخ نیست".

و بقول مادرم ،مادر پ ر و عزیزم:

ُررد
"زندگی زناشرویی نبررد دو نیرروی خواهران ب
را حردی شرل
میباشد که بنا به مصلحت ،اگر یکی یر
نکند ،هر دوی آن ا سرنگون مریشروند و برنردآای
ن واهد داشت و اگر فرزندانی باشند بازند اصلی
آنانند".

ح با مادر است اما نه ممام حت  ،در زنتدگی
ملمو خود نه فقط ما بلکه خود متادر و حتتی
پدر ن ز باختند .جوانی ،دوران ختوش زنتدگی،
تی نبتود کته
شور و نراط و بالندگی ماوان کمت
ته همگتی .از
پرداخت م نه ما ،نه آنهتا ،بلکت
ماربة زندگی با پدر و مادر بته ایتن نت اته
رس ده بودم که در زندگی زناشویی بایتد ستنگ
زیرین آس اب باشم و شدم.
تاهم و
تیدارم و مفت
تت مت
ترم را بغایتتت دوست
همست
احترام دوستانهای داریم و میداند جایش کنار
من و فرزندانمان ابدی است.
ولی بعضی از انسانها فقتط یکبتار ،آری فقتط
یکبتتار در زندگ رتتان طعتتم عرتت حق قتتی را
میچرند ،عاشت متیشتوند و در آن متیستوزند،
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سوختن ه چ ،نگفتن هنر است .حال اگر از م ان
خاکستر سلولهای سوختةشان ،ملکتولهتایی جتان
بدر برند ،انسان دوبتاره اح تاء و بازستازی
میشود و آن نه منم که دیگریستت و شتاید متن
یکی از این پدیدهها باشم.
روزی دختر کتوچکم کته هفتده ستاله استت بتا
قطرهای اشک در چرمان زیبای عستلیاش بته متن
گفت:
_ پدر از پسری که همکالسم است خوشم میآید.
نگاهش کردم ،چته شتباهت زیتادی بته نتازن ن
دارد! موهایش را نوازش کردم و گفتم:
_ دخترم به عر پاک یک مرد ،زمانی میمتوانی
مطمئن باشی که مو را فقط به خاطر وجود خودت
تارش بتودی و
بخواهد نه چ ز دیگر .اگر در کنت
ً دوستتت دارد،
به مو دست نزد بدان که واقعتا
به پایت صبر میکند ما هر زمان که بختواهی و
از خود مرد بهتری میسازد برای متو و آینتدة
خودش ،مو باید منتظر باشی منتظر او متا روز
موعود که گره خوردن سرنوشتتان فرا رسد.
میدانم که دختترم حترفم را فهم تده و قبتول
کرده است.
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52
ماههای اول ورود به این مملکت و دست یتافتن
به آرامش کل ی فقط یک مرکل برایم باقی مانده
بود.
شبها بعد از ستر بته بتال ن گتذاردن ،دچتار
تداعی زنتدگی
کابو های وحرتناکی میشدم کته مت
گذشتهام بود .اغلب خواب پدر را میدیدم.
هم ره قصد آزا ر مرا داشت و نازن ن پرت سترم
حالت دفاد از من را.
موی خواب متینال تدم ،فریتاد میزدم و زجتر
میکر دم .به برادرهایم سپرده بودم که همچتو
مواردی ب دارم کنند.
_ م الد ،م الد ب دار شو.
_ م الد مو فرسنگها از پدر دوری این را باور
کن.
آه
بعد از مستقل شدن و دورانی که منهایی زنتدگی
میکردم هم ره وحرت از خواب دن و ختواب دیتدن
را داشتم .دیگر کسی نبود که مرا ب دار کند و
از چنگال ستم پدر رها نماید.
ته
تیگریستتم کت
آنقدر در خواب ستم میدیتدم و مت
تی-
تر مت
تودم و از درد ست
تگ بت
تد منت
تام روز بعت
ممت
نال دم.
بعد از ازدواج ب دار کردن من یکی از وظتای
عاطفی و احساسی همسر باوفایم شد.
_ م الدجان ایکاش پتدر متو را ول کنتد و بته
تای متو آزار
خواب من ب اید .ایکاش مرا به جت
دهد.
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چند سالی طول کر د ما آن کابو های وحرتتناک
رهایم کردند و از خواب به معنی واقعتی لتذت
ُ
بردم.
سال ها بود که پدر فوت کرده بود.
ً
در طول این همه سال به خوابم ن امد ،امفاقا
دلتتم متتیخواستتت او را ختتواب متتیدیتتدم و
ّبتت کته در
میفهم دم کته بعتد از آن همته مح
برابتتتر نامهربتتتانیهتتتایش کتتترده بتتتودم
عکسالعملش چگونه بود؟
و باالخره یک شب او رادیدم.
در شهر خودمان و موی اماق مادربزرگ ،مرکتان
خامون!
پدر جوان ،خوش لبا  ،صم می و بس ار مهربان،
به من گفت:
_ سالهاست که برایم نخواندهای ،کمی بخوان.
ه چ احستا کتدورت و متالل نمتیکتردم ،خ لتی
صم مانه گفتم:
_ پدر خواندن را فراموش کردهام دلم میخواهد
نواختن سازی را ب اموزم.
گفت:
_ چه خوب ،پس چرا دنبالش نمیروی؟
جواب دادم:
_ زندگی و زن و بچه خرج دارد ،باتای اینکته
معلمی بگ رم و پولی به این صتورت خترج شتود
دلم میخواهد ب رتر به بچهها برسم.
پرس د:
_ مگر چقدر خرج دارد؟
گفتم:
_ شروعش با خریدن یک مار حدود سه هزار.
از جایش بلند شد ،درب آبتی رنتگ کمتد امتاق
مادربزرگ را که درون دیوار جاسازی شده بتود
باز کرد.
این همان کمدی بود که مادربزرگ هم رته هلته
هوله در آن میگذاشت و به نوههایش میداد.
پدر دست به درون کمتد ُ
بترد و یتکدستته پتول
ایناا را مقابل من نگاه داشت و گفت:
_ پسرم هر چند میخواهی بردار.
پسرم؟!!
با شرمندگی سه عدد اسکنا هزاری برداشتتم و
همان لحظه از خواب ب دار شدم.
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آن روز شتتنبه بتتود و متتن و همستترم معط لتتی
داشت م .ب دار شده بودم و کمی موی رختختواب
اینور و آنور غلط دم.
هلنا ب دار شد:
_ م الد چرا اینقدر وول میخوری؟ مثتل اینکته
امروز معط ل م ها.
صبم زود بود و معموالً روزهای معط ل ب رتر از
روزهای کار میخواب دیم.
_ ب داری؟
_ ب دارم کردی.
_ معذرت میخواهم.
_ باشد.
_ حواست به من است؟
_ خب بلی!
_ خواب پدر را دیدم.
چرمهایش را به سرعت باز کرد.
خوابم را معری کردم ،گفت:
_ امروز روز مسابقة اسبدوانی است .آیا مثتل
هفتههای قبل شرط بندی کردی؟
_ بلی.
ً میخواهد هدیهای به مو بدهد.
_ پدرت حتما
آن روز من بعد از مدتهای مدید ،برای اولت ن
بار سه هزار و هرتصد برنده شدم.
عابا آن چه خوابی بود؟
و عا بمر معب ر هلنا بود.
روز سه شنبة همان هفتته بترای خریتد کتتابی
فارسی به یکی از کتابفروشیهای ایرانی رفتته
بودم ،چرمم به یک آگهی افتاد.
متتدریس و متترم م ستتازهای ایرانتتی ،شتتماره
ملفن ...
فوری ملفن کردم.
جوانی گ النی ،بس ار مؤدب ،بست ار مهربتان و
استاد .معلم مار و سه مارم شده است.
میگوید صدای خوبی دارم اصرار میکنتد ممترین
مرانه خوانی کنم ولی طفره میروم.
خودم متوجه هستم که نه حال و حوصتلة و شتور
دوران جوانی را.
ساب را دارم نه صدای لط
وقتی خواب پدر و معب ر هلنا را بترای متادر
معری کردم ،او هم مبلغی داده بتود کته سته
مار را با آن مبلغ خریدم.
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حال که گاه گاه پ ش ما میآید ،آهنگهتایی را
که آموختهام برایش مینوازم و برای خاطر دلش
مرانههایی را که دوست دارد میخوانم.
خاطرات گذشته برایش زنده میشتود و بتیمکلتم
اشک میریزد.
_ مادر مثل این که مرانه خواندم نه روضه.
میخندد.
خندهاش بر دلم مینر ند ،دوستتش دارم خ لتی،
خ لی.
غم از دست دادنش منها غصهایستت کته دلتم را
سخت می فرارد.
کنم این حدیث کومه که غم دراز دارم.
پنارنبه  25جوالی  2002م الدی
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کتاب دوم:

نازنین
همزاد
من...
مقدیم به همه آنها که می خوانند

بردیا حدادی
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1
در اماق كارم كنار م ز نرستهام و كتتاب متو
جلویم باز است .از م ان پنارهی اماق كته در
طبقهی باالی خانه قرار دارد و مررف به ح اطی
كوچك است كته پس از آن از طر ی چنتد پلته
كوماه بالفاصله بته جنگتل ختتم م شتود .نتو
درختان كتاج و ب تد را مت ب نم كته در اثتر
طوفان نه چندان شدید دیرب ،خسته سر بر شانه
هتتم گذاشتتته استتتراحت م كننتتد ،مثتتل همتته
پدیدههای مختل دیگر طب عت كه در زمان رفاه
و ب خ الی موجهای به هم ندارنتد امتا وقتتی
مص بتی موانگ ر به آنها وارد م شود احت تاج
به دلداری و زدودن غم از پ كر آنهتا را بته
نوعی به هم نزدیك م كنتد متا انتدوه را بته
طریقی از خود برانند .ابرهای فررده و اغلتب
ماریك در پی وزش بادهای سرد ندا م دهند كته
پای ز و زمستان این دیتار در راهانتد و چته
زود خواهند رس د .شش ماه ماریكی و سرما شور
و گرمای زندگی را مثل قندیل های بلورین بته
این گوشته و آن گوشته م آویزنتد ،ولتی نته،
حداقل این دلخوشی باقی م ماند كه بتا بتارش
برف ،شهر قدری در روشنایی سپ د زمستانی فرو
برده خواهد شد ،اما با سرمای ایتن سترزم ن،
نه منها طب عتش بلكه طب عت مردمش هم سترد و
خسته كننده شتده استت ،آه… ایتن شتهر سترد،
مردمش هم سرد.
ترد و غمنتا
من م دانم ایتن متردم آههتای ست
زندگی خود را در وقت احت اج بته دامتان كته
م افرانند!
گلدان بزرگ یا چندین سالهام را كه به صتورت
درختچهی زیبا و پرقدرت مرب تت كتردهام ،متادر
همهی جوانههایی است كه به دوستتان و آشتنایان
دادهام ،ب ست سال از او و وفای عطتر ف ران اش
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نگاهداری كردهام ،در واقن به چرم آبش دادهام،
م ب نم كه منتظر پای ز است .اما چند گل سپ دش
كه از مالش محبتآم ز مابستتان اش بتاقی ما نده
اماقم را عطرآگ ن ساخته ما ممام زوایای روشن و
ماریك ذهنم را باز و سپس نوازش كند .معدادی از
غنچههای سر بستهاش هنوز نوید م دهتد كه چ ند
صباحی دیگر از مابستان باقی مانده است.
راستی چرا م گویند گل یا  ،گل یأ است ،چرا
م گویند عطر سپ دش اشك غم به دیده مت آورد؟
ردی كردن این گلهای ریز و چند َ
پر و آویختن
ً خاطرامی ملخ و ش رین
آن به گردن عزیزی حتما
را در ذهن مداعی م كند كه عطر جاودانهاش را
فراموش م كن م و گل یأ اش م خوان م.
انسانی كه م گوید ه چ ختاطرهای از گذشتتهام
ندارم با چه احساسی از روزهای ستپری شتدهاش
زندگی م كند؟ مگر نه این كه خاطرات ،حال چه
ملخ و یتا چته شت رین پتارهای از وجتود هتر
انسانی باید باشد؟ و آنها كه مرتكل اعتتراف
به آن را دارند ،مگر نه این ا ست كته منهتا
خود را گول م زنند؟!
یك نف با ما نشستيخانه
گرفت
گل
بوی
خانهات آباد كاین ویرانه
گرفت
گل
بوی
از پریشان گوئيام دیدی
خاطرم
پریشان
زلفخود را شانه کردی شانه
گرفت
گل
بوی

آهنگ زیبای است با شعر آقای علی آذرشتاهی و
آواز گرم و دلنر ن مرحوم ایرج َ
بسطامی كه چه
زود و چه جوان از م ان دوستداران صدای ختوش
و اص ل ،رفت .سالها بود آواز گرم و پختتهای
از خوانندهای جدید نرتن ده بتودم متا روح و
روان متترا نتتوازش داده كتتت ستتل قگ ام را
ببخراید و احساسامم را راضی نگاه دارد.
آیا م شود قبول كرد كه با گذشت زمتان همتان
بر مت دارد و
گونه كه سر و روی انسان چرو
پ ر م شود احساسات عاشتقانهاش هتم كته روزی

270

 /نازن ن همزاد من...

پایههای استواریش بوده همانگونه پ ر شتود و
چرو و مر بردارد؟
جراحت احسا را قبول دارم ولتی نته زنگتارش
ُند م شود ولتی اگتر در عت ن
را ،قلب پ ر و ك
طپش بركافندش از زوایایش طراوت احساسات گرم
و مرنم عر و دلدادگی به گتوش م نرت ند متا
سراناام از كار بازایستد.
بارها شن دهام انسانی عاش بته معرتوق ختود
م گفت:

"اگر پ از مرگم قلربم را بشرفافی ميبینری كره
ین ا ف یو در آن است و ميخوانی كه ین ا یو
را دوست ميدارم".

نم دانم انسان در زندگ اش چند بار م موانتد
عاش شود؟ آیا اصوالً این امكان وجود دارد كه
دو بار یا ب رتر دل به كسی داد و عاش شتد؟
و اگر چن ن باشد آیتا ایتن امفاقتات پ تاپی
ً عرتت ختتالص ،نتتاب و دستتت
احساستتات واقعتتا
نخوردهای خواهند بود؟!
معتقدم كه عرت های زودگتذر و چنتد بتاره را
نم شود عر عم  ،عر پتا  ،ملكتومی و دستت
نخورده دانست ،عر نم موانتد در طتی آم تزش
شبانه یا روزانه و از این كافته و آن پتار
شرود و بالفاصله هم به وصال و كام دل رست ده
شود چون اگر چن ن باشد پاكی روح و بكر بتدن
به كاا رفته است؟!
تردم
من پس از گذشت ب ش از سی سال و شناختن مت
تك
این سرزم ن هنوز نتوانستهام پی به مفهوم یت
و پراحسا از دریچه چرم آنها ببرم.
عر عم
توان و
تد كته دو قلتب جت
شاید هم علتش این باشت
تد محبتت
احتماالً بكر با جرقه اول ن عرت پ ونت
تای
تدگی و هم رته حق قتهت
تی زنت
جوش م ختورد ولت
سنگ ن آن چون كار و كوشش طاقتفرسا و جدال با
تك آدمتی را آن چنتان
هزاران مانن بزرگ و كوچت
تد كته عمت عرت و
سرد و ست زهجو پرورش م دهت
محبت آهسته اما مطمئن به باطالق بالیا م نر ند
و جفت عاش روزی چرم م گرایند و پیم برند كه
دیگر دیر شده و آنها سال ان است كه ندانستته
از هم جدا مانده و دور افتادهاند .هر چند كه
زیر یك سق بودهاند.
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اصوالً معتقدم كه انستان در ستن ن نوجتوانی و
پاكی روح م مواند عاش شود ،آن هم یك بتار،
شكست بختورد بتاز هتم یتك بتار و بتا آن در
احساسات ب فرجام بم رد .شاید هزاران بتار و
این منها خاطره است كه باقی م ماند و انسان
ب خاطره ،حال از هر ش رینی و ملخت  ،انستان
زندهای نم مواند باشد.
عرتت بتتا همتتهی پتت چ و مابهتتایش در ستتن ن
م انسالی و بعد از آن نم مواند عرت پتا و
خالی از غرض باشد .چون این دوران از زنتدگی
تات فراوانتی
الجرم و به جبر آن ،انسان مارب ت
كسب كرده است كه نت اتهاش محافظته كتاری او
م باشد.
مر ری چه خوب گفته است:

ای نسیم رهگذر ،به ما بگو
این جوانههای باغ زندگي.
این شفوفههای شق
از سموم وحشی كدام شورآزار
رفته رفته خار ميشوند؟

روزهای زیادی ن ستت كته از شتهر خاطرههتایم
برگرتهام ،چهار سال از آخرین سفرم به دیارم
توای خرتك آن
گذشته بود ،دلم م خواست بتاز هت
شهر و هوای مرطوب شهر دیگری را در صتورمم و
در همهی وجودم احسا كنم ،به یاد ب اورم كه
تت
تارم را از دست
ترزم نام .یت
تد آن ست
تن متولت
مت
دادهام اما دیارم بتا همتهی نامهربان هتایش
هنوز مال من است ،با من یكتی استت اگتر چته
دیگر مرا نخواهد.
كتاب مو جلویم باز است و به یادم م اندازد كه
چهار سال پ ش در خوابی عا ب ،در رهیایی آنقدر
زنده كه همهی وجودم را لرزاند دیدم كه مادر مو
با صدایی غمگ ن به من گفت:
"آقا رفتید و ما را فراموو كردید"

هم ن جملهی كوماه جوشش ن رویی قوی در من شد
كه به جستاوی مو ب ایم .خاطرات و در پتی آن
غمهای مهار شدهی گذشتهام كه در زوایای قلبم
خفته بودند به ن رویی غ رقابل كنترل ب تدار
شده بودند ،به ختود حت داده بتودم كته بته
عنتتوان آشتتنایی از دوران گذشتتته از حتتال و
روزگار شما باخبر شوم و عابا كه هم ن ن ترو
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سبب شد كه پس از برگرت ،خاطرامم را به كمتك
تابی در حتال
دوستی ختوش ب تان بته صتورت كتت
انترار درآورم.
مدمی است از سفرم بازگرتهام و هفتتهای چنتد
تده و متن در
هم به پایان مابستان باقی نمانت
پی قولی كه بته نتازن ن دادهام هتر از چنتد
گاهی به او ملفن م كنم و مدمی را بته صتحبت
م نر نم.
كتابش را كه برایم فرستاده بارهتا و بارهتا
خواندهام ،نوشتههایش سنگ ن و ماریك هستتند،
مثل فریادی كه با همتهی متالش از گلتو ختارج
نم شود چون مر از انعكا آن م رود .اما من
خود را به وضوح و بت مالش در ال بالی ستطور آن
پ دا م كنم ،خوانتدن نوشتتههای او خ لتی از
پرسشها را در من زنده م كند ،اما او مغ تر
تت ،متا همته
كلی كرده ،اصل زنتدگی همت ن است
مغ ر كردهایم .ب شك ما را مغ ر دادهاند.
****
پناههتای گترم و مهربتانی موهتای ستپ دم را
نوازش م دهد.
 سالم عزیزم.ِ من.
 سالم عزیزمرهمسرم با چرمان سبز آبی مهربانش مرا نگاه
م كند و بوسهای بر صورمم م نراند ،نگاهش را
به كتاب نازن ن متوق كرده م گوید:
 م الد .این روزها گذشته از اناتام كارهتایب رون یا نقاشی م کری و یا این كته ستاعتها
مطلب م نویس  ،فراموش كردهای كه من هم وجود
دارم؟
 ولی هرگاه كته از ب ترون میآیتی و یتا ازكارهای خانه فار م شوي ،من هم كارهتایم را
كنار م گذارم.
 م دانم و من از این بابت خوشحالم ،گالیتهامب پایه بود ،ولی سایه غمهایی را كه در صورمت
م ب نم ،نگرانم م كند .گاهی به نظترم م رستد
كه این جا و در كنار من ن ست .
 نه عزیز من ،نگران نباش ،من و مو نزدیك بهترا
تردهایم ،مت
تم زنتدگی كت
سی سال است كه با هت
بهتر از هر انسان دیگری م شناست  ،آن چته را
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كه م ب نی كه م نویسم بترای مزك تهی روح متن
تر
مهم است ،از این گذشته من سرگرمی دیگری غ ت
از نقاشی و موزیك و كتابخوانی ندارم.
 به من قتول داده بتودی كته ایتن كتتاب رابرایم مرجمه كن .
نگاهش را دوباره به كتاب باز شده نازن ن
ثابت كرد ،م دانستم م ل دارد كلمه به كلمه
بداند این نوشتهها در چه موردی هستند.
برایش معری كرده بودم آن چه را كه میشد
مرجمه كرد ،طریقهی نگارش نازن ن بس ار
پ چ ده و سنگ ن و ه چ صورت طب عی یك كتاب
معمول را نداشت ،م دانستم هلنا ب نهایت
كناكاو شده .دل لش هم این بود كه پس از
برگرت از ایران ،صحبت با نازن ن و دیدار با
مادر او ،آن چه را كه امفاق افتاده بود،
برای هلنا معری كرده بودم.
خ ل ها معتقدند كه انسان م موانتد بعضتی از
موارد زندگی خصوص اش را فقط برای خودش نگاه
دارد ،به قولی رازش را از همه مخفی بتدارد،
حتا شریك زندگ اش ،ولی من از ابتدای زنتدگی
زناشوی مان یكی از مهمترین اصتول دوام ایتن
تن دو انستان
زندگی مرتر را روراست بودن ایت
نسبت به هم م دانستم و از همان ابتدا پایته
را به اطم نان متقابل بنا كتردم ،بتا هلنتا
مواف کرده بودیم كه اگر متا نستبت بته هتم
اسرار محرمانهای داشته باش م ،پتس از بترمال
شدن اسرار اطم نان موجتود از بت ن مت رود و
بازسازی آن غ ر ممکن خواهد شد و بترای ایتن
كه او را نسبت به خود مطمئن سازم هر چته در
زندگی گذشته و حال داشتم و دارم او را آگاه
ساختهام ،در نت اه این آخرین را هر چته زود
برایش معری كردم.
گلی از درختچه یا جتدا كتردم و بته موهتای
مازه فر شدهاش نراندم.
ِ من ،مو هر وقت قاف ته را كتم مت آوری
 مردسعی م كنی به طریقی مرم مش كن !
گلی دیگر را خودش جدا كرد ،از درون قاب
ش رهای مابلو نگاهی به موهایش انداخت و این
را كنار آن نراند.
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تحبت
تازن ن صت
تا نت
تروز بت
تا ،دیت
 م دان تی هلنتداشتم ،برایش گفتم كه مو از ملفنهای من بته
او آگاه هستی برایت سالم فرستاد.
 چه كار م كند ،آیا فقط نویسنده استت و ازاین راه امرار معاش م كند؟
 در دانركدهی شهرشان مدریس میکرد ولتی بتهعلتی كه برایم معلوم ن ست از كارش دست كر د
و حال به كار دیگری مرغول است.
 چرا از كار مدریس دست كر د؟ موض م زیادی نداده ولی از م ان نوشتههایشم شود حد زد.
 مگر چه نوشته ؟ مصور م كنم در زندگی زناشویی و اجتماع اشباید مص بتهای زیادی را متحمتل شتده باشتد،
برای هم ن الزم است ب رتر به حترفهتایش گتوش
بدهم ،از این گذشته در این فكر هستم كتتابی
دیگر در این زم نه بنویسم.
ً به من مك ه
هلنا كه پرت سر من و مقریبا
كرده بود ممام قد راست ایستاد ،مكانی به سر
و موهایش داد و با این حركت موجی از عطر
موهایش را به طرفم پخش كرد.
تد داری كتتاب
 م الد .چته م گتوی  ،آیتا قصتبنویس ؟
 به فکتر افتتادهام آنچته را كته از دورانخردسالی ما به امروز بترایم امفتاق افتتاده
بنویسم و برای نویسندهای در ا یران بفرستتم
ما اگر م ل داشته باشد به كمك داستان زندگی
من كتابی مه ه كند.
ً به این موضود فكر كردهاي؟
 آیا دق قا بل  ،ممام جوانب را سنا دهام. آیا م موان م در این مورد ب رتتر بتا هتمصحبت كن م؟
****
رایحهی دلپذیر قهوه ممامی فضای خانه را پر
كرده بود ،در این ساعت روز هلنا با فناانی
قهوه و اگر فرصت پخت ش رینی داشت با به راه
انداختن بساط عصرانه خستگی ساعتها كار
نقاشی را از منم ب رون م برد.
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فناانی قهتوه و مكتهای شت رینی در پ ردستتی
بلورین جلویم گذاشت ،خودش با قاش چتایخوری
مكههای ریتز شت رینی را برداشتت و در دهتان
گذارد .م دانستتم عالقته زیتادی بته شت رینی
ً به این علتت كته وزنتش زیتاد
ندارد ،طب عتا
نرود ،او م دانستت متن او را ب رتتر الغتر و
ظری م پسندم.
 روزهای آخر مابستان است .معدادی از گلهایباغچه رو به زردی م روند.
 م دان م پای ز به زودی از راه م رسد؟ این نقاشی كته از پتای ز كرت دهای بست ارقرنگ شده ،چته جالتب استت كته رنگهتای گترم
خاطرات قدیمی و از پای زهای دوران گذشتتهات
را با رنگهای پای زی ایناتا ادغتام م كنت .
برای هم ن باید باشد عالقمندان بته كارهایتت
مابلوهای پای زي را بس ار دوست دارند.
در چرمانش حالت غمی را حس كردم و این مرا
نگران م كرد.
 آیا م ل داری ب ترون بترویم و قتدری قتدمبزن م؟
ً ،ما ممام روز خانه بودهایم.
 چه خوب ،حتما دلم م خواست م موانست م برویم دریا. آب باید رو به سردی گذاشته باشد. چه دیر آب دریای ایناا گرم و چته زود هتمسرد م شود.
 م دانم ،با دریای خزر خ لی فرق دارد. یادت م آید وقتتی بترای دیتدار بستتگان وته بتودیم در
ازدواج به سنت ما به ایران رفتت
شمال و دریا شنا كردي؟
 آه… چه روزهتای ختوبی بتود ،چقتدر گترم وزندگ بخش بود ،من هم كه م دان عاش گرما و
هوای خرك هستم.
 ما هوا ماریك نرده برویم قدری راه برویم.هلنا برای معویش لبا به اماق دیگر رفت و
من هم لبا سبكی پوش دم.
پس از برگرت از ایران و معری آنچه كه رفتته
بود مغ ر حالتی را در هلنا حس كترده بتودم،
طب عی بود ،مردش به مسافرت رفته و در برگرتت
تر
معاری جدیدی با خود داشت كه ه چگاه از فكت
او نگذشته بود ،حتال متن بتا ممتام ب گنتاهی
م بایست او را متقاعد كنم كه گذشتهها گذشتته
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تان چتا
گریبت

توان عاشت
تر آن جت
است و من دیگت
گذشته ن ستم.
نازن ن جای خود را در قلب من دارد اما ایتن
ممامی وجود و احسا من است كه در اخت ار او
و بچههایمان قرار دارد.
تتم هلنتا
کار پر زحمتی در پ ش داشتم .نم دانست
تازن ن صتحبت
تن بتا نت
ما چه مدت قبول م كنتد مت
تد
ملفنی داشته باشم ،یا اصوالً چگونه قبول م كنت
تن وجتود داشتته
نازن نی در افكار و احساسات مت
باشد و چگونه متقاعد برود سرگذشت زندگی من به
تهی
ته متن همت
صورت كتاب منترر شود و باز این كت
تان
تذارم و همت
این پدیدههای جدید را پرت سر بگت
تت مغ تر
بروم كه بودم ،از نظر او من مدمی است
تته فكتر مت كنم و
كردهام ،ب رتر از دوران گذشت
تر
حتا به بعضی از مسایل مهم ب موجه شتدهام ،هت
چند نظر خودم این ن ست.
م دانم ،ساكت مر و عم مر از گذشته شتده ام،
مسئول ت های بزرگ و كو چك زنتدگی و به خ صو
حوادا اخ ر ،صحبت با نازن ن و آگاهی به این
كه او شرایط ستختی از زنتدگ اش را پرتت ستر
گذاشته مرا متوجه كرد او امروز بته كمكهتای
معنوی من احت اج دارد .من این آمادگی را در
خود حس كردم م موانم دوستتی صتدی بترای او
باشم و از نظر فكری و معنوی او را یاری دهم
چون در اول ن صحبت بتا نتازن ن دریتافتم در
طول ایتن چهتل ستال گذشتته از نظتر روحتی و
احساسی در یك مكان بهخصو از احساسات بتاقی
مانده و آن مكان و زمانِ روز جدایی ما است.
 من آمادهام ،پل ورت را با خودت ب اور كتهاگر هوا خنك شد ب ندازی روی دوشت.
 ب رتر از یك ساعت ب رون نخواه م بود. هوا امروز خ لی خوب است ،شاید ب ش از یتكساعت راه برویم.
 راه معمول را م رویم؟ م ل داری امروز راه جنگل را برویم؟ خ لی خوبه ،م موان م ایتن راه را بترویم،مو بوی جنگل را خ لی دوست داري ولی چند روز
پ ش كه منها در مس ر هم رگ مان راه م رفتم،
بوی مند گوزن را حس كردم ،این روزها دورهای
است كه گوزنهای ماده یكی دو ما گتوزن متازه
به دن ا آمده دنبتال خودشتان دارنتد ،آنهتا
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باشتند

م موانند در صورت احسا
و حمله كنند.
 مهم ن ست ،در این قسمت جنگتل گتوزن زیتادپ دا نم شود ،در طول این همه سال متا كنتون
چند دفعه گوزن ایناا دیدیم؟
 سه بار!و با نگاهی مهربان در چرمانم خ ره شد .گویا
م خواست مفه م كند نگران من است.
از ح اط خانه مستق م به راه باریكی كته وارد
ترود كتتردیم،
تان را شت
تد راهپ مای مت
تل م شت
جنگت
ترعت
تت م و بته ست
كفشهای سبك ورزش به پتا داشت
سراشتت بی را طتتی كتتردیم و بتته قستتمت مستتطم
تادهای
رس دیم.مسئوالن شهر از م ان درختتان جت
با زم ن نرم برای راهپ مایی و دونتدگی متردم
تازویم
باز كرده بودند .هلنا بتازویش را در بت
حلقه كرد و مانند َ
پر سبكی در كنارم به حركتت
درآمد.
بوی جنگل این دیار را من به خوبی م شناستم،
بویی است مخلوط از قارچهتای مختلت  ،گلهتای
ریز وحر  ،بوی خزههای سبز و چند نتود م توه
ته شتده .ادغتام ایتن بوهتا،
جنگلی زیر پا لت
رایحهای جنگلی و وحری را به وجود م آورد كه
انسان را سرمست از پاكی طب عت م كند.
ته
حق قت این است بوی جنگل خودمان را درستت بت
تران هستتم در
خاطر ندارم ،چون متولد شمال ایت
نت اه ب رتر به جاهایی وارد شدهام كته كنتار
تا
دریای خزر بوده و فضایش هم ره بوی شور دریت
تت اگتر
تن ن ست
را در خود داشته و این مقص ر مت
تن
تون همتهی ایت
جزی ات را به خاطر نمت آورم چت
ته در پتس هتر
لحظات از دوران خردسالی استت كت
تذر چرتمانم هم رته گریتان م شتد و
شادی زودگت
امروز ب رتر این گریهها و مر از پس هر خنده
ته كتم
تا جتایی كت
گریه ،به خاطر مانده است ،مت
م خندیدم ما شاید كمتر گریه كنم.
 در بوی جنگل غرق شدهاي؟صدای هلنا مرا به خودم آورد.
 آری عزیزم ،بوی طوفان و بتاران دیرتب بتاته شتده ستال
بوی خا حاصتل از برگهتای ریختت
گذشته ،بوی جوانههای كتاج و بتوی ایتن همته
گلهای وحر  ،معاون طب عی جنگل را بته وجتود
آورده.
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در خالل این جواب طتوالنی هلنتا فرصتت كترد و
سرین مرتی از م وه ریز و س اه بُ
ِلوَ
بر چ تد و
دانه دانه در دهان من گذاشت.
 آیا م متوان م بته صتحبت قبل متان ادامتهبده م؟
 كدام صحبت؟ طفره نرو ،م دانی منظورم كدام صحبت استت،صحبتی كه در خانه داشت م.
 آیا حرفهای دیگری به خاطرت رس ده؟ِ من ،مو مازه از مستافرت برگرتتهای و
 عزیزبا خودت یك عالمه حرفهای مازه آوردي ،طب عی
است من م ل دارم ب رتر بدانم ،م دانی م الد؟
مو االن ب رتر از هر وقتت دیگتر بته كمكهتای
فكری و معنوی من احت تاج داري ،م دانتی كته
ماكنون به كمك هم ممامی مسایل پ چ ده زندگ
را باز كرده و پ روز پرت سرمان گذاشتهایم.
تد سترپوش از
 م دانم ،ولی این بار متن بایتحق قتی بردارم كه ممام عمر بتا آن در جتدال
بودهام ،هر چند م دانم همهی آن را پرتت ستر
گذاشتهام.
 مو از نازن ن متا آناتایی كته م موانستتیبرایم معری كردهاي .چه مطالبی باقی مانتده
كه م ل داری به صورت كتابی منترر كن ؟
 منها نازن ن ن ست ،م ل دارم از مولد ،دورانخردسال  ،دوران جوان و حال ،آن چه از خوب و
بد كه بر من گذشته ،بنویسم .این كار هم بترای
بررسی حال و احوال خودم خوب است و هم این كه
اگر این كتاب روزی منترر شود و معدادی انستان
اهل كتاب آن را بخوانند شاید بتواننتد قضتاوت
كنند و شاید پتدران و متادرانی باشتند كته از
زندگی من عبرت بگ رند.
تا را م شناستند چت ؟ متو در
 آنهایی كته متً در
نمایرگاههایی كه برقرار كردهای و طب عتا
آینده باز هم برقرار خواهی كرد ،خ ل ها متو
را م شناسند ،پس آنها چ ؟
 هلنا ،ما از ابتدا مصم م گرفت م به ختاطراطراف انمان زندگی نكن م ،از این گذشته متن
تام نتدادهام ،انستانی ماترد
كارهای بدی انات
بودم كه آزادی و آزادی ب ان را دوست داشتتم
و هم ره به آن احترام گذاشتتهام ،در زنتدگی
سعی كردم و موف شدم و اگر هم ن انستانهایی
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كتته متتو را نگتتران كردهانتتد شتتری و قابتتل
اطم نتتان باشتتند قضتتاومی صتتح م و مثبتتت از
ماجرای زندگی من خواهند داشت.
 بچههایمان چ ؟! بچتتههایمان انستتانهای فهم تتده ،بامرب تتت ومعقولی هستند .جوانند ولی درایت كافی دارند،
ته
من به قضاوت آنها بس ار خوشب ن هستم .ما بت
بچههایمان یاد دادیم مستقل باشند و برای در
كامل قض های افكار خود را به كار ب ندازنتد،
ما آنقدر آزادی درست ،رفتار و كردار و پندار
ن ك را به آنها آموختهایم كه به عنوان مثتال
خود متقبل چه مذهب و یا س استی باشند ،هرگاه
این كتاب نوشته و به این زبان مرجمه و منترر
تان
تر سته نفرشت
شد خودمان جلدی از آن را به هت
هدیه خواه م داد .به قول این مردم :آن روز و
آن غمش :شاید هم شادياش.
 این پ چ جاده را به خاطر داري؟تهی ختاطرهاش
 مگر م شود این پ چ را بتا همتفراموش كرد؟!
 چهار سال ،هر بهتار و مابستتان كته فرصتتلكس  Alexم آمدیم و از این مس ر
َِ
م كردیم با ا
م گذشت م.
ته
ترا بت
 چقدر خوب به او یاد داده بودم كته متسرعت پ دا كند ،یا دنبال قارچ کم یاب بگردد.
 شاید به خاطر شكالتهایی كه در ج بت داشت ! آیا به خاطرش هنوز متاثر هست ؟شد از دست دادیمش.
 چه حتژاد دالمتت ن
ته از نت
تود كت
تگمان بت
الكس استم ست
 ،Dalmatinسف د و با خالهای درشت س اه رنگ بتود،
نژادش اصوالً از سگهای شتكاری محستوب م شتد ،در
توچ
تال كت
تكه كول هتای در حت
تك كالست
قدیمها نزدیت
نگهبانی م كرد ولی امروزه به عنوان سگ ختانگی
از وجودش استفاده م شود .او را از چند متاهگ
به خانه آوردیم و چون نژادش از گونهای است كه
تب او
احت اج به محر زیاد و دونتدگی دارد اغلت
تودم
تاد داده بت
را به جنگل م آوردیم ،بته او یت
وقتی خود را پنهان میكنم ،بگردد ما مرا پ تدا
تا را پتر
تن و هلنت
تات مت
ترگرمی اوقت
كند و این ست
تل بته
تت در جنگت
م كرد ما زمانی كه در اثر حركت
بدنش كنه افتاد ،او را ب مار كرد ما جایی كته

280

 /نازن ن همزاد من...

از حالت طب عی خارج و با مرورت دامپزشك مابور
شدیم او را از ق د زندگی راحت كن م.
 ما با بودن سگمان بته راه ر فتن در جنگتلب رتر م رس دیم.
 م دانم عزیزم ،ح با مو است.م دانستم متتأثر شتده ،پت ش كرت دن متاجرای
سگمان باید كوشری در ب ان حالت مأثرش باشد.
چگونه م موانستم دلدارياش بتدهم .مهممتر از
همه این كه اینقدر با شااعت قبول كرد من ما
تا دوران
ته اول ت ن عر ت پت
تا زن تی كت
تدمی بت
مت
نوجوان ام بوده مكالمه ملفنی داشتته باشتم،
آیا هلنا قبول كرده نازن ن زنی که در پنااه
و چند سالگی م باشد ه چ خطر احساسی برای او
نخواهد داشت؟
آیا خود نازن ن این را پی برده است؟
 چرا از همسر اولش جدا شد؟ آیا مترد ختوبینبود؟
تی
 در كرورهایی مثل مملكت من دخترها را خ لتتی از
زود شوهر م دهند ،حتا هنتوز هتم در خ لت
نقاط كرور هم نطور است .دخترهتا حت انتختاب
همسر ندارند ،مادر نازن ن او را مابتور كترد
زن مردی برود كه هفده سال از او بزرگتر بود،
تی چتون
او را به ه چ عنوان دوست نم داشت ،ولت
ترش
تادر او ،دختت
ثروت و مقام داشت در چرمان مت
م موانست با این مرد خوشبخت شود.
 پدرش چه؟ خودت معری كردی مترد فهم تده وخوبی بود ،چرا او مانن نرد؟
 هلنا ،ب ان زندگی مردمان دیگه كتار ختوبین ست ،بهویژه این كه نازن ن چون هنوز مانند
گذشته بته متن اطم نتان دارد برایم كومتاه
معری كرد كته پتدرش در خفتا بتا زن دیگتری
معاشر بوده و دختر دیگری هم از این زن دارد
كه به گفته نازن ن خ لی هم به ختودش شتباهت
ً محتت
دارد ،در نت اه چن ن مرد و پدری حتمتا
سلطهی شدید همسرش بود و به خاطر آزادی جتان
خود موافقت كرده ،بدون آن كه خوشبختی منهتا
فرزندش را در نظر بگ رد.
 چطور نازن ن هنوز اینقدر به متو اطم نتانّيمرین استرار زنتدگ اش را برایتت
دارد كه سر
معری م كند؟
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 این اطم نتان پایته قتدیمی دارد ،از ایتنگذشته امروز او انسان ب ام دی استت كته بتا
ممام دانش و مدر محص لی و قدرت ب انش بتاز
احت اج به همفكری من دارد.
 قدرت ب انش در چه مواردی است؟تخنرانی
ترای ست
ترد او را بت
ترایم معری ت كت
 بتم برند.
 در چه موردی سخنرانی م كند؟ نم دانم ،چون فرصتت نرتد در متوردش صتحبتكن م ،مصور مت كنم در رشتتهی فلستفه باشتد،
م دانی هلنا ،نازن ن از نظتر روحتی بست ار
شده بهخصو پس از ازدواج دومش.
مضع
 آیا همسر دومی اخت ار كرده؟! آري. چرا؟ اگر او یك بار در عر جوان اش شكستتخورد و او را به زور بته مترد دیگتری شتوهر
دادند چه اجباری به ازدواج دوباره داشته ؟
 به خاطر این كه زن جوان منحرف نرتود اگتربتوانند او را سرین شوهر م دهنتد ،بتهخصتو
اگر زنی زیبا باشد.
ً یك زن زیبای شرقی است ،عكستش را
 او واقعاكه در آلبوم داری دیدم ،چرمانی بس ار زیبتا
و نگاهی بس ار غمگ ن و سرد.
تران از
ته دیتدی در مهت
 چند قطعه عكس او را كتتوم
تودم آوردم و در آلبت
تا خت
ترفتم و بت
تادرش گت
مت
تای
عكسهای س اه و سف د آن دوران از زندگ ام جت
دادم .هلنا ،آیا ساعت را از یاد بتردهایم؟ دو
تواش
توا دارد یتواش یت
تت راه مت رویم هت
ساعت است
ماریك م شود ،م ل داری برگردیم؟
 خب ،برگردیم ،بچهها قرار است قدری دیرمتربرای دیدارمان ب ایند.
 چه خوب ،دلم برایران خ لی منگ شده . م الد ،م موانم در مورد نازن ن هر ستئوالیدارم مطرح كنم؟
 طب عی است ،هر سئوالی داشته باشی با كمالم ل جتواب ختواهم داد و م دانتی كته هم رته
حق قت را برایت گفتهام.
 موجب اندوهات نم شود؟تت شتوم چتون
 اگر هم از نظر احساستی ناراحتم دانم ح مو است كه ستئوال كنت بتا كمتال
م ل ،مثل هم ره با صداقت جواب خواهم داد.
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 م الد ،دوستم داري؟ -ب رتر از هم ره.
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2
اهل ش ری دور
اما ساكن كوی غربتم
موئی دارم سپید ،سپیدیر از صبح دریا
اشفی دارم شور ،شوریر از مق دریا
ینی دارم رنجور ز رنج یلخ زمان
چشمی دارم ،زغم دوست گریان
دلی دارم ،نازكیر از گلبر گل
ُلغل
همیشه از هیاهوی زمان در غ
همسری دارم پروانهخو ،ز وفای خودم
روحی دارد ُ
پر خندآیر از شادی مر
م منی دارم به نقی خوو چوب
به گرمی نوای دلبند هر مرغ شق
جعبهای دارم پر از رنگ
گداری زنم به نوای فاخته رنگ
رقص غمزای قلم موی من
جوشی بيفرجام آرزوهاست
دلم نقی خوب روی او ميخواست
كه هم ون نف غم
به بلندی پروازهاست

در اماق كارم ،یعنی در واقن آمل تهام بتومی
بزرگ را بر روی سه پایه قرار دادهام .خانته
خلوت و فضتای امتاق انباشتته از صتدای گترم
مرحوم قوام (فاختهاي) با همراهی مار استتاد
عبادي ،شعری از حافظ م خواند« .حتال مصتلحت
عقل در این م ب نم»
برایم نقاشی بدون موزیك اص ل ایرانی مفهتوم
تز نتوانستتم
ندارد .در طول سی سال اخ ر هرگت
جای موس قی سنتی را بتا دیگتر موست ق  ،چته
وطنی و چه فرنگی عوض كنم .موست قی را بایتد
از دوران كودكی شن د و با آن بزرگ شتد متا
رخنه در خون كند و با ضربان قلب انسان قرین
تد از
ته بعت
تانهایی كت
تب دارم از انست
تود ،عات
شت
مهاجرت به یك كرتور ختارجی خ لتی از آداب و
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رسوم فرهنگ مملكت خودشتان ،بتهویژه موست قی
سنتی كرورشان را فراموش كرده و بته موست قی
ناآشنای دیگری روی م آورند كه نه شعر آهنتگ
را م فهمند و نه ضربات و حركات ادوات صتومی
آن را ،آیا آنها مظتاهر بته در آن موست قی
تم آن
تن از در و فهت
ته مت
تن كت
تا ایت
تد یت
م كننت
عاجزم؟! به قولی از قافله عقبم!
مابلویی را كه شرود كردهام عكسش را خودم از
تد گرفتتهام.
منظرهای پتای زی در كرتور فنالنت
سالهای اخ ر پای ز را با همه رنگهایش زیتاد
تن ختاطر كته
نقش كردهام .شاید ب رتر بته ایت
خ لی از سالهای گذشته زنتدگ ام از پتای ز و
غمهای پتای زی فتراری بتودهام ،رنتگ و بتوی
برگهای زرد و نفسِ مرطوب باران به متن حالتت
خفقان م داد و ایتن فترار بته دل تل غمهتای
زندگی گذشتهام بود.
آنچه را م ل دارم مصویر كنم درختتزاری استت
با رنگهای مازه آغاز شدهی پای زی كه پتس از
رس دن به قسمتی از علفزار به آغاز دریاچهای
بر م خورد كه عكس درختان در آب منعكس استت.
مصم م گرفتهام اگر مابلویی زیبا برود استمش
را"آغاز پاییز"بگذارم ،چون همان زمتان عكستش
را برداشتهام .در یكتی از صتحبتهای ملفنت ،
نازن ن دانست سرگرم ام نقاشی است ،نمت دانم
آیا عكس مابلوهایم را در سایت اینترنتت متن
دیده یا نه .ولی از پای ز برایم گفت و ایتن
كه چقدر زیاد این فصل را دوست دارد ،بعد هم
اشاره به این کرد كته م بایستت حتد مت زدم
روزی نقاش برجستهای خواهی شد .در پرسش ایتن
كه از كاا م دانسته ،جتواب داد :مصتویری را
كه سالها پ ش كر دهای و بته متن هدیته دادی
هنوز حفظ كردهام ،ولی نگفت چه مصویری بوده،
دست بر دلم ،خودم هم به خاطر ن اوردم.
تت و
تهام ،قلتتم در دست
تابلو را انداختت
ترح مت
طت
رنگها پخش شده ،قوامی هم م خواند ،با اول ن
تا مت كنم دستت و دلتم پت ش
حركت دستتم احست
نم رود ،یك ماه است با نازن ن حرف نتزدهام.
ً این روزها منتظر ملفن من بوده .
حتما
افكار ضد و نق ضی دارم .به هلنا فكر مت كنم
و این كه آیا رفتار من درست است یا نه ،خود
خوب مت دانم افكتارو خواستتههتایم در متورد

نازن ن همزاد من...

285 /

كمكهای فكری به نازن ن و همراهی بتا او كته
از ستم زندگی روزمرهاش ب رون ب ایتد پتا و
ب آالیش است .ولی به عنتوان یتك مترد مستن و
متأهل آیا عمل من صح م است؟ همسر مهربان من
قبول كرده  ،حداقل اینگونه نران م دهتد كته
پذیرفته ما شاید شدائد زندگی نازن ن كمتتر
شود ،آیا یك زن مانند هلنا با ممتام عرت و
احترامی كه به همسر خود دارد بدون جریحهدار
شدن احساسش قبول این عمل م كنتد؟ آیتا ایتن
مرحله از زندگی ما نم مواند آزمونی برای او
و من باشد؟
قلممو را كنار م گتذارم و صتدای استتریو را
پای ن م آورم .امروز پنتشنبه م دانم نازن ن
معط ل و در خانه است.
با اول ن ستعی متن صتدای او در گوشتی ملفتن
م پ چد ،وزین ،غمگ ن و با لطافت آهنگ صتدای
یك زن پخته در كورهی زندگ .
 سالم خانوم. وای سالم ،حالتون چطتوره ،خ لتی وقتت پت شبود؟
 چهار هفته پ ش ملفن كرده بودم. روزها چقدر سرین م گذرند ،فكر كردم چهتارماه پ ش بود.
 مادر چطورند؟تت ،مثتل بچتهها شتده ،خ لتی
 مامان بد ن ستمراقبت الزم داره.
سالم مرا م رسان ؟
 بل  ،ولی در واقن نه! چرا؟ ما نم موان م افكار یك زن قتدیمی را عتوضكن م ،م ل نداره من باهات صحبت كنم.
 چرا؟ من كه غریبه ن ستم. ب پروا به همسترم گفتته متا روزی عاشت ومعروق بودهایم.
 ولی از آن دوران ب ش از چهل سال گذشته. م دانم ،روز اولی كه متو در ایتران ممتاگرفتی و پ غام گذاشتی و بعد من به مو ملفتن
كردم ،شوهرم نرسته بود و حترفهتایم را گتوش
م داد .در واقن خالتهام بتود مرا بتهصتورت
گذشته به او معرفی كرد.
 -پس او م داند من كی هستم؟
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دیگر كی است؟!
یك آشناي قدیم ختانواده
مثل آب زالل پا بودیم؟
چه باید مت گفتم ،بایتد
همسر من یك مرد ایرانتی

 از من پرس د م الد چرا مرا به عنوانمعرفی نكردي؟ ما كه
 نم شد ،نمیدانستمبه خاطر داشته باشی
است.
 حال كه بدمر استت چتون متا در خفتا صتحبتم كن م.
 مهم ن ست ،من هم ره برایتت احتترام قائتلبوده و هستم .مو منها كسی هستی كه م متوانم
پس از گذشت این همه سال هنوز اطم نان داشته
باشم و راحت صحبت كنم.
 م دان ؟ مرسم از این است كه صتحبتهای متاهم رگی نخواهد بود .به هتر صتورت روزی بتاز
باید از هم خداحافظی كن م.
 م دانم ،ما همان روزهایش هم خوب است. وقتی با شتما ممتا گترفتم م دانستتم رویصحبتم با یك زن شتوهردار استت ،شتاید كتارم
اشتباه بود ولی ام دوار بودم به عنتوان یتك
دوست قتدیمی ختانواده ب تایم همتهی شتما را
بب نم و سر زندگیام برگردم ،در كارت مبریتك
نوروز كه پتس از برگرتت از ایتران برایتتان
فرستادم به امفاق هلنتا شتما و همسترمان را
تل اقامتمتان
برای دیدار از ما بته كرتور محت
دعوت كردم.
 آه… م الد! ختواهش مت كنم اینقتدر بته متنخانوم نگو و شما خطابم نكن ،اینگونته صتحبت
فاصله را زیاد م كند ،خودت گفتی متا غریبته
ن ستم.
 كتابتتتان را خوانتتدم ،در واقتتن بارهتتاخواندم.
 نوشتههای من برای خوانندههای معمولی ن ستتولی م دانم مو آن را به خوبی در م كن .
 به حقای زیادی پی بردم ،چته ماریتك و درع ن حال چه زیبا نوشتهاید .م موانم به جرأت
بگویم خودم را در البالی نوشتهها پ تدا كتردم
ولی برایم سئوالهای ب شتماری پ ش آمتد كته
باید مطرح كنم.
 مو منها كسی هستتی كته م متوانی در متوردكتابم سئوال كنی و حق قت را برنوي.
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 ستتئوالهایم را در آینتتده و در فاصتتلههایمختل مطرح خواهم كرد.
 باشه ،هرگونه م ل داشته باش . م دان د؟ بعد از خواندن نوشتتههایتان متنتر افتتادم قصته زنتدگ ام را
هم بته ایتن فكت
بنوس م ،چون م ل دارم شما بدان د بر من چته
گذشته ولی چون ماربهای در نوی سندگی نتدارم
حتتدود صتتد صتتفحه نوشتتتهام و بتترای ختتانوم
نویسندهای در ایران فرستادم كه مرا كمك كند
ما كتابی مه ه شود .امروز این كتاب آمتادهی
چاپ است .ما بب نم كی انترار خواهند داد.
 آه… چه خوب ،هر زمان كه منترر شد به شتهرً چون سر و كارم با كتاب استت در
ما و طب عتا
مح ط كارم در دسترسم قرار خواهد گرفت.
سكوت كوماهی ایااد شد .آهتی کرت د و ادامته
داد.
 من نخواستم افكارم را به صتورت نوشتتههایمعمولی بتر روی كاغتذ ب تاورم ،متا معتدادی
نویسنده نوپرداز بودیم كه م تل داشتت م بته
سبك نو بنویس م ،برای هم ن مفهوم نوشتتههای
من برای خ ل ها روشتن نم موانتد باشتد ولتی
خوشحالم مو موانستی افكارم را در كن  ،مثل
هم ره.
 ولی خواندن نوشتههای شما ماهوالت چهل ستالدوری را روشن نم كند .آنچه من حس م كنم رنت
و غم شماست .من هنوز نم دانم چه حوادثی بتر
شما گذشته.
 آه… م الد… مو رفت ... من به م ل و اراده خودم نرفتم .مرا از آنشهر كندند و بردند .چون هنتوز محتت اخت تار
پدرم بودم ،آیا فراموش كردید؟ پتس از متدمی
اول ن و آخرین نامه شما به من رس د كه شتما
را به زور كنار سفره عقد نراندند.
 هفده سال داشتم ،ه چ دوستش نداشتم ،مامانمابورم كرد.
 ولی ما قول و قرارمان را بتا هتم گذاشتتهبودیم.
 بچه بودم ،وقتی با مو آشنا شدم خ لی بچتهبودم ،فقط س زده سالم بود.
 -یك دختر زیبای س زده ساله.
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 مو هم ره هم نو م گفت  ،زیبا نازن ن من. شما با من بزرگ م شدید. م دانم ،چه روزهای خوبی بود ،روزهای عرتتتن.
تت داشت
تت و دوست
تای محبت
تدادگ  ،روزهت
و دلت
عق دهات امروز در مورد عر چ ه؟
 آن روزها این سئوال را از خودمان پرس دم. خب ،چه جواب دادم؟ گفت د :د یعنی عتداوت ،ش یعنتی شتقاوت ،قیعنی قسّ القلب :
با ُ
بغضی در گلو خندهی ملخ و كوماهی كرد و
گفت:
ً
فكر نم كردم این را جدی گرفته باشت  ،حتمتا
جایی خوانده بودم كه با پرستش متو همتاهنگی
داشت .نگفتی عق دهات امروز در مورد عر چته
است؟
 یك روز عر را قبول داشتتم ،بترای اولت نبار در زندگ ام عاش شده بودم و از صم م دل
به این عر و دلدادگی عالقه و احترام فراوان
داشتم ولی در این عر شكست خوردم و بعتد از
آن از جهنمتتی گذشتتتم كتته ممتتامی وجتتودم را
تتم عاش ت
تر نتوانست
تد از آن دیگت
توزاند ،بعت
ست
بروم.
 پس همسرت چ ؟ هلنا را ب حد و اندازه ،ما پای جان دوستتدارم .به خودش هم گفتهام انسان ه چ احت اجی
ً عاش باشد ما كسی را به غایتت و
ندارد حتما
نهایت دوست بدارد .از این گذشته عر را فقط
یك بار قبول دارم عاش شدن اگر مكراری شتود
از واقع ت و لطافت م افتد.
 آیا خوشبخت ؟ بستتتگی دارد خوشتتبختی را در چتته بب نتت م.همستتری دارم كتته متت دانم عاشتت متتن استتت و
عاشقانه زندگی با من را شرود كرد .فرزنتدان
سالم و عاقلی داریم ،حرفهای داریم كه زندگ
روزانهی متا را بته پت ش م بترد ،در كرتوری
زندگی مت كن م كته بته شخصت ت اجتمتاعی متا
احترام م گذارد و در امان اجتماعی و س استی
و مذهبی هست م و چون خواست و احت اج ب رتری
نتتداریم همتتهی اینهتتا را در وا هی خوشتتبختی
قبول كردهایم .شما خودت چه؟

نازن ن همزاد من...

289 /

 آه… اگر داستان زندگ ام را بدانی ب شك پابه پای من خواهی گریست.
 چرا دو بار همسر اخت ار كردید؟ چرا پس ازجدایی از همسر اولتان به دنبتالم نگرتت د و
پ دایم نكردیتد؟ چترا اصتوالً دوبتاره ازدواج
كردید؟ آیا ماربهی ازدواج اول كافی نبود؟
 شاید وفای من نسبت به مو كافی نبود ،همسردومم را هم مادرم مابورم كرد .م گفت :جتوان
و زیبا و ب سرپرست هست  ،در این جهنمسترا و
با این گرگهای درنده که قوان ن را فقط برای
خود نوشتهاند مرا راحت نخواهند گذاشت.
 از همسر كنون ات راضتی هستت  ،مترد ختوبیاست ،دوستت دارد؟
ً بتا
 خ لی خوب بود ،ابتدا فكر كردم مقریباعر زندگی دوبارهای را شترود كردهام ،ولتی
نرد .در زندگ زناشویی مثل زندگی من هم رته
زهری وجود دارد كه ش رینی احساسی زنتدگی را
ملخ و مرگبار م كنتد ،در متورد همستر اولتم
هم ره فكر م كردم كه متا از دو كتره مختلت
هست م ،دومی را هم احسا م كنم خ لی از هتم
دوریم ،اصوالً مردها هم ره اول خودشان را خوب
نران م دهند ما به آنچه م خواهند دست پ تدا
كنند .بعد مغ ر چهره م دهند و آنچه م شوند
كه در واقن هستند.
مكث كوماهی كرد .شاید م خواست مأث ر حرف-
هایش را بسناد و یا این كه از گفتار آخرین
جملهاش پر مان شده بود.
 ولی نه ،همهی مردها نباید اینگونه باشند.یادت م آید آن روزها چته ختواب و خ الهتایی
داشت م؟ چه نقرههایی برای زنتدگی آینتدهمان
میکر دیم؟
 آن روزها را بهخوبی به خاطر م آورم ،گتوییدیروز بود.
 جزء جدایی ناپذیر زندگی من شده ،بتا ممتامتدا ك تردنش
تود جت
ته م ت دانم از خت
تشهایی كت
پرست
غ رممكن است .جوان بتودیم ،بتر ستر راه هتم
قرار گرفت م و بدون اخت ار جرقهای كوچتك از
نگاهمتتان شتتعلهای ستتوزاننده را در وجودمتتان
شعلهور كرد ،آینه را دوست دارم ولتی بنتدرت
م شوم و خودم را در آن م جویم.
در آن دق
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اگر روز اول ن دیدارمان آینتهای وستط هتال
خانه ما وجود نداشت من شتاید هرگتز متوجتهی
حضور نازن ن نم شدم.
 م الد ،كاتای ؟ ستكوت كتردي ،بته چته فكترم كن ؟
 برای لحظهای به گذشته برگرتم. به چه فكر م كردي؟ بتته ایتتن كتته هتت چ انستتانی از سرنوشتتت وآیندهاش اطالعی ندارد.
 به سرنوشت معتقدي؟تر
تم آري .اگت
تاید هت
ته شت
تاید نت
 نم ت دانم ،شتسرنوشت این نبود پس امروز ایناا چه مت كنم.
مادربزرگ مرا به خاطر م آري؟ هم ره م گفتت:
پ رانی مرا كاا م نران ؟ شاید ایتن مفست ری
از سرنوشت باشد.
 شاید هم سرنوشت من این بود كه شتد ،متراآناایی نراند كه م ل نداشتم.
 مقاوم باش ،هنوز خ لی از سالهای زندگی رادر پ ش داری كه باید ادامه ده .
تاد گرفتتهام
 ه چ ام دی به آینده ندارم ،یتزندگ را روز به روز پ ش ببرم .آنچته ام تد
زندگ ام بود از دست دادهام.
 امروز زندگ مال خودمان ن ستت ،در وهلتهیاول بچهها مهمند.
 بچههایت را خ لی دوست داري؟ ب نهایت ،عاشقانه ،ب رر از جانم. من هم این سالهای اخ ر بچههتایم را پ تداكردم ،ستالهای زیتادی از نظتر احساستی م تل
نداشتم از بودن آنها باخبر باشم.
 در كتابت متوجته شتدم ،بچتهها چته گنتاهیمرمكب شده بودند؟
تد بته دوران
 برای روشن شدن این مطلتب بایتزندگی با همسر اولم برگردم ،آنها پارهای از
وجود او بودند كه احسا رنتت و وحرتت را در
من زنده م كردند.
 من گوش م كنم. در آینده همه چ ز را برایت معریت ختواهمتت چته سترین
كرد ولی امتروز نته ،مت الد! وقت
م گذرد ،امروز دیگر دیر شده.
 آیا مایل د باز هم برایتان ملفن كنم؟ً ،خ لی خوشحال م شوم.
ً ،حتما
 -حتما
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 ما م موان م دوستان خ لی ختوبی بترای هتمباش م.
مكث كوماهی كرد .گویا در جستاوی شخص بهتری
از یك دوست بودُ .
بغش و غم غل ظی را در
صدایش حس كردم .گویا چارهای جز ادای جمله
آخر نداشت.
 آه… م الد عزیز ،مو بهترین دوست من هستت ،خدا نگهدارت.
گوشی ملفن را جایش قرار دادم .صدای قوامی
در فضا طن ن انداخت و در ورای امواج دلنر ن
آواز در صندلی ب رتر فرو رفتم و چرمهایم را
بر هم گذاشتم .لرزشی مر آلود در وجودم
ً گرمای وجود نازن ن را در
افتاده بود .شدیدا
فضای اماق حس م كردم ،م دانستم این اثر
یادآوری خاطرات گذشته و صحبت مفصل امروز ما
است ،جرأت باز كردن چرمهای مرطوبم را
نداشتم ،همهی وحرتم این بود چرم بگرایم
مبادا در اماق و كنار من باشد .چ زی در
درونم نه ب زد :گذشتهها گذشته .امروز هم او
و هم من انسانهای دیگری هست م .م دانستم
صحبت با او مأث ر پایداری در من نخواهد
داشت ،آنچه باقی مانده غمی دیرینه است .حال
این غم آیا زمان و مكان م شناسد؟ به خاطر
م آورم زمان خردسالی و حتا نوجوانی در هر
مورد غمناكی كه اغلب كم هم نبود و ُ
بغش
گلویم را م فررد و اشک راه دیدگانم را
و پرخاشجو
م بست پدر با حالتی غضبنا
ُ
مال
گریه
بخور،
را
بغشات
م غرید:
ضع فههاست .حال كه ب ش از ن م قرن از آن
زمان م گذرد باز ُ
بغضم را كنترل م كنم و به
گریه راه عبور نم دهم ،ولی چرا ،در خفا
م موان گریست .گریه عامل خوبی برای مزك ه
روح و روان است.
صحبت با نازن ن را مرور م كنم .طفلك باید
سالهای سختی را گذرانده باشد ،چرمهای قهوه
عسل اش را به خاطر م آورم كه در هر دیداری
برق محبت و دلتنگی در آن م درخر د ،موج
میزد و ب كالم از شوق دیدار م خندید .دختر
ً زندگی
جوان و شادی بود .اما آیا آنها واقعا
شاد و ب دغدغهای داشتند؟ اسراری كه مازه از
آن آگاه شدم چه؟ آیا پدر او ،آن مرد با
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وقار و هنرمند اینقدر از زندگی زناشوی اش
ناراضی بود كه معروق و یا همسری دوم انتخاب
كرده بود! اگر مادر نازن ن از زندگی
زناشویی خود ناراضی بود پس چگونه راضی شد
دخترش را در آن سن كم به مردی با آن همه
مفاوت سن شوهر دهد .آیا ثروت و مقام آن روز
آن مرد برای خوشبخت كردن دختر جوانش با آن
به دیگری كافی م بود؟! چراهای
عر
احسا
زیادی در فكرم م جوش د ،شاید برود در
روزهای دیگر با مطرح كردن آن جوابی درست از
نازن ن دریافت كنم .عاب ،اگر مادر او
نم خواست من با دخترش معاشر باشم پس چرا
ساعات زیادی ما را منها در خانهشان كنار هم
قرار م داد .آیا مادر او نم دانست دخترش
دلخستهی من شده بود و من
سراپا عاش
م موانستم او را به هر راهی كه م ل داشتم
ببرم؟
چهچههی قوامی مثل صعود صدای بلبلی به آسمان
صاف بهاری مرا با خود م برد ،در فضا سبك
چون َ
پر به هر كاا م كراند و سپس آرام آرام
فرود م آورد و به دست افكارم م سپرد.
ً نازن ن به دوستی با من
نم دانم آیا واقعا
ن از دارد یا نه ،ولی آنچه مسلم است با حرف
م شود خ لی از مسایل بغرنت زندگی را گرود و
حتا مرم م كرد .ب ن ما یك فاصلهی چهل ساله
به وجود آمده و این كه نم دان م چه بر ما
گذشته .خودم را قانن كردهام كه از طری گوش
دادن به حرفهای او م موانم كمكش كنم ،هر
چند اگر مابور باش م از گذشته صحبت كن م
چون هر چه سرپوش را محكممر كن م ،خطر طغ ان
آن ب رتر خواهد شد .ما امروز در سن نی
زندگی م كن م كه قدرت كنترل داریم یا حداقل
من قدرت كنترل دارم پس م موانم او را با
خود به گذشته ببرم ،بگذارم از عواط سرپوش
گذاشته شدهاش با من صحبت كند.
آیا راه اشتباهی م روم؟ باید به حرفهای زنی
گوش دهم كه روزی عاش من بود و شاید هم… در
حالی كه زندگی زناشویی با زنی دارم كه او
هم عاش من است و فرق اینااست كه او مرا
خوشبخت كرده است .آیا من مرمكب خ انت
احساسی م شوم ،یا این عمل من كمكی معنوی به
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عزیزی دیرینه است .آیا اگر جای نازن ن و
هلنا را حتا برای ساعتی كوماه هم كه شده
معویش كنم .آیا نازن ن م موانست خود را به
جای هلنا قرار دهد و بگوید:
این ح مو است كه به یك دوست دیرینه كمك
كن ؟
هلنا از زیر و بم زندگی گذشته و حال من
آگاه است .نم موانم بگویم قبل از آشنایی با
ِكر و دست نخورده بودهام ولی پس از
هلنا ب
ازدواج و مرك ل زندگی خانوادگی هر روز وقت
غروب و پایان كار ب رون به ام د و اشت اق
دیدار و بودن با همسر و فرزندانمان به خانه
بازگرتم .آنها زندگی روزمره و همه اوقات من
را پر كرده بودند ،حال كه بچهها بال و پر
گرفته و هر كدام دنبال زندگی خود رفتهاند
حوادا زندگی گذشتهی من مثل ف لم س نما ولی
زنده و واقعی دارد بازنمایی م شود ،باید
اعتراف كنم قبل از آشنایی با هلنا غ ر از
همه آنهای دیگر با چهار دختر در دورههای
متفاومی معاشرت نزدیک و احساسی داشتم و
امروز دو نفر آنها دوباره بر سر راهم قرار
گرفتهاند ،دومی م نو ،دختر سبز چرمی كه او
هم به عر خود به من اعتراف كرده بود .در
یكی از سفرهای اخ رم به ایران با من مما
گرفت و دو باره زبان عر باز كرد .او هم از
همسرش ناراضی و با سپری كردن این همه
سالهای زناشویی و وجود دو فرزند بزرگسال
قصد جدایی دارد .نمیدانم اگر شرایط موجود
امروز و قدرت کاذب مردساالر در ایران نبود
آیا آنها اینگونه راحت به من دوباره اظهار
عر و محبت م كردند؟! به ه چگونه م ل ندارم
از حساس ت زندگی عاطفی و روزمرهی این دو زن
سوءاستفاده كنم .آنها احساسات خرد شده و
رنتهای خود را دارند ،پدران و مادران آنها
را به زور به راهی در زندگ شان سوق دادند
كه مورد خواست و پذیرش آنها نبود ،در
دیدگاه آنها در سن ن پانزده ،شانزده سالگی
عر و محبت به مرد جوانی كه از دید آنها
بود اهم ت نهایی داشت،
خوش منظر و حسا
شده بودند و م ل داشتند به
آنها عاش
عرقران جواب مثبت داده شود و بر پایههای آن
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زندگی آینده خود را پ ریزی و مستقر كنند.
ولی در همان ایام پدر و یا مادرساالری قدم
به جلو م گذارد ،ب موجه به احسا و عواط
دخترشان بر مبنای این كه ما صالح و خوشبختی
مرا بهتر از خودت م دان م و م خواه م ،به
سل قه و خواست خود مردانی را برای زندگی
شما انتخاب م كن م ،نت اهاش این م شود
امروز پس از گذشت چهل سال هنوز عر اول ه
زندگی خود را فراموش نكردهاند ،در خ ال خود
با آن زندگی میکنند و سراناام ب گدار به آب
م زنند و مصمم هستند از آب و آمش بگذرند ما
شاید باقی ماندهای از خوشبختی را دوباره به
دست ب اورند .منِ جوان دیروز و مرد سرد و
گرم چر دهی امروز كه مصایب زیادی از سر
گذراندهام م دانم كه افكار و خواستههای
پاكم م مواند حامی و كمك كننده به آنهایی
باشد كه هنوز به من از نظر عاطفی وابسته
هستند و محبت دارند.
من م موانم از آنها روی بر گردانم و به
راهم بروم ،اما آیا این عملی عاقالنه و
مردانه است؟ اگر روزی دوباره طال و مهری بر
سر راهم قرار بگ رند ،چه باید اناام دهم؟
اصوالً چه م موانم اناام دهم؟!
فعالً نقد را دریابم ،نس ه بماند!
م نو دیگر آن دختر زیبای شانزده ساله ن ست،
بس ار چاق شده ،در محفلی خانوادگی كه من هم
حضور داشتم متوجه شدم موهایش را رنگ میکند،
ً زنی در م انسالگی باید هم موهای
طب عتا
روزی مثل شب س اهش امروز سپ د و یا حداقل
خاكستری شده باشد ،چرمانش سبزینه زیبای
گذشته را حفظ كرده مضاف بر این حالت غمی
سنگ ن امروز زیبامرش كرده است .شاید مأث ر
نگاه مخمور از غم او فربهیاش را چندان
نمایان نم كند ،در اول ن دیدار من ناآگاه
از روزگاری كه او دارد ،با آشنایی گفتگو
داشتم و م خندیدم و او در فرصتی مناسب با
لحنی كنایهآم ز گفت :آقا چه خوش م خندند!!
ً متوجه نگاه پرسرگر من شد چون چند
طب عتا
روز بعد به محل اقامت من در شهرمان ملفن
ً متعاب و نگران شدم.
زد ،از این عملش شدیدا
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من و هلنا

به خاطرم آمد در اول ن سفر مرتر
او حتا برای دیدار ما هم ن امد.
 سالم م الد! سالم! از دیدارت شاد شدم. من هم هم نطور ،همسر و فرزندانت خوبند؟ بل ؟ آنها خوبند! ما چته متدت در شتهرمانم مان ؟
 ما چند روز دیگر به مهران و سپس به ش رازم روم ،بعد از هفتهای دیگتر بته اروپتا بتر
م گردم.
 الزم بود با خ ال راحت باهات صحبت كنم. در چه موردي؟! خودت را به ب خ الی نزن. حق قت این است كه اصالً نم دانم. م دانتتت ؟ در اولتتت ن روز آغتتتاز زنتتتدگیزناشوی ام به همسرم گفتم شوهر حق قی من مرد
دیگری است ،او ،شوهرم م مواند مالك جسم متن
باشد ولی هرگز به روح و احستا متن دسترستی
نخواهد داشت ،اگر چه هزار سال بگذرد من فقط
به ظاهر با او زندگی م كنم!
 چگونه موانستی این را بگتویی و او چگونتهموانست برنود و بپذیرد؟
 من او را دوست نداشتم و نم خواستتم ،حتالهم هم نگونه است.
 مگر نه این است آن دیگری را كه هتم دوستتم داشتی كنارش گذاشتی و منهایش گذاردي؟
 آه… م الد .پدرم مرا مابور به ازدواج كرد.پس از این كه شماها از شهرمان رفت تد و متن
منها و بی مو شدم پدرم آنقدر اصترار و حتتا
گریه كرد ما باالخره مابور شدم من به پتذیرش
دهم ،م موانی در كن  .نتوانستم گریهی پدرم
را بب نم و محمل كنم .مو شاید نتدان  ،بعتد
از مراسم عقتدمان شتش متاه در خانتهی پتدرم
زندگی كردم ما شاید مو ب ایی و مرا با خودت
ببري.
 چه م گوی ؟ خواست مو غ رممكن بود ،از اینگذشته م دانستی من مك اماقی در مهران داشتم
و شندرغازی حقوق ماه انه ،اگر به این راضتی
بودی چرا همه را مر نكردی و ن امدی مهران؟
 -دلم م خواست مو م آمدی و با هم م رفت م.

296

 /نازن ن همزاد من...

 شاید آن روز ها كته متا در خ المتان و دررویاهایمان زندگی م كردیم ایتن عمتل اناتام
پذیر بود ولی خواهرت همسر متردی از بستتگان
نزدیك من است ،این عمل من بس از زشتت و دور
از مردانگتتی بتته نظتتر م رستت د متتن چگونتته
ً در عقتد
ً و رسما
م موانستم دختری را كه شرعا
تر
تهولت از همست
تن ست
ته ایت
تت بت
تری است
ترد دیگت
مت
قانون اش جدا كرده با خود م بردم؟! مو خودت
م دانی كه این عمل غ رممكن بود.
 نت اه اش این شد كه مابور شدم سال ان ستالتت در كنتار او زنتدگی كتنم،
با نفرت و كراهت
سالها است در خانه اماقی بترای ختود دارم و
منها زندگی م كنم.
 بچههایتان چه؟ بچهها همان طوری كه خودشان اقترار كردنتدآرزو داشتند پدرشان شخص دیگری بود.
ته ایتن صتورت
 خ لی متاسفم كته زنتدگ ات بتگذشته است.
 مردی را كه دوست داشتم ،هنوز هتم متا حتدنثار جان دوست دارم ،اگر متو بختواهی از او
جدا م شوم حال به هر ق مت كه باشد.
از حرف او یكته ختوردم .زمانته امتروز طتور
دیگری سخت چنگ انداخته است ،متادر متن روزی
به علت ناسازگاريهای پدرم با او حتا ما پای
مرگ پ ش رفت ،ولی از همسرش جتدا نرتد ،حتال
این زن مغموم در این سن و با وجود دو فرزند
م گوید كه م خواهد از شوهرش جدا شود .چترا؟
شاید ام دوار بود متردی كته او روزی دوستتش
م داشت از زندگی مرتتر بتا همسترش ناراضتی
باشد و در نت اه آنها بتوانند زندگی جدیتدی
را با هم مرك ل بدهند .هر دم غمتی آیتد بته
مبار بادم.
 م نو .من همسرم را ب نهایتت دوستت دارم وعاش بچههایمان هستم ،م دان  ،هلنا یك بتار
كه ب مار شدید شدم و ما مرز مرگ پت ش رفتتم
با ممام اختالف زبان و فرهنگ حتا یك لحظه از
من غافل نرد حال چگونه م موانم پرت پتا بته
تتركمان بتزنم و او را منهتا
همهی عواطت مرت
ترت
تو و همست
تنهاد م ت كنم مت
تن پ رت
تذارم ،مت
بگت
ناهمواريهای زندگی مرتركتان را مرم م كن تد
و آسوده با هم زندگی را پ ش ببرید چتون بته
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دوران پ ری و احتماالً به زودی منهایی نزدیتك
م شویم و ه چ چ تزی نتاگوارمر از زنتدگی در
منهایی ن ست ،حرفهای مرا بپذیر و سعی كن در
مو مؤثر باشد.
 م ل ندارم زندگی بتا او را زیتر یتك ستقادامه دهم ،منتظرم دخترمان شوهر كند ما متن
هم پی زندگی مستقل خود بروم.
 بچهها چه م كنند؟ دخترم به زودی در رشتهی علوم آزمایرتگاهیفار التحصتت ل م شتتود و پستترم هتتم بتته زودی
دیپلمش را م گ رد.
 م نو… سئوالی دارم؟ چه سئوال  ،بپر . كتاب سه قطره خون صادق هدایت را كه به موهدیه داده بودم آیا هنوز داري؟
 نه ،گمش كردم!مطمئن نبتودم حق قتت را گفتته باشتد ،كتتاب
هدیهای بود كه نازن ن بتا نوشتتن چنتد ستطر
یادبود ،زمان برگرت متا از شهرشتان بته متن
تالهای فراموش تی
تان ست
تن در همت
تود و مت
داده بت
زندگ ام با ختط زدن جمتالت نتازن ن و نوشتتن
جمالمی از زبتان ختودم بته م نتو هدیته داده
ً م ل داشتم امروز جزء كتابهتای
بودم .شدیدا
من باشد.
 آیا مطمئن هستی كه نم موانی پ دایش كن ؟ بل  ،مطمئنم .متأسفم م الد .ولی اگر هنتوزآن را داشتم چرا م ل داری پس بگ ري؟
 از این كتاب خاطره دارم. م موانم بپرسم چه خاطرهاي؟ از این مطلب بگذریم. من در طول گذشت این سالها حوادا روزهتایمرا در دفتری نوشتهام ،مطمئن باش روزی آن را
به دستت م رسانم.
 چه خوب ،ما متولد میشویم که از زنتدگیمانداستانی نوشته شود ،حال كه هستم ب تاور متا
با خود ببرم.
 حال زود استت ،یتك روزی بته دستتت ختواهمرساند .م خواستم خواهش كنم اگر ممكنته چنتد
خطی برایم بنویس  .م دان  .من هر چه از متو
یادبود داشتهام همه را حفظ كردهام.
 -در چه موردی م ل داری بنویسم.
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 هر چه م ل خودت است ،م خواهم خط و انرایترا امروز داشته باشم .م الد احسا می کنم با
حرف زدن با مو و شن دن آنچه مو گفتهای خ لی
سبك شدهام.
 چه خوب ،خوشحالم كردي. م موانم هر زمان كه به شهرمان آمدی به موملفن كنم؟
 اگر بتوانم دلداريات بدهم خوشحال م شتوم.ولی زندگ ات را به خاطر من ویران نكن.
این شد كه من چند سطری از ابتدا ما انتها
با مضمون پاكی و صداقت نوشتم و از طری
آشنایی به او رساندم.
ما به امروز كه چند سالی از این صحبت
م گذرد و من چند سفر دیگر هم به شهرمان
داشتم و در هر موقع تی چند صحبت ملفن  ،او
هنوز از همسرش جدا نرده .شادم و شادمر.
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3
كرور محل اقامت من در این سی و یك سال
ً نزدیك
اخ ر ،مح طی بس ار سردس ر است .حدودا
قطب قرار دارد و بادهای سردی كه از آن سر
وزیده م شود حتا مابستانها را هم م مواند
خنك كند .سالهای ابتدای مهاجرت درجهی سرما
حتا ما سی درجه زیر صفر هم م رس د .بادهای
سرد و سوزان ،برف سپ د اما زیبا و روشن در
طی هفتههای پرت سر هم جزیی از واقع ات
زندگی روزمره محسوب م شود.
اوایل دههی هرتاد م الدی كه پدر ،مادر و چند
عضو دیگر ختانواده بته متا پ وستتند ،هنتوز
سرمای زمستانی به شدت و حّ
دت برقرار بود.
اوایل كه پدر و متادر بت ن فرزنتدان زنتدگی
م كردند من و پدر در اوقات فراغتت بته قتدم
زدن و صحبت در خ ابانهای پر بترف و یتخ زده
م پرداخت م .پدر با شع م گفت:
ت م الد نگاه كن سب لهایم یخ زده.
و قندیلهای باریك سب لش را ن رانم مت داد.
قندیلهای آویزان سب لش را نگاه م كردم و در
عاب بودم كه چگونه سرما را محمل م كند.
ما اصوالً در سرمای کومتاه متدت زنتدگی کترده
بودیم ،یعنتی سرمای زمستتانی در شتهری کته
دوران م انسالی پدر و کودکی و نوجوانی مترا
پر میکرد ولی اینگونه سرما ما میرفت انستان
را بیطاقتتت کنتتد رو بتته بهتتار و گرمتتای
زندهکنندهای میآورد و دوران ک سالت و کنتار
کرسی خواب دن سپری میشد.
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ادامه زندگی آنها بهخصو جنبهی متادی آن در
شرایط جدیدی که در کرور ایااد شده بود برای
او و مادر بس ار مركل شده بود ،سادهمر ایتن
که حقوق بازنر ستگی او كفتاف مختارج زنتدگی
آنها را نم داد.
 پسرم به چه فكر م كن ؟سال ان زیادی كلمه پسترم را از دهتان پتدرم
نرن ده بودم .از آخرین دیدارمان ،ب ش از ده
سال م گذشتت و آن روزهتایی كته ممتام وجتود
جوانم اشت اق شن دن ایتن كلمته را داشتت او
هم ره دانسته از ادای آن ابتا م كترد .نته،
ب انصاف نباید بود ،گاهی این كلمه را كوماه
در زمتتان نصتت حتی گتتذرا و بتتدون پایتته ادا
م كرد.
 به خودم و شما كه هرگتز فرصتت نرتده بتوداینگونه دراز مدت با هم قدم بتزن م و صتحبت
كنتت م .شتتما اغلتتب اوقتتات فراغتتت را بتتا
دوستانتان م گذراندید.
 م دانم .شماها كوچك و شلو بودید.تالی را
ته دوران خردست
تانی كت
تا زمت
تهها مت
 بچتم گذرانند ،شتلو  ،شت طان و ُ
پتر ستر و صتدا
ً نرانه ستالمتی جستم كوچتك
هستند .این طب عتا
آنها است .از این گذشتته در آن دوران متادر
هم ره شلوغ های ما را به جان م خرید.
 و مو وقتی قدری بزرگمر شده بودی پرخاشهایمتترا نم موانستتتی محمتتل كنتت  .دو ستته بتتار
قهرآم ز خانه را مر كرده بودي.
 ممام روح و جانم به دنبال آرامتش و ستمبلآرامرم یعنی آقاجان َ
پر م كر د.
 پس مو م رفتی كه با آقاجان باش ؟ در ممامی دوران ناآرام زندگ ام آقاجان باحرفهایش خ لی مسل ام م داد.
 پ رمرد مهربان مرا خ لی دوست داشت ،یتادتم آید؟ هم ره م گفتت :متن همته نوههتایم را
ب نهایت دوست دارم ،امتا مت الد چ تز دیگتری
است.
 بلی پدر .اگر آقاجان در زنتدگی متن وجتودنداشت نم دانم امروز با چه مركالمی م بایستت
دست و پناه نرم م كردم!
تورد نتازن ن از متن ستئوالی
پدر هرگتز در مت
نكرده بود .آن روزها شتاید مهممترین پدیتده
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زندگ ام را از حماقتهای جوانی من م پنداشتت
و یا این كه م صور م كترد از مر او دیگتر
هرگز حتا نام نازن ن را ن ز به خاطر نخواهم
آورد .آن را داستانی فراموش شده م پنداشتت،
من هم از نظر روحتی حتتا ستانت متری بته او
نزدیك نبودم و اصوالً اعتمادی كه باید متاب ن
پسر و پدر باشد در خود احسا نم كردم .هرگز
با او در این مورد صحبتی نكرده بودم.
 به خاطرم م آید یك بار مرا در ن متهی راهمر خانه برگرداندمت.
 ولی بار دیگر ممام راه را از آن شتهر متاشهر خودمان طی كردم.
خندهای آرام چاشنی صحبت شد .خندهای كته از
شدت اندوه مه دلم مبدیل به کوهی شده بود كه
راه گلویم را مسدود م كرد.
 بدون پول چگونه مصم م به رفتن م گرفت ؟ همان مقتدار پتول كمتی هتم كته م دادیتد،بهخصو چند مومانی از ع ديها را جمن م كردم
ما شاید روزی به كارم ب اید.
 اما مو ب رتر پولهایت را صرف خریدن كتتابم كردي.
 ولی در ع ن حال یكی دو مومتانی هتم كنتارم گذاشتم.
 یك بار آقاجان چند خطی به من نوشت و متراقدری سرزنش كرد.
 آه… جدي .طفلك پ رمرد ،چندین بار بتا هتمگریست م.
 آقاجان نزد مو گریه كرد؟ گریههای من اشك پ رمرد را در آورده بود. چرا؟ حال فرصت داریتم ،بترایم معریت كتنچگونه خودت را نزد آقاجان م رساندي.
 آیا حرفهایم را باور م كن د؟ً.
 حتماتو از شتگفت ها و ناباوريهتا
 حتا اگتر مملتباشد؟!
 پسرجان معلوم است باور م كنم .معری كن. مح ط خانهمان اغلب آشتفته بتود ،ختودم راپر انر يُ ،
مردی جوانُ ،
پر آواز اما بدون كار
و كاسبی م دیدم ،غمگ ن بودم ،به دالیلتی كته
بتترایم مهتتم و پ چ تتده بتتود دل بتته محصتت ل
نم دادم .نوزده سال داشتم و چتون م دانستتم
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روزی باز طاقتم ممام خواهد شد مبلتغ پناتاه
مومان پسانداز داشتم ،برای جوان قانعی چتون
ً زیادی محسوب م شد ،به وس لهی
من پول مقریبا
اموبو از شهر محل سكونتمان به اهواز رست دم،
سخت در فكر پ تداکردن كتاری بتودم .در مهمتان-
خانهی محقری مستقر شدم .به هتر دری كته زدم
كاری پ دا نكردم ،چند روز اول بخور و نم تر
سپری شد دیدم چاره كار نم شتود .رفتتم ستوی
شتتهربانی شتتهر و مقاضتتای دیتتدار بتتا رئتت س
شهربانی كردم ،مترا نتزد سترهنگی راهنمتایی
كردند ،دانستم ستمت معاونتت اداره را دارد.
طری صحبت و معاشرت را آموخته بتودم حتال و
احوال خودم را نه با ذكر آشنایی و شغل شتما
برایش معری كردم و ایتن كته اهتل راه ختالف
ن ستم و در ع ن حتال مقاضتای راه حتل كتردم.
ابتدا راهنمای ای به عقلش نرست د .پرست دم.
اگر شخصی مثل من بتا ممتام جتوان اش صتبر و
بردبارياش ،محملش ممام شتود و از راه راستت
منحرف شود ،مقصر كته م باشتد؟ بتا صتم م تی
كامالً جدی جواب داد :اگر از دیوار خانه كستی
باال بروي ،مرا به ضرب گلوله پتای ن خواهنتد
آورد!
سالها بعد به یاد سرهنگی در ارمتش افتتادم.
اوایل استخدامم در قسمت دفتر ادارهای و بتا
ب پولی دستت و پناته نترم م كتردم .آن ستال
تود در
ترد بت
تك و بس ت ار ست
تران خرت
تتان مهت
زمست
مغازهای یک کت به رنگ سبز س ر و مدل ارمرتی
ولی از جنس پرم ،گترم و ارزانتی خریتدم كته
بعدها دانستم مخصو درجهداران آمریكایی است
و متتن ندانستتته آن را م پوشتت دم ،آن جنتتاب
سرهنگ با داشتن چند برابر سن و حقوق ماهانه
من ،از كت من خوشش ن امده بتود و چتون زختم
زبانهای ب دل ل او را متوجته نم شتدم اغلتب
مورد ن شخند او قرار م گرفتم ،سراناام روزی
مؤدبانه به او اعتراض كتردم كته از رفتتارش
ته :ح ت كته
تا خرتم غریتد كت
دست بتردارد ،بت
پارابلومم(اسلحهام) همراهم ن ست؟ گویا ایتن
كه ممامی بدبخت های انسان ،چه از نتادانی و
توارد زنتدگی
چه از حقارتهاي آنها در همته مت
چارهاش فقط شتل ك گلولتهای م موانتد باشتد.
جناب سرهنگ با موض م دوست نزدیكی كه با هتم
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در آن اداره همكار بودیم و ایتن كته ایرتان
این كت را به خاطر گرم اش م پوشند و نه بته
خاطر آمریكایی بتودنش عتذر ز یادی از عملتش
خواست ،حتا خواهش كرد كت بهتر و گرممتری را
به من هدیه بدهد ،چه م دانم ،آن كتت مخصتو
درجهداران آمریكایی و آن جناب روی آمریكایی
بودنش حساس ت داشت .ولی متن هم رته در ایتن
گونه موارد لخت و عور بودن و گرسنگی كرت دن
را به قبول چ زی رایگان مرج م م دادم.
جناب سرهنگ معاون شهربانی معری كرد كه بته
زودی برای درجهداری كتادر شتهربانی متقاضتی
م خواهند ،پ رتنهاد داد شتركت كتن چته بستا
بتوانی وارد شتوی و در عت ن ختدمت و پتس از
كوشش موف شوی دیپلمت را بگ ری و افسر خوبی
شوي ،پ رنهاد خ لی خوبی بود ولی یون فرم را
در ه چ مدل و رنگی نم پسندیدم ،جتواب دادم،
قصد دارم در پاالیرگاه نفت کتاری دستت و پتا
كنم ،اگر موف نردم ما زمان ثبت نتام فرصتت
برگرت دارم .در مح ط نفتخ ز و ثروممند وطنم
هم دردم دوا نرد .پولم رو بته اممتام بتود.
بل ط اموبتو خریتدم و بته اصتفهان رست دم.
ِ عمتتهخانم در ایتتن شتتهر در
م دانستتتم پستتر
كارخانهای كار م كند .فكر كردم شتاید موستط
او بتوانم كاری دست و پا كنم .بته هتر جتان
كندنی بود پسر عمه را پ دا كتردم .بته زودی
دانستم ب رغبت زیاد او ،دو روزی م موانم در
منها اماقش با او زندگی كنم .خ الم را راحت
كرد كه از كار خبری ن ست .ده مومتان بترایم
باقی مانده بود ،م دانستتم بتا هتر مرتقت و
ذلتی كه هست با این پول باید به دامتان پتر
محبت آقاجان پناه ببرم ،چون از كمبتود پتول
ً نگران بودم از پسر عمه مقاضتای ب ستت
شدیدا
مومان قرض كردم و قول دادم موسط آقاجان پول
را برایش پس خواهم فرستاد ،پسرعمه با هتزار
قسم و آیه مرا مطمئن كرد كته ه چ پتولی در
بساط ندارد ،در اماق پسرعمه بترای ایتن كته
كاری مثبت اناتام داده باشتم مزی ن دیتوار
سف د منها ماقچه اش را به عهتده گترفتم و در
همان مكان بود كه به طتور امفتاق چرتمم بته
دفتر حستاب پسانتدازش افتتاد ،دستت بتر روی
قلبم ،حق قت میگویم ،دفترچه باز بتود و متن
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را بته نتام او دیتدم .ولتی
ن اوردم .م دان تد پتدر ،او
ورود من به این كرور آمتد و
را مهمتان متن و برادرهتایم

رقم قابل موجهی
هرگز به روی او
چند سال بعد از
هفتههای اول ته
بود.
 پسرم .چه راههایی را طی و چته حتوادثی راماربه كردي!
 برای این كه اگر روزی موف نردم ختودم راسرزنش نكنم كه مالش نكرده بودم .همته مصتایب
زندگی را به جان خریدم.
 خ لی جوان بودي. ولی م دانستتم دیگتر جتایی در خانته شتماندارم.
پدر یقهی پالتویش را ك مر بر گردنش فرترد.
متوجه شدم دستكشهایش كفاف سرمای ستوزنده را
نم دهد.
 پدر .دستكری چرمی كه درونش با پرم گوسفندمودوزی شده و ماال استتفاده از آن را پ تدا
نكردم دارم ،م ل دارید از آن استفاده كن د،
هوا به شدت سرد است و ایتن كته شتما داریتد
چاره سرما را نم كند.
 خ لی سرد شده .چرا قبول نم كنم ،م موان مبرگردیم خانه ،دلم فناانی چای دا م خواهد.
ً ساكت بود ،غ ر از
در ح ن برگرتن پدر مقریبا
چند ستئوالی كومتاه پرستش دی گری نكترد ،در
افكار خودش غرق شده بود ما به خانه رس دیم.
 بچهها هنوز برنگرتهاند؟ نه ،االن زود است.پدر لبا عوض كرد و در خالل این مدت چتای را
آماده كردم و با دو فناان و قطعهای شت رینی
كه هلنا پخته بود كنار هم نرست م.
بته آن مثتل
پدر س گاری آمش زد ،با پكی عم
هم رتته كتته در ختتالل صتتحبت ذره ذره و گتتاهی
حلقتتهکنان دود را از دهتتان ب تترون م فرستتتاد
گفت :بق هاش را برایم معری كن.
 راه مهران را پ ش گرفتم ،آن زمان كرایتهیاموبو زیاد نبود یا این كه من امروز چنت ن
مصوری دارم ،چند مومانی برایم بتاقی مانتده
بود ما بتوانم شب را در مهمانخانتهای محقتر
سپری كنم ،مهمانخانه كه چه عرض كتنم ،ستالن
بزرگی بود با معداد شاید سی مختختواب فلتزی
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زهواردررفته كه با هر حركتی صدای نالتههایش
بلند م شد ،حال م شود مصور كرد كه اگر همهی
آنهایی كه شب بر روی آن مختخوابها خواب تده
بودنتتد م خواستتتند در آن واحتتد در آن غلتتت
بخورند چه سمفونی ناهنااری بلند م شد.
و آلوده نبود اما بوهتای مختلفتی
سالن كث
در فضا پخش بود ،به نظافت و پاك زگی عادت و
عالقه داشتم ،در اول ن نگتاه از محتل ختوابم
متوجه شدم كه ملحفهاش عتوض نرتده ،از ختانم
مسنی كه آن جا كار م كرد مقاضای وسایل نظ
كردم ،برایم آورد ،پتول آن شتب خواب تدن را
پرداخته بتودم ،وقتتی ك ت زهتوار در رفتته
بتتاقی مانتتده بتترای
مرتتهورم را بتتا چنتتد
اطم نان از خطر دستبرد زیر بالش گذاشتم بته
خاطرهای پابرجتا و
یاد آوردم روزی هم ن ك
هم ره زنده برایم به جا گذاشته است.
 چه خاطرهاي؟ كناكاو نگاهم كرد ،گویا هرگزپولی داشته باشتم.
مصور نم كرد من روزی ك
حتا محقر و خالی از پول.
 آه پدر ،خاطرهای قدیمی است ،روزی در گذشتهپول مرا دیده بتود
دوستی بس ار صم می كه ك
ته متن
توار در رفتگتیاش بت
با ممام كهنگی و زهت
زیبایی دارم.
گفت :چه ك
پدر س گارش را در زیر ست گاری ختاموش كترد.
ً نامرئی خاكستر ست گار
لکههای كوچك و مقریبا
را از روی شلوارش پراكند و آخرین جرعه چتاي
را نوش د .دستهایش را كه حال گرم شتده بتود
به نرمی روی دست من قرار داد ،گویا م خواست
دستم را نوازش كنتد ولتی متن م دانستتم كته
نوازش دادن بلد ن ست.
 بگو .بق هاش را بگو. چرمانم مازه داشت گرم م شد كه بوی صتابونزرد ملحفهی مازه شسته شده مرا بته یتاد روز
شستروی حاج داییجان انداخت.
 مو روز شستروی حاجدایی جتان را بته ختاطرم آوري؟!
 بلی پدر ،پانزده ساله بودم ،یك ستال قبتلته یك تی از
تما بت
تت اداری شت
از اول ت ن ماموریت
شهرهای استان فار بود.
 آن روز همه در ح تاط انتدرونی منتزل حتاجداییجان جمن شده بودند ،آن انتدرونی مرتهور

306

 /نازن ن همزاد من...

قدم گذاشتن به آن را نداشت ،حتتا

كه كسی ح
خود من.
 م دانم ،حاج دایی شتما انستان مخصتو بتهخودش بود.
 صورت سف د ،چرمان آبی و در مابستانها كالهحص ری سف د و كت و شلوار سف دش را به ختاطر
م آوري؟
تن
ته در واقت
تروفش را كت
تای معت
 بل ت  .حت تا عصتشمر ری باریك با غالف چوب آبنو داشت.
 درست است ،گاهی موجب مر مردم م شد.توبی
تت چت
تان را روی مخت
تاج دای تیجت
 آن روز حتخوابانده بودند و كسی او را م شست .من دیدم
پارچهای سف د بود
كه در دست آن مردهشور ل
و در دست دیگرش صتابون زرد ،حتتا بته ختاطر
متت آورم كتته وقتتتی او را كتتامالً شستتته و آب
كر دند دو حفره ب ن اش هنوز پر از ك صابون
بود.
 خ لی از آن سالها گذشته. ب ش از ن می از عمر من. و شاید ممامی عمر من. آیا فناان دیگری چای م خواه د؟ً
 بل  .در ایتن هتوای سترد چتای دا واقعتالذتبخش است.
فناانی دیگر چای برایش آوردم و در خالل ایتن
كار او را بر روی مبل كته بته طتور راحتت و
آرامی لم ده بود نگاه كردم ،در فكتر عم قتی
فرو رفته بود ،نم دانستم مأث ر حرفهتای متن
است یا این كه سبب شدهام او به یتاد یتار و
دوستانش افتاده باشد .ب شتك در ایتن مملكتت
غریب و دور افتاده و ب هم زبان بدون دوستان
گذشتهاش نم موانست زیاد به او ختوش بگتذرد،
تدانش ،متادر و چنتد دوستت و
من و باقی فرزنت
ً
آشنای دیگر اغلب در كنارش بودیم ولی طب عتا
ته او بته آن
تدگ اش نم شتد كت
آن معاشرت و زنت
عادت داشت.
 كی به شهرمان و پدربزرگ رس دي؟ با پولی که برایم باقی مانتده بتود بلت طاموبو خریدم و آخرین پنت ریالی را با دقتت
مه ک فم قتایم کتردم .وقتتی اموبتو نزدیتك
امامزاده هاشم موق كرد مثل اغلتب مستافرین
دیگر من هم پ اده شدم و به داخل حرم رفتم و
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آخرین سكهام را مقدیم امامزاده كتردم بتدون
این كه حاجتی خواسته باشم ،چون م دانستم كه
برآورده نم شود .اموبو دوباره حركت كترد و
افكار من مثل هم ره از ورای پناره به ب رون
و سر شاخههای درختان سرسبز اطراف جتاده بتا
هم به كلناار مرغول شدند.
قدری سكوت كردم ،نگاهش طوری بود كه م رساند
متوجه مأثری در ادای آخرین جمالمم شده است.
 پسر جان ،به چه فكر م كن ؟ به انتهای این داستان نزدیك شتدهام ،و آنروز پرواز نگاه من بر فراز درختان موام بتا
یادآوری خاطره غمانگ ز دیگری بود.
 چه خاطرهاي .من سراپا گوشم ،برایم معریتكن.
تاجرا احستا
 فكر نم كنم از شتن دن ایتن متخوبی به شما دست بدهد.
 من م دانم كه در زندگی اشتباهات ب شتماریكردهام و هم ره ام دوار بودم شماها مرمكتب
آن اشتباهات نروید.
این اول ن بار بود كه میشن دم پتدر اعتتراف
به اشتباهات خود م كرد .حترفش چنتان بترایم
عا ب و غ رقابل باور بود كته مصتم م گترفتم
ماجرا را كه هنوز در خاطر دارم و حتا اثترش
را هم هنوز حس م كنم برایش معری كنم.
 آه پدر ،روزی چنان پس گردنی محکمی بته متنزدید كه گردن ،جان و روانم را سوزاند.
 چرا؟ مگر چه كار خالفی كرده بودي؟ً ب مقص ر بودم ،آقاجان م دید
 آن روز واقعاو میدانست كه شما اغلتب خانته ن ستت د و در
در و مر های ما كمك نم كن د ،روزی از شتما
خواست كه موجه ب رتتری بته ایتن موضتود كته
آیندهی ما به آن مربوط م شد داشته باش د.
 پ رمرد انسان شریفی بود. روزی عصتتر متترا صتتدا كردیتتد و بتتا محکتتمپرس دید :فردا مهممرین در ات چه است:
 جواب دادم :انگل س .كال هرتم دب رستان بودم ،امر كردید بتروم و
كتتتابم را ب تتاورم .گفت تتد :بختتوان و متتن
خواندم .گفت د :ملفظات غلط است ،بایتد ایتن
جوری بخوان  .شما زبان انگل سی را به ختوبی
تظ معلتم متن
نمیدانست د و ملفظ شما بتا ملفت
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خ لی فرق داشت و من نفهم ده بتودم شتما چته
گفت د ،همان طوری كه سرم در كتاب بود آهسته
و بامر گفتم :معلم گفته ایتن جتوري… هنتوز
حرفم ممام نرده بود كه ستوزش عم قتی در پتس
گردنم حس كردم .سترم را بلنتد كتردم .متازه
صدای مه ب پس گردنی را شتن دم .ح تران شتدم
كه ،که را م زند ،آن وقت درد در ممام جتانم
دوید ،مازه دانستم شمای د که مرا م زن د به
این هم اكتفتا نكردیتد حستابی مرتت و متالم
دادید ،مصور كرده بودید كه م خواستم به شما
مطلبی یاد بدهم.
تم
ساعتی بعد كه از خانه ب رون رفت د مادر بغلت
ترف مت زد
كرد كه مسل ام بدهد ،گویا با خودش حت
تا پتس
تا بته مت
چون شن دم كه گفت :مرا امام رضت
داد ،حتا از او هم خاالت نم كرد.
مادر نگاه كناكاو و پرسرگر مرا دید ،ادامته
داد:
آن زمان سه سالت بود ،با پدرت رفتته بتودیم
مرهد برای زیارت امام و دیدار فام ل ،مو از
ته
تا گفتت
تت  ،دكترهت
تب دل درد داشت
تودكی اغلت
كت
بودند :ورم روده است:
یك شب دمادم صبم به شتدت ب طتاقتی م كتردي،
همان ستحری بردیمتت دكتتر و او هتم دارویتی
ماویز كرد .مو ب هوش و كبود در بغلم افتاده
بودي .خانم م زبان كه همراهم بود گفتت :متا
من بروم پر و جو كنم داروخانته كرت ك كاتا
قرار دارد شما این طفل معصوم را ببر حرم.
حرم نزدیك بود .نم دانم چه مدمی داختل حترم
بودیم ،ما موانستم گریه كردم و گله از ممام
ِت
ِ ه
بدبخت هایم .ضریم را چنگ زدم و م ان ه
گریه گفتم :آیا درست است كه م گویند :گلت م
بخت كسی را كه بافتند س اه ،بته آب زمتزم و
كوثر هم نتوان سف د كرد! آن کته گلت م بختت
مرا س اه بافت ،آیا رنگ روشن و درخرتانی در
كارگاهش نداشت؟ این بچه را زنده به این شهر
آوردم چگونه مرده به شهرمان بازگردانم .قطن
ام د كرده بودم .درمانده ،متأیو و نتاموان
ناگهان فریادی از مه دل درآوردم :یتا امتام
رضا ،شن دی :با زنتدة بچتهام آمتدم ،چگونته
مردهاش را برگتردانم؟ متن بچتهام را از متو
م خواهم .امام دلش به حتال متن ستوخت ،دلتش
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برای مو هم سوخت ،بزرگواری كرد ،چون ناگهان
چرمهایت را باز كردي ،از عالم ب هوشی ب رون
آمدی و شرود كردی به گریته كتردن ،برگرتت م
خانه ،مویی كه چند روز ه چ چ ز نم موانستتی
بخوري نرستی و كلی خوراک خوردي ،انگتار نته
انگار كه مریش و در حال مترگ بودي ،پتس از
چند روز برگرت م شتهرمان و نتذری را كته در
راه امام و محبتش كرده بودم به جا آوردم.
ً عت ن
 مادرت درست معری كرده بتود ،واقعتاواقعه است.
 ولی پدر ،بار ها از خود پرست ده بتودم ،ازبودنم چه سود!
 بتتازيگتتوش و شتت طان بتتودي ،متتن بتته درنم دادي.
م ل نداشتم وارد صحبت جتدیمری بتا او شتوم،
برای اممام به این گفته او ادامه دادم:
سال ها بعد یك بار باز گتذرم بته حترم امتام
افتاد.
 راست  ،ك ؟ یادمان ن ستت؟ بتا خودمتان و چنتد متن ازدوستان نزدیك شما.
 بل  ،درست است ،متن متاموریتم در یكتی ازشهرهای گ الن بود.
 شهر بس ار زیبا و سبز و خرمی بود. االن هم زیباست خ لتی بته ایتن شتهر موجتهكردهاند.
 من دوران محص ل دوستان زیادی در این شتهرداشتم.
 پس یادت هست؟ بلی پدر ،من ممتام زنتدگ ام را بته ختاطرتات آن را .ولتی ب تان آنهتا
دارم ،حتا جزی ت
امروز ،موجب خرسندی شما نم شود.
 آه گذشتهها گذشته است ،معری كن. امروز یاد آقاجان ب رتتر از همته روزهتایدیگر در ذهنم زنده شتده استت .وقتتی پتس از
تان آقتاجتان
گذشت آن روزها به شهرمان و دامت
رس دم چهل و هرت ساعت چ زی نخورده بودم چون
دیگر پولی در بساط نداشتتم ،پ رمترد پتس از
گذشت چند روز با زبان و استدالل هم ره خوشش،
متقاعدم كرد كه به خانه و سوی شما برگتردم،
نگران محص ل و آیندهی من بود.
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م دان د؟ زمتان كتودكی و نوجتوانی بارهتا و
بارها در مواقن نزول بال و نامالیمات دو دستت
ناموانم را سوی آسمان دراز م كردم و چنگ به
ب هودههایی م زدم كه یادم داده بودند ،ولتی
آن باالها جز مرتی ابر فرترده و ماریتك چ تز
تگ زدن و بته
درخران و ام د دهندهای برای چنت
دامتتان افتتتادن بتترای رهتتایی از غمهتتایم
نم دیدم.
روزی مادر به من گفت :شما و دو دوست صتم می
برای اناام كتاری عتازم مرتهد هستت د .بعتد
ادامه داد كه م مواند شما را راضی كنتد متا
ً
مرا هم همراه خود كن د .اضافه كرد :طب عتتا
به زیارت حرم خواهند رفتت ،بترو و ضتریم را
بگ ر ،درد دل كن ،حاجتت بختواه ،امتام مترا
ً گرههای كوچك و بزرگ زندگ ات
دوست دارد حتما
باز خواهد شد.
حق قتش این كه ه چ حوصله مسافرت نداشتم ،نه
حرف زیادی با هم م زدیم و نه این كه مرا به
جایی م بردید ،سرم به كار ختودم گترم بتود،
ولی غم داشتم ،دلم گرفته بتود ،دن تایم هتم
تد بتود ،بتا
ماریك و خالی از روزنتههای ام ت
دوستتتانم متت گفتم و م خندیتتدم ولتتی در درون
شكستتته و آزرده و افستترده بتتودم ،در درون
م گریستم ولی در ب رون بروز نم دادم.
شما قبول كردید و ما عازم مرهد شدیم ،در یتك
هتل لوكس اقامت كتردیم ،روزی منهتا بته حترم
رفتم .داخل صحن حرم ،نم دانستم آن روز كه در
تهای
بغل مادر رو به مرگ بودم او در چته زاویت
ایستاده بود كه امام آنقدر راحت حرفهتایش را
ته
ً در همان نقطت
شن ده بود ،دلم م خواست دق قا
بایستم ،جمع ت آنقدر زیاد بود كته ب اخت تار
متترا بتته حركتتت در متت آورد و بتته هرگوشتتهای
تراوت و
تای طت
تان در روزهت
تاند .چقتتدر انست
میکرت
ظرافتهای جوان زندگ خود روحش پا و بت آالیش
است ،زندگی من طراوت زیادی نداشتت ،اگتر هتم
تدههایم را در
تد ،خنت
داشت سطحی و زودگذر بودنت
تا
ته مقست م م كتردم مت
لحظات خوشی به چند ن مت
مبادا انعكاسش چ زی را بركند و یتا جتایی را
تا و ب خدشته
تم پت
تا جتان و روحت
خراب كند ،امت
بودند ،آزارم به كسی نم رس د و شاید هم ،همه
را بتت ش از حتتد معمتتول دوستتت م داشتتتم .در
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تودم را دیتدم كته بته
آینهكاری دیوار حرم وجت
تده بتود .نزدیتك
هزاران مكهی شکسته مبتدیل شت
ضریم رس ده بودم ،اهل نراندن بوسته بته فلتز
طالیتتی مرتتبک نبتتودم ،چنتتگ در آن انتتداختم،
تراق و گترم آن مك ته
پ ران ام را بتر ستطم بت
دادم ،در حالتی روحان  ،بیداد و فریاد ،ضتاه
تمانم حتتس
تش اشتتك را در چرت
و زاری گرمتتای جوشت
تاهوی
تودم بیآنکته ه ت
كردم ،در سکوت مطلت وجت
ب رون را برنوم آرام در دل گفتم:
ً میدانی زندگی ش رین است .یكبار مرا
آه…حتما
برگرداندی و یكبار هم شاید هوایم را داشتت
ما برگردم ،رنت و اندوه ما ك ؟ مگر چه عمتل
خالفی مرمكب شدهام كه خود نمت دانم؟ متن بتد
كنم و مو بد پاداشم ده !
كمكم كن ما گرههای كور زندگ ام بتاز شتوند،
كمكم كن ما بتوانم دنبتال زنتدگ ام بتروم و
خود را ب ابم.
 و مو پسرم ،االن این جا هست . و برای این كه دست سرنوشت مرا به این جتابرساند ،سال ان زیادی گذشت و من مصت بتهای
دیگری را متحمل شدم.
 و آنقدر همت داشتی كه دانته دانته موانتنزندگ ات را از م ان برداری و امروز موفت و
سربلند به زندگی راحتا بپردازي.
آنقدر حرفهای نگفته داشتم ما به او بگتویم،
ولی او ب خبر از آنچه كه من از م انش گذشتم
در مبل خانه من نرسته احسا امن ت و آرامتش
م كرد ،حق قت این بود كه در مدت چهل و پتنت
سال ،در واقن بعد از شناخت من از خودم ،این
اول ن و شاید آخرین باری بود كه ما به طتور
دوستانه و در طول چند ساعت موانست م با هتم
صحبت كن م ،در واقن من بگویم و او گوش كند،
ً بترعكس
چون در گذشته هم ره این مرحله دق قا
اناام م شد.
به ساعتم نگاه كردم ،هنتوز چنتد ستاعتی بته
آمدن هلنا و بچهها به خانه مانده بود.
ِتمت
به مردی كه رو بتهرویتم نرستته بتود و س
شتده
پدري ام را داشت نگاه كردم ،پ ر و ضع
بود ،این اواخر متوجه شتده بتودم كته اغلتب
تم م گویتد و
ساكت و در ختود فترو مت رود ،كت
تودش
تار خت
تاید در افكت
تد ،شت
توش م دهت
تتر گت
ب رت
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راحتمر بود ما با گذشتهاش زندگی كند ،ختودم
هم هم نطور هستم ،فرصت مناسبی داشتته باشتم
در گذشتههایم غرق م شوم ،یتاد گرفتتهام بته
ته در زنتدگی
آنچه گذشت فكر كنم بدون ایتن كت
كنون ام ماث ری بگذارد ،کل زندگی این استت،
ما بدون مردید بیگذشتته وجتود نداشتتهایم و
این گذشته است که ما را فرمداده است .ب شتك
پدر هم اینگونه راض مر بود ،ممام آن هتای و
هوی و جناال زندگی پر سر و صتدایش ختاموش و
حال مابور به زندگی ساكتی شده است ،نوههایش
سر به سترش م گذارنتد ،از ستر و كتولش بتاال
ترد
توش م گ ت
تا را در آغت
تد و وقت تی آنهت
م رونت
اجازه م دهد حتا ستب لش را هتم بكرتند ولتی
وقتی این دیدارها و سترگرم های كومتاه متدت
خاموش م شود دوباره به فكر فرو میرود و باز
هم ب شك در زندگی گذشتهاش غوطه م خورد و گم
میشود .م دانستم شاید دیگر فرصت مناسبی دست
ندهد ما اینگونه منها و فار البتال بتا هتم
بنر ن م و ستخن بگتوی م .بتهخصتو ایتن كته
حرفهای زیادی برای گفتن به او داشتم.
در طرز ب تان بست ار دق ت بتودم كته او را
نرناانم چون هر ب ان بدون مفكر از جانب متن
م موانست بهانهای برای رناش او باشد .خواست
من به ختاطر آوردن او از نقتاط ضتعفش نبتود
بلكه احت اج داشتم با او صحبت كنم و او فقط
تز در زنتدگی
گوش كند ،چتون ایتن لحظتات هرگت
دوران گذشته من امفاق ن افتاده بود .سرم را
در اطراف اماق پذیرایی گتردش دادم و بترخالف
معمول که خود از کسی در مورد کارهای هنریام
نظر نمیخواهم پرس دم:
 پدر ،نظرمان در مورد كارهای نقاشی من چتهاست؟
به مابلوهای كار آبرنگ كه در نزدیكتی دیتد او
به دیوار آویزان بود لحظامی نگاه كرد و گفت:
 خ لی قرنگ هستند ،رنگهای مند ولی زنتدهایدارند ،پر از حرارت هستند ،چرا رنگ روغن كم
كار م كن ؟
 بچهها هنوز كوچكند ،وقت مرا زیاد م گ رنداز این گذشته هنوز اماق كار درستت و حستابی
ندارم ،در واقن آمل ه من آشپزخانه ما استت،
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فرصت مناسبی گ ر ب اورم بساط رنتگ روغتن را
هم پهن خواهم كرد.
 چرا زمانی كه به این مملكتت آمتدی دنبتالمحص ل در رشته نقاشی نرفت ؟
 مازه وارد بودم و از در و محص ل فتراري،از ایران پولی برای متن فرستتاده نم شتد در
نت اه م بایست برای امرار معاش كار م كردم،
اما دو سه سال اول در مدرسه عالی نقاشی ثبت
نام كردم ،امتحانی در كار نبود ،چند متابلو
از من خواستند كه نرتان دادم ولتی بته علتت
متقاضی زیاد هر سال جواب رد شن دم ،بعد هتم
كارهای اداری و روزمره و مولد بچتهها چنتان
وقتم را گرفته بود كه فرصت محص ل دیگر دستت
نداد.
نگاه پدر روی مابلوی رنگی از چهتره آقاجتان
تف د او
تدیمی و س ت اه و ست
تس قت
ته از روی عكت
كت
كر ده بودم خ ره ماند.
 آقاجان در جای خوبی جا خوش كرده است. متاسفم كه پ رمرد امروز كنار ما ن ست متازندگی آرام مرا بب ند ،طفلتك هم رته نگتران
آیندهی من بود.
ُ
 هرگاه مرا ب رون میبرد مو انگرت كوچك او رام گرفتی و در كنارش حركت م كردي.
 آن روزها دلم م خواست وسایل نقاشی كتاملیداشتم ،ولی هرگز ب رتر از چند مداد رنگی در
اخت ارم نبود.
 دلم م خواست پزشك خوبی بروي. پسرعموی مادر از سال سوم رشته طب به ستالاول رشته هنرهای زیبا و رشته نقاشی و طراحی
برگرت ،چون م ل داشت نقاش قابلی برود.
 مو خودت امتروز نقتاش خودستاختهای هستت ،كارهتتای متترا م پستتندند چتتون شتتاید در آن
حالتهای وحری و دست نخوردهای م ب نند.
 شاید هم نطور باشد ،چون هرگز كسی بته متنن اموخت رنگهای مورد عالقهام را چگونه مخلوط
كنم و یا این كه چگونته قلتمموهتایم را بته
حركت درآورم متا متابلویم زیبتا از كتار در
ب اید .راستی پدر خاطرهای از زمان دب رستان
و نقاشی به یاد دارم.
 چه خوب ،گوش م دهم ،معری كن. -خسته شدید ،خ لی حرف زدهام.
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 نه ،نه ،بگتو ،م تل دارم بتدانم ،همته آنچ زی که ما به حال نمیدانستم.
 راستی پدر آیا م دانست د سالهای آختر كتهكال دوازده را چند بار امتحان دادم اغلب به
جای رئ س دب ر ستان كته هفتتهای چنتد ستاعت
مدریس زبان فارسی و انرتاء را در ست كل اول
در اخت تتار داشتتت متتن بتته شتتاگردان معلتت م
م دادم؟
 نه ،مو چ زی را معری نكرده بودي. مگر نه این كه در فرهنگ متا بته متا یتادم دهند كه اگر عمل خوبی اناام دادهای ستاكت
باش و از خودت معری نكن و اگر عمل كوچتك و
زشتی اناام دادی منتظر منب ه بزرگی باش؟!
 خب ،بل  ،هم نطوره. من هم چ زی نمت گفتم ،نته منهتا فارستی وانراء مدریس م كتردم ،بلكته اغلتب ستاعتهای
نقاشی بچهها هم در اخت ار من بود.
تم نقاشتی چته
 پس رئ س دب رستتان و آن معلتم كردند؟
 چه م دانم! احتماالً وقتران صرف ایتن م شتدگزارش دهند كه من در نم خوانم!؟
 چه خاطرهای دیگری به یادت آمد؟ در مورد نقاشی است ،به خاطرمان م آید كتهب رتر در دورهی دب رستان كاردستی و عالقه من
به نقاشی اغلب مورد بحث در خانهی ما بود؟
 بل  ،به خاطر دارم .گله م شد كه مو به ایتنكارها ب رتر از در و مرقت م رس دي.
 آه پدر ،عالقهی من به هنر و خواندن كتابهایمتتورد عالقتتهام بق تته ضتتروریات زنتتدگ ام را
محتالرعاد قرار داده بود .امتحتان پتس دادن و
تد كته
مسابقهی نقاشی در دب رستان هم باعتث شت
تور
اعتماد من نسبت بته معلمت ن و نتاظران امت
ترود ،در واقتن مستبب
فرهنگی به كلی از ب ن بت
تد .قصتد
گریزان بودن من از محص ل آنهتا بودنت
تد
انتقام از شما داشتند ،به ناح عمل میکردنت
و به این صورت سالهای زندگیام را میدزدیدند.
فکر میکردم چه در هایم را یاد بگ رم چه یتاد
نگ رم نت اه مردودی من است.
 چرا؟ مگر چه امفاقی افتاد؟ شما محل كارمان در یكی از شتهرهای استتانگ الن شده بود.
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 بل  ،بل  ،معلوم است كته بته یتاد دارم وخاطرات خوبی هم از این شهر دارم.
 فصل خرك كردن برگ چاي ،عطر آن مثل هالهایو نامریی از سرخوشی زندگی ممتام فضتای
لط
شهر را م پوشاند.
تن در
تازهی مت
تدون اجت
تتان بت
تك مابست
تو یت
 و متكارخانهای كه چای مول د م كرد چند ماه كتار
كرده بودي.
 پس شما م دانست د؟! بل  ،مادرت معری كرده بود. در همان شهر بود كه روزی متن و چنتد نفتردیگر را با سرپرستی معلمی ب ق د و بند برای
مسابقهی نقاشی به مركز استان فرستادند .آیا
به خاطرمان م آید؟
 نه متاسفانه ه چ به خاطر نم آورم. روز مسابقه با وسایل كارم در دست گوشتهایتركت مستابقه
منتظر باز شدن درب سالن محتل شت
بودم .مردی م انسال ،كومتاه قتد بتا موهتای
ریخته را دیدم كه به سوی من در حركتت بتود،
از كنارم گذشت و چند قدم بعد به جمتن چنتد
جوان دیگر رس د .با پستری بته گرمتی ستالم و
احوالپرستتی كتترد و او را بتته ستتویی كرتت د،
متأسفانه سوی من ولی با قدری فاصله ،فاصتله
آنقدر كم بتود كته حرفهایرتان را بته ختوبی
شن دم ،مرد م انسال به جوان قول مت داد كته
امسال هم او مثل سالهای قبل نفر اول خواهتد
شد .از شن دن این حرفها كناكاو شدم ،در پر
و جویی كه همان روز كردم دانستم كه آن مترد
بازر مخصو و نظر دهندهی مسابقه و آن جوان
فرزند یكی از بزرگتان شتهر و آشتنای نزدیتك
ایران م باشد ،سخت غمگ ن و نگران شدم ،قض ه
را برای سرپرست الابالی گروه خودمتان معریت
كردم و این كه برندهی مسابقه از االن مع ت ن
شده و من در ا ین شترایط كته برنتده از االن
معلوم باشد شركت نخواهم كرد و چن ن هم شتد،
همان روز نت اه اعالم و من ه چ معابی نكتردم
كه همان جتوان برنتده اعتالم و بته زودی بته
مهران برای شتركت در مستابقه ف نتال اعتزام
م شد.
مدل آن مسابقه را من هنتوز بته ختاطر دارم،
گلتتدانی ستتفال ن انباشتتته از گلهتتای قرمتتز
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ته كتچ ستف د
شمعدانی درشت بود بهخصو این كت
خاكستری ناشتی از رطوبتت ختا گلتدان ستایه
روشنهای زیبایی به گلدان داده بود.
پدر متفكر س گار دیگری آمش زد و در حالی كه
دود را در هوا پراكنده م كرد گفت:
 نادرستی و ظلم در همهی شئون مملكتت وجتودداشتتت ،وقتتتی رئتت س کتتل ختتالفكتتار ،دو رو و
بیمسئول ت باشد چه انتظتاری از زیتر دستتها
تاف و اعمتال
م شد داشت ،آن دوره ،دورهی احات
ُرد مقاصد با حربه نادرست ها بود.
زور و پ رب
 ولی آموزش و پرورش بایتد پتا و مبترا ازاین مص بتها باشد.
 ما در مح طی رشد و زندگی كردیم كه انتظارتگ متا رخنته
هم ن كارها هم م رفتت ،در فرهنت
کرده بود.
آه ،چه خاطرات س اه و دردآلتودی داشتتم كته
برای پدرم معری كنم ولی م دانستم آب ریخته
شده را نم شود دوباره به سبو برگرداند.
تد از اولت ن و آخترین صتحبت
پدر چند سال بعت
طویل ما با هم به علتت ب متاری درگذشتت .در
ته حتس كترده
واقن درست زمانی مرا مر كرد كت
بودم او را دوباره به دست آوردهام و آنقتدر
محبتهای پنهان شده و ابراز نرده داشتتم كته
در اخت ارش قرار دهم.
ً از زمانی كه مادر موستط نامتهای م تل
دق قا
آمدن آنها را به نزد ما اطالد داد ،جوشری از
بخرایش پدر در من به غل ان در آمد ،به هم ن
خاطر با خود عهد كردم كه هرگتز گذشتتهها را
به صورت قهر و كدورت به خاطرش ن تاورم و از
هرگونه كمكی به او دریغ نكنم .این شد كه با
آغوش باز پذیرای آنها شدم و مدت چهارده سال
زندگ اش با متا در ایناتا و متا آخترین روز
زندگ اش او را منها نگذاردم.
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4
آواز استاد بنان در فضای اماق كارم زوایای
وجودم را نوازش م دهد ،نم دانم در طول
زندگ ام چند بار آهنگهای جاودانه او را
شن دهام ،عابا كه ما به امروز از شن دن
اشقی
آنها خسته نردهام ،اسم مرانه":مرا
شیدا یو كردي"م باشد ،صدای مخمل ن این مرد
موجب مسك ن روح من و باعث م شود ممامی
احساسات خفته من ب دار شوند.
سهپایه نقاش ام را جلتو كرت دهام ،طرحتی از
پای ز را كه در فكر بودم بوست لهی رنگهتایم
زنده كنم از روی بوم پا م كنم چتون پتای ز
تایش طرح تی از
ترا م ت آزارد ،جت
تاهی مت
توز گت
هنت
مابستان رسم م كنم ،متدل متن عكستی استت از
مابستان گذشته كته ح تاط خانتهمان را نرتان
م دهد .در كنار ح اط كه مفروش به چمتن استت
درخت منومند آلو سرفراز ایستتاده استت و در
مقابلش ن مكت چوبی كته پرتت ای فلتزی دارد.
هلنا پارسال قسمت چوب ن ن مكتت را بته رنتگ
تگ ن مكتت در
سبز زیبایی زینت داد ،ستبزی رنت
سبزینگی جنگل فرو رفته است ،قسمت چ ن مكتت
معدادی از ستنگهای پهتن موزای ك كته بتدون
استفاده قرار گرفته بودند وجود دارد كه بتر
ُز سترخ
روی آن گلدانی با چند بومته گلهتای ر
قرار دادهام كه جلوهای از م زی سنگی به خود
گرفته است.
مغ ر سرین فصل بهار به مابستتان كته شترود
شده بود به من فرصت نداده بود ما چمن ح تاط
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را كه انبوهی از گلهای وحری و ریز م نتا را
در خود غرق كرده بود اصالح كنم .سطم ح اط ما
حدی وحری به نظر م رسد .گلهای درشت و زیبای
شقای كه هر سال شاداب و پتا برجتا ستر از
غنچه در م آورند جلوه خاصی به ن مكت و پرتت
همهی این ها درختان ب د و كاج جنگل مررف به
ح اط داده است.
عكس را ،در واقن مدل نقاش ام را كه خودم سال
تت نگتاه مت كنم ،از
تهام بته دقت
گذشته انداختت
ً
صندل ام بلند م شوم و از م ان پناتره دق قتا
ترح را ریختتهام،
همان محل را نگاه مت كنم .طت
ً بزرگ انتخاب كردهام و
بوم نقاش ام را مقریبا
باید هفتههای زیادی را روی آن كار كنم ،صدای
استاد در ح ن ادغتام رنگهتا مترا بته دن تای
دیگری م برد.
آه .چقدر دلنرت ن استت صتدایی و آوازی زیبتا
شن دن .مر فكرم به پرواز در م آید و با هتم
تادی از آشتنایی
به گذشته سفر م كن م .مدت زیت
من و نتازن ن نگذشتته بتود ،مازگ هتا در شتب-
تر
تادر و دیگت
تدر و مت
ته پت
نر ن های خانوادگی كت
دوستان آنها را برقرار م كردند بته ختاطر او
شركت م كردم .شبی پس از صرف شام ،ختانمی از
تكوت كترد متا
آشنایان مدعوین را دعتوت بته ست
نازن ن مرانهای بخواند ،سخت معاب كردم ما به
حال به من نگفته بود كه صدایی خوش دارد ،همه
ساكت شدیم او مرانهای دلنر ن از یك خواننتده
مرهور زن خواند ،لذت بردم ،چته صتدای صتاف و
تس
روح نوازی داشت ،عاش بودم عاش مر شتدم .پت
از اممام هنرنمایی او متوجه شدم مادرم سر در
گوش همان خانم به ناوا مرغول استت ،آن ختانم
سر برداشت و لحظامی مرا نگاه كرد ،فاصلهی من
تود ،ایتن قترار متن و
ً زیاد بت
با آنها مقریبا
نازن ن بود كه در ماالس دور از هتم بنرت ن م
ما كسی سر از راز ما در ن اورد ،آن خانم بتا
تان
تد از متن ختواهش كترد كته برایرت
صدای بلنت
بخوانم.
انكتتار و ستترپ چی ممكتتن نبتتود ،حرفرتتان را
پذیرفتم و برایران خواندم:
"شب به گلستان ین ا ،منتظرت بودم"مرانه معتروف
و جاودانه مرحوم داریوش رف عی را ما نازن ن
ب رتر دوستم بدارد ،و شاهد مأث ر صتدایم در
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آنها بودم ،در ماالس بعد دانست م كته بتدون
تالی از لط ت
تان خت
تازن ن بزمرت
تن و نت
تور مت
حضت
م باشد.
به خودم م آیم و این بار هلنا در فكرم جتا
تر مهربتان و صتم می متن كته
خوش م كند .همست
م دانم دوستتم دارد و بست ار نگتران حتال و
احوال این روزهای متن استت ،چته م موانستتم
بكنم ،ختود بته او آمتوختم كته هت چ نكتتهی
پنهانی نباید در زنتدگی زناشتوی مان داشتته
باش م ،امفاقی افتاده است و خواه ناخواه به
جریانی كر ده شدهام كه آن سویش بته نتازن ن
ختم م شود.
هلنا ماكنون از من اسم زنی را كته اینگونته
پریرانم كرده نپرس ده .آیا هلنا نادیده بته
او حسادت م كند؟ آیا من عمل زشت و نادرستتی
اناام م دهم؟
راستی چه م موانم بكنم؟ ابتدا نتازن ن بتود
بعد هلنا در زندگ ام پ دا شد .از این گذشته
مما دوبارهی من بتا نتازن ن و یتا بترعكس،
عملی بتود كته بته هتر صتورت روزی م بایستت
برقرار م شد .مگر نه این كه در همتان دوران
جوانی و دلدادگی به همدیگر قول داده بتودیم
اگر دست طب عت متا را از هتم جتدا كترد ،در
آینده در هر شرایط موجود از هم باخبر شویم؟
از این گذشته مگر نه این كه من نت م ب رتتر
زنتتدگی ستتالم و برقتترار امتتروزم را متتدیون
پرتتت بانی و مراقبتهتتای عاشتتقانه او در آن
تن روز رست ده
دوران هستم؟ و حتال او بته ایت
است.
ترا
تن م آیتد و مت
تواب مت
مادر نازن ن شبی به خت
نگران به یاد آنها م اندازد و باعث م شود كه
من آنها را در شهرشان پ تدا كتنم ،بتا آنهتا
مما بگ رم و این مما را ما امروز و این جا
ادامه دهم .نم دانم ما كی م موانم با نازن ن
مما ملفتی داشته باشم و در ع ن حال ه چ م ل
تد از
ندارم موجب مأثر هلنا شوم .به من م گویت
تت كته متن بتا نتازن ن صتحبت
نظر او مهم ن ست
تم حرفهایمتان
م كنم ،بهخصو این كه قسمت اعظت
را برایش مرجمه م كنم ،ولتی نتازن ن در ختالل
ته
حرفهایش هر چند سعی دارد مرا متقاعد كند كت
گذشته را فراموش كرده است ولی حرفهایش ثبتامی
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ندارد چون آن دوران و آنچه گذشتت جتزء حتوادا
دوران حسا جوان اش بوده و به راحتا از خاطر
نم رود .ولی در طرز ب ان و معریت آنچته كته
گذشته احسا م كنم موج عظ می از خواستتهها و
تاقی
ته شتدت بت
ام دهای مهار شده هنوز در او بت
تایش بست ار واضتم
مانده است .او در خالل حرفهت
م رساند كه در جستاوی گمرده و از دست رفتهای
م باشد.
طفلك از چه حوادثی باید گذشته باشد .دختتری
با آن شادابی و شادي ،امروز به زن م انسالی
مبدل شده كه هنوز در جستاوی خوشبختی از دست
رفته است.
تردن او هت چ
نم دانم چترا دو بتار ازدواج كت
كدام به خوشبختی و ستعادت وی كمكتی نكترده،
ً دختری كه متا عمت وجتودش در جتوانی
طب عتا
عاش مردی شده و این عر با شكست مواجه شده
باشد نم مواند مرد دیگتری را كامتل و عم ت
دوست بتدارد و بتا او كتامالً راضتی زنتدگ ای
تدام از ایتن
مرتر داشته باشد .حال اگر هركت
همسران نهایت سعی خود را در خوشتبخت نمتودن
او به كار م بردند بتاز او امتروز متأیو و
سرخورده نم بود؟!
رنگهای ابتتدایی متابلو را زدهام .قلمموهتا
احت اج به شسترو دارند ،آنهتا را م شتویم و
خرك م كنم ،آهنگی جدید از بنان م گذارم ،در
صندل ام فرو م روم و خ ره به بوم نقاشتی در
افكارم دوباره غرق م شوم .نزدیك به سی ستال
از زندگی مرتر من و هلنا م گتذرد ،ثمترهاش
تد متا استت ،حرفتهای در حتد
سه فرزنتد دلبنت
خودمان و خانهای كوچك بتا ماه زامتی مناستب
برای رفاه زندگی داریتم ،هت چكتدام از ایتن
آرامش امروز ب زحمت و گاهی با ریختن قطرهای
اشك به دست ن امد ،امروز بچهها هركدام برای
رو پا ایستادن خود به سویی َ
پتر گرفتهانتد و
من و هلنا منها شدهایم ،ولی كارهای هنری من
سرگرمم م كنتد و همسترم هتم در راه رفتاه و
راحتا من از ه چ محبتی روی گردان ن ست چتون
طب عتش اینگونه بافته شده .شاید ب رتتر بته
این دل ل كه اصل زندگی مرتركمان را چن ن از
ابتدای آشنای مان شرود كردیم.
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با اختالف هرت سال سن من با او ،یعنی در آغاز
تده
آشنایی من ب ست و شش ساله و او ما حتد هات
تانی بتود كته بتا
سالگی برای من موقع ت درخرت
نران دادن اصل راستی و اطم نان مرتتر او را
چون خود ب اموزم و از این رهگذر در آینده از
او در های بهتری در درستی و احتترام و محبتت
تا
توان بت
تر جت
تك دختت
ترم دادن یت
ترم .فت
تاد بگ ت
یت
ته جانبته در فرهنتگ و زبتان كتار
اختالفات همت
سادهای نبود .چه بسا فراز و نر بهایی را طتی
كردیم كه در زمانش محول بست ار بزرگتی بتود.
امروز م موانم اعتراف كتنم كته شتانس متن در
هماهنگی همه جانبه او در همه مراحتل زنتدگ ،
عر پا و ب آالیش او به متن و متن بتا ممتام
ناباوری و گریز از عر  ،احترام و محبت عم ت
من به او بوده است.
او با سن كم خود شااعانه اعتتراف بته عرتقی
كرد كه برای ختود او ن تز
و عم
گرم ،لط
ب سابقه و لذتبختش امتا بترای متن مادیتد و
ُنتگ و
معری چندین باره ایتن مطلتب كهنته ،گ
ُنگ از این نظر كه بتا مارب تات
قدیمی بود ،گ
ملخ خود هرگز نتوانسته بودم ش رینی عرت را
دوباره در و پذیرا باشم.
من عر را با هر آنچه كته در آن وجتود دارد
به درست  ،محص ل و حالجی كتردهام ،دوبتاره و
چند باره عاش شدن را مردود مت دانم و حتتا
بر این باورم كه دوباره عاش شدن گذشتته از
مرحله راستی عم آن از پتاك اش ن تز گذشتته
است ،چون هر چه باعتث بریتدن پ ونتد و دوری
شده باشد ،با ممتام سترپوش گذاشتتنها مترور
ایام عر را در فكر و روح ثابت و بكر نگتاه
م دارد اما دیگر جایی برای مكترار و مادیتد
آن باقی نم گذارد و من امروز بته ایتن دوره
از زندگی احساس ام رس دهام.
تت
من هلنا را صم مانه ،خالصانه و عادالنه دوست
م دارم و از نهایت محبت و احترام و مفاهم من
برخوردار است ،ولی الزم نمت دانم بتا كلمتامی
مکراری در مورد عر و محبت وفتاداری ختود را
نسبت به او مضم ن كنم ،چون آزموده را آزمودن
جایز نم باشد.
من و او دو انسان معمولی ولتی بتا اختالفتات
زیادی در ب ان احساسمان هست م ،چته مت دانم
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او در آینده عر را چگونه مفس ر خواهد كرد،
آیا آن روز موان محمل ضربهای دیگر را خواهم
داشت؟
ً در ایتن
تروز و خصوصتا
تدگی امت
در فضای مدرن زنت
قسمت از دن ا هم ره عر و دوست داشتتن را بته
تده
بازی گرفتهاند ،عر و محبت مانند كتاالیی شت
تورمی بته
است كه در هر جایی م شود آن را به صت
دست آورد ،ولی من با حس اطم نانی كه به همستر
تای
ته غمهت
و شریك زندگ ام دارم خ لی از اینگونت
تر و
زندگی را ب رنگ كردهام ،ولی هنوز چنان مت
تار
ته انكت
فرار از عر در من قوی و باقی است كت
آن را راحتمر پذیرفتهام ما اعتراف به آن را.
صدای زنگ ملفن ممامی افكار مرا مانند فتوجی
از مرغان مازه نرسته و هنوز بال نبستته ،از
چ زی مرس ده و دوباره بال گروده به گوشتهای
م پراند و به خود م آورد .گوشی را برم دارم
و صدای هلنا م پ چد:
 سالم مرد من ،حالت چطوره است؟ آه هلنا ،سالم عزیزم ،بگذار صدای موزیك راكم كنم.
 م الد ،مو باید قدری به موزیك به زبانهتایدیگر هتم موجته كنت  ،منهتا شتن دن موست قی
ایرانی شاید موجب فرسایش روحت برود.
 عزیز من ،من موس ق ای را كه م شنوم بایتدآن را بفهمم ،معانی و ب تان آهنتگ را بایتد
در كنم ،از اینها گذشته بایتد ختودم را در
تدا كتنم .آن موقتن استت كته
آن برناسم و پ ت
احسا رضایت و خرنودی م كنم و انر ی ب رتری
به دست م آورم .اگر غمگ نم ،غمگ نمر م شتوم
و اگر شادم شادمر.
 مگر نه این كه موس قی ایرانتی همتهاش متأثرانگ زه ،بهخصو آنهایی كه مو گوش م ده ؟
 درسته ،ولی در هر دو حالت عم دارد ،سطحیو گذرا ن ست.
 مابلو در چه حال است؟ كار پر زحمتی را شرود كردهام. ولی فرصت داری كه با خ ال راحت كار مابلورا به پ ش ببري.
 هر رنگی را كه در جایش م نرتانم م ختواهمزیبامر جلوه كند.
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 هم ره هم ن را م گتوی  ،ایتن كته نم شتودزیبامر از زیبا خل كرد.
 پس آنهای دیگر چه؟ آنهایی كه بهتر از متنو زیبامر نقش م كنند.
تتگی دارد كته
 هر گلتی یتك بتویی دارد ،بستبب ند و كه نظر دهد ،از نظر من متو بهتترین
را خل م كن .
 اگر من مرتوق ختوبی مثتل متو نداشتتم چتهم موانستم بكنم؟!
 خوشحالم كه این را م گوی  ،ولتی آنچته راكه من لحظهای قبتل گفتتم منهتا متن ن ستتم،
خ ل های دیگر كه كارهای مترا م پستندند هتم
گفتهاند.
 م دانی شقای ها طتوری در عكتس متدل قترارگرفتهاند كه من نم موانم داخلران را بب تنم
و نران دهم.
 م دانم ،عكس را به صورمی گرفتهای كه ایتنچن ن است و این خود زیبایی و دستت نختوردگی
خود را دارد.
 هلنا ،آیا ماكنون شقای های وحری را زنتدهو سرمست در دشت دیدهاي؟
تا ف ت لم
تس و یت
تط در عكت
تن ،فقت
ِ مت
ته عزی تز
 نتدیدهام ،آیا اختالف زیادی با گلهایی كته متا
در مابستان و در باغچهمان داریم ،دارند؟
 آنها ریزند و به صتورت فرتردهمری در دشتتپراكندهاند .م دان  ،هر بار كه بته شتقایقی
نگاه م كنم و یا آن را لمس مت كنم بته یتاد
پدربزرگم م افتم.
 مو از آقاجان خ لی معری كردهاي. آن روزها ،دوران كتودك ام كته بتا او بتهمزرعهاش م رفت م ،م ان بومههای پنبته اغلتب
شتتقای های وحرتتی م روی تتد ،گتتاهی شتتاخهای
م چ دم ،انتهای ستاقه را م گترفتم و رو بته
تودی در فضتا
آسمان سعی م كردم شتقای را عمت
نگاه دارم ما بب تنم بته كتدام جهتت كرت ده
م شود و به این صورت جهت وزش باد را مرتخ ص
دهم.
 خب ،موف م شدي؟ نه ،چون ساقه آنقدر ظری و ناز بتود كتهنم شد آن را در فضا مستق م نگاه داشت .ولتی
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م شدم متوجه بروم وزش نس م از

بهصورمی موف
كدام طرف است.
 آه ...با چه خاطرات خوبی منها م شوي ،آیامن هم در آن وجود دارم؟
 عزیز من ،اینها ختاطرات دوران كتودكی متناست.
 چه خوب بود اگر من هتم آن روزهتا بتا متوبودم.
 حال م موانم جبران آن روزها را بكنم. آیا م شود زمان و ساعت را به عقب كراند؟تت م م موانتد
 نه ،ولی حال كته بتا هتم هستجبران آن روزها باشد.
 م الد ،مو هم ره جمالمی برای مرم م داري. آیا این خوب است؟ خ لی خوب است ،آیتا ختاطره دیگتری نتداریبرایم معری كن ؟
 بلتتی دارم ،بتته خصتتو ختتاطرات ختتوبی ازپدربزرگ.
 برایم معری كن ولی عزیز من ،مو االن در محل كارت هست . مانعی ندارد ،ساعت استراحتم است. باشد ،خاطره كوماهی معری م كنم كه مأث رزیادی در من گذاشته ،یعنی در واقن با مرگ و
زندگی من.
 چطور مگه؟ م دان  ،متن هرگتز بته قتدرتهای ختارج ازمحدوده انستان بته غ تر از قتدرتهای طب عتت
اعتقادی نداشتم و ندارم ،معتقدم انستان یتك
بار متولد م شود ،یك باز زندگی م كند و یتك
بار هم م م رد .زمانی هم كه انستان از بت ن
رفت همه چ ز برایش ممام م شتود ،روحتش آزاد
م شود و شتاید ،چته مت دانم بته جتایی بتال
م گ رد كه نم دانم كااست .بتاز هتم چته متی-
دانم ،شاید به س ّارهای دیگر ،اما آنچه باقی
م ماند خاطرهای و یادی از اوست؟ اگر انسانی
خوب بود كته او را بتا خوب هتایش بته ختاطر
م آورند و اگر هم انسانی نتادان و بتد بتود
تد و متن یتك
فقط بديهایش را به خاطر م آورنت
بار به چرم خود دیدم كه از كمند مرگ جستم.
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 آه ...م الد ،مرا مرساندي ،وقتتی بته مترگفكر م كنم مر َ
ً اگتر روزی
َم م دارد ،خصوصا
بر
مرا از دست بدهم،
 نگران نباش ،حال كه ب ش از ن م قترن زنتدگیكردهام ،مازه به مرحله آرام زندگ ام رس دهام.
 چه خوب ،برایم معری كن. آقاجان قرار گذاشته بود وقتی برای سركرتیمزارداش م رود ،هر روز جمعه كه نوههتایش از
در و مدرسه فراغت داشتند یكی را بتا ختودش
ببرد و اگر هفتهای بتود كته دیگتر نوههتایش
نم موانستند بتا او برونتد ،مترا بتا ختودش
همراه م كرد ،من عاش مزرعه پنبه و برنت او
بودم ،بهخصو این كه برای رس دن بته مزرعته
مقتتداری از راه م بایستتت بتتا اموبتتو طتتی
م كردیم و مابقی راه را هم بته علتت خرابتی
جادهها مابور بودیم با اسب طتی كنت م و متن
عاش اسبسواری بودم.
زمانی كته ستوار بتر استب م بایستت از عترض
رودخانه پرآبی بگذریم ،اینگونته مواقتن بته
خاطر سن كم من یكی از زارع ن همتراه افستار
اسب مرا نگاه م داشت ،سن زیادی نداشتم ،فكر
م كنم دوازده یا س زده سالم بتود و آقاجتان
ً ممنود كرده بود كته منهتا ستوار استب
اك دا
شوم.
م دانستم فصل موت است و رجبعلی پسر هم سن و
سال خودم كه فرزند كدخدا بود منتظترم استت،
جوان با محبت و خوبی بودُ .
پر انتر ی و مثتل
خودم بازيگوش ،بهترین و بزرگتترین گردوهتای
فصل را برایم كنار م گذاشت ،به من یاد داده
بود كه اگر گردوی مازه و ب نقصی را مدمی در
مدفود گاو نگاه داریتم رنتگ سترخ و قهتوهای
زیبایی به خود خواهد گرفتت كته بترای گتردو
بازی جان م دهد ،روزی با چرمان خود دیدم كه
در رودخانه كنار خانهشان كه برای شنا رفتته
بودیم به زیر آب غوطه خورد و دقایقی طتوالنی
بعد با یك ماهی درشت در دستهتایش ستر از آب
ب رون آورد ،بتدون هت چ وست لهاي ،فقتط بتا
دستهای خال  ،همان روز مصم م گرفتم ب رتتر
ممرین كنم ما مدت ب رتتری زیتر آب نفستم را
حبس شده نگاه دارم و یاد گترفتم كته هم رته
باید قدری هوا ذخ ره داشته باشم ما بتتوانم
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به سطم آب برگردم و این عادت دقای متمتادی
زیر آب شنا كردن هنوز هم برایم باقی مانتده
است.
 ب جهت ن ست مابستانها كته بترای شتنا بتهدریا م رویم گاهی از مو ستئوال م كننتد كته
آیتتا در گذشتتته و در وطنتتت بتته حرفتته صتت د
مروارید اشتغال داشت ؟
 آري ،هم نطوره .به هر صورت.اسب سواری را در روستا و سواحل دریتای ختزر
یاد گرفته بودم ،آن روزها سواحل دریای ختزر
مثل امروز ویران ،خلوت و ماممزده نبود.
روز بعد از ورودمان رجبعلی استبی را بترایم
زیتتن كتترد ،ختتودش كتتاری در پتت ش داشتتت و
نم موانست مثل هم ره با من با شد ،استبهتای
اصطبل آقاجان در واقتن همته ا سبهای بتاربر
بودند .رجبعلی گفت:
تحرا برگرتته
آقا م الد .این استب متازه از صت
خسته و گرسنه است ،زیاد او را ندوان.
تدم و از در َ
تاط
پهتن و كومتاه ح ت
سوار استب شت
ته
ب رون رفتم ،مدمی را در اطراف به آرامتی بت
گردش پرداختم ،دلم هوای ماخت داشتت ،استب را
به جوالن در آوردم ،مدمی متاختم ،متوجته شتدم
استتب راه م تتانبری را پتت ش گرفتتته كتته متتن
نم شناختم .ما به خود ب تایم استب بتا همتان
ِ باز ح اطی وارد شد ،اگر
سرعت چهار نعل از در
ب هوا و ناخودآگاه از روی حس شرم سرم را ختم
ً سر از بدنم جدا شده بتود.
نكرده بودم طب عتا
ح وان زبان بسته وسط ح اط ناگهان متوق شتد،
نگتتاه كتتردم ،منتتزل كدختتدا و م زبانمتتان را
شناختم.
هر دو عرق كرده هر دو م لرزیدیم ،او از مر
و خستگی و من از وحرت عمت حادثته .از استب
ترش پتای ن و
پ اده شدم ،نگتاهش را دیتدم ،ست
ً حالت شترم داشتت،
مظلوم نگاهم م كرد ،واقعا
ب خود ن ست گفتهاند :اسب ح وان نا بی استت،
جلو رفتم و صورمش را نتوازش دادم و بوستهای
بر پ ران اش نراندم .دقایقی ب عد آقاجتان و
كدخدا نفس زنان از راه رس دند .كدخدا گفت:
آقا .مگر شما نم دان د كه یتك استب بتاربر،
ً از صحرا و كار برگرته باشتد خستته و
مخصوصا
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گرسنه است و كوماهمرین راه را بترای رست دن
به اصطبل و آخور انتخاب م كند؟!
بعد از مرک شتهرمان متا امتروز دیگتر هرگتز
فرصتی دست نداد ما سوار اسب شوم.
تن .متو و شت طان های آن
ِ مت
ِ متن ،مت الد
 عزیزته
روزهایت .حال كه این ماجرا را شن دم پتی بت
اهم تتت ایتتن امفتتاق بتتردم ،اگتتر آن واكتتنش
تا هتم
تن و متو بت
ناخودآگاه مو نبود ،امروز مت
نبودیم.
 عابا هلنا ،هرگز مصور نم كردم روزی پتایمبه این كرور برسد و با مو آشنا شوم.
 مگر مادربزرگت نگفته بود :پ رانی مرا كاام نران ؟!
 چرا ،ولی هرگز فكر نم كتردم ایتن پ رتانیكوماه ،اینگونه نرستتهای دور و بلنتد پ تدا
كند.
 من فكر م كنم مو در هتر كاتای دن تا اگترم بودی موف م شدي ،این شانس من بود كه دست
سرنوشت مرا به ایناا كراند ،راستی م الد بعد
از واقعهی اسب سواری واكنش پدربزرگ چه بود؟
 در همهی اوقات ماریك زندگ ام منها شانستماین بود كه پ رمرد وجود داشت ،م دانتی اگتر
دو انسان شایسته و آگاه در زندگی متن وجتود
ته
تتم چت
تروز سرنوشت
تن نم ت دانم امت
تتند مت
نداشت
م بود.
جملهی آخر را بدون اخت ار بتر زبتان آوردم،
قصدم یادآوری و ابراز ح شناسی از دو انستان
فوقالعاده در زنتدگ ام بتود و اثترش را هتم
ب وقفه در پی سكوت هلنا حتس كتردم .بعتد از
اندكی مكث گفت:
 انسانهای ختوب در همتهی جتای دن تا وجتوددارند ،با جستاو م موان به وجتود آنهتا پتی
برد ،ب شك انسان دوم و خوب زندگی متو بایتد
همزاد فكری دوران جوان ات باشد ،من هتر چته
ب رتر به او فكر م كنم احسا م كنم احتترام
ب رتری برایش قایلم چون دریافتهام كه وجتود
او و موجه و محبتت پتدربزرگ پایتههای اصتلی
خوبی و استقامت مرا در زندگی پ چ تدهای كته
داشتی برقرار كردهاند ،متا ایتن كته ستالها
بگذرد و من ثمرهی این محبتهتا و موجتهها را
نص ب خود كنم ،آه م الد ،از صم م قلب شتاد و
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راض ام كه دست سرنوشت من و مو را بر سر راه
هم قرار داده.
ِ من ،وقتش رس ده كه حرفهایمتان را در
 عزیزاین جا خاممه ده م.
 باشد ،من ما دو ساعت دیگتر كار را ممتامم كنم ،به ام د دیدار.
 -به ام د دیدار.
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5
ین ا نگاآ بود و یبسم ،میان ما
ین ا نگاآ بود و یبسم
اما… نه:
گاهی از یب هیجانها
بيیاب ميشدیم
گاهی كه قلبهامان
ميكوفت س مگین
گاهی كه سینههامان
چون كورآ ميگداخت
دست یو بود و دست من،
این دوستان پاك
كز شوق سر به دامن هم ميگذاشتند
وز این پل بزر
پیوند دستها
د های ما به خلوت هم راآ داشتند!
یك بار نیز
یادت اگر باشد
وقتی یو ،راهی سفر بودي
یك لحظه ،وای ین ا یك لحظه
سر روی شانههای هم آوردیم
با هم گریستیم…
ین ا نگاآ بود و یبسم ،میان ما
ما پاك زیستیم!
ای سركشیدآ از صدف سا های پیی
ای بازگشته از سفر خاطرات دور
آن روزهای خوب
یو ،آفتاب بودی
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ب شندآ ،پاك ،گرم
من ،مرغ صبح بودم
مست ،یرانهگر
اما در آن غروب كه از هم جدا شدیم
شب را شناختیم
در جلگهی غریب و غمآلود سرنوشت
زیر سُم سمند گریزان ماآ و سا
چون باد یاختیم
در شعله بلند شفقها
غمگین گداختیم.
جز یاد آن نگاآ و یبسم
مانند مو ری ت برهم هر چه ساختیم
ما پاك سوختیم
ما پاك باختیم
ای سر كشیدآ از صدف سا های پیی
ای باز گشته ،ای به خطا رفته!
با من بگو حفایت خود یا بگویمت
اكنون من و یوایم و همان خندآ و نگاآ
آن شرم جاودانه،
آن دستهای گرم،
آن قلبهای پاك،
و آن رازهای م ر كه بین من و یو بود
ما گرچه در كنار هم اینك نشستهایم
بار دگر به چ رآی هم چشم بستهایم
دوریم هر دو ،دور…!
با آیی ن فته به د های بيگناآ
یا جاودان صبور،
ای
در
ای
در

آیی شففته ،اگر او دوبارآ رفت
سینهی كدام محبت بجویمت؟
جان غم گرفته ،بگو ،دور از آن نگاآ
چشمهی كدام یبسم بشویمت؟
"فریدون مشیری"

دوران اول ه زمستان را پرت سر گذاشتتهایم و
حال منتظریم كه دوره دوم آن بتهسترعت ستپری
شود هر چند این عمر است كه آسان م رود.
اگر هر جای دیگر دن ا دوره زمستان سه ماهته
باشد ،ما این فصتل را حتداقل شتش ماهته طتی
م كن م ،سرما و ماریكی غوغا م كند مازه بته
ترف ب رتتر و
این راضی هستت م كته هتر چته بت
طوالنیمر ببارد بهتر است ،چون با بتارش بترف

نازن ن همزاد من...

331 /

زم ن و زمان سپ د م شود و با این سپ دی سرد
روشنایی روزها قدری ب رتر جان م گ رد ،آنچه
كه روشنمر از هر چ ز دیگری در ایتن سترزم ن
است ،این كه كسی از فرط سرما و برف از بت ن
نم رود .بام خانهای به علت كثرت بترف و یتخ
خراب نم شود ،جادهها هم ره پا شده از بترف
هستند و عبور و مرور مردم ،چه ستواره و چته
پ اده به راحتی اناام م شود ،مردم وست لهی
آسایش و استفاده از سرگرم های زمستانی برای
لذت و ممدد اعصاب دارند و برای گذراندن فصل
طویل سرما از هت چ كوشرتی بترای استتفاده و
بهرهبتترداری از اوقتتات فراغتتت ختتود دریتتغ
نم كنند.
تام در
ولی من سرما را دوست ندارم ،در ایتن ایت
تردازم
اماق كارم ب رتر به كارهای نقاش ام م پت
و اگر ب رون سرما حتا ما زیر ب ست و پنت درجه
هم برسد ،مح ط گرم خانهمان و بهخصو موس قی و
رنگهایم گرمیای را كه طالبش هستم در اخت تارم
قرار م دهد.
نود كاری كه برای امرار معاش اناتام مت دهم
شن دن حرفهای روانپریران و یا گفتار درمانی
در یك كل ن ك است و برای این كه فرصت بهتری
برای نقاشی داشته باشم كار شبانه را انتخاب
كردهام ،در نت اه روزها خانته هستتم .بتودن
روزها در خانه ،بهویژه این اواخر فرصتت بته
من داد ما بتوانم غ ر از همهی كارهای دیگر،
در فراغت با نازن ن صحبت كنم ،بته او گفتته
بودم كه در آغاز هر ماه به او ملفتن ختواهم
زد و او چون روزهای پنتشتنبه فرصتت ب رتتری
دارد قرار شد این روز با او مما بگ رم.
از آخرین ملفتن متن بته او متدت هرتت هفتته
م گذرد چون فرصتی پ ش ن امده بود ما زودمتر
مما بگ رم و امروز پنتشنبه است.
احساسی كه قبل از ملفن و صحبت با نازن ن بته
تم را بته غل تان در
من دست م دهد روح و روانت
تای گذشتته را
م آورد و بسان موجی خروشان غمهت
به جانم م كوبد ،متن بتا ایتن غمهتا ستال ان
تتهای
زیادی است زندگی كردهام ،مثتل زورق شكست
به ساحل رس ده و سراناام گرفتهام ،اما وظ فه
انسانی و عاطفی خود م دانم كه در روزهای سخت

332

 /نازن ن همزاد من...

تحبت
زندگی این زن ،اكنون كه م مواند با من صت
كند ما آناا كه مقدورم است یارياش دهم.
ولی با غم این غصه چه كنم؟ چگونته م متوانم
انسانی را مسلی دهم كه شاید از دوران مستلی
دادنش سالها گذشته است.
نم دانم چند شماره گرفتهام .صدای بوق ممتتد
در گوشی م پ چد و لحظتامی بعتد صتدای صتاف،
غمگ ن و در ع ن حال وزینی م گوید:
 بفرمای د؟ سالم خانوم ،منم! سالم م الد ،حالت خوبه؟ بلی من خوبم ،شما خودمان خوب د؟ چه عاب یاد من كردي ،خ لی وقت استت ملفتننكردي ،بل  ،من هم خوب هستم.
ً هرت هفته پ ش با هم صحبت كردیم.
 دق قا هرت هفته پ ش؟ فكر كردم هرت ماه پ ش بود!انسان در انتظار كه به سر م برد مصور م كند
كه وقت به كندی م گذرد.
 ایام را چگونه گذراندید؟ مثتتل هم رتته ،كتتار در ب تترون ،در خانتته،تا افكتار آزار
تادر و كلناتار بت
نگاهداری از مت
دهندهام.
 راستی مادر در چه حالند؟ هر روز كه م گذرد حاالمش بچهگانهمر م شود. خب ،این طب عی است ،كهولتت اجتازه زبتر وزرنگ بودن را نم دهد ،پ ری است و هزار غتم.
همسرمان در چه حال هستند؟
 چه بگتم ،متا در دو دن تای مختلت زنتدگیم كن م .او اماق خود را دارد ،من هتم امتاق
خودم را ،ساعت چهار صبم ب دار م شوم و متدت
زیادی به مزك هی روح م پردازم و در خالل این
مدت او به ادارهاش م رود.
 آیا متدت زیتادی استت بته مزك تهی روح روآوردید؟
تتهای در هنتد
 سالها استت پ ترو مترد وارستشدهام.
 آیا مغ ر دین دادهاید؟تت عمتره هتم
 نه ،نه ،من و مادر حتا بته حترفتهایم.
 -پس گرایش شما به این مرد هندو؟!
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ترای
 او مثل هر هندوی دیگری ن ست ،من حتتا بتدیدار و صحبت با او سفری به هند داشتهام.
 او كه است؟ او را بتته نتتام ستتايبابا م شناستتند ،شتتشم ل ون پ رو دارد ،حرفهایی كته م زنتد حتتا
خاص ت معازه دارد .من از روزی كه با افكتار
تنا شتدم زنتدگی را بته چرتم
و نوشتههایش آشت
دیگری م ب نم ،یتاد گرفتتهام گذشتتههایم را
فراموش و در حال زندگی كتنم .در واقتن فقتط
برای روزی كه م گذرانم زندگی كنم.
م دانی م الد ،من م دانستم متو روزی بتا متن
مما خواهی گرفت ،من از طری این مرد آگتاه
شدم كه من و مو همزادان روحتی هستت م ،ایتن
مرد مقد آنقتدر در روح و افكتار متن رخنته
تود فرستنگها
كرده و مأث ر گذاشته كه بتا وجت
ّ
دوری از او اغلب حضورش را در جو خانته حتس
م كنم .م الد شاید به من بخندی و مصتور كنتی
كه عقل و درایتم ضاین شده ،ولی چنتدین بتار
حس كردم از جانب او گرد مقدسی در اطراف متن
در پ چش است .م الد… گوشت با من است؟!
حرفهایش را م شن دم ،شق قههایم گرم شده بود
و دواری در سرم حس م كردم ،حرفهتای او مترا
منقلب و نگران كرده بود.
 ولی خانوم ،شما از شخصی حترف م زن تد كتهمانند من و شما اهل زم ن است ،م گوینتد متا
از خا زاده شتدهایم ،حتال اگتر نوشتتهها و
تدادی انستان
حرفهایی دارد كه روی شتما و معت
دیگر اثر گذاشته دل ل بر مقد و معاتزات او
نم شود ،او هم مرماضی است مانند خ لی دیگتر
از مرماضان هند.
تدایی
تت ،او جنبتهی خت
 نه م الد ،او مرماض ن ستپ دا كرده ،او حتا ب ماران رو به مترگ را هتم
شفا م دهد ،وقتی كه به دیدار او به هند رفتته
بودم ،بدون این كه مرا قبالً دیده باشد م دانست
ِ مقد او مرا
من كه هستم و از كاا آمدهام ،جالل
كامالً دگرگون كرده.
 یعنی شما نم دان تد زنتدگی و حتوادا ملتخناشی از آن كه گریبانگ ر انسان م شود باعتث
كترده و
تع
سرخوردگ ها شده طب عتت او را ضت
آماده برای قبول هر موهومامی م كند؟
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 نه ،نه ،این را نگو .این موهومتات ن ستت،من خود آزمودم ،بعد از برگرت از هند امتاقی
را در خانه به سبك یك معبد كوچك هندی مزی ن
كردم و روزانه حداقل دو ستاعت را منهتا بتا
تادت م پتردازم .آه
خود خلوت مت كنم و بته عبت
م الد ،من در زندگ ام خ لی رنت كر دم ،مدتهتای
طوالنی روزهایم فقتط بتا گریته م گذشتت ،متو
نم دانی من در سرم غدهای پ دا شده بود.
 چه غدهاي ،آیا خطرنا بود؟اخت ار فكر و زبانم را از دست دادم و گفتم:
توازش
تن ستر و موهایتتان را نت
ت آن روزها كه مت
م دادم ،متوجه چن ن غدهای نرده بودم!
لحظامی سكوت برقرار شد ،غلظت غمی در صتدایش
ُ
بغضی را در گلویم نراند كه چنتگ بته وجتودم
م زد.
 غده زیر پوست سترم قترار داشتت و بعتد ازمدمی به لختهای لزج مبدیل شده بود ،مرا بته
ب ماری صرد مبتال كرد دندانهایم به هم کل تد
م شد و از حال مت رفتم ،متا ایتن كته بترای
معالاه به انگلستان رفتم و عمتل جراحتی روی
سرم اناام شد.
 عمل جراحی موفق تآم ز بود ،اثرات ب متاریبرطرف شد؟
 مدمی است حتالم بهتتر شتده ،ولتی ب متاریدیگری گریبانگ رم شد.
 دیگر چه ب ماري بود؟ غدههایی در هر دو س نهی من پ دا شد. غدد سرطان ؟ در ایناا بته پزشتك مراجعته كتردم ،جتوابدرستی به من ندادند ،در عكسهایی كه گرفتنتد
غدد كامالً واضم دیتده م شتد ،صتدها غتده بته
اندازههای مختل  ،ریز و درشت.
 خب ،چه كردید؟ رفتم هند نتزد ستايبابا ،وقتتی برگرتتم وتتند ،ممتامی
دوباره از س نههایم عكتس برداشت
غدهها غ ب شده بودند!
 عابا ،چگونه همچو چ زی ممكن است؟! فعتل وَمل و
انفعاالت طب عی بدن ما چه ارمباطی با ر
اسطرالب دارد؟
 دكترها هم از ،از بت ن رفتتن غتدد متعاتبشدند ،آه م الد ،یك بار در یكی از خ ابانهای
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دهلی با دوستی ایرانی م گذشتم ،ناگهان موجی
ِ
ته از صتفات ویتژه و روحتانی
از گرد مقتد كت
تراف متن بته
سايبابا است مثل گردبادی در اطت
چرخش در آمد ،دوست من كته شتاهد بتود خ لتی
معاب كرد ،من مرید این مرد مقد شدهام ،هتر
چه كتاب از نوشتههای او به زبان فارسی وجود
داشت خریدم و با خودم به ایران آوردم.
 مگر كتابهای او در ایران پ دا نم شود؟ نه ،آنهتا را بته زبتان فارستی در ایترانمرجمه و منترتر نم كننتد .مت الد ،از اینهتا
گذشته ،من م دانم كته در یتك زنتدگی گذشتته
بودهام ،یعنی این كه غ ر از بودنم در امروز
یك بار دیگر در گذشته زندگی كردهام .جاهایی
را كه برای اولت ن بتار در ب تداری م دیتدم
یقتت ن م دانستتتم كتته در گذشتتتهای دور هتتم
دیدهام ،آنها برایم آشتنا بود ند و ختاطرات
فراوانی را برایم زنده م كردند.
تن
تر روح و روان مت
جمالمش مثل بارش مگرگ سرد بت
ته
تای او را كت
م نرست و من سردی و اهم ت حرفهت
گویی از دن ای ماهوالت م آمد ما مغز استخوانم
احسا م كردم.
تانی
لحن ب انش آرام ،وزین و با آنچنان اطم نت
تاقی نم گذاشتت
موام بود كه برایم ه چ شتكی بت
آنچه را كه م گویتد بتا صتداقت قبتول دارد و
خدشهای در افكار و در های خود نم ب ند ،آنچه
تارش
كه آمش بر شن دن من م زد فار البالی گفتت
تئن بتود آنچته معریت م كنتد
با من بود ،مطمت
ب چون و چرا متورد بتاور و مأی تد متن قترار
خواهد گرفت .گویا ب ش از چهتل ستال بته عقتب
برگرتهایم ،دو پرندهی مازه پر گرفتته هستت م
توان م و اوج
تم م خت
تا هت
ترواز بت
ته در عت ن پت
كت
میگ ریم .عرق سردی بتر پ رتانیام نرستت .بته
خاطرم آمد روزی در گذشته به من گفته بود
م الد ،اگر روزی مرا از متن جتدا كننتد هت چ
چ زی را محمل نخواهم كرد و دیوانه خواهم شد
و وقتی مو برای دیدنم به دیوانهخانه م آیتی
مرا نخواهم شناخت.
و من برای این که او را آرام کنم جواب داده
ِ من ،این كه مرسی ندارد ،امروز
بودم خب عزیز
چه روزی است ،ماریخ این روز را برای خودمان
رمزی خواه م داشت ،وقتی برای دیدارت آمدم و
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مو مرا نرناختی این رمز را خواهم گفت و متو
دوباره مرا خواهی شناخت و اینگونته افكتارش
را از مطلب دور كردم.
 آیا رمز ما را به خاطر م آورید؟ كدام رمز؟ مگر ما رمزی هم داشت م؟ من هترآنچه كه بود فراموش كردهام!
در گفتارش آهنگی بود كه دانستتم مظتاهر بته
فراموشی م كند ،صالح دانستتم م س ر صتحبت را
قدری عوض كنم ما فرصت داشته باشتم آنچته را
كه شن دم قدری سبك سنگ ن كنم.
 بعد از رفتن ما از شتهر شتما چته امفتاقیافتاد ،در منها نامهای كته از شتما بته متن
رس د نوشته بودید كه شما را شوهر دادند.
 مرا بر خالف م لام به مردی شوهر دادند كتهنه منها دوستش نداشتم بلكه با ممتام وجتودم
از او ب زار بودم ،متن و او متولتد دو كتره
متفاوت بودیم ،او بست ار خرتك ،نامهربتان و
غ رقابل انعطاف و خانوادهاش بدمر از خود او
بودند و متن جتوان و ب ماربته امتا عاشت و
آرزومند.
 چرا سعی نكردید از آن مرد همستری دلختواهبسازید؟
_آه… م الد ،بته ختاطرت م آیتد؟ همتان روزهتا
تروی
تا بتا ن ت
برایت گفته بودم كه عاش شدم مت
عر یك زندگی مرتر و ایدهآل را پ ریزی كنم،
عاش شده بودم و این عر در ممامی مار و پود
تود .بتاور كتن
من رخنه كرده و ریره دوانده بت
م الد ،باور كن ،با ممام مصت بتها خ لتی ستعی
كردم ،خ لی رنت كر دم ولی او غ رقابل انعطاف
بود ،وجود ماریكی داشت ،با این كه بتا ممتام
وجودش سعی كرده بود ما مرا به دست ب تاورد و
زمانی كه موف شد ،كنارم گذاشت ،با من غریبه
شد .آه… مو نم دانی موجود عا بی بود.
 چند سال با او زندگی كردید؟ هرت سال و ثمرهاش هم دو پسر است. هرت سال .یعنی درست همان ایامی كه متن ازتن
تال مت
ترا دنبت
تتی چت
تردم .راست
توچ كت
تران كت
ایت
نگرت د؟! شما م دانست د من متولد كدام شتهر
بودم .شهر كوچتك بتود م موانستت د مترا بته
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راحتی پ دا كن د از ایتن گذشتته چترا سترین
دوباره ازدواج كردید؟
 شاید وفاداری من كامل نبود! دلم م خواهد آنچته را كته بتر شتما گذشتتهبرایم خالصه بنویس د .در متورد آشتنایی متا و
آنچتته را كتته در طتتول ایتتن همتته ستتال از آن
گذشتهاید .من خودم این كار را كردهام ،خانوم
ترده و بته زودی
نویسندهای در نوشتن یاريام كت
به صورت كتابی منترر خواهد شد.
 آه… چه خوب ،اسم كتاب چه است؟ در آینده برایتان خواهم گفت.ً كتاب جامعی شده است؟
 چه خوب ،حتما من آنچه كه بود ب ریا و ب پروا نوشتتهام،حال بستگی به قضتاوت خواننتده دارد كته چته
برداشتی از نوشتههای من داشته باشد.
ترا در متورد ستايبابا قبتول
 آیا حرفهای متكردهاي؟
 حرفهایتان را شن دم ،بترایم خ لتی متازگیداشت و عا ب بود .باید فرصت داشته باشم متا
در موردش دق قا فكر كنم ،اما من ما چ زی را
نب نم و حس نكم قبتولش بترایم بست ار مرتكل
خواهد بود.
 حتا اگر من برایت بگویم؟ حتا اگر شتما بگوی تد ،انستانی هستتم كتههم رتته در شتتدیدمرین و بحران متترین مراحتتل
زندگ با فکر خودم پ ش رفتم ،روی پتای ختود
ایستادم و در ماریکترین روزهایم به موهومات
روی ن اوردم.
وا ه موهومات بدون كنترل از دهانم خارج
شد .چند ثان های سكوت ایااد شد .در انتظار
عكسالعمل او ماندم.
 شما كه نم دان تد و در متورد ایتن انستانوارسته نخواندهاید ،اول بروید محق ت كن تد
بعد نظر بده د!
دانستم جمالت اخ ر من كار خود را كرده استت.
لحنش قدری شدید و عصبانی بود.
 انسان هم ره م مواند انسان باشد و قتدرمیخارج از ماورای طب عت نم مواند داشته باشتد
و این انسانها هستند كته بعتش افتراد را آن
چنان باال م برند كه حقران ن ست ،از نظر متن
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این بابا هم مثل همهی باباهای دیگر انسانها
او را این گونه باال بردهاند.
 پتتس ایتتن همتته طرفتتدار بتترای چتته دارد؟طرفدارانی كه در مقابل پاهتای او بته زانتو
م افتند؟
 طرفتتدارهای او بایتتد انستتانهای راه گتتمكردهای باشند كه احت اج به دستتاویز و ختود
گولزنی دارند و ب رتر در جهان سوم استت كته
این دستتاویزها موجتب مستك ن مردم عتامی و
محروم میشود.
 ولی طرفداران او فقط مختص به جهان سوم ن ستاز كرورهای مترقی دن ا هم هستند.
 چرم ،در اول ن فرصت در مورد ایران پ جوییخواهم كرد .ولی از این معاب نم موانم آستان
بگذرم كه چگونه انسان محص ل كرده و دانتایی
مثل شما مرید این شخص شده است؟
 از كاا دانستی كه من محص ل كردهام؟ در دیدارم با مادرمان به من گفت كته فتوقل سانس فلسفه گرفتهاید و خودمان هم در جایی
از كتابتان اشاره به این مطلب كردید ،متازه
انسانی كه محص الت عالی نداشته باشد دعوت به
سخنرانی نم شود ،راستی در چه موارد سخنرانی
م كن د؟!
 در همهی موارد و برای خ ل ها ،این بار ازمن خواسته بودند برای معدادی از زنان گمراه
صحبت كنم ،ولی حس كردم حرفهایم بترای آنهتا
تانی حرفهتای
سنگ ن و غ رقابل هضم استت و معت
مرا در نم كنند.
تودم
تته بت
تان خواست
تته ازمت
تحبتهای گذشت
 در صتب رتر در مورد كتابتان صحبت كن م ،در واقتن
من سئوال كنم و شما جواب بده د.
 و من جواب داده بودم كه مو منها كسی هستیكه م مونی سئوال كنی و من هم با كمتال م تل
جواب م دهم.
 نم دانم ،آیا منها من هستم كه با خوانتدننوشتههایتان به غم پنهانی درون وجودمان پتی
ته م خواننتد
م برم یا این كه همه آنهتایی كت
آگاه م شوند؟!
 آه… برای من مهم ن ست ،من م خواستم كتارینو كرده باشم وگرنه راحت بود نوشتتن كتتابی
به این گونه كه ب تان مطالتب آن درستت مثتل
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رفتن از این دكان بقالی به آن دكتان بقتالی
باشد.
 ولی خواننتدهی مطالتب شتما بایتد شتما رابرناسد و با افكار شما آشنا باشد ما بتواند
معانی نوشتههای پوش دهی شما را در كند.
 نو نویسی همت ن استت و متن در ایتن متوردمدریس هم م كنم.
 شاید این نتو نویستی نبتوده بلكته پنهتاننویسی باشد .در جتایی از نوشتتهها در متورد
مولد بچهها هم نوشتهاید؟!
 بلی درست است. احسا و وابستگ مان در مورد بچهها چگونتهاست؟
تا را
تن آنهت
تره ،مت
تی بهتت
تی خ لت
تروز خ لت
 امتدوباره پ دا كردهام ،م دانتی پس از ازدواج
به شهر سردس ری نقل مكان كردیم ،آنقتدر کتم
سن بودم كه بتدنم آمتادگی بترای بتارداری و
بهخصو وضن حمل نداشت و این را دكتر مأك تد
كرده بود ،به هر جان كندنی بتود فرزنتد اول
تودم دستتخوش
متولد شد و بعد از آن ممتام وجت
طغ ان و عص ان شد ،ه چ مهر و عالقتهای نستبت
به بچهام در دلم ناوش د ،در واقتن بته جتای
پارهی وجودم دنبال عروسكهایم م گرتتم ،پستر
اول را مادرم بزرگ كترد .آه… مت الد ،دن تای
زیبا و پر ام دم ویتران شتده بود و متن در
مس ر گردبادی قرار گرفتته بتودم كته در راه
خود همه چ ز را ویران كرده و از ب ن م برد.
نم دانستم چگونه رفتاری با زنتدگ ام داشتته
باشم ،در دن ایی از ماریكی و یأ فرو رفتته
بودم كه در آن ه چ روزنهی روشنی پ دا نبود،
مرا از زندگ ام ،آیندهام و ممام هست ام جدا
كرده بودند و چون این زندگی را با هر چه كه
در آن بود دوست نم داشتم و نم پستندیدم بتر
رویش ُ
مهر باطل شد كوب دم .مت الد ،م تل دارم
بدانم كه مو چگونه فكر م كن  ،چترا سرنوشتت
من این شد.
 اگر متن آنچته را كته فكتر مت كنم بگتویمً موجب مأثر ب رتر شما م شود.
طب عتا
 نه ،نه .خواهش م كنم بگو .من ختودم مصتورم كنم كه م دانم.
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 ما وقتی به شهر شما رس دیم به علتی كه حتاامروز هم نم خواهم بدانم پدر شما را از شتغل
ترده و شتغل معاونتت
ریاست آن اداره بركنار كت
داده بودنتتد .م دان تتد… در همتتان اداره كتته
تا
پدران ما با هم كار م كردند ،من همان روزهت
حس كرده بودم كه مادر شما از این مغ ر راضی
تتگار
و خرنود نبود و زمانی كه برای شما خواست
پ دا شد كه شغلش بخردار و م رفت كه بته زودی
فرماندار شود دست و پای مادر شما سست شد ،در
ترد،
واقن مادر شما را فدای جتاهطلبی ختودش كت
تك
تر یت
تما در آینتده همست
تود كته شت
فكر كرده بت
فرماندار خواه د بود و در واقن باید خوشتبخت
ترد
شوید .حال هفده سال اختالف سن شما با آن مت
تری بودیتد بترایش
و این كه شما عاش مرد دیگت
اهم ت نداشت.
 درست است ،كامالً درست است ،چه كامل دانست ،تن
تام ایت
ً هم نطتوره كته گفتتهاي ،در ممت
دق قا
سالها سعی كردهام به او مفه م كنم كته مترا،
جوانی مرا ،عر مرا ،آه ...كل وجود مرا فدای
جاه طلبی و پول دوستی خودش كرده ،ولتی قبتول
نم كند .وای… م الد ..متن بته شتدت از متادرم
تته
تنی ازم گذشت
م مرس دم ،حال هم با این كه ست
باز هم از او حساب م برم و چون محت مستلط او
قرار داشتم مابور بودم حرفهایش را گوش كتنم،
ولی دل ل بر این نبود كه اعتراض نكتنم و بتا
ممام وجود سعی نكنم که او از مصتم مش منصترف
تد ،او موفت شتد روی
برود ،ولتی او برنتده شت
زندگی من ریسك كند و ببازد ،در واقتن هتر دو
تفته را
تدگی آشت
تن زنت
تروز ایت
تن امت
تازیم و مت
ببت
م گذرانم.
 ولی خ ل های دیگر از روی ایمان به عرقرانته قتولی کته دادهانتد خ لتی
و حس وفاداري بت
كارهای دیگر كردند ،من هرگز نتوانستم بفهمم
این چه ن رویی بود كه شما را اینگونه نستبت
به قولهایی كه داده بودید متزلزل و هر آنچه
كه ب ن ما گذشته بود ب رنگ و ب مقدار كترده
بود.
ته بتودم بتا
از اول ن دقایقی كه مصم م گرفتت
نازن ن مما ملفنی برقرار كنم به ختود قتول
داده بودم هرگز صحبتی از گذشتتههای احساستی
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با او نداشته باشم ،ه چ خاطرهای را به یادش
تن
تالی او در ایت
تالش احتمت
تاورم و در هتتر مت
ن ت
مطالب طفره بروم ،مصم م گرفته بودم حتا بته
خاطر این كه راهی به این خصوص ت احساسی باز
نرود حتا او را به اسم هم خطاب نكتنم ،ولتی
فكر من یك طرفه و از جانب خودم بتود ،او از
همان آغاز صحبت ما چنان صم م تی نرتان داد
كه گویا هرگز یك فاصله زمان و مكان بت ش از
چهل ساله وجود نداشتته استت ،او مترا مت الد
خطاب م كند ولی من او را خانوم م ختوانم او
مرا مو خطاب م کند و متن او را شتما مخاطتب
تتههای او را
تال كته متن نوشت
قرار مت دهم ،حت
خواندهام و حرفهایش را ما این اا شتن دهام،
م دانم با ممام موانای اش به عنوان یك شتخص
محص ل كترده و دانتا بته یاوريهتای روحتی و
توانم بتا او
معنوی من احت اج دارد .آیا م مت
اینگونه جدي ،خرك و غریبانه رفتار كنم؟!
 م الد ،كاای  .به كاتا بتال گرفتتهاي ،بتهگذشته برگرتهاي؟
 نه ،هم ن جا ،در هم ن دن ای آشفتهی امروزته متا شتاید
هستم ،به فكترم رست د بپرستم كت
احت اج داریم به گذشته برگردیم و یتك مترور
كلی از آنچه كه گذشته داشته باش م ،مت دانم
حرفهای زیادی برای گفت و شنود داریتم ،دلتم
م خواهد یك روزي ،یك روز ممام در امتاقی در
بسته بنر ن م و با هم حرف بزن م.
 آه… ما همزادان روحی هستت م ،از آرزوهتایتدیگر را
ً یكت
دیرینه من است ،یك روز باید حتما
بب ن م و صحبت كن م .م دانم كه پرسشهای زیتاد
ب پاسخی برایت باقی مانده.
 بتته متتن گفت تتد كتته گذشتتتهها را فرامتتوشكردهاید؟!
 بلی م دانم ،فراموش كردهام ولی بته ختاطرم آورم م زی بود و دو صندلی كه متا روبتروی
هم م نرست م.
 بل  ،در خانهی شما و من از م ان درب بازیكه موسط پلهها به ح تاط خانته منتهتی م شتد
گلدانهای سفال ن مملو از گلهای شببو را كته
روی پلهها چ ده شده بودند م دیدم.
 آن گلها را مادربزرگ كاشته و آن جا قترارداده بود.
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 و شما نم دانست د رنتگ شتببوها در چرتمانکسی که دوستش داشت د چته بتازيای داشتتند؟!
آیا هنوز شببوهای رنگارنگ را دوست دارید؟
ُز گل محبوب من شده.
 نه ،سالها است كه ر ولی در نوشتههایتان این شببوهای رنگارنتگهستند كه در چرمان مرد بازی م كننتد .عابتا
كه لبخند كوماهش را از م ان س م باریك ملفن
حس كردم!
 اول ن بار ش رینی رنگ نك را در خانه شتماو از دست شتما ختوردم ،چته شت رینی لذیتذ و
خوشمزهای بود .راست  ،پتس از داختل شتدن از
درب ورودی پلههایی به اماقی در طبقتهی بتاال
ختم م شد ،آیا آن جا اماق شما بود؟
 آري. مرا هرگز به آن اماق نبردید؟ م دانم ،دیدن اماق یتك دختتر بچته ست زدهساله با عروسكهایش چه لطفی م موانست داشتته
باشد .برای هم ن ما هم ره در طبقهی پای ن و
در قسمت هال خانه م نرست م.
 و مادر شتما هم رته متا را با هتم منهتام گذاشت و پی كارهای روزانه خود م رفت.
 به ما و بهخصو من اطم نان زیتادی داشتت وما فقط ریاضی م خواندیم .مگر نه؟!
توز در همتان
حالتی در صدایش بود كه گویا هنت
حالت و روبروی هم نرستهایم .شادی ضتع فی را
در صدایش م شن دم.
 خانوم ،مدت زیادی است كته صتحبت مت كن م،متأسفانه كارهای زیادی در پ ش دارم كه باید
اناام بدهم ،زمان خداحافظی رس ده.
 م دانم .چه بد! من باز هم برایتان ملفن مت كنم ،هرگتاه ازملفنهای من خسته شدید به من بگوی د.
 نه ،نه ،من خسته نم شتم ،بتاز هتم بترایمملفن كن ،صحبت با مو آرامم م كند.
غم سنگ نی در صدایش موج م زد.
 م الد ،متو بهتترین و صتادقمرین دوستت متنهست .
 خوشحالم كه این را م گوی د. به همسرت سالم مرا برسان.ً این كار را م كنم.
 -حتما
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ترایش معریت
 آیا ممتامی حرفهتای متا را بتم كن ؟
تهاش
ته احساس تات ظری ت زنانت
تایی كت
تا آنات
 متجریحهدار نرود.
 خوشحالم كه به او وفاداري. راست  ،كتاب شعر سه دفتر فریدون مر ری رادارید؟
 بل  ،چطور مگه؟توان"چراغرری در
 شتتعری در صتتفحه  258محتتت عنتً بخوان د.
افق"دارد ،آن را حتما
ً م خوانمش.
 چرم ،حتما اشعار او ب ان ممام حاالت احساسی من است. چه خوب ،اشعار او را م پسندي؟ بس ار زیاد ،برای این كه به علتت دوری ازوطن زبان و ادب ات فارست را از دستت نتدهم
ً اشتعار فار سی م ختوانم،
خ لی كتاب و خصوصا
فرصت دست بدهد برای خود چ زهایی م نویسم.
 نویسندگی را دوست داري؟ مو همان روزها همكتاب زیتاد م خوانتدي ،انستان متا کتابهتای
زیادی نخواند نمیمواند نویسنده خوبی برتود،
یادداشتهای كوماه ما را به یاد م آوري؟
 موانایی و هنر نوشتتن یكتی از خواستتههایدیرینهی من بود .دوران دب رستان مطتالبی را
به صورت نثر و یا نظم جدید م نوشتم و بترای
هم كالس ها م خواندم .نوشتن روش ختوبی بترای
تت ،در خ لتی
ب ان احساسات و افكار انسان است
ترد ختودم را بتهوضتوح پ تدا
از اشعار این مت
م كنم.
 م گویند عاش بود و با شكست مواجه شد ،درُمت عاشت
واقن ما كسی به طتور جتدی و بتا ع
تعر بستراید،
نباشد نم مواند اینگونه زیبا شت
م دان … زمانی كه لغت زیبا را به كار م برم
بعضی از لحظات زندگ ام را در گذشته به یتاد
م آورم.
 چه لحظامی را و چرا فقط بعضی از آن لحظاترا؟ گذشتهی هر انسانی جزیی از وجود و بتودن
او است.
 لحظامی را كه در فاصلهی یک آه رو به رویمدر چرمانم نگتاه میکتردی و
میایستادی ،عم
به من م گفتی زیبا هستم ،در دیدارت با مادر

344

 /نازن ن همزاد من...

من معدادی از عكسهای قدیم و جدید مرا از او
گرفتی و با خودت بردي ،آن عكسهای جدید ،آیا
خ لی فرق كردهام؟ آیا خ لی زشت شدهام؟
 م دان  ،از هر دوی ما سالهای زیادی گذشتهً هر موجود زنتدهای بتا گذشتت زمتان
و طب عتا
مغ ر م كند ،من و شما هتم بته دور از ایتن
حق قت نم موان م باش م ،ولی آنچه را كه متن
در عكس شما دیتدم بایتد بگتویم كته «زیبتا»
ماندهاید.
 آه… م الد… م گتوی زیبتا مانتدهام ،آه…امروز بهترین روز زندگی من است .آینه حق قت
را م گوید ولی حرفت را بهتر م پسندم و قبول
دارم.
 آینتته م موانتتد حتتوادثی را ب افرینتتد وحقایقی را بگوید كه انكارش غ رممكن است ،من
از آینه ماربههای ملخ و ش رینی دارم.
 من هم ماربه دارم. در كتابتان معاری زیادی از آینه دارید. من در آینه حقای ب شماری را دیدم كه مرابه وحرت م انداخت ،حقتایقی كته چتارهای جتز
قبول و در ب ان حق قتتِ گویتایش چتارهای جتز
سكوت نداشتم.
 و شاید هم برای هم ن آن را به هتزار مكتهب مقدارش م كردید!
ستتكومی و در پتتی آن خنتتدهی كومتتاه و ملختتی
ً خاطرات ملتخ دیگتری را بته
جانر ن شد .حتما
یاد م آورد.
تتههای مترا بست ار بتا دقتت
 شما باید نوشتخوانده باش د؟
تت م ختوانم،
تتهها را بتا دقت
 من هم ره نوشتبهخصتو اگتر از كستی باشتد كته او را ختوب
برناسم.
 م الد ،خوشحالم كه هنوز نظرت در متورد متنعوض نرده.
 ولی ما هر دو خ لی مغ ر كتردهایم .گذشتتزمان جای پایش را به ختوبی روی متا گذاشتته
است ،متأثر نروید… قبول م كن د كه ما دیگتر
آن دو جوان پا و ب آالیش گذشته ن ست م؟!
باز سكومی مزاحم ایااد شد .نم دانستم به چه
فكر م كند .ب شك حرف من راه افكار جدیدی را
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برایش باز كرد .حس كردم قدری با خودش ناتوا
كرد و سراناام گفت:
 چرا اینگونه فكر م كن ؟ به این خاطر كه ما هر دو باماربه شتدهایمو ایتتن ماربتته انتتدوختن را در طتتول گذشتتت
زندگ مان كسب كردهایم ،در نت اته بایتد از
م ان خ لی حوادا و ظلمات زندگی گذشته باش م
و برای این كه با شكستهای پی در پتی مواجته
تد و راههتای
نرویم حس دفتاعی متا پت ش م آیت
جلوگ ری ب شماری را آزمایش و ماربه مت كن م
و به خاطر این كه در این نبردها هم رته بتا
شكست مواجه نرویم مهاجم م شویم و در نت اته
خ لی از خصلتهای خوب را از دست م ده م ،پتس
ما دیگر خود ن ست م و یا این كه نم گذارنتد
كه خود باش م و آنااست كه مغ ر كلی در متا
پ دا م شود ،آیا م شود مای دیروز را با مای
امروز مقایسه كرد؟!!
 ح با شماست ،شما درست م گوی د ،ما دیگترآن جوانهای پا گذشتته ن ستت م ،متا مغ تر
پ دا كردهایم ،ما را مغ تر دادهانتد ،متای
خوب را از ما جدا كردهاند.
برای این كه در ع ن حال مستل ای داده باشتم
اضافه كردم…
ولی ما نسبت به خ ل هتای دیگتر خ لتی زیتاد
مغ ر نكردهایم ،شاید م موانستت م بهتتر از
این كه هست م باش م.
 آه… م الد .هنوز هم خوب م موان تد دلاتوییكن د و مسلی بده د ،برای من همان مرد جتوان
دیروز هست د.
به ساعتم نگاه كردم .ب ش از یك ساعت از صحبت
ما م گذشت .زمان پایان مكالمه رس ده بود.
 باز هم برایتان ملفن م كنم. باشد ،منتظر م مانم ،خدا نگهدارت. خدانگهدار.به چشمان پریرویان این ش ر
به صد امید بستم نگاهي
مگر یك ین ازین ناآشنایان
مرا ب شد به ش ر شق راهي،
به هر چشمی به امیدی كه این اوست
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نگاآ بيقرارم خیرآ ميماند
یفی هم ،زین همه ناز آفرینان
امیدم را به چشمانم نميخواند!
غریبی بودم و گم كردآ راهي
مرا با خود به هر سویی كشاندند،
شنیدم بارها از رهگذران
كه زیر لب مرا دیوانه خواندند!
ولی من ،چشم امیدم نميخفت
كه مرغی آشیان گم كردآ بودم
ز هر بام و دری سر ميكشیدم
به هر بوم و بری پر ميگشودم
امید خستهام از پای ننشست،
نگاآ یشنهام در جستجو بود
در آن هنگامهی دیدار و پرهیز
رسیدم اقبت آن جا كه او بود!
"دو ین ا و دو سرگردان ،دو بيك "
زخود بیگانه ،از هستی رمیدآ،
ازین بيدرد مردم ،رو ن فته،
شرنگ ناامیديها چشیدآ،
د از بيهمزبانيها شفسته،
ین از نا م ربانيها فشردآ،
زحسرت پای در دامن كشیدآ،
به خلوت ،سر به زیر با بردآ،
"دو ین ا ،دو سرگردان ،دو بيك "
به خلویگاآ جان ،با هم نشستند
زبان بيزبانی را گشودند
سفوت جاودانی را شفستند
مپرسید ،ای سبفباران مپرسید
كه ایندیوانه از خود بهدر كیست؟
چهگویم ،از كه گویم ،با كه گویم؟
كهاین دیوانه را از خود خبر نیست
به آن لب یشنه ميمانم كه ناگاآ
به دریایی در افتد بيكرانه
لبي ،از قطرآ آبی یر نفردآ
خورد از مو وحشی یازیانه!
مپرسید ،ای سبفباران مپرسید
مرا ین ا به این دریا سپارید!
غریق لطف آن دریا نگاهم
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شق او ین ا گذارید
"فریدون مشیري"

348

 /نازن ن همزاد من...

6
روز زمستانی ولی آفتابی زیبایی است ،درختان
ب د از برگ لخت و درختان كاج سبز و مقاوم
اما هر دو دسته پوشاكی سف د از برف در
بردارند .آفتاب ،منها اسمش آفتاب است و نور
كم رنگش خالی از گرما .نم دانم امروز از
كدام سو بلند شد كه گذرش به آسمان ما
افتاده .پس از هفتهای بارش برف امروز سر از
آست ن خواب در آورده و به ما روز به خ ر
م گوید.
مانند هر روز شنبهی دیگری من و هلنا معط لی
تاعتی را بته
و فراغت از كار ب رون داریم .ست
راهپ مایی در هوای آزاد پرداخت م ،هوا هنوز
آنقدر سرد است كه انسان در حت ن راهپ متایی
ممایل چندانی برای صحبت ندارد ،امتا منتاظر
زیبا در گوشه و كنار بهخصو قندیلها كته از
سنگهای صخرهای آویزانند ب تان كننتده قتدرت
طب عت در هر فصل خود م باشد.
طب عت این سرزم ن را زیبا ساخته و مردمتانش
آنقدر ب دار و آگاهاند كه از سرزم نران كته
حاصل كار و مالش ب وقفه خودشان است به ختوبی
تراومش
تایی و طت
تا از زیبت
تد ،مت
تاهداری كننت
نگت
كاسته نرود .قسمت اعظم سطم ایتن سترزم ن در
ابتدا صخره بوده ،زمامداران و مردمش با بته
كار انداختن قدرت اندیره و به كار بردن علم
و مكن ك ،صخرههای عظت م را شتكافته و از آن
سرزم نی ایدهآل با ممام وسایل آسایش ،راحتی
و ایمنی برای خود ساختهاند.
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نم خواهم بگویم در این دیار انسان ناموف و
بدبخت پ دا نم شود ،بلكه وجتود هتم دارنتد،
شاید هم ب ش از حد مصور ،ولی از دیدگاه متن
از دو حالت خارج ن ست ،یا این كه طب عتت او
را ب مار و ناقص خل كرده كه نتوانستته روی
پای خود ایستاده زندگی را برای ختود بستازد
كه آنگاه ن از به کمک دولتت دارد و در ایتن
مواقن دولت ما حد باالی امکان ،به او می رسد
و جای گالیه نخواهد بود ،یا این که فترد بتا
دست خود این امکانات را از ختود دور نمتوده
که باز هتم در اینگونته متوارد دولتت او را
کامالً منها نمیگذارد .در مح طی كه من و هلنا
در آن كار م كن م نمونههای زیتادی از گتروه
دوم را در طول این ستالها در محت ط كارمتان
دیده و حرفهایران را شن دهایم.
كار ما شن دن غم و غصههای روانپریرتان و در
ع ن حال مراقبت و یاوری این انستانها استت.
هلنا ما حد یك روانكاو ،پ ش رفته و ما اغلب
از مارب ات هتم استتفاده مت كن م ،چته بستا
موضوعات مهمی كه من از او فرا گرفتهام.
ِترد
مدمی است به خانه برگرتهایم .هلنتا در گ
خانه م گردد .به كارهایی مرغول استت كته در
طول هفتته گذشتته بته معویت افتتاده و متن
شوم نه را آماده كردهام ما روشن كنم.
نگاه كردن به شعلههای ه زم و چرخش نگاهم در
شعلهها كه هر لحظه حركتی و حتالتی فریبتا و
غ ر مکراری دارند باعث آرام شدن روح و روان
من م شود ،برایم نتوعی وست لهی مزك ته شتده
است ،اوقات فراغت م موانم ساعتها روبروی آن
بنرتت نم و از م تتان پناتتره ش رتتهاياش ،بتته
شعلهها خ ره شوم ،لط دیگر این نود شتوم نه
منبن گرمای آن است كه چون از نوعی سنگ آهکی
مقتتاوم استتتخراج شتتده از دل كتتوه م باشتتد
م مواند گرما را ما ب ست و چهار ستاعت بعتد
تای خانته را
در خود نگاه داشته در نت اه فضت
هم ره گرم و مطبود نگاه دارد.
دست مهربانی موهای سپ دم را نوازش م دهد.
ِ من ،كاا هست ؟
 مردهمسرم با چرمان سبز آبی مهربانش مترا نگتاه
م كند ،دو فناان قهوه و ظرفتی شت رینی دستت
پخت خودش را روی م ز م گذارد و قبل از ایتن
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كه مقابل متن روی مبتل بنرت ند بوستهای بتر
پ رانی من م نراند.
 هم ن جا و كنار مو. نه مصور نم كنم ،مو جای دیگری بودي. پ ادهروی و حال گرمای مطبود شوم نه سُستتمكرده.
 قهوهات را بنوش ما سر حالت ب اورد.قطعهای ش رینی در دهتان م گتذارم و جرعتهای
قهوه م نوشم ،فناان را در دو دستم م فرتارم
و از نفوذ گرمایش در جانم لذت م برم.
 م الد… سایهی غمی كه متدمی استت در صتورمتپ دا شده خ لتی نگترانم م كنتد ،گتاهی فكتر
م كنم كه این جا و كنار من ن ست  ،عزیزم با
من حرف بزن ،م دانی كه خ لی دوستت دارم.
 ما نزدیك به سی سال با هم زندگی كردهایم،چرا اینگونه مصور م كن ؟!
 چون این همه سال با هم زندگی كردهایم مراً متوجه همهی حاالمتت
به خوبی م شناسم و دق قا
هستم ،راست … آیا متازگ بتا نتازن ن صتحبت
كرده اي؟
 بل  ،چند روز پت ش صتحبتی طتوالنی بتا هتمداشت م.
 م دانم كه نازن ن به كمكهای روحی و معنویتن زن احستا
مو احت اج دارد ،من نسبت به ایت
همدردی م كنم ،این اواخر خ لی زیاد با خودم
فكر كردم كه اگر من جای او بودم چه احساستی
م موانستم داشته باشم ،چه م بایست م كردم.
 هلنا… بلی م الد. آیا قبول كردی در ممالك جهان سوم سرنوشتتانسانها ،بهویژه زنها و دخترها دست خودشتان
ً متردان
ن ست و مردان متعصتب جامعته ،خصوصتا
خانوادهها م موانند هر مصم می كته بخواهنتد
برای آینتده و سرنوشتت عضتو ختانوادهی ختود
بگ رند؟
ِ من.
 م دانم عزیز مو به اعتراف خودت هنوز هاده ستالگ ات راُ
پر نكرده بودی كه مرا دیدی و عاش من شتدي،
مرد جوانی كه هرت سال از خودت بزرگتر بتود،
مهممر این كه متولد دیار خودت و حتا اروپتا
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هم نبود ،با ممام وجودت به من اطم نان كردی
و خواستی كه با بودن با من خوشبخت شوي.
 ما به هم مك ه كردیم و یك زندگی زناشتوییبر پایهی احترام و مفاهم و بتهخصتو عرت و
محبت را ما به امروز پ ش بردیم.
 حتا از من نپرس ده بودی كه آیا زنان و یادختران دیگری در زندگ ام وجتود داشتتند یتا
خ ر.
 م دانم ،هرگز فكر نكرده بودم كه در زندگیمو چه گذشته بود ،ولی پدرم از آشنایی من با
مو خرنود نبود ،مثل هتر مترد و پتدری معصتب
ب حدی در مورد من داشتت ،معصتب منهتا مختتص
کرورهای جهان سوم ن ست ،ه چ م ل نداشتت متن
ً در بانك شهرمان بته دستت
كار خوبی كه جدیدا
آورده بودم به علت نقل مكان از كرور خودمان
از دست بدهم ،ولی متو در ایتن كرتور زنتدگی
م كردی و من عاش شده بودم ،حال هتم هستتم،
انسان عاش حد و مرز نم شناسد ،دل كوچكش را
تواج خروشتان
به دریا م زند و ب پتروا از امت
م ان راهش میگذرد ،من شاید بزرگتترین ریستك
زندگ ام را مرمكب شدم ،ولتی مت الد از صتم م
قلب خوشحالم كه با مصم م خودم پت ش رفتتم و
با كمك هم موف شدیم.
 فكر نم كنی كه نازن ن هم همت ن احستا راداشته است؟
 او هم بدون مردید عاش بتود ولتی سرنوشتتزندگی او را به صورت دیگری رقم زده بود.
 آه… عزیز ِ من ،خوشحالم كته همستر عاقتل وپختهای هستی و حرفهای مرا در م كنتی و متن
م موانم به مو و كمكهای فكری مو امكاء كنم.
تودت و
ته در متتورد خت
تانی كت
 م دان ت  .از زمتنازن ن برایم صحبت كتردي ،بته ایتن نت اته
رس دم كه مو هرگز عاش من نبتودي! در واقتن
تا زنتدگ ات
دلت را در جوانی و آن دوران حست
به دختر دیگری داده بودي ،پس نم موانستی به
توي،
تن برت
تت عاش ت مت
تان لطافت
ته و همت
همانگونت
م دانی م الد ،فكر به این مطلب باعتث م شتود
احسا كنم چنگی به قلتبم زده م شتود و ایتن
چنگ پناههای مو ن ستت ،بلكته چنتگ پناتههای
اوست و از این رو احسا ختوبی بته متن دستت
نم دهد.
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 مهربانِ من .آیا ه چگاه فكر كردهای كه همهاین حوادا ب ش از چهل سال پ ش در یتك كرتور
دیگر ،یك فرهنگ دیگر امفاق افتاده ،من اگتر
م دانستم "موی " وجود دارد یا این كته هرتت
دل و روحی
سال بعد از مولد خودم ،دختر لط
مثل مو متولد م شود كه مترا ب نهایتت دوستت
خواهد داشت ،هرگز ،هرگتز دلتم را بته دختتر
دیگری نمت دادم ،آن را دستت ن خورده برایتت
نگاه م داشتم.
 آه… م الد .این زبان مو و ایتن ُمتن صتدایت
تن استت ولتی
مسك نی برای همهی غمهای وجود مت
آیا با پ ش كر دن ایتن همته ختاطرات قتدیمی
باعث نم شود آن احساسات آمر ن دوباره سر از
خاكستر گرم ب رون ب اورد؟
 نه ،نه ،غ رممكن است .من از م تان شتدایدزیتتادی در مستت ر زنتتدگ ام گذشتتتهام و حتتتا
پابرجایی امروزم را مدیون گذشتهام هستم .از
این گذشته در این سن ،با داشتن مو و بچتهها
توه،
تد و نت
تر و دو فرزنت
تتن همست
تا داشت
و او بت
چگونه م شود به گذشته برگرت .غ رممكن استت،
یعنی دلم نم خواهد.
 ولی او منها و غمگت ن ،آنطتور كته احستاكردهام هنوز ام دش به مو است.
تر هتم هنتوز
 اشتباه فكر م كن  ،چون او اگتمرا در افكار خود داشته باشد دل ل بتر ایتن
نم شود ام دوار باشد همته چ تز مثتل گذشتته
برود ،انسان دارای این موهبت طب عت است كته
م مواند در ع ن سالمت ممام مراحل زندگ اش را
به خاطر ب اورد و از آن پندهایی بگ رد ،متن
به مو قول م دهم آنچه كه بوده ،بوده و آنچه
كه گذشته ،گذشته .او م گوید همه چ ز را بته
دست فراموشی سپرده و من هم هم نطور ،چون به
خاطر آوردنها موجب فرسایش روح و روان انسان
م شود و چون راه گریزی در پ ش ن ستت انستان
مابور م شود راههایی پ دا كند كه چاره ستاز
باشند و موثرمرین راه برای من بودن با مو و
محبت من به مو است.
 گاهی فكر م كنم چترا از او ب رتتر بترایمصتتحبت نكتتردي؟ متتو از دوران كتتودك ات ،از
حوادثی كه در خانواده امفاق افتتاده بتود و
حتا از دخترانی كه بته متو دل بستته بودنتد
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معری كرده بودي ،ولی از او فقط این اواختر
شرود به صحبت كردي ،اگر ایتن همته احساستات
سرد شده باشد پس این چه شعلهای است كه مترا
ته و
تته در ب تر گرفتت
تته و نخواست
تاید ندانست
شت
اینگونه گرمت كرده؟!
ِ من ،او جایی در افكار من دارد چتون
 عزیزارزش آن را دارد ،آن مص بتی كه من در دوران
كودكی و نوجوان ام از جانب پدر نامهربتان و
ناآگاهم متحمل شدم او دیده و در كرده بود،
با ممام كم سن و سال اش مرهمی برای زخمهتای
تده بتود ،اگتر متن در محت ط
درون من شت
عم
خانواده و اجتماد اطرافم و بته زور نتادانی
تت و حرفهتای
آنها سرنگون م شدم ،او با لطافت
مسك ن دهنده دستم را م گرفت ،گرمم م كترد و
ُرد شتدهام را
به گوشهای م نراند و احساسات خ
مرم م م كرد و به این صورت مسل ام م داد.
 او م دانست كه مو بته عنتوان یتك انستان،بهخصو در آن دوران اول ه فرمگ ری شخصت ت و
پایهگذاری مقدمات معاشرت با دیگران احت تاج
داری به مو احترام گذاشته شود و كمبود ایتن
اصول مهم زندگی را با موجه و احتترام نستبت
به مو جبران م كرد .از درایتت او در آن ستن
متعاب ن ستم .دخترها معموالً این اصول مهم را
زودمر متوجه م شوند.
 هم نطوره ،هنوز هم در عابم كه او بتا آنسن كم چگونته آن همته حرفهتای ختوب و مستلی
دهنده م دانست.
تههایی بترای
ً دانایی آن روز او پایت
 طب عتادانش و دانایی امروزش بود ،مگر نگفتهای كته
سالها در دانرگاه مدریس كترده و كتتابی هتم
نوشته؟
 بلتت  .هم نطتتوره ،ولتتی كتتتابش را بستت ارپ چ ده و سنگ ن نوشته.
 شاید به خاطر این كه خواننده مستتق م بتهحق قت افكار او در مورد غمهایش پی نبرد این
چن ن پ چ ده نوشته.
 متتن هتتم در ختتالل صتتحبتهایم بتتا او چنتت ناستنباط كردهام.
ترود كتردهای
 م الد .نقاش ای را كه مازگی شتً مابلویی زیبا از كار در خواهد آمد.
واقعا
 -ام دوارم چن ن برود.
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 م الد… بلی عزیز ِ من.تاد
ته زیت
تایی كت
تره آنهت
تاكنون از چهت
تا مت
 آیتدوستران داشتی طرحی ریختهای كته متن ندیتده
باشم؟
 نه ،منها دو نقاشی كوچتك از دو پتدربزرگماست كه یكی را هرگز ندیتدم و دیگتری را چته
زود از دستتت دادم ،ایتتن صتتورتها را از روی
عكسهای قدیمی و س اه و سف د آنهتا کرت دم و
از نظر ختودم كارهتای زیبتایی هتم از آب در
ن امده است.
 آه… آنها را دیدهام ،خ لی هم خوب شتدهانداما منظور من آنها ن ستند.
تویری كته از
 پس منظورت كه استت .منهتا مصتانسان كر دهام همان"وزو نسیم"است كه خودت آن
را به خوبی م شناسی و من هر بار به آن نگاه
م كنم خوشحال م شوم كه ایتن كتار را اناتام
دادهام.
 منظورم ...مثالً نازن ن؟! نه ،من هرگتز مصتویری از او نکرت دم .متنطب عت را ب رتر مرج م می دهم.
 ولی من مصور م كردم با عالقهای كته بته اوداشتی م بایست این كار را م كردي.
 آن زمان دور از نظر پدر كه مخال كارهتایهنری من بود ،مازه ممرینتات جتدی نقاشتی رو
شرود کرده بودم و در خفا این كار را اناتام
ترار
توی او قت
تورد مرت
تم مت
تز هت
م ت دادم و هرگت
نگرفتم .در نت اته آن آمتادگی الزم را بترای
مصویر صورت او نداشتم ،در بزرگسالی هم دلتم
به این كار نرفت به خاطر این كه متالش بترای
اناام این كار موجب م شد من او را به ختاطر
ب اورم ،ممام سعی من بترای فراموشتی او بته
كار م رفت.
 ولی هرگز نتوانستی او را فراموش كن ؟! چرا ،فراموشش كرده بودم ،هرت سال اول بعداز جدای مان موف شده بودم ،ولی پتس از طتی
این دوره و بخرش او گاهی بته او فكتر كتردم
ولی این افكار دل ل بر قبول بازگرت احتمالی
او نرد.
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ً امروز به او به عنوان یك دوستت
 آیا واقعاساده عالقمندي؟
 كامالً هم نطوره که میگویی ،چون عالقه دیگرینم مواند در كار باشد.
 پس آنچه كه بود؟!تای
تا پت
تت .انستان هرگتز بت
 گذشتهها گذشته استعریان دوبار از گُ
لههای آمش مذاب نم گذرد.
 اگر انسان مرماض باشد چه؟ به اینگونه آدم ان ه چ عق دهای ندارم.هلنا فناتانی دیگتر قهتوه بترایم آورد و در
جایش نرست .پاهای موزون و زیبایش را روی هم
انداخت .دامنش را مرمب كرد و قدری به جلو و
به طرف آمش شوم نه متمایتل شتد .چنتد قطعته
ه زم در شوم نه قرار دادم و در ع ن این كته
شعله آمش زبانه م كر د در صورت زیبتایش كته
كمكم رو به م انسالی م رفت خ ره شدم .موهای
مازه فرشدهاش جلتوهی خاصتی بته صتورمش داده
بود .مثل هم ره آرایتش کترده ،زیبتا و ختوش
رایحه در كنارم بود.
ترایم
تان بت
تحبت اخ رمت
تل داری از صت
تا م ت
 آیتمعری كن ؟
 م دان ؟ حالتهای روحی نازن ن نرتان متیدهب ش از آنچه مصور م كردم گرفتتار نامالیمتات
زندگی و به دالیلی دستخوش دگرگون های بست ار
ً از او شتن دهام
قرار گرفته ،چون آنچه اخ را
ه چ صورت خوبی بته حتال و احتوال امتروز او
نم دهد.
 آیا صحبت جدید او خ لی با حرفهایی كته دراین اواخر با هم داشتهاید فرق دارد؟
 با اطم نتانی كته بته متن دارد وارد فتازجدیدی از معاریفش شده كه هم متأثرم م كند و
هم نگران.
 چرا؟ مگر چه م گوید؟ م دانی هلنا ،من و متو روانپزشتك ن ستت م،ن ستت
ً اطالعات روانرناسی من آنقدر عم
خصوصا
تش
كه بتوانم از حرفهای او در مورد ستالمت روحت
نت اهگ ری كنم ،ولی در رشتهای كار م كن م كه
تراد برایمتان غریبته و
اینگونه حاالت روحی افت
جدید ن ست.
 مو م دان  ،من ما سه ماه دیگر محصت لم درقسمت اول رشتهی روانكاوی ممام م شه ،امتروز
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هم روانپریرانی هستند كه با من خ لی درد دل
م كنند و من در ایتن متورد م متوانم خ لت …
حداقل به مو كمك فكری برسانم.
ً نگتران
تدیدا
 حاالت روحی و معاری او مرا شتكرده  ،در این فكرم كه او شاید قتدرت كنتترل
روان خود را از دست داده است.
 برایم معری كن. فکر میکنم خ لی از انسانها زمانی که همهین روهای مقاومت خود را در مقابل شداید زندگی از
دست میدهند و در ُ
بنبست این که همه درهای گریز و
رهایی به رویران بسته شده و ه چ چارهی دیگری
ن ست ،دو راه پ ش روی خود میگذارند ،یا به
زندگی خود پایان میدهند یا این که به ن رویی
غ ر قابل باور از نظر دیگران روی میآورند و این
ن رو آنها را وادار میکند ما حوادا وارد شده را
به صورمی خنثی کنند.
شرح کاملی از حاالت نازن ن را برایش معری کردم.
ولی مابور شدم از حاالت احساسی او در مورد خودم
و این که شاید مابور باشم با او صحبتی از گذشته
داشته باش م چ زی نگویم .این را موکول به آینده
کردم .شاید به این علت که متوجه شدم هلنا مازگی
حساس تهایی نران میدهد و من ه چ م ل نداشتم او
را متأثر بب نم.

 آه… م الد… چقدر برای ایتن انستان متأستتوبی از ایتن
هستم .ح با موست هت چ صتورت خت
حاالت او به نظر نم رسد.
 جای مأثرش ب رتر در این است كته او كتامالًبه هر آنچه كه معری م كنتد عق تده و بتاور
خلل ناپذیری دارد ،فكر م كنم همت ن عق تدهی
تارش او را مقتاوم و ن رویتی
محكم او به افكت
نامریی برای ادامهی زندگی روزمره او شده.
تن ماریك هتا
ت چه م دان م ،شاید در ممام ایت
روزنهی كم سویی از راه ناات در مقابتل ختود
م ب ند ،یا ایتن كته در ممتام ایتن ستالهای
گذشته دیده است ما شاید روزی همه این شداید
زندگی او به صورت معازهآسایی برطترف شتود و
او به آنچه كه از دست رفته به حساب م آیتد،
دوباره دست یابد ،حال اگر هم شده فقتط چنتد
صباحی از باقی ماندهی زندگ اش.
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هلنا جمالت آخر را با نگاهی ثابت و عم ت در
صورمم و حالتی مأثرآم ز در طترز ب تانش ادا
كرد كه سر و پای مرا از شدت اندوه به لترزه
در آورد.
 هلنا ،چرا چن ن چ زی را م گوی ؟ بب ن م الد ،من خودم یك زن هستم ،درستت ازجنس او ،ما زنها در همهی نقاط دن ا ،گذشتته
از فرهنگ و زبتان و دیتن و غ تره ،در متورد
مردها وجهی مرابه داریم ،برخالف شتما مردهتا
خ لی از احساستات مرتابه داریتم ،وقتتی متا
نوزادمان را به دن ا مت آوریم ،درد زایمتان
را م پذیریم و چه بسا آن را دوستت داریتم و
محمل م كن م و این در ممام مدت عمرمتان بته
خاطرمان م آورد كه این جن ن را مدت نه متاه
تقی كته بت ن
در وجودمان پرورش دادهایم و عرت
تاه
تود ه ت چگت
تد زده م شت
توزاد پ ونت
تادر و نت
مت
بریدنی و دور انداختنی ن ست ،به یاد ب تاور
كتته در ممتتام کتترهی زمتت ن مادرهتتا چتته
فداكاريهایی در مورد بچههایران م كنند.
 پس چرا نازن ن در مورد بچههایش این احسابد و غ رطب عی را به وجود آورد؟!
 همتتانطور كتته ختتودت گفتتتی سرچرتتمهی ایتتنب عالقگی باید همان سن كم و بته زور بتاردار
كردن او باشد.
ً
م الد… آیا واقعا این ریسك وجود دارد كه متو
تازن ن صتحبت
ً بت ن متو و نت
در پی آنچه اخ را
ً
شده ،بخصو دلتنگ هایی كه اخ را متن در متو
احسا كردهام م ل داشته باشی همهی آنچته را
كه ب ن من و مو در طول این ستی ستال گذشتته
فراموش كنی و به گذشتهات برگردي؟
انتظار همچ ن سئوالی را از او نداشتم .هلنا
ح داشت .در طول همهی سالهای زندگی زناشویی
و با هم بودن ،ما خ لی از دوران بتد و ختوب
زندگی مرتركمان را پرت سر گذاشت م .زندگی و
بهخصو زندگی زناشوی  ،به قول "مثرل رقصریدن
با پای برهنه بر گلبر های گل سرخ نیست"ما خ لی
فراز و نر بها را با هم طتی كتردیم متا بته
امروز رس دیم و این ساده ن ست كه دو انستان
با گذشتهی ما به راحتی بتوانند از هتم دستت
برویند و همدیگر را كنار بگذارنتد ،بتهویژه
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اگر ن م ب رتر این زندگی متوام بتا ختاطرات
خوب و شاد باشد.
ِ من ،هت چ اینگونته ن ستت کته متو
 نه عزیزمیگویی و ه چ چ ز نم مواند ما را از هم جدا
كند ،از یاد بردهای كه بته دورهای از ستن و
آرامتتش زنتتدگ مان رستت دهایم کتته مکمتتل هتتم
شدهایم.
 شاید او در فكر و انتظار مو است؟! نه ،اینطور ن ست ،چون من از همتان ابتتدابرای او روشن كردهام كه امروز او را ماننتد
دوستی قدیمی دوست دارم و هر آنچه در گذشتته
بوده ،گذشته است.
 آیا او این را قبول كرده؟ نم دانم ،مصور م كنم ،یعنی این کته صتورتدیگری وجود ندارد.
 م الد .در مورد سايبابا چه م دان ؟تازن ن
ً ه چ ،اول ن باریست از زبتان نت
 حق قتانام این شخص را شن دهام ،م دانم كه هندی است،
بتود كته او
مرماض ن ست چون نازن ن خ لی دق
تديها
تدا ،در مفهتوم هنت
تام یتك خت
را حتا ما مقت
یك(گورو) پ ش ببرد ،من در حال حاضر نم متوانم
در مورد این شخص قضاوت و نظریهای داشته باشتم
تخا در
تن اشت
ته از ایت
ولی آنچه مسلم است این كت
تاره و
تانهای ب چت
تتند ،انست
تم ن ست
توم كت
تان ست
جهت
تد
گرفتار آنقدر زیاد در این كرورها وجود دارنت
كه برای مسك ن دردهای روح و روان خود چتارهای
تا را
نم ب نند جز این كه امثالی مثل ایتن بابت
ته برایرتان دستتاویزی از
تد كت
تزرگ كننت
آنقدر بت
مسك ن دردها برود ،در نت اه پ دایش امثال این
مرد همانا نت اه و پدیدهی افكار بر هم ختورده
ته
این مردم است ،به خاطرت ب اید ،غری حتتا بت
ته
تن بت
كاهی در دریا چنگ م زند ،آنچه را كته مت
خوبی و روشنی واق شدهام این كته نتازن ن بتا
تم مالقتات
آشنایی به نوشتههای این شخص و بعد هت
او با ادغام آنچه از او یاد گرفته و آنچه خود
ً بته او
تا
تی روحت
در محص ل فلسفه آموخته ،گرایرت
پ دا كرده و چه بسا این كته حرفهتا و فلستفهی
تای روحتی
تك نی بترای دردهت
تا مست
زندگی این بابت
نازن ن شده ،چون خود را در آن شناخته و یافته
و این برایش داروی مسک ن دهندهای شده.
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 عا ب است ،مو كه این همه كتابهتای مختلتخواندهای ما به حال حتا اسم این شخص را هتم
نرن دي!!
 درسته ،چون در فرهنگی كه ما در آن زنتدگیمتت كن م موجتته زیتتاد و علمتتی بتته اینگونتته
تث و
ته بحت
تدارد ،در نت ات
توم نت
تدههای موهت
پدیت
گفتگویی هم در این موارد پ ش نم آیتد و متا
زمانی وستایل ارمبتاط جمعتی در ایتن متوارد
ً ماهتا
گفتگویی نداشته باشتند ،ختب ،طب عتتا
كمتر آگاه خواه م شد.
 نازن ن چه چ زهایی در مورد این شخص معریكرد؟
 حوادثی كه در حتد عقتل و فكتر یتك انستانطب عی ن ست.
 آه… چه عا ب .مگر چه گفته؟ از معازات و كرامات این شخص معری كرده؟ معازه!!!چه معازامت  ،مگتر هنتوز در دن تای امتروز
كسانی وجود دارند كه بته اینگونته موهومتات
اعتقاد داشته باشند؟
ِ من .زمانی كه شخص محص ل كترده و
 آه… عزیزسخنوری مثل او اعتقاد پ دا كند ،چه انتظاری
از مردم عامی م موان داشت.
 باید فرقی ب ن حقای و خرافات باشد ،مگترنه؟
ً
 دق قا هم نطوره ،ولی انسان مستأصل و م ترخورده چتون حق قتت را از دستت داده و مصتور
م كند دیگر هرگز آن را به دست نخواهد آورد،
بتته خرافتتات روی متت آورد ،چتتون در خرافتتات
تود را در آن
ن رویی وجود دارد كته انستان خت
رها شده و آزاد حس م كند.
 م متتوانی قتتدری از معریتت او را بتترایمبگوی ؟
تا
 بل  ،نازن ن و دیگر اشخا پ رو ایتن بابتمولد او را در خانهی نازن ن جرن م گ رند.
 آیا این شخص به خانه او آمده بود؟ِ من ،در غ اب او برایش جرن گرفتته
 نه عزیزبودند ،نازن ن در خانهشان اماقی برای عبادت
تبك
ته ست
تود بت
ته روان خت
ته روزانت
توعی مزك ت
و نت
هنديها مزی ن كرده و در این مح ط برایش جرن
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گرفته بود و در هم ن جرن بود كه گترد طالیتی
مقدسی كه نازن ن یك بار در هند هم شتاهد آن
ً ایتن
بود در اطرافش به گردش در م آید ،حتما
نرانه رضایت «بابا» از موجه نازن ن به ختود
بوده!!
تن استت شتخص
 چه م گویی م الد؟! چگونته ممكتمحص ل كردهای همچون افكاری داشته باشد؟
 ما م دان م اشتخا محصت ل كرده فراوانتیوجود دارند كه حتتا از ایتن هتم پتا فرامتر
گذاشته و به چ زهایی اعتقاد كامل دارند كته
مرسنا استت و بترای اثبتات عقایتد ختود از
تا
تتند ،حتت
تردان ن ست
تاری رويگت
تام ه ت چ كت
انات
جنایت.
 ولی با اعتقادات سنتی آستمانی دیگتری كتهدارد چگونه م مواند این افكار و باورهتا را
جلو ببرد و با آن زندگی كند؟
تهای كل تی
تامی از آن نت ات
تا ادغت
تاالً بت
 احتمتم گ رد و ماموعهای از آن را با قبول خود به
كار م برد ،ما آناایی كه من در كتردهام او
انسانی بس ار خرافامی شده است.
 وای چه بد ،از كاا دانستی؟ هفتههای اول مما من با او با حالتی موأمبا شك از من سئوال كرده بود كته آیتا او را
نفرین كردهام.
تزی در متورد
 نفرین! نفرین چه است؟ متن چ تته م شتود آن
نفرین نم دانم .آیا چ زی است كت
را در جایی به دست آورد و یا به كستی هدیته
داد؟!
ِ من .نفرین نه به دست آوردنی استت
 نه همسرو نه م شود به كسی هدیه داد ،نفترین هتم از
موهومات و پدیدههای جهان ستوم استت ،نفترین
حالت روحی یأ آوری است كه شخص در موردی كته
عملی به او اجبار شده ،یا كستی در متورد او
بد كترده ،از روی نارضتایتی ختود عملتی یتا
حادثهای ناخوشایند را برای كسی كه مسبب این
حالت شده آرزو م كند و این حالت آرزو كتامالً
جنبه مذهبی دارد ،البته ب رتر در م ان مردم
عقب افتاده .ما حتتا نمونتهاش را در فرهنتگ
این جا هم داریم ،مثالً در مورد شخصی كه عملی
نادرست در مورد كستی اناتام داده م گوینتد،
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ام دواریم كه این عمل نت اهی بدی برای خودت
داشته باشد.
ترا اینگونته
 درسته ،حال متوجه شتدم ،او چتفكر كرده بود؟
 معری كرد در آن روزها چند حادثته پ تاپیبرای او و همسرش امفاق افتتاده بتود ،نظ تر
این كه خود او زم ن خورده و پایش شكسته بود
و هم این كه چرم همسرش با برخورد بته شتاخه
ً صدمه دیده بود.
درختی شدیدا
 آیا ب نای اش را از دست داد؟ نه ،خوشبختانه نه. خب چه جوابی دادي؟! این كه به این موهومات ه چ عق دهای ندارمو آنچه امفاق افتاده باید كامالً مصادفی بوده
باشد.
 م الد ،او با موجه به این كه این همته بتهمو و خواستههای متو اعتمتاد و اعتقتاد دارد
معاب م كنم كه چرا جای مرا با سایبابا عتوض
كرده است!!!
 هلنا ،دست بردار ،از مرحلهی شوخی گذشتته،ما در مورد انسانی صتحبت مت كن م كته عا تب
گرفتار افكار و احساسات خود شده است.
 شاید از نظر مو عا ب باشد ولی از نظر متنه چ عا ب ن ست ،با ممام وجودش احت تاج دارد
به شخصی كه مورد اطم نانش است متكی باشتد و
چون این شخص را نم یابد از نظر روحی به این
بابا روی م آورد.
ً متن در متورد روح از او پرستشهایی
 امفاقاكردم ،این كه آیا بته روح و بازگرتت آن بته
این دن ا اعتقاد دارد.
 خب چه جواب داد؟ً
ً از نظر خ ل ها كامال طب عتی
 جوابی كه حتماو قابل قبول و از نظر خ ل ها غ رقابل قبتول
و خ لی مرسنا است ،من خودم یكی از آنهتایی
هستم كه به ه چ عنوان به بازگرت روح و روحی
كه در زنتدگی دیگتری وجتود دا شته اعتقتادی
ندارم.
 مگر چه نمونهای معری كرده؟ این كه در گذشته در دن ای دیگتری غ تر ازدن ای امروزش زندگی كرده ،امتاكنی را در آن
دن ا دیده كه برایش غریبته نبودنتد ،بترایش
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مسلم است آنچه را دیده حق قت محش است .حتتا
مرا همزاد روحی خود م دانتد كته در دورانتی
ماورای این كته امتروز استت بتا هتم زنتدگی
كردهایم.
تن مطلتب را در
 در مورد او طب عی استت ،ایتم كنم ،او در یك دوران خوب روحی گذشته با مو
بوده ،در مو حل شده و در همان حالت رشد كرده
و بزرگ شده ،گذشت زمان برایش مفهتومی نتدارد
تاقی
چون او در همتان حتاالت احساستات روحتی بت
مانده است.
هلنا از جایش بلند شد .چند ه زم در شوم نه
قرار داد و پس از آن دو پرندهی فلزی
م ناكار شده را كه در سفری از ایران آورده
بودم و حال با قدری فاصله از هم قرار
داشتند با سر انگرتان در حالتی كه سر دو
پرنده در قسمت شانههایران قرار گرفت پهلوی
هم قرار داد.
 مگر به شوخی به بچهها نگفته بودی هترگتاهاین دو پرنده با فاصله از هم قرار بگ رنتد،
نران آن است كه پاپا و ماما با هم قهرند؟!
 و بچهها هرگز ندیدند كه این دو پرنتده بتاتم
فاصله از هم قرار داشتته باشتند ،درستتش هت
تر و
تایی در قهت
هم ن است ،بچهها ه چ ستهم و جت
آشتی پدر و مادر نباید داشته باشند.
هلنا گرتی در اماق زد .نزدیك پناره مررف به
ح اط ایستاد و لحظامی خ ره به ب ترون نگتاه
تدت م باریتد .زمت ن و زمتان
كرد .برف بتا شت
سپ دی سحرانگ زی به خود گرفته بود .یكتی دو
پرندهی مهاجر با س نههای قرمتز رنگرتان كته
گویی راه گم كترده و ُ
پت كترده در بتاالمرین
شاخهی درخت نرسته بودند نران داد و گفت:
 م دانی م الد ،ما بهار دو ماه دیگتر بتاقیاست ولتی پرنتدههای مهتاجر گو یا از منتاط
گرمس ر به ایناا رس دهاند چتون چنتدمایی از
پر برف گل َ
آنها روی شاخههای ُ
منگل نرستهاند.
گویا نمیدانند چه باید بكنند ،خوب است مردم
به این موجودات زیبا دانه م دهند ما مهاجرت
زودمر از موعد شان را بته ختوبی بگذراننتد،
م دان  ،من هم مثل مو دلم برای بهار و گرما
منگ شده ،به زودی م موان م دوباره ن مكت را
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زیر درخت آلو قرار ده م و وستایل و مبلمتان
مابستانی را در اطراف آن پخش كن م.
تد .بته
در ح ن ادای آخرین كلمات كنار متن آمت
طرف من خم شد و بوسهای بر لبان من نراند.
 آه… م الد ،فكرش را بكن ،بهتار و بته زودیمابستان ،صخرههای گرم كنار دریا و پترشِ متو
از روی صخره در ون آب و بعد هم پ وستن من به
مو .آه… چته ختاطرامی را كته زنتده م كنتد،
زندگی من با مو ُ
پر از خاطرات ش رین است.
دوباره درون مبل فرو رفت .از دور دستش را به
طرف شعلهها دراز كرد ،گویا م ل داشت آنها را
در دستهایش بگ رد و نوازش كند .حرارت مطبتوعی
درون اماق پخش بود و او فار البال و ب دغدغه
به نظر م رس د .اما درون متن از شتدت غتم در
ه اهو بود.
ً مترا مستلی
گفت و شتنود متن بتا او مطمئنتا
م داد .قدری از فكرهای رنتت آورم را مستك ن
م داد ولی آیا این نرانهی این بتود كته متن
غمهای خودم را به او منتقل م كردم؟ اگر بتا
ن ت پا قلب و روحم این صحبتها را بترای او
معری نم كردم ،آیا كار خوبی بود؟ آه… چقدر
این ماههای گذشته مرا خستهمر و پ رمرم كرده
است.
 م الد. بلی عزیزم.ً به روح اعتقاد نداري؟
 آیا مو واقعا اعتقاد كاملی ندارم ،ولی سالها است قتدریجای فكر و شاید هم باور این مطلتب را بترای
خود گذاشتهام.
 من هم در هم ن افكار هستتم ،یتادت م آیتدترایم
ته بت
تهای غ رمترقبت
تالها پ ت ش از حادثت
ست
معری كردی كه به شدت دگرگونت كرده بود.
 منظورت حادثهای است كه در ایستتگاه متتروامفاق افتاده بود؟
ً
 بلی منظورم دق قا همان است ،مو آن روز وقتیبه خانه آمدي ،رنگ چهرهات مثل همت ن بترف كته
تود،
روی شاخههای درخت باغچهمان نرسته ستپ د بت
باید خ لی نگران شده بودي.
تم از
 بل  ،كامالً از خود ب خود شده بتودم ،هتاندوه این كه انسانی جلوی چرمان من روی ریتل
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قطار برای قصد خودكری دراز كر ده بود ،هم از
تار از راه رست د و از روی او
مأثر این كه قطت
گذشت بدون این كه از من برای ناتات او كتاری
برآمده باشد ،بعد هم آن ن روی غ رقابل باور،
ً
ن روی غ رطب عی كه مرا به سوی قطاری كه بعدا
به طرف ایستگاه آمد میکراند .این ن رو لط ت
ته
تاید زنتی كت
و مهربان بتود ،چته مت دانم ،شت
خودكری كرده بود به دن ای بهتتری رست ده بتا
آرامش به این كه بته دن تای بهتتری رست ده و
تود
تر وارد نرت
برای این كه منها به دن ای دیگت
تل
تن م ت
م ل داشت مرا هم با خود ببرد ،ولتی مت
تدگی را دوستت
تو و بچتهها و زنت
تن مت
نداشتم ،مت
داشتم و ه چ ممایلی به مر شماها نداشتم.
تاق را بترای نتازن ن معریت
 آیا ایتن امفتكردهاي؟
 نتته .بتتا افكتتار و اعتقتتادات او صتتح مندانستم ،اگر روزی داستان زندگی متن منترتر
شود او هم از این ماجرا آگاه خواهد شد.
ته روح و
 آیا آن روز به او خواهی گفت كته بتتدا
تاد پ ت
تدی اعتقت
تا حت
تان مت
تا انست
تا آن بت
ممت
كردهاي؟
تن
 نم دانم .آنچه مرا نگران م كند بتاور ایتماهوالت است ،من با ممام رابطه احساسی و روحی
تن همته
تدت ایت
كه با پدربزرگ داشتم هرگز در مت
ستتال بعتتد از متترگ او نتوانستتتم در ب تتداری
رابطهای روحی با او داشته باشم و اگر پدیتده
تت ،در
روح صحت داشته باشد از آرزوهای متن است
صورمی كه نازن ن در موردی كه من دربارهی پدر
او سئوال كرده بودم در جوابم گفت كه در چنتد
مورد پدرش را زنده در مقابل چرمان خود دیتده
است.
تدرش
 این نرانهی محبت عم ت و عرت او بته پتاست ،او م ل ندارد مرگ پدرش را بپذیرد.
ً باید هم نطور باشد ،چون او با ممام
 دق قاباورش در مورد روح ماربه دیگری در این مورد
ندارد ،یا این كه باورهایی دارد ولتی وقتتی
كه با ناباوری و ب اعتقادی من مواجه م شتود
از ب ان آن خودداری م كند.
 باید هم نگونه باشتد ،چتون مصتور نمت كنمانسانی وارد به علوم مختل  ،ما درستی و یتا
تتد،
تتده باشت
تتورد نخوانت
تتابی در ایتتتن مت
كتت

نازن ن همزاد من...

365 /

خواندن های خود را مازیه و محل تل نكترده و
ماربه كسب نكرده باشد این موارد گنگ زنتدگی
را به صورت غ رقابتل مغ تر بتاور كنتد ،او
باید محق قامی در این پدیدهها داشته باشد.
 در صحبتهای اول ه ما در این موارد او چنتدتن معرفتی
ته مت
كتاب مرجمه شده به فارستی را بت
ته نتام "ین را شرق
كرد ،یكی از این كتابها بت
تان ال .وایتتس
تر برایت
تته دكتت
حقیقررت دارد" نوشت
م باشد ،این پزشك حرفهای ب مارانش را در طتی
ته در غ تر از زمتان
تا كت
زندگ های گذشتته آنهت
زندگی حال آنها بوده گوش كرده و دیگری كتابی
است به نام "در آغوو نرور" نوشتتهی نویستندهای
تكی از بستتگان
ته پزشت
به نام بتی ج ن ایتدی كت
تن
تاد دارد بته مت
ً بته روح اعتقت
خودم كه شدیدا
تل
هدیه كرده ،در این كتاب ب ماری در حت ن عمت
جراحی خطرناك به چرم خود مرگ و حوادا دوران
مرگ و سپس بازگرت دوباره خود را به زندگی به
طور وضوح م ب ند.
من این كتابها را خواندهام ولی از محتدودهی
تت ،یعنتی در
مصورات و باورهای متن ختارج است
واقن یاد گرفتهام ما خود شاهد و نتاظر و در
ترایم بست ار
واقن آن را ماربه نكنم باورش بت
مركل خواهد بود.
 شاید به این علت در رشتهای كه كار م كن مبا حوادثی كه زایده افكار برر است سر و كار
داریم و چتون ایتن همته ماجراهتای گونتاگون
دیدهایم باورمان در مورد این مطالب حداقل و
یا حتا ه چ میشود.
 كامالً درست است ،ب شك اگر آن زن طفلتك كتهبوس لهی قطار انتحار كرده یك بار دیگتر بته
تد و یتا بته
صورت ن رویی به دیدار متن ب ایت
گونهای با من ارمباط برقرار كند ،اعتقاد من
ب رتر خواهد شد.
 آیا نازن ن ماكنون سعی نكرده مرا به ستویخود جلب كند؟
 من به خاطر این كه حتوادا گذشتتهی زنتدگیاحساسی او را مرم م كنم مابتورم گریتزی بته
گذشتهمان بزنم ولی او آنقدر خام و ب ماربته
ن ست كه نداند گذشتته ،گذشتته استت و جتایی
تر مت كنم او
برای بازگرت وجود ندارد ،من فكت
احت اج عم قی به مسلی و بتهخصتو بخرتش متن
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دارد ،مو باید بهتر از من بدانی كه دخترهتا
تای
تال و آرزوهت
ته آمت
توانی چت
تن ن نوجت
در آن ست
ُمانت كی دارند.
ر
 بیشک هم نطوره ،کامالً طب ع ه ،متا از جتنسمرد ن ست م كه در افكارمان از این شاخه بته
آن شاخه پریدن و از هتر شتاخهای گلتی چ تدن
باشد.
 م دانم ،بافت احساسی شما با ما بس ار فرقتدن
تدید ،بریت
ته شت
تد كس تی كت
تما پايبنت
دارد ،شت
برایتان مركل م شود مگر ایتن كه مابورمتان
بكنند.
ً
 واقعا خوشحالم كه ایتن مطلتب مهتم را دركردي.
 من این را به خوبی م دانستم ،حتتا از زمتاناو و امتتروز ایتتن را از ستتوی متتو بهتتتر در
كردهام.
 چطور مگه؟ آیا موردی است کته او آن را درذهن مو ب دار كرده؟
 بل  ،آن روزها با ممام مراقبت خانوادههتا،جوانها که عاش م شتدند از هت چ كتاری بترای
ً ایتن
تا
رس دن به هم دریتغ نم كردنتد و طب عتت
نت اهی آن همه سختگ ريها بود ،ولتی متن و او
تادی را در اوقتات روز
تاعات زیت
فرصت داشت م ست
منها در كنار هم باش م ،خب ،او جوان و عاشت
بود و طب عتا گرایش ب پروایتی نستبت بته متن
تتركی
داشت ،ب شك فكر م كرد ما روزی زندگی مرت
را آغاز خواه م كرد و از این رو من موانتایی
ترز پاك هتتا
ته از مت
تتم كت
تت آن را داشت
و موقع ت
بگذرم و به آنچه م خواستم دست پ دا كنم ،ولی
از نظر من خواستن آن روزها فقط روحتی و حتتا
ته او را مصترف كتنم و
در فكرم هم نم گذشتت كت
تن
امروز در یكی از داستانهای كتاب او بته ایت
تی
تب اول ازدواج محم لت
مطلب بر خوردم كه در شت
خود ،منها با مردی همبستر میشود كه هم رته او
را دوستتت م داشتتته و ختتود را بتته او مقتتدیم
م كند ،حتا در عالم خ ال.
 م فهمم چه م گوی  .آه… طفلتك او ،متن هتمهم ره اینگونه فكر كردم ،هرگتز ،هرگتز ،متا
زمانی كه مرد ایدهآل و شتریك حق قتی زنتدگی
آینده ام را پ دا كنم.
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ً مرجمه نوشتههای او اینقدر مرتكل
م الد واقعا
است كه نم موانی همهی كتاب را برایم مرجمته
ً چه نوشته.
كن ؟ خ لی عالقمندم بدانم دق قا
ِ من ،او معتانی را چنتان پ چ تده
 بلی عزیزفرم داده كه مرجمهی هر سطر آن به این زبتان
به معنی بهخصوصی ختم نم شود ،او در دن تایی
بلورین زندگی م كند و م نویسد كه مختتص بته
خود اوست ،م دان  ،برای این كه نظر دیگتران
را در مورد نوشتههای او بدانم به چند آشنای
با معلومات و مدار محص لی باال كه دستی هتم
در نویسندگی و نقد نویسی داشته باشند كتتاب
او را معرفتتی كتتردم ،نظتترات آنهتتا بعتتد از
مطالعهی كتاب ،بدون آگاهی از زندگی گذشته و
حال او این بود كته :چته نوشتتههای عا تب و
توب
تایل اجتمتاعی را خت
غریب  ،یا این كته :مست
تن
تر داده :ایت
تم نظت
تی هت
تت ،یكت
ترده است
تان كت
ب ت
تت در
تایش م بایست
تم زیبت
تن قلت
تا ایت
تنده بت
نویست
تدرش را بته ختوبی
تا قت
فرانسه متولد مت شتد مت
بداننتتد ،ولتتی هتت چ كتتدام از ایتتن اشتتخا
نتوانستتتند نظتتر دق تت و گرتتادهای در متتورد
تن
تر مت
محتوای كتاب او بدهند ،در نت اه از نظت
به راستی متوجه نوشتهها نردهاند.
ً به این
 همانطور كه خودت برایم گفت  ،حتماعلت است كه مطالب در ع ن حق قتت كامتل ،بته
صورت گونهای متبهم و بته گفتتار ختودش "نرو"
نوشته شده.
ِ زنتدگ اش
 درسته ،چون من از او معری اصتلرا خواستم ولی او به خاطر ایتن كته شتناخته
نرود با ممام احترام و اعتمادش به من قبتول
نكرد.
 حتا به مو؟!تن قتول داد در اولت ن
 حتا به من ،ولی بته متدیدارمان ممام ماجرای زندگ ش را برایم معریت
كند.
 آیا منتظر آن روز هست ؟تدار ،او
 بل  ،چون مصور م كنم بعتد از آن دیتته
تری را ادامت
بتواند زنتدگی راحتتمر و طب عیمت
دهد.
 آن روز كی خواهد رس د؟ -نم دانم ،شاید هر چه زودمر ،بهتر.
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 آیا من هم م موانم در آن روز و دیتدارمانبا مو و او باشم؟
تدون
تدار او بت
تور م كن تی در آن دیت
تا مصت
 آیتدغدغهی خاطر و شرمساری در حضور متو هتر چته
بخواهد بگوید؟
تا
ترا منهت
تواهم مت
 آه… نمت دانم ،ولتی نم ختبگذارم.
 به قول ضربالمثل این جای ها ،آن روز و آنغمش!!
 آه… م الد ،دستت را روی قلتبم بگتذار و ازسر پناههایت برنو كه هتر ضتربهاش بته ختاطر
موست.
 زیبایِ من ،دوستت دارم.باز
روز
جشن
و ب
روی
شمع

كن پنجرآها را ،كه نسیم
می د اقاقيها را
ميگیرد
ار
هر شاخه ،كنار هر بر
روشن كردآ است.

همه چل لهها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
كوچه یك پارچه آواز شدآ است
و درخت گی س
هدیه جشن اقاقيها را
گل به دامن كردآ است.
باز كن پنجرآ را ای دوست
هیچ یادت هست
كه زمین را طشی وحشی سوخت؟
بر ها پژمردند؟
یشنگی با جگر خاك چه كرد؟
هیچ یادت هست؟
یوی یاریفی شبهای بلند
سیلی سرما با یاک چه کرد؟
با سرو سینه گل های سپید
نیمه شب باد غضبناك چه كرد؟
هیچ یادت هست؟
حالیا معجزآ باران را باور كن
و س اوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
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كه در این كوچه ینگ
با همین دست ی ي
روز می د اقاقيها را
جشن ميگیرد!
خاك جان گرفته است
یو چرا سنگ شدي؟
یو چرا این همه دلتنگ شدي؟
باز كن پنجرآها را
و ب اران را
باور كن.
"فریدون مشیري"

7
ً
واقعتا

و من پنارهها را باز كتردهام و ختا
جان گرفته است.
برف ،آن همه برف همه آب شده و سپ دی و پاكی
خود را به گلهای وحری و مازه روی دهی م نتا
سپرده است .م نا دامن گروده و ماننتد فرشتی
تت.
تانده است
تاط را پوشت
تطم ح ت
تامی ست
تپ د ممت
ست
ساقههای شقای با گرههای سبز مخمل ن رو بته
آفتاب كه هفتهای است ب رتر جان گرفته كر ده
صورت كر دهاند و ما مثل هر سال دیگر ن مكتت
سبز رنگمان را دوباره پای درخت منومند آلتو
قتترار داده و مبلمتتان مابستتتانی را ب تترون
تار
تواز بهت
ته پ رت
ته بت
تدین گونت
تم و بت
آوردهایت
رفتهایم .بومههای گل یتا كته در گلتدانهای
مختل و در اماقها قرار دارند همگی به غنچه
نرستهاند .آنها را بس ار دوست مت دارم چتون
وقتی از خواب غنچهگونهی خود ب دار م شوند و
َ
خود را به هر ستو م كرتند دیگتر
پرهای لط
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غمی یأ آور برایم به ارمغان نم آورند .زنده
و ش رین آنها م شوم معتدادی
از رایحهی لط
تورین
ترف بلت
تدا م ت كنم درون ظت
تاخه جت
را از شت
كوچكی از آب قرار داده بر روی م ز میگذارم.
گرمای لط فی در فضا پ چ ده ،درختان چنار از
خواب زمستانی خود ب دار شتدهاند و ستبزینگی
شاخههای مازه جوانته زدهی ختود را بته دستت
م غههای آفتاب سپردهاند ،سرو ،كاج و ب د هم
به همان استواری ایستادهاند .آنهتا هتم بتا
لمس آفتاب شادابمر شدهاند.
 م الد!سربلند م كنم و هلنا را در بالكن مرترف بته
ح اط م ب نم .لبا عوض كرده و آرایتش صتورت
زیبایش در مللو آفتاب جلوهی بس ار همآهنگتی
دارد .بلوزی سامن بته رنتگ صتورم  ،دامتن و
ظری مركی رنگی
جوراب مركی به بر دارد ،ك
ُتتت ظریتت
بتته شتتانه آویتتزان و در بتتازویش ك
بهارانهای دارد ،شادی و نراط رس دن بهار را
در صورت او مت ب نم .م دانستتم قصتد ب ترون
رفتن دارد ،دوستش را دعوت به فناانی قهوه و
گ های خانمانه كرده است.
 چه زیبا شدهاي. مرسی عزیزم ،مو هم ره هم ن را م گوی . انتخاب لباست هتارمونی لط فتی بته صتورمتداده.
 خوشحالم كه مو اینگونه م ب ن  ،ختودم هتمراضی هستم .كتری آب بهزودی جوش م آید .چتای
را در قوری ریختهام ،آماده است كته آب جتوش
اضافه كنی و بگذاری ما دم بكرد .مگر نه این
كه چای اله اان باید مدمی بماند ما كتامالً َ
دم
بكرد ما رنگ و بو و مزهی اصتلی ختود را بته
دست ب اورد؟
 كامالً هم نطوره ،مو دیگتر در فتراهم كتردنچای استاد شدهاي.
 اینطور كه م ب نم امروز قصد داری با معلمموس ق ات ب رون بنر ن  ،م الد .از ایناا كته
نگاه م كنم ح اط خانه و مابلویت هتر دو بته
یك اندازه زیبا هستند ،راستی نام مابلویتت
را چه انتخاب كردهاي؟
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 نزدیکترین مرجمهاش بته ایتن زبتان م شتود"هزار مینا" و اشاره به فرش سپ دی از این گل
كه در ح اط پهن شده بود كردم.
 چه زیبا و چه مناسب ،ظرف ش رینی را آمادهكردهام ،ك ك خالل بادام كه هم مو و هم معلمت
زیاد دوست دارید یادت نرود با چای سرو كن.
 چه خوب ،دستت درد نكند ،كی بر م گردي؟ این مدمی را كته شتما ممترین م كن تد بتادوستم م گذرانم ،عزیزم ،به ام د دیدار.
 به ام د دیدار عزیز ِ من.دو ساز مار و سه مار من كه در جای خود قرار
دارند زیر درخرش نور سحرانگ ز آفتاب جلوهای
زیبا دارند .این سازها را بتهخصتو متار را
زیتتاد دوستتت دارم .صتتدای متتار دورمتترین و
گمرده مرین خاطره را در من زنده و بته یتادم
م آورد .هم ره ایتن ستاز را دوستت داشتتم و
تواختن آن را
هم ره در آرزوی آن بتودم كته نت
توزش در دوران
تن آمت
تاش ایت
تاموزم ول تی ایكت
ب ت
كتتودكی و شتتكوفایی و یتتا حتتداقل در آغتتاز
نوجوانی نص ب من م شد ما امتروز م موانستتم
با ثمرهاش خوش باشم .اما چه موهبتتهتایی را
به علتت كتمدانتی و ستهلانگتاری بزرگترهتای
خانواده از دست دادهام.
صدای سالم و احوالپرسی مرا از افكارم ب ترون
آورد.
 م الد ،معلمت آمده ،خدا نگهدار. سالم آقای م الد. سالم دوست و معلتم متن ،ختوش آمتدي ،حالتتچگونه است؟
 من خوبم ،بهار هم كه رس ده ،مگر م شود باطراوت و گرمای بهار خوب نبود؟!
 كتتامالً هم نطتتوره ،امتتروز مناستتبه ب تترونبنر ن م و از لطافت بهار و صتدای ستاز لتذت
ببریم.
 م دان د من عازم ایران و شهرم هستم. چه خوب ،چه مدمی م مان د؟ چهار هفته ،آیا كاري ،پ امی ندارید؟ خ لی دلم م خواهد دوستی قدیمی را در شتهرشما پ دا م كردم ،اسمش "روزبه" است و متا از
دوران دب رستان با هم دوست شده بودیم.
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 بل  ،شما معری كردید كه مدت چهار سال درشهر ما زندگی كرده بودید ،به قول خودمان در
شهر عطر گرم چاي.
 گ الن سرزم ن سبز و خرمی است ،آن زمان پدرمن در شهر شما شغل اداری داشت.
 من هر كاری از دستم بر ب ایتد در جستتاویتدوارم موفت
دوست شما به كتار م بترم و ام ت
بروم ایران را پ دا كنم.
 من چند خط نامه برای او م نویسم به اضافهقطعه عكسی از خودم و خانوادهام كه اگر موف
شدی روزبه را پ دا كنی به او بده .
ً ،خب سازها در چه حالند ،آیا در هتای
 حتماگذشته را ممرین كرهاید؟
ِ متن ،بترای شخصتی در ستن و ستال متن
 معلمفراگ ری موس قی سنگ ن و ستنتی ایتران شتاید
خ لی دیر شده باشد ،من درسی را ممرین م كنم
و به خوبی هم یاد م گ رم ،ولی در دیگری را
كه پ ش م گ رم در اول را ما حد زیتادی از
تودم
توري از خت
تث دلخت
تن باعت
ترم و ایت
تاد میبت
یت
م شود.
 م دان د ،فراگ ری موس قی ایرانتی احت تاجبه ساعتها ممرین روزانه دارد ،آیا شما فرصت
ممرین دارید؟
 حق قتش نه ،فرصت زیادی ندارم. م دانم كه اوقات فراغتت شتما ب رتتر صترفکر دن نقاشی م شود.
 هم نطوره.تد .آهنگهتای
 ولی ما ایناا ختوب پت ش رفت تزیبا و زیادی یاد گرفتهاید.
 م دانم ،ولی كافی ن ست ،م ل داشتم نواختنسازها را بطور كامل م دانستم ،وقتتش رست ده
تن
تد از ایت
تتراحت كن ت م ،بفرمای ت
تایقی است
دقت
ش رینی م ل كن د.
 خانوم پختهاند؟ بلی ،خ لی خوشمزه شتده ،راستتی كتی حركتتم كن د؟
 چند روز آینده. چه خوب ،سفر خوبی در پ ش داشته باش د. این ُنتها را ما دیدار بعدی ممرین كن د.
ً ،زمتان چته زود م گتذرد .ستاعت چنتد
 حتمااست؟!
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 دو ساعتی است ممرین م كن م. دست شما درد نكند. لط شما زیاد ،به ام د دیدار.****
پس از چند روز معط ل بودن وارد محت ط كتارم
م شوم .بهخصو كار شتبانه در یك آسایرتگاه
ِ خودم
روحی را انتخاب كردهام كه روزهایم مال
باشد و من ساعات روز را برای اناام كارهتای
مختل مقس م كردهام .گذشته از اناام كارهای
روزمره زندگی ،فرصت كتافی دارم بته كارهتای
هنريام هم برسم .محت ط كتار متن در اخت تار
انسانهایی است كه بته هتر علتتی روح و روان
تتراحت و
ته است
تاح بت
تده و احت ت
تته شت
تان خست
آنت
مراقبت دارند .این انسانها اغلب جوان و یتا
م انسال هستند و چون بخش ما حالتت اور انتس
دارد این است كه این افراد از یك روز ما سه
تزد متا بته ستر ببرنتد و از
ماه م موانند نت
كمكهای الزم از طری پزشك ،پرستار ،روانرنا
و بعد امثال من كه در بخش ب رتر از همه بتا
آنها به سر م بتریم برختوردار شتوند .وجتود
امثال من به عنوان نوعی مرتاور و حتتا چتون
سنگ صبور برای این انسانهای گرفتتار در روح
و روان و عاطفه خود ُ
پر بار است .چون اوقتات
ُ
تان را پتتر م ت كن م .آنهتتا
تایی روانپریرت
منهت
م موانند ساعتها با ما صتحبت كننتد ،چته در
بخش یا چه در خانههایران و به اینگونه ختود
را از بار طاقتفرسای افكار آزار دهنده ختود
سبك و یا حتا رها سازند و اگر ب مار در طول
این مدت حالت طب عی خود را دوباره بته دستت
تت
تاهداری و مراقبت
ته نگت
تاورد و احت تتاج بت
ن ت
وس نمری داشته باشد آنگاه به بخشهتای دیگتر
هدایت م شود.
علت و سبب روانپریری این انسانها كته اغلتب
هم جوان و از طبقه متفكتر و هنرمنتد جامعته
م باشند مختل است .یك مصتادف امومب تل كته
منار به از ب ن رفتن عضوی از خانواده باشد،
بروز یتك ب متاری العتالج و حتتا گرفتاريهتای
عاشقانه و عاطفی م مواند عامل اصلی و نهایی
به هم خوردگی س ستم مغزی انسان برتود .روان-
پریرانهایی داشتهایم كه ماب محمتل شكستت در
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عر را نداشتته و بته واقتن ب متار گرتتند،
ب مارانی كه ما جنون واقع  ،دیوانگی و ستپس
انتح ار پ ش رفتند .من با موجه بته ایتن كته
محص المی در این موارد ندارم ولی از این نظر
كه به ماربه و زبان من در مورد بودن با این
انسانها احترام م گذارنتد متورد احت اجرتان
هستم ،از روی مارب تات گونتاگون زنتدگی بته
ویژه عالقه و احترام ب حتدی كته بترای وجتود
انسان قائل هستم كار در این رشته را انتخاب
كردم.
 سالم م الد ،خوش آمدي. سالم ،اوضاد بخش آرام است؟ بل  ،فعالً كه آرام است.تب
تروه شت
تار گت
تش را در اخت ت
ته بخت
تتاری كت
پرست
م گذارد اخبار جامعی از نود ب متاري ،حتاالت
ب ماران و نود داروی مورد استفاده آنتان را
در اخت ار پرسنل قرار م دهد.
 م الد ...مردی ایرانی به نام حم د در بختشاست ،زبان ما را به خوبی مكم م كند ،محص الت
باالیی دارد ولی به عنوان اعتراض ما به حتال
با ما صحبتی نكرده ،گتاهی بته فارستی جمتالت
كوماهی م گوید كه برای ما قابتل در ن ستت،
تاكنون
تاشجویی دارد ول تی مت
تت بس ت ار پرخت
حالت
اقتتدامی بتترای اعتتتراض شتتدید نكتترده ،متتا
خوشحال م كه مو در مح ط كار هست  ،او شتاید
با دیدن یك هم زبان دست از منها نرستن و در
خود فرو رفتن بردارد.
تن انتداخت و
خانم پرستار نگاهی عم ت بته مت
ادامه داد:
 مثل كوهی ُپر از مواد مذاب در غل ان استت،
خدا كند كه سر باز نكند.
 من سعی خود را خواهم كرد ،نتاراحت اش چتهم باشد؟
 مركالت زندگی زناشویی و گرفتاريهای احساسیبا فرزندانش دارد ،آنها را مهدیتد بته مترگ
كرده!!
 آیا دادگاهی مرك ل شده؟ بل  ،ممام جریانات در پرونده او ثبت شده،م الد همان طور كه قبالً گفتتم متا او را مثتل
ُ
بمبی م ب ن م كه در حال انفاار است ،چه خوب
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ً بتا او ارمبتاط
خواهد شد اگر بتوانی ستریعا
فكری برقرار كن .
تاران را كته
وارد بخش م شوم .معدادی از ب مت
در ش فتهای گذشته با آنها آشتنا شتده بتودم
م ب نم كه هنوز باقی هستند .با من به گرمتی
سالم و احوالپرسی م كنند .معدادی جدید هستند
تا از كنتارم
كه سری مكتان م دهنتد و ب اعتنت
م گذرند .اماق حم د را از روی ل ستی كته در
ته درب
تتی بت
تدا م ت كنم انگرت
تار دارم پ ت
اخت ت
م كوبم و اجازه ورود م گ رم.
 سالم ،من م الد و نگاهدار شبانه بخش هستتم.این را به فارسی گفتم.
مردی جوان ،حدود سی و چند ساله روی لبه مخت
نرسته است .موهایی نه چندان بلنتد بته رنتگ
مركی دارد .ابروان و مردمك چرتمانش هتم بته
س اهی موهایش هستند .الغتر و بلنتد بته نظتر
ً بتا معاتب
م رسد .ستربلند م كنتد و مقری با
نگاهم م كند.
 نم دانستم در ایتن بختش ایرانتی هتم كتارم كند!
 ما دو ایرانی هست م كته شتبها و شت فتهایمختل كار م كن م.
 اسم من حم د است. م دانم ،قبل از این كه وارد بختش شتوم درمورد شما اطالعامی كسب كردم.
 گفتند كه دیوانه هستم؟! نه ،گفتند كه غمگ ن هست د. غمگ ن! ممام زندگی مرا به هم ریختهانتد ومرا بر خالف م لم این جتا آوردهانتد آن وقتت
م گویند كه غمگ ن هستم!؟
نگاهی به ساعتش انداخت و بدون آن كه سرش را
بلند كند ادامه داد:
 ه چ م ل ندارم با شما صحبت كنم.تت صتبم كتار
 متوجه هستم ،من متا ستاعت هرتم كنم هر زمان م ل به مصاحبت با من داشتت د
م موان د مرا ما قبل از ساعت دوازده در بخش
پ دا كن د .شب بخ ر.
بدون این كه جتوابی بدهتد سترش را بته طترف
پناره كه آن سویش ماریكی مطل خ ابتان بتود
برگرداند .ساعتی را به صتحبتهای كومتاه بتا
دیگر ب متاران گذرانتدم .دیتدار ایتن متردم
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هم ره مرا به ایتن فكتر م انتدازد كته چترا
اینگونه راحتت و بتدون مقاومتت مستل م ایتن
ب ماريها م شوند .چترا قتدرت مقاومتت آنهتا
اینقدر سرین از ب ن م رود .مصور من این است
كه هرتاد درصد آنهتا كته ب ماريهتای نت تك
ندارند محت نظر پزشكان و استتفاده صتح م از
داروهای ماویز شده م موانند ستالمتی ختود را
تالمی برونتد
باز یابند و به دنبال زنتدگی ست
ً ارزان در بخشهتا،
اما زندگی راحت و مقریبتا
اعت اد به داروها در مدت طوالنی و بته ویتژه
اغلب منها بودن در اجتماد موجب م شود زندگی
در بخشهتتا را متترج م داده و بعتتد از اممتتام
دوران بستری بودن باز هر چه زودمر بته بختش
برگردند.
 سالم آقای م الد ،چه خوب ،شما هنوز در بختشهست د.
سرم را به سوی صدا بر م گردانم .كنتار م تز
سرو قهوه كه هر شب ایتن ستاعت چ تده م شتود
صاحب صدا را م ب نم .آنت از قتدیم ها استت.
به زودی هفتاد و پنام ن سالش را ُ
پر م كنتد،
از نویسندههای قدیمی و هتر متاه در یكتی از
روزنامههای معتبر این جا مقالهای از او چاپ
م شتتود ،در جتتوانی زنتتدگی پتتر جناتتالی را
گذرانده ،زیبایی ب ش از حتد او در جتوان اش
ب رتر باعث دردسرش شده متا راحتتی خ تال در
دوران كهولتتت ،چنتتدین بتتار همستترهای جدیتتد
اخت ار كرده بود و حال منها شخصی كه بترایش
مانده پسرش است كه هت چ رابطتهای بتا متادر
ندارد ،منهایی برایش طاقتفرسا استت و بترای
فرار از منهتایی كتابهتای متعتددی نوشتته و
تتر از منهتایی بته بختش متا
برای فترار ب رت
پناهنده م شود ،افكار و كتابهایش باب سل قه
من ن ست و من اغلب از بحتث بتا او در متورد
نوشتههایش طفره م روم.
 سالم خانم آنت ،حالتان چگونه است؟ آقای م الد ،شما م دان د در این سن و ستالو این نود زندگی كه من روزانه م گذرانم ه چ
حال و احوال خوبی به من دست نم دهد.
 شما باید ب رتر ب رون برویتد و بتا متردمِ خوب باعتث شتادی
معاشر باش د ،مما با مردم
روح م شود.
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 م دانم ،م دانم ،آیا شما مردمی خوب سترادارید؟! همه چ ز فرق كرده ،حتا انسان ت.
 ولی شما كه م گوی د راضی هستت د ،یتا متابرای دیدارمان و ساعتی صحبت بته خانته شتما
م آی م و یا این كه خودمان به ایناا م آی د
ما از منهایی ب رون ب ای د.
 بل  ،بل  ،هم نطوره ،من دیدار و صحبت بتاتندم،
تردم دیگتتر م پست
تتر از مت
تماها را ب رت
شت
ً
خصوصا این كه با خ لی از پرسنل م موانم بته
راحتی صحبت كنم و از عقاید و افكار هم آگاه
شویم.
 آیا امفاق جدیدی افتاده كه اینقتدر سترینبه بخش بازگرت د؟
ً اح سا افستردگی
 این روزهای اخ تر شتدیداداشتم ،ب رتر از هم رته ،بتا دكتتر معتالام
صحبت كردم ،بترایش گفتتم كته زنتدگی بترایم
ب ارزش شده و م ل دارم به ختواب ابتدی فترو
روم ،م دان د ،اینگونه خوابهتا كته ب تداری
ندارد باعث آرامش جسم و جتان م شتود ،دكتتر
پ رنهاد كرد بترای آرامتش افكتارم بته بختش
ً خستته
ب ایم و حال این جا هستم ،آه ..شدیدا
هستم ،شما را هم خستته كتردهام ،بته امتاقم
م روم ،شب بخ ر.
 شب بخ ر خانم ،خوب بخواب د. اگر خوابی به چرمم ب اید ،به چرم.مبلی را برای نرستن انتختاب مت كنم .اولت ن
مالهای را كه م ب نم برم دارم ،ماله ماهانه
دن ای دانستن ها است .صحفه اول و دوم و سوم
در مورد پ دایش موم ای های چند هتزار ستاله
در مصر است .در صفحهی بعتد چرتمم بته م تتر
بزرگ در مورد خدای خدایان سايبابا م افتتد،
با عكس و مفص الت ،عكس رنگ  ،متردی را نرتان
ً فربه ،پوستی م تره بتا موهتای
م دهد مقریبا
بلند و ماعد خاكستری و پ راهنی یتك ستره از
گردن ما ُ
مچ پا به رنگ زرد نتارنا  ،یكتی دو
سطر اول را م خوانم .ناخودآگاه سرم را بلند
م كنم و م ب نم حم د رو به طرف من در حركتت
است .پ ش خود فكر م كنم باید از این مقالته
فتتتوكپی بگ تترم متتا بتتتوانم بتترای نتتازن ن
مرجمه اش كنم .با خواندن سطر اول از نظر متن
كافی بود كه خدای ختدایان و عالمتت ستئوال و
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استفهام مقابل آن پی ببرم متن مقاله در چته
مواردی خواهد بود.
 ببخر د م موانم این جا بنر نم؟ البته ،با كمال م ل. آیا مزاحم ن ستم؟ نه به ه چ عنوان ،شغل من مصاحبت بتا شتمااست ،بفرمای د بنر ن د.
 اسم شما را به خاطر نم آورم. م الد. آه بل  ،آقای م الد ،من حم د هستم. حالتان چطور است؟ اگر اینها بگذارند خ لی بهتر م شوم. اینهتتا! منظورمتتان از اینهتتا چتته كستتانیهستند؟
 در ایناا دكتر ،در ب رون خ ل های دیگر.و مملتو از ك نته را
بهوضوح جرقه خرمی عم
در نگاه س اهش دیدم .حالت چانهاش با مه ریش
س اه و زبری كته داشتت در هنگتام ادای ایتن
كلمات كر دهمر و باریكمر به نظرم رس د .ستی
و چند سالش بود ولی حال ،حالتی مسنمر نرتان
م داد.
 اینگونه كه م گوی د گویا زنتدگی بتر وفتمرادمان ن ست؟!
 هر چه داشتم از من گرفتند. چگونه همچو چ زی ممكن است ،ما در مملكتتیزندگی م كن م كه دموكراسی است.
با ناباوری عا بی نگاه س اهش را در چرتمانم
دوخت .فرصت نكرده بودم پرونده ب متارياش را
بخوانم ولی به مرور سالها مما با این قب ل
مردم مركل نبود حد بزنم كه به ب ماری ستلب
اعتماد ،ناباوری و نوعی مر روحتی از متردم
دچار شده است .در نگاهش حتا ب اعتمادياش را
نسبت به خودم هم م دیدم .از سویی متوجه شده
بودم كه احت اج عم قی به صحبت و خالی كتردن
حرفهای درون اش دارد.
 دموكراسی اینها بترای خودشتان ختوب استت،تانونی را كته انستان طتالبش
ابتدا هر چ ز قت
باشد در اخت ارش م گذارند بعد هم به راحتتی
با بهانههای مختل ازش پس م گ رند.
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تا
تار مت
تا در اخت ت
ته اینهت
تزی را كت
 اگ تر چ تگذاشتهاند از ما پس بگ رند ،مقصرش ختود متا
ن ست م؟!
 آیا شما همهی آن چ زهتایی را كته در طتولسالها كار و كوشش و از راه مرترود بته دستت
آوردهاید به راحتی در اخت تار ایتن غاصتبان
م گذارید؟
ته چ زهتایی م كن تد كته متن
 شما اشتاره بتنم دانم چ ست.
 محصتت ل ،شتتغل آبرومنتتد ،ستترمایه و حتتتاخانواده!
با شتاب از جایش بلند شد .سوی اماقش رفتت و
بعد از لحظهای با اوراقی به سوی من بازگرت.
ً در چرمانم خ ره شد .آثار خرم هنوز در
عم قا
چهرهاش دیده م شد ولی م رفت ما خانه مكتانی
كند.
 م موانم به شما اطم نان كنم؟!ً.
 بل  ،بل  ،حتما بب ن د ،این اوراق حقتوق ماهانتهی متن درسال گذشتته استت ،موجته كن تد ،پتس از كستر
مال ات ماهی چهل هزار درآمد خالص داشتتهام،
پس از این كه گفتند ب مار هستم و مابور شدم
از كارم استعفا دهم اكنون ماهی ده هتزار در
اخت ارم م گذارند ،م ب ن د این منها قستمتی
از ماجرا است ،سی هزار كم پتولی ن ستت ،حت
قتتانونی متتن استتت ،محصتت ل كتتردهام ،زحمتتت
كر دهام.
 محص الت شما در چه رشتهای است؟ مهندسی كامپ ومر و حسا مرین نتود كتار رادر مح ط كارم داشتهام ،بته هتر كاتای دن تا
بروم برایم كار فراهم است.
 پس چرا نم روید؟!مثل عاقلی كته بته دیوانتهای نگتاه كنتد در
چرمانم خ ره شد .ادامه داد:
 م خواه د بگوی د ب ست سال زندگی و محصت لدر این مملكت را بگذارم و بروم!؟
 شما ناراضی هست د ،سن زیادی هم نداریتد واینگونه كه گفت د به شتما بته نتاح برچستب
ب ماری زدهاند ،م موان د از ابتدا در کرتور
دیگری شرود كن د.
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 پس ممام زحمامی را كته در ا ین همته ستالمتحمل شدم؟!!
 آیا شما با در دست داشتن مدر محص لی بتهاین كرور آمدید؟
 نه ،هم ن جا محص ل كردم. مخارج محص لمان چگونه مام ن شد؟ از دولت وام دانراویی گرفتم. زبانِ این مردم را چگونه یاد گرفت د؟ً كال زبان رفتم.
 خب ،طب عتا آیا شهریهای هم پرداخت د؟ نه كال رایگان بود. راستی چگونه شد كه به این كرور آمدید؟نگاهش به روی زانوانش دوخته شد .لرزش خف فی
را در ح ن ب رون فرستادن آهی بلند در بتدنش
مرا منقلب كرد .آنچه مسلم بود این كه حالتت
روحی درستی ندارد ،نم دانستتم از م تان چته
حوادثی گذشته است ،هتر چته بتوده جتای پتای
عم قی در وجود او گذارده بود.
 برادر بزرگ و همسر خواهرم در جنگ از بت نرفتند ،ختواهرم از شتدت متأثر از دستت دادن
همسرش موف به خودكری شتد ،ختودم هتم عتازم
جبهه بودم كه مغ ر عق تده دادم و گتریختم،
در ماههای اول ورود به این كرتور حتالم بته
واقن بد بود ،محت نظر پزشك كم كتم بته ختود
آمدم و به اینگونه ب ست سال گذشت.
ساعت پتانزده دق قته از ن مته شتب را نرتان
م داد .ب رتر سعی ما مسئوالن شت فت شتب ایتن
بود كه ب متاران بتا ب تدار بتودن شتبانه و
خواب دن در روز جای شب و روز را عوض نكنند،
چون در این متوارد مصترف دارو متأث ر ختوبی
نم موانست داشته باشد.
 آقای حم د ،م ب نم خسته و منقلتب هستت د،پ رنهاد م كنم متابقی شتب را بخواب تد ،متن
فردا شب هم در بخش هستم ،م موان م ب رتر با
هم صحبت كن م.
 ولی من خوابم نم برد. اگر هتم خوابتتان نم بترد در مختخوابتتاندراز بكر د و سعی كن تد افكتار آزار دهنتده
نداشته باش د.
 -اگر افكارم همهاش آزار دهنده باشد چه؟!
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تههای روشتن،
 در هر شرایطی شاید برود روزنتام دبخش و ش رینی پ دا كرد.
 باشد ،سعی م كنم ،شب بخ ر. شب بخ ر.متتدت كومتتاهی بعتتد كتته از روزنتتهی درب درون
اماقش را نگاه كردم به خواب عم قی فرو رفته
بود.
تدم.
تارياش را خوانت
تده ب مت
تب پرونت
تول شت
در طت
حرفهایش در مورد زندگ اش درست بود .ولتی از
تدا شتد وضتن
زمانی كه آثار ب ماری در او پ ت
روح اش به كلی به هتم ختورد و چتون ختود را
ب مار نم دانست و نظریه پزشتكان و داروهتای
ماویز شده را قبتول نم كترد ب متارياش شتدت
گرفت ما آناایی كه نسبت به همسر و دو فرزند
ً ب گانه شد ،همسر را جلوی
خردسال خود مقریبا
چرم فرزندان مضروب و چون از زندگی خسته شده
بود یك بار بطور جدی با حل آویز نمودن ختود
دست به خودكری زد كه چون دفتر زندگ اش هنوز
به انتها نرس ده بود با رس دن دوستی از مرگ
حتمی م رهد .قانون حکتم میکنتد كته چتون او
برای خود و اطراف انش خطرنتا استت جتدا از
خانواده محت نظر پزشك به معالاه ادامه دهتد
و بتترای ایتتن كتته او را بطتتور موقتتت از
خانوادهاش دور نگاه دارند ،آدرستی مخفتی در
اخت ار آنها قرار م دهنتد كته بتا سرپرستتی
مسئول ن خدمات اجتماعی هفتهای یك بار و یتك
ساعت بتواند فقط فرزندانش را مالقتات كنتد و
این نود زندگی او را ما ستر حتد جنتون پت ش
برده بود ،مهدید كرده بود هرگاه فرصتی دستت
تدبخت های او
تبب بت
ته مست
تایی كت
ته آنهت
تد همت
دهت
شدهاند منب ه خواهد كترد و بته اینگونته در
واقن بتا ستالمتی ختود ،اجتمتاد و قتانون در
افتاده بود.
***
 سالم آقای م الد ،حالتان چطور است؟تد،
تان چطوریت
توبم ،خودمت
تن خت
تگزارم ،مت
 سپاستروزمان چگونه بوده؟
 هوای بهاری به انسان جان متازهای م دهتد،ته ُ
تر از
پت
تگاه همت
تا آسایرت
تای گ ت ال بت
درختهت
شكوفههای ریز و سپ د و باز نرده هستند.

382

 /نازن ن همزاد من...

ّمی و شادی دارد.
 بل دیدم ،با خر ساعتی پس از صرف صبحانه در با قدم زدم. چتته كتتار ختتوبی كردیتتد ،آیتتا دیرتتب ختتوبخواب دید؟
 بل  ،بل  ،داروها كار خود را كردند ،خ لیراحت و سبك خواب دم.
تك از داروهتا
 خوشحالم كه طبت ماتویز پزشتتالمت مان الزم
استفاده م كن د ،برای مضتم ن ست
است.
 فكر م كن د این داروها زندگی گذشتتهام رابه من برگرداند؟!
 این احت اج به بحث مفصلی دارد ،چون منهتادارو ن ست كه شما را باید یتاری كنتد ،شتما
خ لی از ُ
تراب كردیتد،
پلهای پرت سترمان را خت
ابتدا احت اج به مرم م آنها است.
 آیا م موان م جایی بنر ن م و صحبت كن م؟ بل  ،ولی من باید ابتدا با چند نفر دیگترقدری صحبت كنم ،به موقعش صدایتان م كنم.
 بس ار خوب ،در امتاقم منتظتر شتما ختواهمبود.
دو ساعت را با آنهایی كه م ل داشتند با متن
گفتگو كنند به صحبت نرستتم .از جملته دختتر
جوانی كه در زمان عص ان با هتر چ تز م تز و
ّانی كته گ تر ب تاورد بتازوانش را البتته
بر
ماروح م كنتد متا درد ناشتی از
نچندان عم
جراحت بدنش دردهای روح او را مستك ن بدهتد.
از نظر من او زیاد ب مار بته نظتر نم رستد،
ً
تا
تد قلبت
تار باشت
تش ب مت
ته روحت
تانی كت
تون انست
چت
نم مواند به چهره و زیبایی خود موجتهی بت ش
از اندازهای داشته باشتد ،آرا یش كنتد ،بته
س نما و مئامر برود ،بتا دوستتانش بگویتد و
بخندند وغ ره… این نود انستانها طالتب جلتب
موجه دیگران و حس دلسوزی آنها نسبت به ختود
هستند .در صحبت با آنها هرگز دستتگ رم نرتد
توان و ُ
ته
تر ی چت
تر انت
پت
تانهای جت
تن انست
ته ایت
كت
احت اجی به بخش ما م موانند داشتته باشتند،
چه م دانم ،شاید این نتود جلتب موجته منهتا
چارهی درد منهایی آنها باشد.
انگرت به درب اماق حم د م كوبم.
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 حال فرصتی دارم قدری با هتم صتحبت كنت م،ولی شاید بخواه تد ب رتتر بته موست قی گتوش
كن د؟
 نه بفرمای د بنر ن د ،این دو ساعت گذشتتهرا فقط به «مرا ببو » گوش دادهام.
 آهنگ زیبایی است ،گ رایی مخصوصی دارد كتهبه جان م نر ند ،ب خود ن ست مراببتو بترای
ما جاودانی شده است.
 مرحوم گلنراقی با منها آهنگی كه به گوش ودل مردم رساند جای خودش را در قلب همه بتاز
كرد.
 هم نطوره ،صدای این مرد چته بستا ختاطراتملخ و ش رینی را كه به یاد نم آورد.
 شما هم این آهنگ را دوست دارید؟ بل  ،شاید از سن هرت – ده سالگی این آهنگجای خود را در قلب من هم باز كرد.
 م گویند در آخرین شب زندگ اش بترای منهتادخترش خواند؟
 نه ،باید اشتباه باشد ،شخصی كه برای آهنگكالم گذارد به خاطر دخترش این كار را اناتام
داد.
 امروز كه پس از هفتهها بچتههایم را دیتدمدلم م خواست این آهنگ را برایران بخوانم.
 خب چرا نخواندید؟ برای این كه صدای خوشی ندارم. كسی كه برای بچههایش م خواند احت تاج بتهصدای خوش ندارد ،بچهها چون شتما م خواندیتد
ً دوست م داشتند.
طب عتا
ً
 بچههای من متولد این مملكت هستند ،طب عتاكالم آهنگ را به درستی در نم كنند.
 چرا زبان پدريشان را یادشان ندادید؟ همسر من متولد هم ن كرور استت ،در نت اتهزبان مادری فرزندان ما زبان ایناا است.
 ولی م موانست د زبان پدريشان ،زبان فارسیرا یادشان ده د.
 غفلت كردم ،آه .بگذریم ،طبت دستتوری كتهقانون داده م موانم در حضتور مامور ختدمات
اجتماعی فقط یك ساعت در هفته با آنها باشتم
و امروز پس از گذشت مدت دیدار دو ساعت دیگر
را در محوطهی با قدم زدم و افكار پراكنتده
و گوناگونم را خواستتم در گوشته و كنارهتای
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این با سر و سامانی بدهم ولی موفت نرتدم،
م دان د ،این مردم ما را دوست ندارنتد ،متا
را در كرورشان نم خواهند ،از هر فرصتی برای
صدمه زدن به ما استفاده م كنند ،آیا شما هم
ً بایتد
متوجه این مطلب شتدهاید؟! شتما حتمتا
ازدواج كرده و مرك ل ختانواده داده باشت د،
م دان د ،در ممام سالهایی كه من شاغل بتودم
هرگز خطایی مرمكب نردم.
 م دان د ،هرگز در مح ط كار در مورد مسایلخصوصی خانوادگ  ،س اسی و مذهبی با كسی بحتث
نم كنم ،گوش دادهام ولی هرگز نظتر نتدادهام
چون معتقدم این مسایل خصوصی و انفرادی است،
ب ان ایتن نظر یات بتهویژه در متوارد حستا
س اسی و مذهبی ایااد نفاق و دودستگی م كند،
افكار و عقاید انسانها بس ار متفاوت هستتند
و هر عق دهای احترام خود را دارد.
 ببخر د ،هدف من پی جویی در زنتدگی خصوصتیشما نبود ،م تل داشتتم نظرمتان را در متورد
س استهای كار و خانوادهی ایناا بدانم.
 من ب ش از ستی ستال در ایتن كرتور كتار وزندگی كردهام و متاكنون ستایهی ستنگ ن ایتن
مملكت را باالی سر خود احسا نكردم چون یتاد
گرفتم برای این كه روبروی قانون قرار نگ رم
هم ره ُ
پرت سر آن حركت كنم.
 از زندگی در این جا راضی هست د؟ كسی مرا دعوت به آمدن به این مملكت نكرد،خواست خودم بود ،بته ایناتا آ مدم ،فرهنتگ،
تاد گترفتم و
آداب و رسوم و قوان نرتان را یت
محت این قوان ن و فرهنگ موجود زحمتت کرت دم
زندگ ام را پ ش ُ
بردم.
 حال اگر هم ن قوان ن برخالف آنچه كه امفاقافتاده رای دهد و انسانی را ما حد جنون پ ش
ببرد چاره ن ست ،چه باید كرد؟ آیا نباید با
این قانون و قانونگذاران آن مبارزه كرد؟
 بستگی دارد كه ع ب كار در كاا باشتد و درع ن حال نباید منها به قاضی رفت.
 شما باور نم كن د كه اینها زندگی مترا ازهم پاش دند ،باعث جدایی همسرم از من شتدند،
توان پدرشتان
فرزندان ما ،مرا به زودی به عنت
تت و
تن همس ترم را ب نهایت
تناخت ،مت
تد شت
نخواهنت
عاشقانه دوست دارم ،عاش بچههایم هستم.
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 آیا م موان نكات منفی زنتدگی زناشتویی رابا مضروب كتردن همستر مثبتت كترد؟ آنهتم در
مقابل چرمان وحرتت زدهی دو كتود خردستال؟!
بچهها از این نمایش چه م آموزند؟
 خب ،بحث كردیم ،نت اه نگرفت م ،نستبت بتههم عصبانی شدیم ،س لی اول را او به متن زد،
خب من مرد و متعصب هستتم ،غترورم جریحتهدار
شد ،اخت ار از دستم رفت و س لی بعتد را متن
محكممر به صورت او نواختم ،بعد هم با ستر و
صدا و گریهی بچهها همسایهها متوجته شتدند و
با ملفن آنها پل س به خانه ما هاتوم آورد و
كار من به ایناا كر د.
 م دان د؟ چه خوب بود اگر ما مردها به جایآن كه با ن روی معصب و بتازو فكتر كنت م از
ن روی عقل و درایت استفاده م كردیم ،معتقدم
هر مسئلهی پ چ دهای در زندگی را م شتود بتا
صبوری و ن روی كالم آسان و گرهها را به ایتن
مدب ر باز كرد ،بب ن د چه حتوادا وحرتتناكی
در جهان امفاق م افتد ،ب رتر آنها مرابه هم
هستند ولی كسی عبرت نم گ رد ،یاد نم گ رد و
برای هم ن مصایب زندگی انسانها هرگز ریرهكن
نم شود.
 م خواه تتد بگوی تتد م بایستتت مهتتاجم او رابدون جواب م گذاشتم؟
ً نباید عكسالعمل غ رطب عتی انستانی
 طب عتارا با عكسالعمل غ رطب عی دیگری پاستخ داد و
شما ه چ كدام حتا به خاطر بچهها هتم كومتاه
ن امدید ،شتما همسترمان را مهدیتد بته مترگ
كردید و این از نظر انسان ت و قوان ن حتاكم
بر انسانها عمل و جرم كم اهم تی ن ست.
 كتته ایتتن را گفتتته؟ چگونتته ممكتتن استتتخانوادهام را كه اینگونه عاشقانه دوست دارم
مهدید به مرگ كرده باشم؟!
 احتمال دارد در موقع تی مرمكب این اشتباهشتتدید كتته بتته علتتت استتتفاده نكتتردن از
داروهایتان از حالت طب عی خارج شده بودیتد،
این مطلب را در پرونده شما ثبت كردهاند ،از
نظر من عا ب ن ست اگر بهخاطر نمیآورید.
جرقهای از عصتبان ت در نگتاهش درخرت د .بتا
غ ضی در صدایش گفت:
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 شما از این مردم پول م گ رید كته بتا متناینگونه رفتار كن د.
دوباره حالت خرمی عا ب در چرمان س اهش متوج
زد .ه چگونه اعتقادی به ب ماری خود و در پی
آن در حالت عصبان ت از حالت طب عی خارج شدن
نداشت .خود را انستانی بتینقص و بتا درایتت
كاملی م دانست كه یك مراور با ممام قتوان ن
دموكرات خود به صورت گفتاردرمانی او را بته
مبارزه خوانده استت .نم موانستت قبتول كنتد
کترده و بتر
ب ماری او را ما این حتد ضتع
زم ن زده است.
ل وان آب را از روی م ز برداشت ،جرعتهای از
آن نوش د و به قهر ادامه داد:
 حتتتا مابلوهتتایی را كتته هتتم بتته دیتتوارآویختهاند نران از افكتار درهتم و س اهرتان
دارد.
و اشاره به مابلوی مقابلش كرد.
نگاهی به مابلو انتداختم .حق قتتش ایتن كته
خودم هم از مابلوهایی كه به دیوارهتای بختش
آویزان بود خوشم نم آمد ،مابلوها اغلب س اه
ً غم
و سف د و مناظری را نران م داد كه واقعا
به دل م آورد .نم دانم كدام مسؤل ب سل قهای
این پوسترها را انتخاب كرده و خریتده بتود.
مابلوی مقابل او قسمتی از محله قتدیمی شتهر
را در یك روز س اه و ستف د ،ماریتك و بترف
تمتی از
تان م ت داد ،در قست
تتانی نرت
تود زمست
آلت
منطقه كانال بزرگی با آبهای سرد در جریان و
معدادی اموبو و امومب تل در مردد بودنتد،
قاب ناز و بد رنگ چوب ن مابلو هم كمكی بته
دل نرستن آن نم كرد.
 در این متورد حت بتا شتما استت ،متابلویزیبایی ن ست ،من هم متعابم كه چرا اینگونته
مصاویر را انتخاب م كنند.
 انسانهایی كه با غم و غصههای گونتاگون دراین بخش به سر م برند احت اج بته دلگرمتی و
پرت بانی فراوانی دارنتد ،متن مصتور مت كنم
موجه و شن دن حرفهای ب ماران اثر مثبتش ب ش
از استفاده از دارو است.
 برای هم ن ما با كمال م ل به حرفهای آنانگوش م ده م ،پس باید مرحلته دوم بهبتودی را
هم به كار برد.
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 منظورمان استفاده از دارو است؟ بل  ،كامالً هم نطوره ،ساعت نزدیك به ن متهشب است ،زمان خواب شما رس ده ،خوب بخواب د.
 مرس  ،راستی از این كه قتدری از كتوره دررفتم عذر م خواهم ،قصتد بتدی نداشتتم ،مترا
ببخر د.
تتباهات ختود
 مهم این است كه ما متوجته اشتبرویم و قبل از آن كه دیر برود آن را مرم م
و جبران كن م.
 آیا فكر م كن د من و همستر و فرزنتدانمانبتوان م از نو یك خانوادهی خوشبخت را مرك ل
بده م؟
 انسان نباید هرگتز ام تدش را در جنبتههایمختل زندگ  ،بهخصتو جنبتههای مثبتت آن از
دست بدهد ،به خاطر داشته باش د ،هر فردای ،
روزی جدید است.
 شب بخ ر آقای م الد. شب بخ ر آقای حم د.****
دورهی كارهای شبانهام را اغلب به گفتگو بتا
این مرد گذراندم .حاالت روحت اش مثتل امتواج
خروشان دریایی شتب و روز در مالطتم و مغ تر
بود .چرمان ست اهش گتاهی از هتر ست اهی ُ
پتر
رنگمر و گاهی حالت طب عتی م گرفتت .حتتا در
تزی بتود كته
این حالت هم در عم چرتمانش چ ت
ب ان از روح خستهاش م كترد ،در بختش ،مصترف
داروهای او محت كنترل بود و سر ستاعت موعتد
در اخت ارش گذاشته م شتد .اعت اد بته هت چ
مادهاي ،حتا الكل هتم نداشتت و از نظتر متن
آنچه كه اثرش به حد نهایت در او باقی مانده
بود همانا گذشتهی ناهموارش در زنتدگ بایتد
بوده باشد .پایه و بن ان درمتان ب ماريهتای
روانی افرادی كه متولد ممالك دیگتر و بترای
درمان ،آنها نگران این دولت ناشتنا هستتند
نود و بتروز ب متاری و درمتان آن بتر استا
معاری ب مار گذاشته م شود .در متورد حم تد
تك و متوروثی
به گفتته ختود او از نتود نت ت
تالت او شتكی
نبود ،در نت اه برای پزشكان معت
باقی نمانده بود كه حالتهای گوناگون روح او
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باید ناشی از عوارضی باشد كه در موقع تهتای
مختل زندگ اش بر او گذشته بود.
تا بته ختدمت
امثال من كه در ایتن نتود بخشهت
مرغول م جایز نم دان م در مورد ب ماری شتخص
كنكاش ب رتری به خرج ده م ،یاد گرفتهایم ما
زمانی كه شخص نزد ما بستری است نهایت موجته
و مراقبت را در مورد او به كار ببریم و بعد
از مرخص شتدن و احتمتاالً شتفای كامتل ،او را
بهدست فراموشی بسپاریم ما اگر روزی دوبتاره
ب مارياش عود كرد به عنوان یك آشنای نزدیتك
برنگردد .حم د از این مقوله نم موانست خارج
باشد.
برایش بس ار متأثر و نگتران بتودم ،هتم بته
عنوان یك انسان كه در عنفوان جوانی زندگ و
سالمت اش از هم پاشت ده شتده بتود و هتم بته
عنوان یك هم وطن ،چه م دانم ،شاید به ختاطر
تدبخت های
تایب و بت
تم از مصت
تودم هت
ته خت
تن كت
ایت
ً م ل داشتم
ب شماری در زندگ ام گذشتم .شدیدا
كمكش كنم ولی جز موجههای معمتول نم دانستتم
چگونه.
آنچه مهممر از همه چ ز دیگر بتود در ح طتهی
موانایی پزشكان قترار داشتت و آنچته كته در
قتتدرت قتتانون بتتود در دستتت ماریتتان آن .او
دانسته و یا ندانسته با این ن روهای بست ار
قوی در افتاده بود .قانونگذاران با موجه به
مساوی حقوق ب ن زنان و متردان غ تر مستتق م
است و بایتد متورد
اعالم كردهاند كه زن ضع
موجه و حمایت ب رتری قرار گ رد .اگتر متردی
بدن زنی را با پرداخت بهتایی بخترد و او را
مصاحب كند مارم است نه زنی كه بته هتر علتت
بدنش را م فروشد .اور انسهای زنانهی متعددی
وجتتود دارد كتته از آنتتان در متتوارد مختلتت
سوءاستفاده قرار گترفتن حمایتت و نگتاهداری
م كند.
قانون در مواقن ناسازگاری ب ن یك زوج حت و
مقاضای جدایی را به هر دو و در صتورت وجتود
تهها نابتالغ
داشتن فرزندان  ،بهویژه اگر بچت
باشند ،نگاهداری از بچهها را در صورت مأی د
سالمت عقل و جسم در اخت ار مادر قرار م دهتد.
به این صورت قانون این دولت ه چگونه ماتاوزی
را چه به عمد و چه سهو به حقوق زنتان قبتول
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ً ماتازات هتم
نم كند ،و در صورت اثبات شدیدا
در پی دارد.
حال چرا حم د پس از این همه ستال زنتدگی در
تاعی و
تگ اجتمت
ته فرهنت
تاهی بت
تور و آگت
تن كرت
ایت
قوان ن مدنی آن واقع ات را فرامتوش كترده و
ً ب برگرت را پ موده نم دانم.
این راه مقریبا
هرچند او جدا از دیگر مردانِ كتم طاقتت ایتن
سرزم ن ن ست .چون هستند مردانتی كته متولتد
این دیارند و با محص الت باال و دانایی باالمر
بتتاز بتته همستتران ختتود زور م گوینتتد و بتتا
ب احترامی با آنها مواجه م شوند ،بتا انتد
تای
ته قتلهت
تت بت
تهای افت ترا زده حت تا دست
بهانت
ناموسی م زنند .در شگفتم ع ب از کااست؟!
خارج ان كه جای خود دارند .بهخصو ایتن كته
مرزهای بستهی این همه ممالك مازه آزاد شتده
را هم باز كردهاند و آنچه سوغات م رستد جتز
قتل ،مااوز ،سرقت و غ ره ن ست.
ته دورهی فراغتت از كتارم را
چند روز بعتد كت
تا رئ ت س
تی بت
توی خصوصت
ترای گفتگت
تدم بت
م گذرانت
ّا از
كل ن ك به محل كار رفتم .در گوشهای مصف
مح ط پار آسایرتگاه معتدادی م تز و صتندلی
گذاشته و معدادی از پرسنل و ب ماران در جمن
و یا منها نرسته بودند .در گوشهای حم تد را
دیدم كه منها نرسته و بته وست له گوشتی بته
تد شتد و بته
چ زی گوش م داد .مرا دیتد ،بلنت
سویم آمد.
 سالم آقای م الد ،م خواه د امروز كار كن د؟ نه ،من فقط شبها كتار مت كنم ،امتروز روزآزاديام است ،قرار گفتگو بتا رئت س كل ن تك
دارم.
 آیا م موانم قدری وقت شما را بگ رم؟روز آزادم بود .قدری كارهای عقب افتتاده در
شهر داشتم كه م بایست اناام دهم .بترای متن
كه شب كار م كنم و روز بعدش مابورم استراحت
كنم ما دوباره شتب را در محت ط كتار ب تدار
ً این كته
باشم ساعات آزادم غن مت است .خصوصا
كارهای نقاشی اغلب اوقات فراغت مرا م گ رد.
ولی چه م شد جواب داد ،این انسان بته صتحبت
با من احت اج دارد ،جای دوری نم رود ،صتحبت
م كند و سبك م شود شاید فرجهای شود ما آنچه
كه م گوید به سبكی روحش كمك كند.
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 مانعی ندارد ،من پس از اناام كارم به نزدشما بر م گردم.
حم د به سوی صندل اش برگرت و من متدمی بعتد
كنارش در صندل ای نرستم.
 چه خوب ،برگرت د ،م دان د ،پس از شش متاهماریكی و سرما ،این آفتابِ هر چند ب حال این
روزها نوید زندگی و ام د بته روزهتای روشتن
م دهد.
 بل  ،ب شك هم نطور است كه م گوی تد ،بتویچمن مازه اصالح شدهی با نته منهتا رایحتهای
تبزمر كترده،
دلنر ن دارد بلكه فرش با را ست
ُ
غنچههای نسترن این دیار به زودی لتب را پتر
از خنده خواهند کرد.
 شما م بایست شاعر م شدید.تعر را زیتاد
 معارف دوستانهای كردید ولی شتدوست دارم ،ب شك خندهی گل از معاتزات حضترت
آفتاب است.
 این صدا را شن دید؟ بل  ،چه صدایی است؟ به نظر ضربههای ریز وپرت سر همی است كه به فلتزی متو ختالی وارد
م شود.
 چند روز است این صدا و ایاتاد كننتدهی آنرا محت نظر دارم.
 عاب ،صدا از چه است؟ داركوبی است كه بتر روی م لته فلتزی م ترچتترا بتترق كتته در آن گوشتته بتتا ایستتتاده
م نر ند و بر آن م كوبد.
 چه جالب ،ولی از این عمل چه حاصلی م برد،داركوب با نو زدن شدید به پوست درختتان آن
را م شكافد ما از كترم و یتا موجتودات زیتر
پوست درخت مغذیه كند
 بل  ،م دانم ،ولی ایتن داركتوب ایتن همتهدرخت را در با ول كرده و ب حاصتل بتر ایتن
م له فلزی م كوبد.
تو ختود بتا
ً از طن ن برخورد صتدای نت
 حتمام له خوشش میآید!
تی ایتن چنتد
 باید هم نطور باشد ،چون در طتتاعات مختلفتی همت ن عمتل را
روز گذشته در ست
بارها مكرار كرده ،شاید هم مصتور م كنتد در
اثر پ گ ری و مكرار این عمل م مواند به زیر
پوست آنچه كه او بر آن نرسته است نفوذ كند،
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مثل همهی انسانهایی كه هم ره بایتد ام تد و
یا حتتا دستتآویزی بترای ادامتهی زندگ شتان
داشته باشند.
 آیا داشتن ام د در زندگی اشكالی دارد؟ نه ،به ه چ وجه ،ولی زمانی كه از انستانسلب ام د م كنند داالن زنتدگی منتگ و او بته
زودی به ُ
تر حتتا مثتل
بنبست بر م خورد و دیگت
این داركوب نم مواند با ام دی واهی بر جایی
بنر ند و نافرجام مالش كند.
 این عمل داركوب از روی غریزه استت نته ازروی اراده ،فرق ما با او این است كه ما هتم
از روی غریزه و هتم از روی عقتل و درایتت و
مفكر كارهایمان را پ ش م بتریم و ایتن فترق
ب ن ما و آنها است.
ً طوالنی در صورت من خ ره مانتد.
لحظات مقریبا
تدری روشتنمر
آفتاب و نتور روز چرتمانش را قت
كرده بود و دیگر آن غلظتت ست اهی شتب در آن
دیده نم شد .گویا به دنبال كلمامی م گرت كه
تد متا حتاالت
در ادامه صحبتش بگوید .فرصتی شت
صورت او را ب رتر بخوانم .دیگر حالت اعتراض
ً
و پرختتاش نداشتتت ،جستتتاو كننتتده و مقریبتتا
مهربان به نظر میرس د.
 مابلوی امتاقم را عتوض كردنتد ،آیتا شتمادستور این كار را دادید؟
 خودم قبل از مر بخش ایتن كتار را اناتامدادم ،شما خواب ده بودید.
 گلهای شقای زیبایی هستند.تد ،خ ل تی از آن
تده دارنت
تاالمی زنت
تگ و حت
 رنتتدهای كته در
تف د و كستل كننت
مابلو س اه و ست
اماقتان داشت د بهتر است.
 دست شما درد نكنه. م دان د ،اگر من هم جای شما بودم در ایتنشرایط حسا روحی كه شما به سر م برید چنت ن
مابلویی ماریك و غمانگ ز م مواند مزیتد بتر
علت شود ،من هم م ل نداشتم جلوی چرمان شتما
توش
ته آهنگ تی گت
ته چت
تتی بت
تد ،راست
تزان باشت
آویت
م دادید؟
 مرا ببو . باز هم مرا ببو ؟! بل  ،شن دن این آهنگ مرا با بچههایم یكتیم كند ،همهاش به آنها فكر م كنم ،فكتر ایتن
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كه نم دانم االن كاا هستند و چه م كنند ،بتا
كی هستند و كاا م روند جانِ مرا آمش م زنتد،
م دان د ،عادت داشتم هتر روز آنهتا را بغتل
تود جتانم را
كنم و ببوستم ،احستا ایتن كمبت
م گ رد.
 در شرق ،به ویژه مملكت خودمان كار نتوازشو بوس دن بچهها ،بهخصتو در ستن ن خردستالی
ب رتر از جانب مادران است ،پدران كمتتر بته
ایتتن موضتتود ح تتامی اهم تتت م دهنتتد ،شتتاید
ب رترین واهمه این است كه مبادا مقام مرد و
پدرساالری خود را از دست بدهند و یا این کته
بچه لو و بیادب بار ب اید ،این یك اشتتباه
فرهنگی و عاطفی ستنگ نی استت كه متأستفانه
چارهای برایش ن ندیر دهاند.
 ولی در خانواده من به یك انتدازه از طترفپدر و مادر به ما ابتراز محبتت م شتد ،ولتی
ایناا اگر پدری بچههایش را ب ش ار حد معمول
در آغوش بگ رد و ببوسد به او ظن ن م شوند و
هزار افترا م بندند.
 چگونه مگر؟!! آیا در مورد شما ما این حتدپ ش رفتهاند؟!
تد نمت دانم،
 نه ،هنوز ،نته ،از آنهتا بع تم دانم اگر قاف ته را ببازنتد و بهانته كتم
ب اورند حتا در این مورد هم كنكاش و پ گ ری
م كنند.
 آیا نم دان د؟ در همهی نقاط دن تا هستتندپدران و مادرانی كه مع ار عاطفه و احساستات
خود را نم دانند و از حد خود خارج م شتوند،
عالقه و عر خود را نسبت به جگرگوشتگان ختود
زم نی م ب نند و از مرز م گذرند ،در صتورمی
تمانی باشتد،
كه اینگونه محبت باید پا و آست
در این مح ط رشته از دستت خ ل هتا در رفتته
است ،اینگونه احساسات و محبتها ب ن والتدین
و فرزنتتتدان ،ختتتواهر و بتتترادر ،دایتتتی و
توده و
تره… آلت
ته مت دانم و غ ت
تواهرزاده ،چت
خت
مطرود دانسته م شتود و قتانون و ماریتان آن
برای جلتوگ ری از وخامتت اوضتاد خانوادههتا
مابور است ب رتر ب دار و قاطن باشد.
 برای هم ن من از ابراز عالقه به فرزنتدانمدر مالءعام خودداری كردهام.
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 اگر َنفس انسان پا
واهمه داشته باشد.
 مركالت من یكی دو ما ن ستتند ،بته هتر ستونگاه م كنم ناام دی در كم نم است.
 ناام ديها و مركالت زنتدگی را م متوان بتادرایت و به پرتوانه َ
نفس پا ختود بته ام تد
كامل مبدل كرد ،اما بستتگی دارد انستان چته
راههتتتایی را بتتترای مبتتتارزه و گرتتتایش
ناام ديهایش انتخاب كند ،ما معن ای در ایتن
زبان داریم كه م گوید «دوران ماریك » كه در
واقن نوعی از َ
دور و مسلسل در زبتان خودمتان
است.
 آیا به عر اعتقاد دارید؟ عر پدر فرزندی؟ نه ،رابطه احساسی و عاطفی ب ن زن و مرد. بل  ،م مواند امفاق ب فتد ولتی ضتع ایتنمطلب مهم در این است كه احساستات عاشتقانهي
آسمانی پس از مدمی مبدیل به احساسات زم نتی
م شود و چه بسا آنگتاه اخت تار و كنتترل از
دست م رود ،بهویژه مادیات در این موارد نقش
ُ
پر مأث ری دارد ،در جایی خواندم وقتتی فقتر
از در وارد شود عر از پناره فرار م كند.
 من زمانی كه مملكت خودمتان را متر كتردممصم م واقعی داشتم هرگتز زن ایرانتی را بته
تن دل تل كته
عنوان همسر انتخاب نكنم ،به ایت
زندگی مرتر خ ل ها را دیده بودم و از ایتن
نود زندگی وحرت داشتم.
ً
 عا ب است ،در فرهنگ ما با این كته ظتاهرامردساالری حكتم م كنتد ،گویتا حاكمتان اصتلی
خانهها و زندگی زناشویی فقط خانمها هستند؟!
 بل  ،من هم همت ن مصتور را داشتتم ،بترایهم ن شریك زندگ ام را از این فرهنگ انتختاب
كردم.
 كه این هم با شكست مواجه شد. آه… بل  ،هم نطوره ،من با موجه به این كهم دانستتتتم همستتترم در خ لتتتی از مراحتتتل
زندگ سل قههای مرابه من دارد یا حتداقل او
اینگونه در ابتدا وانمود م كرد ،او را برای
زندگی مرتتركمان انتختاب كتردم ،ولتی دیتری
نگذشت كه متوجه اشتباه خودم شدم و چون مصور
م كردم كه با مولد فرزندمان زندگی به مست ر
باشد ،نبایتد از چ تزی
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بهتری ب فتد به خواست او اكتفا كتردم ،بچته
دوم هتتم متولتتد شتتد ولتتی او روز بتته روز
ب موجهمر به من و بچههایمان م شد ،وضن مادی
ما بس ار خوب و او احت اجی نداشت در ب ترون
شاغل باشد.
 این یك اشتباه كالس ك است كه اغلتب متردانخارجی در این مملكت مرمكب م شوند.
 چرا ،چه اشتباه ؟! من م ل نداشتتم بچتههاته
تن همت
تود ،ایت
تاز شت
تدكود بت
ته مهت
تان بت
پایرت
ب موجهی و سوءاستتفاده از بچتههای متردم را
نخواندهاید ،نرتن دهاید؟! متن م تل نداشتتم
افراد دیگری فرزندانم را در ب رون از محت ط
خانه سرپرستی و مرب ت كنند ،آیا بد كردم كه
به سرنوشت فرزندانمان موجه كردم.
 زن در این مح ط احت اج به ب رون آمتدن ازخانه و معاشرت با دیگر انستانها دارد ،ایتن
مرب تی است كه او از كتودكی د یده و بته آن
عادت دارد ولی خ لی از متردان ختارجی آن را
عتتدم قبتتول و ستترپ چی از متتوارد زناشتتویی
م دانند.
 همسر من منها گردش رفتن بتا متن را دوستتنم داشت ،م ل داشت هر از چند گاهی بچهها را
من نگاهداری كنم ما او بتوانتد بتا دوستتان
خود به گردش برود ،نرستن در یك بار و گ السی
تاهی منهتایی
مرروب خوردن با دوستی یا حتا گت
را جزء ممدد اعصاب م دانست و این مواف بتا
مرام من نبود و از این عمل خو شم نم آمتد و
آزرده میشدم.
تث و محب تت او را
تا بحت
تد بت
تعی كردیت
تا ست
 آیتمتقاعد كن د.
 بل  ،زمانهای طوالنی با او به صحبت نرستم،او را دوست داشتم ،حال هم با ممام امفاقامی
كه افتاده مه دلم او را دوست دارم ،بهخصتو
تحبتهای متن بتا او نت اتهای
بچهها را اما صت
مثبت نداشتت ،پرختاش م كترد ،افتترا مت زد،
احسا كردم كه از من خسته شده است.
 م دان د چرا ایناا ن م ب رتر زوجها بتدونمراسم عقد و ازدواج با هم زندگی م كنند؟
 بل  ،به این خاطر كته زمتان بتروز اختتالفعق ده و ناسازگاريهای پی آن ،بدون ایتن كته
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اجبار به زندگی با هم داشته باشند راه ختود
را بگ رند و بروند.
 آیا م دان د كه مردان خرن در ایتن مملكتتفراوان هستند.
 به نظر شما این خرونت را چه كسانی به روحو روان آنان م كراند؟
 ما خودمان چون مصور م كن م مرد و از جتنسبرمر خل شدهایم ساالر بتودن حت طب عتی متا
است.
 م خواه د بگوی تد م بایستت قبتول م كتردمهمسر من آزاديهایی داشته باشد كه مورد قبول
و مأی د من نبودند؟!
 اگر اینگونه آزاديها به صتورت پتا و بتهعنوان نران دادن اطم نان دو جانبه به شتریك
تراب نم شتود
زندگی داده شود نه منها جایی خت
تاد
تم آبت
تود هت
تای موجت
ته خ ل تی از خراب هت
بلكت
م شود ،چه بسا به ب رون م روند ،فساد جامعه
را م ب ننتتد و بتتا ن تتروی عرتت  ،ایمتتان و
اطم نان ب رتر به شتریك زنتدگی ختود ،محت ط
خانتته و بتتودن بتتا همستتر ختتود را زیبتتامر
م ب نند.
 حال كار از كار گذشته و من همته پلهتا راُ
پرت سرم ویران كردهام و ایناا زندانی هستم.
 شما ایناا زندانی ن ست د ،شما مهمتان متاهست د.
 پس چرا نم موانم پی كار خود بروم؟!تان
تش هستتند متا حالرت
 خ ل ها كه در این بختبهتر نرود به ماویز پزشک مااز ن ستند بخش را
مر كنند ،ولی شما مثل پرندهای آزاد هست د و
مقابل من نرستهاید .
 مثل آن داركوب خوشخ ال؟!تد ولتی شتما
 آن پرنده نو بر ستندان م زنتآنقدر ب دار و هر ارید كه از این خواب غفلت
و كوماهی کامل ب دار شوید ،به گذشتتهها كته
گذشته است با معم فكر كن د ،برآورد كن د و
نت اهای بگ رید ،م شود از ابتدا شرود كرد.
 مصور نم كنم دیگر كتاری بته همتان اهم تتقبلی به من بدهند ،خودم به صاحب كارم گفتتم
كه دیگر از عهده اناام كاری کته داشتتم بتر
نم آیم و او استعفایم را قبول كرد.
 -این همه كارهای گوناگون دیگر وجود دارد.
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باغبانی

 چه كاري ،م گوی د بروم و در پاركنم؟!
 چه اشكالی دارد ،رئ س اصلی ایتن مأس ستاتكه امروز ما در آن هستت م بتا متدر پزشتكی
كرور خودش به این مملكت آمد ،گویا به دالیلی
مبع د شد ،ابتدا ما زبان و فرهنگ این متردم
را یاد بگ رد چندین سال به عنتوان نظافتتچی
در جایی كار كرد ما امرار معاش كند ،ستالها
است موف م باشد و امروز صاحب این مقام واال
است.
 صح م است ،چند روز پ ش مقاله و مصتاحبهایدر مورد او و نظریتامش در متورد پت ش بتردن
آرمان کل ن ك در روزنامهای خواندم ،ولتی او
آن روزها زبتان نم دانستت ،بته محت ط آشتنا
نبود ،ولی من محص ل كرده ایناا و بته زبتان
اینها آگاهی دارم.
 ولتتی او از آن روز متتا بتته امتتروز روان وموقع ت اجتماعی خود را سالم و دستت نختورده
نگاه داشته است.
 م خواه د بگوی تد متن بایتد ابتتدا ستالمبروم؟
ته
تدا همت
تد ابتت
تما بایت
توره ،شت
 بل ت  ،هم نطتپلهایی را كه پرت سرمان خراب كردیتد ،دانته
دانه دوباره بنا كن د ،بته در ستی اطم نتان
آنهایی را كه نسبت به خودمتان ب اطم نتان و
شكا كردید دوباره بته خودمتان جلتب كن تد،
نران بده د مردی هست د كه مرتتاق د دوبتاره
بسازید و دوباره موف شوید.
 آه ..چه راه مركل و ُپرمرقتی در پ ش دارم!
 شاید راه مرکلی باشد ولتی ستعی کن تد بتاگذشتههایتان چه در آناا و چه در ایناا كنار
ب ای د ،زندگی را از دریچهی چرمی بب ن د كه
تایی را ك ته در
تد ،آنهت
تار دارنت
تما انتظت
از شت
مملكت خودمان از دست دادهاید دوست بداریتد،
برایران احترام قایل باش د ولی قبتول كن تد
كه دیگر بر نم گردند ،فكر و یادآوری ب ش از
حد آنها موجب آزار روح و روان شتما م شتود،
آنها را به یاد داشته باش د ولتی بتا آنهتا
زندگی نكن د ،امروز فرزندانتان بایتد موجتب
دلگرم تی و یك تی از ُ
تما و
تم ب ت ن شت
تای مهت
پلهت
آیندهمان باشند ،م شود از خود گذشت متا بته
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همستترمان دیگتتر شتتما را
تی
تدگی محم لت
تك زنت
ته یت
بت
تا
ته بست
توز جوان تد چت
هنت
و ُ
پر مفتاهم جدیتدی را
تما را بهتتر
كن د متا شت

آنهتتا رستت د ،اگتتر
تود
تد ،نم شت
نم خواهت
تما
ترد ،شت
تورش كت
مابت
بتوان د زندگی مرتر
با كس دیگری پ ریزی
درک کند.
 آیا آزموده را م شود آزمود؟!ً ایتن ستئوال بترای همته و همچنت ن
 طب عتاته نته؟ حتتا
همسرمان هم وجتود دارد ،چترا كت
آزموده را هم م شود باز آزمود.
 فعالً قانون سد عظ می را ب ن من و همه بنتاكرده ،من حتا اجازه دیدن او را هم ندارم.
 به خودمان و آینده ام دوار باش د. سعی خواهم كرد. موف باش د. آقای م الد ،حرفهای شما را هم ره به ختاطرخواهم داشت.
 خوشحالم ،به خاطر خودمان.بعد از این گفتگو دیگر ما به امروز حم د را
ندیدم و نم دانم سرنوشتش به كاا كر ده است.

8
 سالم خانوم. آه… سالم.و با شوقی در صدایش پرس د:
 حالتون خوبه؟ِی بد ن ستم ،خودمان چطورید؟
 ا من هم ،ای بد ن ستم ،فكر م كتردم امتروزملفن كن د.
 بلی پنتشنبه استت ،احتمتال م دادم خانتهباش د ،هوای شهر شما چگونه است؟
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 خانه هستم چون م دانم كته ملفتن م كن تد،هوای شهر ما مثل گذشته است ،این موقن رو به
گرمی م ره ،چطور مگه ،م خواه تد بته ایتران
ب ائ د؟
 نه ،فعالً برای آمدن زود است.ته مملكتمتان
 چرا اینقتدر دیتر بته دیتر بتم آئ د؟
 شاید به خاطر این كه با ممام عالقتهای كتهبه دیارم دارم ،خاطرات ملتخ و شت رین آزارم
م دهد ،شاید ب رتر خاطرات ملخ.
 و متتا انستتانهایی هستتت م كتته اغلتتب بتتاگذشتهمان زندگی م كن م.
 درختان ارغوان باید از گل افتاده باشند؟! بل  ،مدم ه ،ولی جایش گلهای دیگری هستتندكه چرم و روان را نوازش م دهند.
 شاید به هم ن خاطر است كه اگر كسی از كسیبخواهد گلهایش را آب بدهد ،م گوید بته چرتم
آب م دهم ،یعنی آنقدر م گریم ما بتوانم بتا
آن گلهایت را س ر آب كنم.
 چه شاعرانه. باید وا هها و معانی ادبی را ممترین كتنمكه از خاطرم نروند.
 هم ن وا هها را اگر كنار هم قرار ده د باقدری همآهنگی و ظرافت شعر زیبایی خواهد شد.
 هر كاری احت اج بته ممترین دارد ،چتون درمح ط ن ستم از ممرین افتادهام.
 شما كه به نویسندگی عالقهمندید ،بنویس د. باید مطلبی برای نوشتن داشته باشم.تما م گوی تد
تب گونتاگون و شت
 این همه مطالتمطلبی برای نوشتن ندارید!
 م ل داشتم شما در این مورد كمكم م كردید. ولی از عهدهام خارج است ،من خ لتی چ زهتارا فراموش كردم.
 این موضود را مكرار كردم چون ماکنون جوابدرستی به من ندادید.
 متت الد ،مقاضتتا متت كنم از متتن نختتواه كتتهزندگ ام را بنویسم و برایت بفرستم.
تاید مستل ای
 چرا؟ نوشتن در این مورد هم شتبرایتان باشد و هم این كه من م موانم قسمتی
تورد
تن مت
تتی در ایت
ته درست
از نوش تتههایم را بت
اختصا بدهم.
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 هر گاه دیداری حضوری داشته باش م همه چ زرا برایت معری خواهم كرد.
 شاید ما آن زمان عمر من كفاف ندهد. آه… عمر مو باید هم ره برقرار باشد. باشد ،ما زمانی كه خودمان نخواه د در اینمورد دیگر صحبتی نخواهم كرد.
 ولی گفته بودی م موان م گریزی به گذشتههاداشته باش م.
 البته ،چون خ لی از سئوالهای بتدون جتوابداریم.
 به خاطرت م آید؟ یك م ز و دو صندلی بود! بل  ،و مرد جوانی كه معصتوم و خاالتت زدهروبروی دختری جوان و زیبا م نرست.
ً آنقدر معصوم و خاتالتی
 مو آن روزها واقعابودی كه نران م دادي؟!
ً هم نطور بود ،شاید هم نه كامالً
 بل  ،واقعاتر همستایهای
ِكر ،در شهرمان دو دختت
معصوم و ب
که داشت م قدم به جلو گذاشتته بودنتد و بتا
تن داشتتند مترا در بعضتی از
موجهای كه به مت
موارد عاطفی و احساسی زندگی معل م م دادند.
 ولی مو خودت را خ لتی كتم ماربته وانمتودم كردي.
 من در های اول را یاد گرفته بتودم ،شتایدهم قدری پ ررفته ،ولی بعد از آشنایی با شما
درهای عاطفی دیگری باز شده بود كه فقتط روح
و احسا را بته نتوازش گرفتته بتود و اغلتب
مردهای نوجوان در این مراحتل حستا از جستم
م گذرند ،چون احسا غلبه م كند ،پتس ب جهتت
ن ست كه من ممام مراحل با هتم بتودن را بته
پاكی گذراندم.
 آیا امروز از این پاكی پر مان ن ست ؟! نم دانم ،شاید. ولی چه خوب كه مرا پا گتذاردي ،آه… كاتابودیم ،قاف ه از دستم در رفتت ،پتس از متر
شهر ما چه پ ش آمد ،كاا رفت د؟
 از این شهر به آن شهر ،مثل كول ها. شهر اول كدام بود؟ شهر خودمان ،دو امتاق در منتزل عمتهام دراخت ارمان گذاردند ما ُ
پست جدید پدر آماده و
به او ابال شود.
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 چه حالی داشت ؟ بایتد خ لتی بته متو ستختگذشته باشد.
 بلی بهخصتو بترای متادرم ،از یتك زنتدگیمستقل و ُ
پر درخرش و ه اهو م بایست در ستكوت
مطل و به دو درب اماق رضایت م داد.
 پدر كاا بود؟ در مهتتتران ،دنبتتتال دوستتتتان ،قمتتتار وكریدورهای طویتل آشتوبها و در انتظتار ُ
پستت
جدیدی از ریاست ما با منت زیاد در اخت تارش
بگذارند.
 ولی گفتی كه به پدربزرگ رس ده بودي.تان نتاموان و
 بل  ،ولی پ رمترد سترطان زبتگرفتارش كرده بود ،نم موانستت بتا متن بته
راحتی صحبت كند ،این من بودم كه بتا حرفتام
سرش را گرم م كردم.
 چه برایش معری م كردي؟ آه… خانوم ،همهی اینهتا را در نوشتتههایممعری كردهام.
توده
تادی در زنتتدگ ات بت
تای زیت
تد دخترهت
 بایتباشند ،مگه نه؟
 بودنتتد ،میگفتنتتد دوستتتم دارنتتد ،راحتتتمنم گذاشتند.
 با آن زیبایی مردانهای كه مو داشت . شما اینگونه مصور م كردید. فکر نم كنم اشتباه بگویم ،اگر ختالف باشتدپس آنهای دیگر چه؟!
تم ب رتتر از
 من مصور مت كنم زیبتایی درونتصورت ظاهرم بود.
 و برای هم ن دخترها ولت نم كردند. م ل دارم شما ب رتر از خودمان برایم صحبتكن د ،این همه سال و این همه دوري.
 خ لی طاقتفرسا بود ،منظورم ایتن استت كتههنوز هم طاقتفرساست ،زندگی هتزار نقتش دارد
كه یكی هم در آی نه ذهن ما نم گناد.
 آیا شما دوباره به آن شهر برگرت د؟ نه ،بعد از انتقال شتما متا هتم بته شتهردیگری رفت م ،دیگتر فرصتت نرتد بته آن شتهر
برگردم ،دلم هم نم خواست.
 آن مپه را به خاطر م آورید؟ -م دانم چه م خواه د بگوی د!
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 مپهای را كه به استم پتدر شتما نامگتذاریكرده بودیم.
 بل  ،آن مپهی خرك و بزرگ كه هت چ در ختودنداشت جز عقربهای كوچك و سرخ.
 و زهرآگ ن. و شبهای ُپر نور و بلند.
 بل  ،شبهای پر نور و بلنتد زیتر شتهر ُپتر
ستارهی خدا.
 و زخمههای ساز پدرمان ،حتا عقربهای كوچتكُمار در گوشهای به گوش م نرستتند،
و سرخ هم خ
زهر در وجودشان مازیه و به شهد مبدل م شد.
 و مو در حالتی ن م خم ده در دن تای ختودتبه آهنگ گوش م دادي.
 راست  ،ساز پدر را چه كار كردید؟ روزی از شتت رین خواستتت بتترایش ب تتاورد وش رین در ح ن آوردن زم ن خورد و كاسته ستاز
شكست.
شد ،ش رین در چه حتال استت؟
 چقدر بد ،حاو را به خوبی به خاطر م آورم ،دختر جتوانی
كه قدری غ رطب عتی بتود و شتما او را بترای
نگاهداري نزد خودمان پناه داده بودید.
 آه ،بل  ،طفلك سالهاست از دن ا رفته. روحش شاد ،به خاطر دارم كه در متورد پتدرمتتن م گفتتت «آقتتای رئتت س بتتا آن متتادر زنِ
قندياش"و از مه دل م خندید.
 مادربزرگ شما به ب ماری قند مبتال بود. و آب ش رین و مادربزرگ در یك جوی نم رفت.تتهاند و متن
 بل  ،بل  ،آن روزها همته گذشته چكدام را به خاطر نم آورم.
 دختر جوانی در همسایگی شما زندگی م كترد،لبان برجسته با صورمی بس ار سف د داشت ،متن
به خاطر سپ دی ب ش از حد صورمش بته او لقتب
برفك داده بودم ،او چته م كنتد ،آیتا از او
خبری دارید.
 شما از كسی سئوال م كن د كه بت ش از چهتلسال پ ش در كوچه ما زندگی م كرد ،چه حافظته
قدیم ای دارید ،ولی متأسفانه ه چ خبتری از
او نتتدارم ،راستتتی برادرهتتا و ختتواهرت چتته
م كنند؟ یلدا آن دختر كوچولوی ناز.
 چه بگویم ،برادر بتزرگم بته ختاطر شترایطخانوادگی از ابتدا از ما جدا و غریبه بتود،
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حال هتم بتا ممتام موجتهی متن بته او حالتت
غریبانهی خود را حفتظ كترده ،بتا همسترش در
مهران زندگی م كند ،این اواخر متن آنهتا را
كمتر م ب نم ،مهرداد ،فرزاد و یلدا هتم هتر
كدام به نوعی زندگی را م گذرانند.
 حالت گفتارت ام دبخش ن ستت ،آیتا امفتاقیافتاده؟
 هر كدام از همسرشان جدا شده و به راه خودرفتند.
 كاا زندگی م كنند؟ هم ن جا ،در هم ن مملكت. آیا این اثرات زندگی در اروپاست؟ اروپتایب بند و بار!
 م خواه د بگوی د شرایط در مملكتت خودمتانبهتر استت؟ دو انستان كته همتدیگر را دوستت
نداشته باشند و یكدیگر را نخواهند دیتر یتا
زود جدای شان صورت م گ رد.
 مثل من ،یك بار این راه را ما انتهتا طتیكردم ،یك بار دیگر دارم همان راه را دوباره
ماربه م كنم.
 زندگی زناشویی یه ریسك مستلمه ،قمتاری كتهخ لی كم در آن یك ُ
برد حق قی و چرمگ ر نصت ب
شخص م شود ،بهخصو اگر بخواهند بترای ُ
بتردن
بلوف هم بزنند ،ولی ایتن قمتار بته ریستكاش
متت ارزد ،اگتتر غ تتر از ایتتن میبتتود دن تتای
انسانها را كه م ساخت؟!
تن ریستك بتا
 م خواهی بگویی با موجه به ایتهمسرت ازدواج كردي؟!
 او در معاشرتهای اول همان آنقتدر بته متناطم نان داد كه خ لی از ناباوريهای زندگیام
خنثی شدند.
 آیا منها او بود كه اینقدر به مو اطم نانم داد؟
ُ
 نه ،دیگران هم بودند ،ولی این پرت گرم هادر زمانهای مختل زندگی فرق دارد.
 آیا او را عاشقانه دوست داری؟ او را ب نهایت دوست دارم. آه… پتتس م شتتود در كنتتار عرتتقی بتتزرگ وجاودانه با شخص دیگری زندگی كرد!
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 مصور نم كن د عر فقط در یتك دوره كومتاهمدت و اول ه دو احستا غریتب استت كته فترم
تزء عتادات و
م گ رد و بعد به مترور ایتام جت
لوازم زندگی روزمره م شود؟
 شاید هم نطور باشد ،ولی من عاش شتدم كتهبا عر زندگی كنم و با عر و هر چته در آن
است از دن ا بروم ،آنچه بر سرم آوردند دستت
خودم نبود و آنچه بر سرم آمده حاصل یك عرت
نافرجام است.
 آیا مرا مقصر م دان د؟ نه… آه نه ،مو ه چ گناهی نداری و من مترامقصر نم دانم ،ولی ایكاش از آن شتهر نرفتته
بودید.
 من به م ل خودم نرفتم ،مرا برداشتند و ازشهر بردند.
 م دانم ،من خ لی بچه بودم ،نه؟! شما داشت د با متن رشتد م كردیتد و بتزرگم شدید.
 و مرا از رشد انداختند. شما خانوم عاقل و دانرتمندی شتدید ،عاقتلتوز از آن
تا هنت
تد ،امت
تم بودیت
تا هت
تان روزهت
همت
دورههای ست زده ،پتانزده ستالگ مان بتهشتدت
حفاظت و نگاهداری م كن د ،ایكاش م موانست د
تدگی
ته زنت
تل بت
تور كامت
تد و بطت
تا كن ت
آن را رهت
امروزمان بپردازید.
 هم ن كتار را كتردهام ،همتهی گذشتتهها رافرامتتوش كتتردهام و بتترای ایتتن كتتار متتدیون
سايبابا هستتم ،راستتی در متورد او مطالعته
كردهاید؟
 بر حسب امفاق مقالهای در موردش خوانتدم وهم ن باعث شد دیگر نظرم را جلب نکرد.
 چه بد ،چه مقالهای بود؟!ته را مرجمته
 قلم و كاغذ داریتد؟ متن مقالتكردهام ،م خوانم شما بنویس د.
 چه خوب بخوان د.مجله دنیای دانستنيها
ِ.
مدیر مسئو بیرگیتا ا
رن مملفرت در مرورد پدیردآهای
ب ترین صرورت ایر
غیرطبیعي.
خدای همهی خدایان
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شی میلیون نفر یصرور ميكننرد كره سرايبابا
ميیواند مردآها را زندآ كند.
دآ هر كاری بر ميآید،
معجزآ :سايبابا از
نه ین ا هر كاري ،بلفه همه كارها.
این خدای خدایان هندي ،ميیواند كاری كنرد
كرره مردآهررا دوبررارآ برخیزنررد .در فاصررلهی
هررزاران كیلررومتر ميیوانررد برره شرراگردان و
پیروان خود كمك مذهبی كنرد .دوری و فاصرله
هیچ مسئلهای در كار او نیست .او كافی اسرت
ین ا به انسان ففرر كنرد یرا آن انسران از
بیماری شفا پیدا كند ،او به راحتی ميیواند
اففار پیروان و شاگردان خرود را ب وانرد و
مسایل بغرنج دنیای دانری و دانسرتن را كره
آن ا در كارهای خود بازماندآاند ،حل كند.
هررر گرراآ او ارادآ كنررد ،خاكسررتر مقرردس،
سررا تهای طرر  ،انگشررتر و یررا صررلیب یسرری
ميیواند از كف دست او بیرون بج رد و اغلرب
جسم او در دو جای م تلف وجود دارد.
حداقل او خرود ایرن چیزهرا را قبرو دارد.
همانگونه شی میلیرون نفرر در ن ظام م تلرف
ج ان .ولی خیليهای دیگر وجود دارند كه بره
این قردرتهای م تلرف او بره دیردآ پرسری و
امانرراد مسررئو
ا جرراز نگرراآ نميكننررد .ب پر
كمیته ناباوريهای هند سی اس اي .او یحقیرق
كلی در مورد كارهای این ش ص انجام دادآ كه
مقرون به رضایت او نميباشد.
آن دو انسانی که سايبابا معتقد است دوبارآ
زندآ كردآ است .هیچ گاآ نمردآ بودند ،چرون
پزشررفانی كرره آن مردآهررا را معاینرره كررردآ
بودند هرگرز گرواهی بره فروت آن ا نردادآ
بودند.
به این دلیل سادآ كه آن ا هیچ گراآ نمرردآ
بودند .یعنی در واقع آن را مرداوای پزشرفی
رن حقیقرت
معمو شدآ معالجه شدآ بودند و ایر
از بررسيهای پرماناد بودآ است.
آن ه در مرورد ط جرات و خاكسرتريهای مقردس
دآ
گفته شدآ كارهایی بودآ كه نه ین ا از
دآ هر شعبدآبراز دیگرری
سايبابا بلفه از
هم ميیوانسته بر بیاید.
آن ه كه پرماناد را بیشتر در مرورد بررسری
ا ما و گفترههای ایرن شر ص معترري ميكنرد
بيیوج ی كامل پیروان سايبابا است كره حترا
در یصمیمگیری سیاسی منت بان یصمیم گیرنردآ
پارلمان هندوستان هم یاثیر گذاشته است.

نازن ن همزاد من...

405 /

نفسی مازه كردم و گفتم:
 این هم از كرامات واالی پ امبر شما!! چه خوب ،در سخنرانی بعدی در مورد سايباباترد ،حت تا
تواهم كت
تتفاده خت
ته است
تن مرجمت
از ایت
م گویم از اروپا فرستاده شده.
 ولی با مطالب منفی آن چه م كن د ،در ایتنمقاله او به عنوان یك شارالمان و شتعبدهبتاز
ارزان ق مت معرفی شده است.
 آنچه كه منفی گفته شده حذف م كنم. در این صورت ب طرف ن ست د و حق قتت را دراخت ار شنوندههای خود قرار نم ده د.
سكومی ایااد شد .ایكاش به درستتی م دانستتم
به چته فكتر م كنتد .در ایتن متدت دوری چته
آموختتته و از دانتتایی و مارب تتامش چگونتته
استفاده م كند .آیا انسان منص و واقن ب نی
شده ،یا این كه او هم نتان را بته نترخ روز
م خورد.
تن
ته مت
تودم « بت
تده بت
تابش خوانت
تایی از كتت
در جت
م گویند وقتی قاف ه را كم م آورم ،سفسطه متی-
ً از واقع تهای زنتدگی بته
كنم» آیا او واقعا
دور است كه چون م ل بته اعتتراف نتدارد بته
سفسطه روی م آورد ،یا این كه م داند و بت ش
از حد معمول م داند ولی مكان زم دفاع اش او
را وادار به طرد افكار صتح م متیکنتد و حتس
دفاعی كوماه مدت برایش مه ه میب نتد .آنچته
برای من مسلم شده بود مغ ر كلی او بود .او
دیگر آن نازن ن چهل سال پ ش نبتود .آه… چته
میگویم .در واقن نمی موانست باشد .آیتا متن
آنی هستم که بودم؟
 خانوم ،به چه فكر م كن د؟ به این كه هرگز نم شود به حق قت گفتتار ویا نوشتهای مطمئن بود ،بترای نمونته چگونته
ممكنه شش م ل ون انسان مختل  ،بتا افكتار و
تا احساستات مختلت رابطتهای
عقاید مختل  ،بت
معنوی با این مرد برقرار كنند بدون این كته
از او حاالمی دیده باشند كه در قدرت مصورشان
نگنا ده باشد ،حتا مردمی در مح ط زندگی خود
شما مرید این شخص شدهاند ،پس باید به سخنها
و معازات او ایمان آورده باشتند ،متن ختودم
ته
تد او را ماربت
تال مقت
تا اعمت
تا و بارهت
بارهت
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كردهام ،هم ن گردی كه از سر انگرتتانش پختش
م شود ،همانی است كه خودم بتا چرتمان ختود7
دیدم ،حضورش را در خانهمان و در اماق مخصو
احسا كردهام و وقتی كته بته مراستم مزك ته
م نر نم آرامری در من پ دا م شود كه زنتدگی
را برایم آسودهمر میكند ،م دانم ،م دانم كه
همه از جانب اوستت .آه… مت الد ،مستالی او از
طری نوشتهها و حرفهتایش مترا بته معنویتات
زندگ ام نزدیكتر م كند ،مثل این م ماند كته
گمردهای را دوباره یافته باشم.
 دوست من ،انسان آس ب دیده بته هتر متادهیمسك ن دهندهای ایمان م آورد ،شما آست بهایی
در زندگی احساسی و زناشوی مان دیدهایتد كته
احت اج به مرهم و بهبودی دارد ،دستتتان بته
داروی شفا دهنده كوماه است ،این مرهم را در
بودن و شنودن این مرد جستاو كردهاید و چتون
یتتك جانبتته قضتتاوت م كن تتد ُ
بتترد را بتته او
دادهاید و خود را بازنده اعالم کردهایتد ،او
از ضع احساسی شما و امثال شما سوءاستتفاده
م كند.
 م الد وای ..م الد ،ملخ هتایی در زنتدگ امدیدهام كه اگر برایت بگویم پا بته پتای متن
خواهی گریست.
 برایم بگوی د ،گوش م دهم ،بگذارید با شمابگریم.
 حال نه ،هرگاه كته دیتدمت ،راستتی برایتتگفتم م دانستم روزی با من مما خواهی گرفت؟
 نم دانم ،شاید در صحبتهای قبل اشارهای بهاین مطلب كردید ،ولی از كاا م دانستت د كته
با شما مما خواهم گرفت؟!
تا ستايبابا!
 از طری مزك ه و مما ذهنی بتحتا م دانستم مادرم به خوابت خواهد آمد!
ً بته آنچته كته مت گوی تد
 شما باید واقعتااطم نان كامل داشته باش د.
 آري ،آري ،هم نطتتوره ،متت الد ،متتن و متتوانتخاب شده هست م ،یك بار قبالً برایت گفتتم،
ما همزادان روحی هست م و هم ن ن رو باعث شد
مو پس از گذشت این همته ستال با متن ممتا
بگ ري.
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 ولی از نظر من این كامالً طب عی است دو نفركه همدیگر را م شناختند پس از جدایی یك روز
دوباره با هم مما بگ رند ،بهخصتو اگتر آن
دو انسان از ابتدا هم این قترارداد را بت ن
خودشان گذارده باشند و امروز آن روز رست ده
است.
 مو هنوز هم مرا دوست داري ،مگر نه؟ من روزی شما را ب نهایت دوست داشتم ،ولتیاز آن روزها ب ش از چهل سال گذشته است.
 آه… این خودش خ ل ه ،پس مو به حرفهایی كهم زدی ایمان داشت ؟
 شرمندهام ،در ایناای صحبت مابتورم از یتكتن ختاطر کته
شخص سوم استتفاده كتنم ،بته ایت
سوءمعب ر نرود ،م دان د شما برای من غریبته
ن ست د ،من م موانم نزد شتما اعتتراف كتنم،
پرده از راز درونم بردارم كته ستالهای دوری
دختر جوان و زیبایی در زندگ ام پ تدا شتد و
مرا عاش خود كرد ،آن دختر را ب نهایت و ما
مرز جنون دوست م داشتم ولی ما را از هم جدا
كردند ،ن روی دوست داشتن متن در همتان جتا،
همان دختر و به همان شدت پایتدار شتد و بته
هم ن خاطر دیگر نتوانستتم بته درستتی و بته
معنای واقعی كلمه دوباره عاش بروم ،دل بته
كسانی و یا كسی دادهام ولی عر دیگر بترایم
ب معنی شد و م دانم كه این احسا ما آخترین
لحظهی ح امم با من خواهد بود.
 چه احساس ؟ احسا عر ؟ نه ،این كه دیگر هرگز عاش نروم. آه… مو چقدر سخت شدهاي! زندگی هم ن است ،امروز كسانی وجود دارنتدكه ممامی مرا در مالك ت خود دارند.
 همسر و فرزندانت؟ آري.تادار هستت .
 خوشحالم كه نسبت به همسرت وفتخوشا به حال او.
 من مصور م كنم همسر من آنچه درو م كند كهخود در طول مرور زمان كاشته است.
تودت انتختاب
 چرا همسری ختارج از فرهنتگ ختكردي؟ من شن دهام زنهای اروپایی بس ار سترد
مزاج هستند!

408

 /نازن ن همزاد من...

ش طنت بچهگانهای در صدایش بتود .هرگتز فكتر
نم كردم در خالل بحثهایمان وارد به موضوعامی
برویم كه در گذر ایتام بتا آن ب گانته شتده
بودیم .به خاطرم آمد او روزی در شادی گرمتی
كه در منهتایی داشتت م از متن پرست ده بتود
چگونه همسری را م پسندم و من به مقتضای ستن
و ایتتدهآل آن روزم جتتواب داده بتتودم :زنتتی
میخواهم که همسر من ،مادر فرزندانم ،دوست و
معروق من باشد ،و به دل او خوش نرسته بود و
امروز شاید او دنبال جوابی بود ما شاید مرا
در منگنای احساسی قرار دهد.
 این داستتان حق قتت ملتخ و بلنتدی در پتیدارد ،آنچتته را كتته امتتروز ب رتتتر بتته آن
پايبندم قولی است كه قبل از مر دیتارم بته
خودم داده بودم ،آن هم فقط در موارد احساسی
و آن این بود كه دیگر هرگز حتا پرت سترم را
هم نگاه نكنم ،آنچه از قول و قرارهای پوچ و
ً نابتاورم
دروغ ن شن ده و كر ده بودم ع مقتا
كرده بود ،حق قتش این كه م ل داشتتم مرتك ل
خانواده بدهم ،بترایم فترق نم كترد در دیتار
تی را
غریب چه كسی همسرم شود ،دلم میخواست زنت
در زندگیام خوشبخت کنم.
 م الد ،م موان م از این بحث خارج شویم؟ً ،سئوالی بود كته خودمتان مطترح
 بل  ،حتماكردید.
 یك سئوال برایم مهمه ،همان روزها من رفتارپدرمان را نسبت به شما م دیدم ،جوان معقتولی
مثل شما چرا م بایست اینقدر مورد نامهربتانی
ته
و ب موجهی پدرش قرار داشته باشد ،م دیدم كت
پدر شما ه چ كوشری نداشت از شما كستی بستازد
كه در وجود شما پنهان بود ،بتهخصتو هنرمتان،
تت
م دیدم آن همه انر ی مثبت را سرپوش م گذاشت
و خفه م كرد.
 این معری پ چ دهای در خود دارد ولی آنچهبرایم مسلم است و مادرم هم مأی د كرده ایتن
كه پدرم نسبت به من حساس ت و حستادت عم قتی
داشت.
 آخر برای چه؟ به این دل ل كه من ب ن ممام نوههای ریز ودرشت پدربزرگ ب ش از همه مورد موجه او قرار
داشتم ،این باعث م شد موجهی پتدربزرگ نستبت
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به منها پسرش به كلی از او گرفته و حتتا در
خ لتتی از متتوارد او را از نظتتر دور داشتتته
باشد ،پدر این را در كرده بود و چون دستتش
به پدرش نم رس د مرا كه مورد عالقتهاش بتودم
به شدت مت آزرد ،آن عصتر و آن ست لی را بته
خاطر م آورید ،م دان د چه بر من گذشت؟
 نه م الد ،فرصتی برای گفتگو در ایتن متورددست نداد.
 آن عصر را به خاطر م آورید؟و ختوبی
 آه… بل  ،بل  ،آغازش چه عصر لطبود ،حتا بتوی گلهتای باغچتهی ح تاط رو هتم
بهخاطر دارم یك پارچه شور و ه اتان بتودیم،
بعد ،وای ..چه وحرتنا و رنتآور ،صورمت رنگ
مهتاب غمگ نی به خود گرفته بود و متن ستردم
شده بود ،م لرزیدم و گریه میکردم.
 حتا در آن سن و در آن موقع ت و بتا بتودنجمعی در خانه از ست لی زدن بته پستر جتوانش
ابایی نداشت.
 آن دقای اشك غم و ُبغش وحرت راه گلویم را
مسدود كرده بود.
 م دان د گناه من چه بود؟ نه ،نم دانستم ،حال هم نم دانم. گناه من این بود دختتری را دوستت داشتتم،فرزاد فضول از سر غ ظ یادداشتی از آن دختتر
را كه الی كتابی از كتابهایم پ دا كرده بتود
به پدر نران داده بود.
ً فضول ،او هم رته گستتاخ
 واي ،فرزاد واقعابود.
 نه منها فرزاد نسبت به متن حستادت داشتت،حتا مصور م كنم پتدرم در متورد شتما حستادت
آزارش م داد.
 آن روز التما كرده بودم نروید ،به ختاطرته همته چ تز
من نروید ،ولتی شتما ب موجته بت
رفت د.
 گفته بودم كه م روم ،مرد بودم ،حرفتی زدهبودم م بایست پاياش م ایستادم ،ولی بتا هتر
گامی به جلو ده گام به عقب سوی آن دختر بتر
م گرتم.
 آن نامهی ب امضاء با آن جملهی محق رآم تزكه به اسم من فرستتاده شتده بتود بته ختاطر
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م آوریتتد؟ آن روز از زنتتدگ ام بتت زار شتتده
بودم.
 ما م دانست م آن نامه را كه فرستاده بود،تار
تم از او انتظت
تن كت
تنا  ،در آن ست
حت تا ناشت
تتهها گذشتته
ب رتری نم شد داشت ،امتروز گذشت
است.
 و چه زود همه چ ز گذشت. من امروز پنااه و هفت سال و شتما بتا ستهسال اختالف سن كمتر ،آیا همهی ایتن گذشتتهها
را به خاطر م آورید؟
 یاد گرفتهام فراموش كتنم ،شتما هتم بایتدفراموش كن د ،به خاطرم م آید در خانهی ما و
در قسمت هال بود با دو صندلی كه ما روبتروی
هم م نرست م ،ولی بعتد همتهی ماجراهتا مثتل
غباری م ره در اطراف من به گردش در م آیند،
نم موانم آنها را از هم مفك ك كنم.
 ولی گاهی اراده م كن د كه ب رتر به ختاطرب اورید؟!!
 آنگاه واقع ت را م ب نم كه ملخ و نتاگواراست.
 خانوم ،من م متوانم دوستت خوبی برایتتانباشم.
 آه… م الد مو در غرب زندگی م كنتی و شتایدخ لی از قردادها و معاهدههای زم نتی ایناتا
را در موقع ت من از خاطر برده باش  ،ایناتا
همه چ ز به صورت موم ایی گذشتته حفتظ شتده،
حتا شدیدمر اما من با داشتن دوستی چتون متو
شادم ،م الد ،صم مانه شادم كه دوستی مثل متو
دارم كه بتوانم به او اطم نان كنم.
 م ل دارید باز هم برایتان ملفن كنم؟ً ،منتظر ملفنت خواهم بود.
ً ،حتما
 حتما باشد. خدانگهدارت. مواظب خودمان باش د.ً.
 آه… بل  ،چرم ،حتماگوشی ملفن را كه از حترارت دستتم و التهتاب
وجودم گرم شده بود جتایش قترار مت دهم و در
ُ
بهت این مكالمه فرو م روم.
در فكرم ایااد شده كته هتر چته
بامالقی عم
ب رتر م اندیرم ب رتر در آن فرو م روم .چته
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بر او گذشته؟ چرا ب ش از این معری نم كند؟
چرا م ل دارد ب رتر متن گوینتده باشتم؟ متن
دیگر آن گرما و ُ
من آرامبخش در صدایم ن ستت.
ُ
گذشت زمان و جبر حاصل از آن مرا هم زمختت و
ً هم انعطاف ناپذیر كرده است یا این كته
حتما
او با ممام اطم نانی كه هنوز به من دارد كه
خودش گفته كه دارد ،آنقتدر در زنتدگ صتدمه
دیده و مرس ده است كه حتا از من هتم پره تز
دارد!
آنچه مسلم و آشكار است این كته او دیگتر آن
دختر جوان و معصوم آن روزها ن ست .نم مواند
هم باشد .انسانی كه بهگفتهی خود از این همه
ً محافظتهكتار
نامالیمات گذشتته باشتد طب عتتا
م شود .بیشک ب رتر در مورد خودش.
آیا عمل من صح م است كه او را بتا بته یتاد
آوردن گذشتهها بپ چانم و ب ازارم؟
داستانهای كتابش را بارها خوانتدهام .همتهی
توبی
ته خت
تته بت
ته نوشت
ته در لفافت
تخنانش را كت
ست
میفهمم این كه ممامی ام دش را از دستت داده
است .حال ما بتا صتحبتهای ختا آلتود گذشتته
دنبال چه م گردیم؟ هدف من مسلی او است ،اما
هدف او از ب ان بعضی از حرفها و سئواالمش چه
م مواند باشد؟ هتر چته ب رتتر بتا او صتحبت
متت كنم و در ختتالل گفتارمتتان از او م شتتنوم
ب رتر به ناآرامی روح او پتی مت بترم .آیتا
شخص ت او دگرگون شده؟ آیا او م دانتد هنتوز
كسی نتوانسته ثابت كند كه در دو زمان مختل
و در دو دن ای ماتزا زنتدگی كترده استت؟ او
باید خ لی افكار دیگری داشته باشد كه با من
در م ان نم گذارد .م دانتد كته قتدرتِ بتاور
ندارم و این بابا كه گروهی او را معازهگر و
گروه ب شمار دیگری او را شارالمان م داننتد،
چگونه موانسته او را اینگونه ُ
مااب خود کنتد
و محت سلطهی ختویش قترار دهتد كته او بترای
مزك هی روح و روان خود به این شخص متوسل می
شود؟ آنقدر چراها و اماهای مختلفتی در فكتر
دارم كه بدون جواب مانده است و مت دانم كته
ه چگاه جواب درستی هتم بترای آنهتا دریافتت
نخواهم كرد.
من دانسته در ممام صحبتهایمان مرزی ب ن متا
قائل شده اجازه نمت دهم از ایتن مترز ختارج
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شویم .من حتا ما به امتروز از ادای نتام او
خودداری كردهام .آیا م متوانم دوستت ختوب و
قابل اطم نانی برایش باشم .آیا فرهنتگ ختا
خورده و گذشتهی من که هنوز چنتگ در افکتارم
میزند و فرهنگ دست و پاگ ر اجتمتاعی امتروز
او که ب رتر از گذشته گریبتانگ ر استت ایتن
اجازه را به ما م دهد؟
ممامی كناكاويهتای او را در متورد احساستات
امروز من نسبت به خودش چگونه م موانم ملقتی
كنم .اطم نان به یك احستا پتا گذشتته یتا
ُص انمر از مملك در امروز! ممام آنچه
حالتی ع
را كه در آن روزهای نا به سامان او از طری
احسا گرمش در اخت ار من قرار مت داد .آیتا
او امروز طالب آنها است .آیا من نمكدان شكن
ً سوختم،
هستم .پس خود من چه؟ من یك بار مماما
تا
مقص ر خودم نبود كه دوباره اح اء شتدم ،آیت
این قانون كلی زندگی ن ست؟! متن دیگتر آنتی
ن ستم كه بودم ،خاكستر من دوباره فرم گرفته
تن را در م كنتد كته ظرف تت
است ،آیا او ایت
احساسی هر شخصی در حتد ختود اوستت .از ایتن
گذشته آیا او ح دارد بته گذشتته برگتردد و
آنچه را طلب كند كه روزی داشتته و آگتاه از
دست داده است.
ولی نم موانم او را این روزها منها بگذارم،
ُلتتههای آمتتش
ندانستتته خاكستتتری را از روی گ
برداشتهام ،ولی ن تت متن پتا و بته دور از
تا دوستت ای ستاده مت موانتد
مزویر بتود .آیت
ویرانگر باشد ،آیا همانطور كه او خود گفتت:
به غربت رفتهای و معاهدههای زم نی ایتن جتا
تایش بته زور
را فراموش كردهاي .ح داشتم آست
القاء شده او را بتر هتم بتزنم و متزاحم او
بروم؟
آنقدر افكار گوناگون ،چراها و اماهای مزاحم
مختل در سر دارم كه سرم را درد آورده است.
م دانم ،این نود داستتانها جد ید ن ستت ،در
ً به فرمهتای مختلت
طول زندگی خ ل ها و حتما
امفاق افتاده و م افتد ولی برای هتر كتس آن
روز كه امفاق ب افتد جدید ،مختتص ختود او و
ُرد كننده خواهد بود.
خ
م دانم چه بسا مطلبتی را انكتار مت كنم كته
ع ان است .چگونه م متوانم بتا او بته صتحبت
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بنر نم و به نظر برسانم كه گذشتهها فرامتوش
شده و اگر یادآوری گذشتهها بدون ب ان احسا
باشد چگونه م مواند مرهم باشتد و اگتر ایتن
مرهم را به كار ببرم چگونه م مواند شتفابخش
باشد بدون ای ن كه ب رتر ب مار كند .آیتا در
حد من است كه نازن ن را ما حد یك روانپتریش
پای ن ب اورم و اگر این كار را اناتام دهتم
خودم با او سقوط نم كنم؟ مگر نه این كته او
در لفافه م گوید مسبب ناراحت های او كسی جز
من ن ست!
من نه پزشكم و نه به گونهای معالت ،من ستنگ
صبورم ،من م موانم به حرفهتای او گتوش دهتم
بدون این كه ام دی داده باشتم ،آیتا او بته
دنبال هم ن است؟ چته مت دانم؟ و آیتا بایتد
بدانم؟!
هلنا را چگونه م متوانم از ایتن متاجرا دور
نگه دارم؟ او با ممام درایت و آگاه اش ،بته
ویژه آگاهی و دانتایی در شتغلش ،یتك زن بتا
ممام احساسات زنانه و حسادت خفتهی ناشتی از
آن ،مرا زیتاد دوستت دارد و مت دانم بترایم
احترامی ب ش از حد مصور قایتل استت ،او بته
حساس ت این ماجرا پی برده ،با ممتام وجتودش
م ل دارد مرا ما حد یك نت اهی عاقالنه یتاری
دهد ،ولی من ما چه زمان م موانم از مهربانی
و كمكهای معنوی او بهرهمند شوم بدون این كه
به خود او آس ب احساسی نرسانم؟
آه… گویا به دن ا آمدهام كه مغموم باشم .به
دن ا آمدهام كه خ ل ها دوستتم بدارنتد و از
قبال این همه محبت غمهای كوچك و بزرگ زندگی
را به دوش بكرم ،ما كه پ مانه روزی ُ
پر شود.
در زبان این جای ها م گویند.

"یك بار برای همه"
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9
در ح اط خانه درون صندلی جا خوش كردهام.
عصر همه جا را ُ
پر كرده و آفتاب
گرمای لط
با ممام عظمتش نم دانم چگونه پرت لولهی
دودكش سق خانه گم شده است .گلهای الدن كه
چند روزی است سر از غنچهها در آوردهاند با
رنگهای دلفریب قرمز و زرد نارنای به
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ِرد و
گوشههای باغچه روی انداخته و برگهای گ
سبز آن مرواریدهای ب رنگ باران دیرب را
هنوز در م ان خود دارند .گاهی با وزش نس می
نوازشگر برگها به رقص در م آیند و قطرههای
باران را كه سمت در باالمرین نقطهی برگ
نرستهاند به زیر م آورند و آنها در ح ن
لغزش به دهها نقطه بلورین دیگر مقس م
م شوند ما بار دیگر در مح ط برگی دیگر به
همان مروارید بزرگ و ب رنگ مبدل شوند .چه
زیباست لحظات طب عت .چه زیباست سبزینگی برگ
و ش ارهای زنده آن را از م ان آن قطره
دیدن.
تترور
تتا غت
تتای الدن بت
تتان برگهت
تتا در م ت
ُزهت
ر
ایستادهاند .هر غنچهای به گوشهای و هر غنچه
باز شدهای به طرفی كر ده شده .چته همنرت نی
كامل  ،ه چ غریبانگی در كار ن ست ،نته ایتن
یكی زیبایی آن را كتم م كنتد و نته آن یكتی
طراوت و رایحهی زندگی بخش آن دگری را.
دلم برای عطر گلهای شببو و متریم منتگ شتده
كته در سترمای ایتن دیتار سردست ر
است ،ح
نم موان این گلها را پرورش داد.
صدای دلنر ن آهنگ پ انو از الی درب ن م بتاز
اماق پذیرایی مررف به ح اط به گتوش م رستد،
تت از استتاد جتواد معروفت ،
آهنگ لط فی است
تاط
تر در ح ت
تت عصت
ته در لطافت
تایی كت
طن ت ن زیبت
ً گلها را ن ز بته
م نر ند و وجود مرا و حتما
نوازش م گ رد.
من با گلهایمان حرف م زنم ،اما نه با صتدای
بلند چون اگر برنوند شتاید بگوینتد دیوانته
است و مازگ ها م نویستم ،چته م دانم شتاید
بگویند عاقل و نویسنده است و .....
ِ من كاا هست ؟!
 عزیز آه… هلنا ،هم ن جا ،عطر این گلها و لطافتاین گرما مرا از خود ب خود كرده.
 نت اهی زحمات خودمه ،ح اط به واقتن زیبتااست.
تاد
ته یت
تادرم بت
ته روزی مت
س نی قدیمی نقره را كت
خانه پدری به من یادبود داده بود با دو گت ال
شراب سرخ ش راز و قدری منقالت بر روی م ز قرار
داد .س نی با ممام كوچك اش در زمان طراوت خود
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اغلب در م همان های پدر در چرخشِ پذیرایی بتود
و چه خاطرامی را كه در خود حفظ كرده است.
ً متدمی
 م دانی هلنا ،بهار آمده كته واقعتابماند.
 یادت م آید؟ در طوالن مرین و سردمرین ایامزمستان نوید بهارت م دادم و حال بهتار ایتن
جاست ،همهی این لطافت و زیبایی هدیهی من به
مو.
ُ
لبخندی زیبا بر لبش نرستت كته كتنت دلتم را
لرزاند.
ِ من كاا بودي ،دیدم كه باز در افكارت
 عزیزغرق شده بودي؟
 به صحبتم با نازن ن فكر م كردم. قرار نبود همهی افكارت مرغول بتا نتازن نباشد! آیا با او صحبتی داشت ؟
 بلی با او صتحبت كتردم ،ولتی ختودت بهتترم دانی برای من فقط مو وجود داری و همهی آن
صورتهای دیگر فقط سرابند.
 درسته ،م خواستی مرجمتهی آن مقالته را درمورد آن مرد هندی بترایش بختوان  ،ختب چته
واكنری نران داد؟
تود ،اعتراضتی نكترد ولتی در
 ابتدا ساكت بتگفتارش قدری ناآرامی حس كتردم ولتی در طتول
صحبتمان ب رتر حالت طب عتی بته ختود گرفتت،
آنچه مسلم استت در دام ملق نهتا و مستل های
این شخص افتاده.
ته جتامی از شتراب را جلتویم
هلنا در حالی كت
م گذاشت گفت:
ِ من ،وقتی با او عات ن
 زندگی سراب است مردم شوی مرا م گ رد و زمانی كه به خود مخموری
چ زی برایت نم گذارد ،ما خود نمت دان م كته
ً وجود داریم ،گتاهی از واقع تات چنتان
واقعا
دور م شویم كه انگار هرگتز وجتود نداشتته و
گاهی آنقدر در واقع ات غرق م شویم كه گویتا
تا را مثب تت
فقط واقع ات هستند كته وجتود مت
ته
تا چت
تن زن بت
ته م ت دان م ایت
تا چت
تد ،مت
م كننت
واقع امی در زندگ اش مواجه شده ،آنچه كه من
احسا م كنم كمی شادی و مابق اش فقتط غتم و
باز هم غم بوده است.
تا او همتدلی
 پس متو او را در م كنتی و بتً شب ه او حرف زدي.
داري ،چند لحظه دق قا
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 طب عی است ،مو خودت به من یاد دادی بایتدیك سوزن به خود زد و یك جوالدوز به دیگران،
خب دیگر چه گفت د و شن دید؟
 بتتا حتتد و متترزی كتته گذاشتتتهام نزدیتتكمرنم موانتتد ب ایتتد ،نمتت دانم چتترا از دوران
كودكی من سئوال كرد؟
 خب چه جواب دادي؟ این كه جز پدربزرگ مك هگاهی نداشتم و اینبهانهای برای حسادت پدر م شد.
 آه… م الد ،چگونته پتدرت بته ختودش اجتازهم داد نسبت به مو حسادت كند؟ باید سرچرمهاش
كمبودهای احساسی و ضتع های دوره خردستالی و
رشد خود او بوده باشد.
 چتته متت دانم ،شتتاید پتتدربزرگ ختتود ستتهل-انگاريهایی در زندگ اش داشته ،ولی من او را
هم ره مردی وارسته دیده بودم.
 چون آن زمان كود خردسالی بتودی كته محتتحمایت او قرار داشتی و خود او از شر و شتور
جوان افتاده بود ،در نت اته متو واقع تات
دیگر زندگی آنها را نم دیدي.
 هلنتتا ،عزیتتز متتن ،پتتدربزرگ ستتمبلی ازبزرگواری و محبت بود.
 متت دانم ،بتترای متتو و احساستتات لط تتخردسال ات ولی نباید یك طرفه قضاوت كن  ،خب
دیگر چه؟
 حق قتش این كه خ لی از حرفها مكراری شده،او اشاره به خاطر فراموش اش م كند و من هتم
خود قاطی م كنم كه قبالً در چته متوردی صتحبت
م كردیم.
 فكر نم كنی ماکت ک احساسی او ایتن باشتد،یعنی در واقن راه گریز و احتماالً فرصتی برای
دفاد از خود؟!
 مصور م كنم آنچه را كه مو در این ستالهایاخ تتر محصتت ل كتتردهای متتوجبی بتترای ممتترین
حضوريات شده است.
 شاید اینگونه باشد ،باید ب طرفانه قضتاوتكنم.
 شادم كه این را م گوی  ،امتا متدمی زمتانبرد ما موانستی متوجه حرفهای من بروي.
 م الد ،پ ش آمد و كار سادهای نبتود ،متردیكه سی سال با او شریك همهی شاديها و غمهایم
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بودم ،روزی به همسترش اعتتراف م كنتد عاشت
بوده و این اعتراف پایههای قصر طالیی افكار،
احساستتات و زنتتدگی متترا لرزانتتد ،چگونتته
م موانستم این مطلتب حستا را در طتول متدت
كوماهی و بدون عكسالعمل طب عی آن هضم كنم و
حال كه مدمی گذشته موانستم به همتهی جوانتب
فكر كنم ،متو چه گنتاهی م موانستتی داشتته
باش  ،مو در حسا مرین دوران زندگ ات احت اج
به غمخوار و مك هگاهی داشت  ،آنچه كه امروز
مهمه این که گذشتهها گذشتته ،مهممترین ایتن
است كه من و مو در كنار هم ،شریك و غمختوار
زندگی هم هست م و اگر مو با غرور مردانتهات
در ادای این جمله كه من اغلب م گتویم و متو
تدانی كته از
اغلب سكوت اخت ار م كنی باید بت
ابتدا گفتهام و باز هتم م گتویم كته عاشتقت
هستم ،هم ره بودهام و هم ره هم خواهم بود و
تت دارم .آه… مت الد،
تانم دوست
ترا بت ش از جت
مت
چرمان من با عر به مو و زندگی با مو روشتن
شده.
 م دانم ،م دانم عزیز ِ من ،طب عی استت كتهاین عر دو جانبه و هم ره با درخرش وجود مو
ن رو گرفته ،ما با همكاری و هم فكری هم این
ماجرای حسا را متا آناتا كته مقتدور باشتد
همراهی خواه م كرد.
 هم نطور خواهد بود ،متن مترا هرگتز منهتاتم موست ق ات
نخواهم گذارد ،راستی م الد ،معلت
ملفن كرده ،سالم رسان د كه خبر ختوبی برایتت
سوغات آورده.
 باید از ایران برگرته باشتد ،بته او ملفتنتا
خواهم كرد ،خبر خوب او م مواند ممتا او بت
دوستم در شهر آنها باشد ،اگر چن ن باشد خ لی
تاره
تدیمی را دوبت
تت قت
تن دوست
تد ایت
تم م خواهت
دلت
بب نم.
 چند سال است او را ندیدهاي؟ ب ش از سی و شش سال.َه .چه سالهای زیادي.
 ا در یك دب رستان محص ل م كردیم ،جوان بست ارتت ،اغلتب
مودب ،مهربان و از خانوادهی خوبی است
اوقات فراغت با هم بودیم ،بس ار زیبا آوازهای
تدایش را بست ار
اص ل ایرانی را م خواند ،من صت
دوست داشتم.
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ً با هم م خواندید؟
 حتما نه ،وقتی او م خواند من ساكت گوش م دادم.تدای زیبتایی
 چرا؟ مو كته همته م گوینتد صتداري.
 ولتتی صتتدای او را زیبتتامر از صتتدای ختتودم دانستم.
 دلت برایش منگ شده؟ آري ،بس ار زیاد. چرا به دیدارش نم روي؟ اول این كه هنوز دعوت نردهام ،دوم این كتهمگر قرار ن ست با هم به ایران مسافرت كن م؟
 ما من بتوانم با مو ب ایم مدت زیادی طتولتام نر تود
تا درس تم ممت
تو م دان تی مت
تد ،مت
م كرت
نم موانم به مسافرت طتوالنی بتروم ،ولتی متو
م موان .
 آیا م ل داری من به دیدار این دوست بروم؟ً ،آیا به دیدار دوست دیگرت هم م روي؟
 حتمابه شهر شاعران خوب ایران!
 نه آن دیدار االن زود است ،دیگتر ایتن كتهم ل دارم در این دیدار مو هم با من باش .
ً م ل داري؟
 آیا واقعاً
تو ستفر
تدون مت
 مطمئن باش ،حتما م ل دارم ،بتلطفی ندارد ،حتا به شهر شاعران خوب ایران.
چند روز بعتد در دیتداری بتا معلتم موست ق
نامهای و بستهای چای گ الن به دستم رس د.
روزبه نامهاش را با دو ب ت شعر آغتاز كترده
بود.
ِ جم از
سا ها د طلب جام
ميكرد
ما
گوهری کز صدف كون و مفان
است
بیرون

ز
داشت،
خود
آن ه
ميكرد
ّا
یمن
بیگانه
طلررب گمشرردگان از لررب
دریررررررا ميكرررررررد

و…

"س م و هزار س م همراآ هزاران بوسه گرم به یو
نازنینی كه هر وقت به یادت بودم
می گفتی :روزبه ب وان آواز دستگاآ شوشتری را.
می د زیز…"

بدینگونتته بتتا چنتتد ممتتا ملفنتتی و قتتول و
قرارهای جدید ،برایم یق ن شد كه دوست دوران
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جوان ام همان است كه بوده ،به او قتول دادم
ما هفتهای دیگر به ایران و برای دیدارش بته
شهر آنها بروم.
كارهای مقدمامی اناام شد ،هلنتا در انتختاب
سوغام ها راهنمایی و كمكهای زیادی كرد و من
به سوی ایران پرواز كردم.
در طول چند ساعت پرواز فرصت داشتم فكر كنم.
این بار راحتمر و ب دغدغهمر به ستوی دیتارم
بر م گرتم .به خاطرم آمد چقدر در سفر قبلتی
بیماب بودم ،مهممر از همهی دیتدارهای دیگتر
به جستاوی انسانی م رفتم كته اثترات وجتودش
هنوز در من باقی مانده بود .نم دانستم آیتا
م موانم او را پس از این همه سال پ دا كتنم
یا این كه مالشم با شكست مواجه م شتد .گتویی
اگر موفت هتم م شتدم او را در چته شترایطی
م دیدم؟ در صتحبت بتا او چته مت گفتم و چته
ً مطمئن بتودم بعتد از گذشتت
م شن دم؟ مقریبا
این همه سال او اگر هم مرا به خاطر ب تاورد
و من بتتوانم بتا او دیتداری داشتته باشتم،
ً همه چ ز كوماه ،قاطن و رستمی خواهتد
طب عتا
بود و سپس هر كدام به راه خود خواه م رفت.
آه ...آیا اصالً ح داشتم دوباره او را جستاو
كنم؟ ماجرای ما در چرمان و احسا ما بزرگ و
مازه به نظر م رس د ولی بترای همتهی آنهتای
تا
تد و یت
تته بودنت
تن راه گذشت
ته از ایت
تر كت
دیگت
خواهند گذشت و همه آنهای دیگر كه ماجراهتای
این راهها را شن دهاند ،پدیدهای جدید خواهد
بود؟ مگر نته ایتن كته ایتن همته ماجراهتای
عاشقانهی گونتاگون از بطتن عرت و دلتدادگی
زای ده شده ،قصتهی متا كته ستوا از دیگتران
نم موانست باشد ،اما چرا ...این متا بتودیم
كه احساسمان را برخالف همهی اح سا های دیگتر
م دانست م و من خودم آنچنان در آن غرق شتده
بتتودم كتته ناتتات غریقتتی جتتز او بتترای ختتود
نم یافتم .آیا این ح مسلم من نبود؟
سپس آن روز كه او را در شهرشان پ دا كردم و
اول ن كالم را گفتتم":سر م خرانوم"پرت مان ای
جانم را پر كرد .چه كردهام؟ نكند آمری
عم
مذاب اما خفته زیر خاكستری گترم را دوبتاره
جان دم تده و ب تدار كترده باشتم؟ بته قتول
فریدون مر ري:
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"من که وجودم بسته در زنجیر خونین یعلقهاست".

تتم و او بتا
و زمانی كه با او به صتحبت نرست
گلویی بغش كرده پرس ده بود:
"آیا خوشب تي ...آآ… امیردوارم همیشره خوشرب ت
باشي".

دانستم آب از سر او گذشته و غرق شتده استت.
غرق در دریایی از ناکامیها و ناآرام ها كته
خود ممایل به ورود در آن را نداشت.
****
فرودگاه مهرآبتاد را بتا آن هتوای دا اش در
تن هتوا مترا
این فصل م شناختم و منفس در ایت
مطمئن و خوشحال كرد كه در خا وطن هستم.
با عقب زدنم موسط چند باربر زمخت كه در حال
مسابقه ربودن مستافرین از راه رست ده و بته
نفن خود بودند ،سراناام موف شدم چمدانم را
پس از دو دور گردیدن در باند به دست ب اورم
و سپس با خواهش و ممنا از مستقبل ن راهی به
تنم .در فكتر
ب رون از سالن فرودگاه بتاز كت
بودم از چه طریقی امومب لی مه ه كنم.
 سالم م الد!برادرم بود كه به او نگفته بودم عازم ایران
هستم.
 سالم ،شما ایناا چه م كن د؟! شتتن دم در راه هستتت د ،آمتتدم فرودگتتاهپ روازمان.
تتم
تت بكر ت د ،م موانست
تود زحمت
تاجی نبت
 احت تامومب لی مه ه كنم.
 فكر كردم شاید مثل دو سفر گذشته نتزد متام آی د؟
تر از
تا یكتی دیگت
 نه ،این بتار قصتد دارم بتبستگان باشم ،از من قول گرفته بته خانتهی او
وارد شوم .همانطور كه از ش رهی ماش ن ب ترون
را نگاه م كردم فکر کردم انسانها چقتدر عتوض
تر
تن هتم مغ ت
شدهاند ،حتا نزدیكترین ،ب شك مت
ته
تودم را بت
تدازهی خت
تت ب انت
تی محبت
تردهام ولت
كت
انسانها ،بهخصو آنهایی را كه صم مانه دوستت
م دارم حفظ كردهام همچن ن مهمان نوازيام را.
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ولی مدمی است حس كردهام خ ل ها ب حوصله و سر
در گم زندگی خود شدهاند.
برادرم در حالی كه مس ر امومب ل را در جهتت
مورد نظر من هدایت م كرد گفت:
 هرگ اه از گ الن برگرت د م ل داریم با شتمادیداری داشته باش م.
 سعی م كنم ،ما بب ن م چه پ ش م آید.پس از دو روز موق در مهران سوی گ الن پرواز
كردم و در فرودگاه رشت روزبه و همسرش را در
انتظار خود دیدم.
از دیدن روزبه موجی از شادی در دلتم نرستت،
خ لی مغ ر كرده بود ،دیگتر آن جتوان ب ستت
ستتاله باریتتك و بلنتتد نبتتود ،ریتتش و ستتب ل
تورمش جلتوه مت داد ،چرتمانش
پروفسوري بته صت
همانگونه شوخ و زنده به همهی رنگهای زنتدگی
بود ،همسرش خانمی موقر و مهربان ،بتا دستته
گل زیبایی از من استقبال كردند.
تالی کته امومب تل
رو به شهر آنان روزبه در حت
م راند ضربهای كوماهی به فرمان زد و گفت:
 م الد ،مثل این كه دیروز بود؟ بلی دوست من ،و این دیروزها چه قدر سترینگذشتند.
 هوا گرم و مرطوبه ،آیا هنوز عادت به ایتنهوای شرجی داري؟
ً نه ،در مح طی که زندگی م كنم اغلب
 حق قتاً خرك ،قبل از
هوا بس ار سرده ،سرمایی مقریبا
پرواز اعالم كرده بودند بته علتت مته بست ار
غل ظ در گ الن دو ساعت مأخ ر خواه م داشتت و
ً به خاطر شما متأس شدم.
من واقعا
 در شهر قدری گرت م ما زمان فرود رس د. رشت چه قدر بزرگ و زیبا شده. مركز استان است به آن م رسند.همسر دوستم در فرصتی سئوال كرد:
تان م خواهتد
 چرا هلنا ن امد؟ ما خ لی دلمتبا او هم آشنا م شدیم.
 هلنا بته علتت رشتتهای كته محصت ل م كنتدنتوانست مرا در این سفر همراهی كند.
 چه رشتهای م خواند؟ او بتته زودی متتا حتتد یتتك روانكتتاو متتدرم گ رد.
 -چرا ما حد روانكاو؟
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 س ستم انتخابی محص ل او در این رشته هم ناست.
حدود یك ساعت در راه بودیم ما به شهر آنهتا
رس دیم .خانهای زیبا بتا پ چرتی زیبتامر از
گلهای كاغذی بتر دیوارهتایش .دختتر جتوان و
زیبای آنها در انتظارمان بود.
 بق هی بچهها كاا هستند؟ پسرمان در شهر دیگری كتار م كنتد و دختترتدگی
ترش زنت
تا همست
ترده و بت
تان ازدواج كت
بزرگمت
م كند ،به زودی آنها با نوهام برای دیتدارت
م آیند.
چه خوب ،چه مهربان ،گرمای محبتتآم تز نگتاه
دختر آنها را در چرمانم حتس كتردم .گرمتایی
پر از سئوال و ُ
جوانُ ،
پر از شور جوانیِ مهتار
شده .بدینگونه دو هفته اقامت من نتزد آنهتا
تس از ستالها
شرود شد .دوستت متن و همسترش پت
خدمات فرهنگی بازنرسته شده بودند و از نظتر
من زندگی آرامی را م گذراندنتد .روزبته روز
بعد مرا برای دیدار شهر و دوستتان مرتتر و
قدیمی برد .آنهایی كه در یك دب رستان محص ل
م كردیم .ه چكدام مرا ابتدا از شتكل ظتاهرم
نرناختند .یا من باید خ لی عوض شده باشم یا
این كه آنها آنقدر در جدال با زندگی روزمره
گرفتارند كه فرصت اندیر دن به دوستان قدیمی
ندارند.
یك روز یكی از آنها را دیدم كه سر خم كترده
و با عاله مثل همتان روزهتا بتا روزنامتهای
تت .منهتا او
لوله شده زیر بغل به سرعت م رفت
را متوق كردم :با معاب نگاهم كرد.
 سالم آقا. سالم آقا.با نگاهی متعابمر براندازم كرد.
 ببخر د آقا ،من متازه واردم و راه بلتواررا پ دا نم كنم ،نزدیكمرین مست ر بته آن از
كدام طرف است؟
 آن خ ابان باریك را م ب ن تد ،اگتر از آنبگذرید و سمت چت بپ چ تد بلتوار را از دور
خواه د دید ،نزدیكمرین راه به بلوار است.
 چه خوب ،ولی اگر من بختواهم از راه دیگتریبروم كدام خ ابان را باید طی كنم؟!
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 شتتما اگتتر نزدیتتكمرین و مرتتخصمرین راه رابخواه د هم ن است كه من به شما نران دادهام.
تاید
 میگویند در مملکت ما دموکراسی هست من شتم ل داشته باشم از راه دیگری بروم!
ته
دوست من با ناوری نگاهم كرد .حالت دمتاغش كت
ته نظتر م رست د
در حالت طب عی هم م ر كر ده بت
حال با قدری سوءظن م ر كر دهمر نران داده متی-
تد و در
شد .حالتی در نگاه و چرمان زاغتش پ چ ت
تعی
حالی كه مثل همان روزها با كمك انگرتانش ست
م كرد موهایش را در گوشهای از سر ثابتت نگتاه
دارد مرا با ناباوری ب رتر نگاه كرد .حالت من
توخی
تای شت
ته بتود و هت چ جت
بس ار جدی و غریبانت
نم گذاشت .قدمی به عقب و در مس ری كه دقتایقی
پ ش طی م كرد گذاشت و گفت:
 آقا ،من منظور شما را نم فهمم و چون عالهتن نم متوانم
ته ب رتتر از ایت
دارم این است كت
راهنمای مان كنم ،موف باش د.
 ولی حسنجان چرا این همه عاله داري؟!دوست من كه چهار پنت قدم از من دور شده بود
بالفاصله متوقت شتد و بتا ح ترت و کناکتاوی
تدم در
تاه پرسر تگرش خوانت
ترد .از نگت
تاهم كت
نگت
سراسر قامت من در پی نرانهای آشنا میگردد.
ترا
تم مت
ته است
تم ،چگونت
تما را نم شناست
تن شت
 متم دان د؟!
 ما راه بلوار را با هتم ستالهای پت ش طتیتار ،آن
تد بت
تهای چنت
تم هفتت
تاید هت
تردهایم ،شت
كت
موقنها كه هنوز بلوار به این زیبایی امتروز
نبود ،یادت م آیتد؟ ابتتدا بتا چنتد م تز و
صندلی پالست كی پی گذاری شده بود ،ولی اغلتب
عصر و اوقات فراغت بتا دیگتر دوستتان در آن
تتوانی را
تت جت
تتوای لط ت
تت زدیم و هت
تتدم مت
قت
م بلع دیم ،ب خبر از این كه عمر م گذرد.
 كی هست د؟!چند اسم آشنا را نام برد:
ت این كه ن ست د ،او هم كه ن ست د چون سالها
است از ایران رفته ،ولی لهاةمان مرا به یتاد
ً چنتد ستال
مردم خوب مازندران م اندازد ،حتما
آن جا زندگی كردهاید.
 دوست من خوب نگاهم كن. آه… م الد… مو هست  ،در ُمتن صتدایت چ تزی
بود كه م شناختم ولی نم موانستتم جتاگتذاری
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كنم ،چرا این موها را مثل برف سپ د كردهاي؟
وای كه سالها و چه دوران خوبی بود ،كی آمدی
و كی بر م گردي؟!
 دو هفتهای در شهر شما خواهم بود. عزیز من ،امروز كاری بست ار مهتم در پت شدارم…
درخالل صحبتمان روزبه جلو آمد.
 پس مو م دانستی و به من نگفته بودي؟! م الد نزد ما است ،ام دوارم دیتداری دستتهجمعی داشته باش م.
تت و شتنودها
 البته ،با كمال م ل ،خ لی گفتبا این دوست قدیمی مازه رس ده دارم.
ولی در طی روزهای بعد دیگتر او را ندیتدم.
روزبه گفت:
ت اغلب انسانها به این روال زندگی م كننتد،
هر كه سر در ال خود دارد.
 م دانی روزبه ،وقتی دوستمان را دیدم بدوناخت ار و بدون در نظر گرفتن سالهایی كه بته
تان روزه تا
تته و همت
ته گذشت
تتهاند بت
ترعت گذشت
ست
برگرتتتم ،بتته ختتاطرت م آیتتد؟ همتتانطور كتته
بینهایت برای همه احتترام قایتل بتودیم بتا
اغلتتب دوستتتان ختتوش و بتتش و شتتوخی و خنتتده
داشت م ،چقدر با هم م خندیدیم؟
 خنده؟! حتا لبخند از لتب و دهتان خ ل هتاپریده ،آنقدر مرغله زیاد است كه انسان فرصت
نم كند بگرید چه برسد به ایتن كته بخنتدد!!
م الد ،ایناا را م شناس ؟
 نه ،چطور مگر؟ شهر شتما خ لتی بتزرگ و پترجمع ت شده اگر مرا منها بگذاری جایی را پ دا
ته
تن كوچته و خ ابانهتا كت
نم كنم ،از همهی ایت
گذشت م به غ ر از یكی دو جا بق ه را به خاطر
نم آورم .حال نزدیك این آپارممان ایستادهایم
و م پرسی چه خانهای است؟!
ً به خاطر م آوري.
 خوب نگاه كن ،حتماآپارممانی بود دو طبقه با پنارههای بزرگ كته
فلز دور آنها به شدت زنگ زده بود .در طبقتهی
دوم مراسی رو به خ ابتان دهتان گرتاده بتود.
خانه رنگ و رویی درست و حسابی نداشت بهوضتوح
تر و رویتش نكرت ده
م شد دید سالها دستی به ست
بودند.
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 دوست من ،عا ب است ،ه چ نم موانم به خاطرب اورم.
روزبه زنتگ آپارممتان طبقتهی دوم را فرترد.
دقایقی بعد خانمی ُ
مسن و چادری سر از پناتره
ب رون آورد و با لهاهی بس ار غل ظ و زیبتای
محلی پرس د:
 بفرمای د آقا ،با كه كار دارید؟غلظت و ش رینی لهاتهی محلت اش زنگهتایی را در
تردم.
خاطر من به صدا در آورد .به دقت نگاهش كت
تمان و قستمت
چادر به سر داشت .از طریت دو چرت
كمی از صورمش که پ دا بود میموانستم حد بزنم
ً
شخص آشنایی را نم مواند به خاطر ب آورد خصوصا
ترد
این كه پ ری بر روی همه به خاطر آوردنها گت
خاكستری می پاشد .میبایست كم و ب ش هرتاد سال
داشته باشد.
 سالم ختانم مترادي ،متنم ،روزبته ،حتالتونچطوره؟
 سالم عل كم آقا روزبه ،حال شتما و ختانم وبچهها خوبه؟
 بل خانم ،یكی از دوستان قدیمی من و آشنابا شما آمده به شما سالم كند.
 این آقا كه هستند؟ نم موان د ایران را به جا ب اورید؟ نه ،اصالً ،كه هستند؟! م الد… خانم ..م الد را به خاطر نم آورید؟ نه ،من ایران را هرگز ندیدم. خانواده ایران و خودش چهتار ستال مستتأجرشما بودند.
 ما هرگز خانهمان را اجاره نداده بودیم.تود ش تما و
تتند و خت
تهی دوم م نرست
تا طبقت
 آنهتخانوادهی طبقه هم ك  ،پدر ایرتان شتغل اداری
داشتند.
 نه ،ه چ به خاطر نم آورم.روزبه سعی كرد موض م دیگری بدهد ولی من آهسته
تود او را از
ته شت
ته متوجت
با اشتارهای كومتاه كت
تدگاه متن
تتم .از دیت
ادامهی یتادآوری بتاز داشت
بس ار طب عی م آمد ختانمی در آن ستن و پتس از
تی
تت و فراموشت
ته علتت كهولت
گذشت این همه سال بت
تتم
نتواند مطالبی را به خاطر ب تاورد .م دانست
در این مواقن پافراری و سعی به یادآوری هر چه
تود.
تت مخاطتب م شت
ب رتر ،موجب آزردگتی و خاالت
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دوست من رشتهی صحبت را عوض كرد و دقایقی دیگر
تحبت م كردنتد متن در زوایتای
كه آنها با هم صت
حافظه و خاطرات قدیمی از درب ورودی آپارممتان
وارد و از معداد زیادی پله باال رفتتم متا بته
آپارممان محل سكونت خودمان رست دیم .آه… بت ش
از سی و چند سال پ ش بود.
ماموریت پدر عوض شده بود و ما به زودی به شهر
تر
دیگری نقل مكان م كردیم ،ایناا ،شهر بوی عطت
تواهر
گرم چاي ،ب ست و سه سال داشتم ،مرجان ،خت
تم ستن ختودم و
م نو ،كه با چند متاه اختتالف هت
بعدها همسر یكی از بستگان نزدیك من شد كارهای
ته زودی
تود و بت
پاسپورت و ویزایش اناام شتده بت
تدار و
ترای دیت
تد ،بت
تایی م شت
توری اروپت
تازم كرت
عت
تادربزرگ كته
خداحافظی با دای جان و همسرش و مت
به شوخی به او ُ
مركانخامون م گفت م به این شهر
آمده بودند.
مراسم نوروز دور هم به خوبی و گرمی بتر پتا
شد و خانهی سوت و كور ما با بودن آن عزیزان
بوی گل گرفته بود و رون دیگری داشت ،من هم
از ال خود در آمده بودم و روزها را زیبتامر
و شادمر م دیدم ،س زده نتوروز ممتام شتده و
مادر سفره هفتست ن را برچ تده بتود ولتی دو
دانه ماهی قرمز و كوچك در ظترف بلتورین كته
فضای كوچك آن را محمل كترده و متا بته حتال
ِ بزرگ
زنده مانده بودند روی م ز واقن در هال
آپارممان نگاه داشته بود ،نم دانم چترا هتر
بار در هر سفره هفتس ن ماهی م دیدم به یتاد
ماه های مرده هفتس نهای گذشته و ماهی ست اه
كوچولو اثر غمانگ ز صمد بهرنگتی م افتتادم،
خودم را ماه ای كوچتك و بتیدفتاد در فضتایی
خفقان آور و پدر را موبی دیک بزرگ و بیرحتم
مصور م كردم.
ِ هم ره كه فرصتت
مرجان در اماق من مثل معمول
م شد غرق در حرف و بحث با من بود .بتا چنتد
ماه اختالف سن ما ،هتم فكتر بتودن و عالقمنتد
بودن به شكافتن ماهوالت اغلب در دیدارها بتا
هم به صحبت م نرست م .آن روز با نگاهی عم
در نگاه من گفت:
ـ اول ن كارم ناات مو از ایناا است ،در اولت ن
فرصت مرم بی م دهم به نزد ما ب ای .
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من هم غرق در ام د م شتدم .او بتهزودی بترای
پ وستن به همسرش عازم یک کرور اروپایی میشد.
نوشتهی كوماهی داشتم ،برایش خواندم ،محتمأث ر
قرار گرفته بود ،چه م دانم ،شاید فكتر م كترد
روزی به جایی خواهم رس د .گرم صحبت بودیم كه
َ جل معلت ناگهتان وارد امتاق شد.
پدر م ثل ا
برآشفته بود ،ه چ اثری از شادی نوروز و شتع
بودن با عزیزانش در او دیده نم شتد .به شدت
عصبانی بود .بیه چ مالحظهای شرود به موه ن به
من كرد .آشفته و شرمگ ن از اماق خارج شدم متا
شاید آرام شود و سكوت كند .پرت سرم آمتد .آه…
مارگزیده از ریسمان س اه و سف د هم م مرسد ،از
او خاطرات خوب زیادی نداشتم .حركتی قهترآلتود
كرد ،مصور كردم قصتد حملته دارد ،از او بع تد
نبود ،این سالهای اخ ر حاالت متغ ر روحی او مرا
كناكاو كرده بود بع د نم دانستم باز محت مأث ر
حسادت بدون كنترل خود حالت سادیسماش پ ش آمده
باشد .از او ه چ چ ز بع د نبود.
ممامی قدرت دفاع ام را به صورت فریادی رعتد
آسا به صورمش پاش دم و با ك دست چنتان بتا
قدرت بر روی م ز كوب تدم كته طفلتك ماه هتا
گویتتا بتتال در آورده باشتتند از درون خانتتهی
تر كتدام بته
منگران به هوا بلنتد شتدند و هت
گوشهای در سطم م ز افتادند و شرود به باال و
پای ن پریدن رقص مرگ كردند .همه آنهای دیگر
سراستت مه از فریتتاد متتن از اماقهتتا ب تترون
دویدند .کسی ماهیهتا را درون آب برگردانتد.
به سوی اماقم برگرتم مرجان هم دنبالم آمتد،
كنارم ایستاد ،اخت ار از ك داد ،جلو آمد و
ته
ترود بت
ترار داد و شت
تانهام قت
ترش را روی شت
ست
ته
تلی و هم رت
ِ عست
تبز
تمانش ست
ترد .چرت
تتن كت
گریست
خندهای نامریی در آن موج م زد .اول ن بتاری
بود گریه او را م دیتدم و شتاید هتم آخترین
بار.
دیگران هم وارد اماق شدند .پدر جلتو آمتد و
متوجه این صحنه شتد .در كمتال بتیپروایتی و
نفرت به سردی قالب بزرگی از یخ ماشت نی بتا
صدای بلند گفت:
تو
 حال چرا سرت را روی شانهی این وجود منحتگذاشتهای و گریه م كن ؟!
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چند روز بعد مراسم ختداحافظی اناتام و آنهتا
تا
عازم شهرشان شدند .من مرجان و همسترش را مت
چند سال بعد كه برای دیدار به ایران برگرتته
تدم .او آن مرجتان ،دختتر عم ت و
بودند ندیت
حسا گذشته نبود .چند سال زندگی در اروپا او
را بطور كلی عوض و برای من غریبه كرده بود.
 هی مت الد كاتای ؟ ختانم مترادی ختداحافظیم كند.
 خداحافظ خانم ،از دیدارمان خ لتی خوشتحالشدم.
 خوب شد به همسرش سالم نرساندي. چه م گتوی ؟ بته ختاطر دارم همتان ستالهاهمسرش به علت ب ماری فوت كرده بود.
 پس مو این را هم به خاطر داشت ؟ بلی و خ لی خاطرات دیگر. به چه فكر م كن ؟ به ماجراهایی كته در ایتن آپارممتان و درطول آن سالها امفاق افتاده بود.
 در هم ن مدت كوماه؟!گرفت م خ لتی
 نه ،از روزی كه با هم ممابه این دوره فكر كردم.
 از فكرها و خاطرامت راضی هست ؟ خاطرات یا شت ریناند یتا ملتخ ،اصتوالً كتلزندگی هم ن است.
 برویم دوری بزن م ،امرب باید خوب استراحتكنی چون همسرم مه هی پ ك ن تك دیتده ،فتردا
صبم برای دیدن ماسوله م رویم.
 دوست من ،چقدر شماها با محبت هست د و متنخ لی زحمت شما را زیاد كردهام.
 من جانم را هم فدای یك دوست خوب م كنم. روزبه مو اصالً عوض نردهاي. مو هم با ممام سالها دوری از وطتن ،همتانم الد قدیمی هست .
روز بعد در جادههای سر سبز و زیبای گ الن به
سوی ماسوله در حركت بودیم.
 م الد ،حق قتش این كه من نم دانستم در طولاین همه سال كاا بودی و چه م كتردي ،پتس از
این كه از شهر ما رفت د دیگر ندانستتم كاتا
هست  ،ولی مو چرا با من مما نگرفت  ،مو كه
م دانستی من كاا زندگی مت كنم ،هم رته ایتن
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سئوال برایم باقی بود كاا رفتهای و چته بته
سرت آمده است!
 دوست من ،از م ان زندگی گذشتهام عبور كتردمكه برایم اغلب رنتت آور بتود ،از ایتن گذشتته
چگونه م موانستم در ه اهوی آوارگی و سر و صدای
ُ
پر وحرت زندگی با مو مما بگ رم ،پتس از مر
ایران جدالی نو برای رس دن به یك زندگی جدیتد
در انتظارم بود ،م دان  ،زبان و فرهنگ جدیتدی
در كنار مردمی كه نم دانستم كه هستند و با من
چگونه برخورد خواهند داشت آسان نبود ،بعد هم
هر دو نفر ما سرنر نان كرت ای شدیم كه ن می از
دایره سُكان آن در دست همسرانمان بود ،احت تاج
به همكاری برای ساختن ز ندگی بتود ،در نت اته
فرصت آزادی دست نم داد.
 روزبه ،م شنوي ،زندگی زناشویی مثل كرت ایاست در مالطم و سُكان این كرتی دست دو ناختدا
باید باشد ،باید با هم كرتی را هدایت کند.
ُلم ،بالیت بر سر من و بترای
 جانم ،م دانم گهم ن هر چه شما در طول این سالها گفت د گوش
داده و اناام دادهام.
 در واقن منها هدایت در ب رون از مح ط خانتهنباید باشد ،داخل خانه هم سهمی از این هتدایت
تم مرتغله
ته هت
تا كت
تا خانمهت
باید داشته باشد ،مت
تز ممتام نرتدنی
تای هرگت
ب رون داریم و هم كارهت
ً حس مت كن م ایتن مستئول تها
داخل خانه طب عتا
مساوی مقس م نم شود ،آقای م الد .شما چه؟ شتما
چگونتته ایتتن جنبتتههای مهتتم زنتتدگی را مقستت م
كردهاید؟
 من پا به پای همسرم همته كارهتا را چته درتا هتم
ب رون و چه در خانه مقس م كردهایتم ،بت
ته بته
ته داختل خانت
مواف كردیم كارهای مردانت
ترم
عهده من و كارهای خانمانه بته عهتدهی همست
تن
تق امتاقی را مت
تورت اگتر ست
باشد ،به این صت
ً او به كار دیگری م رسد.
مرم م م كنم طب عتا
 آیا همسرمان از این مقس م راضی است؟ بل  ،هم این كه نزدیك به سی سال استت بتاتودش
ته روزی از خت
تن كت
تر ایت
تراه و دیگت
تن همت
مت
خواه د شن د.
پس از دقایقی سكوت که ایااد شده بود دوستم
را مخاطب قرار دادم و پرس دم:
 -ب ژن را به خاطر م آوري؟
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 بل  ،در جمن ما فقط یك ب ژن بود. بتتا آن موهتتای بتتور و چرتتمان زا  ،كتتت وً
شلوار ،پ راهن سف د و كراوات ،صورمش دق قتا
جلوی چرمانم است ،چه امفاقی افتاد؟ چرا فوت
كرد؟
 با خواهرش در راه مهران مصادف كردند و هردو از ب ن رفتند.
 آه… ولی من از دوستان دیگر متاجرا را بتهصورت دیگری شن دهام.
 نه دوست من ،هم نه ،هر چ ز دیگری شن دهایاشتباه است.
 هوشنگ چه م كند؟ ازدواج كرده مهران زندگی م كند. آیا او را م ب ن ؟ گاهی كه م آید م ب نم ،اما نه زیاد. م ل دارم دو متا از معلمت ن قتدیم مان رابب نم.
ً از دیدارت خوشحال خواهند شد.
 حتماتدهی موریستتی
به ماستوله رست ده بتودیم .دهكت
تت
زیبایی كه وقتی از جایی رد م شدیم م موانست
تد .معتدادی عكتس
ح اط و یا بتام خانتهای باشت
تابلویی قترار
برداشتم ما بعدها بتوانم مدل مت
دهم.
ساعتی در دهكده همهی نقتاط آن را بته ختوبی
تفا موق ت
تهای مصت
تت در نقطت
تت م .در بازگرت
گرت
تان
تته و م ت
تالهای گذشت
تان ست
تل همت
تردیم .مثت
كت
درختتتان منومنتتد و ستتر برافراشتتته ستتفرهای
انداخته شتد و نهتار لذیتذی را بتا اشتتهای
فتتراوان ختتوردیم .عكسهتتای زیتتادی دارم كتته
خاطرات آن روزها را برایم هم ره زنده نگتاه
م دارد.
روز بعد به دیدار یك معلم قدیمی رفت م.
 روزبه ،آیا ابتدا ملفتن نم كنتی متا وقتتبگ ري؟
ً
 احت اجی ن ست ،اگر در پاموقش نباشد حتمتاخانه است.
 م دان  ،مصور نم كردم معلتم متا هنتوز دراین شهر ساكن باشد ،او متولد این شهر ن ست،
ام دی به دیدارش نداشتتم ،در نت اته رهآوری
هم برایش ندارم.
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 مهم ن ست ،بار دیگری كه متیآیتی م متوانیجبران كن .
ساعتی بعد جلتوی درب خانتهای موقت كتردیم.
محلهی باصتفایی نبتود .درب فلتزی رنتگ و رو
رفتهای م ان ما و صتاحب خانته قترار داشتت.
دوستم زنگ را فرترد و لحظتهای بعتد درب بتا
صدای ناالنی از زنگار سال انه گروده شد.
قدم به ح اط گذاشت م .روبروی ما ساختمان دو
طبقهی قدیمی قرار داشت كته از ب ترون موستط
پلههایی به طبقهی فوقانی ختم م شد .لحظتامی
تد خاكستتری و
بعد مرد پ تری بتا موهتای بلنت
سب لی بلند و سپ د نمایان شد و از همان باال
سئوال كرد:
 كی هست د؟ استاد سالم ،روزبته هستتم ،بته امفتاق یتكدوست ،از شاگردان قدیم شما بترای دیتدارمان
آمدهایم ،آیا فرصت دارید دقایقی در ختدمتان
باش م.
 از شاگردان قدیم من؟! روزبه ،مو ه چ نگو،م خواهم خودم بب نم كه است.
 به چرم استاد.استاد پلهها را طی و در مح ط ح اط كنار متا
موق كرد.
 ه چ نگو ،م خواهم خودم كر كنم كه هست .چرمان عقاب ماننتدش را بتا ه مان موشتكافی
قدیم موام بتا مهربتانی و كنكتاش در نگتاهم
دوخت .من هم فرصتی یافتم در خالل گردش افكار
ً او را در نظر بگ رم.
او دق قا
مثل همان روزها الغر و حتال قتدری خم تده از
قامت بلند گذشته .حالت ب ن اش گونتهای بتود
ً بته صتورمش
كه موام با چرمان نافتذش واقعتا
ه بتی م داد كه چتون عقتابی ن رومنتد در دل
انسان َ
پر كرت ده متا افكتار او را بخوانتد.
معلمی بود كه روزی در كال در شتعری را كته
ممام و كمال در حضور شاگردان خوانتده بتودم
با مروی زیاد در دلم ثبت كرد و اثری عم ت
در من به جا گذاشت .عادت داشت ح ن صحبت بتا
شاگردی و یا شن دن سخنی انگرتتری را كته در
به ستخن
انگرت داشت بگرداند و با دقتی عم
و صحبت گوش دهد.
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نم دانم چه مدت ما در افكار خود گرت م .ناگاه
دو بازویش را برای در آغوش گرفتن من باز كرد.
ِ من ،این متویی چته روزی و چته
 م الد ،م الدسعادم .
مثل كود خردسالی در آغوشتش قترار گترفتم و
صورت هم را غرق بوسه كردیم.
 مو كاتای ؟! مترا متن سالهاستت ندیتدهام،ب ای د .ب ای د دوستان من ،برویم بتاال ،دور
هم بنر ن م و صحبت كن م ،همستر و فرزنتدانم
تتم ،متا هتر
به مهران رفتهاند و من منها هست
زمان كه بخواه د م متوانم در اخت تار شتما
باشم ،اصالً نم گتذارم برویتد ،چه روز ختوبی
است ،چه سعادمی نص ب من شد ،شاگردان قتدیمی
من به دیدارم آمدهاند.
 استاد شرمندهام كه با دستان خالی آمدهام. مو خودت برایم بهترین هدیه هست .در اماقی ساده اما مم ز و مرمب نرست م .بته
مخدهای مك ه داد و متا را بته نرستتن دعتوت
كرد .معتداد ز یادی كتتاب در اطترافش بتود.
دیوان اشعار ،كتابهای فلسفه.
ً ه چ انتظار نداشتم مرا امتروز این اا
 واقعابب نم ،رنگ مویت از موهای من هم سپ دمر شتده،
آن روزها را به ختاطر م آورم ،اغلتب روزهتای
فراغتت را صرف كارهای هنری م كتردي ،روزنامته
دیواريات را به خاطر م آورم ،آه اسمش چه بود،
بلی یادم آمد ،ونوشه ،به ز بان محلتی خود مان
یعنی بنفره ،خط زیبایی داشتی و خ لی خوب نقاشی
م كر دي ،هم ره هم ش ك لبا م پوش دي.
 آه… استاد ،پس از گذشت این همه سال و ب نآن همه شاگردان متعدد شما حتا ایتن جزی تات
را به خاطر م آورید.
تد در متورد شتاگردانش دق ت
 یك معلتم بایتباشد.
 ولی نه هر معلم  ،شما استاد بست ار ختوبیبودید و وجود دانای شما خ لی چ زها بته متن
آموخت ،شما مثل عقتاب م تز پتری بودیتد كته
نظارت كامتل بتر شتاگردانتان داشتت د ،م تل
داشت د آنها از دانستههای شما كامالً استفاده
كنند.
 آن عقاب م ز پر؟! حال بالهایش چ ده شتده،پرنده که سرشتتش پترواز استت اگتر نگذارنتد
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پرواز كند دوام زیادی نم آورد ،فضای ستالم،
آزاد و مح ط بتاز استت كته بتودن پرنتده را
مضتتم ن م كنتتد و متتو متترا عقتتاب م تتز پتتری
م دانست  ،چه مقایسه پر معن اي.
 اشعار زیبا و پر باری از حفظ داشت د ،م لداشت د كه ما هم آنها را حفظ كن م.
 آیا امروز آنها را به خاطر م آوري؟ استاد ،شترمندهام ،دوری از محت ط و زبتانفارسی فرصت ممرین نداد و من امروز ه چ كدام
از آنها را به ختاطر نمت آورم ،ولتی معتانی
آنها را هم ره سمبل افكار و اناام كارهتایم
قرار دادهام ،راستی به خاطر دارید ،یك ستال
بودن در درسی معلمی مرا متردود
به علت ضع
كرد ولی سال بعد به علت قوی بتودن در درستی
از در های شما و به خاطر نمره باالیی كه بته
من داده بودید شاگر ممتاز كالسمان شده بودم،
آیا شما این كار را به علتت ستهلانگتاری آن
معلم دیگر اناام دادید؟!
چرمان نافذش را در ممام مدمی كه من سئوالم را
تورمم
ته صت
ب ان م كردم بدون مژه بته هتم زدن بت
تال
دوخته بود .در عم نگاهش گویا دنبتال آن ست
تود .بتیهتوا
تته بت
تالها از آن گذشت
م گرت كته ست
تد كته در جتایش
انگرتری را در انگرتش م چرخانت
نبود .چه بر سر انگرترش آمده بود؟ م ل نداشتم
پرسری در این مورد بكنم ،شاید خاطره ختوبی را
به یادش نم آورد .وضن ظاهرش نمایانگر این بود
تل
كه از پستی و بلنديهای زیادی گذشته كته حامت
رنتهای فراوانی بوده است.
 مو قبل از هر چ ز به هنترت موجته داشتت ،در هایی كه مربوط به ادب ات م شد بتا ذوق و
شوق یاد م گرفت  ،شعری نبود من مدریس كنم و
مو آن را به خوبی و زیبایی یتاد نگ تري ،در
نت اه احت اج نبود نمرهای بدهم كه مو ختودت
آن را به دست ن اورده باش  ،از ایتن گذشتته
من هرگز شاگردانم را بیجهت و بدون ایتن كته
الیقش باشند نمره نم دادم ،اگتر آن ستال متو
شاگرد ممتاز شدی نت اهی زحمات خودت بود.
استاد نفسی متازه كترد ،ست گاری آمتش زد و
ادامه داد:
 از زندگ ات در آن كرور راضی هست  ،شن دهامقانون و دموكراسی دارند؟
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 بل  ،در آناا هر كه هر چه بخواهد میموانتدبدون پ گرد قانونی بگوید و بنویسد جز این که
هتک حرمت کند در نت اه خ لی از متردم كته از
دیگر نقاط دن ا برای زنتدگی و كتار بته ایتن
تز در ابتتدا جدیتد و
كرور م آیند چون همه چ ت
تل قه
چرمگ ر و بهویژه این كه مطاب م تل و ست
تود راضتی و خرتنود
آنها استت بته س ستتم موجت
هستند ،ولتی پتس از گذشتت ستالی چتون ب رتتر
تی
م خواهند و طلب میکنند به آن حد اول ه راضت
تایتها كتم م شتود و عتدم
ن ستند در نت اه رضت
تون از ه ت چ آزادی و
تد و چت
تنودی پ ت ش م آیت
خرت
رفاه ،به همهی آزادی و مرفهی دستت یافتهانتد
زبان اعتراض م گرایند ،در واقن طالب ب رترین
و بهترین م شوند که حقران ن ست.
 طالب چه چ ز بهتر و ب رتر؟! طالب آنچه كه در گذشته ه چ نداشتند ،منظورمتا گذشتته از
منها آزادی ب ان و قلم ن ست ،آنهت
افکار مخصو به خود مقدار زیادی قتوان ن ختود
تراه
تم بتا ختود همت
ساخته و یا محم ل شده را هت
دارند ،غ ر از این ،سنتها و آزمودههای فرهنگی
غلط آنها نقش مهمی را بازی م كند.
به عنوان مثال آنها م ل دارنتد بتا متردم و
سنت خود باوشند ،در نت اه به زبان رایت خود
ته
تد كت
تان جدیت
توزش زبت
تد و از آمت
تم م كننت
مكلت
كارگرای زندگی جدید آنهتا در مملكتتی جدیتد
م باشتتد ابتتا دارنتتد ،در نت اتته بتته زودی
به اشتكالهای گونتاگون بتر م خورنتد و چتون
ِ
فرهنگ جدید را ن اموختهاند ،اختالفات فرهنگی
عم قی به وجود م آید ،این سالهای اخ تر كته
تایه ،از هتر
با آزاد شدن خ لی از ممالك همست
نود انسانی به این مملكت هاتوم آورده اغلتب
آنها هم نادرستی و جترم را بتا ختود همتراه
کردند...
 عكسالعمل مردم بومی چه است ،آیا آنها اینمغ رات را به آسانی پذیرفتهاند؟
 نه ،به ه چ عنتوان قبتول نكردهانتد و نتهمنها نپذیرفتهاند بلكه بته شتدت معتترض هتم
شدهاند ،در نت اه ممتا متردم بتومی و حتتا
خارج ان قدیمی با این گروه از مردم کم شتده
ِزهكاران بست ار بتاال
است ،درصد مبهكاران و ب
رفته و قوان ن مبارزه با فساد پ اپی مادیتد
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و یا معویش م شود ،در نت اه اگر روزی اعتالم
كنند دیگتر در ایتن مملكتت دموكراستی وجتود
ندارد در وهله اول باعث آن خود متا هستت م،
مایی كه به آن جتا رفتت م و هت چ نداشتت م،
مایی كه حال آن جا هست م و همه چ ز داریم.
پس بیدل ل ن ست چرا مرزهای ورود به این كرور
را بستهاند و دیگر كسی بته راحتتی و احتترام
گذشته نم مواند وارد شود ،من كه از خارج تان
قدیمی مبعهی این كرور هستم مت ب نم باعتث چته
تدهایم و از ایتن
محوالت منفی در این مملكتت شت
بابت بس ار متأس هستم.
 م الد ،آن جا چه م كن ؟تت،
 حرفهام گوش دادن به غصههای انستانها استیعنی همدلی و راهنمایی به انستانهایی كته از
م ان زندگی مركلی گذشتتهاند ،طاقتت ن تاورده
روانپریش شدهاند ،نوعی سنگ صبور شدهام.
 حتا در آناا هم روانپریش وجود دارد؟! بلی و چرا كه نه ،چون مسایل مختل زنتدگیتت در برابتر
زیاد است و خ ل ها قتدرت مقاومت
آنها را از دست م دهنتد ،ایتن مستایل مرتكل
م مواننتتد از نتتود از هتتم پاشتت دن زنتتدگی
زناشوی  ،مصادف امومب ل و در نت اه از دستت
دادن عضوی از نزدیكتان ،افتراط در استتعمال
زیاد الكل و مواد مخدر ،ب ماری العالج و غ ره
باشد ،ممام سعی و همت دولت در این است ایتن
قب ل انسانها در آسایرگاهی که در وهلهی اول
جنبهی اور انس دارد بستری و محت درمان قرار
گ رند چون در اینگونه موارد اگر ن روی كمكی
تخص و ره تدن
سرین وارد عمل شود شانش ناات شت
تب
تود ،جالت
تد بت
تتر خواهت
تد ب رت
تای بعت
از دامهت
اینااست آنها هرگز دیوانه قلمتداد نمیشتوند
چون برای نگاهداری از دیوانگان اماکن دیگری
وجود دارد.
معلم من سری از روی ح رت و حسرت مكتان داد.
در ع ن این كه طرهای از موی بلندش را با سر
انگرتان ماب م داد گفت:
 حتا با این همه موجه و در مملكتی با ایتنهمه قوان ن دموكرات ،روانپریش وجود دارد!
 بلی و من مصور م كنم بستگی به ایتن داردما زندگی را از كدام دریچهی چرم بب ن م ،من
م دانم چرمان انسان پنارهای است بترای ورود
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به درون او ،ولی خ ل ها از ایتن راه پترواز
به ب رون و شكافتن ماهوالت م ان راه ،راه گم
م كنند و سرنگون م شوند ،اما خ ل ها از زیر
آس اب سنگ ن حوادا زندگی جتان ستالم بته در
م برند و پ روز ب رون م آیند و متا آناتایی
كه انسانهای دیگری را فدای موفق ت و پ روزی
خود نكنند ،نایل شدن به پ روزي ،گوارا و پر
افتخار است ،اما خ ل ها هم هستتند زنتدگی و
مصایب آن را از دریچهی منگ چرم ختود پایتان
یافته م ب نند و برای یك پ روزی حتتا موقتت
از ه چ كار خالفی روی گردان ن ستند ،دیتدهام
چه انسانهای شریفی را هم فدا كردهاند.
 شعر عقاب را به خاطر م آوري؟ِ گرودهي عقتابی بودیتد
 بل استاد ،و شما بالكه اول ن بار این شعر زیبا از منقار قوی شما
تای بلنتدمان در
و در خالل بر هتم كتوفتن بالهت
فضای كالسمان پخش شتد ،در دوران محصت ل آنچته
تاگردانش طلتب
تان از شت
معلم در برگتههای امتحت
م كند دل ل بر فراگ ری دانش و ن روی دانستتن
شاگرد محسوب م شود ،حال اگر ما حتاالت روحت ،
زندگی ختانوادگی و اجتمتاعی دانشآمتوز را در
تن
نظر بگ ریم در م یاب م چرا خ ل ها در مواقت
امتحان پس دادن یا چ زی از خوانتدهها را بته
تد
خاطر نم آورند و یتا ایتن كته چتون م داننت
فراموش خواهند كرد دست به مقلب م زنند ما از
جلسهی امتحان پ روز ب رون ب ایند و این دل ل
ُند ذهن در خالل سال محص لی چ تزی
ِ ک
نمیشود محصل
یاد نگرفته باشد ،این مطلب را چتون دانایتان
مسئول كرور محل زندگی من م دانند اصوالً كلمهی
متتردودی را از فرهنتتگ متتدار بتترداشتتتهاند.
دانشآموز در دبستان و دب رستان مردود نم شود
تورت
تره كتم مت آورد و م موانتد در صت
بلكه نمت
ادامهی محص الت در آینده بخواند و جبران كنتد،
به این صورت ه چگاه انستان ستالهای مهمتی از
زندگ اش را به علت مردودی از دست نم دهد.
 من م دانم مو چند سال از عمرت را چه ستهلاینگونه از دست دادهاي.
د من ،شما نم دان د چرا؟
 اما استاِ درست است ،من نم دانم چرا ،هنتر نقاشت اترا چه كردهاي؟
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 در جایی خواندم همهی علوم در انسان وجتوددارد و كار یك معلم خوب راهنمتایی و ب ترون
آوردن و مقویت این علوم است چتون اگتر غ تر
این م بود ه چگاه شاگرد نم موانست از معلمش
جلو بزند ،عر به نقاشی چون زم نهاش نت تك
در خانواده مادری من موروثی بود در متن هتم
به حد گسترده وجود داشت ،معلم و مروق ختوبی
نداشتم ولی پس از ایتن كته زنتدگ ام در یتك
كرور غریب سراناام گرفت فرصت پ دا كردم این
مهم زندگ ام را نزد خودم پرورش و وسعت دهم،
تروز
تتن ه ت چ معلم تی امت
تدون داشت
ته بت
در نت ات
خ ل ها مرا نقاشتی بتا رنگهتای گترم زنتدگی
م دانند.
 در چه سبكی نقاشی م کری؟ سبك بهخصوصی را انتختاب نكتردهام ،معتقتدمآنچه را كه در زم ن و آسمان م ب نم و مصتویر
م كنم سبك من است ،آنچه را هم ارایته مت دهم
احت اجی به معری و موض م ندارد.
 بس ار خوبه ،مت دانم بته آنچته خواستتهایرس دهای و من از صم م دل خوشتحالم .دیتداری
كه مصتور م كتردم بته ستاعتی كومتاه پایتان
م گ رد پنت ساعت ما را نزد استتادمان نگتاه
داشت .صحبتهای متفاوت و ُ
پر بار دیگتری پت ش
ً شتادمان
آمد و متن از دیتدار بتا او واقعتا
بودم.
آن روز با قول این كه اگر فرصتی شد باز بته
دیتتدار استتتاد بتترویم از او جتتدا شتتدیم.
متأسفانه فرصت دیدار دوباره دست نداد .امتا
م شود در سفرهای آینده جبران كرد.
 م الد ،نظرت چه است؟ شكسته ،خمود و غمگ ن به نظرم رس د. هم نطوره ،از بالیتای زیتادی گذشتته خ لتیاذیتش کردند ،نت اهی پاکسازیست.
حالت ب ان روزبه به گونهای بود كه ب ممایلی
او را برای مو ض م ب رتتر م رستان د .پرستش
دیگری نكردم .كم و ب ش م شد حد زد.
 فردا به دیدار معلم دیگری خواه م رفت.ً حاج آقا را در برنامه داري؟
 چه خوب ،حتماتان
تدار ایرت
ته دیت
تردا بت
تد زدي ،فت
تت حت
 درستم رویم.
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ته دیتدار معلتم
ترزده بت
روز بعد حوالی عصتر ست
ته ل ستانس مختلت
قدیم مان رفت م .مزین به ست
بود.
یك بار دیگر ،خ لی سال پ ش به امفاق روزبته
به دیدار حاجآقا رفته بودم .آن بار با غمتی
طاقتفرسا و مصم می راسخ كه بتا التمتا متن
شاید از فكر مردود كردن من ب رون ب اید.
در در مازیه و مرک تب عربتی نمترهی قبتولی
ن اورده بودم .شاید دل لش هم این بود كه در
ساعتهای در این معلم ،خ ل ها و شاید ب رتر
من در یاد نم گرفت م و این ب علت هم نبود.
تان حت ختود
در نت اه متن و خ لت از همکالست
م دانست م در جلسات امتحتان او یادداشتتهای
كوچكی با خود داشته باشت م و او بتا زرنگتی
یادداشتها را حتی قبل از استتفاده مخف انته
از آنها ،از ج بمان در مت آورد و ایتن ختود
باعث مردودی م شد.
آن دوران مدمی ارشد كال بتودم .ستاعامی كته
حاجآقا برای مدریس م آمد چنان خسته و كوفته
از روز و شب گذشتهاش بود كه م ل شتدیدی بته
ُرت زدن داشت.
استراحت و چ
مقصر من نبودم اگر او را بارها نرسته پرتت
مومورگتتازی كرایتتهاي بتته مك تتههای مختلتت
م رساندم ما ساعات موعظه و روضهختوانی ختود
را سپری كند.
او وقتی بته كتال در م آمتد از ارشتد كتال
م خواست شاگردان را ساكت نگاه دارد.
تهی
ابتدا عبایش را در م آورد و ما كترده گوشت
ته
م ز كنار دیوار قرار م داد .گوشهی م ز مك ت
به دیوار داده م نرست .عمامهی ستف دش را متا
روی ابروان پای ن م آورد .چند بادگلوی خف ت
تده ب ترون مت داد و نت م
ناشی از ناآرامی معت
ساعتی به خواب خوش و ش رینی فرو م رفت.
اغلب شاگردان و از جمله خودم مرنهی فراگ ری
آنچه بودند كه م ل بته دانستتن داشتتند .در
نت اه این نود مدریس او چارهی كار نمت شتد.
ِگردی به ذهنم رس د و بتا مصتویب بق ته بته
ش
مرحله اجرا در آوردیم.
ته بته
 حاجآقا ،متا م تل داریتم عصترهای جمعتترای موعظته م رویتد
تما بت
ته شت
مك ههای نزدیك كت
ب ای م.
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حاجآقا با حركت كوماه لبانش كه م دانستم برای
ب رون دادن هوای درون معدهاش است جواب داد:
ِ! عاب؟! چه خوب ولی برای چه؟!
 ا ما م ل داریم موضوعامی را خودمان انتختابكن م و شما در مورد آن سخنرانی كن د.
در چرمانم خ ره شد .گویا باورش نم شد.
 چتترا ایتتن موضتتوعات را در كتتال مطتترحنم كن د؟!
 یك ساعت وقت كال بترای مباحتث غ رمتفرقتهكافی ن ست.
 مثالً چه بحثهای !؟تدگ  ،شتاید هتم
تادی و معمتولی زنت
 موضوعات عتفلستتفی ،متتا انباشتتته از ستتئوالهای گونتتاگون
هست م.
معلم ما نفس عم قی از سر آسودگی خ ال كر د.
ته ستئوالتان
 باشد قبول دارم ،به شرط آن كترا هفتهای زودمر مطرح كن د ما فرصتت داشتته
تر كتنم ،متن
باشم در متورد آن مطالعته و فكت
ساعات موعظهام را بته دو نت م ستاعت مقست م
م كنم ،ن م اول مال شما و سئوالتان.
یک بار به او گفتم ن م ساعت وقت برای شن دن
مطالب مورد عالقهی ما کافی ن ست .جتواب داد:
اگر برای این مردم ن م ساعت روضه نخوانم ما
گریه کنند مرا از شهر ب رون میکنند!
از آن پس آنچه را در كال نم موانستت م یتاد
بگ تتریم ،زانتتو زده پتتای منبتتر حتتاجآقتتا
م نرست م .او ساعت سخنران اش را ب ن مستایل
دینی و روزمره زندگی مقس م م كرد.
حال پرت درب همان خانهای ایستاده بتودم كته
با ممام جوانی و آرزوها در زنتدگی مغمتومم،
سرافكنده و انباشته از سئوالهای بدون جواب،
برگرته بودم.
آیا مرا به یاد م آورد؟!
تا حركتتی بیصتدا از
درب فلزی نو و خوش رنگ بت
ً
داخل خانه باز شتد و متا وارد ح تاط مقریبتا
كوچتتك و مفروشتتی شتتدیم .در گوشتته و كنتتار
باغچههایی دیده م شد كه نرتانهی موجته صتاحب
خانه به دن تا و زیبای هتای آن بتود .روبترو
ته
ً قدیمی قترار گرفتته بتود كت
ساختمان مقریبا
ً
ترهای مقریبتا
موسط پلههایی به اماقی بتا پنات
مررف به ح اط ختم م شد .به نظتر ایتوان نمتا
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آمد .حاجآقا را دیدم ن م خ ز از م تان پناتره
ح اط را نگاه م كرد .روزبه را شناخت و ب رون
آمد.
 سالم حاجآقا ،یكی از شاگردان قدیم شتما رابرای دیدارمان آوردم.
 سالم عل كم آقای روزبه ،بفرمای تد… ایرتانرا به خاطر ن اوردم.
ُ
و پر از كناكاوی به متن
معلم من نگاهی عم
انداخت ولی چ ز دیگری نگفت.
 بفرمای د باال.پرت سرش وارد اماق شدیم .حاجآقا اشاره به چند
مركچه كه روی زم ن پهن بود كرد و گفت:
 بفرمای د ،خ لی خوش آمدید. حاجآقا ،خ لی مرتاق دیدنمان بودم ،امتروززحمت آقای روزبه را زیاد كردم كه مرا بترای
دیدار شما ب اورد.
 چه كار خوبی كردید ،ولی هر چه فكر مت كنمنم موانم شما را به جا ب اورم.
در چرمانش دیگتر آن كناكتاوی و كنكتاش چنتد
دق قه پ ش دیده نم شد .لبخندی پنهانی بر لب
داشت .مرا به صورمی به خاطر آورده بود .چته
ً نم موانستت مترا در
م دانم ،شاید هم واقعتا
ذهنش شناسایی كند .منتظر بود ما من خودم را
معرفی كنم.
 شما از كاا مرری آوردید؟ من سالها است ایران را متر كتردهام و دركرور دیگری زندگی م كنم.
روزبه سرنخ را به دست گرفت و گفت:
 حاجآقا ،پدر آقای م الد خ لی ستال پت ش درشهر ما ری س ادارهای بود.
 و من در دب رستانی محص ل م كردم كته شتمامعلم بودید ،حاجآقا .من م الد هستم.
 آقای م الد؟! بلت  ،االن شتما را بته ختاطرآوردم ،خ لی سال پ ش بود ،چقدر عوض شدهاید!
 ولی شما مثل قالی كرمان همتانی ماندهایتدكه بودید ،گذشت زمان مغ ر زیادی در شما به
وجود ن اورده.
حاجآقا كه گل از گلش شكفته بتود از مته دل
خندید .حركامی به لبتانش داد كه م دانستتم
معن اش چه است .گفت:
 -چه كنم ،زندگی است دیگر.
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و ظرف شكالت را معارف كرد.
 حاجآقا ،آن روزها شما بست ار جتوان و بتانراط بودید ،حتا م شد گاهی بتا شتما گفتگتو
كرد و اگر مسایلی خندهدار مطرح م شد با شما
خندید.
یادم آمد مازه از سفر حت برگرته بود .نظترش
را در مورد زنهای آناا پرس دم .بازوهایش را
تالی کته لبخنتد شت طنتآم زی
باز کرد و در حت
میزد گفت :یه بغل ،اینقده....
 بل  ،به خاطر م آورم. همانطور كه دقایقی قبل گفتم مثل قالی خوشرنگ و نقش كرمان هر چه جای پای زمان بر شما
گذشته بهتر و مازهمر ماندهاید.
 نظر لط شماست ،چه مدت در شهر متا مرتریدارید؟
 عمر سفر كوماه است ،بهحد كافی زحمت دوستم رازیاد كردهام و به زودی باید رفن زحمت كنم.
تحبت م كن تد
 شما طوری به زبان مادريمان صتكه گویا هرگز از مملكت خارج نردهاید.
 نظر لط شماست ولی مدت سی سال است از وطندور افتادهام.
 سی سال؟ چقدر زمان به سرعت گذشت؟! ولی من فكر م كنم كه هم ن دیروز بوده.هوای ب رون مرطوب و رطوبت در فضای اماق هتم
حس م شد .حاجآقا همانطور كه عبایش را قتدری
محكممر به دور و برش م پ چ د پرس د:
ترد بزرگتواری
 ابوی در چته حتال هستتند ،متبودند با نام ن ك.
 ایران سالهاست عمرشان را به شتما دادنتد،نص ب شما نرود ،اواخر عمر ب مار شده بودند،
اواخر ح ات نزد متا آمتده و بتا متا زنتدگی
م كردند.
 در همان مملكت به رحمت خداوند پ وستند؟ بل . انراهللا كه مالس مرح م ،مدف ن و ختم استالمیبرایران برگزار كردید؟
 بل  ،هم نطور است ،بخری در آرامگاه شتهریكه زندگی م كن م مخصو مدف ن مسلمانهای این
كرور است.
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ِ! عاتتب ،عاتتب ،چتته ختتوب ،چتته مردمتتان
 افهم دهاي ،حتا برای مستلمانان هتم قبرستتان
دارند.
 غ ر از این ما مالس ختمی هتم برایرتان درمهران برقرار كردیم.
 ایران الی این همه موجته بودنتد ،خداونتدرح م و كریم ایران را ب تامرزد ،انستان بتا
مقوی و خوبی بودند.
تحبت را عتوض
روزبه با عنوان سئوالی مست ر صت
كرد و من فرصت كردم قدری در و دیتوار امتاق
را از نظر بگذرانم .پرت سر حاجآقا ماقچتهای
من ستی جلتد دفترهتای
بود كه با شمارش دق
ً
بزرگ با جلد س اه قترار داشتت .بایتد حتمتا
اسناد رسمی عقد و طالق او باشد .چون او حتتا
تد زناشتویی و
در آن ایام هم بته امتور پ ونت
جدای ها هم م رس د.
پس از گفتگویی با روزبه در مورد حوادا جاری
كه من به علت دور بودن از محت ط هت چ از آن
سر در نم آوردم ،سكومی نسبی ایااد شد .ولتی
چهرهی حاجآقا شادابی لحظات قبتل را نداشتت،
من هم از فرصت استفاده كردم و پرس دم:
 امروز با بودن كامپ ومر و اینترنت شما هنوزثبت كارهای اناام شده را با دفتر و قلم اناام
م ده د؟
 بله آقا ،ه چ راه دیگری بهتتر و مطمئنمتراز این ن ست.
 ولی اگر حادثهای امفاق ب فتد و این دفامراز ب ن برود؟!
 نه آقا ،چه حادثتهای؟ ایتن دفتامر را متنسال ان سال حفتظ كتردهام و از ایتن پتس هتم
هم نطور خواهد بود.
روزبه با نگاهی مهربان اما نافذ آگاهم كترد
پا از كفش خود ب رون نگذارم.
حدود یك ساعت نزد معلممان به گفتگتو نرستته
بودیم .حاجآقا هر از چند گاه نگاهی از م ان
پناره به ح تاط و درب ورودی م انتداخت .چته
م دانم شاید منتظر مراجع نی بود ما پ ونتدی
ُرد .از جا برخاست م و
دهد و یا پ وندی را بب
اجازه رفن زحمت خواست م .حاجآقا متا دم درب
اماق با ما آمد .از او اجازه خواستم متا او
را ببوسم .میدانستم بعد از رفتن متا صتورمش
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را آب خواهد کر د! بتا لبخنتدی قبتول كترد.
پرس دم:
ت اجازه دارم از روی اطم نان شاگرد به معلم
چ زی بگویم .گفت:
ت بفرما.
ت مگر نگفتهاند از ما است كه بر ما است؟!
خندهای طوالنی كرد و گفت:
 آقا شما كه با چهتار كلمته همته چ تز راگفت د.
چند روز باقی مانده از دورهی اقامتم در این
شهر با گردش در مح ط اطتراف ستپری شتد .بته
خصو بلوار زیبای شهر .قتدم زدن در ستاحل و
دیدن دریا كته آن همته ختاطره بترایم بتاقی
مانده است.
روزبه همانی باقی مانتده بتود كته از قتدیم
م شناختم منتهی پختهمر و دانامر ،شاید قدری
ب رتر معارف  ،معارف مخصو ایران هاست ،چته
م دانم شاید ریرهاش از سرزم ن گ الن است چون
شدیدمر و گتاهی خستته كننتدهمر .ختانوادهاش
نهایت محبت واحترام را به جا آوردند و دختر
جوانران كه میرفت ما معقولمر و زیبامر شود.
احسا م كردم از مصاحبت با من كمبودی را ُ
پر
م كند ،چه م دانم ،شاید كمبود نداشتهای را.
و زمان وداد رس ده بود.
 م الد ،نم شود هفتهای دیگر هم بمان .تول
 نه دوست عزیز من ،عمر سفر كوماهه ،به قتخودمان ،در دیزی بازه ،ح ای گربه كاا رفتته،
من باید یتك هفتته را در شتهر ختودم و بتاقی
ماندهی روزهای دیگر را در مهران به سر ببرم.
 ما مازه بتا بتودن متو در كنارمتان عتادتكردهایم.
 ام دوارم فرصتی برود ما شما بتوان تد بتهدیدار ما ب ای د.
 متتا ستتعی متت كن م در اولتت ن فرصتتت بتترایدیدارمان ب ای م ،راستتی متن و همسترم م تل
داریم مرا با امومب ل به مقصدت برسان م.
 نه دوست من ،ه چ الزم ن ست شما فاصلهی به اینزیادی را به خودمان زحمت بده تد ،اگتر آ انتس
آشنایی داری امومب لی برایم مه ه كن من ها
مسافرش فقط من باشم ،به این صورت راحتمرم.
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بدینگونه من این دوست مهربتان و ختانوادهاش
تره اشتكی را
را به سوی شهرمان مر كردم .قطت
كه هنگام وداد در گوشه چرمانش دیدم هرگز از
خاطرم نخواهد رفت.
قسمت جلو و كنار راننده قترار گترفتم و بتا
توی
ته ست
تد بت
ترین نرانت
تاد ست
ته زیت
تن كت
تول ایت
قت
مازندران حركت كردیم.
عابا ما از خوديها انتظارامی داریتم كته از
غریبهها نم موان م داشتته باشت م .پایتههای
تداقت،
تت ،صت
تانگ  ،محبت
ترت ،یگت
تدایی معاشت
ابتت
امانت و احترام متقابل و خ لتی مستایل مهتم
دیگر زندگ .
من از بعضی خوديها اعمال نادرست و غ رقابتل
قبولی دیدم كه ه چگتاه در خ تالم هتم جتایی
نداشت .حرفهای نادرستی شن دم كه حتا مصتورش
هم برایم مركل بود .اما دوست من كه آشتنایی
ما غریبانه شرود شده بود پس از گذشتت ستی و
چند سال دوری و جدایی همانی باقی مانده بود
كه بود.
ترا
از حس اعتمادش به خودم ه چ معابی نكردم .مت
تت در
تب ستاعات فراغت
م شناخت .ما چهار سال اغلت
تزرگ شتدیم .دوران
تم بت
تا هت
روز با هم بودیم ،بت
تان
توا در شهرشت
جوان دوران دیگری است .بلتن هت
لطفی دیگر داشت .در بهار نس می از رایحهی گرم
تری کته مثتل
چای در فضای شهر پراکنده بود ،عطت
تر
هوای نامرئی سطم شهر را م پوشاند و نغمته ست
تان
تههای چتای جت
تت .بتت
م داد مابستان نزدیك است
تذت
تدگی لت
یافتهاند ما ما جان بگ تریم و از زنت
ببریم.
تالها
دوستان مرتر دیگری داشت م كته اكنتون ست
است مر وطن كردهاند .یا مماسی نداریم یا اگر
تن
هم مماسی كوماه برقرار م شتود از طریت ملفت
است و یا گاهی پ امی ُ
مه  ،كوماه و قراردادي.
آیا دوری از وطن موجب این ویرانیها م شود؟!
ولی من ریزش و سقوط پ وندها را از خوديها و
در داخل و خارج از دیارمان هم دیدهام.
چرا آدمی اینگونه سهل همتهی پ ونتدهای گتره
خورده به محبت را در مس ر زندگ اش م ُ
َد و
بتر
آنچه را كه بوده ایتن چنت ن راحتت بته دستت
فراموشی م سپارد .آیا این چند صتباح زنتدگی
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این ارزش را دارد؟! صدای راننده مرا به خود
آورد.
 شما خودمان امومب ل م ران د؟ بل  ،چطور مگر،تب
تد مواظت
تفارش كردنت
ته خ ل تی ست
تای روزبت
 آقترانندگی خودم و احوال شما باشم.
تودم
ته بت
ترایش گفتت
تن لط ت دارد ،بت
تت مت
 دوسترانندگی در جادهها وحرتنا است ،كسی قوان ن
معمول رانندگی را مراعات نم كنتد ،بته نظتر
م رسد راننتدگان داخلتی قتوان ن مخصتو بته
خودشان وضن كردهاند كه فقتط در ایتن مملكتت
ِعمتال
رعایت م شود ،رعایت كته چته ب گویم ،ا
م شود.
 دوست شما گفت از خارج آمدید و به رانندگیدر این جا عادت ندارید.
 برای دوستم معری كردم طب آمار رستمی دروطن ما سالی چهل هزار نفر در سوانم رانندگی
از ب ن م روند.
 فقط چهل هزار نفر ،باز خوب است؟!تهی صتحبت را
تم دنبالت
و سكوت اخت ار كرد ،من هت
نگرفتم .راننده حالت دوستانهای داشتت .مستلطش
تلی
ترد موجتب مست
در رانندگی و مراعامی كته م كت
خاطر من شده بود .در صندل فرو رفتته بتودم و
از م ان پناره غرق در مماشای مناظر زیبا شدم.
این سویم دریا قرار داشت و آن سو جنگل ستبز و
تز و آبتی رنگتش در
خرم ،دریا با آن موجهای ریت
مأللو آفتاب بعدازظهر جلوهای چندان زیبا داشتت
تود.
تزاران ختاطره را مقتابلم م گرت
كه دفتتر هت
نم دانم چه مدمی بته دریتا خ تره شتده بتودم.
اموموب تتل ب راهتته كومتتاهی را طتتی كتترد و در
پارك نگی نزدیك ساحل متوق شد.
 م ل دارید دریا را از نزدیك بب ن د؟ بل  ،با كمال م ل ،در فكرم بود ولتی م تلنداشتم وقتتان را بگ رم ،شما باید ایتن راه
را دوباره برگردید ،به شب بر م خورید.
 اصالً مهم ن ست ،از حالت نگاهتان بته دریتاحس كردم دلتان برای ستاحل و آب بایتد خ لتی
منگ شده باشد.
تزر را شتاید
 م دان د ،من شوری آب دریای ختب ش از ب ست و پنت سال است مزه نكردهام.
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 متأسفانه فرصت شنا نداریم ،اما م موان تددقایقی را در ساحل قدم بزن د.
ته خت س شتدن
با پاهای برهنه و بدون موجته بت
شلوارم م ان مرز نامریی دریا و ستاحل شترود
به قدم زدن كردم .حركات موجودات ریزی كه با
موجهای كوماه به ستاحل آورده م شتدند مثتل
همان روزهای كودكی و نوجوانی م ان انگرتتان
پاهایم حس م كردم .وقتی موج دوباره به دریا
بر م گرت فضتایی كوچتك و مهتی زیتر پاهتایم
ایااد م شد.
بوی دریا ،بوی ماستهها ،بتوی چتوبهتای خرتک
مرطوبی كه امواج آنها را به كناری انداختته
بود ،همهی آن بوهتا را م شتناختم ،امتا متن
دیگر آن نبودم ،ساحل دیگر آن ساحل خاطرههتا
نبود ،فرم ساحل به صورت عا بی عوض شده بود.
ته
خاطرات ،اگر این همه خاطره نبود انسان چگونت
ترد ،ختاطرهای از
م موانست زندگ اش را پت ش ببت
تت،
تا زشت
تت یت
تا زیباست
تهها ،یت
تتهها ،از رفتت
گذشت
غمانگ ز یا شادیبخش ،به هر شتكل و صتورمی كته
تت
تا استت ،جزیتی از بافت
باشد جزیی از زندگی مت
تای
تون در رگهت
وجود ما ،قطرههایی از این همه خت
ما.
من آنچه را بد بود به دستت نست م شتادیبختش
زندگی دادهام ما با خود ببترد ،آنهتا دیگتر
نباید با من باشند ،هر زخمی در زندگی بایتد
روزی الت ام بگ رد هر چند اگر مرهمتی بترای
آن نباشد .اما نه ،مرهم آن دست خودمان است،
اراده كن م ،به دستش م آوریم.
 آقا برویم؟! بل  ،با كمال م ل ،از محبتتی كته داشتت دسپاسگزارم.
 من خودم هم لذت بردم ،ما شمال ها بیدریتا وجنگل نم موان م زندگی راحتی داشته باش م.
 بل هم نطوره ،این دو پدیدهی زیبای طب عتاست كه زندگی را زیبامر و شادمر م كنتد ،آن
موجهای ریز را م ب ن د كته بتا برختورد بتا
ساحل ایااد حبابهتای ریتز و درشتتی م كنتد؟
زندگی انسان هم مثل حبابها م مانتدُ ،
پتر از
آرزوهای ریز و درشت ،اغلب به اناام نرست ده
میمركد و از ب ن میرود.
 -با برخورد به ساحل متالشی م شوند؟!
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ً م شود حبابها را هم سخت و مقاوم
 اما حتماساخت.
 چطوری؟ با ن روی اندیرته و عزمتی قتوی از ن ترویساختن.
 امتتا حبتتاب هم رتته مهتتی از ن تترو و زودمیمرکد.
 حبابی كه از آب و هوا ساخته شود بل  ،امانه حبتابی كته از ن تروی اراده جتان گرفتته
باشد.
تر از حبابهتای آب و مترداب،
 آقا ،مگتر غ تحبابهای دیگر هم داریم.
 بل  ،حبابها آرزوها!از دور چرا های شهرمان دیده م شد .شهری كته
روزی با دلی غمگ ن مركش كرده بودم .شهر من.
شهر عطر ملخ نارنت.
سالها پ ش نوشته بودم:
اهل ش ری شلوغ ،ش ری بيفروغ
با كوچههای سنگفرو
بامهای نمناك ،بینقی
هر گوشهاو یفیهگاهي
مناري ،ك غ بیحیایي
سفوت صبح ميشفست
قارقار بیفرجامی
امید به چه داشت؟
جز نقی سپید فضلی!
منار یفیهگاآ نزدیك خانهی ما
هیچ از این نقی كم نداشت.
اهل ش ری شلوغُ ،
پر نارنج
با حويهای خزآ بسته
وزغها با هیاهویی خسته
یركهای آب دیدآ
بيرحم كمر به جانم بسته
هیاهوی من به دامان جیرجیركها
رطوبت شبنمی بود ،به دامان صبح نشسته
یولد من شاید رازی دیگر بود
بیمقدار ،خالی از هیجان
آوایی به گوو ننشسته بود.
موئی رنگ بلوط ،نمایی سفید گندم
روحی آزردآ ،قلبی گرفته ،رویی شرمسار
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به آینه چو ميدوید نگاهم یند
اذ ان وجود یبسمی در آن
یرس از شفستن آینه ميداد
سفویی بود شفسته
طنین صد فریاد ناگفته ميداد.
زمزمهی من با خود
در صر گرم ش ر مرطوب
طر ب ار نارنج در بر نداشت
جیرجیرك وقتی با صدای گریه
سفویی موقت ميیافت
ا تراي وزغ ،گ یهای مب م داشت
اهل ش ر شلوغ ،همه در خوابند
ِ گریه
ِق هق
ه
ُ
در بند كارینک همه در یابند
گل سرخ بوی یند فلفل ميداد
طر یاس ،پژمردآ ميبود
بادبادكها آن باالها
رقص آشفته و خسته با بادها
همه در یفاپو ،همه در آمد و رفت
همه درها به چفت و بست
موجی از زمزمه در هوا مينشست
از این ش ر باید رفت ،از این ش ر باید رفت
رآ از میان
ش ر بلبل و گل باید بست
یا به ش ری دیگر رسید
یا به ش ری دیگر رسید

***
توبی
به شهر رس ده بودیم .محالت قدیمی را بته خت
به خاطر م آوردم ،پسر عمهام در یكتی از همت ن
كوچههای ُ
ترد.
پر خاطره با خانوادهاش زندگی م كت
تورد استتقبال
خانه را به راحتی پ دا كردم و مت
گرم آنها قترار گترفتم ،هت چ لتذمی در زنتدگی
ته
تانی بنرت ن م كت
تا كست
باالمر از ایتن ن ستت بت
دوستران م داریم ،چون برخالف همهی لذتهای دیگر
تن همنرت نی از لطت و
كه سطحی و زودگذرنتد ایت
تالف
تر خت
تری برخوردارستت .پستر عمته بت
محبت دیگت
ته
خ ل های دیگر یكی از همان قدیم هایی بتود كت
تورده
ترده و محبتتش را دستت نخت
مرامش را حفظ كت
نگاه داشته بود.
یك هفته در شهرمان پتای پ تاده هتر روز دور
شهر گرتم .با همهی اشخا و همهی جاهایی كته
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م شناختم دیدار كردم .از پنت شنبه بازار كه
از رون روزهای پنت شنبهی خود افتاده بتود،
ما خ ابانهتای نوستاز بتا ویال هایی بتزرگ و
زیبایی كه حتا نمونهاش را هم در كرور متورد
اقامتم ندیتده بتودم ،بته غ تر از خانتههای
تان بته قتولی از پتارو بتاال
عدهای که ثرومرت
م رود.
پنت شنبه بازار ،بته یتادم آمتد هتر روز آن
هفتههای قدیم همهی دست فروشهای كوچك و بزرگ
شهر و روستاهای اطراف را بترای عرضته كتاالی
خود دور هم جمن م كرد.
مرد پ ر مسك ن و ناب نایی هم ره در وسط م دان
روی قطعهای زیرانداز حص ر م نرست و با ُ
پك زدن
به س گارش و با گرممرین آهنگی در صتدایش
عم
تویی در
رهگذران را به فكر آخترت ختود و جوابگت
مقابل خدایران و قرار دادن سكهای كتم بهتا در
دستانش جلب م كرد.
مك های در گوشهی م دان با سمبلی بر افراشته
از فلتتز زرد ،بتتا جامتتهای از هتتزاران مكتته
پارچههای رنگارنگ باریك بر پ كرش شاید عذاب
وجتتدان داشتتت كتته هتتزاران آرزوی رنگارنتتگ
برآورده نرده چرم نگران در انتظار بترآورده
ََ
ََلمهای آن روز!
لم ،و رنت و ا
شدن است .ع
و مرد پ ر ماهی فروش كه با مهریش حنا بستته و
تاهی در
عرقچ ن بر سر نرسته به سه پایتهی كومت
ُرمتی ختوش فترو
ته چ
كنار دكهی ماهی فروش اش بت
رفته بود .چته مت دانم شتاید در ختوابی ختوش
تا را
ماه های مازه ص د شدهی آن روزها از دریت
میدید!
او را از دوران كتتودكی م شتتناختم .اغلتتب بتتا
ته
ماه های مازه ص د شده و برای عرضه كاالیش بت
خانهی ما م آمد .این همه سال چه ختوب مانتده
بود .ماه ای در پ رخوان دكهاش ندیدم اما بوی
ماه سرخ شده برای خوراک روز را كته در فضتا
تاهی
توی مت
پخش بود با ممام وجود م شتناختم .بت
سرخ شده .آیا از درون خانه قدیمی ما م آید؟!
كوچهای را كه وارد آن شتده بتودم بته ختوبی
م شناختم ،كوچته خودمتان بتود .چته عصترهای
ماریكی كه بتا قطتن بترق كوچته متن منهتا و
مرس ده به سرعت از آن رد شدم .متر متن بتی-
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دل ل نبود ،كود بودم و خردساالن بتازیگوش و
ش طان را از جن و پری م مرساندند.
شاخههای درخت انا ر منزل همسایه مثل هم رته
از فراز دیوار كومتاه آن آویتزان و بتا وزش
نس م صدای خشخش برگهایش موام با آواز بلنتد
ج رج ر ها قصههایی طوالنی را در گوشم زمزمته
م كرد.
ته
ته م شتناختم ،چت
صدای ج رج ر ها همانی بود كت
ه اهوی غریب  ،آیا باز كسی م گریست؟!
اما درخت همان درخت قدیمی بتود ،ایتن را از
سایهی سنگ نش دانستم.
خانهی قدیمی ما با درب چوب ن ،اما كسی كه درب
م كوب د دیگر وجود نداشت ،درب عوض شده بتود و
تد
تت جتای آن چنت
داخل خانه م دانستم ستالها است
دستگاه خانههای جدید ساختهاند.
ته قلتبم را بته
با ممام دلتنگی و اشتت اقی كت
لرزه در آورده بود دلم قرار نگرفت درب بكوبم
تایقی
و از صاحب خانه مقاضا كنم اجازه دهد دقت
دیداری از آن مح ط داشته باشم ،چته مت دانم،
شاید یادبودی را كه با دستهای بچگیام ب ش از
پنااه سال پ ش در گوشتهای و برجتایی نرتانده
تت و بته
تان م گرفت
بودم ناگهان جلوی چرمانم جت
سخن م آمد.
آه ..نه دری كوب دم و نه دری باز شد.
راست ؟!
آیا زوجهای جوانی كه با عر و یا ب عر  ،بتا
م ل و یا با اجبار مرك ل زندگی مرتر م دهند
و چه بسا به زودی كودكانی به دن تا م آورنتد
تر
آگاه هستند چه مستئول ت ستنگ ن و خط تری بت
تا
عهده م گ رند؟ چه راههای طوالنی را بایتد پت
تا
به پای فرزندان خود طی كنند؟ آگاه هستند بت
تك بتار زنتدگی بخرت دن
یك بار چر دن لذت و یت
نباید با ندانم كاريهای خود موهبتت زنتدگ ای
ته
تخ و بت
تود ملت
تدان خت
تام فرزنت
ش ت رین را در كت
اینگونه زندگی را از آنها پس بگ رند؟
راه رفته را برگرتم .از كوچهی خودمتان ب ترون
تود
تهور بت
ته كته مرت
آمدم و دوباره ساختمان مك ت
امامزادهای در آن مدفون است بته چرتمم نرستت،
دیگر آن حالت قدیمی و مترو گذشته را نداشتت،
به آن كامالً موجه شده بود ،بنایش متازه ستاز و
محوطهاش به پار كوچك زیبایی با انواد گلهتای
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ته
تردم مثتل هم رت
تده بتود .آه ..مت
زیبا مبدل شت
محتاج دخ ل بستن و حاجت خواستن بودند.
محلهی ما دارای دو مستاد بتود ،یكتی كوچتك و
تناخته متیشتد .متن
دیگری به نام مساد بزرگ شت
هم ره برای رس دن به خ ابتان اصتلی از م تان
تن
ته مت
تدم .پتدربزرگ بت
ح اط مساد بزرگ رد م شت
آموخته بود به عقاید مردم باید احترام گذاشت
و ه چگاه با كفش نباید وارد شبستان مساد شوم
و اگر افرادی مرغول ادای نمتاز و یتا فترایش
مذهبی بودند با بازیگوشی ختود نبایتد متزاحم
آنان بروم .به من گفته بتود خداونتد بچتههای
كوچك را كه حرف شنو باشند بس ار دوست م دارد
و هم ره مواظب آنها خواهد بود.
حال چرا ختدا ی متن آن روزهتا مترا بته كلتی
ته
تا ،چت
تم .و یت
تود ،نم ت دانت
ترده بت
توش كت
فرامت
م دانم ،شاید آنقدر كارهایش زیاد بود كه به
من نم رس د .آه ..یكی م بایستت افستار ایتن
همه مردم بد س رت و نابكار را در دست داشته
باشد!
در مح ط خ ابان چرمم به چهترهی آشتنایی كته
كنار فروشتگاه بلورفروشتی ختود نرستته بتود
افتاد .به نسبت سالهائی که گذشته بتود جتای
پای زمان به خوبی در صورمش دیده م شد.
 سالم آقای بلور فروش.آقای بلور فروش با نگاهی كناكاو و پرسرگر در
صورمم خ ره شد .م دانستم هر چه ب رتر جستتاو
توان الغتر بتا
كند كمتر م یابد .من دیگر آن جت
موهای بلوطی ُ
پر رنگ نبودم .او در مقابل ختود
تالها
مردی م انسال با موهای سپ د م دید كه ست
تا
ندیده بود .ولی من او را م شناختم .حتتا بت
ته
ممام نقشهایی كه جای پای زمان در چهرهاش بت
تدربزرگ كته بترای
تا پت
جا گذاشته بود .اغلب بت
خرید وس لهای مورد ن تاز خانته بته دكتان او
مراجعه م كرد ،او را م دیدم.
 سالم حضرت آقا ،ببخر د به جا ن اوردم.صدایش برخالف صورمش ،صاف و روشن بود.
 م الد هستم! متت الد…؟! متت الد؟ آه… متت الد كوچولتتو بتتاآقاجانش.
و چهرهاش شكفت.
 -شما آقاجان را به خاطر م آورید؟!
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 البته ،البته ،نه منها آقاجان را به خاطرتود شتما را،
م آورم بلكه ابوی شما و حتتا خت
تر كردهایتد؟
آقاجان نازن نی بود ،چقدر مغ ت
بفرمای د بنر ن د.
چهار پایهای جلو كر د و مرا دعوت به نرستتن
كرد .خودش به داخل مغتازه رفتت و بته جتایی
ملفن كوماهی كرد.
ُل انداخته بود كه مترد جتوانی بتا
صحبت ما گ
س ن ای حاوی دو ظرف فالوده وارد شد و ست نی
را ك مغازه بر روی زم ن قرار داد .فتالوده
كه مزهی ش راز را در خود دارد.
 بفرمای د م ل كن د ،االن فالوده م چسبد. با كمال م ل ،سالهاست نخوردهام. مگر كاا مرری دارید؟ ایران ن ستم. عاب ،ب خود ن ست نه منها شما را نمت ب نمبلكه فالوده هم گ رمان نم آید.
 هم نطور است. ابوی كاا مرری دارند؟و من ما آن جا كه م شد قدری موض م دادم.
 یاد آقاجان به خ ر ،خدا رحمتتش كنتد ،هتربار مالتس روضته ختوانی مفصتلی در خانهشتان
اناام م شد همته وستایل پتذیرایی را از متن
كرایه م كردند ،مراسم جرن عروسی كه جای خود
تت د ،م گفتت
داشت ،هم ره م گفت ستوگل اش هست
شما خ لی شتب ه همستر مرحتومش هستت د ،یتاد
جوان های آن مرحوم م افتاد.
ُل انداخته بود و من در آن روز
صحبت پ رمرد گ
گرم از مصاحبت او و ظرف فالوده خوشمزهای كه
در دست داشتم لذت فراوان م بردم.
 م دان د ،فرزندان من هتم ایتران ن ستتند،آنها آمریكا را برای زندگی انتخاب كردهاند،
من هم چند بار نزد آنها رفتتهام ،بتا ممتام
وسایل آسایری كه در اخت تار دارنتد بته متن
تهای
تت هفتت
تس از گذشت
تذرد ،پت
توش نم گت
تا خت
آنات
حوصلهام سر م رود ،دلم هوای شتهرمان و ایتن
كوچههای رطوبت زده م كند ،این محت ط را كته
در آن زندگی م كنم دوست دارم و با ه چ جتای
دیگر دن ا عوض نم كنم.
 آیتتا محتت ط آمریكتتا در فرزنتتدانتان اثتترگذاشته.
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 نم دانم ،شاید ،حرفهایران را كامالً متوجتهنم شوم ،شاید هم در مقابل آنها پ تر و عقتب
افتاده هستم!
 ولی مح ط زیست انسان نباید دل ل بر مغ رشخص در مقابل بزرگترهای خود باشد ،چتون هتر
چه ما ب رتر در آینده فرا م گ ریم ،پایتهاش
را نزدیكان ما در گذشته بنا كردهاند ،بایتد
آنچه را كه خوب بوده نگاه داریم و آنچته را
كه مورد پسند ن ست مغ ر ده م ،چون اگر غ ر
تری انستان بته ُ
بتن بستت بتر
این باشد فراگ ت
م خورد.
تد
 شن دهام آنهایی كه در آمریكا زندگی میکننتصد در صد مغ ر فكر و رویه زندگی م دهند؟!
 بیشك مح ط زندگی انسان در فرمگ ری شخصت تاو بی اثر نم مواند باشد ولی باز بستگی بته
این دارد كه ما خود چقدر در جهت منفی مغ ر
پذیر باش م.
 آیا شما هم خ لی مغ ر كردهاید؟ نم دانم ،مصور نم كنم ،بستگی به ایتن دادكه دیگران چه قضاومی دارند.
 آیا نظر و قضاوت دیگران مهمه؟ در بعضی موارد ،بل .وقت به سرعت م گذشت .زمان ادامه مس ر رس ده
بود .با چند جمله به زبان محلی آقتای بلتور
فروش را با آرزوی سالمتی و بقتای عمتر منهتا
گذاشتم.
تری در
تب گرممت
تتم شت
تود و م دانست
روز گرم تی بت
انتظارم است ما این كته دمتادم صتبم شتود و
الههای بامدادی زهر گرمای شب را بركنند ما
برود چند ساعتی خواب د.
ِ شب بر سر شهر افتاده بود .آغاز شب بتود
چادر
تم
تد .دلت
تت و آمت
تم و رفت
توز در مالطت
تردم هنت
و مت
م خواست هر چه ب رتر در شهر گردش كنم و مردم
را بب نم .برخالف عق دهی هم رگ ام بیآنكه قصد
خرید داشته باشم وارد فروشگاهها م شتدم و از
صحبت با فروشنده و چانه زدن در ق متت اجنتا
تحبت
خرسند م شدم .احسا دلتنگی داشتم و با صت
به زبان محلی و با ممام نتاقص بتودن آن ستعی
ّلد این شهرم .در چنتد
م كردم متوجه بروند متو
تادی
كتاب فروشی و فروشگاه موست قی معتداد زیت
كتاب و س ديهای مورد عالقتهام را خریتدم .چته
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ارزان ،با ممام بهای آنچه خریده بودم نم شتد
حتا یك جلد كتاب در شهر محتل زنتدگ ام مه ته
تد پتول آن كرتور صتد
كرد ،مگر نه این كه واحت
برابر واحد پول وطن اصلی من بود.
راه زیادی را طی كرده و در افكار خود غرق شده
ته
ترا بت
تان مت
بودم كه قطرههای درشت باران ناگهت
خود آورد ،درشت و سرین م بارید و چته ختوب از
شدت گرما م كاست و فضا را پا م كرد.
زیر چادر مغازهای ایستتادم متا از خت س شتدنم
تا
جلوگ ری كنم .بوی گرما ،بوی رطوبت و بوی خت
تو را
تن بت
در ممام جانم پ چ ده بود .چه خوب ایت
م شناختم .بوی قدری شادی و كلی غم ،بتوی ختا
پا شهرم و بوی شستروی درختان پرمقال و نارنت
خانهی قدیم ما بود و صدای فریتاد متادر كته:
ته
ته بت
خ س م شوي ،بدو برو داخل اماق .و متن چت
توش
تم و فرامت
تا بته امتاق برست
تدم مت
سرعت م دویت
ِ فرش ح اط ل است و نباید روی
م كردم كدام آجر
آن قتتدم بگتتذارم ،چتتون قتتدم گذاشتتتن همتتان و
تر
نت اهاش همان كه آب لانآلود جمن شده زیر آجت
تلوارم را خت س
به اطراف پخش شود و پاچتههای شت
كند .آه… صدای مادر در سرم م پ چد :بگذار متا
شب پدرت ب اید!
تت مهتی شتده
خ ابان ناگهان از آن همته جمع ت
تالی از راه رست د و متن بته
بود .ماكس ای خت
سرعت به داخل آن پریدم و آدر دادم.
زنگ در خانهی پسر عمته را فرتردم .عطتر شتامی
محل  ،نوعی خوراک گ اهی از سبزیاات مازه ممام
كوچه را پر كرده غوغا میکرد .یادم آمتد چقتدر
گرسنهام .به مقاضای خودم برایم شامی سرخ کرده
تت از
تال ان بست اری است
تا ست
تن و هلنت
تد .مت
بودنت
خوراکهای گ اهی مغذیه م كن م.
به لط باران نه از گرمتای متزاحم و نته از
پرههای مزاحممر خبری شد و شب را به راحتی و
آرامی به صبم رساندم.
روز بعد به خواهش من با پستر عمته بته طترف
آرامگاه شهر راه افتادیم.
 م الد ،راه زیادی است ،بهتر است با ماكستیبرویم.
تل
ته م ت
 از نظر من مهم ن ست ،بهخصو ایتن كتتتانی
تتی دب رست
دارم شهر را ب رتر بب نم ،راست
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تن
كه در راه آرامگاه بود هنوز برقرار است؟ مت
دو سال در آن در خواندهام.
 بل  ،هنوز وجود دارد. چه خوب ،پس م موان م آن را بب ن م.ته مقابتل
ً زیادی طی كرده بتودیم كت
راه مقریبا
ً
ساختمانی با دیوارهای مقریبا بلند از دو طرف
درب ورودی آن متوق شدیم .ستاختمان در محت ط
ته
مغ ر كردهی اطراف پنهان بود و اگر پسر عمت
با من همراه نبود نم موانستتم آن را دوبتاره
تار
تا چهت
برناسم .این راه طویل را من آن روزهت
تت
نوبت و شش روز در هفته به خاطر رفت و برگرت
بتته دب رستتتان طتتی م كتتردم بتتدون آن كتته از
مسافتها گله كرده باشم و یا این كه حتتا بته
آن فكتتر كتترده باشتتم .جتتوانی بتتود و انتتر ی
بیپایان ،شوق دیدار همكالس ها و دوری از محت ط
خانتته ،و شتتاید آن دختتتر زیبتتای چتتادری بتتا
گونههای گل افتاده .یاد آن شعر محلی افتادم:
ِن َ
مر نه
ِ م
ِ یار
ِ دیم
کل
َ
َ
ِ اگه مش اینه
ِله
ِ د
ِن شومه مره
م
چهار نوبت در روز ،هرت صبم ما دوازده ظهر ،دو
ما چهار و ن م بعدازظهر .آه چه دورانی بود.
 م الد ،به چه فكر م كن ؟ چ ز بهخصوصی نبود.تن درب بستته
 پانزده دق قه استت مقابتل ایتایستادهایم و مو در افكتار ختودت غوطتهوري
آنوقت م گویی چ ز بهخصوصی نبود؟؟!
 ب رتر به این فكر م كردم كه زندگی ما اینجایش چقدر سرین گذشت.
 در سنی كه هست م مصور م كنم اگتر بق تهایداشته باشد شاید سرینمر هم بگذرد ،بستگی به
این دارد كه انسان از این آمدن و رفتنش چته
هدفی داشته و چه نت اهای گرفته باشد .مو از
زندگ ات در آناا راضی هست ؟
 در حد خودم موف شدهام ،همسر و فرزنتدانیدارم كه ممام وجودم وابسته به آنهاست ،ولتی
دلتنگ های دیگر زیاد است.
ترف آرامگتاه
 آیا م ل داری راهمان را به طتادامه ده م؟
ً.
 بل  ،بل  ،حتماپس از مدمی به نزدیكی آرامگاه رس دیم .پستر
عمه اشارهای به گوشتهای از آستفالت خ ابتان
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كرد و در مقابل قطعهای كوچتك و چهتارگوش از
سنگ مخصو مرخص كردن قبري ،دوزانو كنتار آن
نرست و انگرتان دستش را طب عادت مستلمانان
بر روی ستنگ گذاشتت و زیتر زبتان شترود بته
خواندن سورهای از قرآن كرد .متن هتم كنتارش
تنگ را
تده روی ست
تك شت
تالت حت
ترفتم و جمت
ترار گت
قت
خواندم.
تر حستنختان،
سنگ قبر پدربزرگ متادريام .دكتت
نقاش و شاعر .ب ش از هفتاد سال میشتود ایتن
زیر خواب ده است .پزشك حاذقی كه ب متارانش
را شفا م داد اما خود را ب مار كرد و منهتا
دخترش را در خردسالی منها گذاشت.
قسمت قدیمی آرامگاه مخروبه شده بود .آنقتدر
قبر زیاد بود كه برای عبور م بایستت از روی
آنها عبور كرد .به آرامگاه خانوادگی رست ده
تا
تك آنات
تد ق توم نزدیت
تدربزرگ و چنت
تودیم .پت
بت
خواب ده بودند ،مناظر غمگ نی بود.
قسمت بزرگی از گوشهی قبرستان مخصو از بت ن
رفتگان در جنگ اخ ر با ذكر نام و عكس بتود.
اغلب آنقدر جوان كه انسان ب اخت ار به ایتن
فكر م افتد آنها در صحنه نبرد چه م كردند؟!
عمر سفر كوماه است .چند روز بعد مراسم وداد
من با پسر عمه و خانوادهاش در شتهر ختاطرات
كودك و نوجوانی اناتام شتد و متن بته ستوی
مهران حركت كردم.
مسافرت در شب را مرج م م دهم .با امومب لی
كه منها سرنر نش من بودم عازم مهتران شتدم.
تك
تای باریت
تان جادههت
تادی از راه م ت
تمت زیت
قست
تن راه
تود ،در روز ایت
تد ط تی شت
تتانی بایت
كوهست
بس ار زیبا و پر طراوت از درختان سر به فلک
کر ده است ولتی بته علتت خطرنتا بتودن راه
انسان فرصت نم كند از دیدن این همه زیبتایی
لذت ببرد.
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10
 سالم خانوم. سالم حالتون چطوره؟ چه خوب ،ملفن كردید. گفته بودم به موقعش ملفن مت كنم ،حالتتانخوبه؟
 بل  ،من خوبم ،شما باید كارهایتتان خ لتیزیاد باشد كته اینقتدر دیتر بته دیتر ملفتن
م كن د؟!
تن
تن مت
ترین ملفت
تادی از آخت
تان زیت
تدان زمت
 چنتنگذشته است.
 آه… چقدر هم گذشته است. پس باید ماهها پ ش باشد كه از آخرین صحبتما گذشته ،در حالی كه چند هفته پ ش بود.
 منظورم فاصله ب ن صحبتهاست كه طوالنیمیشتهنه گذشت ایام ،صدایتان چقدر خوب و نزدیكته،
مثل این كه كنار خودم هست د.
 باید به علت نزدیكی مسافتهایمان باشد. چگونه مگر؟! از مهران ملفن م كنم. آه… واي ،چه خوب ،چه نزدیك ،كی آمدید؟ چهمدت است كه ایران هست د؟
 سه هفته… سه هفته و حال ملفن م كن د؟! در شهرهای مختل و بتا دوستتان و بستتگانبودم ،فرصت نرد زودمر مما بگ رم.
 چه مدت م مان د؟ دیدارم چهار هفتهای است.ً هفته آخر را م خواه د مهران بمان د؟
 حتما -بل  ،هم نطور است.

نازن ن همزاد من...

459 /

 پس به شهر ما نمیآی د؟ متأسفانه اینبار فرصت نم شود. بار قبل كه آمدید در شهر ما هم كه بودیتدنرد دیداری داشته باش م و من از ایتن بابتت
خ لی متأسفم.
 بار قبل من فرصتت داشتتم ولتی بترای شتمامقدور نرد.
 پ دا شدن ناگهانی شما بعد از گذشت آن همهسال حالتی را در من به وجود آورد كه مستاعد
با شرایط احساسی من نبود ،بتاور كن تد ،بتا
ممام خواستهام ،نتوانستم دیداری را پیریتزی
كنم و این مرا آزرده میکند ،از كدام شهر به
مهران برگرت د؟
 از شهر خودم ،از شهر عطر ملخ نارنت. شهرمان خ لی فرق كرده؟ هنوز عطر نارنتهایملخ باقی ماندهاند؟!
 محلههای قدیم اش نه ،ولی بس ار وس ن شده،تل
تد روز قبت
تد؟ چنت
تد ،م دان ت
تاكن جدیت
تا امت
بت
روبروی درب بستهی دب رستانی ایستتاده بتودم
ً پس از چند روز از اممام
كه سالها پ ش دق قا
سال محص لی به شتهری آمتدم كته شتما ستاكنش
بودید.
 باید خاطرات زیادی را در شما زنتده كتردهباشد؟!
 بل  ،هم نطوره .بیم ل بودن من از مر محلمولدم و معلقامی كه در آن داشتم ،پتس از آن
هم بیم لی ب رتتری از متر شتهر جدیتدی كته
معلقات من در آن غ ر قابتل مصتور بتود ،بته
قول  :با چرمان خود م دیدم كه جانم م رود.
 و شما مابور شدید آن شهر را هم مر كن د؟ همچن ن شهرهای دیگتر كته ماننتد دانتههایمسب م پرت سر هم قرار داشتند.
 دل كندن از كدام شهر مركلمر بود؟ از شهری كه روزی ممامی دلتم را در آن جتاگذاشته بودم.
 و االن با ممام كمی فاصله م ل نداریتد بتهآن شهر ب ای د؟!
 به همسرم قول دادهام كه در سفر آینده بتااو به شهر شما ب ایم.
ً خوشحالم ،مردی هست د كته بته
 م الد ،واقعاهمسرمان وفادارید ،مردانی مثل شما یتا اصتالً
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وجود ندارند ،یا این كه معدادشان بس ار كتم
است.
 پایههای زندگی مرتركمان را بر استا ایتناصول بنا كردیم.
 ولی من از صم م دل م ل دارم یك بار دیگترو برای آخرین بار منها روبروی هم م نرست م،
من حرفهای زیادی برای گفتن با مو دارم ،دلم
م خواهد یك بار دیگر مترا بب تنم ،بعتد هتر
كدام سوی زندگی ختود بترویم ،م دانت  ،متن
هدیهای برای مو دارم.
 هدیه؟ چه هدیهاي؟ هرگاه دیدمت برایت خواهم گفت. م دان د ،شرمندهام ،هدیهی شما هر چته كتهم خواهد باشد ،برای دریافت آن بت ش از چهتل
سال است دیر شده.
 م الد ،هر بار از سالهایی كه گذشته م گویفراری كه بر روی قلبم سنگ نی م كنتد ب رتتر
م شود ،از آنچه بتا متو كتردهام آزردهمتر و
پر مانمر م شوم ،در صحبتهای گذشتته هتم ازت
مقاضا كردم مرا ببخر  ،م الد مرا ببخش.
تئن باش ت د ،ام تا
تما را بخر ت دهام .،مطمت
 شتمابورم برای گفتگو و ستئوالهای شتما جتوابی
داشته باشم.
 این آرامش و اطم نانی كه در حرفهتای متو،طرز ب ان موست به من ن رو م دهد كته امتروز
سرنوشتم را راحتمر محمل كنم ،قبتول و محمتل
اینگونه زندگی كه من امروز دارم چندان راحت
ن ست ،ولی یاد گرفتهام با روزهایم بستازم و
پ ش بروم ،مزك هی روزانه روحم و از خود بته-
درآیی این ن رو را به من م دهد ما زنتدگ ام
را پ ش ببرم ،حال اگر به صورت جهتش از ایتن
روز به روز دیگری باشد.
 م خواه د بگوی د ه ت برنامتهای پتی ریتزیشده برای آیندهمان ندارید؟
 نه هر بامداد كه بر م خ زم ،روزم هرگونتهباشد همانطور پ ش م رود.
 اما شما خانومی محصت ل کترده و بتا قتدرتب انی قوی هست د ،بترایم معریت كردیتد بته
ً مردمان زیتادی بته
سخنرانی م روید و طب عتا
حرفهایتان گوش م دهنتد ،گذشتته از ایتن ،در
ً دوستتان و آشتنایان
زندگی روزمرهمان طب عتا
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زیادی دارید كه منهایتان نم گذارند ،چگونته
م گوی د نم موان د روزهایتان را به دلختواه
پ ش ببرید!
تان
تر زمت
تتند و اگت
تن ن ست
ِ مت
تال
تات مت
 آن اوقتكوماهی هم پ ش ب اید كه مصتور كتنم روزی از
روزهایم مال خودم است باز حالتی برایم پت ش
م آید كه این شادی را از من سلب م كند.
 در جتتایی از نوشتتتههایتان خوانتتدم امفتتاقم افتد در حال ایراد سخن ،رشتهی صحبت را از
دست م ده د ،در واقن مطلب را گم م كن د.
 هم نطوره. آیا خودمان م دان د چرا؟سئوالم كامالً بیمورد بود چون حالتهتای روحتی
او را كم و ب ش دریافته بودم .از این گذشته
نم شود هم غم داشت و هم ممركز افكار كاف .
 باید علتتش زنتدگ ام باشتد كته از م تانشگذشتهام ،اغلب افكتار خصوصت ام آنقتدر قتوی
هستند كه افكاری را كه باید بتا دیگتران در
م ان بگتذارم محتالرتعاد قترار م دهتد و در
نت اه رشتهی سخن از دستم در م رود.
 آیا مصور م كن د منها شتما بودیتد زنتدگیمرتتكلی را گذراندیتتد؟ آیتتا فكتتر نم كن تتد
انسانهایی مثل شما و من زیاد هستند؟
تن نبایتد در
 م دانم ،متا ،بهتتر بگتویم متاینگونه ماجراها منها باشم.
 فكر م كن د بق ه چگونه محمل كردند ،چگونهاز این نود مص بتها جان به در بردند؟
 نم دانم ،ولی من با ورود به ماریكی و گتمكردن راههای ناامم به سايبابا و دستورات او
پ وستم ،او را به كمك طلب دم.
ً
 آیا افكار او و شگردهایش م موانتد واقعتاكمكی برای آرامش شما و پ رتبرد زنتدگی شتما
باشد؟!
 زمانی كه دستورهای او را بته كتار م بترمراحتمرم.
ً چارهساز نگران های شماست شتاید
 اگر واقعاتردن
تل كت
تاهی عمت
تدت كومت
ته او در مت
طب ت نظریت
ُرجهای باشد.
ف
 به این نت اه رس دهام ،م الد ،چه روزی بترم گردي؟
 -شنبهای كه در راه است.
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 وای چه بد ،چند روزی ب رتر نمانده. م دانم ،هم نطوره ،عمر سفر كوماه است. كاش ب رتر م ماندي ،م موانی باز هم ملفتنكن ؟
 مصتتور نمتت كنم فرصتتتی پتت ش ب ایتتد ،شتتمام دان د من مهمان خویران هستم.
 متوجه هستم. ولی در برگرت اول ن فرصتت بتا شتما ممتام گ رم و ام دوارم در هر صحبت ،شتما مقتدار
تت فراموش تی
ته دست
تته را بت
تادی از آالم گذشت
زیت
ب رتر بسپارید.
 من فراموش كردهام ،ول  ،خب ،باشد ،منتظترملفنت خواهم بود.
 مواظب خودمان باش د ،ما به سنی رست دهایمِ خودمان ن ست م.
كه مال
ً
 این را یك بار قبال هم گفت د ،ما كتی متالِ
خودمان بودیم ،غ ر از آن سالهای كوماه.
 منظتتور متتن آنهای انتتد كتته از ماینتتد ووجودشان وابسته به وجود ما است.
 شما آنهتایی را كته دوستت داریتد خودمتانطالبران بودید ،ولی آنهایی را كته متن دارم
تل كردنتد ،و
خودم نخواسته بودم ،به من محم ت
شاید این فرق بزرگ ب ن من و شما و احساسمان
باشد.
 هر چه باشد ن می از زندگی شتما را امتروزبه طور معقولی ُ
پر كردهاند.
 بی عر  ،زندگی مفهومی ندارد.تما معتقدیتد
 عر به این معنای واالیی كه شتوجود ندارد ،بته نظتر متن عرت پدیتدهای از
احساسات ضد و نق ش انسانهاست كه به سرعت هم
در اثر احساسات ضتد و نقت ش دیگتری از بت ن
م رود.
 از نظتتر شتتما شتتاید ،ولتتی متتن بتتا ممتتامتد و
تما ضت
تول شت
ته قت
تا و بت
تدای ها ،ناكام هت
جت
نق شها باز به اصالت عرقم وفادار بودم و با
آن زندگی كردم ،دلم م خواهد بب نمتت متا از
عر برایت بگتویم ،عرت واال و روحتان  ،نته
خواستههای من.
 و چون احساسات من جدا از احساسات عاشقانهو روحانی ن ست در نت اته ضتد و نق شهتا بته
وجود م آید و همه چ ز باطل م شود.
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 م الد…! به مقصد كه رس دم ملفن م كنم.ً ،منتظرم ،خدا نگهدارت و سفرت بخ ر.
 حتماگوشی ملفن در دستهایم دا شتده بتود .هتوای
دا مهران هم مزید بر علت .افكار مغروشی در
سرم مثل اسب لگام گس ختهای در ماختت و متاز
ً مصتور
بودند .او منتظر چه بود؟ آیتا واقعتا
م كرد بعد از این همه سال دوری و ایتن همته
راههای طوالنی كه هر كدام پ ش گرفتته بتودیم
م بایست انتهایش به یك نقطه یك مقاطن مرتر
ختم شود؟
از نظر من صح م و معقول نبود .هتزاران بتار
به خود گفتهام ،گذشتهها گذشته است.
نگاهم به دیوار مقابل دوخته شده بتود بتدون
این كه متابلویی را كته در آن آویتزان بتود
متوجه مصویرش شوم .باید مدت زیادی به مابلو
خ ره شده باشم ،چون به نظرم رس د مصویرش در
حركت است ،ولی نه نباید بته حركتت در آمتده
باشد ،باید افكار مغروش من و گ اگاه دا من
گ تام كرده باشد كه مابلوی ب جانی آشفتهمرم
كرده است.
یعنی چه؟ چه امفاقی م افتتد؟!! آه… زمت ن و
زمان به حركت در آمده ،زم ن لرزه است .اماق
زیر پایم م لرزید و دو شمعدان فلزی كته روی
م ز ایستاده بود بتا حركتتی شتدید بته زیتر
افتاد .صدای آ یر اموموب لها كه در خ ابتان
پار شده بودند چنان سرسامآور بود كه گوشها
را م آزرد .ولی خوب اش این بود مرا به ختود
آورد .اول ن باری نبود با زم نلرزه كلناتار
م رفتم ،هرچند سالهای زیادی احساستش نکترده
بودم.
از در ها و مارب تات دوران كتودكی بتود كته
ً هم رتته همتتراه داشتتتم .یتتك حركتتت
طب عتتتا
ناخودآگاه مرا از جایم كند .ابتدا بته ستوی
اول ن پنارهی قدی رو به سوی مرا كه رو بته
ح اط باز م شد و در طبقته دوم قترار گرفتته
بود دویدم .از خردسالی به بچتهها یتاد داده
بودند در مواقن زم نلرزه در آستانهی درگاه-
ها پناه بگ ریم .ولی بستگان متن چته؟ آنهتا
ً بته كمتك و یتاری
كاا پناه گرفتهاند ،حتمتا

464

 /نازن ن همزاد من...

احت اج دارند .یكی از آنهتا مترا صتدا زد و
ً همتان مكتانی پنتاه
نزد خود خوانتد .دق قتا
گرفته بودند كه من هم دنبال آن م گرتم.
زیادی بود
مصور من از لرزیدن زم ن دقای
ولی بعد كه همه چ ز به حالت عادی برگرت
دانستم كمی ب ش از یك دق قه زم ن در حال
لرزش بود و چون مركز این لرزش در شمال
ایران و در جاده هراز قرار داشت مهران را
اینگونه لرزاند .جادهای كه چند روز پ ش
خودم از طری آن سوی مهران عبور كرده بودم.
لرزش زم ن آنقدر قوی بود كه سنگهای عظ م از
دل كوه جدا شده و در حال سقوط امومب لهای
زیاد را با خود به درون دره سرنگون كردند.
شن دم ملفات بس ار سنگ ن بود.
***
زمانی كه هواپ ما در باند فرودگاه متوق شد
احسا ایمنی عا بی در ممام جانم دویتد .متن
زم ن سفت را به س نه كبتود ابرهتا و آستمان
ته از پترواز
آبی مرج م م دهم .حق قتش این كت
با هواپ ما خوشم نم آید.
ً
منها باری كه از پرواز حق قتا لتذت بتردم و
احسا آرامش مطل نمودم زمتانی بتود كته در
حالت خواب و رویا با ممام وجود احسا كتردم
در پرواز هستم .آنقدر بیدغدغه و آنقدر سبك.
چنان مالیم و چنان مطمئن و لذتبختش بتود كته
م ل به فرود نداشتم .ه چ احت اجی به كوشش و
مقال نبود .ن رویی نامریی و مالیم مرا در فضا
مثل َ
پری سبك به جلو میبرد .نه شب بود و نته
تود و نته گترم .چ زهتایی در
روز ،نه سترد بت
فاصلهی بس ار دور زیر بدن من در حركت بودند،
اما نم دانستم چه هستند .دقایقی بس ار ش رین
آن باالها گرتم .دقایقی آنقدر آسوده و لذتبخش
كه با گذشت سال ان بس ار زیاد ه چ لحظهای از
آن را از یتتاد نبتتردهام و هرگتتاه اگتتر غمتتم
آنچنان زیاد باشد كه چارهای برایش ن ابم این
رویا را در منهای مزه م كنم و آرامرم را به
دست م آورم .و چون هر احسا خوب و مازهای در
انسان بندرت بدست م آیتد ایتن استت كته ایتن
نرئهی رویایی دیگر هرگز به خواب من ن امد.
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پس از محویل چمدانها هلنا در قسمت مستقبل ن
منتظرم بود .آراسته ،زیبا و خوش رایحه مثتل
هم ره ،احستا دلتنگتی عا بتی نستبت بته او
داشتم ،چهار هفته مصاحبت بتا او را از دستت
داده بودم.
ُ
چنان گرم و پر محبت و با صداقت خالصانهی یك
زن نسبت به همسرش به گردنم آویخت كته گویتا
سال ان بس ار زیاد مرا ندیده است.
در راه فرودگاه ما خانه كه مستافت كمتی هتم
نبود او رانندگی را به عهده داشت .م دانستم
كناكاو است بداند و من متا حتدودی ستفرم را
برایش معری كردم .احسا كرد خستهام.
ِ متن ،ا مروز بعتدازظهر بچتهها بترای
 عزیزدیدمان م آیند.
ً برایران منگ شده.
 چه خوب ،دلم واقعا این اواخر همهاش سئوال م كردند پدر كی برم گردد؟ همه چ ز به دلخواهت گذشته؟
 بل  ،سفر بس ار خوبی بود ،خودت چه؟ اینااهمه چ ز به روال معمولش گذشت؟
 آري ،زندگی بی مو داشت یتك نواختت و كستلكننده م شد.
 ولی مو فرصت داشتی ب رتر با ختودت باشت ،بی مزاحمت شوهر!
 ولی م دانی كه من بودن بتا مو را ب رتترمرج م م دهم ،راست  ،یلتدا چنتد بتار ملفتن
كرد.
 مادرم چگونه است؟ هم ن را م خواستم بگویم ،یلدا برای متادراظهار نگرانی م كرد.
 چرا ،مگر امفاقی افتاده؟!تتر متادر در
 او این اواخر از فراموشی ب رتهفتههای اخ ر معری كرده.
 من م دانستم كه حافظهی مادر قتدری محل تلرفته ،خ لی فراموش م كند.
 پس چرا برای من معری نكردي؟ً مطمئن نبودم ،باید برایش وقت دكتتر
 دق قابگ رم.
 در اول ن فرصت با یلدا صحبت كن. هم ن كار را خواهم كرد. -آیا با نازن ن هم صحبت كردي؟
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 بل  ،در اول ن فرصتت مفصتل برایتت معریتخواهم كرد.
 آیا امفاق جدیدی افتاده؟ نه ،مثل گذشته است ،مغموم ،ناراضی و همانصحبتها.
 و همان دلداريهای مو…!؟تمختواری هتم
 ما انسانها برای دلاتویی و غتآفریده شدهایم.
 به آفرینش معتقدي. به انسان و به وجود آمدنش معتقدم ،هلنا..قرار ما این است شخصتی كته راننتدگی م كنتد
باید حواسش به جاده باشد و زیاد حرف نزند.
 بل  ،م دانم چون حواسش پرت م شتود و ایتناز قوان ن رانندگی شماست.
 بتته ختتاطر ب تتاور متتن متتازه از ایتترانبرگرتهام.
 و آنها قوان ن رانندگی مخصو بته خودشتانتابهاش دیتده
دارند كه در ه چ جتای دن تا مرت
نم شود ،آنها حتا در م دانها م مواننتد دور
بزنند و یا دنده عقب حركت كنند و برای سبقت
پرت امومب ل مقابل بتا فاصتله ب ستت ستانتی
كم ن كنند!!
و خندهای شاد از دل ب رون داد.
ً برای همه این لحظتات
 آه… م الد ،دلم واقعابا مو بودن و آنچه مو برایم معریت كتردهای
منگ شده بود ،م دانی برایم چه چ ز ب رتر از
همه عا ب ،کم سابقه و در ع نحال دلپذیره؟
 نه چه چ زي؟ این كه من م موانم هنوز بتا متو بخنتدم ومرا هم با خندههایم بخندانم.
 حق قتش هم ن است كه م گوی .تولش برگرتت.
چند روز بعد زندگی به روال معمت
ً وقت پزشك دادند .نت اهی عكسی
به مادر سریعا
كه از سر او برداشتند این كه حام مغز او كم
شتتده و او بتته علتتت كهولتتت رو بتته ب متتاری
فراموشی م رود .مادر در سن هرتاد سالگی بته
این ب ماری دچار شد و من م دانستم انتهتایش
ب ماری آلزایمر است .ب ماری مادر هتر نكتته
قابل مأسفی كه به علت باا ن اوردن خ لتی از
خویران و دوستان با خود داشتت شتاید بتتوان
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گفت نكتههای مسك ن دهندهای هم با خود دارد،
نظر من این است او آنچه آالم زندگی كتودكی و
نوجتتوانی و بتتهخصتتو دوران زناشتتویی او را
تپرد و
تت فراموش تی ست
ته دست
تاره بت
تك بت
آزرده یت
بدینگونه حالتی ب دغدغه و شاد به خود گرفته
است و در این مواقن اطراف ان هستند که رنتت
میبرند.
زمانی از من سئوال م كند :مدمی است پدرت را
نم ب نم ،او كاا رفته است؟
م دانم به خاطر نم آورد پدر ستال ان زیتادی
است فوت كرده و یا زمانی از من م پرسد آیتا
مادرش هنوز ح ات دارد ،قلب و ست نهی متن از
شدت انتدوه بته هتم فرترده م شتود .چتارهای
نم ب نم جز این كه حق قت را برایش بگتویم و
تودم
توی ای نص ت ب خت
تویی دلات
تتگت
تن حق قت
از ایت
م شود ،م دانم سئوالش زودگذر و آنی بعد بته
دست فراموشی م سپارد.
همهی غمم این است كه این سالهای باقی مانده
اگر مرا هم فراموش كند چگونته بتار غمتش را
محمل كنم.
آه…این مردم م گویند :آن روز و آن غمش.
چنتتد روز بعتتد بتترای دیتتدارش متت روم .در
آپارممانش جلوی پناره درون مبتل در افکتارش
فرو رفته است .روزی چهتار نوبتت بته او ستر
م زنند و كارهایش را اناام م دهند.
ب ش از پ ش ستاكت شتده بتود .ب رتتر متن از
تت
تر دو دوست
ته هت
تفرم و عزیزان تی كت
تاطرات ست
خت
م داریم صحبت م كنم و او گوش م دهد.
تگ شتده ،بته
 پسرم دلم خ لی برای ایران منتخاطرم نم آید ولی حد مت زنم بایتد ستالهای
زیادی باشد كه ایناا به سر م برم.
 م دانم مادر ،چه خوب شد كه چند ستال پت شبرای دیدار از بستگان به ایران رفت د.
 دیگر نم موانم بروم ،مگر نه؟ مصور نم كنم ،در شترایطی كته شتما داریتدامكان ندارد ،ولی چه م دان م چه پ ش میآید،
مگر شما هم ره نم گوی د :هر دری را خداونتد
ببندد از سر رحمت م گراید در دیگري.
ً هم نطوره بتا ختدا
 بل  ،بل  ،پسرم ،واقعاكه باش م همه درهای بستته بته رویمتان بتاز
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م شه ،آیا همه فام ل حالران خوب بتود ،آیتا
پدربزرگ را هم دیدي؟
 بل  ،مادر ،همه حالرتان ختوب بتود و همتهجویای حالتان شدند.
دانستم سعی م كند اسام چند از نزدیكانش را
كه این اواخر در مورد آنهتا صتحبت و ستئوال
كرده بود به خاطر ب اورد ،ولی موف نم شد.
 بلی مادر همه حالران خوب بتود و م تل بتهدیدارمان دارند.
تدهای كته روی م تز روبترویش
عكس بزرگ قاب شت
تاه نفتره از
تن یتك قتوم پنات
قرار داشتت مامت
نزدیکترینها بود كه امروز غ ر از چنتد نفتر
آن بق ه دیگتر وجتود نداشتتند .زنتدگی ست ر
طب عی خود را طی کرده بود.
 پسرم یكی ملفن كرد و با مو كاری داشت. خب مادر ،كی بود ،خودش را معرفی نكرد؟ نم دانم ،مثل این كه گفت كه است ،مثل اینكه از جایی دور آمده بود ،بته نظترم م آیتد
گفت م ل دارد مرا بب نتد ،مثتل ایتن كته از
فام ل خودمان بود.
 آیا اسمش را نپرس دید؟ چرا ،مثل این كه گفت… خب ،چه گفت مادر ،قدری فكر كن د. اوه… مثل این كه گفت نریمان.و این نام ناخودآگاه از دهان او خارج شد.
نریمان پسر یكی از عموهای مادر كه چند ستال
تا
تودم بت
تن ده بت
تن شت
تود و مت
توچكتر بت
از او كت
خانوادهاش در آمریكا زندگی م كنند.
 چه خوب مادر ،گفت كاا زنتدگی م كنتد ،كتیوارد شده؟
 نم دانم. خب مهم ن ست ،پ دایش م كنم.چند روز آینده دوران معط ل ام بود .فرصت
داشتم و با چند ملفن به هتلهای مختل موف
شدم نریمان و پسرش را در یكی از لوكسمرین
هتلهای شهر پ دا كنم و به امفاق هلنا و
ً به دیدارشان برویم .آنقدر از
بچهها سریعا
دیدار این اقوام شاد و دل زنده شده بودم كه
حدی برای وصفش پ دا نم كنم.

نازن ن همزاد من...

469 /

تالهای دور و
دیدار با نریمان مرا به یتاد ست
خاطرامی از گودرز برادر او انداخت.
ماجرای عر گودرز و دختتر عمتهاش كته او از
صتتم م قلتتب عاشتتقش بتتود .آه… عرتت و همتتهی
بالهایش .گودرز جتوانی شتاد و سترزنده بتود.
صورمی جذاب و خندان داشت .با موهتای پرپرتت
نقرهای به هر مالسی وارد م شد با خود شتادی
و نرتتاط و خنتتده را وارد آن مالتتس م كتترد.
دیپلم گرفته بود و بته عنتوان معلتم متدریس
م كرد .از همه مهممر عاش شتده بتود .عاشت
تر چهتره نته
دختری جوان ،قدری مپتل و از نظت
خ لی زیبا ،ل سانس داشت و به عنوان ش م ستت
در شركتی كار م كرد و گودرز كه در آمش عرت
این دختر م سوخت از او موجهی نم دید .شتاید
ب رتر به این دل ل كه دختر دانرگاه رفتته و
او فقط به دیپلم اكتفا كرده بود .پدران هتر
دو جوان پزشک ولی گودرز پستری از همستر دوم
پدرش بود كه به این صورت جتای پتای نمری در
خانواده داشت و او هرگز آبش با پتدر در یتك
جوی نم رفت .از این رو به عرت و عالقتهی او
موجهی نم شد .ما این كه گودرز بته دانرتگاه
وارد و پتتس از طتتی دوران محصتت ل موفتت بتته
دریافت مدر ل ستانس م شتود و بتا پافرتاری
بس ار و ابراز عر خود به دختر عمهاش از او
خواستگاری م كند.
در خالل هم ن ایام دختر به ب متاری وحرتتنا
سل مبتال م شود و ما پای مرگ پ ش م رود ،ولی
گودرز نه منها از عر و محبت عمت قش كاستته
نم شود بلكه ا صرارش بترای ازدواج و مرتك ل
زندگی مرتر با دختر ب رتر م شود متا جتایی
ً بته او هرتدار م دهتد
كه عمته ختانم صتریحا
دخترش در حال مرگ و به زودی از دست مت رود.
از او م خواهد از این خواب آشتفته ب تدار و
دنبال زندگی خود برود.
تا بتود كته
اما عر گودرز آنقدر خالصانه و پت
تدگی
تر زنت
اعالم م كند بدون بتودن بتا ایتن دختت
تاری
تل رنتت ب مت
برایش مفهومی ندارد ،متاب محمت
ته هستت
تدارد و او را هم نگونته كت
محبوبش را نت
قبول دارد و م خواهد ،ره عر را رفته بازگرتی
ن ست ،اگر مقدیر چن ن باشد با او خواهد مرد.
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گتودرز
از شانس دختر و یا از شانس عر عم
دختر پس از ماهها دست و پنچه نرم كتردن بتا
مرگ پ روز م شود ،بتهزودی بهبتود م یابتد و
چندی بعد كه همه برگرتت زنتدگی دختتر را از
چرمهی عر و وفای گودرز م دانستند آنها بته
عقد و ازدواج هم در م آینتد ،مرتك ل زنتدگی
تذرد كته سته
مرتر م دهند و چ تزی هتم نم گت
فرزند ش رین زبان گرمی و نراط بیپایانی بته
زندگی مرتر آنها می دهند.
همهی این ماجرا چند سال قبل از اشتتغال متن
در ادارهای در مهران امفاق م افتد .رابطه و
تتگان نزدیتك
معاشرت من با این زوج كه از بست
من محسوب م شدند ،به علت اختالف چند ساله سن
كه با هم داشتت م معمتولی و متا حتد ستالم و
احوالپرسی و گاهی دیدار در م همان ها بود.
سالهای ابتدای زندگی آنها گتودرز در آستمان
ً
تاهرا
ترد .ظت
تر م بت
ته ست
تدگ اش بت
تون زنت
تتگت
بهرت
نم بایست کمبودی در زندگ اش حس م كرد ،امتا
من حتا در آن دیدارهای كوماه و اغلب بی گفت
تم م ت و
تا و صت
تا گرمت
تب آنهت
تنودی از جانت
و شت
محبتی را كه او الی و مرتاقش بود از جانتب
همسرش نسبت به او نم دیدم .ختودم روزی عرت
تتم عاشت از
را یافته و چر ده بتودم م دانست
معروق چه طلب م كند.
گوشهی چرمی ،لبخندی نمك ن و ستی پنهتان از
چرم اغ ار كته نویتد بته لحظتامی شت رین در
منهایی دهد.
اما همسر او ،سرد و بی مفاوت ،خرك و مهی از
هر خنده و یا لبخندی دلگرا بود .چه م دانم.
شاید هم علتش فعال تهای س اسی او بود ،مگتر
تدگی ست اه و
نه این كه س اس ون قتول بته زنت
سف د خود دادهاند كه رنگهای دیگر را نب نند
و با هر چه زیبایی در آن استت در ب فتنتد و
آن را مخل ه از لطافتت كننتد؟ بتاز هتم چته
م دانم .انسان یك سر دارد و هزار سودا!
 سالم م الد ،من هستم ،گودرز.گوشتتی را ب رتتتر بتته گوشتتم فرتتردم .ابتتتدا
مصوركردم اشتباه شن دهام ،ولی صتدای گترم و
مهربان خودش بود.
 -سالم پسر عمو گودرز ،حالتان چطوره؟
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مادربزرگ ایتن رستم را در ختانواده برقترار
كرده بود كه كتم ستن و ستالها بترای ابتراز
احترام به بزرگترها آنها را با عنوان عمته،
دای  ،خاله و غ ره خطاب كنند و به هم ن علت
من دوج ن عمو و دایی و خاله دور و بتر ختود
داشتم كه ه چ كدام منی و حق قی نبودنتد ،در
نت اه چون گودرز پسر عموی مادر بود متن هتم
م بایست او را پسر عمو خطاب م كردم.
 سالم عزیزجان ،حالتت خوبته ،مدم ته از متوب خبرم ،چرا خانه ما نم آی ؟
تن ختوبم ،م دان تد كارهتایم
 سپاسگزارم ،متً
خ لی زیادست ،دست منهتا هستتم مقریبتا همته
كارها را من در قسمتم اناام م دهم.
 م دانم ،از دكتر شتن دم ب نهایتت بته متوعالقمند هستند.
اشاره به سرهنگ و دنتدان پزشتكی م كترد كته
همسر یكی از دختر عموهتای متادر متن بتود و
موسط او كارم در قسمت دفتر اداره رسمی شد.
 چرا كه نباشند ،در قسمتم منها من هستم ازپس این همه كار بر م آیم.
 ارمش هم ن است ،همانطور كه حقتوقش دیتر وزود دارد امتتا ستتوخت و ستتوز نتتدارد ،حاتتم
كارهایش هم درجههای صعودی دارد! حال متا رو
پرس دي؟ خوب هست م.
 شماره ملفن مرا چگونه پ دا كردید. م دانستم محل كارت كااستت ،مه تهی شتمارهملفنت مركل نبود ،راستی امروز بعدازظهر كاا
هست  ،برنامهات چه است.
مصور كردم باز معدادی از افراد فام تل نتزد
آنها جمن خواهند شد و او به فكر من افتتاده
است .ه چ حوصلهی مهمانی رفتن نداشتم ،قترار
بود با مهری ساعتی را در كافه چاماناگا بته
سر ببریم .او امروز مرخصی گرفته بود ما بته
اناام كارهایی هم برسد.
 بعد از معط لی اداره م روم خانه ،منظتورماماقم است.
 م موانم مرا بب نم؟تاقی
تا امفت
تب ،آیت
ته عات
تن! چت
تما ،ام تاق مت
 شتافتاده؟ البته كه م موان د مرری ب اورید.
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تروز از آن
تاده امت
تاقی ن فتت
ته ،ه ت چ امفت
 نتطرفها رد م شم گفتم دیداری هم با مو داشتته
باشم.
 بل  ،با كمال م ل ،مرری ب اورید ،خوشحالم شوم.
 قدری خرید م كنم ،عصرانه را با هم و نتزدمو م خوریم.
 باشد منتظرمان هستم ،آدرسم این است. ساعت سه بعدازظهر م ب نمت.گوشی را جایش قرار دادم .ملفن عا بتی بتود.
چگونه شد گودرز بعد از این همه متدت متن در
مهران زندگی م كنم هو دیدار مرا كرده .متا
تودم گتاهی در جمتن فام تل و
امروز این من بت
خانهی آنها شركت م كردم.
تتم قستمتی از
در صحبت ملفنی بتا مهتری دانست
كارهایش باقی مانده كته بایتد اناتام شتود،
گالیه از این م كرد امروز نم موان م دیتداری
داشته باش م.
آن روز هم به اممتام رست د و پس از معط تل
اداره به سوی آپارممان محتل ز ندگ ام حركتت
كردم .به اماقم كه وارد شدم به سترعت قتدری
دست به سر و روی وسایل كرت دم .احت تاج بته
تدر نظ ت و
تری آنقت
تت .مهت
تادی نداشت
ته زیت
موجت
مهربان بود كه اجازه نم داد محل زندگ ام از
صورت خوشش ب فتد.
مدت زیادی طول نكر د زنگ آپارممان بته صتدا
در آمد.
ِ من.
 سالم م الد عزیزگودرز وارد مح ط كوچك هال آپارممان شد و
مرا بغل كرد .بعد از او خانم جوان و زیبایی
كه ع نك آفتابی مركی زیبایی چهرهاش را با
آن كه چرمانش پوش ده بود او را دو چندان
ً
زیبامر كرده بود وارد شد .از دیدن او واقعا
یكه خوردم ،حتا قدری مر برم داشت ،او را
قبالً در ه چ دیدار دسته جمعی ندیده بودم.
آنها را به اماقم راهنمایی كردم.
 ایران از آشنایان بس ار صم می من هستند.خانم در حتالی كته پتس از ادای ایتن جملتهی
كوماه گودرز با لطافت ع نك را از صورمش بتر
تا
تاو و بت
تا ،كناكت
تمانی زیبت
تا چرت
تت ،بت
م داشت
لطافتی ب رتر سالم گفت.
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 سالم ،خوش آمدید.تنگ نی در دستت
ً بتزرگ و ست
گودرز پاكت مقریبتا
تزی ارج قترار داد.
داشت .پاكت را روی م ز فلت
ابتدا یك بطری كن ا  ،مقداری زیادی كالبا و
سوس س ،نان سف د و قدری خوراك هتای دیگتر را
تن از كمتد در
در برقابهایی كه متن همتان موقت
آورده بودم قرار داد و در پتی آن سته ل توان
آورد و روی م ز قرار داد .روبتروی ختانم روی
صندلی نرست و من هتم چتون جتای دیگتری بترای
نرستن نبود روی لبهی مختختواب قترار گترفتم.
مبلمان زیادی در اماق نداشتم.
ترف غتذا و صتحبتهای متفرقته
ن م ساعت بته صت
گذشت .خانم س گاری آمش زد و دانهای هتم بته
من معارف كرد .س گار وینستون بود و چتون آن
زمان س گار م كر دم قبول كردم.
از نگاههای گتودرز بته زن جتوان کته صتورمی
بس ار مردپسند داشتت دانستتم آشتنایی آنهتا
ً متدت
موقتی و ساده نم مواند باشد و طب عتتا
طوالنی است هم دیگر را م شناسند .اختتالف ستن
كم او با گودرز هم معاب مرا ب رتر م كرد.
تت دب رستتان
 م الد ،شاید ندانی من مدمی استخصوصی دخترانهای را در اخت تار ختود دارم و
در واقن مالتك اصتلی آن هستتم و ایرتان هتم
ناظمه این دب رستتان هستتند ،در نت اته متا
مدتها است هم دیگر را م شناس م.
موض م كوماه گودرز از نظر من در واقن عملی
ب هوده بود .شاید ب رتر به این علت بود
سكومی را كه دقایقی پ ش ایااد شده بود
ً خرك و رسمی
بركند و مالس را از حالت مقریبا
ب رون ب اورد .خانم نظرش به كتابهایی كه در
قفسهی سف د فلزی داشتم جلب شده بود .فرصتی
دست داد ما گودرز به سرعت و ناوا كنان از
من سئوال كند آیا م مواند مدمی را با دوسش
در اماق من منها باشد!
در عمل و ُ
پرسش اناام شدهای قرار گرفته
بودم .چه م موانستم جواب بدهم .در آن سن ن
جوانی جواب رد دادن به شخصی چون او عملی
قهرآم ز و غ ر معمول م بود به هم ن خاطر با
اشاره سر مصدی كردم و گفتم جایی كار دارم
و ما دو ساعت دیگر بر م گردم.
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عصر بس ار گرمی بود .مهران در له ب غضب خدا
م سوخت .با ماكسی خودم را به بوم ك دوستم
رسان دم .پدر دوستم گفت پسرش برای صرف نهار
و استراحت رفته ،خودم هم این را م دانستم
چون كار هر روزهاش بود .پس از كمی خوش و بش
با پدر دوستم در ب رون فروشگاه نزدیك درب
ورودی مرغول نظاره عبور عابرین شدم.
سرم دا شده بود .نه از گرمای آمشبار هوا
بلكه از آنچه كه امفاق افتاده بود.
یعنی چه ..چه شده؟ آن عر و آن خواستههای
متعدد عر كه او از م انش گذشته مارب ات یك
پس از س راب
سرگرتگی بود؟ آیا جذبهی عر
شدن جسم از آنچه كه طالبش بود اینگونه كوچك
م شود كه انسان منها به ن از جسم
و ضع
م اندیرد؟
آیا گودرز معروقهای گرفته… چرا؟ پس آن همه
و باز هم عر  ،آن دلدادگ های او و
عر
نگاههای پر شور به همسرش چه شده؟ آیا در هر
َم آن خوانها كه او از م انش گذشته اهریمن
خ
انتقام در انتظار بود؟ چون مركل گ رت آوردم
پس ارزان م برمت؟!
چرا مردی مثل او و احسا او س رابی عطرش را
در بدن زن دیگری م جوید؟ آیا باز هم عاش
شده بود یا این كه فقط ممنای من بود او را
مابور م كرد .نه این كه او هم ره م گفت:
شود و با
اگر مردی برای اول ن بار عاش
همسرش عاشقانه زندگی كند هرگز جایی برای زن
دیگری نخواهد بود.
برایم مركل بود قبول كنم انسانی كه آنچنان
عاش و دلباخته بود عر زن دیگری و یا حتا
جسم او را به این راحتی بپذیرد .آموخته را
دوباره آموختن نباید .پس باید به حاالت قوی
مردانه او باشد كه به چن ن ریسك بزرگی دست
زده است .مگر نه این كه شاهد سرديها و
ب موجه های همسرش نسبت به او بودهام .آیا
گودرز ح را به خود م داد؟ اگر همسرش پی به
ماجرا م ُ
برد چه؟ كدام یك از آنها ب رتر مقصر
هستند؟ من چه م موانستم بكنم ،آیا كاری از
دست من بر م آید؟ مرا در عمل اناام شدهای
قرار داده بود .آمدن ناگهانی آنها به خانه
من ،مرا غافلگ ر كرده بود .از این گذشته اگر
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هم قبالً م دانستم همراه معروقهاش م آید چه
م موانستم بكنم ،عكسالعملم چه م موانست باشد،
من ه چگاه نم موانستم خواهش او را رد كنم .او
خود نمیبایست مرا در محضوریت اخالقی قرار می-
داد.
خانم همراه گودرز نم موانست مثل هر زن
سبکسر دیگری باشد و رابطهی آنان نم موانست
مازه و بی پایه باشد .پسر عموی مادر من
دیگر آن مرد شاد گذشته نبود .از حاالت چهره
و طرز ب انش به راحتی م شد پی به حاالت
درون اش ُ
برد .او كه روزهایی مالسی را با
بودنش مملو از شادمان م كرد ،اكنون خود
ِ
شادمانی از او گریخته بود .چه م دانم شاید
زندگی مرتر دیگری را پی ریزی م كرد؟ آیا
كسی از ماجرای او آگاه شده یا من اول ن
هستم .این اعتماد او به من؟!
آه… مادر ،یك بار در مهران و در خانهام با
چرمانی مملو از نگرانی به من گفت :
ِ من ،شن دهام خانهات پاموق عزبها شده
م الد
است؟!
و من با شرمندگی دیوار حاشا را باال برده
بودم .آیا مو آن روزها م دانست ؟
آنقدر چراها و اماهای مختل در سر داشتم كه
مغزم كوهی از آمش شده بود .له ب گرمای بعد
از ظهر مهران كه چ زی نبود.
دو ساعت با این افکار مغروش گذشت .دستی به
شانه من خورد و مرا از عوالم ارواح ب رون
آورد.
 سالم م الد ،ایناا چه م كن ؟ سالم دوست من ،كاری برایم پ ش آمده بود وبرای هم ن این وقت روز ایناا پ دایم شد.
_ ب ا درون ،ب رون آمش م باره ،كولر روشنه و
هوای درون مطبود ،فالوده دعوت من.
 نه ،باید بروم ،كار دیگری دارم كه بایدً اناام دهم.
حتما
 گرفته به نظر م رس  ،امفاقی افتاده ،نكنهمهری سر به سرت م گذاره؟
 نه دوست من ،ما ساعامی دیگر دوباره برایدیدنت م آیم.
این را گفتم و اول ن ماكسی را متوق كردم.
فاصله زیادی نبود به زودی خانه رس دم
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ضربهای كوماه به درب اماق زدم و پس از مكث
كوماهی وارد شدم.
گودرز منها در صندل ای نرسته بود .حالتی
خمار و راضی داشت .متوجهی مختخوابم شدم كه
مرمب شده بود اما نه به روال مهری كه خود
ن ز آموخته بودم .در صندلی دیگری نرستم و
منتظر ماندم.
ِ من ،مو منها شخصی هستی كه از
 م الد ،عزیزاین موضود مطلن شدهای و مو از امروز محرم
اسرار من هست .
 وقتی ملفن کردید و گفت د برای دیدارزدم باید امفاقی افتاده باشد
م آی د حد
ولی هرگز در این مورد فكر نكرده بودم.
 حوصله موض م ب رتری ندارم ،خودت متوجههمه موضود شدهاي.
 بل  ،حال همه چ ز را دانستم ،ولی كلً همه چ ز شخصی و
ماجرا را در نكردم ،طب عتا
مربوط به خودمان است.
 مو جوانی و منها با سرگرم های خودت ،بدونمسئول تهای زندگی و ما زمانی كه با زنی
كنی
اراده
هرگونه
نردهای
زندگی
شریك
م موانی زندگی كن  ،اما من دست و پایم كامالً
بسته است و زمانی كه منهایی ب ش از حد
معمول فرار وارد كند و گوش شنوایی هم نباشد
ما بتواند آوای ُ
پر صدای منهای ات را برنود،
آن وقت زمان سقوط م رسد ،خ لی از انسانها
با ممام بردباری و مرام خود به راهی م روند
ِ من،
كه شاید پایان خوبی نداشته باشد ،عزیز
آیا زمانی كه باز این فرارهای همه جانبه
زیاد شد م موانم به اماق مو پناه ب اورم؟
 اگر شما راه چاره را منها در این م ب ن دمن مخالفتی نم موانم داشته باشم ،صالح مملكت
خویش خسروان دانند ،بل  ،خانهی من را
پناهگاه بدان د.
 بس ار خوب ،خوشحالم كه مرا دارم ،نه برایاین كه اماقت را در اخت ارم م گذاري ،بلكه
به خاطر این كه مرا م فهمی و پناهگاهم
شدهاي ،ب رتر به ما سر بزن ،من هم به موقعش
با مو مما خواهم گرفت.
دقایقی بعد گودرز راه خود رفت و مرا در
افكار مغروش اما قدری آرام گرفتهام منها
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گذاشت .مگر نه این كه به او گفتم :صالح
مملكت خویش خسروان دانند .پس او م داند چه
م كند و از ریسكهای آن هم آگاه است.
پس از مدمی عادت كردم هر از چند گاهی او و
معروقهاش را در اماق خود بب نم و زمانی هم
كه غم منهای اش ب ش از حد معمول م شد
حرفهایش را گوش دهم .ولی او ب ش از حد
معمول سخنی نم گفت .مهری را هم به گونهای
متقاعد كرده بودم.
به این روال نزدیك به دو سال گذشت ما خودم
ایران را به قصد اروپا مر كردم .در یكی از
همان سفرهای اول هام به ایران دانستم اسرار
گودرز موسط همسر برادر نامنی او از پرده
ب رون و ماجراهای عاطفی و زناشویی ناگواری
ب ن او و همسرش امفاق افتاده و آنها ما پای
جدایی هم پ ش رفتند .ولی با وساطت خویران و
به خاطر بچهها از جدایی چرم پوش ده بودند.
م دانستم همسر او نظر خوبی نسبت به من
ندارد.
چندی بعد آگاه شدم گودرز به علت ب ماری
سرطان از دن ا رفته است .از همسر و فرزندان
او اطالعی نداشتم ما این كه مدمی پ ش همسر
او را مهران و در ض افتی دیدم و دانستم در
خارج از ایران زندگی م كند .به من گفت دیگر
آن انسان گذشته ن ست ،در آمش عذاب وجدان و
غم از دست دادن همسرش م سوزد .از من خواست
با او مما ملفنی داشته باشم و حال گاهی او
ملفن م كند یا من.
زندگی چه بازيهای عا ب و پوش دهای دارد.
گودرز عر و زندگی زناشوی اش را بدین گونه
ماربه كرد .مازیه و محل ل عر او نسبت به
همسرش به نت اهای سوزاننده منار شد كه همهی
او را سوزاند و خاكستر كرد .حال اگر عمر
مهلتش م داد و چند صباح دیگر طعم ملخ
زندگ اش را مزه م كرد آیا خوشبخت م بود؟
نریمان و پسرش چند روزی ب رتر در شهر ما
نبودند .اقامت در هتل را به بودن در خانهی
ما مرج م داده بودند ولی اغلب اوقات را با
هم م گذراندیم .زمان مر ما از من و هلنا
قول گرفتند در اول ن فرصت آزاد به لو
آنالس و دیدار آنها برویم.
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11
 م الد ،چه فام ل خوب و مهربانی داري. برایت معری كرده بودم. درسته ولی معری ما مصاحبت با خود اشتخاخ لی فرق م كند.
 م دان  ،من نریمان را بت ش از ستی و پتنتسال است ندیده بتودم ،آن زمانهتا هتم زیتاد
معاشر نبودیم ،ولی برادری داشت كته بته متن
خ لی نزدیك بود و متن او را ب نهایتت دوستت
م داشتم.
 همان شخص كه در سفرمان به ایران روزی آمدو ما را با امومب ل به خانهی خود برد؟
 بل  ،همان است.تو را مت ب نم
 امروز كته موهتای نقترهای متً شب ه موهای او شده.
دق قا
 م دانم ،جنس موی اغلب مردان قوم مادر متنشب ه هم است ،به جای ریزش ،نقرهای م شود.
 و چه زیباست. به هر صورت بهتر از ریزش است ،ولی من چرام گویم :موهایم سف د شده؟
 چه م دانم ،مو این را هم رته گفتتهاي ،درصورمی كه رنگ موهای مو ب رتر به جوگنتدمی و
یا نقرهای شب ه است ما سف د ،هر چه كه هستت
دلنر ن است ،راستتی چترا در ایتران فقتط از
نمایان شدن موی خانمها جلوگ ری م كنند و آن
را بر خالف شرد و باعتث از راه بته در رفتتن
آقایان م دانند؟ موهای جوگندمی یتا ستف د و
س اه آقایان كه ویران كنندهمر استت ،یتك زن
در وهلهی اول و بدون همزبتانی بتا مترد چته
م ب ند كه عنان اخت ار از دست م دهتد و بتا
یك نگاه عاش میشود؟ مگر نه این كته ابتتدا
صورت ظتاهر مترد را م ب نتد؟ ب نتی قلمتی و
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كر ده ،چرمانی س اه یا م ری و شاید موهتایی
به رنگ بلوطی م ره؟!
 ح با موست ولی میدانی كته جامعتهی آنهتامرد ساالر است از ایتن گذشتته ،چته مت دانم،
شاید هم ن فلسفه باعث شده كه مردان و زنتان
روحانی از سر ما پای خود را م پوشانند.
 پس آنها چگونه م موانند بب ننتد ،خوشرتانب اید و عاش شوند؟!
ِ من ،سئواالت زیادی است كه هرگز
 هلنای عزیزجوابی برای آنهتا ن تافتم ،بگتذریم ،متا را
دعوت به لو آنالس كردند ،نظرت چه است؟
 خ لی م تل دارم دعومرتان را قبتول كنت م،بهخصو این كه گفتهای پسرعموی دیگتر متادر،
آن استاد نقاش برجسته هم ساكن این شهر است.
 آه ،بلی هم نطتوره ،متیدانتی از آرزوهتایدیرینهی من است پس از ایتن همته ستال او را
بار دیگر بب نم.
ته
 م دانم ،برایم گفته بودي ،حتتا مت دانم چتاثر مثبتی در كارهای نقاش ات گذاشته.
 ولی مركل امفاقات بعد از یتازده ستپتامبراستتت ،شتتن دم بتترای مستتافرت بتته آمریكتتا
بینهایت مركل م گ رند.
تا
تد از اروپت
ته بخواهنت
تانی كت
ترای كست
ته بت
 نتمسافرت كنند ،بهخصو برای ما كه پاسپورممان
از این جاست.
 با موجهی كه ما به این بستگان نران دادیتمً نریمان برای دیتدار
و اصراری كه آنها خصوصا
دوباره ما ابراز كرده باید از بودن بتا متا
خوشحال شوند ،مصور م كنم سفرمان عملی باشد،
به قول یك ضربالمثل ایرانی كه م گویتد :هتم
فال است و هم مماشا.
ترای ستفرمان
 فكر م كنی چه فصتلی ب رتتر بتمناسب باشد؟
تتهام مابستتان را
تازه از ایتران برگرت
 من متایناا م گذران م ،اول پای ز باید بهترین فصل
آنها باشد چون آناا هوا گرم خواهد بود و متا
در واقن دو مابستان را مزه خواه م كرد.
تد در مه تهی
 خدای متن ،چته ختوب ،پتس بایتمقدمات سفر باش م.
ِ من ،هم نطوره ،دلم م خواهتد بتا
 بلی عزیزهمه بستگان من در آناا آشنا شوي ،به ما خوش
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خواهد گذشت ،نه این كه ما هم ره از همه بتا
آغوش باز استقبال م كن م.
 برایم ب رتر از سفرت به ایران معری كن.تت
ً محبت
تا
تانوادهاش واقعت
ته و خت
تتم روزبت
 دوستزیادی نران دادند ،در شهر آنها به من خ لتی
خوش گذشت ،موف شدم دوستان قدیمی را بب تنم
تاالت جستمی و
ولی متأسفانه معدادی از آنها حت
توعی
ته نت
تدام بت
تر كت
تد ،هت
توبی ندارنت
تدگی خت
زنت
گرفتاري دارند.
 هر انسانی زندگ اش را خودش بایتد بستازد،حتا در بدمرین شرایط موجود.
تازش در
تایل ست
تر وست
تا اگت
توی امت
تت م گت
 درستاخت ار شخص قترار داده نرتود فرصتت از دستت
م رود ،مرکل ساخته میشود و یتا اصتوالً عملتی
نخواهد شد یا با اشكاالت زیادی مواجه م شود.
 در شهر خودت چه؟ موانستتی آنهتایی را كتهم خواستی بب ن ؟
 ما آناایی كه فرصت اجازه م داد ،بل . گوشوارههایی را كته بترای دخترهتا ستوغاتآوردی بس ار زیبا هستند.
 این گوشواره ن ست باعث زیبایی گوش م شود… آیا به هم ن خاطر هم ره به آنها م گوی :تا
تو یت
توش مت
تت ،گت
تامر است
تدام زیبت
نم ت دانم كت
گوشوارهی مو.
 به عق ده من ایتن گتوش خانمهاستت كته بتانراندن گوشواره در خود به آن جلوه و زیبایی
ب رتر م بخرند .بهخصو اگر گوشهتای شتنوایی
هم باشند! و خندیدم.
 چرا به ش راز و دیدار نازن ن نرفت ؟ مگر قرار ن ست روزی با هتم به دیتدار اوبرویم؟
 فكر کتردم حتال كته در محت ط هستتی شتایدموقع ت را غن مت برماری و به دیدارش بروي.
 نه منها فرصتی دست نداد بلكه حال خودم هممساعد نبود ،با ممام ممایلی كه برای كمك به
او در خودم احسا م كنم ن رویی قتويمر مترا
از او گریزان م كند.
 شاید واهمه داری او را بب نی و بیاخت تاربرای هم ره در آن شهر ماندگار شوي!
در حالی که جمالت را ادا م كرد لبخند غمگ نی
لبان آرایش شدهاش را پوشاند.
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ِ آب اش را در فضا به گردش در آورد
نگاه سبز
و پس از لحظامی بر دو مر م نتای فلتزی روی
شوم نه متوق كرد.
ِ متتن ،اگتتر ایتتن هتتوا در ستترم بتتود
 عزیتتزم موانستم خ لی پ شمر این راه را بروم.
 در صحبت ملفنی او از چه م گفت؟ صحبتها همه مكراری است ،ممام حرفهای او رام شناسم ،مطلب جدیدی ن ست ولتی بته او فرصتت
ته ختاطر داشتته
تد بت
م دهم صحبت كند ،متا بایت
باش م چاره و درمان اغلب غمهای انسان ب رتتر
در ب ان غمها ،حرف زدن و حرف شن دن از زبانی
مهربان است ،اگر غریبانته رفتتار كنت م عمت
غمها ب نهایت و رنتِ محمل آن ناممکن م شود.
 م ل نداشت به شهرشان بروي؟ چرا ،م ل داشت ،سئوال هم كرد ،ولتی گفتتمً به
فرصت زیادی ندارم ولی در سفر آینده حتما
امفاق مو برای دیدارش خواه م رفت.
 نظرش چه بود؟ این كه ما با هم برویم؟ بل . كدام زنی ما یل استت مترد ختود را بتا زندیگری بب ند؟
 آیا او مرا هنوز مرد خود م داند. احتماالً مردی كه ب ش از چهتل ستال پت ش درزندگ اش وجود داشت.
 امروز چه؟!تم،
تده باشت
تهای شت
ترای او غریبت
تد بت
تن بایت
 متغریبتتهای كتته او هنتتوز شتتاید مصتتور م كنتتد
م مواند او را به خوبی برناسد.
 ولی او هنوز به مو اظهار عر م كند. نه ،این اظهار عر ن ست ،این َب انی از یك
عر قدیمی است كه مانند حبابهای بلتورین در
شط خ ال انسانی مغموم م گردد ما شاید روزنی
برای گریز ب ابد ،غافل از این كه حقتای در
گوشه و كنار در كم ن مركاندن حبابها هستند،
این نود حوادا را در اغلب مردم دن ا م شتود
جستاو كرد ،اما یكی شهامت دارد ب ان م كند،
دیگری هم در دن ای پوش دگی خود با آن دست و
پناه نرم م كند ،هرگونه كه مطلب را بگردانی
ه چگاه مثل ابتدای آن نخواهد شد.
 -برای مرم م حاالت روحی او چه فکر کردی؟
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 داروی درمان ضع حاالت روحی او در دست متنن ست ،او خود باید آن را ب ابد ،شاید منهتا
راه یاری به او مفتاهم و همكتاری متن و متو
باشد ما با ارایهی دوستی و محبت راه جدیتدی
را به او نران ده م ،شاید منهتا راه مقویتت
احساسات و عواط خرد شدهی او همزبانی ب رتر
من با او باشد.
 نگرانی ب رتر من اینست مبادا با صحبتهاییكه شما با هتم داریتد او در ن قل مطلتب یتك
جانبه قضاوت كند و به این صورت آنچه را كته
تت
ته حق قت
توده بت
تال بت
ترده روزی خ ت
تور م كت
مصت
بكراند.
تقی آمرت ن در
تههای عرت
ته گداختت
آه… مت الد .بت
پوشانده خاكستر معتقد ن ست ؟ مگر نگفتهانتد
آهن یك عر حق قی و راست ن قدیمی هرگز زنتگ
نم زند ،از این م مرسم حرفهای دوستتانه متو
به او ام د واهی بدهد و چون مو خودت م دانی
و قبول كردهای دیگر راه بازگرتی وجود ندارد
احساسامت جریحهدار شود ،ما جایی كه خودت را
سرزنش كن .
 ممامی حرفهتای مترا قبتول دارم و در ایتنماجرا من و خودت بدون لرزشهتای احساستی بته
دور نخواه م بود ،ولی ایتن را هتم بایتد در
ختتاطر داشتتته باشتت م كتته متتن و متتو امتتروز
و ُ
پر بهایی به هتم
زندگ مان با گرههای عم
پ وسته است ،من نم ُ
برم ما گره بخورد ما متا
به هم نزدیكتر شویم ،ما آنقدر نتزدیك م كته
جای ُ
بریدن نم ماند ،ولی او و زندگی احساستی
او ُ
پتتر مالطتتم ،رناتتور و ختتالی از هرگونتته
ام دست.
 مو م تل داری او را كمتك كنتی چتون هنتوزدوستش داري!
 این دوست داشتن دوستتانه و از روی احتترامبس ار زیاد متقابل است ،فراموش نكن متن نت م
ب رتر آنچه را امروز در فراغت بال در وجتودم
تدیون
تدگ مان م ت كنم مت
تو و زنت
تار مت
دارم و نثت
تای بتودن بتا او
افكار روشن و محبتهتای روزهت
هستم ،چون او اگر آن روزها مرهم دردهای روحی
تروز زنتدگ ام
ّق من نبود معلوم نبتود امت
و مرو
چگونه م بود.
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 آه…م الد .انسان وفاداری هست . م دانم و م ل هم دارم وفادار باشتم ،ایتنوفا دوستانه و آیا مو به وفاداری متن نستبت
به خودت پی نبردهای؟ این پ متان و وفتاداری
صورت دیگری دارد.
تتههای او را
 م دانم ،م ل دارم ممتامی نوشتبرایم مرجمه كن .
 برایت گفتم ،نم شود ،چون آن قدر حرفهتایشرا پ چ ده ب ان كرده كه مرجمه آن نته منهتا
عملی ن ست بلكه اگر هم بتوان قدری از آن را
به زبانی مرجمه كرد برای كسی آشتنا و قابتل
در نخواهد بود ،آنچه مسلم است و پ شمتر آن
را برایت معری كردم ،همهاش ب تان احساستات
خرد شده و زندگی باخته شدهی او م باشد.
 آیا مصتور م كنتی او احت تاج بته متداوایپزشكی هم داشته باشد؟
 منظورت بستری شدن در آسایرگاهی است؟ آري ،چون ما مت دان م در اینگونته شترایطانسان منها راه به جلو نخواهد برد.
 در داستانی اشاره به این مطلب كترده ولتینه واضم.
 به چه مطلبی؟ این كه موهای بلنتد و زیبتایش بته وست لهتده ،در جتای
ق چی پرستاری چ ده و پریرتان شت
دیگری م نویسد در این آرزوستت كته جتوانی و
زیبای اش به دست جراح زبردستی دوباره به او
برگردانده شود.
ِ من ،این آرزوی همته خانمهاستت،
 م الد ،مردحال بی غم و یا ُ
پر غم.
 هلنا ،نوشتههای او را بارها خوانتدم ،بتااین كه مصور م كنم ممام نوشتههای او را در
م كنم ولی هر بار نكتهای جدید و پنهان شتده
پ دا م كنم ،خ لی غمهای پوش ده دارد و شاید
هم بس اری اسرار ناگفته.
 چه اسراری م مواند باشد. شاید اسراری كه قادر استت انستانی را متامرز جنون پ ش ببرد ،افكتار و حقتایقی ب تان
نرده كه م مواند وجود شتخص را چتون ب متاری
مبتال بته جتذام ذره ذره و بتهخصتو از درون
بپوساند ،بختورد و از بت ن ببترد ،م دانت ،
زخمهای درون درد و صدمهاش صد مقابتل ب رتتر
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از زخمهای برون است ،من زیتاد بته داروهتای
درون انسانها
مختل برای درمان زخمهای عم
معتقد ن ستم.
ِ من ،ما در این رشتته كتار مت كن م و
 عزیزاغلب بتا انستانهایی ستر و كتار داریتم كته
هركدام به صورمی از پریران های روان خود در
عذابند ،آیا مصور نم كنی حاالت نازن ن كه از
تهی
تده نت ات
تتگ رت شت
تتههایش دست
تار و نوشت
گفتت
ناآرام هایی باشد كه مو با سر و كار داشتتن
با روانپریشهای بخش به مو دست داده باشد؟
ته را كته در
 شاید اینگونه باشد ،شاید آنچتاین مدت در مورد او یافتهام مزیتد بتر علتت
حرفهام شده ولی در مورد ماربه چته م گتوی ،
مارب ات ما پس از این همته ستال مراقبتت از
اینگونه مردم؟
 عزیزم ،م دانم به شدت برای او نگران هستیو من در این نگرانی با مو شتریك هستتم ،متا
آناایی كه از دستمان بتر ب ایتد از كمكهتای
فكری به او دریغ نختواه م كترد ،آه ..طفلتك
نازن ن چه زجری باید كر ده باشد.
 م دانم با شن دن حرفهای او م متوانم كمتكزیادی برای او باشم.
 فكر م كنی با مازیه و محل ل نوشتتههای اوبتوانی سر از راز پنهان او در ب اوري؟ چتون
بدون آگاهی در مورد این كه چته زخمهتایی او
ً راههای زیادی برای
را اینگونه آزرده طب عتا
همراهی با او نم شود پ دا كرد ،م الد ،از من
نرنت من مصور نم كنم منها یتك عرت جتوان و
قدیمی پایههای اندوه او باشد.
 آنچه ب رتر مرا م آزارد این است كته اگترهم اسراری در م ان باشد باید آنقدر پ چ تده
و وحرتنا باشد كه او نه در گذشته و نته در
حال موانایی در م ان گذاشتتن آن را بتا متن
نداشته ،چه م دانم باید حق قت ماریك و نحسی
باشد.
 قدری از حتاالت دوران جتوانی و احساستی اوب رتر برایم معری كن ،آیا برایت مسلم شتده
او در اول ن دیدارمان فقط س زده سال داشته؟
یعنی در واقن یك دختر بچه كم سن و سال.
 آري ،هم نطوره ،او م ل داشتت در نظتر متنمسنمر به نظر برسد ما من او را به چرتم یتك
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بچه نگاه نكرده طالب او باشم در نت اه ختود
را شانزده ساله معرفی كرد ،یعنتی آن روزهتا
همسن خودم.
آنچه ب رتر از هر چ ز به خاطر م آورم حتاالت
تت
ته او م موانست
تت ،چگونت
ترزنده اوست
تاد و ست
شت
واقع ات ماریكی در ممام روشنای های زندگ اش
كه من شاهد آن بتودم داشتته باشتد و از متن
كتمان كند و همه چ تز را رویتایی و آستمانی
جلوه دهد؟
 فراموش نكن كه انستان در ستختمرین شترایطزندگ اش و برای این كته حتاالت بترونش معترف
حاالت درونتش نباشتد م موانتد ماستكی از بتی-
مفاومی و حتا شاديهای كاذب به چهره بزند.
 آیتتا مصتتور م كنتتی او حقتتایقی را از متتنپوش ده م داشت؟ یا اصوالً اگر بپذیرم چ زهایی
ً
بتتوده كتته او را متت آزرده آیتتا او واقعتتا
خودآگاه نقشهایش را به خوبی بازی م كرده؟
هلنا ،همسر و دوست مهربان من ،آیا باید
و
باور كنم آنچه آن روزها پایههای احسا
محبت ما را نسبت به هم فرم م داد همهاش
درو و باطل بوده؟!
 م الد ،گوش كن.قصد ما شكافتن قض های بغرنت از دورههای حسا
زندگی یك زن است كه جای بزرگی برای خود در
قلب حسا و جوان مو مه ه دیده بود و بیشك مو
وجود مو
هم در قلبش وجود داشتهای و بیشک
باعث مراوش محبت ،گرمی و اطم نان برای او
بوده ،بهخصو اطم نان ،چون او در شرایط سخت
زندگی زمانی كه با ممام وجود از آن گریزان
است باز م ل دارد در ب كران ناباوريها از
احساسات گرمش نسبت بتو اطم نان بدهد ،احتماالً
نقش بازی م كرده ،باید در جستاوی علت آن بود
و علتها باید هم ره معلولی هم داشته باشند.
 درسته ،یعنی در واقن باید حادثهای امفتاقافتاده باشد ،مگر نه؟!
ته عم ت
تهای كت
تد ،حادثت
تور باشت
تد هم نطت
 بایتوحرتنا آن او را حتتا متا امتروز هتم رهتا
نكرده است .مثل سوهانی روح او را مراشت ده و
چون زبانش در گرویِ معاهتدههای اجتمتاعی استت
و ناكام م داند.
مسبباش را یك عر عم
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برایم معری كرده بودی بعد از احستا عم ت
عاشقانه و ثبات مهتر بت ن شتما ،متو از هتر
فرصتی برای دیدار او استفاده م كتردی و بته
خانهی آنها م رفت .
 درسته ،دیدار با او برایم روزنهای درخراناز نور ام د در زندگ ام شده بود.
 و در این دیدارها ،هرگاه وارد خانهی آنهامیشدی مادر او پس از احوالپرسی كومتاهی بتا
مو به بهانهای خانه را مر م كرد و شتما را
با هم منها میگذاشت.
 بل  ،هم نطوره ،و پدر او بتا پتدر متن درادارهای با هم همكار بودند ،در نت اه او هم
ه چگاه آن وقت روز خانه نبود.
 و او منها فرزند آنها بود. بل  ،منها دخترشان. آیا ه چگاه فكر كتردهای چگونته در فرهنتگمتعصب شما امكان دارد مادری منها دختر جوان
ً م دانستتته آنچنتتان
و زیبتتایش را كتته حتمتتا
دلباخته هم بوده با پسری جوان و ختونگترم در
ممام مراحل احساسی زندگ اش ،بتهخصتو دوران
حسا و شكنندهی بلو  ،بترای ستاعات متتوالی
آنها را منها در خانه بگذارد و ختود ب ترون
برود؟ آیا به این معنتی نبتود كته آن دو در
دشت جنونِ عر و جوانی منها و ست رآبگون هتم
شوند؟
 آه ،هلنا ،آن روزها هرگز به این مطلب فكرنكرده بودم ،بلكه سالها بعدكته از آن حتاالت
تدم و
توانی و آمر ت نهای احساس تی ب تترون آمت
جت
قطعههای كوچك و بزرگ اماهای زندگ ام را سعی
كردم كنار هم قرار دهم ما شاید مصویری روشن
از آن به دست ب اورم ،بارها و بارها بته آن
فكر كردم ،حتا در دیدارم با مادر او ،او را
زیر سئوال بردم.
 چه خوب ،چه جواب داد؟ گفت در وهلهی اول به دخترش و بعد هتم بتهمن اطم نان كامل داشت ،منظور این بود كه ما
به حل مسایل ریاضی مرغول باش م.
ت و او در آن ستن چگونته متیموانستت آنقتدر
ریاضی را خوب بداند که نقتش معلتم را بتازی
کند.
 -آیا مو این را میپذیري؟!
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ِ متن ،مترا در پ چ تدهمرین ُ
بنبستت از
 همسروقاین دوران زندگ ام قرار دادي.
 آیا می موانی جواب خالصتی از عمت دریتایقلبت به من بده ؟
 بل  ،م موانم ،اما بس ار مركل است. م الد ،چرا؟!!ِ لذت با
 كه در آن دیدارهای پر احسا و گرمهم بودن چرم عقل مرا ببندد ،از مرز پاك هتا
سقوط كنم ،عملتی اناتام دهتم كه نم بایستت
امفاق ب فتد ،گلی را بچ نم كه هنوز غنچتهای
باز نرده ب ش نبود.
ترگ برنتدهای
 و در آن سن ن ب ماربه بودن بتبه دست مادر نازن ن بدهد ،در واقن عملتی را
كه ابتدا كس دیگری اناتام داده مستئولش متو
شناخته شوي.
 هلنا ،م خواهی ثابت كنی همتهی آن صتحنههاموسط مادر او پ ریزی شده بود؟
ِ من.
 بل م الد آه … عزیزما آناایی كه من در طول این متدت داستتان را
از زبان مو شن دم فكر كردم ،بارها مستایل را
ته
نزد خودم بررسی و حالجی كردم و به این نت ات
رس دهام كه گونهی دیگری نم موانتد باشتد ،او
قبل از آشنایی با مو كتس دیگتری در زنتدگ اش
ته صتورت عرت
بوده ،حداقل اگر مترد دیگتری بت
آمر ن در زندگ اش وجود نداشته ،هتر كته بتود
تی او استتفاده
موف شده از كم سنی و ب ماربگت
كند و آنچه را كه در م تان خانوادههتای قتوم
ترای یتك دختتر اهم تت
شما حفظش ما شب زفاف بت
ح امی دارد از او برباید.
 كه م موانسته باشد؟! دختری به جوانی و زیبایی او چرمهای حتریصو ب ماری را به سوی خود م گرتاید ،م موانتد
پسری از فام ل ،پسری از همسایهها و یتا هتر
مرد دیگری باشد.
غمی سنگ ن ممام جانم را م فررد .بترای متدمی
طوالنی ضربان قلب پ رم مثل مرغی وحری ،پ رمتر
و سنگ نبتالمر از ختودم كته در فضتایی كوچتك
تته باشتد و راه
ته پترواز داشت
محبو و م تل بت
ته در و
تود را بت
تهوار خت
تد ،دیوانت
تزی ن ابت
گریت
دیوار قفسه س نهام م زد ،این حالت را ب ش از
تانی كته اولت ن بتار نتازن ن
چهل سال پ ش زمت
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اعتراف به عر خود كرده بود با لتذتِ گرمتایی
سوزانده در جسم و جانم حس كرده بتودم ،ن ترو
گرفته بودم و شاد از اقبالم شده بتودم .ولتی
حال سرمایی وحرتنا ممام پ كرم را منامد می-
کرد.
طپش قلبم در فضای س نهام گم شد و ستنگ نی و
رخومی ملخ در ممام وجودم دویتد .آیتا درستت
است؟ آیا نازن ن و مادر او با قرار بتا هتم
تا متادر او،
قصد فریب دادن مرا داشتتند؟ آیت
مرد جوان ،مغموم و ب ام دی مثل مرا طعمتهای
برای حفظ آبتروی دختترش دانستته
خوب و ضع
بود؟ آیا با این نقره قصد كرده بتود سترپوش
به عمل وحر انه و ناجوانمردانته كتس دیگتری
بگذارد؟ اما؟! چه شخص ؟ آیا آن مرد م انسال
منحرفی كه از اقوام نزدیک او محسوب م شد از
وجود كم سن و ب دفاد او سوءاستفاده كترده و
به مراد دل پ ر و چرك نش رست ده بتود؟ آیتا
همهی این حوادا دست به دستت هتم دادنتد متا
امروز او را به مرز جنون بكراند؟ نم دانم..
آیا باید بدانم؟
آیا ب دل ل م مواند باشد كه او در كتابش از
مردی با چرمان خون گرفته یاد كند كته منهتا
تایی
فكرش ربودن گرمای من دختر است ،و در جت
از دختر بچهای به عنوان :یك زن س زده ستاله
نام ببرد؟ در فرهنگ ما ه چگاه كسی از دختتر
بچهای به عنوان یك زن نام نم برد مگتر ایتن
كه همسر كسی شده باشد.
پس آن همه ابراز عر و محبت چه؟ آن همه حرف-
های زیبا و پ شب نی برای پ ریزی یتك زنتدگی
مرتر در آینده چته؟ آن همته اشتك و آههتای
آمر ن و ب قراريها چه؟ آیا همهی اینهتا هتم
قسمتی از بازيهای ستناریوی آن متأمر بتوده؟
آیا آنها … او … نتازن ن در ستن ن پ تری و
بزرگسالی پی به اهم ت كارشان بردهاند و آیا
این حق قت باعث ندامت و عتذاب وجتدان آنهتا
شده است؟
آیا به هم ن علت مادر نازن ن پرس ده بود:
آقا ،آیا شما ما را ،نازن ن را نفرین كردید
تدبختی
تدگ اش رنتتت و بت
تدر در زنت
ته او اینقت
كت
متحمل شده .جواب دادم خانم ،انستان كستی را
كه با ممام وجودش دوست بتدارد هرگتز نفترین
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نم كند ،بهخصو این كه من هرگتز بته نفترین
اعتقادی نداشتهام.
آیا پافراری نازن ن برای دیدار با من بترای
این است كه در مح طی خصوصی پرده از این راز
بردارد؟ آیا فرار عذاب وجدان او آنقدر زیاد
شده كه دیگر قادر به سرپوش گتذاردن ن ستت و
آیا مرا هنوز منها كسی میداند كه هم ره بته
حرفهایش با دقت گوش داده و موجب مسلی خاطرش
ً قصتد
بودهام .آیا نازن ن همتزاد متن واقعتا
اعتراف دارد؟
د من ،كاای ؟
ِ من ،مرِ
 م الد ،عزیز باید اعتراف كنم سالهتا بته عقتب برگرتتهبودم ،همته چ تز را بته وضتوح دیتدم ،بتاور
م كن ؟ عابا ،خ لی از گفت و شنودهای گذشتته
را به وضوح شتن دم ،م دانتی هلنتا ،ستنگ نی
عا بی در گفتههایت وجود دارد ،سنگ نی واضتم
حقای  ،حقایقی ملخ و ناگوار ،ایتن منهتا از
دست دادن یك عر  ،یك معروق ،احساستات دوران
جوانی نم مواند باشد كه انستانی را متا بته
ً متزلزل و نامتعادل میكند ،باید
این حد روحا
حوادا دیگري ،احتماالً بایتد نظ ر آنچته متو
اكنون ب ان كردهای نقش عمدهای را بازی كرده
باشد ،حوادثی كه حتا خود من مدمی بود فكترش
را كرده بودم ولی هرگز جرأت قبول و اعتتراف
به آن را نداشتم.
 من از همان ابتدا كه مو در مورد نوشتههایكتاب زندگی خودت برایم موض م دادی و سپس از
نوشتههای او بترایم معریت كتردي ،فكترم در
بررسی همه این ماجراها به كار افتتاد ،امتا
چگونه م موانستم آن را با مردی كته روزی در
تد متن ختودم
عنفوان جوان اش عاش شتده و بعت
سراپا عاش آن مرد شدم ،افكارم را در م تان
بگذارم ،از ایتن گذشتته متو م بایستت فرصتت
م داشتی خودت به عم ماجرا وارد شوي ،در آن
بگردی و از ماریكیهتای آن صتورمی روشتن بته
وجود ب اوری و من احستا كترده بتودم وقتتش
رس ده بود و م ب نم مردانه و عاقالنه كناكاو
ب رتر دانستن هستی و این ح موست ،در نت اه
ادامهی صحبت شما بتا هتم ضتروری استت ،حتتا
ِ من آیتا خ لتی غمگت ن
دیدارمان ،م الد ،عزیز
شدي؟

نازن ن همزاد من...

491 /

تد
تر چنت
تد هت
تد باشت
تر نم موانت
ً ب اثت
تا
 طب عتتسال ان درازی گذشته باشد ،نه به این علت كه
شاید روزی سعی شده از وجود من ستوءاستتفاده
شود ،بلكه به این علت كه م دان م با مقصت ر
و یا ب مقص ر نازن ن باید از جهنمی به نتام
زندگی گذشته باشد و باز بتیدل تل نم موانتد
تایی دیگتر و
باشد اگر او بگوید روزی در دن ت
زندگ ای دیگر وجودداشته ،كما این كه بارهتا
سعی در متقاعد كردن من داشته.
 به خاطرم م آید قبالً در این مورد بتا متنصحبت كردهاي.
 در واقن او چون نم خواهد در ایتن دن تا ودر مح طی كه دارد وجود داشته باشتد ختود را
تر از دن تای
متقاعد كرده كته در دن تایی غ ت
امروزش زندگی كرده ،و بایتد دن تای زیبتایی
بوده باشد.
 این هم نوعی كوشش برای فترار از حق قتت ونوعی منازدبقاء است ،م دان  ،امروز زیاد در
این مورد صحبت كردیم ،م ب نم خسته بته نظتر
م رس  ،خودم هتم كارهتای دیگتری دارم بایتد
اناام دهم.
 باید در مدار سفرمان باش م. كی قصد داری به او ملفن كن ؟ چند روز آینده. مواظب گفتارت باش ،وارد جزی ات نرتو ،بتهخاطر ب اور آزرده و حسا است.
ًَ ،هلنا … از داشتن همسری مثتل
ً ،حتما
 حتمامو احسا خوشبختی م كنم.
 -مو هم مكمل خوشبختی و آسایش من هست .
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12
 سالم خانوم. سالم ،رس دن بخ ر ،كی رس دید؟ چند روزی است رس دهام ،م دان تد ،متا بتهكارهای عقب افتاده برسم …
 و دوستانتان برای دیدارمان ب ایند … بل  ،هم نطوره ،مدمی طول كر د ،فعالً زندگیبه روال معمولش برگرته.
 همسرمان خوبند؟ بل  ،برایتان سالم دارند. چه خوب ،سالم مرا هم بته او برستان د ،چتهخبر ،چه احوال؟! … م دان د این مك ه كالم را
از خودمان یاد گرفتم.
 خبر بهخصوصی ن ست ،چرا … این كه ما ملفتنبعدی ممكن است قدری زمان ب رتری ببرد.
 چرا؟ مگر از ملفن زدن خسته شدهاید؟ نه ،به مسافرت م رویم. اوه ،كاا م روید؟ م شود سئوال كنم؟! برای دیدار اقوام م رویم لو آنالس. من آناتا بتودهام ،بست ار زیباستت ،هتوایً در اواخر غروب ،انسان را
لط فی دارد ،خصوصا
به یاد شبهای زیبای مهران م اندازد.
 ب جهت ن ست این همته ایرانت دور از وطتناین شهر را بترای زنتدگی انتختاب كردهانتد،
لو آنالس ،مهرانالس شده!
 وای … این را من هم شن دهام ،حق قت محضه،خ لی از ایران ها ساكن این شتهر شتدهاند ،و
عا ب این كه هتر چته ایتن اشتخا در مملكتت
خودمان به علت مفاوت وضن اجتمتاع  ،متادی و
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یا مذهبی و غ تره از هتم دور بودنتد و حتتا
زبان مادری همدیگر را هتم متو جه نم شتدند،
امروز در كنار هتم بتا مفتاهم و بته راحتتی
ً بایتد دوري باشتد
زندگی می كنند ،گویا حتما
ما انسانها به هم نزدیك شوند.
 مگر نرن دید گفتهاند :دوری و دوست  .ولتیاین ضربالمثل به صتورت دیگتری مفهتوم پ تدا
تان آنهتا را
كرده ،دوری این مردم از مملكتشت
ب رتر به هم نزدیك كرده ما جایی كه خ لی از
مضادهای قدیم را كنار گذاشتهاند.
 شاید بطور موقت كنار گذاشتهاند ،متا ایتنكه بر گردند؟!
 چه م دانم ،شاید هم اینگونته باشتد ،ولتیهرگاه انسان از خواب غفلتت ب تدار شتود ،آن
ب داری لط دیگری دارد.
 چه مدت م مان د؟ دو هفته. واي ،چقدر كم! این همه راه فقتط دو هفتتهم مان د؟
 آیا من که این همته ستال از وطتن و مكلتمروزانه زبان فارسی دور بودهام باید برخی از
ضربالمثلها را ب ادمان ب اورم؟
 چطور مگه؟ مگر نگفتهاند :در دیگ باز است ح ای گربتهكاا رفته؟!
تان
توام نزدیكمت
تزد اقت
تما نت
تته ،ول تی شت
 درستته را ست ر و
م روید ،دو هفته كاف ته كته همت
كافی به ب ن د؟
 با این پرواز طوالنی كه در پت ش داریتم ازمدت موق مان هم كم م شود ،ولی بترای دیتدار
عزیزانمان كافی است.
 ام دوارم سفر خوبی در پ ش داشتته باشت د،هم ام دوارم به زودی بتاز ستفری بته ایتران
داشته باش د.
ً ،انسان به هر كاای دن ا كه سفر كند،
 حتماُنت وطن لط دیگری دارد.
باز ك
ُتنت
 بهخصو اگر انسان خاطرات خوبی هم از كگذشتههایش داشته باشد.
 هر روز كه از ستن متن م گتذرد ،دلتنگت امبرای ایران ب رتر م شود ،آنهایی كه وطنشتان
را محت هر شرایطی متر كترده و مقت م كرتور
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دیگری شدهاند ه چگاه دیار مرخ صی ندارنتد و
ُتل انستان اثترات منفتی
این در درازمدت در ك
م گذارد ،گویا یكی در غربت خوانده است :این
مملكت زیباست ولی مملكت من ن ست:
 آیا پر مان د كه ایران را مر كردید؟ نه ،پر مان ن ستم چتون اگتر مانتده بتودمنم دانم چه به سرم م آمد و انسانی نم بتودم
كه امروز هستم ،از زنتدگ ام ب س ار راضت ام
ولی هرگاه دنبال احساسات گم شتدهام م گتردم
پ دایران نم كنم ،باید مرغلههای كتار و یتا
سپردن معهد برای زنتدگی جمعتی متانن باشتد،
عا ب استت ،اغلتب انستانهتا بتا اقترار بته
خوشبخت  ،در ع ن ب ان و مفس ر آن غ رمستق م
م رسانند به آنچه م گوینتد صتادق ن ستتند و
هرگز به معنای درست كلمه خوشبخت نبودهاند.
 م خواه د بگوی د خوشبخت ن ست د؟! من ما آناا كه یتك انستان به حتد كتافیخوشبخت باشد دارای این احسا و شرایط هستتم
ولی باز در ع ن واقع ت كمبودی احسا م کتنم
كه از ب ان و مفس ر صادقانهی آن عاجزم.
 شاید حرفهای زیادی برای گفتن دارید؟ شاید هم نطور باشد ،چون یاد گرفتهام اغلببه حرفهای دیگران گوش و موجه كنم.
 مثل همان دوران؟تاد و معتانی
 مثل همتان دوران ولتی در ابعتمختل .
 باید از این كه انستانهتای مختلت استراردرون خود را در حضور شما باز م كنند و آنچه
را ب ان میكنند كه شاید هرگتز ب تان كردنتی
نباشد ،احسا خوبی به شما دست بدهد ،احستا
اطم نان و احسا احترام.
 كامالً هم نطوره که میگ د ،شاد م شتوم اگتربتوانم بار غم كسی را كم كنم و یا مانعی را
از جلوی راهران بردارم.
 م الد ،بار غمهای مترا كته بایتد از دوشتمبردارد؟
 خودمان و فقط خودمان ،چون در مرحلتهای ازتایی ایتن را
سن و زندگ مان هستت د كته موانت
تان
ترای خودمت
توبی بت
توار خت
تار و غمخت
تد یت
داریت
توبی خودمتان
باش د ،هت چ كتس شتما را بته خت
نم شناسد ،با خودمان صدی باش د و هتر كاتا
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به ُ
بنبست برخوردید بتا دوستتی ختوب و قابتل
اطم نان صحبت كن د ،عق ده دارم بترای مستالی
روح و فكر ،ب ان افكتار درمتان ختوبی بایتد
باشد ،اما نه به صورت لفافه و رمز و كنایه.
 این دوست خوب و صدی را كاا م شود یافت؟ اگر خوب كاوش كن د ،پ دا خواه د كرد. ح با شماست ،متن دوستتان ختوبی دارم كتهم موانم با آنها گفتگو كنم ،ولی هتر صتحبتی
را نم شود ب ان كرد ،به خاطرمان م آید صادق
هدایت چه نوشت :در زندگی زخمهتایی استت كته
روح انسان را مثل خوره در انتزوا م ختورد و
از ب ن م برد ،با كسی هم نم متوان در م تان
گذاشت چون آن را به حساب حوادا نادر زنتدگی
م گذارند.
 م دانم ،باید هم نطور باشتد ،آن طفلتکِ ازآدم گریزان با ممتامی نوشتتههایش بتا همتهی
انسانهایی كه حرفهایش را متوجه م شتدند درد
دل م كرد ،حقایقی را ب ان كرد كته در زمتان
خودش كالفهاش كرده بودند ،مگر اینگونه ن ست؟
 بل  ،بل  ،باید هم نطور باشد. پس شما هتم ب رتتر بنویست د ،امتا نته درلفافه ،نه گنگ و مبهم.
 مرا خ ل ها م شناسند ،اگر داستانم را بتهصورت واضم ب ان كنم صورت خوبی نخواهد داشت.
 م موان د برای مستالی خودمتان و شتاید هتمتد ،حتتا بته
عدهای دیگر با شااعت معری كن ت
عنوان ناشنا و یا با نام مستعار.
 آه … نم دانم ،شاید اینطتور بهتتر باشتد،باید ابتدا در جستاوی شااعت آن باشم.
 راست  ،آیا سایبابا هنوز ستلطان افكتار وخواستههای شماست؟
 بل  ،و نظرهای منفی در مورد او مرا بس ارمتأثر میكند.
 عا تتب استتت ،انستتانی بتتا ایتتن قتتدرتمتتاوراءطب عتته و متتوان بازستتازی خ لتتی از
قدرتهای زندگ  ،قادر ن ست معازهای بته كتار
ببرد كه پ روانش نظرهای منفی دیگتران را در
مورد او بدانند بدون این كه متأثر شوند؟!
 م الد ،دست بتردار ،ختواهش مت كنم از ایتنموضود بگذریم.
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 باشد ،من مصم م گرفتتهام در متورد ایرتاندیگر با شما بحثی نكنم ،چه م دانم ،شاید ما
تان عتوض شتود ،یتا ایتن کته
زمانی كته نظرمت
پ مانهی زندگیاش ُ
پر شتود و متا بتتوان م از
نكات مثبت و منفی او با هم بحث كن م.
 شاید اینگونه بهتر باشد. هر از چندگاهی داستانهای كتابتان را چنتدباره م خوانم.
 وای چتترا؟ شتتما كتته ممتتامی نوشتتتهها راخواندید؟
 نكات متبهم زیتادی در نوشتتههایتان وجتوددارد كه برای در آن مابتور بته فكتر زیتاد
هستم.
 خب ،از خودم بپرس د. یكی دوبار قتبالً ستئوال كتردم ،ولتی جتوابدرستی دریافت نكردم.
 زندگی پ چ دهي من بته ایتن آستانی امكتانشكافتنش وجود ندارد.
 ولی در نوشتههایتان سئوالهایی پ دا م كنمكه بدون جواب گذاشتهاید.
 كدام سئوال؟! سئوال و گریزهای حساسی از جتوابگتویی بتهتما در م تان
آنها كه االن قصتد نتدارم بتا شت
بگذارم.
 و شتتما آزرده از ایتتن ب جتتواب گتتذاردنهاهست د؟
 من به عنوان خوانندهی كتاب شما بایتد دركنم هدف شما از نوشتههایتان چه است؟
 یك داستان خوب این است كه برای خواننتدهیخود مفاه می را به وجود ب اورد.
 مانند یك مابلوی مدرن كه انسان چون ختودشته
تاهر بت
تا مظت
تر در نم ت آورد یت
تش آن ست
از نقت
دانستن هدف نقاش از ایاتاد آن م كنتد و یتا
این كه دل به دریتا م زنتد و از ختود نقتاش
سئوال م كند.
 شاید اینطور باشد كه شما م گوی د؟ً به موقعش سئوالهایم را مطرح خواهم
 مطمئناكرد.
 سئوالهای ب رتری غ ر از آنچه كته متاكنونجواب دادهام ،حتا غ ر از آنچه كه شما مطترح
كردید و من هم جواب دادم؟
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 بل  ،سئوالهای ب رتري ،سئوالهایی كه ستال-تر و بعتد از
های زیادي ،بتهخصتو ایتن اواخت
خواندن نوشتههایتان فكرم را به شتدت مرتغول
كرد.
 م الد ،مرا م مرسان  ،چته ستئوالهتایی متی-مواند باشد كه آشفتهات كرده.
 به موقعش ،به موقعش با شما در م ان خواهمگذاشت.
 آه… باشد .ما آن روز صبر خواهم كرد ،ولتیم الد ،شاید م ل داری در مورد آن مرد متأهلی
كه با داشتن خانواده عاش من شده بود سئوال
كن ؟
 كدام مرد؟ آن مردی كه با موجته بته داشتتن همستر وچندین فرزند گرفتتار عرت متن شتد و ستماجت
عا بی داشت كته متن از همسترم جتدا و زنِ او
شوم.
 چن ن موضوعی را مبهم به خاطر می آورم. اما این مطلب جزء نوشتههای كتاب من ن ست،این را متن ختودم در صتحبتهای قبلتی برایتت
معری كرده بودم.
 شاید اینگونه باشد ،اما شما كه دیگر طتالقنگرفت د ،آیا آن مرد سمت به هدفش رس د ،آیا
شما معروقهاش شدید!
 متت الد ،ب مقتتدارم نكتتن ،متتن در زنتتدگیاشتباهات زیادی مرمکب شدم ،ولی ما ایتن حتد
سقوط نكردم ،من چگونه م موانستم بتا داشتتن
شوهر معروق مرد دیگری شوم؟
تت
تت شتتما را دوست
تد او ب نهایت
 معری ت كردیتم داشت و انستان در مقابتل مح بت نم موانتد
مقاوم باشد بهویژه اگتر آزردگتی هتم داشتته
باشد.
 ولی نه هر محبت و عالقهاي ،و نه نستبت بتههر آدمی كه خردهای چند از این كاال در چنتهی
احساسش داشته باشد.
 عاقبت ماجرا چه شد. او را متقاعتتد كتتردم ستتوی زن و فرزنتتدانشبرگردد.
 و او قبول كرد؟ چارهی دیگری نداشت ،ناگهان غ تبش زد ،متی-دان  ،من بخاطر فرزندانم حتا گاهی مابتورم
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همسر اولتم را بب تنم و ستاعتی معاشترمش را
محمل كنم.
 او این دیدار را چگونه م گذراند؟ م دان  ،از نگاهش با ممام منفری كه از مندارد ممنا م بارد ،و این ممنا را م شتود در
معانی مختل دستهبندی كرد ،نگتاهی كته مترا
م آزارد و حالم را بد م كند.
 در نوشتههایتان منفر و انزجار ب ش از حدیرا در مورد پدر بچههایتان ابراز كردید.
توانی احستا
 م الد ،مو نم دانی و شتاید نتتمرا در كن  ،او مرا و زندگی مرا بته ختا
ستت اه نرتتاند ،هرتتت ستتال از زنتتدگ ام رادر
اخت ارش گذاردم و او آنها را از متن ماننتد
یك دزد شبگرد ربود.
م الد ،آنچه را كته خوانتدهای و در كتردهای
حق قت محش است و من هرگز در زندگ ام این حد
نداشتهام ،امروز به ختاطر
از كسی منفر عم
بچهها و نوههایم مابورم متتحملش باشتم حتتا
اگر ایتن دیتدار در متدت كومتاه و در حضتور
دیگران باشد.
 باالخره روزی با شتااعت یتك زن دل تر ُمهتر
"باطل شد" را محكم بر سر ب مویش كوب دید.
نتتازن ن دقتتایقی را در ستتكوت گذرانتتد .چتته
م دانم ،شاید این احسا ستنگ ن بته او دستت
داد كه از بلندی سقوط م كند و در ابتدا عم
حادثه آنقدر سنگ ن و ناباورانه استت كته از
گلو فریادی بر نم آید ،ما لحظتهی فترود بتر
مح طی سخت كه همه چ ز را متالشی م كند و بتا
نالتتهای كومتتاه و جانستتوز پایتتان م گ تترد.
خندهای كوماه ،گرفته و ُ
پر از ستئوال كترد و
پرس د:
 باید نوشتههایم را خ لی بتا دقتت خوانتدهً مثل همان روزها؟
باش ی ،حتما
 بل  ،ه چ سطر و ه چ معن ای را بدون فكر وحالجی نزد خودم رها نكردم.
 م دان ُ ،مهر باطل شد را زمانی بر فترق او
كوب دم كه م دانستم هرت سال دیر شتده ،ایتن
حق قتی را كه باطلش م كتردم در واقتن هرگتز
نمیبایست از ابتدا به وجود م آمد ،امتا متا
انسانها اغلب در نهایت قدرت موان و خواستن،
تراه
تت م ،ب ت اراده و گمت
تع فی هست
تودات ضت
موجت
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هست م و من خودم یكی از آنها بودم ،در حالی
كه از ن روی عر قدرت م گرفتم ،در ع ن حتال
ضع و سستی نران دادم ما وجتودم ،هستتیام و
عرقم به ماراج برود ،بعد هم آنقدر ن رو بته
كار بردم ،آنقدر جنگ دم ما موانستتم رهتایی
ب ابم ،رهای ای نسبی كه جسمم را رهان ده نه
روحم را.
تدهای
توز و پ چ ت
تودات مرمت
تا موجت
م ت الد ،مردهت
هستند ،زنهتا ،منظتورم اغلتب زنهتا در عت ن
یكرنگی و پاكی هرگز قادر به در این ماهوالت
نخواهند بود.
 م دانم ،و از متا پ چ تدهمر زنهتا و بافتتپ چ دهمر وجود و افكار آنهاستت ،ایتن رمتز و
رموز از ابتدای پ دایش ما وجود داشته و آنها
هرگز یكتدیگر را در نخواهنتد كترد ،اگتر از
ته
مرك بات ش م ایی وجود آنها ،كه آنهتا را بت
هم ن ازمند میكند بگذریم ،عوامل زیتاد دیگتری
تاه
تار هتم نگت
پ دا نم كنم كه آنهتا را در كنت
دارد ،حتا ثمرهای از آن ن ازها ،من ختودم در
این گوشهی دن ا از وجود آمش مه بتی كته م تان
مردان و زنان شعلهور است ستوزش كتاذبی نصت بم
م شود.
تی
تا دموكراست
تور بت
تویی در آن كرت
تواهی بگت
 م ختدرخرانی كه دارد باز این مركالت وجود دارد؟!
 بل  ،حتا شاید ب رتر از خ لی ممالك دیگر. برای چه؟ ایراد در كااست؟ احتماالً به خاطر این كه آزادی عمل و همتهیآزادیهای دیگر وجود دارد ،جتائی خوانتدم در
هر دموكراسی قدری دیكتاموری رق ت الزم استت
تت پ ت ش
توبی و موفق ت
ته خت
تز بت
ته ه ت چ چ ت
وگرنت
نم رود ،دخترها و پسترها از ستن ن كتودكی و
تار ،كتردار و
نوجوانی مرز و حتدی را در گفتت
معاشرت و آم زش از هترگونته در مقابتل ختود
نم ب نند ،در واقن انسان ست ر كمتتر دنبتال
خوراک م گردد و زمانی كه جسم و جان كمبتودی
احسا نكند انسان به دست خود آن كمبودها را
پ ش پای خود قرار م دهد.
 م خواهی بگویی در فرهنگ متا زن و مترد ازتتتم
تتتا هت
تتت بت
تتتود عواطت
تتتنگی و كمبت
گرست
می جنگند و آنها از س ری در عواط ؟!
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ته
تور دریافتتتهام ،وگرنت
ته م ت دانم ،اینطت
 چتانسانهایی كته همته چ تز برایرتان فتراهم و
تاجی بته جنتگ و ستت ز بایتد
مه است چه احت ت
داشته باشند.
 امتتا اگتتر انستتان و از دو جتتنس مختتالتاهم برقترار
زندگ شان را بر پایهی عر و مفت
كنند م موانند با كمك هم همهی مركالت زنتدگی
را بركافند و دستت در دستت هتم از م تان آن
پ روز ب رون ب ایند.
 مصور نم كن د اینگونته افكتار متال دوراناول هی عر و عاشق های آمر ن و قبل از ورود
به حقای زندگی روزمره بعد از آن باشد؟
 به قول خودت :چه مت دانم ،شتاید اینگونتهتتن و ماربته
باشد ،ولی متأسفانه من لذت داشت
آن را از دست دادهام.
 خانوم. آه… م الد ،اینقدر به من خانوم نگو ،گویتافراموش كردهای من اسمی هم دارم.
 شرمندهام ،باید به صحبت امروزمتان خاممتهبده م.
 واي ،وقت چه به سرعت گذشت. بل  ،هم نطوره ،پتس از برگرتت از ستفرمانبرایتان ملفن خواهم كرد.
ً ،نم دانم چترا از صتحبت بتا متو
 آه… حتماآرام م شوم ،جان م گ رم ما زمان بگذرد بتاز
مو ملفن كن  ،هر چند كه نگرانم كردي ،حقای
ملخی را در صدایت م شنوم ،آیا باید بت ش از
این عذابهایی را محمل كنم؟
 به یاد ب اورید كه گذشته ،گذشته است ،اگرتد،
تما را آرام م كنت
تم شت
تا هت
تا بت
تحبتهای مت
صت
خواستهی من هم هم ن است و چتون بتدون مطترح
كردن سئوالی جوابی در م ان نخواهد بود و در
پی آن نهفتههای دیگري ،این است كه ما بایتد
ته
تحبتهایمان ادامت
ته صت
تروا بت
تا و ب تی پت
ب ریت
بده م.
 باشد ،هرگونه مو بخواه  ،من همان اطم نانو احترامی را برایت دارم كه هم ره داشتم.
 برایتان ملفن خواهم كرد.ً ،ستفرت بخ تر و ختدایم نگتاه
 باشد ،حتمتادارت.
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***
از خودم به شدت عصبانی هستم .مرد م انستالی
كه ممام سع ام بر این است در زنتدگ ام كستی
از من آزرده و دل چرك ن نرود.
احترام عم قی برای آدم ان و بهویژه انسانها
قایلم .آدم ان؟! چون فرض هی داروین را قبول
دارم مثتتل او معتقتتدم آدم پتتس از طتتی دوران
وحوشت یعنی از زمانی كه موانست با پرت صتاف
بر روی دو پای خود مقاوم و پا بر جتا حركتت
كند انسان شده و احتترام انستان بتر انستان
ضروري .ما همه موجودات و بهخصو انسانها را
نم موان م دوست بداریم و این هم به احسا و
نود مرب ت اول هی ما بستگی دارد ،و اگتر در
مرب ت ابتداییمان حتا اگر هتم فاقتد احستا
باش م به ما ب اموزند همنتود ختود را دوستت
ً این
بداریم و به او احترام بگذاریم ،طب عتا
همه نفاق در طول زندگی به آن اضافه نخواهتد
تاه استت آدم
شد .و چون اغلب نم آموزند ،آنگت
در مرحلهی آدم ت باقی م ماند و به مكامل یك
انسان کامل دست نم یابد ،در واقتن آنچته از
ماست بر ماست.
از خود عصبان ام ،چون احسا م كنم گامی بته
عقب برداشتهام و با همهی عاطفته و احترامتی
كه برای نازن ن در خود حس م كنم آگاهانه در
خالل حرفهایم او را م آزارم .او م دانتد متن
مملو از پرستشهای ب جتواب مانتده هستتم .زن
پخته و زیركی است .باید خ لی از ستئوالهتای
مرا در خالل صحبت هایمان از قبل حد زده باشد
و در پاسخگتویی طفتره مت رود .ولتی آیتا در
مصتتورش م گناتتد متتن او را روزی در مقابتتل
پ چ دهمرین و عم مرین سئوالم قترار ختواهم
داد .پرسری كه چون موم ایی سالها خفتته ستر
از خواب ساكت خود بر م دارد بتدون ایتن كته
ام دی به دوباره خفتنش باشد.
چگونه و با كدام دل ب ضتربان از ضتربانهتای
گذشته از او بپرسم ،مفهوم آن جملتهی كومتاه
در نوشتتتهاش" ،زن سرریزدآ سرراله" بتتا آن همتته
ه تتاهوی ستتاكت و خفتتته در بستتتر زمتتان چتته
میباشد؟
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آیا در اخت تار و اجتازه متن استت بتا طترح
ً وحرتنا مترین
سئوالم وارد ماریكمرین و حتما
مرحلهی زندگ اش بروم؟
آیا او زمانی كه در البتالی جمتالت نوشتتههایش
اس ر در داربست قال چه ،گتلهتا دانته دانته
َ
پرپر م شوند ،آیا او خود آن گلهاست؟
آیا آدمی در حریم خلوت كودكی او دستبرد زده
است؟
آیا آن روزها با بودن متن بته او یتاد داده
بودند طعمهای جوان و خام در دستر استت ،او
ُتتن متتا ختتودت را
را آمتتاده و ستتپس آلتتوده ك
برهان ؟
آیا آن روزها ،آن حرفهتا و آن اشتكهتا مثتل
بادبادكی ساخته شده از قدری كاغذ كم مقتدار
ِ آسمان صتاف
و قطعهای نی و چسبی آبك ن در دل
زندگ  ،رقصی فریبانه و آلوده بود؟
حال ،من چگونه م موانم ایتن ستئوال زنتده و
مردهی ب ش از چهل ستال قتدیمی را بتا او در
م ان بگذارم؟
گ رم او آنچه را كه بتوده بترای متن بتازگو
تود؟ آیتا او
كند ،واكنش بعدی من چه خواهد بت
را یك قربانی م ب نم و یا این كه موجودی كه
برای ناات خود از مخمصهی زندگی و با مبتانی
دیگران قصد قر بانی كتردن موجتود دیگتری را
داشت .و اگر اینگونه باشد ،آن آدمی كه چنتگ
تود؟ آیتا آن
بر زندگی جوانِ او انداخت كته بت
ناآدم ،آن ب مار جنسی كه در شرف انستان ت و
در حرمت مذهبران نتازن ن بتر او حترام بتود
مقصر است؟ و اگر اینگونته باشتد چترا همتان
روزها برای من ب ان نكرد .او كه م دانست من
به خاطر او و عر خودم هر بالیی را بته جتان
خریدار بودم .آیا او امروز با متن در م تان
خواهد گذارد یا این كه حق قتی را با دروغتی
دیگر كتمان خواهد كرد؟ آیا اصوالَ در حت متن
است كه بدانم؟
حق قت این كه امروز در رشتهای كار م كنم كه
ُ
پر از عاایب ب ن آدم ان است .آنقدر آدم تان
گمراه دیدهام كه انسانها را گمراهمر كردنتد
كه خوش ب نی كودكانهام را نسبت بته دن تا و
هر آنچته در آن استت از دستت دادهام و هت چ
امفاقی و ه چ حق قتی كه در این زم ن گرد به

نازن ن همزاد من...

503 /

وجود م آید بترایم عا تب و ب ستابقه ن ستت.
آدم ان ،انسانها و همهی آنهای دیگر هنوز كه
هنوز است در مواقن بروز خرم و كوری ب نای ،
موی در پرتش بلند م شود.
اما ،با ممام اینها ،اگر فكترم ،حدستم غلتط
باشد چه؟ آیا انسان بیگناهی را كته در آمتش
زندگ اش سوخته و از او جتز ُ
مرتتی خاكستتر و
شرارههایی هنوز گداخته از عرتقی نافرجتام و
ً
مدفون زیتر خاكستتر بتاقی ما نده را غ ابتا
محكوم نكردهام.
آیا در ح من است سئوال كنم و در حد او كته
پاسخ بگوید؟
آه…
به قول این مردم
"آن روز و آن غمی"

13
وقتی هواپ ما در فرودگاه لو آنالس به زمت ن
تاعت م شتد كته پتس از موقت
نرست چهتارده ست
ً كوماه مدمی در فرودگاه ش كاگو مابقی
مقریبا
ایام را در آسمان گذرانده بودیم.
در جایی خواندم خ لی از انسانها كه در ستطم
زم ن به ه چ اصول مذهبی اعتقادی ندارند ،در
هواپ ما و در آسمان ب كران ب رتر خود را به
خال احتمالی خود نزدیك م ب ننتد ،در رختوت
مر از جان با او خلوت م كنند ،در خالل ایتن
ن ایش و از م ان پناترهی هواپ متا دستت بته
تر و
توب و ب خطت
تفری خت
تب ست
تان او زده طالت
دامت
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رس دن به مقصد م شوند .ب شتك بایتد متر از
وقود سانحهای و از دست دادن جانِ ش رین باشد
كه آنها را ایتن چنت ن بته خدایرتان نزدیتك
م كند .اما من در طول پرواز چندین بار ستعی
كردم از م ان پنارهی هواپ ما حد بزنم چنتد
هزار پا با سطم دریای آمالنت ك كته در فتراز
آن در پرواز بودیم فاصله داریم.
ُمقش و كوسههایش.
دریای آمالنت ك با ع
پ وند ما با خانه و هتر آنچته ختاطره در آن
داریم ناگسستنی است .هر بتار خانته را متر
م كن م ،بهخصو اگر مستافرت طتوالنی در پت ش
داشته باش م دلتنگی ما ب رتر م شود ،و حتال
من در این فضای ناشنا و مح ط ناشنا مر این
ً
دلتنگی را بهویژه در مورد فرزندانمان عم قا
در هلنا حس م كردم .ضربالمثلی در زبتان متا
م گوید:
"بیرون خوب است اما خانه ب ترین است"

زمان موق و معویش هواپ ما در ش كاگو متوجه
شدم روز ورودمان به لو آنالس را به نریمتان
اشتباه گفتهام و ما در واقن یتك روز زودمتر
وارد م شدیم .الزم بود برای سر در گم نماندن
نریمان به وس لهی ملفن به او خبر بدهم.
در سالن انتظار و نزدیك ما ختانم آمریكتایی
ً جوانی با چمدانش نرسته بود .موجتهاش
مقریبا
تاالخره طاقتت
به گفتگوی ما جلب شتده بتود .بت
ن اورد و پرس د:
 به چه زبانی صحبت م كن د؟ خودم ایرانی هستم و زبان متادريام فارستیاست ،همسرم متولد كرتور فنالنتد و متا مقت م
كروری در یكی از ممالك اسكاندیناوی هست م و
به زبان آن كرور مکلم م كن م.
 آیا فرزندانی هم دارید؟ بل  ،ما سه فرزند داریم. آنها به كدام زبان صحبت م كنند؟ زبان اول آنها زبان مملكت محل اقامتمتان،زبان دومشان زبان مادريشان ،انگل سی را بته
خوبی مكلم م كنند و زبان فارسی را به ختوبی
متوجه م شوند ولی كم صحبت م كنند.
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 چه خوب ،چه عال  ،در واقتن فرزنتدان شتماچهار زبان م دانند؟
 بل  ،هم نطوره. به كدام شهر مسافرت م كن د؟ ما عازم لو آنالس هست م.و ما حدی كه زبان انگل سی نه چندان قوی متن
اجازه م داد برایش موض م دادم و اضافه كردم
بایتتد ملفنتتی پ تتدا كتتنم متتا بتتتوانم بتته
خویراوندم متاجرای زود رست دنمان را موضت م
بدهم.
 از كارت ملفن من استفاده كن د ،ب ای د باهم برویم من م دانم ملفن كاا قرار دارد.
از جا برخاستت م .هلنتا بتا معاتب نگاهمتان
م كرد .بترایش موضت م دادم كته او م خواهتد
لطفی در مورد ما بكند.
و به اینگونه خانم آمریكایی ناشنا چمتدانش
را نزد هلنا گذاشت و من بعد از ربتن ستاعتی
مالش كه موف نردم نریمان را پ دا كتنم نتزد
خویراوندی دیگر پ امی برای او گذاردم و بته
سوی هلنا برگرت م.
خانم آمریكایی بعد از مدت كوماهی بته گرمتی
از ما خداحافظی كرد و سوی مقصد خود رهستپار
شد.
 م الد ،چه خانم مهربانی بود ،چگونته جترأتكرد چمدانش را این جا منها بگذارد و با متو
تل را اناتام
برود ،آیا اگر ما بودیم این عمت
م دادیم؟
 نمی دانم ،خودم هم در این فكر بتودم ،بتااین همه حوادا كه بترای او و كرتورش امفتاق
افتاده باز به دو انسان غریب اطم نان كرد.
 حال اگر عكس قض ه را بستنا م ،متو چگونتهجرأت كردی من را با چمدان او منها بگتذاري،
اگر حادثهای امفاق م افتاد ،اگر او چ زی در
چمدانش داشت كته ممنتود و یتا خطرنتا بتود
چه …؟
 هلنا ،عزیزم ،حت بتا موستت ،متن شت فتهیسادگی و اطم نان او به خودمتان شتدم ،و متو
م دانی در خصلت من است بته انستانهتا ،حتتا
غریبهها هم اطم نان كنم ،در نت اه به اهم ت
ً فكر نكردم و برای هم ن پ رنهادش
مطلب دق قا
را پذیرفتم.
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ِ من ،در واقن این متا متردم عتادی از
 عزیزمل تهای مختل ن ست م كه بتا همتدیگر دعتوا
تم هستت م ،آنهتایی كته ستود
داریم و دشمن هت
مادیات خود را در این م ب نند كه مردم عادی
بدخواه و دشمن هم باشند به ایتن آمتش دامتن
م زنند ما به ایتن طریت بهترهی ب رتتری از
اعمال غ رانسانی خود ببرند ،در واقن هر چته
آب را م رهمر كنند شانس ب رتتری بترای صت د
ماهی ب رتری خواهند داشت.
ـ دیدیم او به ما اطم نان كرد و ما بته او ،و
ه چ جای دن ا هم خراب نرد.
در مما ملفنی دیگری در فرودگتاه لتو آنالس
ته
تا بت
تاعت ورود مت
تتم ست
تا خویر تاوندی دانست
بت
نریمان رس ده و او به سوی ما در حركت است.
طوالنی بودن راه و ُ
نه ساعت اختالف زمتانی كته
ب ن دو كرور وجود دارد ما را به كلی خسته و
ً از پا انداخته بود .هتوای لتو آنالس
مقریبا
و سرحال آورنده بتود .در نت اته چهتار
لط
ساعت دیگری را كه در انتظار رست دن نریمتان
تراف خ ابتان
سپری كردیم بتا قتدم زدن در اطت
تود .بتاالخره
فرودگاه محملتش راحتتمر شتده بت
خانمی از ظاهر امر ایرانی سوی من آمد.
 آقای م الد؟ بل  ،خانم ،سالم!تواهر
تاز خت
تن مهنت
توره ،مت
تان چطت
تالم ،حالتت
 ستنریمان هستم ،خ لی خوش آمدید.
 همسرم هلنا.و او به گرمی و لطافت با هلنا بته انگل ستی
احوال پرسی كرد.
 خ لی وقته منتظر ماندید؟ بل  ،مهتم ن ستت ،مقصتر ختودم هستتم ،پتسنریمان كااست؟
 جای پار نبود ،نزدیتك درب خروجت  ،كنتارامومب ل ایستاده است.
نریمان كنار صندوق عقب امومب ل بنتز آخترین
س ستم خود ایستاده بود .سری مكان داد و متن
جامهدانها را در امومب ل قرار دادم .ختانمی
به امفاق دختر جوان  ،هر دو ایرانتی منظتر،
به ستوی متا آمدنتد .ختانم را متن از دوران
گذشته ما حدودی به خاطر آوردم .اشترفختانم،
همسر نریمان بود .ستالم و ختوش آمتدی بست ار
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كوماه و رسمی به عمل آمد .من در جلو و باقی
در قسمت عقب امومب ل جای گرفت م.
برای این كه جمله كوماهی را كته مهنتاز بته
هلنا گفته بود مرجمه كنم رو به عقب گرداندم
و با نگاه متعابُ ،
پتر از ستئوال و حتاكی از
ناباوری هلنا مواجه شتدم .بتا ممتامی نگتاه
ِ آب اش از متن م پرست د كته آیتا
پرسرگر سبز
ً دعوت شدهایم؟! اگر دعتوت شتدهایم پتس
واقعا
این چه رسم پ رواز است.
برخورد نریمان بس ار سرد و غ ردوستانه بود.
نه دست مرا فررد و نه دو كلمه خوشامدگفت!
ساعتی را كه در راه بودیم به صحبتهای كوماه
و متفرقه گذشت .ابتدا مهناز و دختتر جتوانش
در مقصدشان پ اده شدند و سپس به ویالی زیبتا
و بس ار مالل آنها در منطقهای بس ار دلگرتا
رس دیم .آنچه برای من و هلنا مسلم شتد ایتن
بود كه زندگی عتادی و بته روال یتك س ستتم
سوس ال دموکراسی كه ما به آن و در حد متوسط
تل آنچته كته
مادی آن عتادت داشتت م در مقابت
م دیدیم غ ر قابل مقایسه م بود .متا زنتدگی
زیبتتتا و مرفتتتهای داشتتتت م ،نتتته خرتتتك و
كاپتال ست .
نریمان آن حالت طب عی و گرم محبتآم ز گذشته
را نداشت این اشرفخانم بود كته مهتار را در
دست و همه چ ز را محت اخت ار و كنتترل ختود
داشت.
نریمان پس از آخرین دیدار متا فربتهمتر بتا
غبغبی ُ
پ آلود و در پی آن كومتاهمر بته نظتر
ُ
م رس د ،همسرش هتم كومتاه ،م پل بتا موهتای
كوماه ب حالت و از حاالت سخنگوی چهرهاش م شد
خواند كه ُ
مهی از هر شور و نراط زندگی استت.
ِ زنتدگی از آنهتا
پس آن همه ثروت؟ چترا شتور
گریخته است؟ نریمان پ رنهاد كرد برای ختارج
شدن خستگی سفر از من بهتر است ستاعتی را در
جكوزی متصل به استخر بنر ن م و ما با كمتال
م ل پذیرفت م.
اشرفخانم گویا از هلنا خوشش آمده بود .موجه
زیادی به من نداشت ولی در ع ن حال م ل داشت
به کمک مترجمی من با هلنا صحبت كند .به نظر
تان
ته زبت
تن بت
تدام از اق توام مت
م رس ت د ه ت چكت
ً
انگل سی مسلط كافی ندارنتد .بترایم مقریبتا
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مسلم شده بود در طی ب ست و پنت ستال اقامتت
در آمریكا نتوانسته بودند زبان را به ختوبی
یاد بگ رند .به خاطرم آمد در دیدار نریمتان
از كرور محل اقامت ما در خریدهایی كه اناام
م داد من نقش مترجم او را ایفتا م كتردم در
صورمی كه متردم آن كرتور بتهویژه كارمنتدان
فروشگاهها به زبان انگل سی مسلط هستند.
تراوت از هتم
به هر صتورت آن چنتد ستاعتِ ب طت
مالسی آنها گذشت و ما به اماقمان راهنمتایی
ً بتزرگ مان ند امتاقی در
شدیم .اماقی مقریبا
تا ماتزا ،روشتوئی و موالتت
هتل با کمتد لبت
خصوصی و ملفنی بر روی م ز نزدیك مختخواب دو
نفره ،خرك و ب روح ،و یا این كه من اینگونه
م دیدم ،ولی هر چه بود مم ز و راحت بود.
هلنا درب اماق را بست .به لطافت و گرمی بته
گردنم آویخت و با مأثری در صدایش پرس د:
 م الد ،آیتا از آمتدنمان بته ایناتا راضتیهست ؟
 چطور مگه ،مو راضی ن ست ؟ م الد ،دست بردار ،مو به ختوبی مقصتودم رام فهم .
 منظورت استقبال آنها از ما است؟ بلتت  ،چقتتدر ستترد و غ تتر دوستتتانه ،دلتتمم خواست از همان فرودگاه بر م گرت م.
حلقه بازوانش را از دور گردنم بتاز ،بتا دو
دستش صورمم را نوازش کرد و گردشتی در امتاق
اناام داد.
تاید خستته بودنتد ،شتاید بت ن
ِ متن ،شت
 عزیزخودشتتان مرتتاجرهای داشتتتند ،متتا نمتت دان م،
انسانها را در مرحلهی ابتدا نم شود به ختوبی
شناخت.
هلنا همانگونه كه مرغول جا به جا كردن جامه-
دانها بود پرس د:
 آیا ما كنون كس  ،بهخصو مهمانهایی كه مانزد خودمتان د عوت مت كن م مرتاجرهی متا را
دیدهاند ،یا این كه اثترات مرتاجرهی متا را
روی خود احسا كردهاند؟ حال چه م كن م ،آیا
مدمی را كه دعوت شدهایم م مان م؟
 آنها ما را دعوت كردهاند ،خوب ن ستت اگتردر اول ن دیدارمان ،بهخصتو بتا اشترفختانم
رنا ده شویم.
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اشرفخانم هم در دعوت ما سه م بود؟
عزیزم ،من ختودم قبتل از متدار ستفر
با او صحبت كردم.
احسا نكردی جایی از ایتن دعتوت لنتگ

 آیا آریملفنی
 خب،است؟
ً
 حق قتا نه ،مو خودت م دانتی متن چقتدر دراین مراحل حسا هستم ،به سختی دعتوت ایتن و
آن را قبول م كنم ،او در صحبت ما بس ار گرم
و دوستانه گفت منتظر ما است.
 عا ب دلم شور م زند ،اگر ایتن روال آنهتاادامه پ دا كند چه خواه م كرد؟
 معتقدم م زبانی كه مهمان دعوت م كند بایدپای دعومش هم بایستد.
 م خواهی بگویی خودمان را به آنهتا محم تلكن م؟
 ما م موان م از فردا به هتتل بترویم ولتیپ رنهاد م كنم چند روز بمان م متا آنهتا را
ب رتر برناس م ،شاید عملشان ب هدف و زودگذر
بود ،م مان م ما به ب ن م چه پ ش م آید.
 باشد ،هر چه مو بگوی  ،ولتی چترا نریمتاناین همه مغ ر كرده ،او آن شخصی ن ست كه در
خانه ما و با هم بودیم ،او و پسرش چقدر گرم
و صم می بودند ،پسرش بارها بته بچتههای متا
گفته بود چقدر خوشحال است اقتوامی بته ایتن
نزدیكی را دیده و با ما آشنا شده.
 م دانم ،من هم جا خوردم ،بترایم غ رقابتلمصور بود ،ولی فراموش نكن انسان جایزالخطتا
است.
 جایزالخطا یعنی چه؟این جمله را ناخودآگتاه و بته فارستی ب تان
كردم.
 مرجمهاش م شود :انسان كامل وجتود نتدارد.آگاه و ناخودآگاه از همه خطاهایی سر م زند.
 خ لی خستهام ،سفری طوالنی بود اما در كنارمو به من هم ره خوش م گذرد ،زمانی كه با مو
منها هستم باهات یكی م شوم.
 م دانم ،برای من هم هم نگونه است ،بی متوتتهاي ،ستفری
سفر لطفتی نتدارد ،مت دانم ،خست
بس ار طوالنی بود آن هم با ایتن همته اختتالف
ساعت كه وجود دارد ،بهتر است بخواب م.
 -صبم چه ساعتی ب دار م شویم؟
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 از نریمان سئوال كردم ،گفتت خانته استت واگر هم ب دار شدیم و او خانه نبتود صتبحانه
را بخوریم ما او برگردد.
 م الد ،شب بخ ر عزیزم.ِ من ،خوب بخواب .
 شب بخ ر عزیز م الد ،دوستت دارم. من ب رتر دوستت دارم. آه ..مو هم ره هم ن را م گوی .از اطم نان ختاطر بته ختواب
و با نفسی عم
عم قی فرو رفت.
ولی خودم با ممام خستگی و در ع ن حال نرتاط
مضاعفی كه از غوطه خوردن در آب دا جكوزی و
ماسا ُ
پر قدرت آب به ممامی عضالت كوفته بدنم
به من دست داده بود خواب از سرم پریده بود.
به ه بت عملی كه اناام داده بودیم ،یعنی به
ترا
تدیم و چت
ترا آمت
تردم .چت
تیکت
تر مت
تفرمان فکت
ست
اینگونه شد .چرا نریمان برخورد سردی با متا
داشت .اشرفخانم كه در واقن با مستمای نتامش
م بایست اشرف مخلوقات باشد چرا با نگاههتای
كناكاو و مهی از عالقه ما را م كاوید؟ چترا؟
مگر به قول قدیم ها و آنچه كه شاید ختود او
فرا گرفته بود ،جن دیده بود؟!
آیا م بایست م ماندیم و نتاظر بتاقی متاجرا
تان را نگتاه
م شدیم یا این كه احتترام خودمت
م داشتتت م و عتتذر زحمتتات م خواستتت م؟ آیتتا
م بایست به هتل م رفت م؟
از این گذشته پسرعموی دیگر مادر ،آن استتاد
تا ختانوادهاش در همت ن شتهر
مسلم نقاش هم بت
زندگی م كند ،برای او چگونه ماجرا را موج ه
كنم ،آیا متوجه حرفهای من خواهد شد یا ایتن
كه جانب نریمان را خواهد گرفت و یا این كته
اصوالً سكوت خواهد كرد و ما را به حتال ختود
خواهد گذاشت؟
شاید خستگی ب حد سفر ما را حسا كرده باشد،
مگر نه این كته هتر دوی متا دو شتب قبتل از
مسافرممان ما صبم در محل كارهایمتان ب تدار
خوابی داشت م؟
خوبی حرفهی من و هلنا در این است با انستان-
های ب شماری در مما هست م و یكی از ویژگتی-
ترم م حساست تهای بتا علتت و
های این شتغل مت
ب علت ب ن انسانها استت .یتاد گرفتتهایم در
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اینگونه موارد واقنبت ن باشت م و در نهایتت
آرامش و ب نایش نظر ده م و حتل اختتالف نظتر
كن م ،مرم م كن م و پ وند دهت م ،بته قتولی
محبت بریده شده را گره بزن م ما فاصله كمتر
و نزدیكتر شود.
باید سعی كنم قدری بخوابم.
روز بعد حوالی ساعت ده صبم به طبقته پتای ن
ساختمان و از آناا به داخل ح اط مرار خانته
كه غ ر از گل و گ اه مختل به یک درخت جوان
و منومند انار با معداد زیادی انارهای درشت
ِ خون ن مزین بود وارد شدیم.
و قرمز
نریمان با وس لهای سرگرم نظافت آب استخر از
برگهای فرو افتاده شب قبل بود .با حالت خرك
و جدی کارمند یک هتل پرس د:
 خب ،چطورید؟ دیرب ختوب خواب دیتد؟ جكتوزیباید خ لی كمكمان كرده باشتد ،متن ختودم از
سفری طوالنی كه بر م گردم اول ن كتارم همت ن
است.
 بلتت  ،بستت ار ختتوب بتتود ،بستت ار راحتتتتر روی بتالش
خواب دیم .بهخصو هلنا كه سر بت
نگذارده به خواب فرو رفت.
 صبحانه بخورید ،بعد از صبحانه برای دیتدنشهر این منطقه خواه م رفت.
سپس به ادامهی مم ز كردن استخر مرغول شد.
م ز صتبحانه چ ده شتده بتود .قهتوه ،نتوعی
ش رگرفته شده از دانهی ستویا ،كتورن فلكتس،
نان و دو نود پن ر مختل و دا نهای متوز در
كنار هر پ شدست .
هلنا پس از نوش دن فناانی قهوه سرحال آمتده
بود ولی خودم هرگز چای سفرهی صبحانه را بتا
ه چ نوش دنی دیگر عتوض نمت كنم .كمبتود یتك
استكان چای را به شدت حس م كردم.
مدمی بعد نریمان ما را بته شتهر رستان د و
خود برای اناام كاری ما را منها گذاشت!
شهر آن منطقه بر خالف شتهر های محتل اقامتت
خودمان كه به علت سترما و متاریكی شتشماهته
اغلب سرپوش ده است ،آناا در زیر آسمان آبتی
و روشن و گرم شهر پخش شتده بتود .بوم كهتای
زیبا و انباشته از اجنا بس ار گرانبهای آن
حكایت از ساكن ن مرفه آن منطقه م كرد.
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هلنا مانند هر زنِ خوش ستل قهی دیگتری مكمتك
بوم كها را م گرت و من را هم مانند هر همسر
مهربان و عالقمنتد بته كناكتاويهتای زنانتهی
همسرش به دنبال خود به هر سوی م كر د.
 م الد ،بوم كهای زیبا و بزرگی هستند ،ولتیاجنا آنها با موجه به این كه این كرور هتم
مول د و هم صادر كننده است خ لی گران است.
 هم نطوره ،من خرید زیادی نخواهم داشت.چهار ساعت به سرعت ستپری شتد .شتهر بست ار
و با ممام ازدحامش ،ستاكت بتود.
زیبا ،نظ
من كه هرگز این همه ساعت را در فروشتگاههای
خودمان مل نم كنم ،بتا مستل م محتش در پتی
هلنا به هر سو كر ده شدم.
حق قتش این كه در مدت این همته ستال كته در
اروپا زندگی كردهام یاد گرفتهایم كه ب ش از
احت اج خریدهای غ رضروری اناتام نتده م .در
واقن خرید نم كن م كه خریتدی كرده باشت م،
خرید م كن م زمانی كته بته آن جتنس احت تاج
داشته باش م.
به خانه كه برگرت م اشرفخانم از محتل كتارش
برگرته بود .خسته به نظر نم رس د .سالم عل ك
كوماه با متن اناتام داد ولتی ب رتتر متورد
خطابش هلنا قرار داشت.
پس از صرف شام كنار استخر به گفتگو نرست م.
اشرفخانم نگاهی به هلنا انداخت و با لبخندی
زودگذر پرس د:
 سوئ ت هارد ،آیا از شهر ما خوشتان آمد؟ بل  ،مكان زیبا و دلگرایی بود. آیا خریدی هم داشت د؟ نه ،هنوز چ تز خاصتی متورد موجتهام قترارنگرفت.
 ای واي سوئ ت هارد ،این همه وسایل و لبا -های زیبا!
 ما شاید باز فرصت برای خرید داشته باش م.اشرفخانم مرا مورد خطاب قرار داد و پرس د:
 آقای م الد ،چطور شد ناگهان م ل به دیتدارما پ دا كردید؟!
 حق قتش این كه م دانستم شما ایناا زنتدگیم كن د ولی هرگز در فكر مستافرت بته ایناتا
نبودهام عل رغم این كه م دانستم استاد نقاش
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هم ایناا هستند و من هم ره آرزوی دیدارشتان
را داشتم.
تدن
ته آمت
تم م بت
تاره مصت
تد یكبت
تور شت
تی چطت
 ولتگرفت د؟
 وقتی نریمتان و پسترمان بترای دیتدار متاً محبت ما را نسبت به خودشتان حتس
آمدند حتما
كردند ،چون با اصرار ما را دعتوت بته آمتدن
كردند.
 ولتتی نریمتتان شتتوهر متتن استتت ،متتن او راتت شتما را دعتوت
م شناسم ،او هرگز به من نگفت
كرده!
نریمان در مأی د حرف همسرش گفت:
 نه ،من به خاطرم نم آید شما را دعوت كردهباشم.
ولی از این كه ستر افكنتده ایتن حترف را زد
دانستم احسا خوبی نباید داشته باشد.
ته شتده بتود.
نگاه هلنا بته صتورت متن دوختت
نم دانم ،شتاید از حالتت چهترهام بتود ،چته
م دانم شاید از شرم صورمم سرخ شده بود.
 عا ب است ،برایمان مثل روز روشن شده بتودكه دعوت شدهایم ،بته ختاطرم م آیتد روزی در
خانهی ما و در حضور فرزندانمان كه همه زبان
انگل سی را به خوبی مكلتم م كننتد از جانتب
نریمان و پسرمان چندین بار دعوت شده بودیم،
یكبار هم نریمان جملهی "د روت رسرمي" را بته
زبان آورد.
 مصور م كنم اشتباهی صورت گرفته. اشرفخانم ،من خودم بتا شتما ملفنتی صتحبتكردم و خود شما دعوممان كردید.
 بل  ،بعد از این كه شما خود مان را دعتوتكردید ،من هم چارهی دیگری ندیدم.
هلنا نگران شده بود .به سترعت صتحبت متا را
قطن كرد و پرس د:
 م الد ،در چه موردی صحبت م كن د؟و من به سرعت موض م كوماهی دادم.
 حد م زدم ،از حالتت آشتفتهات پتی بتردم،عزیزم فراموش نكن كه ما مهمان هست م.
 م دانم ،آشفتگی من از حرفهای نتامربوط اواست ،كنترل كامل دارم ،ولی از گفتار اینهتا
ه چ سر در نم آورم.
 -حال چه خواهی كرد؟
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ً م ل دارم بدانم چرا این برختورد را
 واقعاپ ش گرفتهاند.
 آیتتا متتا خودمتتان را بتته اقوامتتت محم تتلكردهایم؟
تن را نرتان م دهتد ،و آنهتا
 ظاهر امتر ایتاینگونه پ ریزی كردهاند ،چه مت دانم ،شتاید
معارف ایرانی بوده كه من شناستایی آن را از
دست دادهام ،اما اگر معارف ایرانی هم بتوده
باید م دانستند این نود معارف آمتد ،ن امتد
دارد .م دان  ،دو ایرانی كته بخواهنتد وارد
خانهای شوند آنقدر با هتم معتارف م كننتد و
كلناار م روند به رسم احتترام کته اول وارد
آن خانه شود ،ولی پس از ساعتی كه از معاشرت
با هم خسته شدند با هم سر ناستازگاری پ تدا
م كنند كه كی اول خانه را مر كند.
رفتار اینها هم باعث شرمندگی من شتده و هتم
باعث كناكاوی من ،م ل دارم بدانم چه در ستر
دارند ،چون ه چ انسان بتا شخصت تی اینگونته
مهماننوازی نم كند.
اشرفخانم كناكاو به صحبتهای متا شتده بتود.
اشاره به هلنا گفت:
تا و ظری ت
ته زیبت
ترمان چت
تارد همست
توئ ت هت
 ستهستند.
 نظر لط شماست ،از معاریفی كه من در موردشما به كار برده بودم مرتاق دیدار و آشنایی
با شما شده بود.
اشرفخانم موضود صحبت را چنان سرین عوض كترد
كه با ممام طغ ان درون ام فرصت دیگتری دستت
نداد در مورد قبل سئوالی مطرح كنم.
 فردا عصر برای دیدار استاد نقاش مت رویم،ملفن كردند و دعوت به شام شدهایم.
 مابلوهای زیبایی از ایران درخانه دارید. بل  ،در هر نمایرگاهی مبلتغ متورد خواستتایران را درون پتاكتی م گتذارم و مقدیمشتان
م كنم.
 آیا با هم معاشرت زیادی دارید؟ من خودم زیاد نه ،ولی نریمان به حد زیادیبه پسرعمویش م رسد!
در صدای اشرفخانم حالتی بتود كه نارضتایتی
كامل او را م رساند.
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روبروی من دو نفر از نزدیكترین اقوام متادر
متتن نرستتته بودنتتد كتته متتا دو روز پتت ش
صم مانهمرین و خالصانهمرین عواط و احتترام
ب حدی را نسبت به آنها در خود حتس م كتردم.
خود كه ه چ به هلنا و بچهها هم منتقل كترده
بودم .با دن ایی از احسا محبت به دعومرتان
پاسخ گفته و به دیدارشتان شتتافته بتودیم و
حال آنها بدون ه چ دستاویزي ،بدون شترمندگی
از رفتار خود نه منها دعتوت را حاشتا كترده
بودنتتد بلكتته بتتدون رعایتتت آداب معاشتترت و
مهماننوازی در لفافه ،اما ع ان عتذر متا را
م خواستند.
گ ت شده بودم و نم دانستم چه مصتم می بایتد
بگ رم .باید از آناا م رفت م و خود را ناات
م دادیم یا این كه م ماندیم و با بزرگتواری
محمل م كردیم و شاهد باقی ماجرا م شدیم.
تد كته آنهتا
چه م دانم .شاید حق قت این باشت
تن
تد و در مواقت
تابی ندارنت
تت و حست
تاب درست
اعصت
خستگی جسم و روح ،پرت و پال زیاد م گویند.
شتتاید ازجاهتتایی ستتر ختتورده ،از خویرتتان
ب اعتنایی دیده و حال با بودن متا در كنتار
خود دیواری از دیوار ما كوماهمر برای ختالی
كردن غضب و نارضایتی خود پ دا نكردهاند.
ته هم رته در
آنچه برای خودم مسلم است این كت
ِعمال غضب ،ك نه و انتقتام دوری
زندگ ام از ا
كردهام .معتقدم انسان با انتقال ماریكمترین
و زشتمرین صفات خود به ایتن و آن كته بتدون
استثناء در همه وجود دارد ،نته منهتا جتایی
را ،وجودی را ،احساسی را فتم نم كند ،بلكته
خ لی از محسنات خوب زندگی را از دست م دهتد
و آن زمان است كه از خصلت زیبای انسان بودن
به آدم بودن منزل پ دا م كند.
 آقای م الد ،موجه كردید ،استاد و همسرشتانما را فردا شب برای شام دعوت كردهاند.
ترای
ً بت
تا
تل ،حتمت
تال م ت
تا كمت
 بل ت  ،بل ت  ،بتدیدارشان م رویم ولی من و هلنا م تل داریتم
استاد را بدون دغدغه خ ال و در مدت ب رتتری
بب ن م.
 ما هم به موجه و عالقهی شما به استاد آگاهشدهایم ،نریمان شما را چند ساعت زودمر نتزد
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ایران م برد سپس ما بعد از معط لی شركت بته
شما ملح م شویم.
تما چته نتود
 چه خوب ،راستی خانم ،شتركت شتكارهایی اناام م دهد.
 دولت موزین ش ر خرك شهر های نزدیتك را دراخت ار ما گذارده.
 باید كار ُپر درآمدی باشد؟
 بل  ،هم نطوره ،نریمان شركت را سالها پ شمأس س كترد ولتی متن و پسترمان آن را اداره
م كن م ،نریمان هم م آید و م رود! آیا م تل
دارید شركت را بب ن د؟
 بل  ،با كمال م ل. صبم زودمر حركت كن د ،نریمان شتما را بتهترف مت كن م،
آناا م آورد ،نهار را با هتم صت
ً او شتما را نتزد استتاد م رستاند ،بتر
بعدا
م گردد ما بعد ما به شما ملح شویم.
نریمان ساكت و مغموم به حرفهتا گتوش مت داد
بدون این كه اجازهی اظهار نظر داشته باشد.
اشرفخانم مانند شب متاریكی كته رو بته صتبم
برود اف روشنی پ دا كرده بود .لحن دوستانه
ً صم می او مرا بته فكتر فترو بترد.
و مقریبا
دقایقی قبتل متا را غاصتب و ستوءاستتفادهگر
قلمداد م كرد و حال قصد بخرندگی داشت .حاالت
و حرفهایش م رسان د كه :حال كه ایناا هست د
م ل دارم به شما خوش بگذرد .زنِ عا بی بتود.
نم شد او را به درستی شناخت .مانند پرندهای
خوش رنگ که در موقعش رنگ عوض م كرد.
حالت انسان سرخوردهای را داشتت كته حقتایقی
ملتتخ از دوران زنتتدگی گذشتتتهاش روان او را
فرسوده كرده باشد .و حال در نهایت آرامتش و
راحتی زندگی ،دنبال فرصت و بهانهای م گتردد
كه حالتهای غمانگ ز غضبهای گذشتهاش را ،چته
م دانم ،شاید حتا حتاالیش را ب رون بریتزد.
برایش مهم نبود مخاطتب و متحمتل حتاالمش كته
م مواند باشد .بهویژه این كه پرتوانهی محكم
و مطمئنی چون ثروت و قتدرت ناشتی از داشتتن
ثروت غرور ارزانی را در زنتدگی اجتمتاع در
اخت ارش گذارده بود .غروری كه در هر بازاری
به ُ
مفت هم نم ارزد.
انسان هر چه م كرتد ،از چك تدهی نادان هتای
خود م كرد.
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روز بعد سوی شركت كه خارج از منطقهی مصتفای
تاعتی از روز
زندگی آنها بود حركت كتردیم .ست
بود كه همه برای معاش در مالش و حركت بودند.
مراف ك سنگ نی بود .خطوط اموبان در هر جهتت
به شش ختط عبتور مقست م شتده بود و در هتر
اموموب لی غ ر از راننده سرنر ن دیگری دیده
تاط نته ختط
نم شد .عا ب هم نبود ،در آن منت
مراموا قرار داشت و نه ایستگاه اموبوس  .در
واقن اگر هر خانوادهای حد متوسط سه یا چهار
عضو داشته باشد و آنهتا محتل كارهایرتان در
نقاطی متفاوت و دور از هم قرار داشته باشتد
تد هتر كتدام
در نت اه بترای رست دن بته مقصت
احت اج به یك اموموب ل خصوصی دارند.
شاید برای آنهایی كه م دیدند اموموب تل متا
سه سرنر ن دارد این منظره قدری عا ب به نظر
م رس د به هر صورت به شركت رس دیم .منطقتهی
مكزیك ها بود.
تبش زد.
تان غ ت
تان ناگهت
تا نریمت
تس از ورود مت
پت
پسرشان سالم كوماهی كرد و در امتاقش كته بتا
دیواری ش رهای درون اماق را به ختوبی نرتان
م داد پرت م ز كارش نرست و اشرفخانم هم مثل
مورچهای كوچك و فربه از طری راهروهایی بته
اماقهای مختل سر م كر د .مح ط شركت زیتاد
بزرگ نبود .با معدادی معدود كارمنتد كته او
نران م داد م ل دارد همه را محت نظر داشتته
باشد.
ُنت مبلی منها برای خود
من و هلنا ساعتی را ك
گذراندیم .اشرفخانم گاهی زودگذر سری به متا
م زد ولی از نریمان خبری نبود.
 آقای م الد.اشرفخانم بود كه مرا مخاطب قرار م داد.
با آقای دكتر بهزاد آشنا شوید.
 سالم آقای دكتر.م تر دكتر را من با ب م لی ادا كتردم چتون
م دانم برای ایران ها القاب و م ترها خ لتی
مهتتم و ارزشتتمند استتت حتتتا اگتتر شایستتتهاش
نباشند.
من خودم نه محص الت آنچنانی دارم و نه م تری
و اگر هم داشتم هرگز از آن استفاده نم كردم
ما مورد احترام و یتا احتترام ب رتتر قترار
بگ رم .سی و اندی سال زندگی و كار در كروری
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سوس ال ستی كه م زبان من است یاد گرفتتهام
از م تر نم شود سوءاستتفاده اجتمتاعی كترد.
یاد گرفتهام انسان با هر دانری كته دارد در
وهلهی اول وجتودش چتون انستان مهتم و قابتل
احترام است .ما همه اگر یاد گرفته باش م كه
انسان باش م قابتل موجته و احتترام ختواه م
بود ،نه آدمی كه محص ل م كند ،علم م اندوزد
ما راههای بهتر و ب رتری برای آزار و اذیتت
این و آن ب ابد.
حتا در مصور من هم نم گناد زمانی كته ریت س
كل موئسسه ما برای دیدارمان م آید با موجته
به دانش و م تر عالی پزشتك بتودن او ،او را
دکتر خطاب كنم .اگر الزم باشد او مرا به نام
م خواند و من حتا او را به نام كوچك او.
آقای بهزاد پانزده سال از من ُ
مسنمر به نظتر
تر او را بته
می رسد .شاید برخورنده باشد اگت
اسم كوچك او بخوانم.
 از دیدارمان خوشحالم.و سر به سوی هلنا خم كرد.
 من هم هم نطور. چند وقت م مان د؟ حق قتش این كه برای دو هفته آمدهایم. این همه راه و فقط دو هفته م مان د؟سئوالی كه ماكنون دوبار از من پرست ده شتده
بود و هر بار حس معابی را بر انگ خته بود.
 شاید هم كمتر بمان م ،بستگی دارد.اشرفخانم در چرمان من خ ره شد و گفت:
 حاال كه مازه آمدهاید ،چه عالهای دارید.تویی
ته ست
ترد و بت
تاه را ادا كت
ته كومت
تن جملت
ایت
رهسپار شد.
 من در سفری پایتخت كرور شتما را دیتدهام،قبل از انقالب كرور خودمان از جملته ممتالكی
بود كه به آن مسافرت داشتم ،مردمی مهربتان،
مبادی آداب اما قدری سرد مزاج دارد .س ستتم
اجتماعی بست ار پ رترفتهای دارنتد و خصتایص
انسان شان بس ار باال و دست نخورده است ،یاد
گرفتهاند هر چه را كه كسب م كنند ما اندازه
الزم آن با بق ته و بته ویتژه هموطنتان ختود
تا از زنتدگی در آناتا راضتی
مقس م كنند ،آیت
هست د؟

نازن ن همزاد من...

519 /

 بل  ،از صفر شترود كتردیم ،منظتورم متن وهمسرم است ،بدون امكتاء بته كستی منهتا بته
اطم نان و احتترام بته س ستتم موجتود زحمتت
كر دیم و زندگ مان را پ ش بردیم ،گفتهی شما
كامالً صح م است س ستم اجتماعی آنها بر مبنتا
و اصول انستان ت و برابتري ،حتتا برابتری و
مساوات مادی بنا شده ،شما چطور ،آیا ایناتا
راضی هست د؟
 م دان د ،من قبل از مغ ر نظام موجتود دركرتتورمان استتتاد دانرتتگاه بتتودم و متتدریس
م كردم.
 چه خوب ،در چه رشتهاي؟ دكترای اقتصاد دارم و در این رشته متدریسم كردم.
 حال چه م كن د؟این سئوال ب مهابا از دهان من خارج شد .طب
یك عادت دیرینه هرگز شغل كسی را نمیپرسم ما
مبادا مخاطب را در مض قه اجتماعی و یا شاید
اخالقی قرار دهم.
 بعد از مهاجرت به این كرور با ممام مسلطمبه زبان این مردم ،شغل درست و حستابی گ ترم
ن امد ما این كه با آقای نریمان و همسرشتان
آشنا شدم و حال روزی چند ساعت در شركت آنها
به امور دفتری و حسابداری م رسم ،به هر حال
بهتر از ب كار گرتن است.
 بل  ،باید هم نگونه باشد. ام دوارم باز هم شما را بب نم. با كمال م ل ،من هم ام دوارم.نریمان از دور پ دایش شد .كمی شنگول به نظر
م رس د .قدری خوش و بش با آقای دكتتر كترد.
بوی الكل به مرامم خورد.
 اشرفجان دستور نهار داده ،پس از صرف نهارم موان د به مماشای مح ط اطتراف برویتد متا
وقت بگذرد.
مدمی بعد من و هلنا برای دیدن محت ط اطتراف
كه مملو از بوم كهای بزرگ و كوچك و محقر با
سل قههای مخصو مكزیك بود رهسپار شدیم.
 م الد ،چقدر مكزیكی این جا فراوانه. بل  ،مگر نم ب ن  ،هر چه مكزیكی كومتاه وكوماهمر ،فربه و فربتهمر بتود یتك جتا جمتن
كردهاند ،فراموش نكن ،ما هم در آناا و شاید
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بر خالف خواستهی دولت از این گردآوريهتا هتم
داریم پ دایش ایتن نتود جوامتن كوچتك بایتد
ازعدم همكاري ،فراگ ری زبان و فرهنتگ متردم
مهمان از كرور م زبانش باشد.
 باید هم نطتور باشتد ،راستتی مت الد ،چترااشرفخانم پ رنهاد كترد از بوم كهتای مختلت
عرضه لبا عرو دیدن كن م؟
ً مصور كرد چون ما دو دختر
 چه م دانم ،حتماجوان و دمبخت داریتم بترای آنتان پتی همستر
م گردیم!!
 حال كه این را گفتی باید برایت معری كنمپسرشان در خانه ما در مورد دخترهتا محبتت و
ً
تا
ته طب عتت
تان داد كت
ته خاص تی نرت
ته و موجت
عالقت
دخترها آن را به حستاب خصوصت تهای فتام لی
ً دعتوت بته
تا
گذاشتند ،او حتتا آنهتا را شخصت
ایناا كرد.
 اگر رفتار و گفتار آنهتا را در ایتن متدتً ماربه نم كردم م گفتم چه قوم و ختویش
حضورا
مهربان و با موجهاي ،ولی حتال م گتویم ،چته
خام خ االنه و چه احمقانه ،اگر آنچته را كته
در این چند روز شاهدش بودیم ،اگتر هتم چنتد
درصدش را حد زده بودم ب شك در متورد دعتوت
آنها و سفرمان به این جا معمت ب رتتری بته
خرج م دادم ،حق قتش این كته در عمتل اناتام
تك ضتربالمثل
شدهای قترار گرفتتهایم ،طبت یت
وطن :
را
رد امرا بر
"آن ا با لگد ما را از خرود دور ميكننر
دستان خود ما را باز به سوی خود جلب ميكنند".

ً به این خاطر كه دوباره از لگدهایران
 حتمااستفاده كنند!
ش رین خندید و دستهایم را در دست گرفت.
تر
تته ،ول تی اگت
تار گذشت
تار از كت
ته كت
تال كت
 حتاینگونه باشد ،كاش م دانستند كه نه ما و نه
فرزندان متا بتا ازدواج فتام لی نظتر ختوبی
نداریم.
 فكر م كنی با ما اینگونته رفتتار م كننتدچون خواست پسرشان را جدی نگرفت م؟
 نم دانم ،شاید اینطتور باشتد ،ولتی مطلتبباید كالً از جای دیگر خراب باشد.
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 از كاا؟ قابل معم و نت اته گ ریته .ابتتدا بایتدگذشتهی آنها را در نظر گرفت.
نریمتتان در مهتتران معلتتم دبستتتان بتتود و
ِ خانهدار و چتون مضتاد شتدیدی
اشرفخانم ،خانم
تان
تود داشتته نریمت
ب ن اقوام نزدیك آنهتا وجت
تاب
كمتر به حساب م آمد و همسترش اصتالً بته حست
نم آمده .اگر از دریچهی چرم آنها نگاه كنت م
والدین اشرفخانم اهل روستای شمال و هر دو از
ته
نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند ،بتا موجت
به این كه در آن شرایط روزهتای زنتدگی آنهتا
ً باید روی این زن
موضود عا بی نبوده ولی حتما
نقطهی ضع و عقدهی عم قی به جای گذاشته باشد
تدههای درونتی
كه موجب احسا خود كمب نی و عقت
دیگری شده باشد.
ته م ختورد و
قبل از مغ ر ر یم دری بته مختت
نریمان به پ رنهاد دوستی به آمریكا م آید و
در دكهای مرروب فروشی شرود به كتار م كنتد،
ته مرتتریان،
هم به خود الكل م رساند و هم بت
سالی م گذرد ،آپارممان كتوچكی م خترد و جتا
م افتد و به زودی همسر و دو پسرش را هم بته
آمریكا منتقل م كند ،باید شانس آورده باشتد
كه موانسته این دم و دستگاه را به هم بزند.
 ولی م الد ،چگونته امكتان دارد بتا بتارمنبودن و سرو مرروبات چن ن ثروممند شوند؟
ِ من ،بدان كه برای رس دن به یك زندگی
 عزیزخوب مادي ،همانگونه كته س ستتم سترمایهداری
امریكا حكم م كند ،باید شخص خ ل ها را زیتر
پا لگد كند ،از خ ل ها بگذرد ما ختود موفت
برود و به نوایی برسد.
 آه … م الد ،چه وحرتنا . م دان ؟ منازدبقا به این م گویند.تد گذشتت متا
 یعنی این كته از دیگتران بایتبتوان به خود رس د؟
ً هم نگونه است ،اما زندگی ایتدهآل و
 دق قاخوبی نم مواند باشد ،منظورم این كه شتخص از
نظر احسا و انسان ت فتروكش م كنتد ،محل تل
م رود بدون ایتن كته ختود از ابتتدا متوجته
باشد ،سپس وقتی عتذاب وجتدان و ناراحت هتای
درون و روحش بر او حتاكم شتد م ب نتد دیگتر
خ لی دیر شده و چون یاد گرفته منها به ختود
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فكر كند در نت اه به زندگی از درون آشفته و
از ب رون آرام خود ادامه م دهد.
 ما این كه روزی پ مانه ُپر شود ،آه ،ختودت
این را به من یاد دادي ،ح با موست و شتاید
این است نت اهاش كه امروز متا بته صتورتهای
مختل از آنها م ب ن م ،ابتدا مر محبت بته
خویران و احترام متقابل.
ً عقدهی حقارت و كمبودهای شخص تی و
آیا واقعا
اجتماعی گذشته ،انسان را ما این حد متزلتزل
و آشفته م كند؟
ِ من ،رشته مو روانكاوی است و مو باید
 عزیزبهتر از من بدانی و ماهوالت را بركاف .
 حتتس كتتردهام ،ولتتی چتترا استتتثناء قایتتلنم شوند؟
 از نظر اینگونه افراد ،همه مقصتر هستتند،همه را به یك چرم نگاه م كنند ،اگر هم همته
ب گناه باشند.
 حال چه م كن م؟ م مان م ،محمل مت كن م متا ب رتتر متوجتهحاالت روان و درون آنها برویم ،شاید منها با
همكالم شدن مثبت با این قض ه ،بتوان م آنهتا
را متقاعد كن م هنوز خویراوند هست م و چتون
دوستران داریم حرفهایران را م شنویم ،و این
منها به خاطر آنها بود كه از آن ستوی دن تا
برای دیدارشان زحمت سفر را متحمل شدهایم.
تو دلتم گترم
 م الد ،از داشتن همسری مثتل متم شود ،ولی مبادا فرار صتحبتهای ارزان بت ش
از حد معمول برود و مو از كوره در بروي؟
ِ من ،من موهایم را در دشتت پنبتهی
 نه عزیزپدربزرگ ستپ د نكتردهام ،بلكته مصتداق ستنگ
زیرین آس اب ،مرب ت خودم به خودم بتوده ،در
نت اه نگران نباش ،هر چ ز ب مزهای را م شود
با قدری نمك با مزه كرد.
 پس هر كاا از نظر احسا كم آوردی من خودمهمراه ات م كنم.
و بازوی مرا كه در بازوی خود داشت ب رتر به
سوی خود كر د و من گرمای بدنش را در آن عصر
گرم منطقه مكزیك ها به خوبی حس كردم.
 مطمئن باش ،هر كاا كم ب تاورم متو را بتهكمك خواهم گرفت.
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تا از
تنم ،آیت
تد س تئوال كت
تت نرت
تت  ،فرصت
 راستهدایای ما خوشران آمد .چ زی نگفتند؟!
 به واقن صورت روشنی از آن دستگ رم نرد. پرندهی ش رهای كتار دستت و سَتمبل طب عتت وتادبودی
پرندههای وحری كرورم ،برای این كته یت
از مملكت مرا داشته باشند پ رنهاد خریتدش را
تت كتردم ،دیتدم روی كتابخانته
داده بودم ،دقت
اماق ملویزیون خود قرار دادند ،متو م دانت ،
تن كته ستالم بته
در ممام طول سفرمان برای ایت
تودم،
مقصد برسد ،آن را در بغلم نگاه داشته بت
ام دوارم قدرش را بدانند.
 من در سل قهی آنها و در از زیبای هتا شتكدارم ،سالن پذیرایی آنها با آن ُ
مبلهای بتزرگ
و خالی از ظرافت ب رتر شب ه فروشگاههتای مبتل
تر آن
فروشی بود ما سالن پذیرایی یك خانه ،اگت
تزان
چند مابلوی نقاشی استاد بر دیوارهتا آویت
نبود اماقها ه چ جلوهی چرمگ ری نداشتند.
ِ متن،
 خودم هم هم ن برداشت را دارم ،عزیتزما بته ایتن جتا ن امتدهایم كته از ستل قهی
دیگران در مزی ن خانهشان ایراد بگ ریم!
ِ چرك ن شده است.
 م دانم ،شاید هم سببش دل امتتا نریمتتان بتتا ورود بتته خانتته و امتتاقپذیرایی ما ب اخت ار گفت :چه خانهی زیبتایی
دارید.
 نم دانم اگر بتار دیگتر ب ایتد نظترش چتهخواهد بود ،بار اول از نظر او شتاید خانتهی
ما به این علت زیبا جلوه داشت چون مزی ن آن
در سل قهی سه فرهنگ مختل است ،ستل قهی متو
عتتالی و لتتوازم زیبتتایی از كرتتورت انتختتاب
م كن  ،نظ ر هم ن پرندههای بلورین ،بعضی از
مابلوهای نقتش م ن تامور متن كمكتی در ایتن
هماهنگی م كند و آنچه را هم كه مردم هنرمند
این دیار م سازند هم نباید از قلم انتداخت،
ً نریمان مفاوتها را در زیبای ها دید،
طب عتا
قبول زیبای ها نباید ه چگاه قتراردادی و از
روی بها مع ار زده شود.
 ام دوارم استاد و همسرش نظ ر همت ن هدیتهرا كه دریافت خواهند كرد خوشران ب اید.
 استاد هنرمند است ،قدر زیبای  ،رنتگهتا وً زیبای هایی را كه كتار دستت انستانها
خصوصا
باشد م شناسد و با حس و سل قه زیبایی كه در
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ً خوشتش خواهتد آمتد و دوستت
هنر دارد طب عتا
خواهد داشت.
 م الد ،ام دوارم هم نطور باشد كه م گوی .ِ من ،نباید بدب ن باش م ،همانطور كته
 عزیزگفتم انسانها مختل و متفاوت از هم هستتند،
من استاد را بت ش از چهتل و چ ند ستال استت
ندیدهام ،ولی در این چند سال اخ ر كه با او
از طری ملفن در مما هستم شخص تی را به من
شناساند كه ب نهایتت قابتل اح ترام و محبتت
م باشد.
 مو هم ره از ایران خوب معری كردهاي.به شركت رس ده بودیم .دختتر جتوان و زیبتای
امریكایی مسئول قسمت اطالعات با لبخندی مل م
به ما خوش آمد گفت.
اشرفخانم پ دایش شد و ب مقدمه پرس د:
 خوب گرت د؟ بوم كها را دیدیتد؟ بوم كهتایلبا عرو را؟!
به نظترم قتدری دستتپاچه آمتد .موهتایش كته
ترود كتار در
م دانستم امروز صتبم قبتل از شت
شركت ساعتها زیر دست آرایرتگر بته فرمگ تری
مبتال شده بود حال قدری آشتفته و ب فترم بته
نظر م رس د .هلنا متعاب به من نگتاه م كترد
چون از حرفهای اشرفخانم كه به فارسی و سرین
ادا م شد ه چ سر در نمت آورد .ستالم گفتتم و
جواب دادم:
 بل  ،چند ستاعتی را بته گرتتن گذرانتدیم،بوم كها چ ز خاصی نداشتند كه مورد نظتر متا
ً بوم كهای لبا عترو ! ستل قهها
باشد ،خصوصا
همه مكزیكی و خارج از ظرافت ،نمت دانم چترا
آنها برای لبا عرو شان اینقدر پارچه مصترف
م كنند!
در پایان جرن عروسی آنچه بت ش از همته شتاه
داماد را خوشحال و سرزنده م كند كملباستی و
سبكلباسی عرو خانم است! از ایتن گذشتته متا
برای دیدن بوم ك لبا عرو ن امده بودیم.
 وای چه بد ،سل قهمان نگرفت؟ آماده باش د،به زودی حركت خواه د كرد.
 ما آمادهایم ،مگر شما نم آی د؟اشرف خانم رو به هلنا گفت:
تان چط توره؟ خ ل تی راه
تارد ،حالتت
توئ ت هت
 سترفت د ،خ لی خسته شدید؟ نریمان ابتتدا شتما
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را م رساند ،من كاری دارم كته بایتد اناتام
دهم ،بعد به امفاق او به شما ملح م شویم.
هلنا كه حرفهتای ستاده او را بته انگل ستی
متوجه شده بود با لبخندی مهربان چنتد كلمته
به انگل سی جواب داد.
تان
تت فرمت
تان پرت
تودیم .نریمت
تاعتی در راه بت
ست
اموموب ل ساكت و ُ
بغ كرده به رانندگی مرتغول
بود .ه چ حوصله صحبت نداشت و من هتم او را
به حال خود گذارده بودم.
باالخره انتظار چهل و چند سالهی من به پایان
رس د و نریمان زنگ درب خانه استاد را فررد.
دقایقی بعد استاد درب باز كرد.
 به ،به ،م الد عزیز ،بتانوی گرامت  ،ستالم،خ لی خوش آمدید.
 سالم استاد عزیزمتان ،از دیتدارمان بست ارخوشحال م.
و هلنا با ب آالیرتی او را در آغتوش كرت د و
بوسهای بر صورمش نراند .من هم كه جتای ختود
داشت .استاد در سن هرتاد و چند ستالگی چتون
مرد سالم و با نراط هفتاد ستالهای م مانتد.
تاو بته نظتر
صورمش بدون چ ن ،مهربان و كناكت
م رس د .موهایش جوگندم  ،قدری ماعد و بتدون
ریزش ،مثل فرم موهای خودم به باال و یك دستت
شانه شده بود .قامتی نته چنتدان بلنتد ،نته
چندان فربه امتا برازنتده داشتت .ه بتت یتك
ً برازندهاش بود.
استاد ممام ع ار نقاش واقعا
نریمان در مقابل او مانند كتوهی از گوشتت و
مپهای از استخوان به چرم م خورد.
 خ لی خوش آمدید ،آیا فرصتت كردیتد خستتگیسفر را از من ب رون كن د؟
 بل  ،ولتی باعتث زحمتت فتراوان نریمتان وهمسرشان شدیم.
 نه ،بته هت چ وجته اینطتور ن ستت ،متا راخوشحال كردید.
و این نریمان بود كه پاسخ م داد.
 خب خانم عزیز ،فرصت كردید در شهر زیبتایآنها بگردید؟
استاد به فارسی صحبت م كرد و مترجمی با متن
بود.
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 بلتت  ،خ لتتی زیبتتا و خ لتتی نظ تت بتتود،نمونههایی از آنها را متا هتم در شتهر ختود
داریم ،راست  ،پس همسرمان كاا هستند؟
 همسر من به زودی از محل كارش بر م گتردد،م دان د ،من سالها قبل در كرور محتل زنتدگی
تل از ایتن كته شتماها آناتا
شما بودهام ،قبت
تودم،
تتی بت
تان دوست
تهای مهمت
توید هفتت
تتقر شت
مست
سرزم ن بس ار زیبایی است ،بهویژه پایتخت آن
كه در وسط جزایر بزرگ و كوچتك زیتادی قترار
گرفته.
هلنا كنار استاد روی مبل دو نفره نرسته بود
و در حالی كه دست استاد را در دستش داشت به
من گفت:
تا
تدار مت
ترای دیت
ترا بت
تن چت
 م ت الد ،س تئوال كتنم آیند؟
 استاد ،هلنا م پرسد چرا بترای دیتدار متانم آی د.
 م دان د ،سن بتاال رفتته و مستافرت بترایممركل شده ،من حتا نقاشی را كه همهی زندگ ام
به آن پ وستته دیگتر نم متوانم مثتل گذشتته
ادامه دهم.
نریمان از جایش بلند شد و با عذر این كه ما
ساعتی دیگر به امفاق همسرش برم گردد به سوی
مقصدش روانه شد.
 خب ،م الدجان ،ام دوارم به شتما در ایناتاخوش بگذرد.
 ما ام دواریم و به این ن ت هم آمتدیم كتهشما و باقی اقوام را كه سال ان زیتادی استت
ندیدهام بار دیگر بب ن م ،م دانم كه همسترم
هم طالب هم ن است.
استاد ،ما فرصتت اجتازه م دهتد اگتر اجتازه
بده د ما م ل داریم ممامی كارهای نقاشی شما
را كه در خانه دارید بب ن م.
 با كمتال م تل ،ولتی آنچته را كته ایناتام ب ن د ب رتر از كارهای قدیمی استت ،آنچته
را كه در طول این همه سال كر دهام ،و اغلتب
زیبتتتامرین آنهتتتا را ،بایتتتد در خانتتتههای
عالقهمندان به هنتر پ تدا كترد چتون در طتول
ستتال ان و نمایرتتگاههتتای متعتتدد آنهتتا را
بردهاند.
 -در چه سنی نقاشی را شرود كردید؟
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 از شش ،هفت سالگ . مادر من برایم معری كرد روزی شما به مطبپدرش رفته بودید ،او شما را بر روی صندل ای
نراند و پرس د:

"در آیندآ چه میل داری بشوي"

و شما بدون لحظهای درنگ جواب دادید:

"نقاو"

آنگاه پدربزرگ من قلتم و كاغتذ دستت شتما و
قوطی كبریتتی روی م تز قترار داد و از شتما
خواست ما آن را مصویر كن تد ،و شتما پتس از
متتدمی مصتتویر زیبتتایی از متتدل را جلتتوی او
گذاشت د ،پدربزرگ كه بست ار ح رت زده شتده
بود گفت:

"استاد كوچولو ،یو روزی ب ترین نقاو دنیا خواهی
شد"

و حال این حق قت به وقود پ وسته و سالهاستت
كه ادامه دارد.
 بل  ،كامالً و به وضوح به خاطر م آورم ،متنحتا امروز جمالت عمویم را به ختاطر مت آورم،
او خود چون به هنر و نقاشی عالقه زیادی داشت
در اوقات فراغت مابلوهایی به وجود م آورد.
 من یك دانه از آنها را در خانهمان دارم. اصوالً هنر و نفاشی در خانوادهی ما متوروثیاست ،من ابتدا رشتهی طب را انتخاب کردم چون
پدرم اینگونه م خواست ،سه سال در این رشتته
محص ل كردم ،ولی عر به هنر ،بهخصو نقاشتی
تال در آورده
مرا كه آن روزها جوانی متازه بت
تازه از پتدر
بودم وادار كرد ما بتا كستب اجت
مغ ر رشته بدهم و در دانرگاه رشتهی هنرهای
زیبا و نقاشی ادامه محص ل بدهم.
 آیا پر مان د؟ نه ،هرگز پر مان نردم ،ولی شاید اگر طب بم شدم حاصل زحمامم بهتر م بود.
 این همته مابلوهتای زیبتا و زنتده كته ازدریچهي دیده ،انسان را شتاد و مخمتل روح را
شاداب و پر طراوت م كند ،مگتر نته ایتن كته
پزشكان با جزیی اشتتباه در در مان ب متاران
خود باعث از دست رفتن جان ب مار م شوند؟
اما شما و كارهای زیبای شما لطافتت رنگهتای
زیبای زندگی را به انسان منتقل م كنند و با
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قدری كنكاش در مابلوها م آموزد كته سترور و
شادی زندگی زیباست.
ساكت شدم و اثر حرفهایم را در صتورت استتاد
جستاو كردم.
هلنا گفت:
تداد زیتادی عكتس از كارهتای
 م الد ،متن معتاستاد را در ستایت ایرتان دیتدم ،ولتی اصتل
كارها اصالت و زیبایی دیگری دارد ،بتا ایتن
كه م دانم حق قت دارد ولی غ رقابل مصوره كه
اینها را دست انسانی خل كترده باشتد ،ولتی
عزیزم ،من كارهای مو را ب رتر م پسندم.
در چرمانم نگاه كرد و
پس از این گفتار عم
لبخندی جذاب محویل من داد.
 هلنا ،دست بردار ،متن در ایتن موقع تت ازته
ته در ارایت
تع ای كت
تام ست
تا ممت
تدگ ام و بت
زنت
زیبایی در كارهایم به كار م برم م دانم كته
هنوز شاگرد او محسوب شده و حتا به گرد پتای
او هم نم رسم.
ِ متن ،ستل قهها متفاومته و خواستتهها
 عزیزمتفاوتمر ،نظر من اینه.
 اما من ظرافتت ،لطافتت و دق تی را كته دركارهای او مت ب نم بنتدرت در كارهتای نقتاش
دیگری دیدهام.
 شاید از اثرات آن باشد كته روزی در دورانكودك ات آنچه را كه مو از او خواستته بتودی
مصویر كرد و بتا مخاطتب قترار دادن متو بته
"استاد مری د" روزنتههای زیتادی را در عتالم
كودك برایت نمایان كرد.
 و شاید همان بتدون ایتن كته او حتتا ختودبداند و بخواهد مروق من در كارهای نقاشت ام
شد.
 پس ب جهتت ن ستت متو اینقتدر والته او ،وكارهای نقاشی او را دوست م داري.
 ولی هرگز م ل ندارم شب ه او نقاشی بکرم. و این بهتترین طریقتهای استت كته انتختابكردهاي.
 م الدجان ،چه زبان غریبهای است ،هر چه دقتمتت كنم لغتتتی آشتتنا بگوشتتم نم ختتورد ،چتته
م گوی د؟
 در مورد كارهای شما صحبت م كن م ،این كتهتما بته چرتم
چه احساسات زندهای در كارهای شت
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م خورد ،در خانهی نریمان مابلویی وجود دارد
كه غ رممكن است از كنارش بگذرم بدون این كه
دقایقی روبرویش نایستم و در او خ ره نروم.
 كدام مابلو است. زن جوان و زیبایی است كه در مح ط سالمیبر روی موزای كهای ك زم ن دراز كر ده و به
خوابی طوالنی فرو رفته ،گویا رویایی ش رین
م ب ند چون لبانش به لبخندی زیبا و راضی
آراسته است ،من برای خودم اسم این مابلو را
«زیبای خفته» گذاشتهام ،شاید معاب كن د ،هر
بامداد كه از كنارش م گذرم همهی ام دم این
است كه از خواب خوشش ب دار شده باشد و از
آن برایم معری كند.
استاد متح ر اما با دقت به حرفهایم گوش
م داد.
از گرت طوالنی در مح ط خانه و آمل هی استاد
ساعتی م گذشت .به اماق پذیرایی برگرت م.
هلنا دوباره كنار استاد نرست و من هم در
جای خود قرار گرفتم .جای نرستنم را با
سل قه انتخاب كرده بودم چون پرت سرم ُ
پرمرهی
بس ار بزرگی ،کار دست از زن جوانی با
زیبایی شرقی بر دیوار آویخته شده بود .مدمی
پ ش با دقت مابلو را نظاره كرده بودم .در
نگاه گویای زن و چرمان مخمورش شرارههایی از
طنازی درون و برون او وجود داشت كه گرمای
مطبوعی را به نظارهگر منتقل م كرد .لبانی
ِ ف روزهای
زیبا و هو آلود ،چا بلوزدامن سبز
رنگش برجستگی دو س نه برجسته و جوان او را
دیدن مر م كرد ،و حالت دستهای باریك و بلند
ِ زیبایی كه به كمر بسته
برنزهاش در م ان شال
بود حالت مصممی به ب ننده م داد كه فقط
برای صفا دادن چرم خل شده است.
 م الد ،در فكر فرو رفتهاي؟ آه استاد ،به مابلوی پرت سرم فكر م كردم،ً زیبایی رویایی دارند.
زنهای ایرانی واقعا
 البته ،البته ،امتا متا قبتل از ازدواج وزایمان …
و با لحظهای زودگتذر از شت طنت در گفتتهاش،
كوماه خندید.
 آیا م دانی چه جای ختوبی را بترای نرستتنانتخاب كردهاي؟
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 نه استاد ،چنان محو زیبتایی متابلوی پرتتسرم شده بودم كه ب چون و چرا م ل به نرستتن
آن در من پ دا شد.
 خوب جایی را انتخاب كردي ،جای دوست عزیتزو دیرینهام ،استاد شاعر فریدون مر ري ،روحش
شاد هر بار به آمریكا م آمد محال بتود نتزد
ما ن اید و هر بار هم كه م آمد روی آن مبتل
م نرست.
 من ممامی كتابهای اشعار ایرتان را دارم وهمه را چندین بار خواندهام و در جتایش بتاز
هم به آنها رجود م كنم ،انسان غ رممكن استت
شعر كوچه ایران را بخواند و ناگتاه ختود را
در كوچتتهای آشتتنا كتته از در و دیوارهتتایش
رایحهی گلی آشنا پخش شده نب ند و در انتظار
دلداری نباشد بهخصو اشعار عاشقانهی ایرتان
كه ممامی احساسات خفتته انستانهتایی را كته
روزی عاش بودهاند ب دار م كنتد و خواننتده
را بتته دوران دلتنگ هتتا و ناام تتديها بتتاز
م گرداند ،ب مسمی نم مواند با شد كته او را
شاعر كوچه و بازار خواندهاند ،امتا استتاد،
مابلوهای شما هم بتا نتاظرینش اغلتب همت ن
گفتگو را دارد ،هنر آقتای مرت ری بتا ممتام
احساسامش فرم دادن وا هها و ساخت جمتالت بته
صورت اشعار مختل است و هنر شتما فترم دادن
همان وا هها و ساخت جمتالت بته صتورت رنتگ و
مصویر است ،اگر استاد مر ری بتر ستطم دفتتر
م نوشت شما همان هنر را بر سطم بتوم نقاشتی
پ اده م كن د ،نت اه این م شتود كته هتر دو
بر دل م نر ند.
طری عم
شد ،خ لی زود از م ان ما رفت.
 ح عمر انسان عاش زیاد پایدار ن ست ،اما بهعنوان یك شاعر معاصر ایران جاودانه شد.
 آه ،سن زیاد فراموشی مت آورد ،چترا چ تزیم ل نم كن د؟
 شما م زی به این زیبایی چ دهاید ،همه چ زوجود دارد ،در خانهی ما و در كنار شما جایی
برای معارف باقی نم ماند.
 م الد ،آیا استاد نظرش را در مورد كارهتاینقاشی مو گفته؟

نازن ن همزاد من...

531 /

 یكبار در گذشته كه از طری اینترنتت واردترش را پرست دم جتواب واضتحی
سایت من شتد نظت
نداد.
 شاید كارهای مو را نم پسندد؟! هنرمندی در حد او نم مواند كار هر كسی راقبول داشته باشد.
 ولی م مواند مروق خوبی باشد ،مگر نه؟! هلنا ،امروز ممام خواسته من با او بودن وستتئوالهای مختلتت در متتورد كارهتتایش استتت،
م دان  ،غ رممكن است مكانی را نران او دهتی
و یا انسانی را مقابل او قرار دهتی و او از
عهده خل دوباره آن موف ب رون ن اید.
این كه م گویم خل دوباره منظورم ایتن استت
كه آنچه را م ب ن م وجتود دارد ،و ایتن كته
م گویند خل شده در پرده ابهام وجتود دارد،
ولی او آنچه را كه دیده به همان صورت اصتلی
بر صفحه بوم به وجود م آورد ،یعنی در واقتن
خل م كند بدون این كه صتورت ابهتامی وجتود
داشته باشد ،در نت اته خلقتت و خلت چ تزی،
مع ارهتتای مختلفتتی دارد ،و او چتتون انستتان
درستی است م ل ندارد سخنی بگوید كه در فكتر
خودش به حق قت نزدیك نباشد ،در نت اه ستكوت
م كند و من م دانم كه سكوت باالمرین سخنهاست
و من به این سكوت او احترام م گذارم.
 پس همهی آنهایی كته در متورد كارهتای متوصحبت م كنند و نظر م دهند؟ …
ً م تل نتدارد یكتی از
 چه م دانم ،او حتمتاآنها باشد.
درب خانه باز شد .همسر استاد همراه با اشرف
خانم با موهای دوباره آرایش شتده و نریمتان
وارد شدند .همسر استاد ،خانم مترخص خوشپتوش
با نگاهی جستاو كننده ،باید هفتاد و یكی دو
سالی داشته باشد .قدری جدی به سوی هلنا جلو
آمد.
توش
توره ،خ ل تی خت
تان چطت
تزم ،حالتت
تالم عزیت
 ستآمدید.
و هلنا را در آغوش گرفت و بوس د.
 سالم خانم ،مرتاق دیدارمان بودیم. سالم آقای م الد ،چه عاب این طرفها؟ آیا م شود شما را بغل كرد و بوس د؟ -چرا نم شود ،چرا نم شود.
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و به اینگونه سعی كردم گرمی و محبت خودمتان
را به او منتقل كنم.
 م بخر د كه دیتر رست دم ،متا كارهتایم راممام كنم قدری طول كر د.
 ما فرصت كردیم در خدمت استاد اوقات ختوبیرا بگذران م.
 چه ختوب ،مت دانم كته بته نقاشتی عالقمنتدهست د ،واي ،شماها چقدر جوان هستت د ،آقتای
م الد آخرین باری كه شما را دیدم خ لتی ستال
پ ش بود ،آن زمان خ لی جوان بودید.
 م خواه تتد بگوی تتد متتن هنتتوز جتتوانی آنروزهایم را حفظ كردهام؟!
 نه منظورم این نبود ،در مقایسه با خودمانم گویم ،زمان چه به سرعت گذشته است.
 ولی خانم ،استاد مانند قالی كرمان هر چتهزمان گذشته زیبامر و مرغوبمر شدهاند و شتما
هم كه جای خود دارید ،حد سن شما خ لی مركل
است ،هر چند كه سن خانمها را نبایتد ستئوال
كرد و یا حتا حد زد!
همسر استاد از شن دن حرفهای من كه بایتد در
كام هر خانمی مثل عسل ش رین بنر ند غترق در
و لذت بود.
ك
 خب ،من دقایقی جمن را بترای معتویش لبتاتود بدان تد و
مر م كنم ،ایناتا را خانته خت
راحت باش د.
نریمان با استاد گرم گفتگو و اشرفخانم هتم
سرش را به ورق زدن روزنامهای گرم كرده بود.
 م الد ،همسر استاد چه م گفت ،چقدر متأستفمكه نم موانم با خویرانت صحبت كنم.
ِ من ،ما وقتی بته كرتور متو و دیتدار
 عزیزبستگانت م رویم ،هم ن مركل برای من هم وجود
تال در جتایش
دارد ،ولی در گذشت ایتن همته ست
مترجم هم بودهایم و من خود كمبود زیادی حتس
نم كنم.
 اما اگر خود انسان با اشخا با زبان ختودآنان مكلم كند لط دیگری دارد و در طی ایتن
مبادل نظرها و افكار است كه انسانها همدیگر
را ب رتر در م كنند.
 م دانم و ح كامالً با موست. خب ،آمادهاید ،حركت م كن م ،به رستتورانیایرانتتی متت رویم و شتتام را در آناتتا صتترف
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م كن م ،پسر بتزرگ متا و ختانوادهاش هتم در
آناا به ما ملح م شوند.
 م الدجان ،شما ،هلنا و ختودم بتا امومب تلنریمان حركت م كن م و خانمهتا بتا امومب تل
دیگر.
دقایقی بعد در جادههای وس ن و پتر ازدحتام
لو آنالس در حركت بودیم .هلنا مثل هم ره در
كنار من و بازو در بازوی من نرسته بود.
 م الد ،همسر استاد گویا از هدایای ما خ لیخوشش آمد ،پرندهی سبز بلورین را در بهتترین
نقطه اماق پذیرایی قرار داد.
 گفته بودم اهل هنر ،كار هنرمندانه را بهخوبی م شناسد و برایش ارزش قایل است.
 چند بار از من مركر كرد. چه خوب ،یادبود خوبی برایران خواهد بود. نریمان ،خواهش م كنم منتد راننتدگی نكتن،جادهها شلو است.
م دان د ،پسرعموی من پتس از ستالهتا مكترار
نگرانی من از حوادا رانندگی مدم ه كته حترف-
های مرا در آرام راندن گوش م دهد ،اما هنوز
احت اج به یاداوری دارد.
اما من چهرهی ب مفاوت نریمان را در آئ نتهی
مقابل م دیدم.
ن م ساعت بعد در مقابل رستوران ایرانی متوق
بتود
شدیم .هوای شامگاه لو آنالس آنقدر لط
كه اگر یادآوری نم شدم مصور م كتردم در یكتی
از شبهای مهران به سر م برم .م ز و صندل های
ً
متعددی در ح اط فترحبخش رستتوران كته دق قتا
مانند بهترین رستورانهای مهتران متزی ن شتده
بود دیده م شد.
تدی رستتوران
به محش ورود با پ رواز گرم متصت
مواجه شدیم كه ما را مستق م بته ستوی م تزی
طوالنی راهنمایی كرد .روی م تز كتارت مخصتو
"رزرو شدآ است" دیده م شد.
دقایقی بعد پسر آنها بتا همستر آمریكتایی و
دختر جوانران به ما ملح شدند.
خوشحال بودم چند سال محص ل زبان انگل سی در
دورهی دب رستتتان و دورههتتای كومتتاه متتدت
فراگ ری مترجمی و ستالهتا مترجمتی در ایتام
فراغت از كارهای اداری آنقدر در من آمتادگی
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ایااد كرد ما بتوانم در آنِ واحد برای آنهتا
و هلنا مترجمی كنم.
بانوی آمریكایی در مورد متا و بخصتو هلنتا
كناكاو بود.
 چه همسر زیبایی دارید.هلنا خود حرف او را متوجه شده بود.
 من م دانم مردان ایرانی هم ره م ل دارنتدهمسر جوانی داشته باشند ،اما چگونه شتد كته
شما در اروپا به این انتخاب دست زدید.
خ ل ها از من در این مورد سئوال كرده بودند
تاب از جانتب
بدون این كه بدانند ابتدا انتخت
من نبود.
 ب ن ما هرت سال اختالف سن وجود دارد ،امتاعر حد و مرز و سن نم شناسد.
تایی ش تکفت.
تانوی آمریكت
ترهی بت
تل چهت
گ تل از گت
خندهای دوستانه اما ش طنتآم ز محویل من داد
و گفت:
 م خواه د بگوی د عاش شتدید و بتا ن ترویعر او را مااب كردیتد و دل او را بته دستت
آوردید؟
 اگر باعث آزردگی صحبت نرود باید بگویم اودر  17سالگی سراپا عاش و ش دای متنِ ب ستت و
شش ساله شد ،در نت اه ح با شماست ،عرت در
تام
تودش را انات
تار خت
توقع تی كت
تان و مت
تر زمت
هت
م دهد.
ُمانت ك ،شما باید بته ختوبی
 چه جالب ،چه راز انتخاب ایران راضی و خرنود باش د.
 بل  ،هم نطوره و به اینگونه بته زودی ستیسال را گذراندهایم.
 آه .چه خوب ،چه ُپر احسا  ،چته افستانهاي،
تر متن گویتا
باید هم اینطور باشد ،امتا همست
مازگ ها بتا كتامپ ومرش ازدواج كترده ،ایتن
دستگاه حتا در اماق خواب ما هم وجود دارد.
 ولی عزیزم ،كار من با كامپ ومر زیاد است،فراموش نكن كه متن بتا ستتارگان ستر و كتار
دارم.
پسر استاد رو به من گفت:
ت خانمها ه چگاه راضی ن ستند.
 چه جالب ،بتا ستتارهها چگونته ستر و كتاردارید.
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و شناسایی ستارهها هستم ،در

 در كار محقناسا کار میکنم.
 چه خوب ،ب ن این همه ستارههای آسمان آیتاماكنون به ستاره من هم برخوردید؟!
تما احت تاجی
 برای پ دا كردن ستارهی بخت شتن ست در آسمان جستاو شود ،او هم اكنون كنار
شما نرسته است.
از حاضرجوابی او بس ار خوشم آمد .مرد جتوان
و آگاه و پختهای به نظر م رس د.
 هلنا...و آنچه را كه م ان ما صحبت شده بتود بترایش
معری كردم .غنچته از غنچتههای وجتود همستر
دلبند من بود كه پرت سر هم م شکفت.
 م الد ،من باید اثر ختوبی روی بستتگان متوگذاشته باشم ،حترفهتا و نظرهتای زیبتایی از
جانب آنها م شنوم در حالی كه من خودم را زن
زیبایی نم دانم ،انسانی با چهترهای معمتولی
از مردم اسكاندیناوي.
 ما نباشد چ زکی مردم نگویند چ زها. ضتتربالمثل دیگتتری از ایتتران ،عزیتتزم چتتهضربالمثلهای زیبا و ُ
پر معنایی دارید!
خندهاش ش رینمر از هم ره بود.
محفل آرام و خوبی را پس از رستتوران و صترف
قهوه آخر شب در خانهی پستر استتاد و همسترش
گذراندیم و با ابراز عالقه از دیدار آنها در
نزد خود ،آنها را مر كردیم.
روز بعد نریمان و اشرفخانم به شركت رفتنتد.
اشرفخانم با اصرار این كته معتارف نكنت م و
همهی وسایل آسایش و همه چ ز در یخچال وجتود
دارد ما را در خانه منها گذاشتند.
روز دا و خوبی بود .بتهخصتو ایتن كته متا
سرمای مح ط خود را مر كترده و حتال استتخر
زیبا با آب مم زی در اخت ار داشت م.
 م الد ،ملفن خانه بارها زنگ زده ،نم خواهیجواب بده ؟
 عزیزم ،از ما نخواستتند در غ ابشتان ایتنمسئول ت را به عهده بگ ریم.
 اما اگر شخصی كار مهمی داشتته باشتد چته؟اگر بچههای خودمان ملفن كنند چه؟
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 درست م گوی  ،ولی مصور نم كنی اگتر جتوابده م بهانهای برای اعتتراض بته دستت آنهتا
بده م؟
 ما كه جوانهای ب مكل فتی ن ستتم ،از ایتنگذشته چنتدین روزستت ایناتا ه ست م و هنتوز
ه چكدام از بچهها مما نگرفتهاند.
 ما خودمان با بچهها قرار گذاشت م كه ملفننخواه م كرد ،آنها باید با ما مما بگ رند،
متأسفم كه ملفن همراه ما در س ستم ایتن جتا
كار نم كند ،خو یران من هم ما به حتال دعتوت
نكردهاند كته ما م متوان م از ملفتن آنهتا
استفاده كن م.
 آه ،كتتتاش م شتتتد از ملفتتتن همراهمتتتانم موانست م استفاده كن م.
 چندین بار سعی كردم ،اما موف نردم. م الد ،ملفن زنگ م زند.و من باالخره مابور شدم جواب بدهم.
قلبم از شادی فررده شد .دخترمتان بتود ،بتا
ذكر ایتن كته همته چ تز در آن جتا بته روال
معمولش م گذرد ،گوشی را به هلنا دادم.
ملفن بار دیگر زنگ زد .انسان مغتروق چته آب
یك وجب از سرش بگذرد و چه یك قد ،نت اه یكی
است ،دل به دریا م زند!
این بار اشرفخانم بود.
 آقای م الد ،سالم ،چه خوب جواب دادیتد ،متنشاید دهها بار ملفن كردم.
 شما نگفت د جواب بدهم من هم مردد بودم چهكنم.
 مانعی ندارد ،سوئ تهارد حتالش ختوب استت؟روز چگونه م گذرد؟
 سرمان به استخر و آب گرم است. فراموش نكن د م وه م تل كن تد ،چنتد نتودم وه به اندازهی كافی در یخچال وجود دارد.
ً خواه م خورد.
 به چرم ،حتما ما حدود ساعت شش خانه خواه م بود. چقدر دیر ،منتظرمان خواه م بود. آقای م الد ،فراموش نكن د ما كار م كن م وكارهایمان هم بس ار زیاد است ،ساعت پنت صبم
از خانه م رویم و ساعت شش بعتد از ظهتر بته
خانه بر م گردیم ،در نت اه فرصت زیادی برای
مهمانداری و مهماننوازی باقی نم ماند.
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 این روال برای ما هم وجود دارد ،بتا ایتنً همهی ماههای سال هتوای
مفاوت كه شما مقریبا
روشن ،گرم و خرك دارید ولی ما شش ماه پای ز
و زمستان را جز ماریكی و سرما چ ز دیگری در
طب عت نداریم ،در واقن صبم كه خانته را بته
قصد كار مر م كن م هنوز هوا ماریتك استت و
عصر كه بر م گردیم ،باز هم ماریك ،ولی ایتن
باعث نم شود كه از مهماندوستی و مهماننوازی
خود غفلت كن م.
طن ن غضبی در صدای ایتن زن مترا مكتان داد.
چقدر حاالت متفاومی داشت .ماننتد انستانهتای
چند شخص ته ،در طول چند دق قه صحبت ما بتاز
زیر و رو شده بتود .در ابتتدای صتحبت حالتت
صدایش كامالً دو ستانه و خودمتانی بتود ،ولتی
حال ،خرك و ب روح ،معترض و خصمانه .چه ختوب
كه روبرویش قرار نداشتم.
 نریمان چكار م كند ،آیا حالش خوب است؟ بل  ،هفتهای یكبار به شركت م آید كه قدریكمك در كارها كند و سرش قدری گرم شود ،ولتی
به محش ورود در اماق خودش غ بش م زنتد ،چته
م دانم ،شاید مونسی آناا دارد!
تما
تو شت
تك ست
تدهام ،از یت
تردرگم شت
تد ،ست
م دان ت
م گوی د به نزد ما دعوت شتدهاید ،و از ستوی
دیگر شوهر من جدی به خاطر نمت آورد شتما را
دعوت كرده باشد ،كناكاوم بتدانم چگونته بتا
شما قرار گذاشته است.
ً خود من هم بس ار متعابم این قضت ه
 حق قتاچرا اینقدر بغرنت و نامفهوم شده ،از پسرمان
سئوال كن د ،او در جمن دعوت رسمی نریمان از
ما حضور داشت ،نریمان شاید حتا پا از گلت م
خود فرامر گذارده بود ،چون م تل داشتت حتتا
هزینهی هواپ مای ما را هم دعوت او باش م.
 عاب! شما چه جواب دادي؟!ً گفتتم اگتر
 من قبول نكردم و به او صتریحاب ای م با هزینه خود م آی م.
ً قصد داشتت شتما را اینگونته
 آیا او واقعادعوت كند ولی شما نپذیرفت د؟
 بلی ختانم ،هم نطتوره ،از پ سرمان ستئوالتوان م
تا م مت
تده ،مت
تر نرت
تم دیت
تال هت
تد ،حت
كن ت
برگردیم.
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در صدای اشترفختانم آرامتش و طنت ن دیگتری
شن ده م شد .گویی ن می ب رتر از غضبش نستبت
به متن ناگهتان كاستته شتده بتود .گویتا در
افكتتارش مرتتغول حستتاب و كتتتاب دفتتتر دستتتك
شركتشان بود .آیا این زوج بته هتم اطم نتان
تدگی ختود را
داشتند .آیا همهی مراحل مهم زنت
بتتا هتتم در م تتان م گذاردنتتد؟ نمتت دانم ،و
نم دانستم كه آیا باید بدانم!
 هلنا چگونه است ،چته م كنتد ،بته او ختوشم گذرد؟
 بل  ،به نظر شاد و راضی است ،كنار استتخراستراحت م كند و از آفتاب دا لذت م برد.
تان
تود دارد ،یادمت
تال وجت
تز در یخچت
ته چ ت
 همتنرود ،معارف نكن د.
 بل  ،چرم ،به خاطر خواهم داشت.و به اینگونه مكالمه چهل و پنت دق قهای متا
پایان گرفت.
 م الد ،اشرفخانم چه م گفت؟ این همه انسانهای جور واجور و رنگارنگ درً در مح طهای شتغل ام،
زندگ ام دیدهام ،خصوصا
باز امفاق م افتد از حاالت متغ ر آنها متعاب
ً باید هم ره دنبال علت گرت.
م شوم ،طب عتا
 شاید چون از خویراوندانت هستند نم ختواهیبه راحتی مسل م شوی و قبول كن .
 كه چه؟!تتنش در حتال
 مركالت داخلی دارنتد كته دانستحاضر برایمان قدری مرتكل جلتوه م كنتد ،چته
م گفت؟
 همان حرفهای مكراری چند روز اخ ر ،ماننتدشب و روز مغ ر ماه ت م دهد ،همانطور قتبالً
برایت موض م دادم گتاهی چنتان بتا لگتد پتس
تر قتادر بته
م زند كه مصور م كنم هرگتز دیگت
برگرتن ن ستم ،و بالفاصله چنان بتا ستماجت و
مهربانی ظاهری و با قدرت به جلو م كرتد كته
چارهی دیگری جز پذیرش و شاید هم ستهلانگاری
ً غضتبناک
نم ب نم ،اگر حرفش قبول نکنم شدیدا
میشود ،هلنا ،ح ران شدهام ،موجود پ چ تدهای
است.
ِ من ،ب شك ب ن خودشتان مرتكل دارنتد،
 عزیزتاطر مت آوری
ِن ه تل را بته خت
ف لمهای كمدی ب
ِتن
چقدر م خندیدي ،یادت م آیتد در صتحنهای ب
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ه ل با همسرش كه هر دو از هم دلختور بودنتد
در آرایرتتگاه خودشتتان روی دو مرتتتری كتتار
م كردند ،مرد صورت كسی را م مراش د و همسرش
موی خانمی را بر م زد و سروار م كر د ،بته
خاطر م آوری جای چند خراش م غ روی صورت مرد
با قطعههای پنبه برای جلتوگ ری از ختونریزی
به وجود آمده بود و چگونه موهای مرتری طفلك
ُله به وس له بر كنده م شد ،اینهتا هتم
ُلهگ
گ
ً
تتود را
تتدگی خت
تتدی زنت
تتمتی از كمت
تتا قست
حتمت
میگذرانند ،از این گذشته ما از كاا بدان م،
شاید نسبت به هم ب اعتمادی در همتهی مراحتل
ته
توت بت
تورد دعت
تا در مت
تد ،آیت
تان دارنت
زندگ شت
پرداخت بهتای بلت ط هواپ متا بترایش صتحبتی
كردي؟
 بل . عكسالعملش چه بود؟ به شدت جا خورد ،باورش نم شتد ،بته نظترمرس د در دفتر دستك شركت دنبال كمبتود پتولی
م گردد ،هلنا ،م ل داری عذر زحمات بختواه م
و به هتل برویم ،اینها دارنتد پتای از مترز
ب رون م گذارند ،دیگر شورش را در آوردند.
 خودت گفتی هر كته دعتوت كترد پتای آن هتمم ایستد ،اگر م ل داشته باشی به هتل م رویم
و به این صورت رابطهمان را بتا آنهتا بترای
هم ره از دست خواه م داد ،از این گذشته متا
هنوز علت رفتار آنها را ن افتهایم ،کناکتاو
نردی سر از کارشان در ب اری؟
 م گویی بمان م و بب ن م پایان متاجرا چتهم شود؟
 به هر صورت ماربهای است بر همهی ماربهها.م زبانتتان ستتاعتی كتته گفتتته بودنتتد از راه
تس
تود .حت
ته بت
تو و گرفتت
تورتها عبت
رس ت دند .صت
م كردم اشرفخانم روی حرفهای متن فكتر كترده
است .چته مت دانم ،شتاید روی موضتود حساستی
تودم و او چرتمانش بتاز شتده
انگرت گذارده بت
بود.
 بعد از صرف شام به جكوزی برویتد ،نریمتانآن را آماده كرده ،بعد از آفتتاب و استتخر،
نرستن در غل ان آب جكوزی م چسبد.
و ما مدمی بعد در آبِ دا و ُ
ُل جكتوزی
ُل ق
پر ق
به هضم خوراکی که خورده بودیم مرغول شدیم!!
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هلنا سئوال كرد كه آیا اشترفختانم م تل بته
همنر نی با ما ندارد.
 نه سوئ ت هارد ،م ل نتدارم ،همت ن جتا درب رون و نزدیك شما م نرت نم ،سوئ ت هتارد،
مقتتدمات یتتك ستتفر ستته روزه بتته ال وگتتا را
برایتان آماده كتردهام ،متن خودم شتركت را
منها نم موانم بگذارم ،از این گذشتته آناتا
را بارها دیدهام ،نریمان شما را با امومب ل
م برد و ام دوارم به شما ختوش بگتذرد ،شتهر
موریستی زیبتایی استت ،همته جتایش را بتدقت
بب ن د ،یادمان نرود همهی كازینوهتا را بته
تایل سترگرمی
خوبی و از سر فرصت بگردیتد ،وست
مختلفی وجود دارد.
 ولی ما ن امدهایم كه به ال وگا برویم ،ماتاقی خویرتان
برای دیدار و بودن با شتما و بت
آمدهایم ،از این گذشته ما حتا به كازینوهای
شهر خودمان هم نم رویم.
 اگر سفر به ال وگا در عالقهی شتما نباشتد،ً هلنا م ل دارد آناا را بب ند ،خانمهتا
حتما
از زرق و برق و زندگی لوكس خوشرتان م آیتد،
سفر شما به ال وگتا منظت م و هتتل هتم رزرو
شده ،نریمان شما را منها نخواهد گذاشتت ،از
این گذشته وقتی برگرت د سفری هم به سندیوگو
در انتظارمان است كته چتون بته معط لتی بتر
م خورد من و یكی از دوستانم شما را همراهتی
خواه م كرد.
با معابی ب ش از همهی روزهای دیگتر ممتامی
سخنان او را برای هلنا مرجمه كردم .برقی از
ناباوری و معابی ب ش از معاب من در چرتمانش
درخر د.
 چه فكر م كن  ،با همهی ایتن ضتد و نق ضتیمصم مت چه می شود ،آیا قبول م كن ؟
 گویا همهی مراحل اناام شده ،هت چ ممتایلیندارم ولی او مثل ناپلئونی شكست خورده چنان
برای پ روزی مادد عزم را جزم كرده كه گویتا
تن
تل نم ش ته ،از ایت
تتم حاصت
تب خون زدن ،فت
ب شت
گذشته ممام راههای عقبنرت نی را هتم بستته،
ِ من ،سعی كردم عتذر ب تاورم ولتی قبتول
عزیز
نم كند.
 پس با موج جلو م رویم؟! -آری دوستِ من.
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ِ آبی هلنتا
برقی زیبا و مهربان در چرمان سبز
درخر د .رو به اشرفخانم كرد و لبخنتد مرتكر
زیبایی محویل او داد.
تالف همسترمان
 آه .سوئ ت هارد ،پس شما بر ختته ختوب ،بته
م ل دارید ال وگا را بب ن د ،چت
شما خوش خواهد گذشت.
روز بعتتد نریمتتان از دستتت درد و كمتتردرد
م نال د .سعی من برای منصرف كردن او از سفر
به جایی نرس د .نگران شده بودم .او م بایست
ساعات زیادی را رانندگی كند،
 نه مسئلهای ن ست ،وقت ماستا دارم ،قتدریبهتر خواهد شد.
 هرگاه از رانندگی خسته شدید متن م متوانمبرانم.
 خ ر ،خودم خواهم راند.به ال وگتا رست دیم .در هتتل بست ار ماللتی
سوئ تی كامتل و زیبتا در اخت تار متا قترار
گرفت .نریمان با عذر ایتن كته خستته استت و
احت اج به استراحت دارد به اماق خودش رفتت.
ساعتی بعد ما برای دیدن هتل به سالن هم كت
رفت م.
 م الد ،آیا او نریمان ن ست كه آناا نرسته؟ بل  ،خودش است ،كنار دستگاه جكپات نرستتهو غرق در بازی است.
 برویم به او سالم كن م. نه ،م ل ندارم مزاحمش شوم ،برای دیدن شهربرویم ،چه م دانم ،شتاید درد كمترش شتدیدمر
شود؟!
 باشد ،برویم.عصر بس ار زیبایی بود .هلنا بازو در بتازوی
تت .چرا هتای
من آرام و ب خ ال گام بر م داشت
نئون با فرمهای مختل و رنتگهتای متنتاوب و
اغلب با فرمهای طنتاز ،عتابرین را بته ستوی
اماكن سرگرم كننده و بازيهتای قمتار مرتوی
م كرد .آنقدر هتل و اماكن ع ش و نوش فراوان
بود كه انسان نم دانست بته كتدام یتک بترای
مماشا و سرگرمی برود .من و هلنا قتدم زدن و
دیدن شهر را به درون هتلها و آن همته متردم
ب كار كه در پرت م زهای متعتدد بته قمتار و
اغلتتب باختهتتای كتتالن مرتتغول بودنتتد متترج م
م دادیم.
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 م الد ،م ل نداری شانسمان را امتحان كن ؟ چه شانس ؟ چه م دانم ،شانس برنتده شتدن ،بتازيای راانتخاب كن شاید برنده شوي.
توبی بته متن
 دوستِ من ،زند گی در بست ار ختداده  ،هرگز از قمار خوشم ن امد ،آن هم ایتن
م دانم پتولی را كته بتا آن
گونهاش را ،ح
همه زحمت كسب م كن م اینقدر سهل و راحتت در
تت آن
تا پرت
تزم ،و یت
تتگاهها بریت
تن دست
تكم ایت
شت
م زهای ماهوت كر ده ببازم كنم.
ترای چنتد دالر
 حتا اگتر امتحتانی و فقتط بتباشد؟
 قمار برندهای نتدارد ،م تل داری چنتد دالرببازم؟!
 شاید برنده شوي.تن را مطمتئن
 آخر خط قمار هم ره باخته ،ایتباش ،اگر امروز چند دالر ببتریم طمتن ب رتتر
بردن ما را دوباره به سوی بتازی م كرتاند و
اگر ببازیم حر این كه باخت را جبران كنت م
تتر
تویم و ب رت
تب م شت
تار جلت
توی قمت
ته ست
تاز بت
بت
م بازیم.
 م الد ،فقط چند دالر. باشد ،فقط چند دالر آن هم برای ارضتای حتسِ من.
كناكاوی مو همسر
به این صورت در طول دقایقی كوماه ستی دالر
باختم.
نزدیكهای سحر خسته از قدم زدن و دیتدن شتهر
به هتل باز گرت م .نریمتان هنتوز پتای م تز
تون ،احتمتاالً
بازی نرسته بتود و بتا چنتد مت
آخرین با غت ظ كلناتار م رفتت .ستالم متا را
ب جواب گذاشت .حوصله و رم صحبت نداشتت .از
جوانب كار مرخص بود برنده نم موانستت باشتد
چون آن سرزندگی كاذب كه كوماه مدت در مواقن
ُ
برد پت ش م آیتد در او دیتده نم شتد .او را
دقایقی بعد به قصد اماقمان مر كتردیم .روز
ِ اقامت ما در شهر زرق و بترق و هتزاران
دیگر
قطره عترق شترم بترای خ ل هتا م بایستت بتر
م گرت م ،نریمان خسته و ب رتر در ختود فترو
رفته بود .گرفته و ب حوصله بود .من هم یتاد
گرفته بودم او را به حال خود بگذارم ما بته
خانه رس دیم.
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 خب ،ستوئ تهارد ،ختوش گذشتت ،همته جتا رادیدید؟ همه هتل ها را؟ دیدید كه زندگی ایتن
مردم چقدر غرق در نور و شادی است؟
توش
تای او گت
ترفهت
ته حت
تر بت
تاكت و متفكت
تن ست
و مت
م دادم ،ولی م بایست مرجمه م كردم.
 بل  ،خ لی از مكانهای زیبا را دیدیم ولتینه همهی هتلها را.
 وای چرا؟ این همه هتلهتای زیبتا و وستایلسرگرم كننده.
 ما از بازی قمار خوشمان نم آید ،مت الد ازاین سرگرمی ویران كننده نفرت دارد و متن او
ترج م دادیتم
را با ممام وجودم در م كنم ،مت
زیبای های ب رون را ب رتر بب ن م ،بته هتر
صورت از محبت شما سپاسگزاریم.
 ام دوارم خاطرهی خوبی از ال وگا بتا ختودهمراه ببرید.
 بل  ،هم نطوره ،نریمان بایتد خ لتی خستتهشده باشد ،با درد دست و كمر كه داشته شتاید
نم بایست ساعات زیادی را پرت م زهتای بتازی
م نرست.
نگاه مند اشرف خانم به نریمتان از نظتر متن
دور نماند.
 خانم ،مدت یتك هفتته استت بته شتما زحمتتدادهایم ،اگر اجازه بده د قصتد داریتم رفتن
زحمت كن م ،منتهی باید متاریخ پروازمتان را
تورات ایناتا
جلو ب ندازیم و چون متا بته امت
آشنایی نداریم م شود ختواهش كتنم شتما ایتن
زحمت را قبول كن د؟
ته
تد دو هفتت
تما گفت ت
ته زود ،شت
ته ،چت
 واي ،نتم مان د ،من مازه مه ه سفری كوماه متدت بته
سندیوگو دیدهام ،دو روز دیگر دوست من فریبا
به این جا م آید و صبم زود حركت م كن م ،شب
بر م گردیم.
 اما ما راضی به زحمت شما ن ست م ،بته حتدً این كه همهی ایتن
كافی زحمت دادهایم ،خصوصا
گردش و مفریمها را مهمان شما هستت م و شتما
اجازه جبران نم ده د.
ً
 نه ،اصالً مهم ن ست ،اصال فكرش را هم نكن د،من م ل دارم شما منطقهی مكزیكی ستندیوگو را
هم ب ن د ،ما در واقن به مرز مكزیك م رویم.
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آنچه گفتگو شده بود برای هلنا مرجمه كتردم.
شتتادی زودگتتذری را در چرتتمانش دیتتدم ،ولتتی
بالفاصله جتایش را بته پرستش و نگرانتی داده
بود.
توت را قبتول
 م الد ،آیا كار خوب ه ایتن دعتكن م؟!
 چارهی دیگری نم ب نم ،لحن او چنان جتدی ومصمم است كه جتای بحتث ب رتتر و احتمتاالً رد
موضود نم گذارد ،نگترانم اگتر مخالفتت كتنم
ب رتر به او بر بخورد.
 نریمان چه م گوید؟ِ من ،مو خودت ایناا و متوجه هستی كته
 عزیزاو حتا یك كالم هم نم گوید.
 آیا او هم با ما م آید؟ نم دانم ،اینگونه به نظتر م رسته كته متاچهار نفر عازم خواه م شد.
 ولی در امومب ل جای نفر پنامتی هتم وجتوددارد،
 منتظر م مان م ما بب ن م چه پ ش م آید. م الد ،فكر متیکنم احتمتاالً متوجته برختوردمندشان در ابتدای ورود ما شتدند و حتال بتا
شناخت ب رتر از ما در حال دلتداری و رفتن و
رجود هستند.
 شتتاید ،امتتا بتته حتتاالت مختلتت احساستتی وبرخوردهای گوناگون آنها نم متوانم اطم نتان
كنم ،عزیزم ،منتظر م مان م متا بب نت م چته
پ ش م آید.
ِ من ،برای من مهم با متو بتودن
 باشد عزیزاست.
دو روز بعد بته امفتاق فریبتا دوستت صتم می
اشرفخانم كه رانندگی امومب ل را در اخت تار
داشت به سوی سندیوگو رهسپار شدیم.
فریبا پنااه ساله به نظر م رس د .با موهتای
بلند مركی كه م شد از جوانب امر دانست رنگ
شده است.
پوست صورمش گندمی مایل به خاكستری بود .چون
ُ صورمی رنگ استفاده كرده بود گرمتای
شاید ر
طب عی صورمش را پوشانده به خاكستتری مت زد.
دما كوچك و قلمی او به وضوح مذكر م داد از
زیر دستهای استاد جراح مراش ده شده و ب رون
آمده است .چرمان كرت ده و ختوش حالتت م رتی
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رنگش طراوت و ش طانی پوشت دهای را از گذشتت
عمر در خود حفظ كرده بود و بر خالف خ لتی از
خانمهای هموطن دیگر كته پتس از متر یتار و
دیار در اول ن فرصت شب خون در ستر و چهترهی
ختتود م زننتتد متتا از حالتتت شتترقی بتتودن در
ب ایند ،او صورت ظاهر را حفتظ كترده بتود.
مهممر از همه چ تز ایتن بتود كته هت چ وجته
مرتركی با دوستش نداشت .در ظاهر مثتل شتب و
روز با هم اختالف داشتند.
به سرعت با ما گرم گرفت و این باعث شتد كته
ما در صندلی عقب اموموب ل احسا راحتی نسبی
كن م.
 وای سوئ تهارد ،حالت چطوره؟ اشرفجون مدمیبود ندیده بودمت.
توري ،اوضتاد
 من خوبم سوئ ت هارد ،خودت چطتبهتره؟
 اي ،بدک ن ستم ،مردكه پدرم را در آورده. وای چرا؟ مگر قرار نبود كتار طالقتت همت نروزها درست بره؟!
تواد نتم پتس
 چرا ،رو به اممامه ،ولی نم ختبده.
 ولتتی ستتوئ ت هتتارد ،مگتته قتتانون مصتتم منم گ ره؟!
 چرا اشرفجون ،آنچه رو كته قتانون از نظترتارم
تور م كن ته در اخت ت
توهرم را مابت
تادی شت
مت
بذاره جای خود داره ،ولی من م خوام اینقتده
اذیتش كنم ما خصوصی سهم ب رتری بهم بده.
 خب ،او كه مرد دست و دلبازی بود. آره ،اما حاال لت كرده و نم ختواد نتم پتسبده.
 خب ،مو چكار م خواهی بکنی؟! من هم پدرشو در م آرم ،آنقده اذیتش م كنمكه سر ك سه رو شل كنه.
اشرفخانم سوی ما برگرت و گفت:
 م دان د ،فریباجون و شوهرش پس از سی ستالزندگی مرتر م خواهند از هم جدا شوند.
فریبا از داخل آینه مقابلش نگاهی كناكاو به
هلنا انداخت .گویا م ل داشت مأث ر حترفهتای
اشرف خانم را در صورت هلنا بخواند.
هلنا كناكاو از من سئوال كرد چرا؟ و من هتم
جوابی برای او نداشتم چون نم دانستم.
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اشرفخانم ادامه داد:
 خب ،سوئ ت هارد ،فعالً باهاش مدارا كتن متاكارهایت پ ش بره.
 هم ن قصد رو هم دارم.و با زبان مخصو خ لتی از ایران هتای ختارج
ته و ن ت م
تن ،ن ت م فارس تی عام انت
تده از وطت
شت
انگل سی شکسته بسته ادامه صحبت دادند.
من هرگز انسانهایی را كه دو زبان مختل را
برای مكالمه با هم قتاطی م كننتد نتوانستتم
بفهمم .نم دانم چه اجباری به اینگونه مكلتم
دارند .چته مت دانم ،شتاید علتت ایتن باشتد
خ ل ها در سن ن باال حال به هر علتی وطن خود
را مر م كنند و موان فراگ تری كامتل زبتان
ب گانهای را ندارند.
تا در مواقتن
تدگی ختودم بارهت
در كرور محل زنت
مترجمی والدینی را دیدهام كه سعی دارند بتا
فرزندان مازه رشد كرده خود به زبان معمول و
عمل
متداول آن کرور صحبت كنند ولی ع ب عم
این است كه خود آن زبان را كامل یاد نگرفته
و ناقص صحبت م كنند ،نت اه ایتن م شتود کته
فرزندان نه منها زبان مادری خود را به خوبی
یاد نم گ رند بلكته در زمتان آغتاز محصت الت
ابتدایی متوجه م شوند زبان جاری كرور را هم
با غلطهای ب شمار فترا گرفتهانتد .در واقتن
تاره برونتد.
ته را بایتد دوبت
راه یك بار رفتت
محص ل كردههایی را دیتدهام چتون احتمتاالً در
رشته محص لی آنها احت اج به فراگ ری ب رتتر
زبان وجود نداشت و در واقن ب رتر با كارهای
عملی سر و كار داشتند ،پس از اخذ مدر باال،
از عهدهی اناام كار در رشتهی خود بر ن امده
و به علتت ضتع در زبتان و ارمباطتات جمعتی
مابور شدند از ابتدا شرود به فراگ تری زبتان
تطحی خ لتی از
كنند .آیا این نت اهی افكتار ست
ً انسانهای جوان ن ست؟
مردم ،خصوصا
فریبا قتدری آینتهی مقتابلش را در جهتت متن
مغ ر داد و در حالی كه حلقهای از زلفتش را
تن گرمتی كته
از مقابل چرمش كنار م زد با لحت
مخصو خانمها و بهویژه خانمهتای ایرانتی در
ح ن گفتگو با مردی غریبه در آهنتگ صدایرتان
دارند پرس د:
آقای م الد ،چه اسم زیبای  ،چه مدت م مان د؟
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 ما دو هفتهای دعتوت شتدهایم ،یتك هفتتهاشگذشته است.
هلنا مثل یك روح در دو بدن ب فاصله در كنار
من نرسته و دستم را در دستانش نگتاه داشتته
بود.
 آیا همسرمان فارسی م دانند؟ خ ر ،ولی بعضتی از جمتالت ستاده را متوجتهم شود.
 چه بد ،ایكاش م شد با ایران فارستی و یتاانگل سی صحبت كرد.
تحبت م كن تد
 اما این زبان مختلط كه شما صتته برستد بته
من خودم به زحمت متوجه م شوم چت
همسرم.
اشرفخانم برگرت و با ح رت نگاهم كرد.
 م دان د ،من نزدیك به ب ستت ستال استت درتن همته ستال
آمریكا زندگی م كنم ،پتس از ایت
مركل م شود فارسی صحبت كرد.
 ولی من سی ستال استت دور از وطتن و زبتانش رین فارسی ه ستم ولتی وقتتی فارستی صتحبت
م كنم ه چگاه لغات و یا جمتالت فرنگتی را در
آن قاطی نم كنم ،بهخصو این كه متا آناتایی
كه حس كردهام شما همسرمان فارسی زبان و اگر
فرزندانی هم داشته باش د ،جمن شما باید یتك
جمن كامل ایرانی باشد و چه ممرینی بهتتر از
این.
ته فكتر فترو
فریبا دیگر چ زی نگفت .دیتدم بت
رفته است .مستافتی را در ستكوت طتی كتردیم.
ً
منها گاهی سئوال كوماه هلنا سكوت را موقتتا
م شكست ما این كه فریبا پرس د:
 آناا چه كاری اناام م ده د؟این بتار جمالمتش بهتتر از قبتل و گریتزی از
انگل سی در آن به گوش نم رس د .و متن قتدری
از نود شغلمان را موض م دادم .پرس دم:
 خودمان چه شغلی دارید؟ من در سالن آرایش كار م كنم. باید شغل ُپر زحمتی باشد ،آیا سالن مخصتو
آرایش خانمهاست یا آرایرگاه؟
 سالن مخصو آرایش خانمهاست. آیا خسته كننده ن ست ساعتها با متو و یتاصورت خانمی كلناار رفتن؟
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اشرف خانم گویا به نود صحبت من عتادت كترده
بود چون دیگر متعاب نگاهم نكرد.
 چرا ،اغلب خودم هتم اینطتور فكتر مت كنم،خانمها را كه ...م دان د؟!
و این بار دق مر هلنا را برانداز كرد.
 خوبه ،به هر حتال كتاره ،بهتتر از ب كتارگرتن است.
 بله ،پس از متاركه مابور شدم كاری دستت وپا كنم.
 قبالً كاری اناام نم دادید ،منظورم این استكه شاغل نبودید؟
 نه ،خانهدار بودم.اشرفختانم جملتهای كومتاه گفتت و آن دو بته
گفتگو مرغول شدند.
ته گرمتی نتوازش داد .گرمتای
هلنا دستم را بت
دستان ظریفش حرارمی به قلبم منتقل م كرد.
 م الد ،دریا را نگتاه كتن ،چته آب مم تز وف روزه رنگ زیبایی دارد.
 عزیزم ،دریای آمالنت ك خ لی زیبتا و شتفافاست.
 این ساعت اخ ر یتك ستوی متا همتهاش آب وساحل ،با شنهای سف د و مم ز است ،چه جلتوهی
زندهای زیر مابش خورش د دارد ،من فكر م كنم
مو مدت زیادی این مناظر را از دست دادی چون
با فریبا صحبت م كردي.
 مو م دان  ،ه چ چ ز زیبایی از نظر من دورنم ماند.
 م دانم ،خب ،فریبا چه معری م كرد؟دو خانم در جلو حرفشان گل انداخته بود .كمی
دقتتت كتتردم .فارستتی قابتتل قبتتولی را مكلتتم
م كردند .صحبتهتای ختودم و فریبتا را بترای
هلنا مرجمه كردم.
به مرز و دهكدهای با خانتههای ستپ د و ستبك
تودیم .درختچتههای عظت م گتل
مكزیكی رس ده بت
كاغذی به رنگهای مختلت  ،درختتان منومنتد و
سرسبز نخل که مانند چتر آفتابی بر خ ابانها
سایه افكنده بودند جلوهای حكایتآم ز به شهر
داده بود.
ساعتی را به گرت و گذار پرداخت م .هلنا مثل
هم ره زیبا و ظری بازو در بتازوی متن محتو
زیباییها شده بود .اشرفخانم و فریبا هم بتا
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چند قتدم فاصتله بته گفتگتو م رغول بودنتد.
سنگ نی نگاههاي ُ
پر پرسش آنها را به خودمتان
حس م كردم.
ترف كتردیم و
نهار را در رستتوران مكزیكتی صت
مقاضای من كه مهمتان متا باشتند بتا اختم و
اعتراض شدید اشرف خانم مواجه شد.
 آقای م الد ،ه چ م ل ندارم گردشهایی را كهمن دعومتان م كنم شما دست در ج ب كن د.
 این نم شود همهاش شما متقبل خرجها شتوید،به ما سخت م گذرد.
 نه .ه چ در ایتن فكتر نباشت د ،متن دعتوتكردهام.
و باز چنان لحن گفتارش جدی و سرد بتود كته
پنداشتم اگر بخواهم پافراری كنم با من ستخت
دعوایش خواهد شد .هلنتا متوجتهی قضت ه شتده
بود .آهسته گفت:
 م الد ،پافراری نكن ،شاید آنها روزی بترایً جبران ختواه م
دیدار ما ب ایند ،خب ،طب عتا
كرد.
ِ من ،دلخوش نباش او روزی برای دیتدار
 عزیزما ب اید ،این آدم را كه من شتناختهام هت چ-
گاه برای دیدار ما نخواهد آمد ،در این فکرم
شتتاید آداب معاشتترت نم دانتتد ،شتتاید كستترش
م شود ،چه م دانم .یك سر دارد و هزار سودا!
ِ من ،مخم بدب نی و نفاق را خود انستان-
 مردها در هم م كارند و وقتی هم رشد كرد و حاصل
داد با دا نفترت آن را درو م كننتد ،موجته
داشته باش با چه اشتت اقی بترای دیدارشتان
آمدیم ،حال نه م گذارند از بتودن بتا آنهتا
لذت ببریم و نه م گذارند رفن زحمت كن م.
 با ممام وجودم م خواهم این چنتد روز بتاق -مانده با سرعت ممام شتود و بته ستوی زنتدگی
طب عی خودمان برگردیم.
 آیا رابطهمان را با آنها حفظ خواه م كرد؟ نم دانم ،آینده همه چ تز را روشتن خواهتدكرد.
ساعتی به قدم زدن در ساحل پرداختم .خورشت د
مثل طرتی طالیی در گردونهی اف مالشهای آخترش
را اناام م داد ما در فاصلهی كوماهی از سطم
تا در
تاه دارد .بارهت
تت نگت
تود را ثابت
تا خت
دریت
سواحل دریای خزر زنهای بومی را دیتده بتودم
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با مامعی از برنت خام ،برای پا كردن و جدا
كردن سبو از برنت و پخت خوراک شب بترنت را
تاب
تمان پرمت
ته آست
تون ن بت
در مس ت ر خورش ت د خت
م كردند ما وزش نس م سبو های سبك وزن را از
برنت جدا كند ،و این عمل آنها در مس ر رنتگ-
های خورش د مثل مأللؤ ریزش آبرار آبهای همته
رنگ بود.
دریا مم ز و ف روزهگون بود .هلنتا از فرصتت
استتتفاده كتترد و بتتا حركتتتی صتتندلهای ستتبك
مابستان اش را به گوشهای انتداخت .پناتههای
باریك و سپ دش را كه آراسته به ال ناخن بود
با لذمی هر چه ممامتر در ماسههای گرم و نرم
فرو ُ
برد .رضایت و شادی كودكانهای در نگتاهش
نرسته بود.
 آه ..م الد ،زمانی كته برگرتت م متاریكی وسرمای پای زی منتظرمان است.
ِ دل من ،حال را دریاب ،گرما و
 م دانم عزیزروشنایی دلپذیر ایناا را در اخت ار داریتم،
حال غن مت است ،آیا به مو خوش م گذرد؟
 هر جا و گذشته از هر امفاقی که ب فتتد دركنار مو به من هم ره خوش م گذرد.
تورمم
ته صت
آهسته بگردنم آویختت و صتورمش را بت
چسباند .موهایش بوی شوری آب دریا م داد بدون
آن كه به آب زده باشتد .ستر برداشتت عم ت و
ش طنتآم ز در نگاهم خ ره شد و بوسهای بر نتو
ب ن ام نراند .روزی به من گفتته بتود اولت ن
تن شتده بتود .ختودم
بار مرا دید عاش دما مت
ً عقتاب فترمم راهتی
م دانستم كه ب نی مقریبتا
برای دوست داشتن باز نمیگذاشت.
 چگونه موف شدید همسرمان را اینگونه گترمو به دلخواه خودمان در ب اورید؟
فریبا بود كه سئوال م كرد.
در چرمان م رت اش حتالتی از ح سادت زودگتذر
دیدم .حالتی كه حكایت از این داشت:
"مگر من چه كم دارم كه این ندارم"
تالل ایتن كته
مظاهر به نرن دن كردم متا در خت
گفتهاش را دوباره مكترار كنتد جتواب ختوب و
موج هی مناسب داشته باشم.
بتته یتتاد استتتاد ادب تتات دوران دب رستتتان
افتادم .به ما یاد داده بود هرگاه در مقابل
سئوال غ رمنتظرهای قرار گرفتتهایم و دنبتال
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تا
توان م و یت
تعری بخت
تت شت
تردیم ،ب ت
تواب م گت
جت
لط فهای مناسب معری كن م ما جواب مورد نظر
را در افكارمان فرم ده م.
 ممام مدمی را كه با هم گذراندهایم متوجتههستم همسرمان یك لحظه از شما جدا ن ست ،یتك
لحظه از شما غافل نم شه ،یتا دستتش در دستت
شما و یا بازویش در بازوی شماست ،گویا هرا
از این داره كه نس می شما را با خود ببره و
یا موج آنقدر در ساحل پت ش ب ایتد كته زیتر
پایتان را خالی كنته .آیتا ایتن رستم دوران
تاهوی زنتدگی
مرخص های شما و دور بودن از ه ت
اجتماع ه یا این كته زنتدگی روزمرهمتون هتم
هم ن رنگ و رایحه را داره؟
در حالی كه در طرف دیگر هلنا قرار گرفتته و
بازو در بازوی آزاد هلنا انداخته بود همراه
ما شد و آرام و گرم پرس د:
 چطور موف شدید او را اینگونه ظریت و ُتر
پت
تب و ب ستابقه
حرارت فرم بدید ،از نظر من عا ت
تا هتم زنتدگی
است ،گفت د نزدیك به سی ستال بت
كردید ،مگر نه اینه كه یك زندگی زناشویی فقط
سالهای اول طراوت و رون داره و بعد همه چ ز
عادی و معمولی م شه ،و یتك زوج متثالً یتك روز
عاش كه حتا انتخاب هم مال خودشان بتود فقتط
با بودن و زندگی با هم عتادت م كننتد؟! یكتی
م شه ظرفی بلورین نرسته بتر ماقچته و دیگتری
تره! مگتر نته
ً پردهای آویزان بر پنات
هم ،حتما
این كه پس از گذشتن ماههای عسل روزگتار زهتر
شرود م شه ،خواستهها و انتظارات عا ب و غریب
فرم پ دا م كنه ،آیا م شه خود را به همه چ ز
وق و عادت داد؟! چرم بسته مسل م شد؟!
 فریبا ،بستگی به این دارد كه پایهی زندگیمرتر را از ابتدا چگونه فرم ده م و استوار
كن م ،اگر بر پایتهی فرهنگتی بنتا شتود كته
ً
بن انش مكر زنان و ح لهی مردان است ،طب عتا
دوام چندانی نخواهد داشت ،اگر پتدر و متادر
تان و
تدگی دو انست
تد زنت
تن و آن بخواهنت
تا ایت
یت
آینده آنها را بتا هتم كنتترل كننتد و فترم
بدهند كه این هم خود نت اهاش از پ ش معلتوم
است.
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مردساالری و یا زنستاالری هتم بحتث در متوردش
ب فایتتده استتت ،چتتون نتتتایاش را فتتراوان
دیدهایم.
 م خواه د بگ د شما از همهی ایتن مصت بتهابه دور بودید؟
 بل  ،هم نطوره. آخه چه جوری؟ آیا شما اشعار مر ری را خواندهاید؟ نه ،چطور مگه؟! ب مسما ن ست این مرد ش رین سخن بته شتاعركوچه و بازار معروف شده ،مصور نمت كنم كستی
اشعار او را بخواند و در اغلب آنها ختود را
ن ابد.
 اشعار ایران خ لی زیبا و ُپرمعن ه؟
 بل  ،ساده ،واضم و ًُ ماننتد
پر معنا ،دق قا
تل آن
تان مقابت
تانی انست
ته زمت
تفافی كت
تهی شت
آینت
م ایستد خود را م ب نتد ،اشتعارش قصتهی ُ
پتر
غصهی انسانهاست ،شعری دارد بته نتام "دریرای
نگاآ" و من زمانی كه این شعر را خواندم خودم
را در آن یافتم و زمانی كه آن را برای هلنا
مرجمه كردم از قطرههای اشكش دانستم كه ختود
را در آن یافته است ،پس با هم گریست م.
 مگر چه گفتند؟ م ل دارید بدان د؟ بل  ،بل  ،با كمال م ل.به چشمان پريرویان این ش ر،
به صد امید ميبستم نگاهي،
مگر یك ین از این ناآشنایان،
مرا ب شد به ش ر شق راهي.

شما باید ممامی شعر را ،نته یتك بتار بلكته
چندین بار از سر فرصت بخوان د متا بتوان تد
ابتدا پی به افكار استاد و سپس پی به منظور
من ببرید.
ً و در اول ن فرصت خواهم خواند.
 چرم ،حتما اگر كسی عر و اطم نان به شریك زندگ اش رابه دستت ب تاورد و آن را صتادقانه حفتظ كنتد
ً آن زندگی به بهترین نحوی دوام خواهتد
طب عتا
آورد ،من ماربهاش كردهام.
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 شما از حقتای و واقع تهتایی مت گ تد كتهامروز وجود نداره ،شاید در كتتابی عاشتقانه
بره خوندش اما دیگه نم شه لمسش كرد ،زمانته
عوض شده ،همه چ ز قراردادی و ب عم شده.
 اگر قبول كن م همه چ ز قراردادی و ب عمتشده پس ب جهت ن ست ه چ چ زی دوام نم آورد و
همهی رنگهای ُ
پر رنتگ زنتدگی ب رنتگ و معنتی
م شود.
ُ
آیا ما فرهنگ و سنتهای زناشتویی ختوب و پتر
معن ای داریم؟ آیا خرید و فروشهایی كه محتت
عنوان پ وندهای زناشویی اناام م گ رد و حال
همان هم به گونهای قراردادی در خارج از وطن
صورت م گ رد حاصل ایتن شكستتها ن ستت؟! چته
م دانم ،شاید من پ رانه فكر م كنم!
اشرفخانم با فاصلهای كوماه با چند گوشمتاهی
تازی م كترد.
ریز و درشت سف د در ك دستتش بت
شاید بترای دقتایقی یتاد دیتارش در یكتی از
روستاهای شمال افتاده بود .گوشماه ها را با
تر
تا ست
ترد و بت
تداز م كت
ترتآور برانت
تاهی حست
نگت
انگرتانش ستعی م كترد مم زمتر و شفافمرشتان
كند .حالت غضبی در صتورمش پ تدا شتد و گتوش-
ماه ها را قهرآلود بته كنتاری انتداخت .چته
م دانم ،شاید م ل نداشت گذشتهاش را بت ش از
این به ختاطر ب تاورد .نگتاهی بته ستوی متا
انداخت و گفت:
 خب ،برگردیم ،راه زیتادی در پت ش داریتم،فریباجان از رانندگی كه خسته نردي؟!
 نه ،من رانندگی رو دوست دارم ،شاید آقتایم الد و هلنا خسته شده باشند.
 نه به ه چ وجه ،روز ختوبی را گذرانتدیم واز این همه زیبایی لذت بردیم.
 پس حركت م كن م.مدت زیادی از شب گذشتته بته خانته رست دیم.
نریمان پكر و خسته و خمار چند دق قتهای بتا
ما نرست و بعد به سرعت غ تبش زد .آن شتب از
جكوزی خبری نرد .ما هم مثل این كه بد عتادت
شده بودیم ،ولی مانن نرد كه متدمی را در آب
ً ولرم استخر به سر نبریم.
مقریبا
چند روز آینده به سرعت گذشتت .دیگتر فرصتتی
تداری داشتته
دست نداد ما با استاد عزیتز دیت
باش م .شب آخر بازگرتمان نریمتان از هم رته
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ُن مر به نظر م رس د .ه چ حوصلهی
دلخورمر و ع
صحبت نداشت.
 نریمان ،عمر سفر كومتاه استت و متا بایتدبرگردیم.
 م دانم. من و هلنا بس ار شرمندهایم كه باعث زحمتتشما شدیم.
جز سكوت جوابی نرن دم.
 خسته به نظر م رس  ،استراحت كن ،احت تاجین ست زحمتت قبتول كنتی متا را بته فرودگتاه
برسان  ،اشرفخانم گفتته لطت م كنتد متا را
م رساند.
یك باره از كوره در رفت .با حتالتی عصتبی و
صدایی غریبانه گفت:
 چی هی اشرفخانم اشرفخانم در آوردهاي ،مگهاشرفخانم كن ز کمر بستهی شماست؟
هلنا مرس ده و جتا ختورده بتود .بتا نگتاهی
متعاب و وحرت زده ما را نگاه م كرد.
اشرفخانم از اماق دیگری به سرعت سوی ما آمد
و با لحنی معترض و مصنعی به همسرش گفت:
 دیگر بس است ،شورش را به كلی در آوردهاي.صورت فربه نریمان آشكارا م لرزیتد و غبغتبش
به نظرم آویختهمر م آمد.
 آخه این ها فكر م كنند ما باید همتهاش درخدمتران باش م.
 خب ،مو احت اجی ن ست ب ای  ،خودم آنها رام رسانم ،قولش را دادهام.
حالت آشفتهای داشتم .نه راه پس داشتم و نته
راه پ ش .گفتم:
 چرا متحمل زحمت م شوید ،ما م متوان م بتاماكسی برویم.
اشرفخانم با لحن سترداری فتامم كته م دانتد
صحنه نبرد را برده است گفت:
 نخ ر ،اجتازه نمتیدهم ،بعتد از ایتن همتهمهمتتاننوازی ،راه بستت ار دور استتت و متحمتتل
مخارج زیاد م شوید ،گفته بتودم كته بتا هتم
م رویم.
 اما ما در فكر خرج زیاد آن ن ست م.نریمان ُ
بغ كرده بود .مانند پسربچهای شت طان
كه موب خ شده باشد عقب گرد كرد و در طبقتهی
باالی عمارت گم شد.
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اشرفخانم از مظاهر مصلحتی چند دق قهای اخ رش
راضی به نظر م رس د .ادامه داد:
 به حرفها و حركامش موجه نكن تد ،كمترش كتهُلقش هم منگ میشود.
درد م گ رد خ
تده استت ،متا
 چندین ستاعت بته پترواز مانتم موان م در جایی بنر ن م و منتظتر بمتان م
ما وقت بگذرد.
تتراحت كن تد
 نه احت اجی ن ست ،مدمی را استما زمان رفتن برسد ،من شما را بته فرودگتاه
م رسانم.
او هم در اماقی غ بش زد.
تن
تد ،چترا ایت
 م الد ،چه م گذرد ،چته م گوینتساعات آخر با ما اینگونه رفتار م كنند؟!
 هر چه فكر م كنم نت اهای از حاالت گوناگونتدری از
تد قت
تود ،م موانت
تتگ رم نم شت
تا دست
آنهت
پریران های روحی آنان باشد ،به ایتن نت اته
رس دهام زمانی كه از نظر خودشان كتار مهمتی
برای اناام در پ ش دارنتد دچتار شتتابزدگتی
روحی م شوند ،نت اهاش این م شود كه اخت تار
زبان و رفتار خود را از دست م دهند.
 م الد ،خ لی نگترانم ،ام تدوارم ایتن چنتدساعت آخر بخ ر بگذرد.
 م گذرد ،نگران نباش ،مثل همه ناباوريهتایدیگرمان از خودی و غریبهها ،ستفر طتوالنی در
پ ش داریم سعی كن مدمی استراحت كن .
 آیا متأثری كه نتوانستتی استتاد نقتاش راب رتر بب ن ؟
ً دیتتدار ب رتتتر از او شتتادمر و
 طب عتتتاِ متن ،فرامتوش نكتن
راض مرم م كرد ،ولی عزیز
همهی ایتن خوی ران متن دوران سر باالی هتای
زنتتتدگی را گذرانتتتده و بتتته ستتترازیری آن
رس دهاند ،ستنی از آنهتا گذشتته و دیگتر آن
شادابی و سرزندگی گذشته را ندارند.
 آیا ما هم كه پ ر شویم هم نگونته ختواه مشد؟! سخت و غ ر قابل انعطاف؟
 چه م دانم ،شاید بستگی بته ایتن دارد چتهمارب امی از زندگ مان داشتته باشت م ،یتادت
نرود ،آن روز و آن غمش.
ساعتهای زیادی از شب گذشته بود .اشرف ختانم
انگرت به در زد.
 -آمادهاید؟

556

 /نازن ن همزاد من...

 آیا نریمان خواب ده؟ فرصت نرد با او ودادكنم.
 بل  ،خ لی خسته بود ،خواب ده ،زمان حركتتاست ،راه زیادی در پ ش داریم.
در گارا خانه و كنار امومب ل نریمان لبتا
پوش ده بتا حتالتی ب مفتاوت ایستتاده بتود.
ترد یعنتتی جام تهدانهایتتتان را در
تارهای كت
اشت
صندوق امومب ل بگذاریتد و ختود پرتت فرمتان
قرار گرفت.
ن می از راه در سكوت مطل گذشت.
هلنا دست در دست من كنارم نرسته بود و ایتن
بار چسب دهمر به من .گویا احستا نتا امنتی
م كرد .با این كه ما سعی ممام داریم انستان-
ها و خصوص ات اخالقی آنها را ب رتتر و بهتتر
برناس م ما بتوان م ایااد نتوعی مفتاهم بتا
آنان برقرار كن م ،احسا م كردم این بار با
شكست مواجه شدهام .ه چ عذری بترای رفتتار و
كردار خویران خود پ دا نم كردم و این باعتث
شده بود نزد همسترم ستراپا احستا شترمندگی
كنم .فكرم سوی مادربزرگم كر ده شتد .بته او
لقب ُ
مركانخامون داده بودیم .مصمم و یکدنتده
بود ،نم شتد بتاالی حترفش گفتتاری داشتت ،در
خردسالی به ما یتاد داده بتود همتهی اقتوام
نزدیك را چه زن و چه مرد به نام عمو و عمته
و دایی و خاله صدا كن م ،هر چ ند آنهتا بته
واقن ه چكدام منی و حق قتی نباشتند .معتقتد
بود به اینگونه احترام و محبتت ختود را بته
بزرگترها م رسان د ،از این حد هم گذشته بود
و در اثتتر اشتتتباه یتتاد دادنهتتای او حتتتا
پسرعموی مادرم را هم پسترعمو نریمتان خطتاب
م كردم.
روح مادربزرگ شاد ولی ن م ب رتتر آنچته یتاد
تود .پایتت را جلتوی
داده بود غلط و اشتباه بت
تب و ایترادی در
بزرگتر دراز نكن ،حال اگر ع ت
تل برتقابت را
زانو داشتی مهم نبود .غذای داخت
تال
ما آخر نوش جان كن ،بته ویتژه ایتن کته حت
دانستهام غذا در زبان عربی معنی خوبی نتدارد،
اگر س ر شدی و حالت مهود داشتی مسألهای نبود
و خ ل های دیگر.
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جرقهای در مغزم درخر د و برای این كه ستكوت
كذایی را شكسته باشم و در ع ن حال بار دیگر
عذر زحمات خواسته باشم گفتم:
 پسر عمو نریمان ،به امفاق هلنتا از محبتت-های شما سپاسگزارم ،به ما خ لی ختوش گذشتت،
ام دوارم در آینده شما به دیدار ما ب ای تد
ما قدری جبران كن م.
نریمان مثل مر سركندهای كه سر بریتده شتده
به كناری افتاده اما خود مر با شتاب م دود
ناگهان فریاد كوماهی از حلقوم در آورد:
 چی چ  ،هی م گی پسر عمو ،پسر عمو ،من كتیپسرعموی مو بودم؟ یاد بگ ر ،متن پستر عمتوی
مادر مو هستم!! دیگه منو پسر عمو خطاب نكن،
من پدر مو رو یكی دوبار ب رتتر در زنتدگ ام
ندیده بودم ،از این گذشته مو اون مهمون های
مالل خونهشون هم هرگز دعوت نردم.
 من این را م دانم ،شاید ملق ن ب ش از حتدمادربزرگ برای احتترام بته افتراد ختانواده
مسبب این وقاین امروز باشد ،اما مقصود عالقه
و احترام به افراد فام ل بود.
كنترل اموموب ل از دست او خارج شتده بتود و
شكم فربه او هم مزید بر علت ،چون ممتا بتا
فرمان اموموب ل بود .با نه ب اشرفخانم قدری
به خود آمد.
ً گذشتهی مرقتبار نریمان نقش پرمتوانی
طب عتا
در حاالت امروز او بازی م كرد كه حتا در این
سن و موقع ت موف در زندگی ،د ست از او بتر
نم دارد و به اند بهانهای كنترل خود را از
دست م دهد و منِ ب گناه را هدف قرار م دهتد.
در واقن دیواری از دیوار من كومتاهمر پ تدا
نم كند.
 م الد ،چه م گوید ،خ لی عصبانی شده؟ نكنتداین حاالت او موجب مصادف شود؟!
قدری از حرفهای او را خالصه مرجمه كردم.
 آه … چه بد شد ،ه چ دلم نم خواست ستفرماناینگونه پایان بگ رد.
تانش هتم ختوب
 كاای آغازش خوب بتود كته پایتباشد ،مهم ن ست ،او مانند كود بزرگی است كه
در سن ن طفول ت اسباب بازی متورد عالقتهاش را
تده باشتند و یتا در محفلتی راهتش
برایش نخریت
نتتداده باشتتند ،حتتال كتته شتتانس آورده و بتته
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تم
بهترینش رس ده م ل به مالفی دارد ،بترایش هت
مهم ن ست كه در سر راهش قرار بگ رد ،م دان ،
عقدههای خود كم ب نی خ لی از انسانها را متا
سر حد پریرانی روح هم پ ش م برد.
به فرودگاه رس دیم .همه از اموموب تل ختارج
شدیم .نریمان با فاصتله در گوشتهای منتظتر
ماند.
به امفاق هلنا جلو رفتم ،هلنا او را در آغوش
گرفت و گرم بوس د ،اما از من فاصله گرفت.
 نریمان ،شاید هواپ مای ما هرگز بته مقصتدنرسد ،آیا پر مان نم شوي؟!
شانهاش را با ب اعتنایی بتاال انتداخت .مثتل
تد و
ته كنت
تانش را غنچت
ته ناراض تی لبت
تودكی كت
كت
بگوید :نوچ!
اشرفخانم را موانستم ببوسم و وداد گویم.
***
"با قدری نمك بامزآ كن!"

این را مردم این سرزم ن در متوارد نابتاوري-
های زنتدگی و دیتدن عاایتب از ایتن و آن در
عكسالعملشان به كار م برند.
تار و گفتتار
من هتم یتاد گرفتتهام .هتر رفتت
نتتاگواری از ختتودی و ب گانتته را بتته حستتاب
نادانی آنها م گذارم و با قتدری نمتك هضتمش
م كنم.
یاد گرفتهام پس از هر مهمتانی كتارت مرتكری
برای صاحب مالس بفرستم و یا ملفن كتنم .بتا
نریمان و همسرش هم هم نگونه رفتار كردم .در
صحبتم بتا اشترفختانم گفتگتوی جدیتدی از او
نرن دم .او همان حترفهتای گذشتته را مكترار
كرد.
امروز پر مانم ولی آن روز مابور شدم بته او
گوشزد كنم رفاه ب ش از حد مادي آنهتا را از
ماه ت اصل شان به دور كرده و این ُ
پتر واضتم
است كه روحران در اثر نامالیمات زندگی آزرده
و پریران است و احت اج به یاوری انستانهتای
تون روح و روان اگتر آزرده و
متخصص دارند .چت
ملول باشد دیر یا زود بدن هم رناتور خواهتد
شد.
سالی گذشت و از آنها پ تامی دریافتت نكتردم
ما...
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از طری خویراوندی آگاه شدم نریمان به غدهی
بدخ م سرطان مغز مبتالست!
به گفتهی متخصصان رشد این غده حداقل چهارده
سال زمان م برد ما خود را كامتل نرتان دهتد
اما از لحظهی ظهور شخصت ت ب متار را مغ تر
ته بخواهتد و
م هد .در نت اه شخص مبتال ب آنكت
بدانتتتد كمتتتاب ش دوستتتتان و اطراف تتتان را
م رنااند و چه بسا مت آزارد ،عصتبی و جوشتی
تا ستخن م گویتد و خ لتی زود
م شود ،بی مهابت
فراموش م كند.
وقتی این واقع ت را دریتافتم چنتدین و چنتد
بار كتل متاجرای دو هفتته ستفرمان را مترور
كردم ،نه ،مرور كتردیم ،همتهی آنچته امفتاق
افتاده بود رنگ دیگری یافت .رنگی متوأم بتا
مرحم و شاید مقداری شرم.
دستپاچگی اشرفخانم ،معاتب و چته بستا غتم و
غصهها از رفتار نریمان ،معاب از فراموشكاری-
هاي او و قول دادن و انكار كردنها.
خبر مرگ نریمان من و هلنا را به واقن غمزده
كرد .هر دو گریست م ،هتر دو مصت بتی ستنگ ن
احسا كردیم و با ممام وجود نامهربان هتایش
تودیم كته آن
تر دو خوشتحال بت
را بخر دیم و هت
روزها صبر كردیم و هت چ عكسالعمتل منفتی در
برابر آن زوج مبتال و مضطرب بروز ندادیم.
ً
ً رفتارمان موجته بتود هتر چنتد باطنتا
ظاهرا
مروش،
اما ماربهای گرانبها هر چنتد ملتخ نصت بمان
شد" ،قضاوت بيشناخت ،ممنوع"
نم دانم چه كسی گفته ولتی ُ
درستفته :متا بته
معتتداد مارب اممتتان ،شتتاید قتتدری اشتتتباه
كردهایم.
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14
ب رون خوب اما خانه بهترین است.
ضربالمثل مردم این دیار و من اعتقادی ب چون
و چرا و ناگسستنی به آن دارم.
سه پایهی نقاشی با بومی سف د بر آن روبرویم
قتترار دارد و ارمعتتاش صتتدای حتتزین محمتتودی
خوانساری با مرنم مر شباهنگ مرا به دن تای
خودم م برد .طرح ابتدایی كاری را كه در پ ش
دارم بر بوم انداختتهام و در فكترم آیتا از
عهدهی این كار مركل بر م آیم؟
 م الد ،آه ،عزیزم ،حال متوجه شتدم چترا آنروز عصر دلنر ن در لو آنالس از متن خواستتی
لبا مورد عالقتهات را بپوشتم ،كنتار استتخر
ِ من ،چه
بنر نم ما از من عكس برداري ،آه مرد
ایدهی خوب  ،چه لط ُ
پرشكوه .
و به عكس قاب شدهاش روی م ز كار من كته بته
عنوان ُ
مدل قرار گرفته بود اشاره كرد.
در عكس ،او با حالتی زیبا از زنی كته متازه
تت عظت م ُ
پتر
به م انسالی وارد شده زیتر درخت
م وه انار نرسته بر لبهی فوقانی استخر دیده
م شد.
بلوزی حلقه آست ن به رنگ جگری آمر ن با نقری
تكی در بتر دارد.
از پرهای سپ د با دامنتی مرت
عكس را آن روز با این فكر برداشتم كه اگر در
ته وجتود
تابلویی بت
تود از آن مت
تريام بت
موان هنت
ب اورم.
 آن روز را به خاطر م آوري ،عصر گرم وً ممام بعد از ظهر را
زیبایی بود ،ما مقریبا
در استخر گذرانده بودیم.
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 بل  ،بل  ،به خاطر م آورم ،بهترین لحظتاتعمرم را م گذراندم ،ولی عزیزم ،مو هم ره از
کر دن ُ
پرمره گریزان هست  ،هم ره م گتویی آن
ن روی هنری الزم و شوق کرت دن ُ
پرمتره در متو
تد كتار كوچتك
است ،هر چنتد متاكنون چنت
ضع
داشتهاي ،امتا ایتن عكتس ،مصتویر متن ،آیتا
ً م ل داری وقتت را
خستهات نم كند ،آیا واقعا
روی این مابلو بگذاري؟
 مهربانِ من ،هم ره م ل به این كار در منوجود داشته ،مو خوب م دانی من هنرمندی
خودآموخته و خودساختهام ،در كار ُ
پرمره رمز
و ناشناختههای فراوانی وجود دارد كه من ن م
ب رتر آن را نم دانم ،اما حس م كنم زمانش
رس ده روی مصویر مو كار كنم ،محبت مو به من
ن رو م دهد ،ام دوارم بتوانم مابلوی خوبی
از آن در ب اورم.
 م دانم ،برایم مثل روز روشن است كه موفتم شوي ،هم ره هم نگونه بتودي ،یتا كتاری را
شرود نم كنی یتا اگتر شترود كتردی پ تروز و
سربلند از آن ب رون م آی .
 شاید این اول ن و آخرین مالش من برای كتارروی ُ
پرمره باشد ،مصویر یار مهربانِ من.
 چه نامی به آن خواهی داد؟ نام آن را در فكرم دارم ،روز موعود به موخواهم گفت.
ِ من ،م ل دارم االن
 نه م الد ،االن بگو ،عزیزبدانم ،م خواهم هتر روز بته آن نگتاه كتنم،
شاهد پ ررفت كارت باشم ،دلم م خواهتد نتامش
را مكرار كنم ما نقاش ات پایان بگ رد و متن
خودم را در آن بب نم ،مثل آینهی شتفافی كته
مرا برای هم ره در این حالت نگاه مت دارد و
بعد از آن دیگر گذشت زمتان بتا متن در ایتن
آینه كتاری نخواهتد داشتت ،همانگونته بترای
هم ره خواهم ماند كه مو خل ام كردهاي.
 محمل داشته باش ،در آینده خواهم گفت. آه م الد ،بعضی مواقن چه سخت م شوي! یادت نرود من سنگ زیرین آس اب بودهام. باشد ،م دانم ،خب ،صبر م كنم.مدت زیادی از سفر متا بته لتو آنالس گذشتته
است ،خاطرات ماللانگ ز را به كناری گذاشته و
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اغلب در مورد روزهای خوبی كه داشت م با هتم
صحبت م كن م.
سرما و ماریكی باز نقش سرد و س اهی بر شتهر
انداخته .ماههای طوالنی زیادی برای باز دیدنِ
روشنای های پنهان شتده در ست نهی آستمان در
تولش
ته روال معمت
تدگی بت
تا زنت
تم .امت
پ ت ش داریت
م گذرد.
فراموشی مادر و بته ختاطر ن تاوردن آن همته
ماجراهای مهم زندگ اش مرا سخت م آزارد ولتی
از جهتی قدری مسك نام م دهد كه دیگر غصتهای
آنچنانی به یتاد نمت آورد و چتون بته ختاطر
نم آورد پتس آزرده هتم نم شتود .روزهتای او
شادمر و ب غممر شتده .آه ،ایتن هتم آن ستوی
حقای ملخ زندگی است .طرح اول ه ممامی هلنا
را روی بوم م اندازم و در ح ن نوازش صتورمش
به فكر فرو م روم.
زمان چه زود گذشت .ش ارهای ظری صورت او را
م ب نم كه ب ان از گذشت زندگی م كنتد .بت ش
از سی سال چقدر سرین گذشت .گویا هم ن دیروز
بود صورت ظری و خوش بویش از عطتر شتانل در
ضم رم نرست .و باز مثل این كه همت ن دیتروز
بود هر چه معل خاطر در دیارم داشتم پرت سر
گذاردم و جالی وطن گفتم.
خاطره ،این همه خاطره را چگونته م شتود بته
ته جتالی وطتن
دست فراموشی سپرد .اغلتب متا كت
م گوی م گویا ب رتر با گذشته و ریرههای خود
زندگی م كن م ما آنچه كه حال داریتم ،و متن
تن دهام،
تخا مختل ت بارهتتا شت
تن را از اشت
ایت
به خصو آنها كه پا به كهولت گذاشته و دارای
احساسات ملتهب هستتند .صتدای رستای محمتودی
خوانساری مرا به خود م آورد:

"من اگر كه هستم ،ستارآام كو
من درخت دردم …"

به خاطرم آمد هفتههای زیادی است بتا نتازن ن
صحبت نكردهام .یك حس قوی و شتاید ناخودآگتاه
مرا از صحبت بتا او برحتذر م كنتد .نمت دانم
چگونه خودم را راضی كنم ما مهتممترین ستئوالی
تاید
كه برایم مانده مطرح كنم .ستئوالی كته شت
هرگتتز جتتواب درستتتی دریافتتت نكتتنم .خنتتدهی
ُ
بغشآلودی در گلویم م ماند .متن بتا او ممتا
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تا خستتگی
تم مت
گرفتم شاید بتوانم كمتك او باشت
روحش شاید كمتر شود ،و حال احسا م كنم ختود
ب رتر احت اج به دلاویی دارم.
اما اگر جواب سئوالم آنچه باشد كه خود مصور
م كنم هرگز خللی در صتحبت گذشتته و احتترام
امروز من به او نخواهد داشت.
تد او چترا آن
راستی اگر حد ملخ من درست باشت
روز حق قت را با من در م ان نگذارد .چرا مرا
تش
تب آمت
به كمك نطلب د؟ او كه م دانست در له ت
تاری بته او دریتغ
عر گرفتارم و از هرگونه یت
نخواهم داشت .او م دانست پذیرای همتهی بالیتا
هستم ما او راحت باشد .پس چرا با من در م ان
نگذاشت ،چرا نگذاشت ما یارياش دهم ،چرا ختام
تس از
تران را پتذیرفت ،چترا پت
شد و خطتای دیگت
جدای از همسر اول مرا ن افت؟ ما كه دوبتاره
تودیم ،او كته
یافتن را به همدیگر قول داده بت
تتم،
ترایطی هست
م دانست من پذیرای او در هتر شت
حتا مركلمرین و پ چ دهمرین آن.
ما انسانها هم ره گرفتار و قربانی زندگ مان
هست م .یا كسان دیگری ما را قربانی م كننتد
یا ما خودمان را.
با صدای اول ن زنگ ملفتن نتازن ن گوشتی را
برمی دارد.
 سالم ،وای چقدر دیر به دیر ملفتن م كن تد،هزار جتور فكتر كتردم ،گفتتم نكنته امفتاقی
افتاده باشد ،دلم داشت یك ذره م شد.
 شرمندهام ،م دان د مستافرت و كارهتای بتهمعوی افتاده همه و همه وقتم را گرفته بود.
 چه خوب كه ملفن كردیتد حتال مت دانم ختوبهست د ،همسرمان خوبند ،مستافرت بته او ختوش
گذشت؟
 بل  ،ما آناا كه فرصت شد امتاكن زیبتا رادیدیم.
 ال وگا را هم دیدید؟ بل  ،جز زرق و برق ظتاهر و م زهتای قمتارچ ز دیگری نبود ،این همه هتلهای مختل  ،قصد
دارم ما مدمی پا در ه چ هتلی نگذارم.
 وای چتته بتتد ،چتترا؟ از زرق و بتترق آناتتاخوشتان ن امد؟! به هر صتورت م كان موریستتی
است ،من آناا بودهام ،ه چ جتایش را نادیتده
نگذاشتم.
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تاهر
ً این همه مناظر فریبنده و به ظت
 طب عتازیبا ب رتر در چرمان خانمها م نرت ند ،امتا
من زیاد نپسندیدم چون نظتر ختوبی بته بتازی
قمار نتدارم ،ایتن همته جمع تت و ایتن همته
دستگاه و م زهای مختل قمار مرا خسته كترده
بود ،ولی استخر بزرگ و زیبایی وسط شهر قرار
داشت كه آب فوارهها به رنگهای مختلت متوام
با موزیك رقص زیبایی در هوا داشتند.
 از بازی قمار گریزان د؟ بل  ،ن می از زنتدگی مترا در بتازی قمتارته م متوانم از ایتن سترگرمی
باختهاند ،چگونت
ویران كننده خوشم ب اید.
 م الد ،متوجه نردم ،شما م گوی تد از بتازیقمار خوشمان نم آید؟!
 من خود بل  ،ولتی در زنتدگی گذشتتهام كتهمنها نبودهام ،شاید روزی در آینده بته حترف
امروزم ب رتر فكر كن د.
 م ل نداری ب رتر معری كن ؟ امروز نه ،جایش ن ست. باشد ،قبول دارم. خب ،چه خبر ،چه احوال؟ ه چ ،زندگی م گذرد. همسرمان چطورند؟ م الد ،اینطور كه مو فكتر م كنتی او دیگترهمسر من ن ست ،سالهاستت از هتم جتدا زنتدگی
م كن م ،او در خانته متا امتاقی بترای ختود
دارد ،م دان  ،هر دوی آنها كه در زندگی متن
وارد شدند هماننتد پ راهنهتای بتد قتوارهای
مناسب من نبودند ،چه آن اولی كه هرت سال از
عمرم پای او مل شد و چه این دومی كه هنتوز
به من چسب ده است ،م دان  ،حق قتش ایتن كته
از او طالق رسمی گرفتهام ،ولی از آناایی كته
جایی بترای زنتدگی نداشتت او را در خانتهام
پذیرفتهام و برای این كه جنبهی قتانونی بته
این عمل داده باشم ص غهاش شدهام .مدمی استت
دورهی ص غه هم ممام شده و باید هم ن روزهتا
رجود كنم.
 خانوم چه م گوی ! حرفهایی از شما م شتنومته
تد ،چگونت
تم نم گنا ت
تورم هت
تز در مصت
ته هرگت
كت
موانستی اینگونه زندگی را قبول كن ؟!
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افكارم مغروش شده بود .گاهی او را بته استم
م خواندم و گهی خانوم خطابش م كردم.
ـ خودت ،محص المت ،دانرت و همهی آن افكار پا و
دست نخوردهای كه داشت  ،آن آرزوهتای واال ،آن
تل م
تدگ  ،ایتن مست
مصم مات ناگسستنی بترای زنت
سرین مو مرا متعاب كرده.
 م الد ،دستت بردار ،چترا متوجته نم شتوي،برایت گفتم یاد گرفتم در حتال زنتدگی كتنم،
مصور م كردم متوجه منظورم شدي.
 اما هر چه سعی م كنم كمتر متوجته م شتوم،شاید اشتباه از من باشد ،شاید چون این همته
سال از مح ط دور بتودهام هضتم مطلتب بترایم
مركل شده باشد.
 یك بار قبالً برایت گفتم اگر قصهی زندگ ام رابرایت بگویم ،با من هايهای خواهی گریست.
 یك روزی شما معری خواه د كترد و متن هتمگوش خواهم داد.
 دلم م خواهد هر چه زودمتر بب نمتت ،مت الدزودمر ب ا ،متا دیرمتر از ایتن نرتده ب تا،
راستی خانم مادرت در چه حالند ،حالران ختوب
است؟ من ایران را هم ره بته ختاطر دارم ،آن
صورت زیبا با آن چرتمان جتذاب و گ ترا ،چته
نگاه مهربانی داشتند ،بته ختاطر دارم م تان
فرزندانش مو عا ب شب ه او بودي.
تل م ت رود،
تتر محل ت
ته روز ب رت
تادر روز بت
 متبهخصو این كه مدمی است به ب ماری فراموشتی
دچار شده.
 وای چه بد ،چه غمانگ ز ،آیا فراموشی نوعیب ماریه؟!
 در مورد سالمندان بل  ،م دانت  ،او مبتتالبه آلزایمر شده.
 آه م الد ،مثل این كه چ زی در قلبم ناگهانخالی شد ،آه ..چه بد ،چقدر متأس شدم .یعنی
آن همه خاطره ،آن همه شبهای ُ
پرشتور و شترر،
دورههای خانوادگ  ،آن همه دوستتان متعتدد و
آن قهقههای شاد همه فراموش شده؟
تن
 بل  ،قسمت اعظمش ،ولی گاهی با یادآوری متمثل شهابی كه در شبی ماریتك در ست نهی آستمان
بدرخرد بعضی چ زها را به ختاطر مت آورد ،هتر
چند زودگذر.
 -مثالً چه چ زهایی را؟
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 روزی از او پرس دم آیا شتما را بته ختاطرم آورد و آیتا شتهری را كته در فتار در آن
زندگی م كردیم ،از متن خواستت قتدری ب رتتر
معری كنم.
از پدر و مادر شما معری كردم بدون این كته
نامی از شما ببرم ،ناگهان گفت:
تا
تری جتوان و زیبت
 همان زوج مهربانی كه دختتداشتند ،دختر م ل داشت عرو من برود؟!
دانستم به خاطر آورده ،حتا اگر برای لحظامی
كوماه مدت هم بوده باشد.
 وای م الد ،نفسم بند آمده ،چته زنتدگی ُپتر
غم  ،چه فریادهای ب انعكاس  ،بار دیگتر او
را م ب نی او را از جانب من ببو .
 مادر خودمان چطورند؟ ای بد ن ست ،حافظتهاش بست ار خوبته ،ولتیضع های دیگری نران م دهد ،مثل بچهها لاوج و
بهانهجو شده ،با ممام غمها و صدمامی كته در
زندگ ام از جانب او نص بم شتده بتاز امتروز
نگاهدار و مراقبش هستم.
 دختر خوبی مثل شما نم موانست غ ر از ایتنباشد.
 هرگاه طاقتم ممام م شود درب اماقم را بتهروی خود م بندم و در دن ای خودم گم م شتوم،
دن ای ماللانگ زی دارم ولی یاد گرفتتهام بتا
آن زندگی كنم ،مو اعتقادی به مستایل مستك ن
ته و
تداري ،ول تی وقت تی در خلست
تن نت
تدهی مت
دهنت
توم و ن تروی
مزك هی روحم فرو م روم سبك م شت
الزم را برای منازد بقاءام دریافت م كنم متا
چند صباح دیگر به زندگی ادامه دهم .اگر این
طریقتته را پتت ش نم گتترفتم متتا حتتال دوام
نم آوردم.
 اما دوستِ من ،هتر زخ می بایتد روزی الت امً زمان طوالن مری برای
طب عتا
ب ابد ،زخمهای عم
بهبودی الزم دارند ،ب شك اثترات آن هر گز م حو
نخواهد شد ،اما انسان باید به مسك ن آن عتادت
كند.
توزش
تر ست
ته هت
تم عم ت و نت
تر زخت
ته هت
 ول تی نتجانكاه .
 از زندگ مان چته م خواه تد ،چته چ تزی راجستاو م كن د؟
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 آن مورد مهمی را كه در ایتن مدت چنتد ستالتردهام،
تان كت
تكار ع ت
تان و آشت
تان در پنهت
تحبتمت
صت
زندگ ام با عر شرود شد ،م خوا ستم بتا عرت
ادامه داشته باشد و روزی هم غرق در عر بم رم.
 حال كه سرنوشت رقمی دیگر زده است. م دانم ،جز مسل م چاره دیگری ن ست ،یعنتینبود ،به ن روهایی متوسل شدهام كته مستلی و
مسك نم م دهد ،امتروز در حمایتت ایتن ن ترو
زندگی م گذرانم ما بب نم فردایم چه م شتود،
به هرگونه و به هر حال خود را وف م دهم.
تد ام تا
ته باشت
تاید اینگونت
تا شت
ترای خ ل هت
 بتخ ل ها هدفی را هم دنبال م كنند.
 نه ،برای من اینطور ن ست ،مت الد ،از ایتنمطلب بگذریم.
 خاطرمان است قصد طرح سئوالی را داشتم كتهدر یكی از داستانهای كتابتان برخوردم؟
 بل  ،بتار گذشتته ستئوالتان را ناپرست دهگذاشت د.
 چون نم دانستم طرح این ستئوال در حت متناست یا خ ر ،و آیا جواب شما آن خواهتد بتود
كه باید باشد؟
تواهم
تالف حق قتت نخت
تو خت
 مطمئن باش هرگز به متتحبتمان برایتت
گفت ،از این گذشته در اولت ن صت
گفتم هرگز در زندگ ام غ ر از مو به شخص دیگری
اطم نان نداشتهام ،آیا این كافی ن ست؟!
 بل  ،مت دانم كته هنتوز بته متن اطم نتاندارید.
 پس سئوالت را هر چه است مطرح كن. در یكی از داستانهای كتابتان خوانتدم كتهبا كسی گفتگویی دارید ،آن شخص شما را زیبتا
م داند ،و شما در جواب م گوی د "درسرته ،یرك
زنِ سیزدآ سراله" در فكر من این جواب شما ،بته
خود شما در فرم یك زن س زده ساله زیبتا بتر
م گردد ،آنچه مرا در مأثر عم قم به كناكاوی
و سئوال وا م دارد ،مفهوم یك زن س زده ساله
در این جملهی کوماه است ،چون اگر به فرهنتگ
اجتماعی و مذهب خود رجتود كنت م هت چ دختتر
جوانی در سن س زده سالگی نم مواند «زن"باشد
ً به عقد كسی در آمتده باشتد،
مگر آن كه شرعا
آنچه برایم نامفهوم و پوش ده است این كه آن
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زمان شما دختری جوان و ب مسئول ت از مكال
زناشویی بودید.
 وای م الد ،چه سئوالهایی مطرح م كن  ،چنتگبه قلبم م زنی و نفسم را بند م آوري.
 ستتئوالی استتت كتته از ابتتتدای خوانتتدننوشتههایتان در فكرم فرو رفتته و از عتذابش
راحت نم شوم ،در ح خود م دانستم مطرح كتنم
شاید جوابی برایش باشد.
 من برای فرم دادن داستان اینگونه نوشتم. آیا م دان د ه چ خوانندهی دیگری نم مواندبهتر از من سر از پ چ دهی نوشتههای شتما در
ب اورد ،مانند الب رانتی م مانتد كته از هتر
طرف خواننده با افكارش پ ش برود به ب راهته
ً
بر م خورد ،من به جرأت م موانم بگویم عم قا
افكار شما را در كردهام و این زندگی خصوصی
شماست كه در دایرهی افكار گوناگون خواننتده
قرار م ده د.
متتنفس مقطتتن او را از م تتان گوشتتی ملفتتن
م شن دم .دانستم منقلب شده است .پس از چنتد
ثان ه سكوت با ُ
بغضی در صدایش گفت:
 م الد ،م موانم خواهش كنم ما متدمی بترایمملفن نكن  ،جواب دادن به ملفن بترایم مرتكل
شده ،شماره مل فن همتراهم را یادداشتت كتن،
هرگاه به شهر ما آمدی مما بگ ر ،هرگونه كه
باشد برای دیدارت خواهم آمد ،آنگاه روبتروی
مو همه چ ز را برایت معری خواهم كرد.
 م دانم شما را آزردم ،هرگونه كه بخواه د،دیگر ملفن نخواهم كرد ،حداقل از ایناا.
 م الد ،خدای من نگاهدارت باشه ،مرا ببخش.با ممام ماارب من از زندگ  .با ممام عاایتب
و غرایبی كه در برخورد و گفتگو با انسانهتا
دیده و شن دهام باز معاب من پایانی نتدارد.
آیا آنچه را كته در مهتوعی از افكتارم حتد
زدهام م مواند حق قت داشته باشد؟
آیا من در حسا مرین دوران زنتدگ ام طعمتهای
ساده محسوب شده بودم كه با فریب عر و محبت
پروارم كرده بودند ما سپس قربان ام كنند؟
آیا ما هر دو قربان ان یك مرتت آدم دیوست رت
تم
بودیم؟ پس چرا موف نردند ما را ،مترا ،ذبت
كنند؟ آیا سرنوشت من اینگونته رقتم زده شتده
بود كه از دام باهم ،یا پاكی و ب آالیرتی متن
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مهار بر همهی ماریك های زندگ ام زده بود؟ من
چگونه موانستم آن روز وداد و همه آن روزهتای
ته ست ل
دیگر با او در خانهای خلوت همچنتان كت
اشكمان با هم جاری شده بود و او م گفت:

ررا همینگونره كره هسرتم
"می د ،آآ ..می د اگرر مر
بگذاری و بروی مرا به دیگری خواهند داد".

و در آن حاالت حستا عرت و جتوانی او را از
خود دور كنم و سربلند باشم كه بر عر  ،ممنا
و نفسم مهار زدهام .به او گفته بودم:
م وه زمانی ش رین و در دهان مزه خواهتد داد
كه ابتدا در درخت خود پخته شود ،وگرنه م وه-
ی كال جز مزهای گس ،مزهی دیگری ندارد.
چه م دانم ،شاید اشتباه از من بتود ،چتون او
را م خواستم م بایست به آب و آمش م زدم و یا
شاید هم ن كنترل مرا از دامی مهلك ،نه چ دهی
او ،بلكه َ
پهن شده از دیگران ناات داد.
باز هم چه م دانم ،شتاید هتم دامتی در كتار
نبتتود و آنچتته فكتتر كتتردم نت اتتهی فتتانتزی
احمقانتتهی ختتودم باشتتد .شتتاید هتتم حتت بتتا
مادربزرگ بود كه م گفت:
"یو مو ميبینی و من پی ی مو"
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15
تت از نقاشتی
ماههای بس اری گذشته و مدمی است
ُ
پرمره هلنا فراغت پ دا كردهام .م تل داشتتم
مابلو را هر چه زیبامر و جذابمر از كتار در
ب اورم ولی هم ن شد كه در هنر من بود.
هلنا ش فتهی مصویر خود شد .برق رضایت را در
ِ آب اش دیدم .اما در مابلو چرتمهتا
نگاه سبز
س اه به نظر م رسد چون در مدل چنت ن استت و
هر مغ ری را در آن صح م ندیدم.
فرم بدن و صحبت آن با من همان است كته جتزء
به جزء م شناسم و همتان گرمتایی را بته متن
ً م شناستتم ،زیتتر متتابلو
م دهتتد كتته دق قتتا
نوشتهام:
"یقدیم به

شق من ،همسر من"

 آه م الد ،چه مابلوی خوبی از كار در آمتد،تته باشتی كته
ً باید مترا دوستت داشت
مو واقعا
اینقدر وقت روی این مابلو گذا شتهاي ،همتهی
ته ایتن کتار
ماه ها که گذشتند و مو مرتغول بت
بودی.
 آیا راضی هست ؟ عزیزم ،مو باید راضی باش  ،این هنر موست،خودت چه نظری داري؟
تای
تورد كارهت
تز در مت
تن هرگت
تو م دان ت  ،مت
 متهنريام اظهار نظر نم كنم ،مابلو خودش بایتد
با ناظرش صحبت كند ،اما م ل داشتتم زیبتامر
از این شود.
 هم ن است كه م ب ن م ،مو زندهاش را مقابلخودت داري.
 ابتدای زندگ ما اگر بته حترفهتایم موجتهكرده بودی و به عنوان مدل روبرویم م نرستتی
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شاید امروز موانای ام در کر دن ُ
پرمره ب رتر
م بود.
ُ
ِ من ،آن دوران جوان ،ب ماربه و پر از
 عزیزخاالت بودم ،م دانم م ل به نقاشی از مدلهای
عریان داشت اما با ممام همبستگ ام بته متو
ِ خاالت را كاا م بردم ،نه خودم ُ
مدلت شدم
بار
و نه م ل داشتم كس دیگری رو برویت بنر ند.
 نت اهاش این شد كه ممرین كافی ندارم. این مابلو در چرمان من بهترین است ،طب عت-تام
تو نت
ترایم بگت
تال بت
تود ،حت
تای خت
گرای ت ات جت
تاب
ته انتخت
تت را چت
تورم مابلویت
تابلویم ،منظت
مت
كردهاي؟
_"بانوی كنار است ر"
 آه چه نام با مسمای  ،چه زیبا بته متابلوم نر ند ،آن را هرگتز از ختودم دور نختواهم
ته در كنتارش
كرد بهخصو این جمله زیبتایی كت
نوشتهای مرا در شادی و اطم نان عم قتی فترو
م برد ،می دانی ایتن بهتترین هدیتهی مولتدم
ً این كه ستال مرخصتی را در
خواهد بود ،خصوصا
زندگ ام ُ
پر م كند ،م الد ،چه خوب ،چه زیبتا،
عزیزم ،احسا خوشبختی م كنم ،اگر متو زیتاد
عادت نداری اغلب با ب ان مترا از عرت ختود
آگاه كنی در عمل موانایی كامل داري.
 من هم چ زی جز این نم خواهم كه همسترم ازمحبت من نسبت به خودش آگاه باشد.
 آیا متدلی بترای متابلوی بعتديات انتختابكردهاي؟
 هنوز نه ،معدادی عكس مختلت از صتخره و آبگرفتهام كه باید با دقت مدلی را انتخاب كنم.
 متأسفم كه سفرت به ایران را به ختاطر متنبه معوی انداخت  ،م دانم پای ز ش راز زیبا
و رویایی است ،گفته بودی اگر این فصل بتروی
عكسهای متعددی خواهی گرفت.
 در سفرهای گذشته بهتار شت راز را دو بتاردیدم ،مابلوهای متعددی شدهاند ،یادت م آیتد
گلهای ارغوان و ادغام آنها در دشت شقای ها؟
اما پای ز این شهر را سالها است ندیدهام.
 برایم گفته بودی ستالهتا م تل بته مصتویرپای ز نداشت  ،پای ز هم ره برایتت غمانگ تز
بود ،آیا حال هم هم نطوره.
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ِ من ،سالهاست مأثر پای زی را كنار
 نه عزیزگذاشتهام ،دیگر در قطرات بتاران دانتهی غتم
نم ب نم.
تا بچتهها در
 بل  ،به ختاطر دارم زمتانی بتپای ز به قدم زدن م رفت م بغلی از بترگهتای
همه رنگ را از زم ن جمن م كردی و بته ستر و
تا از مته دل
روی بچهها م ریختی و همراه آنهت
قهقهه سر م دادي.
 حال هم هم نطوره ،اما جاها عوض شده ،حتالبچهها هستند مرا بغل م كنند و م ان برگهتای
پای زی م غلطانند.
 و مو همراه آنها از مه دل م خندي.ِ من ،كل زندگی هم نه ،برای آنهایی كه
 عزیزاین را در نم كنند بس ار متأسفم.
 م الد ،آیا مازگی با نازن ن مما گرفتهاي؟ آخرین صحبت من با او ب ش از شش متاه پت شبود.
 برایم نگفته بودي. نه .چون متأثر شده بودم.تا شتریك هتم
 آیا قرار نبتود در ممتام غمهتباش م؟
 چرا ،ولی برایم ب ان مأثر نازن ن برای مومركل بود.
 خ لی غمگ ن شدي؟ نه برای خودم ،بلكه برای او ،امروز زندگیمن فرق بس ار زیاد كرده ،ولتی او درگردابتی
به نام زنتدگی دستت و پتا م زنتد و هتر روز
م گذرد ب رتر در آن فرو م رود.
 آیا سئوالت را مطرح كردي؟ آري. خب ،چه جواب داد؟ جواب او ُبغضی در گلو بود ،از من خواست ما
مدمی برایش ملفن نكنم.
 یعنی غ رمستق م اعتراف كرد. نم دانم ،شاید هم نگونه باشد یا ایتن كتهاز سنگ نی پرسش متن جتا ختورد چتون انتظتار
همچن ن ستئوالی را نداشتت ،در صتدایش ُ
بغضتی
خفته بود كه م دانم ب تدارش كتردم ،مت دانم
رناش دادم.
 چون او حاال م داند كه مو م دان . -شاید هم نطور باشد.
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 حال چه خواهی كرد؟ ه چ ،صبر م كنم ما بب تنم چته م شتود ،اوم داند با او دیگر از این جا ممتا نختواهم
گرفت ،اگر روزی به ایران رفتم در شهرشان با
او مما خواهم گرفت ،اگتر هنتوز ممایتل بته
دیدار داشته باشد او را خواهم دید.
 مصور م كنی م ل به آشنایی بتا متن داشتتهباشد؟
 نم دانم ،آیا فكر نم كنی بترای یتك زن درشرایط او مرتكل باشتد ،او م دانتد از همتهی
گفتگوهای ما آگاه هست  ،در واقن او م دانتد
كه مو هم م دان .
تك او ،چته قربتانی محزونت ،
 آه م الد ،طفلتزندگی چه بازيهایی با انستان دارد ،م دانتی
در چرمان و احسا متن او یتك قربتانی استت،
قربانی نادان های انسانها ،قربتانی ممتایالت
ح وانی آدمها ،طفلك ،او چه مقص ری داشت؟
 برای هم ن از ابتدا م ل داشتتم متو كتامالًدر كن .
تت را داشتتم
ِ من ،روزهای اول این وحرت
 همسرزنی از گذشتههای دور زندگی متو قصتد مستخ ر
دوبارهی مو و در نهایتت عرت و زنتدگی مترا
داشته باشد ،ولی به زودی دانستم ایتن گونته
ن ست كه مصورش را م بردم ،پس مصتم م گترفتم
در ادامه همهی ماجرا پا در جای پای مو و با
مو باشم و منهایت نگذارم ،م الد ،مو مرد من،
همسر من و دوست منت  ،متن بتا ممتام عرت و
محبتم به مو منهایت نم گذارم.
 برای هم ن همه چ ز را از آغاز بتا متو درم ان گذاردم ،به خاطرت م آید؟ از ابتدا بتا
هم قرار گذاشت م ه چ مخفیگتاه  ،حتتا كوچتك-
مرینش در قلبمان نداشته باش م.
ته ایتران
 و هم نگونه هم است ،بترای ستفر بتاحت اج به مادید شناسنامه و پاسپورت ایرانتی
دارم.
 از زمانی كه همسر من شدی در آناا ایرانیمحسوب م شوي ،من به سرعت كارهای مقدمامی را
اناام خواهم داد.
 من هم هدایایی را كه باید با ختود ببتریممه ه م كنم ،باید هدیهای برازنده هتم بترای
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برای ستفرمان

نازن ن داشته باش م ،چه فصلی
مناسبمرست؟
 سپتامبر. آیا آناا هوا آفتابی و گرم خواهد بود؟ بل  ،برای ما بهترین فصل خواهد بود. مدمی سترما و متاریكی ایناتا را پرتت سترخواه م گذارد ،چه خوب ،چه جالب م الد.
روزها پی در پتی م گذشتتند و متن ب قتراری
متتازهای را در هلنتتا م دیتتدم .هتت چگتتاه در
تر و در عت ن
سفرهای گذشته او را چنت ن متفكت
ِ متب
حال در انتظار ندیتده بتودم .در اصتطالح
سفر ،اغلب انسانها قدری ملتهب م شوند ،شاید
به این دل ل كه نم داننتد در مقابلرتان چته
تاب
تن التهت
تت ،ام تا مت
تار است
توادثی در انتظت
حت
پوشتت دهی او را گمتتان بتته حتتس كناكتتاوی او
م بردم .كناكاوی جدیدی در او م دیدم كه حتا
در مما های ملفنی من با نازن ن زیاد از خود
نران نم داد .گهی حالتهتای انتظتار و گتاهی
حالتهای نگهبانی و شاید هم حالت قتدری متر
ناشناخته .چه م دانم ،شاید مر از ایتن كته
چه پ ش م آید.
بارها از خودم پرس ده بودم آیا صح م بود او
را در این ماجرا وارد كتردهام .هتزار و یتك
بهانه داشتم ممامی این ماجرا را در خفا طتی
كنم و مثل هم ره از وسوستههای زنتدگی و هتر
آنچه که ش رین در آن است و سرپوشی سنگ ن بر
آن نهاده بودم پ روز ب رون آیم ،این بار هم
به جدال با آن بروم ،اما قول و قرارهای متا
در ابتدای زندگی زناشوی مان برایمان محتترم
بود .اگر طالب همسری بودم كه بازو در بازوی
من شااعانه از آنچه كه در درونش م گذرد سخن
تل زنتدگ مان
بگوید و بتا متن در همتهی مراحت
همگام باشد ،الزم بود خود ن ز همهی خصوصت ات
تذارم متا از
وجودم را در دامنش بگسترم و بگت
توادا
ترین حت
تال مهممت
تاریكترین و در ع ت ن حت
مت
احساسی دوران نوجوانی و اكنونم آگاه باشد.
اما حال دریافتم او را در ع ن همتهی آزمتون-
های گذشته ب منا از دیدار احتمتالی ختود و
نازن ن كردهام .به عر و وفای همسترم نستبت
ُستن
به خودم كامالًَ اطم نان دارم و از ایتن ح
تزم .م دانتد
ش رین زندگی زناشویی كامالً لبریت
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او را ب رتر از جانم دوست دارم و زندگی ستی
ساله ما گواه این حق قت ش رین است .اما هتر
دو م دان م ضع من در اعتراف پ اپی از ایتن
حدیث در مقابل او است .یك بتار در گذشتته و
از سر ب مقص ری به او گفته بودم:

"آزمودآ را دوبارآ آزمودن خطاست"

تاره نتازن ن
روزی از من پرس د با دیدار دوبت
اگر به گذشتهام برگتردم و حالتهتای امتروزی
نازن ن مزید بر علت شود و به قول "فیل یراد
هندوستان كند" چه خواهد شد.
آنچه همسر من نم داند و با ممام دلداريها و
اطم نان خاطری كه به او م دهم متوجه نم شود
این است كه،
"مار گزیدآ از ریسمان سیاآ و سفید هم ميیرسد".

قلب حسا و پ ر امروز من چتون مرغتی ستر در
گریبان دیگر نم مواند دستخوش این طوفتانهتا
شود ،باز به قول :

مرنجان دلم را كه
وحشي
مرغ
این
ز بامی كه بر خاست
نشیند
مشفل

و امروز نه بامی در پ ش است و نته مرغتی در
پرواز.
نازن ن صح م نم دانست هلنا متاجرا را بدانتد.
حتا م ل نداشت همسرم از دیدار آیندهی ما مطلن
شود .اما من او را مطمئن كردم شریک زندگی متن
قدم به قدم در جریان كارهای من خواهد بود.
هلنا از روی احسا و غریزهی یتك زنِ عالقمنتد
تت نگتران باشتد و اگتر ایتن
به مردش ح داشت
نگرانی را گهتی از روی عالقته ع تان نم كترد
احتماالًَ مصور م كترد شتاید ب متوجهی او بته
اعمال و خواستههای همسرش را برساند.
زن موجود عا ب و پ چ دهای استت .بتا آن كته
نستتبت بتته پتتارة دوم وجتتودش ،یعنتتی همستترش
اطم نان كامل دارد در ع ن حال برای این كته
مفه م كند به او موجه كافی دارد نوعی حسادت
را ش رینی این مطلب م كند ،چه م دانم ،شاید
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هم از سر حسادت محش باشد ،مهم این استت كته
ما مردها هرگز نخواه م دانست.
د من ،غرق در افكارت هست  ،عزیتز
 م الد ،مرِِ
من ،كاا بودي؟
 هم ن جا ،اما ح با مو است ،در افكار دورو درازی فرو رفته بودم.
 به چه فكر م كردي؟ به مطالبی كته متدمی پت ش در كتتاب "زنرانونوسی و مردان مری ي" اثر نویسنده آمریكتایی
 John Grayخوانده بودم،
تردي ،متن هتم
 آه ،بل  ،به متن پ رتنهاد كتخواندم.
 م دان  ،عاب از ایتن دارم كته ،نویستندهیكتاب احتماالً بتا ممتام مارب تات نتزدیكش از
ً
بافت احساسات زنانهی زنهای كرور خودش حتمتا
زنهای دیگری از فرهنگهای دیگر را بطور وس ن
م شناخته و بتا آنهتا بته صتحبت نرستته متا
تان كنتد كته
تان را طتوری ب ت
چگونگی حاالت آنت
مرابه در همهی فرهنگها باشد ،این بافت فکری
یکسان اغلب زنها مرا متعاب م كند.
 حتا مو را هم كه مصور م كنی شتناخت ختوبیاز زنها داری متعاب كرده!
 حق قت این كه خ لی از گفتار او را من خودمدر طول زندگ ام در مورد زنها ماربه كردهام.
 م خواهی بگویی استثنایی وجود ندارد ،حتتامن؟!
 استثناء خ لی كتم در مراحتل فكتری انستانوجود دارد ،ما همه اغلب بته گونتهای مرتابه
فكر ولی به طری مختل عمل م كن م ،این كه
م گویم ما ،انسان سالم از نظتر روح و آگتاه
در حد معمولش است ،چتون آن كته ب متار استت
انتظاری از او نم موان داشت ،و آن كه منبعی
از معلومات در چنتته دارد ،بستتگی بته ایتن
دارد معلومامش را از كاا كستب كترده باشتد،
ب شتتك آنچتته انستتان در ماموعتتههای محصتت لی
دریافت م كند چك دهی افكار آنهایی استت كته
ختتود ایتتن ماموعتتهها را از افكتتار دیگتتران
گرفتهاند ،معتقدم در این فراگ ريها ذهن خود
انسان كمتر به كار افتاده و اگر هم به كتار
افتاده با دل ل و برهان و اغلب به زور یتاد
دهنده ،خنثی و یا محم ل شتده .ب جهتت ن ستت
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خ لی از انسانها با همهی محص المی كه دارنتد
روزی چرم م گرایند و در م یابند آنچه را كه
فرا گرفتهاند در حق قت اغلب اشتباه بوده.
 آیا منظورت همهی علوم است؟ در وهلهی اول هدفم علوم اجتماعی و انسانیاست ،مو م دانی نه اهل س است هستم و نه اهل
گرایش دستانم به سوی آسمان ،اما بهخصتو در
این موارد افسو هایی از انسانهتا شتن دهام
كه در ع ن روشن بودن مطلب ح رت زدهام كرده،
از آشنایی ،افسو فراوان شن دم كه چگونه به
ته او
تون ایتتدوئولژی كمون ستتم را بت
تط افست
غلت
مزری كرده بودند و حال كه چرمانش در مح طی
دیگر باز شده و حق قتهتا را شتن ده و دیتده
تت كته او را
هزار نادرست به استتادانی م گفت
چرم بسته گمراه كرده بودند.
 آیتتا م پتتذیری حتتتا خرتتنمرین و بتته قتتولیمردمرین فرد گاهی م مواند افكار زنانه داشته
باشد؟
 آري ،طب عی است ،اگر منهتا گریستتن را ازتم
تدان م كت
ته بت
تات ظری ت زنانت
تاالت و احساست
حت
ن ستتتند مردانتتی كتته ع تتان و در انتتزوا
گریستهاند ،ن می از استتال ن هم بتا ممتام
خرونت و رعبی كه در مردم نرانده بتود بایتد
بافت زنانه داشته بوده ،در جایی خوانتدم در
پنهتتانی رمانت تتكمرین ف لمهتتا را م دیتتده و
م گریسته ،از این گذشته من حتتا بته عتادات
ماهانه درونی مردها هم معتقدم.
 م خواهی بگویی ما ع ان م كن م اما شتماهادر درون پنهانش م كن د؟!
 از نظر من هم نگونه است. عزیزم ،صحبتهای دیگری با مو دارم. بگوشم همسر من.تفرمان بلت ط
 آیا زمان این نرس ده بترای ستمه ه كن ؟
 البته ،وقتتش رست ده ،همت ن روزهتا مه تهخواهم كرد.
 سپتامبر چه ماهی به ایرانی می شود؟ م شود شهریور ،من با دوستتم روزبته ممتاگرفتم ،ب صبرانه منتظر ما هستند.
 و ما پنت هفته دیگر آناا خواه م بود. -بل .

578

 /نازن ن همزاد من...

 ما هم در زمان خود باید آنها را بته ایتنجا دعوت كن م ،حتا اگر الزم شد بتا فرستتادن
بل ط هواپ ما ،اما نه به سبک آمریكای ؟!
و لبخند ظری ش طنتآم ز زیبتایی محویتل متن
داد.
 مصور نمت كنم همتهی آمریكای هتا اینگونتهباشند ،شاید این فراآموزی هموطنانی است كته
سعی در مقل د غلط از آمریكاییها دارند ،م ل
دارند آمریكتایی باشتند امتا بلتد ن ستتند،
مانند كالغی كه رفت خرام تدن كبتك را مقل تد
كند ،راه رفتن خودش را فراموش كرد.
چند روز بعد به یکی از شتركتهای هواپ متایی
ملفن زدم.
 سالم آقا ،م خواستم بدانم در هفته اول ماهسپتامبر چه روزهایی پرواز به مهران دارید؟
 روزهای پرواز مثل گذشتته استت امتا هنتوزل ست ق متها را دریافت نكردهایم ،صبر كن تد
ما من از مسئول آن ستئوال کتنم و بتا صتدای
بلند به زبان ایناا پرس د:
آقاي"آذرین"ل ست پروازهای ماه سپتامبر رس ده
است.
شن دن نام آذرین ،ناگهان ممتام افكتار مترا
مانند اسب لگام گسستهای به هر سوی به جتوالن
در آورد ،یعنی چه ،آیا دن ا آنقتدر كوچتك و
ما انسانها این همه به هم فررده شدهایم كته
ً مهتری و
خود از آن آگاهی نداریم .آیا واقعا
خویرانش در شهری زندگی م كنند كه خودم ستال-
هاست مق م آنم .آیا در خ ابانهایش از مقابل
هم عبتور كتردهایم بتدون آن كته همتدیگر را
شناخته باش م؟!
جای معاب هم ن ستت اگتر نمت دانم .بته علتت
مرغلهی زیاد و وقت كم خودم انتختاب كتردهام
كه زیاد معاشر نباشم .كم ب رون م روم و كتم
م شنوم و کم هم میب تنم .در نت اته كتم هتم
م دانم .حس كناكاوی وادارم كرد بپرسم:
ً بتا آقتای
 شرمندهام ،م شود خودم مستتق ماآذرین صحبت كنم؟
 بل  ،لحظهای صبر کن د.لحظامی بعد صدایی از دوران ختاطرات دور بته
این زبان گفت:
 -بفرمای د.
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 سالم آقا ،با شن دن نام شما كناكاو شدم. شما ایرانی هست د ،كناكاو ،در چه موردي؟! من سالها قبل خانوادهای را به این نام درمهران م شناختم ،آیا شما آقای بابك هست د؟
 خ ر بابك برادر بزرگ من است. چه خوب ،متن در جرتن عروستی ایرتان شتركتداشتم ،شما باید آقای بهروز باش د!
 بل  ،درسته.آشنایی ب رتر م دهم مصور نكن د قصد مزاحمت
دارم.
 پدر شما پزشك و ام ر ارمش بودند ،و ختواهرشما یكی ماهرخ و دیگری مهری نام دارند.
 بلی آقا ،كتامالً درستته ،متن متعاتبم شتماچگونه همهی ما را به این خوبی م شناس د؟!
 این بس ار ساده است ،من با خانم مهتری درمهران در ادارهای همكار بودیم.
 عاب ،كه اینطور ،حال متوجه شدم. آیا همهی شما برقرار و سالم هست د؟ بل . بس ار خوشحالم ،خانم مهری چه م كند؟ او ب ش از سی سال است مق م آمریكتا و بتاهمسر آمریكای شان زندگی م كند.
 چتته ختتوب ،مقاضتتا دارم بتتا ایرتتان ممتتام گ رید سالم یك همكار قدیمی را برسان د.
ً این كار را خواهم كرد.
 به چرم ،حتما حال سئوال اول هی من كه موجب شد بتا شتماآشنا شتوم و گریتزی بته گذشتتهها زده شتود،
راستی دن ا چقدر كوچك شده است؟
 بفرمای د. بل طهای پرواز به ایران در ماه سپتامبر. هنوز دریافت نكردهایم ،اگر اوایتل آگوستتملفن كن د در اخت ارمان خواه م گذاشت.
 بس ار خوب ،با یكی از آ انسها مما خواهمگرفت ،موف باش د.
 شما هم هم نطور.گوشی را جایش قرار مت دهم و در صتندل فترو
متتت روم .متتتابلوی نتتت مكتتتار شتتتده"آب و
ص رآها"در مقابلم روی سته پایته قترار دارد.
حرارت ب رم صتخرهها را از دور حتس مت كنم.
اما آب سرد و ابرهتایی كته در آستمان آب را
روشن كرده است سردمر به نظر م رسد ،با ایتن
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همه دلم هوای این را داشت آناا بودم ،و مثل
همتتهی روزهتتای دیگتتر مابستتتان نفتتس عم قتتی
م كرتت دم و در آب غوطتته م ختتوردم ،منهتتا ره
آورد من از دوران ماریتك زنتدگ ام نفتس بته
ُستن آن
خوبی حبس كردنم بود و امتروز منهتا ح
روزهای ماریك است .دلم هوای این داشت مانند
همه روزهای دیگر نفسم را برای دقایقی طوالنی
حبس م كردم و به زیتر آب فترو مت رفتم و در
ع ن حال ستبك و رهتا شتده از آب ستر ب ترون
م آوردم .شاید اندوختهی آن روزهای من باشتد
تبس كتنم .در
مابورم م كردند نفس در ست نه حت
جایی از خزههای صخره با ستر پناتهام نوشتته
بودم" :گذشتهها ،گذشته است"
هو داشتم س گاری آمش بزنم اما ب ست و هرتت
سال است س گار را مر كردهام .این چته هتو
كاذبی م مواند باشد .نته ،نته ست گاری آمتش
خواهم زد و نه بد قولی خواهم كرد ،به هلنتا
قول دادهام دیگر هرگز س گاری روشتن نكتنم و
قول مرد یكی است.
آنچه را در دقای گذشته گفته و شن ده بتودم
بارها و بارها در فكرم مرور كردم .آیا بتاز
دست بازیهای زندگی در كار بود ما من نتاخود
خواسته و بتر حستب امفتاق بتا بترادر مهتری
ارمباط برقرار كنم و باز دن ایی از اماها و
چراها جلویم باز و گسترده شود؟
تد كته گتاهی و
ه چ انسانی نم مواند مدعی باشت
شاید هم مكرر در دورمترین و شتاید در ماریتك-
تا ماهتوالمی از
مرین زوایای فكرش به كنكتاش بت
زندگ خود نپرداخته است.
معتقدم این ختوراک روح انستان استت و بتدون
مغذیتته از آن روان متتا در خ لتتی از متتوارد
زندگی فرسودگی ب رتری مییابد.
معتقدم هت چ انستانی در حستا مرین نمودهتای
زندگی خود نم مواند صادقانه مدعی شود گریزی
به گذشتههای خود نمیزند و در خلوت خود حتتا
كوماه مدمی با آن زندگی نم كند و شتاید هتم
راز بقای هر انسانی در دوران زندگ اش مغذیه
از هم ن غم و اندوههای روانش باشد .از ایتن
تد در ع ت ن
تانی نم موانت
تدم ه ت چ انست
رو معتقت
مظاهر به ب مفاومی مسلم ،مصتمم اظهتار كنتد
نسبت به گذشتتهاش ب موجته و ب مفتاوت استت،
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ً انر ی
م دانم خ لی از ما ممایل داریم شدیدا
ب پایانی برای فراموشی خ لی از مصایب گذشته
ً به خوش بتاوری
و حال زندگ مان مصرف و شدیدا
خویش شاد باش م .اما بتر ایتن بتاورم موفت
نم شویم و اگر هم برای مدمی كوماه دلخوش از
موفق ت خود گولزنی باش م ب شك باز در جتایی
از ضم ر ناخودآگاه خود م دان م ایتن حق قتت
در جایی از ناكااآباد ما حك شده است و اگتر
در ب داری به آن نم پردازیم چون به آن موجه
داریم ،در رویا به سراغمان خواهد آمد.
من هم مفاوت زیادی با انسانهای دیگر ندارم.
شاید قدری شاادمرم و در ماریكی خود گول زدن-
هتتا بتته كنكتتاش نمتت روم .وجتتودم مملتتو از
دانستن های ب رتر است ،بهخصتو دانستتن های
ب رتر در مورد احساسات خفته و ب دارم و اگر
غ ر این باشم انسان ن مجانی ب ش ن ستم.
ما گذشتهها و خاطراممتان را اغلتب خودمتان،
خودآگتتاه و یتتا ناخودآگتتاه در كااآبتتاد و
ناكااآباد زندگی م سازیم .آنگاه كه آی نتهی
عمتتر قتتدری زنگتتار گرفتتت در نظتتاره بتته آن
نم موان م حق قت را كتمان كن م .هر چه بوده
آن را م ب ن م هر چند كدر از زنگتار زنتدگی
باشد.
چه م دانم .شاید شرقیها و بهویژه ایران هتا
طب سنت قدیمی هم ره با اشك در چرمان داشتن
خود را مابور م دانند هم ره در انتدوه غترق
باشند ما شاید قدری احستا آرامتش و راحتتی
كنند.
به خاطرم م آید مادرم زمانی نعش مردهای بتر
شانههای مردم و از م ان خ ابانهای شهر حرکت
داده میشد بیاخت ار در گوشهای متیایستتاد و
چند قطرهای اشک میافراند .از او متیپرست دم
آیا او را میشناخته است .جواب می داد:
"نه ،فکر کردم شاید جوانی بودآ که دست اجل رخصت
زندگیی ندادآ".

امروز میدانم بیشک دیتدن متابوت ناشناستی و
فرتتتاندن اشتتتکی بهانتتتهای بتتترای مستتتک ن
غمهای درونی خود او بوده ما بدینگونه موجتب
مسلی خود باشد و آیتا بته همت ن علتت ن ستت
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هزاران سال م ل ونها شرقی در امتاکن مختلت
با گریستن و بر سر و س نه خود کوفتن احستا
سبکی نسبی میکنند؟!!
چه میدانم ،قوم یهود روبروی دیواری میایستد
و با مکان دادن پ اپی ختود بته عقتب و جلتو
طالب مسك ن وجود خود است .ما هم دست بر روی
سنگ قبر مردههایمان م گذاریم و آن را مكتان
م ده م ،گویا م ل داریم غم از سر انگرتتمان
از سنگ سخت بگذرد و به خفتهی آن زیر برستد.
چه بسا نفرت و نفرینمان.
نازن ن را پس از گذشت این همه سال یتافتم و
آگاه شدم با معویش دو شریك زنتدگی بتاز هتم
خوشتتبخت ن ستتت .بتته گفتتته ختتودش او ماننتتد
پ راهنهای بزرگی برای قامت آنها بود.
آیا مهتری بتا همستر آمریكتای اش کته شتاید
پ راهنی مناسب برای او است ،خوشبخت است؟!
طال چه م كند؟ آیا هنتوز موهتای متواج طالیتی
زیبایش آزادانه در مأللوی خورشت د بتازيهتای
سرمستانه با زندگی دارد؟!
آیا م نو ،با كمبودهای احساس اش كنار آمده؟
آیا م انُ
بری در کریدورهای طوالنی زندگ پ دا
نكرده ،آیا این دانستن های جدید و كوماه در
مورد مهتری را بتا هلنتا در م تان بگتذارم؟
عكسالعمل او چه خواهد بود؟ اگر برایش نگویم
آیا مرمكب عمل خالفی شدهام؟ اگر بگتویم چته،
ذهنش را مكدر نم كنم چون برادرش در شهر متا
ً سفرهایی هتم بته ایناتا
زندگی م كند طب عتا
تت انستان در
خواهد داشت .و آیا اینگونه ن ست
برخی از متوارد زنتدگی بترای خود موضتوعات
خصوصی و شخصی م سازد؟ و آیا در ح متن استت
ماننتتد خ ل هتتای دیگتتر دریچتتهای خصوصتتی در
گوشهای از قلبم و فقط برای خود داشته باشم؟
باز این همه چراهای مختل و بتاز ایتن همته
جوابهای نایافته .ما بب نم آینده چته نرتان
م دهد.
ُتنت
به دیدار مادرم م روم .منها و خموش در ك
اماقش نرسته است ،م ل دارم قبل از حركت بته
شهر خاطرههای ملخ زندگ اش با او وداد گویم.
روبروی پناره در حالی كته ملویزیتون آهنگتی
ب مصتتویر از خواننتتدهای قتتدیمی در كانتتالی
ایرانی پختش م كنتد نرستته استت .بتا كل تد
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همتتراهم قبتتل از ایتتن كتته وارد شتتوم زنتتگ
آپارممتتانش را فرتتردم .م دانتتد كستتی وارد
م شود .از پرت سر بغلش م كنم و موهای سپ دش
را م بوسم .چرمم به قطره اشكی كه در صتورمش
نرسته و هنوز برق جوش دن در خود دارد خ تره
تورمش گمشتان
م شود ،با سر انگرت در پهنهی صت
م كنم و م گویم:
 سالم مادرم. سالم پسرم ،حالت چطوره ،چه خوب شتد آمتدي،خ لی منهایم.
 من خوبم ،خودمان چطورید؟ خ لی منهایم ،كسی به من سر نم زند. اما من م دانم ،شما خ لی هم منها ن ست د،ما اغلب به دیدارمان مت آی م ،بته چته فكتر
م كردید؟
 ه چ! شاید به آنهایی كه دیگر نم آیند. به كدام آنها؟ نم دانم ،به خاطر نم آورم.تان
تای خودمت
تدم در دن ت
ته شت
تن متوجت
تا ،مت
 امتبودید ،ه چ به خاطر نم آورید؟
 كدام دن ا؟! دن ای من گم شتده ،شتاید بتهچ زی فكر م كردم اما به خاطر نم آورم.
 مادر ،ما عازم ایران هست م. با كه م روي؟ با هلنا. آه ،راستی همسر مهربانت حالش خوبه؟ او خوبه و ستالم داره ،منتظتره بته ایترانبرویم.
 آه… چرا او را ما به حال به آناا نبردي! یك روزی ما همه در آناا دور هم جمتن شتدهبودیم.
 من هم بودم؟! بلی مادر ،شما عزیزمرینش بودید.تد؟
تم م رویت
تانمان هت
ته دی تدار خویرت
تا بت
 آیتج ران ،سپ نود و آریان رو هم میب ن د؟
 ب رتر به هم ن اشت اق به ایران م رویم. آیا به چهار راه حسنآباد و دیدار مطب پدرمن هم م روید؟
ِ من ،هفتاد و پنت سال گذشته است ،نته
 عزیزچهار راه حسنآباد مثتل گذشتته مانتده و نته
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دیگر مطب پدربزرگ وجود دارد ،همتهی ایتنهتا
نقری از خاطرات شدهاند.
 واي ،هفتاد و پنت سال گذشته ،چقتدر سترینگذشت.
 آیا او را ،پدرمان را به خاطر م آورید؟ بل  ،خ لی مهربان بتود ،آیتا هنتوز زنتدهاست؟
ِ من ،خ لی از ماها رفتهاند ،خ لتی
 نه عزیزهم در نوبت نرستهاند.
 پس چرا عمر من اینقدر طوالنی شده؟!ً به خاطر ما ماندهاید ،بدون شتما
 شما حتماكمبود خواه م داشت.
 نه پسرم ،دلم م خواهد بروم ،پتدرت منتظترمنه ،راستی مدم ه نم ب نمش ،مو م دانی كاتا
رفته؟!
 مادرم ،پدر سالهاست فوت كرده. آه … پس چرا به من نگفت د ،واي ،زندگی چهطوالنی شده ،گفتی به كاا مسافرت م روي؟
 ایران ،به شهر خودمان. به خانهی قدیمی هم م روي؟ همهی فام تل رامی ب نی؟
 بل  ،همگی را. به همه سالم مرا برسان ،بهخصو به بعضت هاکه خ لی دلم برایران منگ شده.
 به كدامشان؟ آه … به خاطر نم آورم ،ولی مت دانم خ لتیدوستشان دارم ،خوشا به حالران منها ن ستند.
 آیا از زندگی در ایناا ناراضی هست د؟ نه ،هرگتز ،بدون شتما چگونته م موانستتمتی
تدگی آرام و راحتت
تدهم؟ زنت
تدگی بت
ته زنت
ادامت
دارم .فراموش اش روز بته روز ب رتتر م شتود
حتا با وجود استفاده از داروهایی كته بایتد
آن را متوق كند .م دانستم نه فوت پدر و نه
از ب ن رفتن مادر خودش و باقی را بته ختاطر
نم آورد ،گاهی جرقهای در مغزش ایااد م شتود
تت را بته او
و سئوالی م پرسد ،در پاسخ حق قت
م گویم و از این حق قتگویی رضتایتی زودگتذر
حاصلم م شود چون م دانم لحظتامی دیگتر همته
چ ز را به دست فراموشی م سپارد.
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نام نوههایش را به خاطر نم آورد .هلنتا كته
تل
تت و محبت تی متقابت
تدر گرام ت اش م داشت
اینقت
داشتند حال منها و گاهی به عنوان همستر متن
به خاطرش م آید و … همهی غمم ایتن استت كته
این فصول آخر پای ز عمترش مترا هتم فرامتوش
كند.
هر بار پس از دیدار صورمش را م ان دستهتایم
م گ رم و به چرمانش كه همرنتگ چرتمان ختودم
است نگاه م كنم و م گویم:
 مادر ،دوستت دارم. بلی پسرم ،م دانم. مطمئن باشم از خاطرت نم رود؟ آری پسر من ،مطمئن باش ،مو پستر ختوبِ متنهست .
ُ
بغضی در گلویم راه نفسم را م بندد.
ته چنتدان دور
پس چرا مثتل همتهی روزهتای نت
ِ من.
گذشته دیگر به من نم گوید :م الد
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هوای گرم و خرك اواخر مابستان مهران متا را
از خستگی سر و صدای زیاد در و دیوار كتاب ن
تود
تدار از نت
تهی مهمانت
ته گفتت
ته بت
تا كت
هواپ مت
جدیدمرین بود ب رون و به وجد آورده بود.
لبخند رضایت بر لبان هلنا كه در حااب اسالمی
متركل از شكل اروپایی آن یعنی شتلوار و كتت
ما سر زانو از جنس ج ن و شال حریر مركی بتر
سر بود موجی از نراط به قلبم نرتاند .همستر
من در بس اری از موارد زنتدگی اجتمتاعی متا
مسلمانمر از خود من م نمود.
ً بته قستمت
پس از محویل جامهدانهتا مستتق ما
پروازهای داخلی رهسپار شتدیم .بلت ط آمتاده
برای پرواز به ش راز داشت م و مدمی انتظتار
ً در م تان مردمتان
برای پرواز بعتد .طب عتتا
خودی بودن لط دیگری داشت.
هلنا چند خانم جوان را نران داد و گفت:
 پس چه م گویند خانمهای ایرانی در انتختابفرم و لبا آزاد ن ستند؟!
نگاه كناكاو من بر قامتت آن ختانمهتا ثابتت
ماند .از نظر من فرق زیادی با طریقهی لبتا
پوش دن در اروپا نداشت .رنگهتا قتدری م تره
اما شالها بر روی موهتای اغلتب بته زیبتایی
آرایش شده و ب پروا از نمتایش ،پاهتا اغلتب
برهنه و در صندلهای زیبتا فترو رفتته و بته
غایت زیبا و مردپسندانه بود.
هلنا نگاه به جتورابهتای مرتكی ختود كترد و
ادامه داد:
ته متن گفتنتد
 با آن كه دوستان ایرانی ما بتزیاد سخت نم گ رند باز م ل نداشتتم از ستر و
وضعم ایراد بگ رند ،اینگونه لبتا هتا را كته
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ایناا م ب نم خودم حتا در آناا هتم م متوانم
استفاده كنم .ساعتی بعتد در فرودگتاه شت راز
تار
تود در انتظت
همسر دختر عمهام با امومب ل خت
ما بود .به خانه كه رس دیم آنقدر خسته بودیم
كه منها چارهاش جز زود خواب دن نبود.
خویران ما از ماجرای دوستتی متن و هلنتا بتا
دوست ش رازی ما آگاه بودند .انسانهتای محصت ل
كرده و حق قتب نی بودنتد .قترار شتد نتازن ن
برای دیدارمان به خانهی آنها ب اید.
نازن ن منتظر پ امی از من بتود و بترای روز
بعد ساعت ده صبم قرار دیدار گذاشت م ما پتس
از اناام آن به دیدار ش راز بپردازیم.
هلنا را قدری ب رتر از ایتن اواختر ب قترار
احسا م كردم .در حت زنانتهاش بتود .بترای
تن چنتد ستال
مالقات با زنی آماده م شد كه ایت
اخ ر بس ار زیاد در موردش بحث و مبادل نظتر
كرده بودیم .ب شك كناكاو بود ،و ب شتك م تل
ً ماربه كند این چه انسانی است كه
داشت حضورا
تته ،هتر چنتد
در مردش ایتن چنت ن اثتر گذاشت
ب رترین این اثرات معل به سال ان گتم شتده
قبل داشته باشتد ،و امتروز او م بایستت بتا
نازن ن مواجه م شد .دقتایقی ق بل از رست دن
نازن ن بته ختارج از خانته رفتتم متا او را
راهنمایی كنم .با امومب ل خود از راه رس د،
از م ان ش ره امومب ل نگاه سنگ ن و ُ
پر وقار
او را بر خود احسا كردم ،نگتاهی كته آن را
نرناختم ،نگاه ناآشنایی كه بته متن م گفتت:
م دانم ام د آشنایی ب رتر نم دهت  ،مت دانم
مو را دانسته با خود غریبهات كردهام.
 سالم. سالم ،ه چ فرقی نكردید ،همتانی هستت د كتهبودید!
 پس این موهای سپ د چه؟! برازندهمرمان كرده ،به شهر ما خوش آمدید.به فضای ب رون خانه رس ده بتودیم ،نمت دانم
چه از وجود من گذشت ،گویا ُ
بعد زمان و مكتان
را از دست داده باشم ،مثل همتهی آن روزهتای
گذشته كه بته دیتدارش م شتتافتم و در آغتاز
دیدار هر دو دست بر شتانهاش او را بته ستوی
خویش م كر دم و او چون َ
پری سبك و لغزان بته
گردنم م آویخت ،ایتن بتار هتم ناخودآگتاه و
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ب ه چ كنترلی دستتم را بته شتانهاش گتذاردم
گویا م ل به متوق كتردن زمتان و گریتز بته
گذشته را داشته باشم.
 نازن ن.گویا از شن دن نام خود متعاب شده باشد .بتا
ترین بته متن
چرمانی كناكاو و مصمم نگتاهی ست
انداخت و با گردش كوماهی در جهت نگاهش نظری
كوماه به دستم .در حالت نگاهش حق قتتی بتود
ترعت از
ته ست
تتم را بت
ترد .دست
ترمندهام كت
ته شت
كت
شانهاش برداشتم و ادامه دادم:
 این آخرین دیدار ما خواهد بود ،به همسترمقول دادهام.
 م دانم ،من هم م ل داشتتم منهتا یكبتار وبرای آخرین بار بب نمت.
هلنا و دختر عمهام به پ رواز آمدنتد ،حالتت
هلنا و ُ
من صدایش مهی از گرما بود ،یا حداقل
آنچه من م جستم نبود ،دستته گتل نتازن ن را
خ لی رسمی از او گرفت و مركر كرد.
ساعتی نگذشته بود هلنا و دختر عمتهام بتدون
قرار قبلی و به بهانته خریتد خانته را متر
كردند.
 م الد ،همسرت از دیدار من راضتی ن ستت ،ازنگاهش پی به این واقع ت بردم.
 او هرگاه با شخص جدیتدی آشتنا متیشتود درمراحل اول ه حالت غریبانهای به خود م گ ترد
ما به مدریت عادت كند.
 نه ،من احسا كردم از دیدار من خرنود ن ست،ما زنها این را خ لی سرین متوجه م شویم.
 موجه داشته باش كه او م داند ب ن متا چتهگذشته و مو چگونه این چند سال اخ ر فكر مرا
به خودت مرغول كردهای و با آن كته م دانستت
تدگ ام وجتتود
تای زیتتادی در زنت
تا و دخترهت
زنهت
داشتهاند ،اما هرگز مصور نم كرد من روزی در
گذشته چن ن پايبند شده باشم.
گویا از مخاطب قرار دادن او به استم و بته
كار بردن كلمه مو ،ب رتر بته معاتبش اضتافه
شد.
 م دان  ،نتوانستم خودم را راضی كنم پس ازگذشت این همه سال و دوری غریبانه مقابل هتم
بنر ن م ،اگتر متانعی نتدارد متو را ماننتد
گذشته بنامم؟
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 مو هر چه بخواهی م موانی خطابم كن  ،امتام الد ،از این دیدار پر مانم ،با ممام وجتود
م ل داشتم مو را یك بار دیگتر بب تنم ،امتا
این دیدار ،دیداری ن ست كه طالبش بودم.
 مو خودت م دانتی متن هتم ب نهایتت مرتتاقدیدارت بودم ،متأسفم كه دست سرنوشتت متا را
اینگونه بتا هتم مواجته كترده ،برایتت كپتی
نوشتههای هنتوز منترتر نرتدهام را آوردهام،
م ل دارم آن را با دقت بخوان .
ً ،و از ه چ سطرش به سادگی و به راحتی
 حتماعبور نخواهم كرد.
 در پایان این نوشتهها ،برایت خصوصتی چنتدجملهای نوشتتهام ،اضتافه كتردهام كته بترای
ادامهی این نوشتهها احت اج به شن دن حرفهای
مو دارم ،روی این خواستهی من فكر كتن ،اگتر
برایت ممكن است بنویس و برایم بفرست.
 م الد ،نخواه ،نم موانم ،مت دانم ب نهایتتبه سرگذشت من عالقمندي ،آنچه بود در طول مدت
صحبتهایمان برایت معری كردم ،و مو آنچه را
كه خواهان دانستنش هستی باید ما حال از این
معاری من دانسته باش  ،شاید موضوعامی باشد
كه هنوز جواب صریم از من دریافت نكردي ،اما
م الد ،به خاطر ب ار ،من ن م ب رتر زنتدگ ام
را از یاد بردهام ،گم كتردهام و دیگتر حتتا
موانایی آن را هتم نتدارم كته بته گذشتتهام
برگردم ،گذشتهام مثل سرابی شده كته هتر چته
سعی می كنم به آن نزدیك شتوم از متن دورمتر
م شود ،به نظرم م آید محو م شود.
ُز كه در گلدان بلورین روی
گلبرگی از گلهای ر
م ز قرار داشت جدا كرد و با لحنی مظلومانته
ادامه داد:
 آن روزها من هم مثل هر دختر جتوان دیگتریبه ال ناخن ،كفش پاشنه بلند و لبا های زیبا
فكر م كردم و شاید هم نها اشعهی عرقی آمر ن
را محتالرعاد قرار داد.
 برایت هدیهای داریم. آه ،راضی به زحمتت نبودم.قدری به صحبت متفرقه گذراندیم .هلنا و خویشِ
من پس از مدت كوماهی برگرتند ،گتویی بوم تك
مورد نظر آنهتا بستته بتود .بتا ورود آنهتا
نازن ن قصد رفتن كرد.
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من و هلنا او را ما مقابل امومب تل مرتایعت
توان وداد در
تدیگر را بته عنت
كردیم ،آنها همت
آغوش گرفتند و سپس هلنا ما را منها گذارد.
 نازن ن. بل . م ل دارم نكتهای را بدان . با كمال م ل. م ل دارم بدانی هم ره جایی حتتا اگتر هتمكوچتتك باشتتد در قلتتب متتن داری ،متتن متتو و
گذشتهمان را هرگز از خاطر نخواهم ُ
برد.
 من هم هم ره برایت احترام فراوانی قایلم.زمانی اموموب ل او در پ چ كوچه گم م شد فكر
كردم او را دیگر هرگز نخواهم دید ،بتر ایتن
حق قت واق بودم ب ش از این كتار مثبتتی از
عهدهی من بر نم آید.
تدری
تا را قت
تتم و هلنت
تان پ وست
تن خودمت
ته جمت
بت
فار البالمر از ساعتی پ ش حس كردم .جلو آمد
و با سر انگرتانش صورمم را نتوازش داد و در
ع ن این كه خود در ُ
مبل مقابل من كه دقتایقی
ترار م گرفتت
پ ش نازن ن در آن نرسته بتود قت
پرس د:
 م الد ،از صحبتهایتان راضی هست  ،همانی شدكه م ل داشت ؟
 اغلب همانی بود كه بارها شن ده بودم. م خواهی بگویی مطلب جدیدی مطرح نرد؟! نه ،مهممرین آن را كه م ل داشتم با او درم ان بگذارم ،صحبتی نرد.
 و او خود هم اشارهای به آن نكرد؟! نه ،و نخواستم ب ش از این عذابش دهم. ولی او م بایستت بدانتد حت متو استت كتهبدان .
 حال دیگر از ارزش دانستن آن كم شده. م الد. بلی عزیزم. چرا اینگونه مرا خ ره و موشتكاف برانتدازم كرد؟ حس كردم محبتی نسبت به من ندارد.
ِ من ،در وهلهی اول او م دانستت آن كته
 عزیزتار داري ،دوم
تون متو در اخت ت
ِ او بود اكنت
مال
این كه م ل داشت بداند این کدام زنی است كته
ممامی احسا مرا به ختودش معطتوف داشتته پتس
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ترار دهتد ،از
طب عی است مو را مورد بررستی قت
این گذشته در مورد مو دو بار به من گفت:
"چه همسر زیبایی داري .چه اندام زیبایی دارد"

متورد بررستی
ً ما شخص  ،كسی را دق
و طب عتا
قرار ندهد همچه نظریهای هم نم مواند بدهد.
ً گفت من زیبا هستم؟!
 آیا واقعا بل  ،قول م دهم. پس چرا خود او به انتدامش ب رتتر از ایتنموجه نم كنه؟! به نظرم قدری ُ
مپل آمتد ،آیتا
با گذشته فرق زیادی نكرده؟
 آن زمان او الغر ،بلند و بس ار زیبا بود. عكسهای قدیم اش را دیدهام با امروز مرابهزیادی ندارد.
 چه مت دانم ،شتاید غتم بت ش از حتد باعتثب موجهی صاحب غم نسبت به خودش برود.
 چه بد ،مازه آن موقن است كه با خود موجهیباید كمر غم را شكست و پ تروز ب ترون آمتد.
خانم موقر و با شخص تی به نظرم آمد.
 برایت معری كرده بودم.دختر عمهام از سكوت پ ش آمده استفاده كرد و
گفت:
 م الدجان ،این عملی را كه به امفتاق هلنتاتر و بهتترین
اناام دادی در نود ختودش ب نظ ت
طریقه برای احترام به ختاطرات قتدیمی بتود،
انسان ه چگاه نباید از حقای زندگ اش فترار
كند.
 پنهانكاری را دوست ندارم ،هم ره هر آنچتهرا كه بوده گفتهام.
 این حس واالی اطم نتان بت ن زن و شتوهر رام رساند ،غ ر از این باشد ب ارزش است.
 در روابتتط زنتتدگی زناشتتویی هتت چ مرحلتتهایآرامبخشمر و ُ
تم
پر احتراممر از حس اعتماد به هت
ن ست.
 معتقدیم اگر من و او بدان م ه چ مهم ن ستاغ ار آیا م دانند یا نم دانند.
ً باید هم نطور باشد.
 بل  ،دق قاساعت از ن مه شب گذشته بود .ملفن زنتگ زد و
دخترعمهام گوشی را به من داد.
ُ
نازن ن بود .صدایش به وضتوح م لرزیتد .بغتش
سنگ نی راه گلویش را مسدود كرده بود.
 -نازن ن ،چه شده؟!
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تتهها را
تفحه از نوشت
تد صت
 م ت الد ،ب ت ش از صتخواندم ،گفته بودی بخری از نوشتهها در مورد
من است اما هنوز به آن نرس دهام ،اما م الد،
طفلك مو ،هرگز فكر نم كردم كودكی و نوجوانی
اینگونه مركل و پ چ دهای داشته بوده باشتی،
چگونه موانستی س نهی این همه غمهتای ستنگ ن
را منهتتا برتتكافی و پ تتروز ب تترون ب تتای ؟
و ب گرتاده بتال
اشارهات به جو جههای ضتع
ح اط قدیم  ،زنِ پ ری كه در نهایت خردسالیات
اینگونه گراده دست با مقدیم س بی سرخ فریبت
داده بود ،همه ب نظ ر است .دن ای خالصانه و
صادقانهي یك كود را م رساند ،بهتترین نتود
ً
معری از حقای زندگی است ،آه … آیا واقعتا
همهی اینها امفاق افتاده بود؟
 آري ،همه و خ لی موارد دیگر كه هنوز بتهآن نرس دهاي ،همه اینهتا حقتای زنتدگی متن
است.
گویتتا ضتتربان قلتتبش را از ورای ستت م ملفتتن
م شن دم .نفس گرم و ملتهبش در دایرهی گوشتم
ختترواری از غتتم هتتای ستترد شتتده را دوبتتاره
م گداخت .م ل نداشتم صدای گریهاش را برنوم.
م ل نداشتم در روزنهی غم او و آرامش ختودم،
پ روز نران داده شوم.
 م الد ،مقاضا دارم ،فقط یك بار دیگر اجازهبده بب نمت ،برای آخرین بار ،برای هم ره.
در صدایش ،در لحن خواستهاش چنتان غمتی متوج
م زد كه موانم را بریده بتود .م دانستتم در
دیدار قبلی فرصت صتحبت زیتادی پت ش ن امتد،
ً از نظر او غریبانه بود.
مالس طب عتا
 باشد ،م آیم ،بگذار از هلنتا بپرستم آیتابرای فردا برنامهای چ ده است.
با نگاهی به هلنا دانستم درست حد زده و با
لبخندی دوستانه رخصتم داده بود.
 فردا پنتشتنبه ،آیتا هنتوز روزهتای آزادتاست؟
 بل  ،بل  ،بس ار مناسب است ،فردا ساعت دهصبم در هتل هما منتظرت هستم.
 خواهم آمد ،ما فردا.در چهرهی هلنا رناری موام با كناكاوی جدیدی
دیده م شد .گویی ناگهان ممام آرامتش شت رین
خ الش را كه مزه کرده بود به ملخی گرای تده
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باشد .قدمی سوی من آمد ،درخرش قطترهای اشتك
ِ آبت اش م دیتدم كته رو بته
را در چرمان سبز
وسعت م گذاشت.
ِ من ،خواهش نازن ن برایم عا ب ن ستت،
 عزیزمو چرا آن را عا ب م دان  ،حس كرده بودم از
دیدارش با من آن رضایتی را كته در جستتاویش
بود به دست ن اورده ،او م ل داشت با فراغتت
خاطر با من به صحبت بنر ند و ما م دان م كه
نرد ،از این گذشته مو خودت گفته بودی راحتت-
مرینش دیتدار خصوصتی متن بتا اوستت ،و ایتن
تگ  ،وداد دو
بهترین راه برای یتك وداد هم رت
دوست كه هر كدام به راه خود م رود.
 او گویا مو را هرگز مر نخواهتد كترد ،اودر صحبتهایش با مو روزنهی ام دی یافته و به
این صورت مر مو برایش مركل شده.
 مهم اینه كه من او را متر گفتتهام ،مهتماینه كه او مو را دیده و مهممر از همه ایتن
كه او م داند محبت ما آنقدر قتوی و پتا بتر
جاست كه حتا او نم موانتد خللتی در آن وارد
كند.
 مصور م كنی برای چه م خواهد مو را یك باردیگر بب ند؟
 آیا فراموش كردهای من هنوز جواب بعضتی ازسئواالمم را دریافت نكردهام؟ از ایتن گذشتته
ترا خوانتده،
او س صد و چند صفحه از زندگی مت
به من نگفته ولی ب شك بخش مربوط به خودش را
هم خوانده و محت مأث ر قرار گرفته ،كمتترین
و دوستانهمرین همكاری من دیدار مادد بتا او
و مسلی دادن اوست ،و ما مت دان م كته بترای
آخرین بار م باشد.
 چه مدت با او به صحبت خواهی نرست؟ نم دانتم ،متا زمتانی كته او برخ تزد متنم نر نم.
 چه لباسی را انتخاب م كن ؟ برایم مهم ن ست. چرا نباید مهم باشد ،م ل دارم مرمتبمر ازهم ره باش .
تف د بتا راه راههتای باریتك آبتی
 پ راهن ستتای ست اه ،ختوب
ترمهای و كفشهت
م ره ،شتلوار ست
است؟!
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 بس ار برازنده است ،پ راهنت را هم اكنتوناطو م كنم.
صورت در صورمم ایستاد .دو بتازوی ظتریفش را
ترم از
تا نفس تی گت
ترد و بت
ته كت
تردنم حلقت
دور گت
رایحهی عطتری مالیتم در چرتمانم نگتاه كترد.
موجهای اشك دیگر در چرمانش گم شتده بودنتد،
امتتا ستترخی ظریفتتی در گونتتههایش حكایتتت از
التهابی باق مانده در وجودش م كرد.
 فراموش نكن به دیدار و وداد با یتك دوستتقدیمی م روم.
 م دانم عزیزم ،مو هم فراموش نكن كه دوستتدارم.
 آیا فراموش كردهای؟! من ب رتر.روز بعد در اموموب لی كه مرا به ستوی مقصتدم
م برد آرامش عا بی در خود حس م كتردم .بایتد
اثرات زندگی و جا پای زمان باشد .دو ب تی ُ
پر
نغزی از مر ری را با خود زمزمه م كردم:
وفادار یو بودم یا نف بود.
دریغا همنشینت خار و خ بود
دلم را باز گردان ،باز گردان
همین جا سوختن ب بود ،ب بود!

امروز دلم مال خودم و محت اخت ار خودم است.
آن را به فراخور حتال م تان خ ل هتا مقست م
كردهام و هر كدام بته ستهم ختود بتزرگمترین
قسمتش را در اخت ار دارنتد .هلنتا ،بچتهها،
مادرم و مابلوهایم ،هتر آنچته كته بتر بتوم
سف دی رنگ زدهام و در خانههای مردم آویتزان
است.
مگر نگفتهاند قلب بزرگمرین و سنگ نمرین عضو
بدن است! من هم آن را با سخاوت و محبت بت ن
همه آنها مقس م كردهام و آنچته بترای ختودم
باقی مانده ماموعهای از این مقس مات است!
صبم گرم و مطبوعی بود ،عطر شت راز در ممتام
جانم م نرست و مصویری را در چرمانم م نراند
كه م دانستم با ممام دوری از آن ،آن را بته
خوبی م شناسم ،به خاطرم آمد اول ن سفرم بته
ش راز پس از سالها در این فكر بودم اگتر از
خ ابانی بگذرم و نتازن ن از م قابلم بگتذرد
آیا او را دوباره خواهم شناخت؟
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ً مم تز و مرمتب بته
قسمت عقب امومب ل نستبتا
نظرم آمد و در ع ن حال م ل داشتم در افكتار
خود باشم ،حال و حوصله صحبت نداشتم.
معموالً عادت دارم در قسمت جلو و كنار راننده
بنر نم و هم ن دل ل م شتود كستی كته هتدایت
تحبت را بتاز
امومب ل را به عهده دارد ستر صت
كند .چته مت دانم ،چتون شتاید مصتور م كنتد
تب و
تانی عا ت
تا اطم نت
تتم بت
توبی هست
تنونده خت
شت
غ رقابل مصور سفره دل باز م كند و از همتهی
زنتتدگ اش بتترایم معریتت م كنتتد ،اغلتتب از
محرمانهمرینش ،من هم مثل هم ره با ُ
بردبتاری
شناخته شدهام به دقت گوش م دهم ،بتدون ایتن
كه اظهارنظری كنم ،م دانم آن كه صحبت م كند
سخن بس ار دارد كه نم مواند هر كاا بگوید و
به اینگونه خود را سبك و در ع ن حال دلداری
تا زیركتی در
م دهد .باز چه م دانم ،شتاید بت
ترفهتتای او را
تافرم و رهگتتذر و حت
تد مست
م یابت
م برم ما به زودی به دست فراموشی بسپارم.
هتل همتا ،هتتل بست ار شت ك و ماللتی بتود.
پاك زه و آراسته به دل م نرست ،بایتد دارای
همه ستارههای الزماش باشد.
دقایقی بعد نازن ن به من پ وست.
 ستتالم متت الد ،خوشتتحالم دوبتتاره م ب نمتتت،خوب ؟! خ لی مزاحم زندگ ات شدم؟!
 نه ،به ه چ وجه ،خودم هم م ل داشتم یكباردیگر در فراغت با هم به صحبت بنر ن م ،هوای
ش راز زندهمرم كرده.
 اما از دوران گل و گ تاه فتراوانش گذشتتهاستتت ،درختتتان ارغتتوان همتته در ایتتن فصتتل
ب گلاند ،یادت م آید ارغوانها را؟!
 بل  ،به خوب  ،مصاویر زندهای از آنهتا درذهن دارم.
 چه خوب ،هلنا چطوره؟ او هم خوبه ،سالم داره.گوشهای از البی هتل را نران داد .سالن بزرگی
بود با ُ
مبلهای راحتی و م زهای پایته كومتاه
مربوط به آن گوشهی دیگر به قسمت سرو ختوراک
متصل م شد .آن وقت روز ،ب ش از عدهی انگرتت
شماری كه مرغول به كتار ختود بودنتد اشتخا
دیگری دیده نم شد.
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م زی را انتخاب كرد و من در مقابل مبل چرمی
آن ایستادم .نازن ن هم مبل دیگری نه مقابتل
من بلكه در كنار متن انتختاب كرد و هتر دو
نرست م.
اول ن باری بود پس از مر ایران بتا زنتی از
تتم.
تام م نرست
نظر جامعه غریب با من ،در مالءعت
تكل م گ رنتد .در فكترم آمتاده
شن ده بودم مرت
بودم اگر از ما سئوالی شد در جواب بگتویم از
تا نویستندهای ایرانتی در
تا بت
اروپا آمدهام مت
مورد كتابش مصاحبه كنم .در جایی خوانده بودم
اگر به مو درو م گویند به این علت استت كته
به مو راستش را نمیمواننتد بگوینتد .درو هتم
تر
ته نظت
نم گفتم ،اگر چه حق قتی مصتلحتآم ز بت
م رس د.
 م الد ،صبحانه نخوردهام گرسنهام.مقاضای دو بستن  ،دو فناان قهوه و یك قطعته
ك ك كردیم.
شد بستنی سنتی نداشتند ،ستالهاستت از
 حلذمش محروم هستم.
 نان ك ك م ل نداري؟ نه ،با ش رینی م انه خوشی نتدارم ،بستتنیرا هم زیاد متن نمت دهم ،امتا در ایتران از
بستنی سنتی نم موانم بگذرم.
 باید خاطرات ش رینی را برایت زنده كند.تر
تاطرات مهتتران و اكبت
توره ،خت
 بل ت  ،هم نطتمردي ،كافه قنادی گل و بلبل.
ِ سترش
طرهای از زلفتش را كته از گوشتهی شتال
ب رون افتاده بود با انگرتان هنتوز ظریت و
بلندش در جای خود نراند و گفت:
 وای چه بد ،یك مكه كوچتك ك تك كته متانعیندارد.
 شرمندهام ،خ لی به نتدرت بته شت رینی متنم دهم.
قطعهای كوچك از ك ك را برید ،به چنگال زد و
با ظرافتی ب شك شاعرانه رو به من گرفت و با
تا
توالم رویت
تم از عت
تاید هت
ترزان و شت
تدایی لت
صت
ناواكنان گفت:
 رنگ نك ن ست ،م دانم رنگ نك را خ لی دوستم داشت اما م ل دارم از دست من قبول كن .
نگاه قهوه عسل اش را كته قتدری م رهمتر از
گذشته به نظر م رس د در قطعهی كوچك شت رینی
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دوخته بود و شاید از ورای آن هزار و یك نقش
دیگر م دید!
ش رینی را با نو انگرتانم برداشتم.
 وای چرا با دست؟ هم نگونه خوبه.تی
تال او حركت تی خصوص تی ملقت
تتفاده از چنگت
است
م شد .م ل داشتم بداند ه چگونه مماستی حتتا
از جزی مرینش را در فكر نتدارم ،نم خواستتم
مداعی خاطرات ب رتری از گذشته باشد.
 حداقل بستنی را بخورید ،دارد آب م شود. به قهوه و آب خنك راغبمرم.جرعهای از قهوهاش را نوش د و پرس د:
 آنچه كه در كتابتان نوشتهاید حق قت دارد؟ بل  ،همه حق قتت دارد چتون هترگوشتهاش درزمان خود امفاق افتاده و جزیی از وجتود متن
شده ،اصل داستانِ كل زندگی منه ،واقع امی كه
زندگی پ چ ده مرا بازگو م كنتد ،نویستندهای
كه مرا در فرم دادن نوشتتهها همراهتی كترده
تعر و نص ت حتهای
تعار و شت
تدری شت
ً از قت
تا
طب عتت
عاقالنه نگذشته ،ماربهای در نویسندگی نداشتم
تار بتود ستفره دلتم را نتزد
و برای اول ن بت
ب گانهای باز كردم ،عا ب است ،همه را دوستت
تدگ ام خ لتی
دارم و با ممام مارب ات ملخ زنت
آسان به همه اطم نان پ تدا مت كنم ،از ایتن
گذشته در سبك نویسندگ اش گ رایی بود كه بته
دلم نرست.
تود و یتا در
 ایكاش شعار و شعر آن كمتتر بتبعضی جهات موض م كمتری داده م شد.
تای دیگتر هتم همت ن نظتر را
 چند شتخص دانتداشتند ،اما بدون قدری موض م مصتور م كن تد
چند پدر از حستا مرین افكتار فرزنتدان ختود
آگاهاند و به آن احترام م گذارنتد! از ایتن
گذشته سبك نگارش مال اوستت ،نخواستتم در آن
تن
تهی ایت
تده و ادامت
ترم ،ام تا در آینت
تت ببت
دست
نوشتهها در نظر خواهم داشت.
 پس نظر خودمان هم هم نه؟ اگر ب رتر قضاوتهابه عهدهی خواننده واگذار م شد بهتر نبود؟!
 داستان به گونتهی ستنتی فترم داده شتده وً باید مورد پذیرش خواننتدههایش قترار
طب عتا
بگ رد ،از این گذشته مركالت انترار را هم كه
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م دان د! با چكاندن قطرهای اشك ممساح خ لتی
از مركالت حل م شود.
 كتاب دیگری را كه در دست داري ،آیا خ لتیبه پایانش باق مانده؟
 بل  ،بس اری از ستئواالمم بترای فترم دادنپایان نوشتههایم بدون جتواب مانتده از حتد
زدن هم گریزانم ،انسان زمانی م موانتد حتد
بزند كه واقع ت را مقابل خود نداشته باشتد،
م ل داشتم آنچه كه برایم هم ره ماهول بتوده
بدانم ،اگر چه ملخ و ناگوار باشد.
تردم ،ام تا
تت معری ت كت
تهاش را برایت
تن همت
 متم دانم حرف من در مورد فراموشی قستمت اعظتم
زندگی گذشتهام مورد قبولت ن ستت ،نم پتذیری
كه خود را رها ساختهام و یاد گرفتهام كه به
خاطر ن اورم ،سالهای اخ ر را بته یتاد دارم
ولی آنچه مربوط به گذشته كته در هتر فترم و
صورمی باشد از خاطرم رفته ،ه چ كوشری هم در
به یاد آوردنش ندارم.
 با ممام ناباوريام بته گفتتههایت احتترامم گذارم ،اما چگونه ممكنه انسانی در نهایتت
فراموش در نوشتههایش روی سخنش با كسی باشد
ً
كه در پس زمان گمش كترده .حتال اگتر دق قتا
متوجه گفتههایت نرتدهام و از آن بترای ختود
مفس ری ستاختهام كته دور از حق قتت و منهتا
فررده افكار خودم است ،شترمندهام ،در جتایی
خواندم از خواستههای مهم زندگ مان استت كته
زن
امروز و در این موقع ت از زنتدگی ماننتد ِ
پا به سن گذاشتته و متوقری م تل بته آخترین
دیدار با كسی را داریتد كته ستالهاستت گمتش
كردهاید ،ب شك خوانندهی زیادی پ دا نم شتود
تذارد و ایتن
بتواند ختود را در جتای متن بگت
موقع ت را فراهم كند و حال ،برای هم ن خاطر
من این جا نزدیك شما نرستهام.
جرعهای آب نوش د و در ع ن ایتن كته انتهتای
ُند به
شالش را بر شانهاش مرمب م كرد نگاهی ك
اطراف انداخت.
 برایت گفته بودم ،این نود نوشتن طریقتهاینو است ،حد م زنم به خوبی متوجه نردهاي.
چه م دانم .گویا م خواست از عذاب این مطلتب
ترد و
تحبت را ع توض كت
ته صت
تود .ب مقدمت
تت شت
راحت
پرس د:
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 خانم مادرمان چگونه هستند ،عكسران را كتهدیروز دیدم پناهی غمی قلبم را به شدت فررد،
چرمانران ،كه با انستان صتحبت م كنتد همتان
حالت گویای قتدیم را حفتظ كترده ،آه .گفتت
خاطرات را فراموش کردهاند؟
 بل  ،هم نطوره ،دیدم كه عكسش را به ست نهچسبانده بودید.
 م دان  ،در حضور همسترت نتوانستتم احستاً نم موانتد
حق ق ام را بروز دهم ،او طب ع تا
در كند من ما چه حد ایرتان را دوستت دارم،
آن روزها موهایرتان متا سرشتانه و بته رنتگ
بلوطی م ره بود ،هم ره رایحهی عطر لط فی از
موهایران حس م شد.
 طب عی است ،من ایتن را در مت كنم ،بلت ،درست است ،آن زمان او قدری عطر بته موهتایش
م زد.
تدارم ،گویتا
 من هنوز فوت پدرم را بتاور نتمنها كسی است كه نگران من استت ،ایكتاش بته
این زودی نرفته بتود ،اقتالً همتدمی داشتتم و
س نهای كه سر بر آن بگذارم و بگریم.
آه … م الد ،زندگی چه بازيهتای عا بتی دارد،
ب شك ه چكدام در آئ نهی مصور ما نم گنا تد،
از كاا م دانست م باز یتك روز در كنتار هتم
قرار م گ ریم ،منظورم این است كه همدیگر را
م ب ن م.
تم قتول داده
 باید فراموش كرده باش  ،به هتتت م یكتدیگر
بودیم روزی در هر شرایطی که هست
را پ دا كن م و از حال هم باخبر شویم.
 زمانی كه نو شتههایت را م خوانتدم متوجتهشدم آن دورانی كه در مهران زندگی م كردی من
هم مهران زندگی م كردم ،و آن زمتانی كته از
تدار
تن در مت
ته م رفت تی مت
ترای هم رت
تران بت
ایت
ازدواج دومم بودم.
 چرا به دنبالم نگرت ؟! چگونه م موانستم ،از كاا پ دایت م كردم. بس ار سهل و راحت بود ،ما به هم قول دادهتا بتر جتا و
بودیم و این قول و قرار باید پت
ابدی م ماند ،راههای دوباره پ دا كتردن متن
سهل و آسان بتود ،ایتن فقتط اراده و دل بته
دریا زدن م خواست ،متو همتهی بهانتههایش را
داشتی.
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 باور كن ،جتوان بتودم و ختام ،مت الد ،متنباختم ،با ممام وجود م خواهم كه ایتن باختت
مرا در زندگ ام ببخری.
گویا با زبان ب زبانی به من م گفت:

ِ م ربران مرن ،آن
"چه سنگد شدآاي ،پ كو آن می د
كسی كه همیشه یسليام ميداد".

همسرم اغلب به من م گوید :مو گاهی سعی داری
انسانها را ما اعمتاق وجودشتان وارد شتوی و
افكارشان را بخوان  ،یا این كه سعی داری با
بحث با اشخا حرف در دهانران بگتذاري ،م تل
داری آنچه را برنوی كه مو خود م ل داري.
آیا این ایراد دارد كه انسان طرف مخاطبش را
برناسد و از درونش آگاه برود؟! بهخصو اگتر
شناخت خوبی هم از او داشته باشد؟
 باز معری كن ،برایم ب رتر بگو ،م ل دارمب رتر بدانم.
 از چه ب رتر از این بگتویم؟ در ایتن متدتچند سال كه باز یافتمت هر چه بوده كم و ب ش
تب مكتراری و
ً هتم اغلت
برایت بازگو كردم حتما
خسته كننده ،شاید هم این كه اغلب بتاوری از
آن نداشته باش .
 من هم ره به حرفهایت با عالقه و دقتت گتوشدادهام ،این بار هم سراپا بهگوشم.
 م دانم ،چه آن روزهتا و چته ایتن روزهتایً كوماه ،اما امروز حرفهتا متفاومته ،آن
حتما
رنگ و بوی گذشته را نداره ،اغلب به مو فكتر
م كردم و ایتن كته زنتدگ ات را چگونته پت ش
م بري.
تر لبته م تز
خطی نامریی با نو انگرتتانش بت
كر د .گویی غبار ایام میزدایتد ،بتا لبخنتد
ُنت لبانش گفت:
ب رنگی در ك
تردهاي،
تذت بت
تراوان لت
تدگی فت
 م ت دانم در زنتخ ل ها در غفلت من زنتدگ ات را ُ
پتر كترده و
رون داده بودند.
 انسانی نبتودم ختود را بته آستانی مستل مسرنوشت كند ،از این گذشته بته متن م گفتنتد
دوستم دارند ،به زودی دانستم لذت ضرورمی از
با هم بودن و دوست داشتتن استت و چتون ایتن
خواهی نباید آن را از دست بده !
شق قههایم در اثر افكاری كه همهاش در جتدال
با آنها بودم دا شده بود .ظتاهرم چ تزی را
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بروز نم داد ام ا درونم در غل ان و كرمكش با
هزار و یك احسا خفته و ب دار بود .ولی چون
گذشته نم موانستم شااعانه دل به دریا بزنم.
م دانستم به ستاحل آرام زنتدگیام رست دهام،
اما ح مسلم خود م دانستم در این دیدار بتا
او ب پرده صحبت كنم ،حقایقی را از زبتان او
برنوم كه ستالهتا بتر متن پوشت ده بتود .او
م دانست او را بخر دهام ،او باید پتی بترده
باشد حق قتهتای زنتدگی را بایتد امتروز بته
گونهای پذیرفت ،او بارها به من گفته بود ما
همزادان روحی و فكری هست م ،و آیتا در ایتن
صورت م شود ختالف حق قتت بته هتم گفتت و بته
گونهای همدیگر را در شك و شبهه نگاه داشت؟!
 نازن ن.ته دل ب ترون داد .مثتل آهتی
از مت
نفسی عم
مذاب كه مدتهاست در زندان ست نه حتبس كترده
باشد .كمی خواست ،كمی آسایش و قتدری رهتایی
در آن موج م زد ،گویتا پتی بترده باشتد چته
م خواهم بگویم ،مگر او ختود بارهتا بته متن
نگفته بود:

"بيآنفه مفانی را قب ً دیدآ باشم زمرانی كره از
آن ميگذرم آن را ميشناسم و ميدانم كره آنجرا
بودآام و یا صحبتی را كه ميشنوم مريدانم كره
آن را قررب ً شررنیدآام ،مررن در زنرردگی دیگررری
بودآام اما مدیی است یازآ متولد شدآام"

و آیا طفلك م دانست و یا م تل داشتت بدانتد
این نود حاالت از عوارض بروز حمله در ب ماری
صرد م باشد؟ پس هر امفاقی افتاده باشد باید
متتال زنتتدگی او در گذشتتتهای دور و ختتالی از
اهم ت امروز باشد.
تا و در
 بگو م الد ،ممامی وجود متن حتال ایناتتد خ لتی مهتم
كنار موست ،مت دانم ستئوالت بایت
باشد!
 صحبتی كه با مو دارم ،سئوال ن ستت ،منهتاگالیهای حاصل یك اندیره و یك حد است ،جوابی
را هم انتظتار نتدارم ،منهتا م تل دارم متو
بدانی كه من م دانم.
 م الد ،بگوشم. همه آن ماجراهایی را كه در آن سالها با هتمتك و ابهتام قترار
گذراندیم برایم در پردهی شت

602

 /نازن ن همزاد من...

تل احساستی بت ن متا كته
دارد ،گذشته از مراحت
توانِ متن بتود ،حقتای
سازندهی همه موجودیت جت
دیگری در ذهنم رشد كرده كته بته قتول هتدایت
مانند خوره همهی وجودم را ماروح كرده ،و این
ته دنبتال
حقای را زمانی واضممر درک کتردم کت
اماها و چراهای زندگ ام گرتم ،و زمانی آن را
روشنمر دریافتم كه با چرم عقل نتاظرش شتدم و
نه با چرم احسا .
با مو در مورد پنهانی از زندگیات آغاز صتحبت
کردم که حاصلش بیخبری چند ماه اخ ر شد.
آنچه مرا از آسمان پاك ها و اطم نانهتا بته
آدم ان سرازیر م كند بیدفاد بودن
زم ن كث
مو در قبال خواستههای گنتاهآلود بتود و متو
بچهای ظری در قبال شدائد زندگی بودي .متر
از آبرو و ه اهوهای دیگر وابسته به آن و در
ع ن حال چارهی این ماجرا قرعهاش به نام متن
توانِ آزرده و
تن كته مت الد ،جت
افتاد ،یعنی ایت
منها بر سر راهت قرار گرفت ،م الدی كه ذرهای
محبت و گوشهی چرمی ش رینمر از همهی عستلهای
تای پاكیهتای
زندگ  ،م ل داشت مو را بته دن ت
خود ببرد ،گمان مبر که مو را مقصر مت دانم،
نه ،مو آن زمان جوانمر و خاممر از آن بتودی
تزی كن تی ،ام تا م تادر و
تهای را پ ریت
ته نقرت
كت
مادربزرگتتت را در كنتتار داشتتتی ،و دام پهتتن
تروز مت دانم
شدهی آنها در كم ن من ،و من امت
آنها با متدار دیتدارهای آزاد متا و گرمتی
دیدارها بتا متو ،مصتور م كردنتد متن عنتان
اخت ار از دست م دهم ،بهخصو این كته آنهتا
تقی عم ت
تش عرت
ته در آمت
تن چگونت
تتند مت
م دانست
م سوختم ،به قتولی م دانستتند وجتود آمتش و
پنبه در کنار هم چارهای جز سوختن ن ست.
تتمال
ته بتا دست
حرفم را قطن كترد .در حتالی كت
كاغذی در دستش ب اراده م خواست لكتهای را از
ترهای
دامنش پا كند آن را ب هدف به صورت دایت
ِ آن لكهی نامریی به حركت در آورد.
گرد
 م الد ،آه م الد ،مو در موردی صتحبت میکنتیکه سالها پ ش چون خوابی وحرتناک بته ستراغم
آمده بود.
 نازن ن ،من م دانم ،مو قربانی شده بتودي،مو را قربانی كرده بودند ،و مثل همه آدم ان
تاهی
ته گنت
تذاردن بت
ترپوش گت
ترای ست
ته بت
تر كت
دیگت
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نابخرودنی از ارمكاب گناهی دیگر ابا ندارند
در مدار ذبم من بودند ،م خواستند مترا هتم
قربانی كنند ،مانند گوسپند ناموانی كه قبتل
از سر بریدن در دهانش قطعهای نبات م گذارند
ما قدری از ش رینی زندگی را چر ده باشد ،من
آن گوسپند و مو آن مكه نبات بودي.
قدری به سوی متن متمایتل شتد و سترش را بتا
ظرافت حایل گردنش كرد و بتا صتدایی ظریت و
كوماه كه گویا منها من باید برنوم گفت:
 مو شاید نم دان  ،در شهر ما رسمی است كتهتل از مراحتل
من هم ره از آن ب زار بودم ،قبت
شب زفاف ،دخترها را نتزد پزشتك م برنتد متا
خ الران راحت باشد ،گویی متاعی را م خرند و
م ل دارند مطمئن باشند دستت اول م باشتد ،و
آن كه م خرد اول ن خریدار و در واقن اولت ن
مصرف كننده باشد.
ّ ب تر
تد دال
تك م موانت
تك پزشت
ته یت
تا معاینت
 آیتناآلودگی یك دختر جتوان باشتد ،پتس آن همته
مارب ات خودم از زندگی و معاشرینی كه داشتم
چه؟! با آنها چه كنم؟! آیتا معاینتهی پزشتك
م مواند ضامن باشد كه نوعروستی در آستتانهی
زندگی زناشتوی اش نستبت بته همسترش وفتادار
بوده؟!
به چرمان من نگاه نم كرد ،طفره م رفت و بتا
دستمال كاغذی گویا لكههایی را در دستش پتا
م كرد كه از دامنش جدا شده بودنتد .چهترهاش
تر
ته نظت
تاوت بت
تت ،ب مفت
تت ب تهخصوص تی نداشت
حالت
م رس د ،از اعتراض و قهر در آن اثتری دیتده
نم شد .حرفهایم را زده بودم ،نه بترای ایتن
كه او را ب ازارم بلكه برای این كته پتس از
مدتها احت اج شدیدی برای گفتتن و پتس از آن
به آرامری نسبی داشتم.
دقایقی به سكوت گذشت .سكوت كاذبی كته شتاید
نران از اثرات حرفهایم در او داشت.
نه مأی د كرد و نه مكذیب .گویا بترایش مهتم
نبود چند لحظه پ ش چته از متن شتن ده استت،
شاید هم حرفهایم را نادرست و ب مقدار موج ه
كرده باشد .مانند سنگ مرمر كو چك پرمأللتویی
تهای
تر بچت
تت دختت
تاگون در دست
تای گونت
تگهت
از رنت
خردسال كه از مسافتی به سوی گودال كم عمقتی
رها شود و به دایره آن نزدیتك شتود ،دور آن
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بگردد و در سراش بی دیگری به راه خود ادامه
دهد .در جایش قدری حركت كترد .نگتاهش را از
م ان پناره بزرگ سالن به سر درختتان ب ترون
نرانده و در افكار خودش غرق شده بود.
سكومش آزارم م داد .چه مت دانم ،شتاید م تل
ً اعتراض كند،
داشتم از كوره در برود و شدیدا
پرخاش كند و به قهر م ز و دیدار ما را متر
كند ،برود و مرا در شاهكاری كه اناتام داده
بودم منها بگذارد.
با ممام ادعاهای مردانه و بترای ارضتای حتس
كناكاويام سناریویی را اجرا كرده بتودم كته
متن آن را سالهتا پت ش بته او دیکتته کترده
ً ضتع نرتان
بودند .حسی در من م گفتت شتدیدا
دادهام ،م دانستم باز هتم آزردهاش كتردهام،
حقایقی را برایش بر مال كردم كه او خود بهتر
از متتن م دانستتت و در جتتدال هم رتتگی بتترای
فراموش کردنش بود .حال چه؟! آیا باید راضتی
باشم او بداند که من میدانم!!
دلم م خواستت پا بتر روی همتهی پرنست بهای
نوشته و نانوشته زندگ ام م گذاشتم .هلنا را
سالها با فاصله از خود نگاه م داشتم .در آن
مح ط همه را كتور و كتر و دیوانته م دیتدم.
دستانش را م گرفتم و با همان لحتن آرامبختش
گذشته كه آشنایش بود م گفتم:

"خودت را میازار ،یو قربانی یاریكیرین اففرار
قره و احترامری
آدمیان شدآاي ،برایت همان
را قایلم كه ارزشی را داري ،مررا برب ی كره
موجب رنجشت شدآام".

معاهدههای احمقانهی زم نتی متا چته ستنگ ن و
اغلب چه دست و پاگ ر است ،و ما انسانهتا چته
تا حت داشتتم
سنگ ن دل و ب گذشتت هستت م .آیت
ابتدا او را ب ازارم و سپس پوزش بخواهم؟!
سر بلند كرد و عم ت در چرتمانم خ تره شتد.
گویی دیگر اشعهی نگاه متن مضتطربش نم كترد.
بازيای در چرمان قهتوه عستل اش م دیتدم كته
برایم ب سابقه بود ،نگاه یك زنِ با ماربته و
سرزنش كننده بود .ب جهت ن ست م گویند چرمان
انسان دریچهی ورود بته درون او استت .او در
چرمان من رخصت ورود به یك ه اهوی نوشته شده
م طلب د ،و در ع ن حال حالتی از همان دوران
ُخم م كر د .حق قت این
شكوفایی گذشته را به ر
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كه اگر روزی او را در مكانی و بدون آشتنایی
قبلی م دیدم دوبتاره شتناختنش بترایم مرتكل
م بود ،اما در هر موقع تی دو چرتمان مخمتور
قهوه عسل اش را که سالهایی در فاصلهی یک آه
نگاهم میکرد م موانستم برناسم.
عم
با لحنی گرم ،ظری و ب نرانی از اثرات حترف-
های من گفت:
 برایت هدیهای دارم. گفته بودم هدیهای قبول نمی كنم. م دانم در مورد هدیهام قبالً نگرانتت كتردهبودم ،چ ز خاصی ن ست ،كتاب است بترای متو و
توچكی از نقتره بترای هلنتا،
هدیهی ظری و كت
دستم را رد نكن.
 باشد ،قبول م كنم ،یادبودی است از مو. بل  ،هم نطوره ،گفته بتودیم یكبتار دیگترهمدیگر را بب ن م و بعد هر كدام بته دنبتال
زندگی خود برویم.
در حالی كته پاكتت بتا ستل قهای را كته از
تل متن قترار
ابتدا در دستش دیده بتودم مقابت
م داد ادامه داد:
 م الد ،مو اشتباه بزرگی در مورد من مرمكتبشدی و هم ن اشتباه مس ر زندگی و سرنوشت مرا
مغ ر كلی داد.
 چه اشتباه  ،چه اشتباهی كه خود نم دانم؟! اشتباه بزرگ مو در زندگی من این بتود كتهمن با ممام عر و دلدادگی كه به مو داشتم و
مو از ممتام فرصتتهایی كته داشتتی استتفاده
نكردي ،نت اهاش این كه متن امتروز سرنوشتتم
این شده و باید در مقابل مو جوابگو باشم.
این سخن را با وقار و متانتِ یك زنِ م انستال
كه از خود دفاد می كند و راه دیگری جز ب انِ
این ندارد به من گفت .زنی كه شاید در مقابل
شدیدمرین و مهممرین پرسش زنتدگ اش از جانتب
ً دوستش میداشت.
مردی قرار گرفت که عم قا
آیا این سخن كوماه جواب ممامی حرفهایی بتود
كه به او گفته بودم .آیتا او با ادای ایتن
ترین بتار در
جملهی آخر مرا برای اول ن و آخت
گفتارهایمان منب ته كترده بتود ،و آیتا متن
ً سزاوار این منب ته بتودم؟! در صتورمش
واقعا
حالتی ب مفاوت داشت كه نران از ظاهر آرامتش
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م داد .نم دانستم بته چته فكتر م كنتد و در
باطنش چه میگذرد .ب مقدمه پرس د:
 م ل داری بدانی امروز عر بتزرگ زنتدگ امكه م باشد؟
 شما چه زود به زود عاش م شوید! اما این عر با همهی عرت هتای دیگتر فترقته آن
ته بت
تد كت
تراغم آمت
تد ،در دوران تی ست
م كنت
احت اج داشتم.
 نه ،ه چ آگاهی ندارم ،بگوی د ،خوشحال متیشوم بدانم.
 ستتایبابتتا ،و ممتتامی وجتتودم را وقتت اوكردهام.
نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
 واي ،چقدر وقت به سرعت گذشت ،باید بتروم،دیرم شده ،همسرم به زودی م آید خانه.
 مگر ساعت چند است؟ از سه گذشته است. ب ش از چهار ساعت این جا نرستهایم. بل  ،هم نطوره ،مادرم منهتا خانته استت وهمسرم هم به زودی م آید ،آیا باز هم با متن
مما م گ ري؟
 نه ،به هلنا قول دادهام این آخرین دیتدارو صحبت ما خواهد بود چون ما م دان م معاشرت
خانوادگی م ستر ن ستت و متن آنچته در متوان
فكريام بود در این چند سال اخ ر در اخت ارت
گذاردم.
 فراموش نكن ما در اروپا زنتدگی نمت كن م،خوب یا بد قراردادهتای اجتمتاعی خودمتان را
داریم.
 م دانم ،و ب رتر به هم ن علت دیدارهای مادیگر عملی ن ست.
 باشد ،ما به حال مو با من مما گرفتتی ازاین به بعد گاهی من برایت ملفتن مت كنم ،از
صحبت با مو احسا آرامش و سبكی م كنم.
 مصتتور میکتتردم بتتا صتتحبتهایم م متتوانمدلداريات بتدهم متا بته زنتدگ ات بته طریت
آسودهمری ادامه ده  ،حال م دانم مصتم مت را
گرفتهاي ،در دام سایبابا افتادهای و گریتزش
هم فقط به همت خودت م سر استت ،و متن دیگتر
نقری در زندگ ات نم موانم داشته باشم.
 -مرا ازملفن کردن منن م كن ؟!!

نازن ن همزاد من...

607 /

 حاصتتلی از متتالش دوستتتانهام ندیتتدم ،امتتاپرتت مان از عملتتم ن ستتتم ،م دانستتتم روزی
پ دایت م كنم و با مو بته صتحبت م نرت نم و
حال این مراحل اناام شده ،متوجه شدم متو در
تری بته دستت
راهت به سوی سایبابا آرامش دیگت
م آوری و اشتباه من است اگر سد راهت برتوم،
بهخصو این كه آگاه شدم آرامری كه از جانتب
او كسب م كنی به صورت دیگری است.
در نگاهش غمی كالفهام كرده بود .دانسته بتود
مما ب رتر من با او نه منها دردی را مسك ن
نخواهد داد بلكه شاید شدت درد را هم ب رتتر
كند.
 آدرسم را برایت م نویسم ،و منها یك نامتهاز مو قبتول مت كنم كته در آن شترح متاجرای
زندگ ات باشد.
 مقدورم ن ستت ،مقاضتا دارم در نوشتتههایتمراعات حال مرا داشتته باشت  ،خ ل هتا مترا
م شناسند.
آدرسم را نوشتم و به او دادم.
 خواندن كلمات المت ن بترایم مرتكله ،هرگتزنتوانستم زبان خارجی را یاد بگ رم.
 برای چه؟ آغاز دب رستان به علت ب متاری كتال زبتانانگل سی را یتك متاه دیرمتر از بق ته شترود
كردم ،اول ن روز شركت در كال  ،معلم بته متن
گفت چون كال را دیر شرود كتردهام در نت اته
هرگز زبان را خوب یاد نختواهم گرفتت و ایتن
حرف او چنان مأث ر منف ای در من گذاشتت كته
مانن از این شد حتا بعتدها زبتان ختارجی را
ب اموزم.
 در زندگی محص لی هتر انستانی كتم از ایتنمعلمان ب خرد ن ستند كه با ستهل انگاريهتای
تدهی انستانی
آگاهانه و یا ناخودآگاهانه آینت
را با ندانم كاريهای خود فرم م دهنتد .امتا
م موان همهی این غفلتها را دیر یتا زود بته
صورمی مرم م و جبران كرد.
 م دانم ،در داستانت خواندم.دو امومب ل جداگانه خواست م و قبتل از ایتن
كه از او جدا شوم گفتم:
 نازن ن ،گذشتهها گذشته است ،به جبر زمتانبر سر راه هم قرار گرفت م و باز هم به جبتر
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زمان مابور به گذر از راههای جداگانه شدیم،
بدون این كته دخالتت مستتق می در فترم دادن
زندگی اول هی خود داشته باش م و امتروز متا
ِ خودمان ن ست م .هستتند كستانی كته
دیگر مال
ً چرتم
وجودشان وابسته به وجود ماست و طب عتا
به راه ما هستند .زندگی همهاش نم مواند غتم
ِ غمهایت برهان و زندگی
باشد ،خودت را از دام
شادی را در پ ش بگ ر ،از این گذشته ما و یا
حتتداقل متتن ،در سراشتت بی زنتتدگ ام قتترار
گرفتهام ،دیر یا زود جتز مرتتی ختاطره چ تز
دیگری از من باقی نم ماند ،از متو م ختواهم
نگاهدار خودت باش .
با ممام وجودم م ل داشتم دستانش را در دستت
بگ رم ،به گرمی بفرارم و بوستهای بتر آنهتا
بزنم ،اما م دانستم قراردادهای اجتماعی متا
این اجازه را نم دهد.
امومب لهای متا در انتظارمتان بودنتد و بته
اینگونه هر كتدام ستوی زنتدگی ختود رهستپار
شدیم.
در راه افكتتار ضتتد و نق ضتتی متترا بتته ختتود
واداشته بود .آنچه برایم مسلم بود ایتن كته
این بار و ب شك در آخرین دیدار او بتاز هتم
دریچهی نهانی قلبش را برایم باز نكرد .مترا
غ رمستق م نكوهش از افكارم كترد و مقصتر در
مع ن سرنوشتش دانست .اما آیا این م موانتد
تن
تتی مت
ته راست
تا بت
تد؟! آیت
تته باشت
تت داشت
حق قت
م موانم مسبب همتهی رنتتهتا و سترگردان های
زندگ اش باشم .و آیا در مقام عر و دلدادگی
این حق قت وجود دارد كه در صورت ناكامی یتك
تداده راههتای پریرتانی پت ش
و یا هتر دو دلت
گ رند و آنقدر در آن پ ش روند كه جز ست اهی
مطل چ ز دیگری نباشد .آیا ایتن ب رتتر بته
تدگی
تا در دوران زنت
تت؟ آیت
تب ه ن ست
تانه شت
افست
ماش نی این همه احسا در چرخش زنتدگی وجتود
دارد؟!
اما دیدار او به من آرامش داده بود .نه بته
این علت كه آنچه م خواستتم بتا او در م تان
گذاردم ،بلكه به این خاطر كه پس از ستال ان
دراز كنار هم قرار گرفت م و من موانستتم از
یك دلتنگتی و یك كناكتاوی موذیانته رهتایی
یابم.
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از درونش جز صتحبتهتای گذشتته مطلتب زیتادی
دستگ رم نرد .دلخوش به این بودم كته ظتاهرش
آرام و رفتارش در حد یك انسان واال است.
هلنا در خانه منها بود .حالت انتظتار را در
چهرهاش دیدم ،گویی بدون این كه خود بخواهتد
سالها از من دور بوده باشد ،با ممامی وجودش
به گردنم آویخت و در گوشم زمزمه كرد:
 مرد من دیر كردي ،چه ساعات زیادی منهتایمگذاردي؟!
زیبا آرایش كرده بتود .رایحتهی عطتر مالیمتش
سنگ نی یتك روز غمآلتود شت رازی را از دلتم
خانه مكانی م كرد .به ختاطرم م آورد نفستی
گرم و مطبود و چرمی ب نا نگرانِ من است.
 صحبتمان به درازا كرت د ،هتر دو م تل بتهصحبت داشت م.
 مطلب مازهای دستگ رت شد ،از آنچه كه بایدصحبت كرد؟!
ً نه ،انسانِ موداری شده ،بتا آن كته
 حق قتامن سالها پ ش م شتناختم فترق بست ار زیتادی
دارد و این عا ب ن ست چون نود برخورد من هم
تایش او شتده
مثل سد پا برجایی باید مانن گرت
باشد.
 ب شك او هم مو را درست بته جا ن تاورده،عزیزم ،ما همه در مس ر زندگ مان فرق زیتادی
پ دا كردهایم ،صخرهها در اثر برخورد امتواج
به آنها مراش ده و به شن مبدیل م شوند ،متا
كه جای خود داریم ،انسان م و نرم و شكننده.
 م الد ،بستهای با خود آوردهاي؟ آه ،بل  ،هدیهی او بترای متو و متن استت،بازش كن.
هدیهی او گردنبند ظریفی بود برای هلنتا ،دو
جلد كتاب و دو عدد سی دی بترای متن ،در هتر
كتاب چند جملهای نوشته بود.
كتاب اول ،پ امبر و دیوانته ،اثتر نویستنده
لبنانی جبران خل ل جبران بود كه مرجمتهی آن
را قبالً خوانده بودم.
كتاب دوم ،پلهپله ما مالقتات بتا ختدا ،اثتر
دكتر عبدالحست ن زرینكتوب ،متا شتاید جتواب
ب هوده دست به آسمان باز كردنم در ستالهتای
جوان ام باشد.
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تازخوانی خواننتدهای مترد از
س ديها ،یكتی بت
آهنتتگهتتای قتتدیمی و دیگتتری هتتم بتتازخوانی
خوانندهای خوشصدا از مرانههای قدیمی به نام
به یاد آن گذشتهها.
شاید باز مصورات مرا برساند ،اما در آهنگها
ً و ُ
پرواضم افكار نازن ن را از انتختاب
دق قا
آهنگها به روشنی در مت كنم ،مت دانم زبتانِ
ب زبان حرفهای خود اوست.
 م الد ،نامهای م ان یكی از كتابهاست.ته
تت کت
تتهاي است
تورد نوشت
تازن ن در مت
تد نت
 نقتخوانده .
 چه نوشته؟برایش مرجمه م كنم:
سرر م بررر نویسررندآی كتررابِ …………… جنرراب
آقای ………………
خوشحالم كه خوانندآی كتابت بودم و برا همرهی
یوانم در مدیی بسیار كویراآ چنرد سرا ت پریی
كتاب را بسرتم ،و نفسری كره در طرو داسرتان
رردم و
آسودآ در رفت و آمد نبود را میق رها كر
متوجه شدم"!"پسرك احساسایی سا ها پریی در فرراز
رودو
رو خر
ردگی و در بقر
رراوان زنر
رای فر
ریبهر
و نشر
ظلمهای بيپایان پدرو یبدیل به ال هی مقاومرت
شدآ و برای اطرافیانی یفیره گراهی اسرتوار و
م ربان ،آسودآ خاطر شردم كره آموخترههایم از
زندگی یكبار دیگر ینیرت گرفرت ،و مرن شراهد
شفوفایی انسانی در او رنج شدم ،در حالی كره
ً
اگررر فقررط برره نررازنین رسرریدآ بررود مطمئنررا
امروز"می د"نبود .انسانی كه در واقع در گیرر
و دار زندگی همیشه برای حفظ شررافتی جنگیردآ
بود ،و همیشه در مقابل نفسی ایستادآ بود ،یا
بتوانررد پاهررای یرراو زدآاو را نشررانهای از
شرافت و انسانیتی بداند و وجرود م ربرانی را
به انسان م ربان دیگری یقردیم كنرد و ثمررآی
زندگیی فرزندانی باشرند كره وقتری در دیراری
بيبند و بار اشق ميشوند از پدر درس پراكی و
انسانیت ميآموزند.
ِز" همه گیر
همهی جنگها بر سر دم آگاهی است"ی
زیز و به چشم خار مربوط به یرو
فرزند به د
ین ا نبود .پدرانِ روزگار قدیم بر این ا تقاد
بودند كه ظلم و بیدادشان فرزندان را مرد بار
ميآورد ،این ا تقاد آنقدر بزر بود كره اگرر
كسی با سبك و سریاق دیگرری ميخواسرت فرزنردی
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یربیت كند فردی ابله و بيفرهنگ قلمداد ميشد.
ّا من در مجموع لحظههای زیبای داستان كه كم
ام
هم نبودند و با یوانمندی و شیوایی خاصری كره
راوی داستان داشت گاهی خندآ بره لرب و گراهی
گریه به چشمان مينشاند من مجموع پیام داستان
را در آن مردی دیدم كه در هنگام حرالتی خرا
بین خواب و بیداری با زبانهایی س ن ميگفت كه
در بیداری از آن ا آگاهی نداشت و این قسرمتی
از كتاب بود كه شما بره نروان مشراور و یرا
پرستار این آدم به اصط ح بیمار بودیرد .ایرن
همه حرفی است كه من بارها و بارها در مروردو
با شما صحبت كرردآام كره اوالً همرهی هسرتی در
وجود خود ماست و خداونرد متعرا لحظرهای كره
یصمیم گرفت ذرآی ال ی را در ما بدمد ،لحظرهی
ابدی و ازلی ما رقم زدآ شدآ و همة ما انسران-
ها در همهی نقاط دنیا حركت به سروی او را از
همان آغاز خلقت آغاز كردیم منت ی فرق اساسری
در این است كه آدمیان مت سفانه بر اثر یسرلط
ماشین و یفنولرونی در زندگیشران نره ایرن را
باور دارند و نه به ایرن زودی براور خواهنرد
كرد .و همین چرخه ظیم و بيوقفه یولد و مرر
را،
رجهر
رل رنر
ردگی حاصر
رر زنر
رد و هر
رم ميزنر
را رقر
شفستها ،از دست دادنها و بيرحميها و بیمراري-
هاست پ به نو ی در این چرخه آن قردر دسرت و
پا ميزند یا به آگاهی برسد و براور كنرد نره
خودو منحصر به این گوشرت و پوسرت و اسرت وان
است ،و نه خداوند آن قدر بيمقردار برودآ كره
بندگانی را كه اشررف م لوقرات خوانردآ و یرا
جانشین بر روی زمین دانسته را یا این اندازآ
بيمقدار به دنیا بیاورد كره جرز هروای نفر و
برآوردآ كردن آن چیزی را نشناسد .بلفره قررار
بر این بود كه انسانها با هستة ال ی وجودشران
به شناسایی دانای كل ج ان و خود ج ران هسرتی
دست بیازند ،همان گونه كه برا یولرد فیزیرك،
ج ان بیشتر از قبل متوجه خدا شد .اما افسروس
كه بشر گرفتار حواس خواستههای بشری و مرادیی
باالیر از كشف خودو برود ،كره بدانرد او مرر
ندارد فنا نردارد .و هم رون همرهی پدیردآهای
ج ان هستی كه به صورت دایم در حا نو شردن و
دوبارآ زادآ شردن اسرت او نیرز كره ب شری از
انرنی است به همان صورت مدام در حا یغییر و
یحو است و رفت وآمدهای ظاهرو فقط بره خراطر
یفامل او صورت ميپذیرد.
ُردم و نامی شدم
از جمادی م
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و یا پ یو را هر لحظه مر و رجعتی است
و یا هر نف نو ميشود دنیا و ما
بيخبر از نو شدن اندر بقا
و ميفرماید
اگر ج ران در سریر جاودانره و سررمدی اسرت و
لحظهای ایستایی بر آن اري نميشود پ چرا ما
آن را ساكن مريبینیم و ج ران حاضرر را همران
ج ان سابق ميانگاریم؟
راستی چرا؟ چرا من خودم را محصور در یك شرق
ميدانم.
اگر یار خندید من شادم ،اگر برود مرن هسرتم،
اگر دوستم داشت من معنا ميگیرم و هرزار شررط
برای حضرت اشرف م لوقات یا در صورت جمع شردن
رب تی كنرد.
همهی شرایط بتواند مث ً احساس خوشر
چرا آن كارمند دخترر اریری ميخواسرت ب تررین
باشررد؟ چررون پرردر بررا همررهی زورگررویيهررایی
این"خواست"را در او یقویت كرردآ برود ،گمران
نفن كه من مث ً طرفردار ظلرم هسرتم ،ابردا
ً دِ
نازك من حتا حاضر به لره كرردن مورچرهای هرم
ّا نظام هستی اینست كه مرن و یرو برا
نیست ،ام
یاریفی و لم آن با فرار از آن به سرمت نرور
حركت كنیم.
و باالیر این كه یصرویری ذهنری كره مرا بررای
خودمان به نوان ش صیت انت اب ميكنیم و پشرت
آن خودمان را پن ران مريكنیم ،همرهی برنامره
زندگی ما را رقم ميزند .در جایی ميخواندم كه
مردم دهفدآای دور افتادآ كه از همرهی مواهرب
زندگی و یمردن بيخبرر بودنرد برا ایرن براور
رید" هسرتند
موروثی كه آنان "پسران پردر خورشر
انسانهایی دلیرر شراد و خوشرب ت بودنرد چرون
یصویر ذهنی آنان پسر "پدر خورشید" بودن بود،
خورشیدی كره دسرت انسرانهرای معمرولی بره او
نميرسد و منبع نور و حیات است وقتی حافظ برا
همة ص بت و یففر متفاویی ميگوید:
سال ا د طلب جام جم از آن ه خود داشرت زبیگانره
مرررررا مررررری كررررررد یمنرررررررا ميكررررررررد
گرروهری كررز صرردف كررون و طلب از گمشدگان لب دریرا
رررررررررررررررررررد
مفرررررران بیرونسررررررت ميكر
ّ
مشفل خویی بر پیر مغران كه بتایید نظر حرل معمرا
رررررررررررررررررررد
برررررررررررررررردم دوو ميكر
دیدمی خرم و خندان قردح و اندر آن آینره صردگونه
رررررررد
ررررررا ميكر
برررررررادآ بدسرررررررت یماشر
گفتم این جام ج ان بین گفت آن روز كه این گنبرد
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حفیم مینرررررررا ميكررررررررد
داد
كی
بتو
بیدلی در همه احوا خدا او نميدیررررردو و از دور
رررررررد
رررررردایا ميكر
برررررررا او برررررررود خر

...
این حفیم فرزانه از سر بیفاری ننشسته قافیره
بیاورد و یحویرل ایرن و آن دهرد .ایرن حالرت
مفاشفه اوست كره از طررف حضررت دوسرت بره او
آگاهی دادآاند كه همهی جستجوی یرو در بیررون
از خودت بی ودآ است آن ه یمنای یوست خود یرو
ّا آن را نميشناسی و با نگراهی
هستی و داری ام
مداوم به درون پردآهای حجاب باال ميرود .و آن
وقت ميف می كه نه یو آنقدر كوچرك هسرتي ،نره
دنیا آن اندازآای است كه یو ميبیني.
در هر صورت داستان و یا ب تر بگرویم خراطرات
زندگی و یا روایت زندگی انسانی كه با چنرگ و
دندان با دستانی خرالی فقرط برا مرددجویی از
نیروهای ن فته درونی یوانسرت بره جرای مردرك
دیپلم كه دانستههای كلیشهای و فرامروو شردنی
را برایی به ارمغان بیاورد ،مردرك بزرگری را
در كشاكی لحظههای س ت زنردگی بدسرتی داد كره
ارزو و بزرگواری او نوان مدركی بود.
داسررتان سرشررار از لحظررههای بسرریار لطیررف و
زیبایی است كه اشتیاق خوانندآ را برای ادامه
دادن برای رسریدن بره انت رای آن برانگی تره
ميكند ،وقتی پسرك پرشور و شر داستان آن همره
حادثههای یلخ و شیرین ميآفریند ،به نظرر مرن
ِ نویسرندآ
نیازی به نصیحت و نتیجه گیرری خرود
نیست ،و یا اشعار بيشماری كه بسیار هم زیبرا
ّرا در كمترر
هستند به داستان لطمه ميزنند ،ام
داستانی به وسیله شعر میزان اندوآ ش صریتهای
داستان را به خوانندآ القا كردآاند ،حرداقل
من یاكنون ن واندآام .مشف ت دنیای كودكانرهی
"می د" آنقدر بفر و اثر گذار است كره نیرازی
به نیروی كمفی ندارد ،و گاآ و بیگاآ كه خیلی
هررم زیرراد اسررت لحررن شررعار گونررهی راوی
داستان"می د"كه چه ميشد پدر مرن ماننرد فر ن
پدر بود و یرا … براز لحظرههای قطرع احساسری
خوانندآ با داسرتان را فرراهم مريآورد .چرون
خوانندآ باید خودو با همهی احساسی با داستان
دآ بگیررد.
به جلو برود و نتیجهگیری را به
ميگویند داسرتان خروب داسرتانی اسرت كره هرر
خوانندآ بتوانرد نتیجرهی خاصری را برر اسراس
احساس و اندیشه خود از آن بگیرد و یرا مثرا -
هایی كه از ف سفه و بزرگران آوردآ شردآ براز
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داستان را به حالت شعار گونره ميكشراند ،برا
رته
رت داسررتان كاسر
رت و م حر
ره از لطافر
رن همر
ایر
نميشود ،و برای مرن كره دسرت بسریار ضرعیف و
كوچفی به نوشتن دارم جذاب و پركشی بود.
یبریك و صدیبریك به انسانی كه در طو رنجهرا
نویسندآی بزرگی هم شد ،یبریك و صردیبریك بره
انسانهایی كه با حقارت به مر خرود خواسرتهی
انسانهای ضعیف نگریسرتند و نگذاشرتند مشرف ت
كمرشان را خم كند و در ن ایت یبریك به خرودم
كه مسیر زندگیم بر ایرن قررار گرفرت یرا برا
بزرگی چون"یو" آشنا شدم .دستان پرم ر خودت و
همسر خوبت را ميفشارم و از داشتنتان به خرود
ميبالم.
نازنین

در چهرهی هلنا خ ره م شوم و مأث ر مرجمتهام
را در آن م جویم ،از م ان پنارهی باز امتاق
نگاهش به درخت عظ م گردو كه در ح تاط خانته
تته و بتا حاصتل سرستبز ختود
به ستنگ نی نرست
ناوایی مالیم دارد دوخته شده ،منفسش مالیتم و
از سر راحتی خ ال استت ،چته مت دانم ،شتاید
انتظار نوشتهای غ ر از آنچه بترایش خوانتدم
داشته.
نگاهم م كند ،سبزی رنگ چرمانش قدری م رهمتر
تای ن تار در آن
تبزینگی گردوهت
تا ست
تده ،گویت
شت
نرسته باشد .آرام م گوید:
 خانوم دانایی است ،چه زیبا نوشته. همهی افكار فلسف اش صح م و پسندیده استت،اما مرا نویسنده دانستن از سرلط اوست چتون
من خودم را نویسنده نم دانم.
 پس كتابی را كه نوشتهای چه؟! مامود كتاب داستانی است كه معری كردهام،آن كسی كه داستان را فرم داده و منظ م كرده
نویسنده است.
ِ من ،ب مراوش افكار در داستانی و
 اما عزیزبدون ب ان آن هم كتابی فرم پ دا نم كند ،از
این گذشته خودت م ل نداری شناخته شوي ،كتاب
دوم را كه در دست داری چه آیا باز هتم م تل
نداری ازت اسم برده شود؟
تایی
تم م نهت
توردش مصت
 نم ت دانم ،هنتتوز در متنگرفتهام.
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 م الد.ِ من.
 بلی عزیز رابطهمان بتا نتازن ن از ایتن پتس چگونتهم شود؟
 به این نت اه رس دم كه ادامهاش صورت خوشینخواهد داشت ،با او در م ان گذاشتتم و طبت
قرار قبلی از این پس هتر كتدام مثتل گذشتته
دنبال زندگی خود م رود.
 از كوشش خودت برای كمك به او راضی هست ؟ ما آناایی كه از متوانم بتر م آمتد دریتغنكردم ،ب رتر از این هم ممكن ن ست.
 مطمئن باشم از این پس منهتا بته متن فكترخواهی كرد!
 هم ره هم نطور بوده.***
چند روز باق مانتده در شت راز را بته دیتدن
جاهایی كه در سفر قبلی از آن خاطره داشتت م
م رویم .مخت جمر د و در آن ف گور حك شده بر
دیوار ،منها زنِ آن امپراطوری بزرگ را نرتان
هلنا م دهم .بازار وك تل را مت ب نم و بتا
زیبای ارم را .مقبرهی سعدي و حوض ماهی آن و
سپس یك عصر زیبا و مالیتم بته گرتت در مربتت
حافظ م پردازیم.
 آه م الد ،ب ست و نته ستال پ ش ایتن جتابودیم ،چقدر زیبامر شده.
 خانهی ابدی مرد سخن ایران ،محل قرارهتا ودیدارهای عاشقانه ،محل راز و ن از هترگونته
مردم با خود اوست ،با آن همه زیبایی كته او
وص كرده باید هم زیبا باشد.
 یادت م آید بار قبل كه این جا بتودیم ازته در
تتم و آنچت
توچكی از سرنوشت
تاری كت
تو قنت
نت
انتظارم بود آگاه شدم؟
ً به خاطر دارم.
 بل  .دق قا حافظ ،به من گفت چتون آفتتاب درخرتانی درزندگی مو خواهم درخر د و همهی وجودت را گرم
خواهم كرد.
 بل  ،هم نطوره. آیا درست گفته بود. حافظ ه چ گاه اشتباه نم گوید. -حتا پس از صدها سال!
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 بل  ،پس از صدها سال ،مو خودت چه برداشتیداري؟
 قسمت اعظمش صح م از كار در آمتد ،عزیتزم،م ل دارم باز حافظ از دهان قناريای كوچك با
من صحبت كند.
 باشد ،برویم ما مه ه كن م. م الد ،برایم مرجمته كتن ،م ختواهم بتدانمحافظ این بار چه م گوید.
شراب لعل کی و روی مه
بین
جبینان
رع
رق ملمر
رر دلر
ره زیر
بر
کمنرررردها دارنررررد
به خرمن دو ج ان سر
نمیآرند
فرو
حقوق صحبت ما را به
برفت
و
داد
باد
ب ای نیم کرشمه هزار
رررررد
ررررران طلبنر
جر

خ ف مذهب آنان جمرا
اینرررررران بررررررین
درازدسررررتی ایررررن
کویهآسرررتینان برررین
دماغ کبر گدایان و
بین
خوشهچینان
وفای صحبت یاران و
بین
همنشینان
نیاز اهرل د و نراز
نازنینرررران بررررین

بتتا كستتانی روبتترو و در گ تتر و داری كتته
كارهایران رنگ ریتا و مزویتر دارد ،در عت ن
تتند .كبتر و
این كه افترادی ستفله و دون هست
غروری بس ار در ستر م پروراننتد ،در حق قتت
گندم نمایان جو فروش هستند اما متأسفانه مو
دلبستهی پ گ ری امور با این افراد هست  ،یا
از راهی كه پ ش داری برگرد و یا بتا ممتام
موان مراقب باش ما ضربه نخوري.
به همسترت عرت بتورز و او را بت ش از بت ش
خوشبخت كن ،هر روز یادآوری کتن کته بت ش از
پ ش دوستش داری.
 وای م الد ،حتافظ از كاتا همتهی اینهتا رام داند.
ً متوجه نرده.
 ولی نه! سطر آخر را دق قا كه …! كه من همسرم را عاشتقانه دوستت دارم و ازه چ كوشرتی در ب رتتر خوشتبخت كتردنش دریتغ
ندارم.
 چه م دانم ،شاید سطر آخر نمكپرانی متترجمباشد!
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 واي ،م الد … دستتت را بتر قلتبم بگتذار وبرنو كه با چه سرعتی م زند.
ِ من ایناا كه نم موانم دست بتر قلبتت
 عزیزبگذارم ،مردم چه مصوری م كنند.
 اما من و مو زن و شوهریم. بل  ،ولی آنها نم دانند ،به خاطر داری درفروشگاه بلوچ خانم مسنی پرس ده بود آیا متن
مترجمت هستم.
 و مو جواب دادی هم همسرم هستی و هم مترجمب ج ره و مواجب!! دلم م خواهد حس كنی كه با
چه شدمی م زند.
 باید از شن دن مرجمه فال حافظ باشد. بل  ،بل  ،هم نطوره ،آه ،چه انسان فاضل وآگتتاه  ،او از كاتتا م دانستتت زنِ دیگتتری در
جستاوی خوشبختی من است؟! او از كاا م دانست
خوشبختی و آرامش زندگی من كه هم رته بته آن
ام دوار بودم قدری به مالطم افتاده ،هر آنچه
بار اول ،ب ست و نه سال پ ش به من گفته بود
همه صح م از كتار در آمتد ،و حال بتا ایتن
ب ان!
 مهربانِ من ،همهی فال را جتدی نگ تر ،اگتراینگونه باشد باید همه آنهایی كه به فتال و
آینده خوانی معتقدند زندگ شتان را بتر ایتن
پایه بنا كنند و این صح م ن ست ،اگر من هتم
ً حتافظ بته متن هرتدار
فالی گرفته بودم حتما
م داد كه دوستی قدیمی در شدیدمرین نامالیمات
زندگ اش به یاوريهای اخالقی من ن ازمندست.
اما مترجم حافظ در مورد این كه باید نستبت
به همسرت مهربانمر باشی و او را ب رتر یاری
كنی كامالً ح دارد.
بعد از ادای آخرین كلمات او را كه مثتل پتر
سبكی مثل هم ره بازو در بازوی متن قتدم بتر
م داشت سوی خود كر دم.
 آه ..عزیزم مواظب باش ،گفتی مردم كناكتاوو حسا اند.
 ب خ الش ،همسر من هستتی ،متازه عمتل ختالفقانون اناام نم ده م ،مح ط به وجدم آورده …
 آیا مصور م كنی در مورد مو مهربانی كامتلندارم.
 -این را من نگفتم ،حافظ گفته.
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 منظورت مترجم حافظ؟!خندیدم و او را ب رتر سوی خود كر دم.
توج جمع تت از جوشتش افتتاده
شب شده بود و مت
بود .مقبترهی حافظ در كمتال استتقرار مثتل
نگ نی ُ
پر مأللو م درخر د .شتب لط فتی بتود و
رایحهی مطبود گلی نم دانم چته در فضتا پختش
شده بتود .فار البتال بتودم ،دیگتر ستنگ نی
انتظار و غم ناشتی از آن را در ست نهام حتس
نم كردم ،مطمئن بودم هلنا هتم ماننتد ختودم
همتت ن حتتس را دارد ،م دانستتتم ایتتن نتتاز و
كرشمههای او بایتد ب شتك از لطافتت محت ط و
سخنان حافظ با او باشد ،هلنا م دانست او را
ما سر حد شگفت ها دوست م دارم.
 م الد. بلی مهربانم. دلم م خواست برای هم ره در شت راز زنتدگیم كردیم.
 آیا مطمئن ؟! آری ،شهر زیبایی است ،هوایش ،گرمایش ،متومیدانی ،من عاش طب عت ایناا هستم.
 اما من ه چ ممایلی به زندگی در ایتن شتهرندارم.
 م ل داری از خاطرامت دور باش ؟ من خ لی خاطره از خ لی از شتهرهای دیتارمدارم ،ولی دل ل نم ب نم برای زندگی یكتی از
آنها را انتخاب كنم ،حتا در شهر كودك ام هم
م ل به زندگی ندارم.
 ما باید به سوی شمال حركت كن م. بل  ،هم نطوره ،روزبه منتظرمان است.برگرتنمان به مهران منظت م بتود .م دانستتم
فرودگاه رشت در دست معم ر استت و بته همت ن
علت با امومب ل به سوی گ الن حركتت كتردیم و
چون چند روزی به معط لتی رستمی بتر م ختورد
چنان مراف ك جادهها را پوشانده بود كه مس ر
سه ساعته را ده ساعت طی كردیم و زمتانی كته
به مقصد رس دیم نزدیك به سه ستاعت از ن مته
شب م گذشت.
روزبه ،همسرش و دختتر جتوان و زیبایرتان در
انتظارمان بودند .هلنا انتظار نداشتت دختتر
تردنم ب تاویزد و چنتان گترم
جوان آنها به گت
خوشامد بگوید .دلتنگی یك منهتایی و انتظتار

نازن ن همزاد من...

619 /

را بتترای بتتار دیگتتر در چرتتمانش خوانتتدم.
م دانستم به محص ل مرغول و در مراحل بتاالیی
هم موف شده است .ب حركتی زیاد او را قتدری
درشتمر از گذشته نران م داد.
یك هفتته بتا دوستتم و ختانوادهاش در كمتال
مهربانی و مهماننوازی آنها گذشت .بار دیگتر
سفری به ماسوله و بازدیتد از امتاكن زیبتای
ً به ختاطر هلنتا بته دقتت
دیار آنها كه حتما
پ ریزی شده بود هلنا را به وجد آورده بتود.
دریا و آبهای گرم زندگی بخش دریتای ختزر را
چندین بار ماربه كردیم ،لذت غوطه ختوردن در
موجهای كوچك و بزرگ آن زنده و شادمان كترده
بود و ب شك از شادی و سر زنتدگی هلنتا لتذت
ب رتری نص بم م شتد ،م تل داشتتم او در هتر
ذرهای از آنچه كه دوستت م داشتتم شتریك متن
باشد .گرمای شرجی شمال كه شن ده بودیم مدمی
طوالنی پ ش همه را خسته كرده بتود ،حتال هتم
قدری محملش برایم مركل بود اما در هلنا ه چ
اثری نداشت ،از لبا های معمول اسالمی و شتال
ِ
سر در آن طب عت گرم و چستبنا بته راحتتی و
بدون گالیه استفاده م كرد و با خنتدهای شتاد
بر لبانش به من م گفت از سفرش كامالً راضتی و
خرنود است.
هفت روز اقامت ما در شهر دوستان ما به سرعت
گذشت و ما به سوی شهر عطر ملخ نتارنت حركتت
كردیم .طب عت زیبا ،بوی جنگل ،بوی شور دریا
و در كنارم رایحهی دلپذیر همسترم ،همگتی از
شاديهای زندگ ام محسوب م شد ،م ل داشتم بته
هلنا خوش بگذرد و با خاطرامی ش رین از سفرش
برگردد .در استراحتگتاهی كته از گذشتته بته
خاطر داشتم موق كردیم.
 م الد ،ما در سفر قبلی از این مس ر نرفتتهبودیم ،چه جادهی زیبایی است ،یك سویش جنگتل
و سوی دیگرش دریا ،با آن كه م دانستم شتمال
ایران زیباست ولی هرگز مصور نم كردم خداوند
این همه زیبایی را در یك جا جمن كرده باشد.
 ب ا از فرصت استفاده كنت م و قتدمی كنتاردریا بزن م.
 آه ،با كمال م تل ،امتا دریتا قتدری متوجدارد.
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 بل  ،باید از اثترات بتاد و بتاران دیرتبباشد ،دریا هنوز متالطم است.
بازو در بازویم داشت و قدم به قدم او را به
تدم و از ستر
هر سو م بردم .گهتی متوقت م شت
شوخی قدمی به عقب بتر م داشتتم و او مابتور
م شد گامهایش را دوباره با من منظت م كنتد.
لبخند ش طنتآم زی زد:
 بازوی دیگرت آزاد است! متو ایتن چنتد روزاخ ر عادت كردی هر دو بازویت در اخت تار دو
لعبت زیبا باشد ،یکی شرقی و دیگری غربی!
 چطور مگه؟!ً
تود حتمتا در
 فكر كردم اگر دخترک ایناتا بتبازوی خود م گرفت!
 خ لی به آن فكر كردي؟ خودم هم متعاب شدم. نم دانم چرا فكر م كرد در هر حركتتی آزادو به هر كاری مااز است.
ً مرا دوستت متورد اطم نتان و ب خطتر
 مسلمایافته بود.
 م الد ،مادربزرگت حرف خوبی زده بود. چه گفته بود؟! كه مو مو م ب ن  ،اما من پ چش مو. دختر جوان م داند من دست به رنگ و قلم موهنرمند را دوست دارند ،با
دارم ،خ ل ها م
متتن از نقاشتتی صتتحبت م كتترد ،گفتتت یكتتی از
مابلوهای م ن تامور مترا خ لتی دوستت دارد،
ً از شباهت صورت خودش در این مابلو آگاه
حتما
شده بود.
 مگر از روی صورت او كر دي؟ً نه ،ولی ادغامی است از فرم صورت او
 دق قاو حاالت چرمانش.
 و او آن را در سایت مو دیده بود. باید هم نطور باشد.ساعتها پی در پی م گذشتند و ما به زودی بته
شهر عطتر ملتخ نتارنت رست دیم .پستر عمته و
خانوادهاش چرم انتظار ما بودند.
دو روز به دید و بازدید خویرتان و دوستتان
گذشت.
 م الد ،ما هنوز شهر را به خوبی ندیدهایم. م دانم و ما باید به زودی رهستپار مهترانشویم.
 -فردا به دیدار شهر برویم؟
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 باشد ،فردا م رویم.روز بعد مقابل درب بستهی مساد بتزرگ محلتهی
قدیمی هلنا را متوق كردم و از پستر متتولی
كتته بتته زودی ختتانوادهی متترا شتتناخت كل تتد
خواستم .با نگتاه كناكتاوش بته هلنتا او را
مطمئن ساختم همسترم مستلمان و متانعی بترای
ورودش وجود ندارد.
داخل شبستان او را گرداندم و از اعتقادات و
آداب رستتوم محتتل بتترایش معریتت كتتردم .از
پنتشنبه بازار كه حال مبدیل به پار ُ
پرگل و
گ اهی شده بود گذشت م .از بساط ماهی فروشان
خبری نبود .نرانی از انا رهای درشت و ست اه
خسروی نم دیدم و از آن همه عطر مازهی نعناد
و پونه خبری نبود.
 هلنا ،آن مرد پ ر و فق ری را كته معتریفشرا كرده بودم به خاطر م آوري؟
 آه ،بل  ،چطور مگه. جایش ایناا بود ،روی مكهای حص ر م نرستت،چرمانش خاكستری رنگ چون ناب نا بود ،س گاری
در دست و با پك عم قی به آن با دستتهتای رو
به آسمان بلند کردهاش مقاضای كمك م كرد.
 چند سال پ ش بود؟ ن م قرن پ ش. و مو حتا او را هم به یاد م آوري؟ِ من ،كل زندگی خاطره است ،حوادثی كته
 عزیزتازند ،بتدون
خود م سازیم و یا برای متا م ست
خاطره موجودیت انسان در شك و شبهه م مانتد،
معتقدم شااعت به زبان آوردن آن مثب ت ب چون
و چرایی برای پا برجایی شخص است.
 اما خ لی ها سعی به فراموشتی گذشتته ختوددارند ،بته دالیلتی كته مخصتو ختود آنهاستت
یادآوری آنچه كه از م انش گذشتهاند برایران
مركل است .ولی مو آنقدر شتااعت داری كته از
خود م گویی ما همه بدانند.
 هر چه فكر م كنم حقایقی برای كتمان و یتامخفی كردن ندارم.
مقابل درب فلزی خانه او را متوق كردم .چند
دیوار آن طرف شاخههای درخت انا ر با گرههای
سبز انا ر آویزان بتود .ستكوت عا بتی كوچته
آسفالت شده را در بر گرفته بود ،حتتا صتدای
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ج رج ركی هم شن ده نم شد .پس آن همه ه تاهو
كاا َ
پر كر ده بودند!
ِ من ،ایناا خانهی قدیمی و كتودكی متن
 عزیزاست.
ِ متن ،غتافلگ رم كتردي،
 وای ..م الد ،عزیتزنگفته بودی ایناا م آی م؟
 م ل داشتم غافلگ رت كنم. -چه مح ط ساكت و آرامی به قول خودت "پرنردآ

َر نميزند"
هم پ

 و ه چ بادبادكی هم در آسمان رقص آشفته باباد ندارد.
 چه احساسی داري ،چه فكر م كن ؟ افكارم همه طبقهبندی شتده و هتركتدام بتهفراخور ستالهتا در جتای ختود قترار دارنتد،
احساسم هم كم و ب ش بته روال معمتولش استت،
امتتا ب رتتتر احستتا راحتتتی و آرامتتش دارم،
م دانم هر آنچه كه بوده مقابل این درب بسته
تارم هستتی و
پایان م گ رد ،م دانم مو در كنت
در وقت ن از به دلداری م موانم به مو رجتود
كنم.
 آه ،شادم كه این را م گوی . م ل دارم درب بزنم شتاید كستی بتاز كنتد،م خواهم بدانم چته مغ تر و محتوالمی ایاتاد
شده.
 ب شك همته جدیتد استت و چ تزی را نختواهیشناخت.
 می دانم ،اما نگاه كن ،آسمانش باید همتانآسمان باشد.
 و اگر یادبودهایی را كته روزی بتا دستتانكودك ات نوشته بودي؟!
 ب شك باد و باران و یتا دستتهتای خردستالدیگری پاكران كرده.
دقایقی بعد مترد جتوان و معقتولی متا را در
كمال خوشرویی به داخل ح اط خا نه راهنمتایی
كرد .از داربست درخت انگور با خوشههای ستبز
فراوانی گذشت م و در کنار خانه كوچكی متوق
شدیم .م دانستتم در محت ط خانته قبلتی چنتد
دستگاه خانههای جدیتد ستاخته بودنتد و ایتن
ماموعه آغاز آن بود .پلههای ورود بته خانته
مرا به یاد قدیم م انداخت ،خانه در زاویتهی
اماق پدربزرگ قرار داشت اما از گتل َ
ُتل و
منگ
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بومه عظ م گل سرخ نرانی نبتود .بتا معب تهی
دیواری بلند اگر هم حوض ُ
پر خاطرهی من هنتوز
وجود داشت دیگر دیده نم شد ،همه ،مانند همه
خاطرات ملخ دیگر محو شده بودند.
آناا را برای هم ره متر كتردیم .م دانستتم
دیگر به آن كوچه با ستنگفرشتی از خاطرههتای
ملخ قدیمی بر نخواهم گرت.
 م الد ،به آرامگاه و یاد پدربزرگ و دیگرانكی خواه م رفت؟
 روز دیگر و سپس به مهران م رویم. آه ،روزها چه سرین م گذرند. م دان م كه عمر سفر كوماه است. و ما باید به زودی برگردیم. دلم برای بچهها یك ذره شده. م دانم كه از دلتنگی من هتم بتاخبري ،متندیار مو را بس ار دوست دارم.
 و من یارم را ب رتر. آه ..م الد ،عزیزم.بیسررت و پررنجم
نوامبر 2006

