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بازی عشق
سپتامبر٢٠٠٨

دامن کشان
ساقی می خواران
مست و گيسو افشان
از کنار ياران
می گريزد....
نه! امکان ندارد که بخواھم از تکرار اين آھنگ خالص شوم .از صبح زمزمه
اين آھنگ رھايم نمی کند .صورتم را ھنوز خشک نکرده ،خوش خوشانه
زمزمه اش شروع شده است.
از پنجره که به بيرون نگاه می کنی انگار ھمه دلمردگی ھا را در اين ھوا
جمع کرده اند و من ِ بی حوصله از ھمه چيز ،با اين آسمان که چادر ابر بر
خود کشيده ،آوازم گرفته است.
امروز از آن روزھاست .از آن روزھايی که بقچه خيال بگشايی .بی آنکه
چون و چرای اش را بدانی يا بخواھی .بی اراده و خواست ،می نشينی به
گشت و وا بينی ِ در البالی ھرانچه که تا کرده ای با خودت!
از آن ھوای ابری ،نه باد و نه آفتاب! است که دلت برای يک لحظه نور
افشانی خورشيد لک می زند .ھوای دم کرده ی دلگير که روشنای خاکستری
روز جان می دھد برای فکر کردن! انگار که ھمه چيز آماده شده باشد تا ھمه
دلتنگی ھايت را مرور کنی.
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وقتی ھم که دلتنگی ھا سراغت می آيد ،اولين حسی که در تو جان می گيرد
مثل اين است که ھيزمی بر روی ھم تلمبار کرده باشی .چوب کبريتی در دست
با شعله لرزان که از ھوای دھانت ھم دورش می داری تا ھيزم ھا را
بگيرانی ،حس تنھايی ،حس دوری ،حس سفر کردن به ھر آنجايی که ھزار ياد
و خاطره داری ،پروازت می دھد.
ھوا که اينطور پيله می کند تا لج ِ آدمی را در بياورد ،خيال بافی ھا ھم مثل
ُگر گرفتن ھيزمھا ،شعله ھای آتش اش را می رقصاند .و تو می مانی و ھزار
خيالت.
درحاليکه پرکشيدن خيال ،بی خيال اينکه چه می کنم و به چه بايد بپردازم،
شروع شده ،شده ام آن شيدای در جمع و جای ديگر بودن! خيالبافی ام گرفته
است .خيالبافی ای که حتی آسمان ريسمان بافتن ھم می شود مشغله ساعتھا
نشستن که بر پوز اين ھوای بی ھمه چيز بزنی که چنين لج کرده و کز کرده،
بر شانه ھايت می نشيند.
گوشه ای ،بی حوصله تر از ھر وقت ،با خود خلوت کرده ام .به آسمان خيره
نگاه می کنم .توده ی ابری ،رنگی ِ مات ،خاکستری گاه تيره ی آسمان پوشيده
را دنبال می کنم .طوری که حواسم به ھمه جا و ھيچ جا ست .شايد دنبال
چيزکی می گردم  .صدايی در گوشم می پيچد .انگار که با زمزمه ی از
صبح بامن ،ھمراھی می کند .دلم می خواھد با آن بروم .با ھمين صدايی که
چيزی ،کسی ،يادی را در من ،با من بگيراند .صدای باز و بسته شدن ناگاه
پنجره ای  ،دری ،که مانند يک آغوش ھمه ی االن ِ مرا در خود بگستراند.
اعجاز خيال در تنھايی که ھيچ ھم به تنھايی نمی زند .بسان در ھم آميزی
زنگ در که مثل صدای رعد و برقی سکوت خانه را بدرد .جوری که بخود
می آيم .بلند می شوم .بطرف در می روم .در فاصله کوتاه چند ثانيه يا لحظه
ای که راھروی ميان من و در را طی می کنم ،کنجکاوی ام گل می کند که
حدس بزنم چه کسی ممکن است به سراغم آمده باشد .با کسی قرار ندارم .يعنی
حوصله با کسی بودن يا پذيرايی از کسی را ھم ندارم.
بی حوصلگی محضی که آدم از بودن با خودش ھم حالش بھم می خورد.
در را باز می کنم .چھره ی خندان نوناک تمام حال و ھوايی که در آن بودم،
را تغيير می دھد .وجد و شور و حال خاصی در من پا می گيرد .بوسه ای و
آغوشی که انگار فرياد تندرواری ،زيبايی ِ بودن و زندگی را آوازم دھد ،مرا
در خود می گيرد.
ھنوز ننشسته می گويد:
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 چی شده که اينقدر غربت زده با يه من عسل ھم نميشه خوردت!با لبخند خوش به حاالنه ای از بودن اش ،می گويم:
 تو ھم چه وقت خوردنت گرفته! نميشه من بخورمت! خيلی.....در حاليکه صدای خنده اش ،ھمه ھمسايه ھا را به خودشان می آورد که
خاکستری ھوای کز کرده را دمی از ياد ببرند ،می گويد:
 خوبه ھر دوتامون وير خوردنمون گرفته! پاشو! پاشو يه آبی به سر و روتبزن ،قھوه ای چيزی دست و پا کن...
صحبتش تمام نشده است که می گويم:
 اه که لج ام در مياد با اين پذيرايی ھای کليشه ای ! فھوه ای و گپی و بعدش..بصدای نازآلودی می گويد:
 بيخود لج ات نگيره! ھر چيزی از يه جايی با يه چيزی شروع ميشهلحظه ای با حالت متفکرانه سکوت می کند .ناز دلنشينی در چھره اش است.
نازی بازيگوشانه که بخواھی چون تکه مومی در دستانش ،تن به ھر چه بادا
بادش دھی.
تا پيش از آمدنش ،پرنده ی کز کرده ای بودم که در النه خويش خيال می بافتم.
با آمدن نوناک ھمه چيز عوض می شود .ديگر ھوا ھم دلگيری تا پيش آمدن
نوناک را ندارد .بی حوصلگی جايش را به شوق پر و بال گشودنی داده است
که ھوای پرواز وسوسه می کند.
غرق نگاھش ھستم .لبخند شيرين اش مجال ھيچ انديشه ای نمی دھد مگر تن
دادن به نسيم شورانگيز بودنش که شوق می آفريند .زيبا ست .دلنشين است.
جانانه دل می برد.
سکوت خانه رنگ باخته است .خراميدن او که به نازی دلپذير ھر گوشه ای
را سرک می کشد ،مرا بر سر ذوق می آورد.
کرختی شيرينی بر تمام جانم می نشيند .می خواھم برای در آغوش گرفتنش
خيز بر دارم که کيفش را باز می کند .چند شمع از ميان کيف بيرون می آورد
ومی گويد:
 می خوای کمی شاعرانه اش کنيم!؟می گويم:
 تو شعری ،زيبای من ،تو شاعرانه ترينی.لبخند مليحی بر لبانش می نشيند و می گويد:
 باز که شعر گفتنت گل کردهمی گويم:
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 اينطور که تو آدمو تسخير می کنی ديگه مجال شعر گفتنی نمی مونه!ميدونی چی يه؟
با کنجکاوی خاصی می پرسد:
 نه! بگو چی يه!می گويم:
 گاھی آدم کلمه ،واژه واسه گفتن حس اش کم می ياره يعنی نمی تونه ھمه یاونی که می خواد بگه!
با نگاه شيرين بازيگوشانه ای می گويد:
 خوب عزيزم بخون برام!می گويم:
 دقيقا گرفتی چی می خوام بگم! ھمون! موسيقی! ھنر! زيبای من ،ھنر بدادآدم می رسه وقتی واژه ناتوانه از گفتن!
در حاليکه شمعھا را در ميان دستانش دارد ،بحالت اينکه بخواھد خميازه ای
بکشد ،بسوی من می گيرد و می گويد:
 بيا يه کاری کنيم!می گويم:
 ھمه اش يه کار!؟خنده ی بلندی می کند و می گويد:
 اوا....اينقدر سوال پيچم نکن! بلند شو اينطور نشين ھی....تا بخواھم چيزی بگويم ،ادامه می دھد:
 بلند شو يه دوشی بگير از اين خمودگی در بياھنوز حرفی نزده ام که می گويد:
 تا وان رو پر کنی اين شمع ھا رو ھم روشن کن .من ھم اين عودھا روروشن می کنم که بوی پيپ ھميشه روشنت رو قابل تحمل کنه.
شمعھا را بدستم نداده ،رو به پنجره ،به چشم انداز سبز ِ تن داده به ھوای
خاکستری ،نگاه می کند .دستانم را بدور سينه اش حلقه می زنم .با شوقی
حريصانه بغلش می کنم .عطر تنش ياغی ام می کند .سرکش و بی قرار از
لبانش آنگونه که بخواھم ھمه ی او را ببلعم ،بوسه ای می گيرم.
نوناک رام و آرام به ھمان حالتی که به بيرون خيره شده است ،سر بر سينه ی
من رھا می کند .دستانم را بروی سينه خود در دستانش می گيرد .نوناک است
و من و دنيايی که از آن ماست .نمی دانم چقدر در ھمان حالت می ايستيم.
انگار که بخواھم به ھر تار موی اش بوسه ای بياويزم ،سر در گيسوان اش
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فرو می برم .مست در پيچ و تاب آن غرق می شوم که به نرمی دلنشينی رو
برمی گرداند و نجواکنان می گويد:
 شمعھا رو روشن کن .برو وان رو پر کن....دستپاچه با نفس نفس زدنھای ھيجان انگيزی که بخواھم ھر چه زودتر مقدمه
چينی ھا را پشت سر نھم و از اين آوردن و آن بردن خالص شوم ،شمعھا را
از او می گيرم .قلبم به اختيار نيست .ضربان شتابان آن ،سينه را چون طبل
ور آمده ای ،به پوم تاک می کوبد .با شوق بی مانندی به حمام می روم و شير
آب گرم را باز ميکنم تا وان پر شود.
شمعھا را ھر کدام در گوشه ای از حمام می گذارم. .وسواس خاصی را دچار
شده ام.وسواس از اينکه شمعھا را در چه زاويه ای بگذارم که رقص
نوازشگونه ی شعله اش ،توازنی با حال و ھوای اين لحظه مان را داشته باشد.
ھنوز شمعی را روشن نکرده ام که عطر عود از داخل سالن نشيمن فضای
ھمه جا را پر می کند.
پيش از اينکه اولين شمع را که مقابل آينه گذاشته ام ،روشن کنم ،صدای نوناک
مرا بخود آورد:
 ال لال الی الی ال لال الی الی الال الیبه اين ترانه عالقه ی خاصی دارد .با خاطرات زيادی از ما پيوند خورده
است .ھميشه ھم می گويد که اصل آن ،ارمنی است اما آذری ھا آن را از خود
می دانند و می گويند که ريشه ی اين ترانه آذريست .من ھم که نه ارمنی ھستم
و نه آذری ،به خنده خود را کشور سوئيس خوانده ام که بين دو کله شق گير
افتاده است .چقدر اين تشبيه من تا کنون سبب خنده او شده است.
بارھا شده که اين ترانه را خوانده و از او خواسته ام که بزبان ارمنی نيز
بخواند .باوجودی که اينھمه باھم ھستيم اما ھنوز زبانش را ياد نگرفته ام و
وقتی می گويم:
 ال ِوس!؟با خنده می گويد:
 تو ھم با اين زبان ياد گرفتنت شاھکار کردی!در چنان حال و ھوايی ھستم که نوناک مرا به سبزی و رستن و بھار شدن می
کشاند .او عشق می آفريند و من از او سرشار می شوم .او زالل و بی پيرايه
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می شکفد و من به مھربانی بی دريغ اش چون شرابی از او می نوشم و مستانه
پر می کشم.
با لبخندی که بر لب دارم ادامه می دھم:
 در جام میاز شرنگ دوری
وز غم مھجوری
چون شرابی جوشان
می بريزد
و نوناک با صدای نرم و مخملين اش که ھربار می شنوم گويی سوار بر ابرھا
پر می کشم ،واخوان می کند:
 دارم قلبیلرزان ز ره اش
ديده شد نگران....
از سالن ادامه داد:
 ساقی ميخواران،مست و گيسو افشان
از کنار ياران می گريزد....
ھربار که نوناک زمزمه ای می کند .ترانه ای می خواند ،حسی سرشار از
مھر و زندگی ِ بی غش انسانی ،تمامی مرا فرا می گيرد .او مھربانی بی
مانندی در دل من می کارد .ھميشه ھم تازگی دارد  .ھر بار ھم دوست ترش
می دارم.
آخرين شمع را ھم با صدای دلنشين يار می گيرانم .ھر گوشه از حمام را
بخوبی وارسی می کنم .رقص شعله ھای شمع ،نور رقصانی را در جای جای
حمام می پراکند .بخار از وان حمام بلند شده است .نوناک عودھا را گيرانده
وعطر آن ،ھمه ی خانه را پر کرده است .بر لبان اش آھنگ ترانه ی خاطره
انگيزمان ادامه دارد:
 الالالی ال لال الی الی الی ...12

من مست شادابی و سبزانه حضور او ھستم .شوقی در من است که انگار ھمه
ی زمان ھمان لحظه است و ھمه ھست و نيست جھان نيز در ھمان لحظه با او
و در او خالصه می شود که ھيچ چيز ديگری در آن لحظه ی مشخص گويی
نيست نه اينکه بقول حافظ " يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم "! نه!
اصال حس کم و بيش خواستن چيزی  ،حس کاسبکارانه ای است که ھيچ وقت
اھل اش نبوده ام تا زيادت طلبی اش را خواسته يا نخواسته باشم .ھيچ نيازی به
زياده خواھی در ذھنم نيست .ھمه چيز در ھمان لحظه و در نوناک است.
در آغوش ِ ھم ،بگونه ای که رقص والس +ی را آغازيده ايم ،با ھم زمزمه
می کنيم:
 دامن کشانساقی می خواران
مست و گيسو افشان
از کنار ياران
می گريزد
در جام می
از شرنگ دوری
وز غم مھجوری
چون شرابی جوشان
می
بريزد
دارم قلبی
لرزان ز ره اش
ديده شد نگران
ساقی ميخواران… از کنار ياران… .مست و گيسو افشان… .می
گريـــــــــــــــــــــــــــــــزد…
نرمای سينه اش آتشفانی به جانم می دواند .گر گرفته ام .دستان اش رابه دور
گردن من حلقه می کند .زمزمه ھامان با
بوسه
بوسه
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بوسه
سرشار می شود.
با ھر حرکت ،يک گام بسوی نور و شمع و شور می رويم.
نوناک با چشمانی مست ِ خمار  ،ھر بوسه را به بوسه ای پاسخ می دھد.
چھره اش گل انداخته است .افشان جنگلی اش را چنان گسترده است که با ھر
گام چون رقص دل انگيز برگ و نسيم بازيگوشانه از شانه ی او بر سينه ی
من سرک می کشد و تار بلند گيسويش گاه دزدانه از ميان بوسه ھامان می
گذرد.
چنانکه از ھوای خفه ی چارديواری ،به سراسيمه گريزی ،پنجره بگشايی و
ھوای تازه را به آغوش بی مثالی به تماميت خود بکشانی ،نوناک را در خود
می گيرم يا شايد خود در او غرق می شوم.
ھنوز به سبکی ابری که دنبال کرده ام ،در خلسه اينھمه که با حس آتش واره
ای ،در من شعله کشان می شود ،می روم .رفتنی که با زمزمه ای از سر
صبح رھا شدنم نبود از آن و اين شايد از ھمان ساز شده باشد .ساز شدنی که
شور ھمه ی زيبايی زيستن و ستودن و دوست داشتن را چنان عينيت دھد اما
نوناک نيامده است .شمعی روشن نشده است .عودی در خانه عطر نمی پراکند.
پنجره ای باز نيست .دستی بر کوبه در خانه کوفته نشده است .زمزمه ی از
صبح با من را ،ھمنوايی ای نيست .کسی سراغ مرا نگرفته است.
امروزم مثل ھمه روزھای ديگر است .ھوا دلگير ،خاکستری ،سياه ! ھيچ
نسيم و بادی وزيدن نگرفته است .برگی بر شاخه ای نمی جنبد .شاخه بر تنه
درخت نقاشی شده است .پرنده ای پر نمی زند .صدايی از جايی بر نمی آيد.
ابری سر باريدنش نيست .آسمان ،سر ِ آن ندارد که دست از اين ھمه دلمردگی
بر دارد.
من ھستم با زمزمه ای دلنشين وھمصدايی خيال انگيز که خيال می گيراند ُو تا
عمق جان من ھوار می شود:
دامن کشان
ساقی می خواران
مست و گيشو افشان
از ميان ياران
می گريزد…
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ناتمام!

قرار
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 عادت می کنی! مثل خيلی چيزای ديگه! نگاه کن مردم رو! چه زود عادتکردند! ھمينا رو اگه بگن که از فردا يک چوب اونجاتون ميکنن تا بتونين
بياين بيرون! فرداش می بينی صف کشيدن!
توخودم بودم .سر بلند کردم .مردم در گذر بودند .ھرکسی به سمتی می رفت.
ھمه طوری بنظر می رسيدند که ديرشان شده باشد .با شتاب می رفتند .گاھی
جر و بحثھايی ھم از چند نفر می شنيدی و يا چرب زبانی کسی که ھمه ھنرش
را بکار گرفته بود تا آن يکی را متقاعد کند به چيزی که مورد داد و ستدشان
بود.
به آرامی گفتم:
 چی ميگی عادت می کنی!؟ اگه ھمه اينطور عادت می کردن که اينھمهزندانا پر نمی شد .اينھمه کشته دادنھا برای چی يه!؟ اينا کيان!؟ اينا يعنی
عادت نکردن! يعنی گردن نذاشتن!
پوز خندی زد .چند قدم رفتيم .ريشوی چرکينی به پشت سر ما رسيد .به ارامی
اشاره عوض کردن حرف ھا را زد که به گيلکی بود:
 آقوز داراين کلمه ای بود که بين بيشتر بچه ھای شمال متداول بود .مفھومی که از آن
جا افتاده اين است که نگفتن چيزی يا نکردن کاری .چيزی شبيه اينکه کسی
نخواھد از آن سر در بياورد .خيلی از دوستان غير گيلک ما نيز ياد گرفته
بودند .منصور ھم يکی از ھمين دوستانم بود که با خنده بی مانندش ھميشه اين
کلمه را تکرار می کرد و می خنديد.
فوری صحبتی را شروع کرد که اصال نفھميدم چطور به ذھنش رسيد .لحظه
ای وا ماندم از لحن کالم و سوژه ای که شروع کرده بود.
ريشوی چرکين که گندش تمامی کابوس زندان را تداعی می کرد ،از کنارمان
رد شد .سپس ادامه داد:
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 عادت می کنی منظورم اين نيست که به اين حروم زاده ھا عادت می کنی وھرچی شد گردن ميذاری! منظورم تحمل اين بالھاييه که داره مثه زلزله رو
سرمون آوار ميشه! ھر چی بيشتر ميشه ،ما ھم آب ديده تر ميشيم! يه روز
ببين ما ھم کی پر بکشيم.
کمی مکث کرد و ادامه داد:
 منظورم اينه که ماتم گرفتن مشکلی رو حل نمی کنه.منصور رفته بود .منصور پر کشيده بود .ھنوز يک ھفته از اعدام ھادی
نگذشته بود که خبر منصور به من رسيد .خبرش را غالم آورده بود .چھارسال
اوين بود .پيام ھشت ماده ای خمينی را باور کرده بود .به محض رفتن به
آموزش عالی برای تاييد مدرک تحصيلی اش ،او را گرفتند و يک راست
بردند اوين .وقتی که آزاد شده بود با من تماس گرفت و خبرش را به من داد.
منصور را داخل بند که بسختی می شد به کسی اعتماد کرد ديده بود .لھجه
گيلکی غالم منصور را بسويش کشانده بود .منصور اسمم را با کمی از
نشانيھای عادی من به او گفت و پرسيد:
 می شناسيشغالم که پيش از منصور در آن بند بود ،پس از سبک سنگين کردنھای معمول
آنجا ،جواب می دھد که می شناسد مرا و اين شناسايی سبب نزديکی اين دو
شده بود.
دو رفيق در بند با اسمی که آواره حسرت مرگ يکباره و زندگی يک باره می
کشيد .حسرت گريز از ھمه دربدری و خسته از فرار و تعقيب و گريز و
محملھا و اسمھا و قرارھای حتی سالمتی که ھنوز ھستم! و اينکه سايه مرگ
ھميشه دنبال آدم باشد و آدمی بخواھد در ھر نوبت ھمه چيز را با خود مرور
کند که چه می داند ،چه نمی داند ،کيست! با چه اسمی دستگير شده! با کدام
آدرس! خسته از آن ھمه خطرھا و فرارھا و اسمھای مستعار و ...........
پرسيد:
 به چی داری فکر می کنی؟جواب دادم:
 چيزی نمونده بود برما!؟ وصيتم رو ھم کرده بودم .مھرداد اشکش در اومدهبود وقتی ديد که ميخوام در برم! يعنی نمی خواستم دستشون بيافتم .می خواستم
فرار کنم .مخفی شدن دوباره و ھمه چيز از نو! اونھم چه نويی!
سکوت کرد .با ھم فاصله ای را بی آنکه حرفی بزنيم طی کرديم .ادامه دادم:
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 راستش از بازجويی بتنگ آمده ام .نمی خواستم دوباره ھمه چيز تکرار بشه.آدم وقتی يھو کشته بشه راحته! چقدر آدم با ھر ضربه کابل ،با ھر فحش و
مشت و لقد! اونم از کسايی که واقعا گاھی آدم وا ميمونه که به چه قيمتی
اينطور دست به ھرکار پستی می زنن! ميتونه به اين فکر کنه که چی گفته!
چی نگفته! ھی بخواد تجزيه تحليل کنه! کسی لوش داده ،چی ميدونن چی
نميدونن!
المصبا اول بار که گرفته بودن منو ،يه گونی انداخته بودن سرم! اصال
نميدونستم مشت از کجا مياد ،لقد از کجا! آخرش يکی با يه کالشينکوف زد تو
سرم ،از ھوش رفتم! وقتی به ھوش اومدم ،ولم کردن! اون وقتھا اينطوری
نبودن!
خنده ای کرد .طوری که بخواھد به حرفھای من ادامه دھد گفت:
 ھنوز کارکشته نشده بودن! االن خيلی حرفه ای شدن تو آدم کشی!سکوت کردم .چند قدمی رفتيم .خيابان شلوغ بود .پياده رو از جمعيت موج می
زد .دست فروشھا ،گلويشان را انگار که بخواھند پاره کنند ،داد می زدند تا
مشتری بيشتر را به بساطشان بکشانند.
مخفی شدن در تھران راحت تر بود .دريايی بود که ميشد مثل قطره توش گم
شد .اگرچه تھران ھم مثل خود اين جانيان که حرفه ای شده بودند ،زياد امن
نبود .بايد خيلی حواسمان را جمع می کرديم .مخصوصا کسانی که شناسايی
شده بودند يا کسانی که احساس می کردند تحت تعقيبند يا در اعتصابی در گير
شده بودند و احتمال دستگيريشان زياد بود! سخت ترين قرارھا با کسانی بود
که دستگير شده و ازد شده بودند و يا از زندان آمده بودند .برخورد با اينھا
بسيار بايد حساب شده می بود .گاه ميشد که از دو سوی خيابان فقط با ديدن ھم
و عاليمی مثل خوشحال نشان دادن يا نگاه کردن مستقيم يا چيزی مشخص در
دست داشتن و حتی با خاموش و روشن کردن چراغ در ساعت مشخصی،
سالمتی می داديم که ھستيم!
تعقيبھا ھم پيچيده شده بود .پيشترھا يکبار کسی که تعقيبم می کرد آنقدر دنبال
خود کشاندمش که از پا درآمد .جاھايی ھم می رفتم که ھيچوقت نمی رفتم!
ولی باز بزرگترين دلشوره ام ديدن يکی از بچه ھا بود.
مثل برج زھر مار راه می رفتم .يکی از تورھا را که پيچيده ھم بود ،کشف
کردم .يارو چنان جا خورده بود که از رنگ پريدنش و جا خوردنش ،لذت
خاصی به من دست داده بود .اين تور را پس از يک اعتصاب گذاشته بودند که
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انتظارش را داشتم .شورای مخفی ما ھم لوء رفته بود .تا زمانی که تور بود،
چنان حواسم به ھمه چيز بود که واقعا تعجب می کردم.
وقتی به يکی از رفيقانم خبر دادم که مريض ھستم و واگير دار ھم ھست و
احتمال زياد دارد که بستری شوم .وا مانده بود .به شوخی گفت که :
 تو بدنت قويه! پدر ويروس ھا رو در مياره! نگران نباش! خوب شدی خبرمکن!
اما اين روزھا تعقيب ھا ھم حرفه ای تر شده! مخصوصا تعقيب از روبرو
خيلی سخته که کشف کنی.
با سوال رفيقم بخود آمدم.
پرسيد:
 بھتره صحبتامونو جمع بندی کنيم .زياد نمونيم بھتره.ياد شعر  :من درميان جمع و دلم جای ديگر است افتادم .ميان آن ھمه مردم که
مانند مورچه در پياده رو می رفتند ،ما درگير مسايل خود بوديم و کاری که
مرگ و زندگی ما را رقم می زد.
صحبتھامان که تمام شد و قرارھامان را گذاشتيم ،از ھم خداحافظی کرديم .چند
متری دورتر ايستگاه اتوبوس بود .قرار نبود از ھم بدانيم که کجا می رويم .او
بطرف ايستگاه راه افتاد که آن سوی خيابان بود .من نيزبه خيابان فرعی مقابل
ايستگاه ،پيچيدم تا از ھم دور شويم.
ھنوز چند متری از خيابان فرعی را طی نکرده بودم که صداھای غيرعادی
از پشت سر شنيدم .برگشتم .گروھی از مردم جمع شده بودند .نمی دانم چرا
احساس دلھره کمرشکنی به من دست داد .برگشتم بطرف خيابانی که از رفيقم
جدا شده بودم .ميان مردم را که ديدم ،وا ماندم .خشکم زد.
پاترول گشت سپاه با يک پيکان آبی روشن و يک جيپ شھباز که بروی درب
جلوشان کلمه " عمليات ويژه " بخوبی ديده می شد ايستاده بودند.
رفيقم مانند کبوتری ميان الشخوران صاحب زمانی ،پر پر می زد.
اشک امانم نمی داد .زانوانم می لرزيد.
شايد اگر چند لحظه بيشتر با ھم می بوديم .او تنھا نمی بود .با ھم پر می
کشيديم! بی ترديد!
تمام
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خيانت
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اين روزھا
با ھرکه دوست می شوم
احساس می کنيم
آنقدر دوست بوده ايم
که ديگر وقت خيانت است
 چی!؟ شعره!؟ آره! از کيه!؟ نصرت رحمانی نه! باور کن! يعنی چی وقت خيانت است! چرت گفته! چرا چرت گفته! آخه کی می گه خيانت درسته! اين نصرت رحمانی ھم! تا حاال نشده که يک نواختی و تکرار چنان دلتو بزنه که عاصی بشی! نشدهيه تغييری ،تحولی ،دگرگونی ای! چيزی که از حالت تکرار و مرداب گونه
بودن عاصی بشی! اينکه ھرچی باشه اال اون تکرار و يکنواختی ای که خسته
ات کرده!؟
 خوب آره ولی نه خيانت! نه به گند کشيده شدن21

 مگه گرفتار اومدن در يه چرخه تکرار گنديدن نيست! نه آھا! پس مشکل ھمينجاست!ميدونی گاھی دلم لک می زنه واسه اون دلھره ھا و ھيجان و پر کشيدن
احساس ،اون حال و ھوای دلبرانه و عاشق شدن ،دوست داشتن ،خواستن ،اون
عطش سيری ناپذير ديدن و با ھم بودن! ولع يه بوسه! وای واسه اون لحظه ی
طاليی ای که ھزار بار جون به جونت شده باشه و بھت دست بده که دستی به
دست يار بدی ،اون گرمی آتشفشانانه ی آغوش و بوسه ی بی مثال از لب يار!
چقدر دلم لک زده واسه اش!
 يه جوری حرف ميزنی که آدم ھمينجا تونبونشو مياره پايين! خوب بيار پايين اگه خوش بحالت ميشه! جان مادرت از خير تونبون ما بگذر!راستی خودمونيما! خيلی وقت بود که اينجور خنديدن ازت نديده بودم!
 آخه يھو چيزی گفتی که ھيچ واکنشی جز خنده ی اينچنينی نميشد. حاال چرا گير دادی به اين شعر نصرت خوب محشره! ھمچين خبرام نيست! خيانت کجاش محشره!؟ آخه خيانت رو بايد يه جور تعريف داشته باشيم که با منطق حسی و فکریشاعری که اين شعر رو گفته ھمخوانی داشته باشه .اينجور که تو داری می
گی خيانت ھمونی يه که تو فرھنگ ما و مردمانی مثل مردم ما معنی داره اما
ھمين خيانت جای ديگری مثال اروپا خيانت نيست.
 خوب ما خيانت رو تو فرھنگ خودمون معنی می کنيم و از اش يه تعريفیداريم.
 درسته! من که منکرش نيستم اما اما چی اما آدم که ھميشه در يک سنت و فرھنگ و آداب و رسوم با ھمه جنبه ھایخوب و بدش نمی مونه! درک امروزمون از رابطه ھا با درک دوره ھای
پيش مثال فئودالی و ماقبلش خيلی فرق کرده .نه!؟
 خوب!؟ رابطه ھا ھم با اون محتوا و تعريف و مناسبات فرق کرده خوب خوب يعنی اينکه خيانت ھم تعريفش فرق کرده ديگه!22

 خوب چی می گی ھی خوب! خوب! منظورم اينه که با اين حرف کجا می خوای بری!؟ يعنی زنده باد خيانت! آره! چرا نه !؟ ای بابا! تو ديگه وضع ات خيلی خرابه! اينجاشو ديگه نخونده بودم! صبر کن! يھو نپر به يه نتيجه که اصال منظورم نيست! ما نبايد زود قضاوتکنيم .چه ايرادی داره اگه در مورد حتی بديھی ترين چيزی ،يه لحظه فکر کنيم
ممکنه درست نباشه! ممکنه يه جور ديگه اش ھم باشه!؟
 عزيز من! ساده ترين شکل اينه که من زن دارم و بخوام با زن ديگری ھمباشم!
 اينی که تو داری می گی! ھمون رابطه ی تعريف شده فئودالی يه! مثال اگهبگم که زن تو ھمزمان که زن تويه با مرد ديگه ای ھم باشه!
 چی!؟ غيرتی نشو جان مادرت! داريم حرف می زنيم مواظب حرف زدنت باش آھا! باشه! فرض کن ،يکی! ھا!؟ يه انسان ديگه زنش ھمزمان با شوھرش،مرد ديگه ای رو دوست داشته باشه و رابطه بگيره! ) انگاری عادت کرديم که
" مرگ خوبه واسه ھمسايه!" تو " زير سيبيلی رد کردن " ھمه مون
استاديم!(
 بابا ول کن جانه مادرت! اينا مسئله ی من نيست .داری چرت می گی ا چی چی رو چرت می گم! تا حاال نشده با زن ديگه ای الس بزنی!؟ تاحاال نشده زن ديگه ای ببينی و وسوسه نشی که ببوسيشو حسرت در آغوش
گرفتنشو داشته باشی!؟ تا حاال نشده زن شوھر داری رو ببينی که مرد ديگه
ای رو چنان وسوسه می کنه که !..چنان دلبری می کنه که .....
 شايد مشکلی توشون باشه حاال به ھر دليل! شده يا نه!؟ خوب آره! اينجاشو چی می گی!؟ بازام ميگی خيانت!؟جواب بده خوب! اين يکی از ھمون تکرار وحشتناکی يه که ادم احساس می
کنه که ديگر وقت خيانت است...
 اين ديگه خيانت نيس گفتم که23

 چی گفتی ھرچی که دلت ميخواد اسمشو بذار .يه چيزی که عاصی می کنه آدمو.چيزی که آدمو تو يه چرخه تکرار خفه کننده ای چال می کنه .حاال تو ھرچی
ميخوای اسمشو بذار يا دليل بيار .تکرار ،يک نواختی ،تھی بودن ،بی
محتوايی ،تھوع آور ،خيلی چيزای ديگه! تا حاال شده به چھره زنت نگاه کنی
و يه لحظه بياد بياری دوره ی پيش از ازدواجتو! دوره ی دلبری ،دوره عاشق
شدن ،دوره ی خواستن ،دوره ای که واسه يه لحظه با ھم بودن ،واسه يه
درآغوش کشيدن ھم جون بلب می شدی!؟
 خوب ھمين دوره رو مقايسه کن به رابطه ی يک نواخت ،خالی ،اجبار ،حتی بیمحتوا
 ولی واسه من اينطور نيست بھتر ولی ممکنه که واسه خيلی ھا اينطور باشه! نه!؟ آره خوب! ھمين ديگه! باز ھم براساس ھمون که مرغ ھمسايه غازه! تصور کنيم کهاينطور ھم ممکنه باشه
 گوشه نزن باور کن منظورم گوشه زدن به تو نيست! اشاره به فرھنگ گھی ای يه کهداريم
 آخه تو چی داری می گی!؟ تو که زن نداری! ای بابا چه فرق می کنه! تو به چيزی که می گم فکر کن جواب بده جواب چی بدم! اينقدر فکرای الکی می کنی که زده به کله ات! اصال ھم اينطور نيست! تازه کاش زده بود به کله ام! خوش به حالت بود! آره!؟ چه جور ھم! حاال چرا به فرھنگمون می گی فرھنگی گھی داريم بيا حاال درستش کن! خوب تو گفتی االن ببين اين چيزايی که ھست حال آدمو به ھم می زنه .رابطه ی آدما با فرھنگیکه داريم .يه جور مثه کبک سر تو برف کردن و خود به نديدن و نفھميدن
زدن! اينو می گم
24

 ھمه جا ھست .ھرجا يه جوری با يه تعريفی من با ھرجا کاری ندارم. مگه ميشه! چرا نه؟ تو انگار تو يه دنيای ديگه ای داری زندگی می کنی! يه دوره ی ديگه ای!باباجون تو اين دوره و زمونه ،ھمه به ھم پيوسته ان .دنيا روز به روز
کوچيکتر داره ميشه .يه گوشه ی دنيا زنی سنگسار ميشه ،گوشه ی ديگه دنيا
اعتراض و اعتصاب و ھزار کار صورت می گيره.
 اصال ما در مورد چی داريم حرف می زنيم!؟ خيانت پس اين شعر و ورا چی يه می گيم داريم حرف می زنيم وقتت باد کرده! خوب داريم حرف می زنيم اين که حرف نيس پس چی يه ای بابا ای بابا نداره! داريم حرف می زنيم ولی من نمی خواستم فقط حرف بزنم پس چی می خواستی صبر کن ببينم يعنی چی تو چی پرسيده بودی؟ پرسيدم چرا به فرھنگمون اينطوری نگاه می کنی نه اين منظورم نبود پس چی يه چيز ديگه پرسيده بودی دوره فئودالی!؟ نه بابا تو ھم! پس چی آھا! خيانت نه شعر نصرت رحمانی بود25

 ھمون که چی ول کن چرا ديگه از سرم پريد چی ھمون ھمون چی يه ای بابا ول کن خوب بگو ديگه از سرم پريد چی پريد حال و ھوای شعری که می خوندم اين ديگه پريدن نداره ميشه گير ندی چی روناتمام
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آی وای می غاز بمرده
 ١٥آگوست ٢٠٠٨

27

الاليی مان ،سنفونی دريا بود ُو آوازھای باران بر بام خانمان و رقص شبح
وارش در گذر نور ِ فانوس و آسودگی خوابمان ،پارس کردن سگ ھميشه يار
که خطر را پيش از آنکه سر رسيده باشد ،می دانست.
دور ترين خاطره ام به سالھای شايد  ١٣٣٦يا  ٣٧بر می گردد به زمانی که
برای راه رفتن بايد دست مادر می گرفتم .تنھا ،تصويری از آن در دھنم
مانده است که در حياط خانه با انبوه درخت نارنج و سگ سياه و زرد رنگی
که ھميشه با ما بود .نمای ماتی از کت ِ خاکستری رنگ ،در ذھن من است و
صد البته شکل و فرم خاص آن سالھا و سنی که داشتم.
کوچه ای شنی خانمان را به خيابان ،يا شايد بھتر باشد بگويم ،جاده ای وصل
می کرد که يک سوی آن رديف خانه ھای جدا شده با پرچين ھای ساخته شده
از نی و چوب و گاه سيم خارداری ُو حتی برخی را مرز و ديواری نبود .آن
سوی جاده يا بقولی خيابان ،باريکه راھی به ماسه ھای دريا وصل می شد و
تپه ماھورھايی پرده ی حائل ميان ما و گستره بی مثال خزر که گشاده دست و
بی دريغ ،روزی رسان بسيارانی از جمله ما بود.
ھيچ وعده ی غذايی مان بی ماھی نبود و يادآوری و حتی دستور مادر که
دست را پس از خوردن غذا با آب نگه داشته شده از شستن برنج که " فشکله
آب " می گفتيم – می گوييم ھنوز – بشوييم تا بوی ماھی بر دستانمان نماند.
حياط خانمان ،گذشته از نارنجزار انبوه ،باغکی داشت که ھنوز ھم تصوير آن
مملو از ھمه چيز بود که می خواستيم .از ھر سبزی خوردنی و ميوه و بر و
باری!
دنيای کودکی دنيای کارتنی اين سالھاست گويی .دنيای ھمه چيز ممکن که در
آن مردان و زنان و بزرگترھا بسان غولھايی می نمودند که نگريستن شان
28

سرباال کردنی می طلبيد که گويی برج سر به فلک کشيده ای چنان می نگری
که تعادل به ھم ريزد! و در ھمين سالھا کسی که دبيرستان بود و سالھای آخر
را می گذراند ،با سوادترين می نمود و دانشمندی که پاسخ ھمه پرسشھايمان را
می دانست ،مخصوصا که روزھای زمستانی ِ دلگير که ھيچکار نبود و بيرون
دويدن و بازی کردن ھم! و بی حوصلگی اين روزھا ماجرای دور ھم نشستن
بود و داستان بافی ھا و پرسش و پاسخ ھا ميان ما و دانشمندان سالھای آخر
دبيرستان!
حوضچه ای در حياط خانه بود که چاھی با ديواره ی چوبی کنار آن خودنمايی
ھميشگی داشت و چوبکی که يک سر آن بشکل عدد ھفت بود که " کرده خاله
" اش می گفتيم – می گوييم ھنوز ھم -کنار ھمين حوضچه تظاھرات مرغ و
خروس و اردک و غاز ماجرای ھر ظرف شستنی بود و وحشت شان از کرده
خاله اگر سويشان اخمانه می جنبيد!
به گاه دانه چيدن و غذادادن ھمين مرغ و خروس و اردک و غاز ،آواز دل
نشين مادر در گوش من است که گويی لشکرش را فرا می خواند آنھم با آواز
و ترانه و ناز .در ميان اين لشکر پر نقش و نگار ،نورچشمی ھای مادر ھم
ماجرايی داشت که فراوان بود کتک خوردن خروس يا غاز پرخاشگری که
نورچشمی مادر را به چنگ و نک زدنی يورش می برد.
دو ترانه يا شعر واره ای ورد زبان کوکانه ی ما بود که می خوانديم:
نه نا  ،نه نا
انباره جير مرغانه نا
دس نزنی بيشمارده نا
افتابه مرسی نه نا
تو چره بترسی نه نا
برگردان فارسی:
مادر بزرگ مادر بزرگ
در انباری تخم مرغ ھست
دست نزنی که شمرده شده است
از آفتابه ی مسی مادربزرگ چرا ترسيده ای!
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و شعر ديگری که برايم بسيار زيبا و دلنشين است بويژه از آن جھت که رابطه
نزديک و ملموس و حضور مردمی ميرزا کوچک خان جنگلی را سندی ديگر
است .و اين شعر يا ترانه چنين بود:
نامه فادم انزلی
ميرزا کوچی خانه ره
حاکم الجانه ره
آی وای می غاز بمرده
گردن دراز بمرده
برگردان فارسی:
نامه فرستاده ام انزلی
برای ميرزا کوچک خان
حاکم الھيجان
آی وای غازم مرده است
گردن درازم مرده است
اين ترانه يا شعر را ھنوز بياد دارم اما تمامی آن را ھيچگاه ندانسته ام .يعنی
دنبال اش نبوده ام .نه اينکه بخواھم بی تفاوت برخورد کنم بلکه روزگار آن
سالھا و اين سالھا و بازی تا کنونی اش چنان بود و ھست که مجال پرداختن به
چنين جاذبه ھای زندگی مان نداد و اينک ِ غربت نيز به قدرت ِ خيال ،حيرت
کردن و ياد آوردن بسيار خاطراتی که شايد اعجاز انسان باشد و توان شگفت
انگير مغز که در بکارگيری اش شايد بسيار وا مانديم که حافظه باختگانيم
ھنوز در پی تکرار فراوان ماجرايی که سرنوشت اين چنينی را رقم زده و می
زنيم! و گرفتاريم ھنوز.
ناتمام
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عصبانی
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 چرا اينقدر عصبی ھستی؟ چرا نباشم؟ خب خيلی چيزا ھست که ميتونه دليل خوبی باشه که اينقدر عصبی نباشی مثال بايد خودت ببينی که چطور ميتونی عصبی نباشی من ديدم که عصبی ھستم چی ديدی؟ ھمه چی! ھر چی که بخوای مثال ای بابا تو چرا حاليت نيست چار حاليم نيست نيست ديگه آخه چرا تو که بيشتر عصبيم می کنی ولی نمی خوام عصبيت کن پس چرا اينطور ھی گير دادی به عصبی شدنم گير ندادم اگه اين گير دادن نيست پس چی يه اينه که دلم می خواد يه ذره ترو آروم راحت ريالکس ببينم چی چی رو ريالکس راحت32

 خب آره! چرا نه!؟ دلت خوشه ھا نه جدی ،چرا اينقدر عصبی ھستی؟ به ھزار دليل يکيشوبگو ھمه چی ھر چی که بخواھی آخه چی ھر چی که بگی .نميدونم چرا ھر چی که ميخوام نميشه ولی ھر چی کهنميخوام ميشه! يه چيزی نشده که دلم ميخواد برام پيش بياد يا حتی پيش بيارم
يعنی اينطور نيست که حلوا بيا برو تو دھنم باشه! واقعا ھر کاری می کنم ولی
حسرت به دلم مونده که يه بار چيزی که ميخوام بشه
 خيلی ھا اينطوريند پس خيلی ھا بايد عصبی باشند اينطور نيستاز اين فلسفه بافی ھا بيشتر کفرم در مياد .ادای روان کاوارو در نيار جونهمادرت که از دو تيپ ھميشه فاصله داشتم
 کی يا يکی ھنرپيشه يکی روانکاو چرا اخه روانکاو رو ھيچوقت نميدونی که داره ترو مطالعه می کنه و ھر کنش ياواکنش ترو تو فورموالی خودش تجزيه و تحليل می کنه يا نه مثه يه آدم رو
راست و درست و حسابی با صداقت و صميميت واقعی با تو برخورد می کنه
 ھنرپيشه چی ا...ھنرپيشه رو ھم ھيچوقت نميدونی که داره نقش بازی می کنه يا واقعاخودشه
 تو ديگه وضعت خيلی خرابه تا خرابی چی باشه مثال ھمينی که ھمه اش عصبی ھستی يکی مثه سيب زمينی بی رگه .انگار نه انگار! يکی ھم نسبت به اين ھمهکه ميگذره واکنش نشون ميده
 تو اصال تو اين روز و روزگار نيستی! ببينم تو کله ات چی يه! چیميگذره!؟
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 من تو کله ام ھرچی بگذره اينو می دونم يا سعی می کنم بدونم که خيلی چيزابار اينھمه فشار
ھست ميشه به اونا فکر کرد ،اھميت داد ،خوش بود ،يا حد اقل ِ
خورد کننده رو کم کرد .فقط نميشه زشتی ھا ،ناروايی ھا ،سختی ھا و
فريبکاريھا رو ديد .زيبايی ای ھم ھست ،سادگی و صفايی ھم ھست ،مھربونی
ای ھم ھست ،طبيعتی ھم ھست که ...
 باز که زدی به سھراب سپھری! آب را گل نکنيد! شايد اين اب روان.... قشنگ نيست!؟ اينھمه سادگی رو چطور نمی بينی!؟ خوب ھمين جور ساده ديدنه که قطار سياست رو می بينه که چه خالی میرفت
 تو که خودتو نميتونی جمع و جور کنی! نمی تونی تنگ خودتو با خودتخورد کنی! چی دم از سياست می زنی آخه!؟ الکی ادای چيزی رو درنيار که
بود و نبودت توش اصال معنی نداره! ما انگار رفته تو فرھنگه مون که سياسی
بودنمون مردنه! روشنفکرشدن مون جلق فکری زدنه! وطن پرستی من
نژادپرستی يه! مبارزه مون قھرمان شدن يا قھرمان پروروندن و کشتنه! بابا
چيزای ديگه ھم ھست! راه ھای ديگه ھم ھست! ھمه ی اين چيزا واسه اينه که
زندگی بکنی! اينه که...
 خودت ميدونی چی داری می گی!؟ ھر چی و ھر کی يه معنی ای داره .ھرآدمه زنده ای تو جامعه يه جوری با سياست مستقيم يا غير مستقيم درگيره! يه
جوری..
 يه جوری چی! يعنی اينکه.. عصبی نشو! آروم باش بذار... آخه چرت می گی! خوب باشه! اينو می تونی آروم بگی! عصبانی شدن نداره کفر آدمو در مياری ای بابا عجب آدم عصبی ھستی! جان مادرت از خر شيطون بيا پايين!عصبی نشو! آروم باش! خيلی چيزای ديگه ھم ھست که.....
تمام
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دعوا

35

شريف دست تو جيبش نکرده ،احمد مثل گربه ای که ترسونده باشنش ،از جا
می پره .بھرام چارپايه رو بلند می کنه .سد علی با وحشت شروع ميکنه به داد
زدن:
 يا زھرا يا حسين ...شراره با چادر مادرش پا برھنه تا وسطای کوچه می دوه ،با گريه داد ميزنه:
 داداش...داش ....مامان غش کرده تو حياط....شاه غلوم به سر کوچه نرسيده ھوار می کشه:
 بی انصافا يه آجان خبر کنيد چرا ھيشکی تکون نمی خوره...علی گدا که نون نذری رو داره سق می زنه ،پچ پچ کنون ميگه:
 به ما چه! چی به ما می ماسه...شاه غلوم چش غره ميره .علی گدا دمشو جمع می کنه .کاس ممد طبق پر از
آش افطاری رو ميذاره رو پيشخون حاج قاسم .دستمالشو از خورجينش در
مياره و ھمينطور که داره عرق صورتشو خشک ميکنه از حاج قاسم می
پرسه:
 چی شده حاج قاسم؟حاج قاسم که تمام ھوش و حواسش به يه زنبوره که با مگس کش کشيکشو می
کشه کی رو خيک شيره ميشينه  ،بکوبه تو مالجش ،چشاشو از زنبور ور
نميداره ،جواب ميده:
 بی پدر آخرش می کشمت!کاس ممد ميگه:
 توچرا حاج قاسم! خوبيت نداره! چی شده!حاج قاسم نفس تازه می کنه ميگه:
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 عاصيم کرده اين بی پدر...کاس ممد که انگار شاخ درآورده باشه ميگه:
 ِاه...آخه تو چرا حاجی! ترو سانا نا...حاج قاسم با حالته کالفه ای ميگه:
 يه ساعته زاغشو چوب ميزنم! خالصه می کشمش..کاس ممد ديگه از تعجب خشکش ميزنه .با پوزخند می گه:
 تو از اينجا می خوای بکشيش حاجی!؟ آره! می کشمش .از ھمين جا می کشمش! حاال می بينی!يھو شريف ُفحشو ميکشه به ھمه شون که دورش جمع شدند .ھمينطور که داره
کفششو رو زمين می کشه و خرتو خرت صدا ميده ،عربده می کشه:
 ناموس ندارين اگه نياين وسط.... احمد چيزی نمونده که بشاشه تو تونبونش .بھرام چارپايه رو ،رو دست بلندميکنه ،داد می زنه:
 مرد نيستين اگه نياين...سدعلی يواشکی پشت بھرام قائم ميشه .خودشو به موش مردگی می زنه.
شراره گوشه چادر رو با دندوناش محکم می گيره ،دستاشو يه جور بلند می
کنه که انگار ميخواد خدا رو پايين بياره ،داد ميزنه :
 داداش ترو خدا داداش...شاه غلوم ُکتشو در مياره ،می پره وسطشون تا سواشون کنه .علی گدا دو لپی
نون نذری رو تو دھن باد کرده اش فرو می ده .يه چيزای ميگه که ھيشکی
نمی فھمه چی می گه يا به کی داره می گه.
کاس ممد می گه:
حاجی قاطی کردی ياحاج قاسم کفری ميشه ميگه:
 چی چی رو قاطی کردم!؟کاس ممد يه جور که خيلی سرش ميشه ميگه:
 تو اينجا واستادی می گی می کشمش...حاج قاسم نميذاره حرفش تموم بشه ،می پره وسط حرفش ميگه:
 تو چی رو می گی!؟کاس ممد حق به جانب می گه:
 ُخب من چی می دونم تو کدومشونو می گی! اصال تو چی کار داری بااين...
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حاج قاسم انگاری دو زاريش افتاده باشه می گه:
 کاس ممد! زيادی آش رو سرت گذاشتی انگار عقلت پريده..کاس ممد دستمال گنده رو می تپونه تو خورجينش می گه:
 من!؟يارﷲ که ھميشه ی خدا جلو خياطيش بساط پھن می کنه و لباسا رو کوک می
گيره ،اصال به حرفای دوکونه حاج قاسم گوش نميده .شش دانگ حواسش به
اخبار بی بی سی يه .ھر خبری که براش مھمه چشاشو درشت می کنه ،به نخ
و سوزن که نصفش اين ور پارچه و نصف ديگه اش اون وره ،تکون نمی
خوره ،زل ميزنه .
بی بی سی خبر از کشف بزرگترين حوضه نفتی تو ايران رو ميده .يارﷲ قند
تو دلش آب ميشه .علی گدا چشاش اشک افتاده از بس سق زده .لقمه نون نذری
گلوشو می گيره .دسپاچه بلند ميشه بره تو مسجد آب بخوره.
جلو در مسجد سھراب رو که با زيپ شلوارش ور داره ميره ،می بينه ،تا
بخواد از کنارش رد بشه ،سھراب دس ميکه تو جيبش يه پول سياه ميذاره کف
دست علی گدا.
از چشای شريف خون می باره .چاقو رو تو ھوا تاب ميده .بھرام لباساش از
باال تا پايين جر می خوره .سد علی دل تو دلش نيست .شاغلوم افتاده
وسطشون.
شراره يه چش به شاغلوم يه چش به شريف مثه بارون اشک ميريزه می گه:
 ترو خدا سواشون کنين .داداش ترو خدا بس کن داداش...حاج قاسم کفرش در مياد وقتی مگس کش تا نصفه تو خيک شيره فرو می ره
اما زنبوره در ميره .کاس ممد به طبق آش افطاريش نگاه می کنه با خودش
ميگه:
 امشب ديگه به ھيشکی نسيه آش نميدم.بھو سر و صدا ھا زياد ميشه .مردم می ريزند بيرون .سر و کله آجانا پيدا
ميشه.
محله به ھم می ريزه .اخبار بی بی سی تموم ميشه .يارﷲ به ترانه ای که از
بی بی سی داره پخش ميشه ،گوش ميده:
دوست دارم می دونی ) * (
که اين کار دله
گناه من نيست
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تقصير دله
عشق تو ديونه ام کرده
بی آشيونه ام کرده
ناز تو نازنينم ورد زبونم کرده
عشق تو نازنينم شبگرد کوچه ھام کرد
تو ميدونی فدات شم
قلبت باھام چی ھا کرد
اين بازی زمونه است
آخه منام جونم
ھمه ميگن ديونه است
اينو خودم می دونم
ھمه ميدونن که عاشقی کاره دله
گناه من نيست
تقصير دله
عشق تو ديونه ام کرده
بی آشيونه ام کرده
نام تو نازنيم ورد زبونم کرده
ناتمام
دوست دارم است که سوسن خوانده ولی نام شاعر و آھنگساز را ،با
* ترانه ی ِ
تاسف و پوزش نتوانستم بدست آورم.
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شبانه ھا
١٩سپتامبر٢٠٠٧
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نم دريا و خنکای نسيم دريايی در نيمه شبانی که در بسوی ھوای تازه باز می
کنی ،جان دوباره ای به خمودگی و خسته جان نيمه خواب و بيدارت می دھد.
برگھا به نجوای زمزمه واری ،سکوت شب را چنان به موسيقی می نشينند که
در ھر حال و ھوايی باشی ،از خوش و ناخوش کنون خودت در می آيی .چون
پری می شوی سبک در نم و نسيم دريايی رھا می شوی .خيالت ھم ھر چه که
بوده باشد ،حتی به ناگزير تن به اينھمه دلربايی شبانه می دھد.
خيالی که سالھای دربدری ،التی شده است سرکش و نافرمان که در بی بند
وباری و قرار ناپذيری! به تلنگری ھم! پر می کشد به ھر ناکجايی که شايد
ھيچگاه ،يعنی که در واقعيت آن نيز ،گذارت نمی افتاد و ميانه ات نبود با آن!
رقص خيال انگيز شبحوار درختان به وجد آمده با نسيم انباشته از نم دريا ،می
بردت از چھار ديواری زر و نيمی که مثل سلول سالھای غربت در وطن،
جھانی را فتح می کردی! و می کنی ھنوز!
وقتی به آسمان خيره می شوی ،سکوت رازگونه ستارگان ،که ترا با سوسوی
حتی نازانه خويش ،به تش آفتاب روزان زير مھميز خورشيد رفته ،می کشاند،
زمزمه ای ،نجوايی ،گپی ،آھی و گاه دست گشاده از ھم ،ھمه ياد و خيال و
حال و ھوای فرورفته در آن را به آغوشت می کشانی.
و اينھمه را بگذار کنار بھارانی که از سن و سالت گذشته و می نشينی به
نی بی
آواھای آشنای سالھای جوانی که گاه از زخمه تار شريف و شھناز و گاه ِ
مثال کسايی در آميخته به صدای بنان و خوانساری و گاه مھستی و ايرج و
ھايده و گلپايگانی و................می نشينی بر پر خيال و می روی به ھر ياد و
خاطره ای که در ذھنت مانده و با تو است تا به بھانه ای و وسوسه ای ،جان
دوباره بگيرد!
و ھمين زمانی است که از تب و تاب روزگارت می گريزی و زخم کاری
روزھای کمر شکن کنونت را به گوشه ای وا می گذاری .بگونه ای که نيمه
ای از ترا ،سبک بالی يک سو می کشاندت بی آنکه بدانی پاره بی انکار تو جا
مانده در ھمان گنداب پر حادثه دوره خون و جنايت و دمکراسی فريبکارانه که
ھيچ لحظه ای بی درد و سوز و فرياد بر تو نگذشته است و از سوی ديگر ھر
چيز و ھر کس و ھر بند و پيام و پيمانی را در گوشه ی نوشته ھا و کتابھای
خوانده و ناخوانده ،رھا می کنی و خود بربال ِسحر خيال انگيز شبانه می
نشينی.

41

تو می شوی و خيال شبانه ی وسوسه گری که شوق رھايی ات دست داده تا تن
به خنکای نسيم بسپاری وبگريزی از ھمه آنچه که جان و جھانت را به گند
کشيده است!
با خودت خلوت می کنی به بزم سکوت و شب و نسيم خيال انگيز که با ھر
خرامانی از خود ره آوردی از دريا دارد و رمز و راز شبانه اش.
بی آنکه بخواھی به نجوای بازيگوشانه برگھا می نشينی که گويی چون
کودکان خواب زده ،در پچ پچ دزدانه ای به آرامی می گويند و می خندند ومی
رقصند با ترسی که مبادا اعتراضی از خواب شده ھا بر آيد ،و به دلت می زند
يا که به ناگزير زمزمه ای از تو ،ھم آوای نسيم و پچ پچ برگھا می شود و تا
بخود آيی می بينی که بخشی از ھمه ی آنچه شده ای که ترا به ناکجای خيالت
کشانده است.
بی آنکه حواست باشد ،می خندی ،می گريی ،بلند می شوی ،دستانت را از ھم
می گشايی و بی دريغ ھمه آنچه که در حس برانگيخته تو می گنجد ،به آغوش
می کشی.
گاه فريادی در درون تو واخوان می شود:
 ھای!؟ چه می شد اگر نمی گفتی!؟ کسی کارت نداشت! آب از آب ھم تکاننمی خورد!
نفسی می کشی و به شبحی خيره می شوی .آسمان می فريباندت .ستاره ای می
گريزد .دنبالش را می گيری .کنجکاويت ترا تا آنجا که چشمان تو می تواند ترا
بکشاند ،ستاره گريزان را پی می گيری .بخودت نھيب می زنی:
 کجا داشت می رفت!؟چه شتابی داشت! شتاب داشت يا شھاب بود! نه چيزیآن را بسوی خود بايد کشانده باشدش! آه! چه سقوط ازادی!
چشم بر نکشيده خيال رازگونه ترا می برد به ھمانجايی که ذھن ترا بخود
خوانده بود:
 اصال ھيچ تاثيری نداشت! تا چشم باز می کردی می ديدی که اثری از گفتنيا نگفتنت نبود! بيھوده تن دادی! بيھوده! بيھوده سرکشی مغرورانه ات را
جدی گرفتی!
صدای خش خشی نظرت را بخود می خواند .الی شاخه ھا خيره می شوی.
تيرگی امانت نمی دھد .انگار که نخواھد ترا به حالت واگذارد که به آن سوی
نيمه جامانده ات ،برگردی به ھمان زخم و درد روزھای کنونت .شکلک ھای
شبح شبانه شاخه ھا و برگھا ،ذھن ترا می ربايد .يا شايد چنان در ھمه آنچه که
در دور و بر شبانه ات می گذرد ،حل شده ای که نمی دانی به کجا و چه کشيده
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شوی .به اختيار و بی اختيار تن داده ای .مثل پرکی ،گلی ،قاصدکی می نشينی
بر بال نسيمی که ترا به نوازش نشسته است .شاخه قد کشيده از بلندای درختی
ترا می خواند .نگاھش می کنی .مانند پاندولی که ترا بخود بخواند ،به
ھيپنوتيزم می نشيند .ھمچنانکه نوسان آرام و رام بلندای درخت را چشم دوخته
ای ،تکرار می کنی:
 نه! ھيچ اتفاقی نمی افتاد .اينھمه گمنام در سرزمين ما فراموش شده اند.ھرکدامشان ھيچ چيز از يک قھرمان حماسی کم نداشته اند ،اما از يادھا رفته
اند .اصال کسی نمی داند يا نمی خواھد بداند که چه کسی بوده و چه کرده و چه
حماسه ای آفريده است .ھيچ اتفاقی نمی افتاد اگر نمی گفتی! زبان گشودن به
جنايتی نزد جنايتکاری ،چه چيزی برای دگرگونی باورھايت داشت!؟ ھيچ!
قھرمان بازی يعنی ھمين! ھمين که لجبازانه مشت بر درفش بکوبی! يعنی
اينکه نخواھی به چند و چون بودن و نبودنت فکر کنی! انگار که دنيا به آخر
رسيده است! نه! نرسيده! اين تو ھستی که به اول و آخر دنيا انديشه می کنی!
نمی گفتی! ھيچ نمی گفتی!
گر می گيری .آتشی در تمامی جانت ريشه می دواند .گويی که گريزت نيست
از دوسوی دنيای درد و زخمی که با توست .عرق سردی بر پيشانی تو می
نشيند .خنکای نسيم بدادت می رسد .آرامت می کند .ھوای دلنشين شبانه دريا،
تش درونت را فرو می نشاند.
به آسمان خيره می شوی .سوسوی نازانه ستاره ھا را دل می دھی .ھوس ديدن
ماه می کنی .از ماه خبری نيست .تاريخ يادت رفته است .غيبت ماه را از ياد
برده بودی .ماه نيامده است .شايد آمده باشد و تو نبودی اما حاال که رفته ،تو
آمدی .با نگاه نواشگرانه ای به ستاره ھا می نگری .سوسويشان حال و ھوای
ديگری دارد .سوسويشان ترا به افشان بی دريغ ماه می برد يا زياده خواھی
توست که اينھمه مھربانی ستاره ھا را نمی بينی .اخم می کنی .بخودت
اعتراض می کنی .با نگاه پوزش خواھانه ای سر به اسمان بلند می کنی.
سوسوی ستاره ھا بی خيال از چند و چون پرسشھای درون تو ،به ھرنگاه تو
چشمکی دلفريبانه می زنند .رشته نازکی ترا به ستاره می کشاند يا که ستاره
ھا را در تو گره می زند .با نگاه و حس سبکبالی اين لحظه ھايت .ذھن تو
امان نمی دھد .بی قرار ھر ياد و خاطره ای را می کاود.
 کاش بودی! کاش بودی و می ديدی که آنطورھا ھم نبود که نخواھی بگويی!می توانستی باشی و اين سالھا بی تو نگذرد .اما گذشت! و چه سخت گذشت!
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مانند آنکه در ميانه ی دره ای خموش و خفته و متروک ،فرياد برآورده باشی
و واخوان آن که حرف ترا واگويا می کند ،با وجوديکه می دانی و می فھمی
ھمان کالم تست که بر زبان آورده ای اما چنان واخوان می شود که انگار که
بخواھد لجت را در آورد بگونه ای که ھر واکنش تو و بازتاب دوباره و سه
باره آن از ھر کجای دره متروک و خموش تکرار می شود.
شايد به خنده ای از خولبازيھای خودت ،سکوت کنی و ھيچ نگويی و به
واخوان دره گوش دھی .سخت گذشت! با خود تکرار می کنی .آه سخت
گذشت! کاش من نيز پر کشيده بودم! راحت شده بودم!
پوزخند می زنی .ھوا سرخی بامدادی را از دور می نماياند .پرنده ای که ھر
بامداد صدايش ترا می غلتاند از اين پھلو به آن پھلو ،فضای اطراف را پر می
کند .با خودت می گويی بامداد ھم آمد .نگاھی به آسمان می اندازی .ستاره ھا
عشوه گريھا و وسوسه ھای نيمه شبانه شان را باخته اند .تک و نوکی ھنوز ھم
پياله ی شبانه تو اند .سوسوشان آن درخشانی نيمه شب را ندارند .شبح
بازيگوش درختان کوچيده اند .برگھا به زمزمه شبانه با سر و صدای
ديگرگونه ای آميخته اند .و تو تکرار می کنی:
 اه چقدر سخت گذشت! چه راحت شد گفت! گفت ھر آنچه که دلش میخواست و باور داشت .گفت و لجبازانه ھمه ناروايی و ناراستی را به رويشان
تف کرد .راحت شد .راحت شد که گفت و پر کشيد و نماند تا اين روزگار پس
از خود را تن دھد يا که بگذراند.
نه!
ما ماندگان گفته ی رھيده و دربدرشده ايم و يا ناگفته ای که به ھر روی با تر و
خشکمان ھرلحظه جان داده ايم و ھنوز ھر روزمان به مرگ و گريز و داغ و
دار و ھزار زخم کاری می گذرد ،است.
راحت شد .گفت! راحت شد پرکشيد.
نه حسرتی نيست و افسوسی ھم که چرا نيست! روزگار خون و جنون و
جنايت سزاوار بودنش نيست!
پايان
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برگردان از گيلکی
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نيمروز شرجی در تابستان است .آب سرد و جاری رودخانه وسوسه ات می
کند که عريان شوی وتن به آن بسپاری .بر پشته ای از علف ھای سبز شده که
از اليروبی بھاری رودخانه برجای مانده است ،رديفی از الک پشت ھا آرميده
اند و خاموش در کنار ھم آفتاب می گيرند.
قورباغه ھا در کناره ی رودخانه ،سر از آب بيرون آورده اند و ھرازگاه با
دست و پايی دراز و کشيده ،به سويی شنا می کنند .پشت شاخه ای رھا شده در
آب زالل رودخانه ،ماری کمين کرده ،انتظار قورباغه ای را می کشد که به
حريمش نزديک شود ،تا خيز بردارد و غافلگيرش کند.
سنجاقکی بازيگوش ،دم خويش را بر شاخه ای برآمده از آب ،می سايد
است.
نشسته
کمين
به
را
مگسی
يا
وعبورعنکبوت
شاه پرکی بال گشوده و بی قرار ،از فراز گلی وحشی به سوی ساقه ی قد
کشيده ی علفی ھرز ،پرواز می کند ،می نشيند و دوباره بر می خيزد .زيبايی
خيره کننده بالھايش از ميان گلھای وحشی و علف ھای حاشيه رودخانه خيره
کننده است.
بر بلندای درختی در باغ ،کالغی قارقارمی کند.
انبوھی از گنجشک ھا بر شاخه ھای پر از خار درختی ،پر ھياھو ولوله می
کنند و ناگھان به پرواز در می آيند و پس از زدن چرخی در آسمان ،دوباره به
شاخه ھای درخت باز می گردند .صدای جيک جيک بی پايانشان ھمه شاليزار
را فرا می گيرد.
باغ لم داده بر شانه ی شاليزار ،سبزی متفاوتی را در چشم اندازی گسترده به
تماشا می گذارد .گاوی که شاخش به دست راستش طناب پيچ شده است ،با
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نگاه حسرت باری ،شالی ھای قد کشيده را می نگرد .دور تر گوساله اش بی
تاب و بی قرار ،او را به سوی خويش می خواند.
مرد در سايه ی آالچيقی ،تن داده به آفتاب ،به انتظار نشسته است و باريکه
راه ميان شاليزار را می پايد .ھوای دم کرده و شرجی ،کرختی سکر آوری را
بر جانش نشانده است .می انديشد:
" وای اگر که بيايد چه می کنم!؟"
به رقص آرام و دلنشين شاليزار در گذرامواج نسيم ،چشم می دوزد.
"امانش نمی دھم! در آغوشش می گيرم .سر در گيسوان جنگلی اش فرو می
برم .لبانش را چنان خواھم مکيد که دادش در آيد .پستانش را! پستانش را!
وای مستانه ،ديوانه وار خواھم ليسيد! خواھم خورد .خواھم بوسيد .درازش می
کنم و مانند مار به او خواھم پيچيد .طوری که انگار يکی شويم.غرق بوسه اش
می کنم .لب بر لب و سينه بر سينه و شکم بر شکم! وای ...بايد کاری کنم که
گرمی و نرمی و عطر تنش را با تمامی جانم بچشم .حس کنم .نه! اگر مثل
دفعه پيش بخواھم شتابزده برخورد کنم ھمه چيز را خراب می کنم .بھتر است
که ھمه چيز را با آرامش پيش ببرم .بايد اين بار ھر بوسه اش را با بوسه ای
پاسخ دھم .ھر حرکتی از او را با حرکتی از خود کامل کنم .اگر بخواھم تند و
تند ببوسمش و بغلش کنم و درازش کنم ...........نه ،نمی شود! گاو که نيستم!؟
ھمه چيز به ھم می ريزد! نه! بھتراست با آرامش برخورد کنم .ھرچه طول
بکشد ،بيشتر لذت خواھيم برد.
صدای گاو تا دور دستھا می رود .گوساله در پی آن ناله ای می کند .قورباغه
ای انگارکه طعمه مار شده باشد ،صدايی متفاوت تر از ھميشه دارد.
الک پشت ھا تکان نخورده اند .قارقار کالغ بلند می شود .گويی که جفت
خويش را صدا می کند .مورچه ھا صف کشيده اند .چند تايی از آنھا ساقه ی
علفی خشک را بسوی النه شان می کشند .گروھی نيز تمشکی را می غلتانند.
النه ی مورچه ھا از دل تکه ِگلی خشک که گويی سالھاست آب به خود نديده
است ،دھان گشوده و مورچه ھا زنجيروار از پی ھم در آمد و شدند.
سراسر باغ را ساقه ھای لوبيا پر کرده است .البالی آنھا ماری سياه که بی
شباھت به يک چوب دراز و صاف نيست ،آرام آرام می خزد .لوبيا ھای
رسيده ،از ساقه و برگ آويزانند .ھمين روزھا ست که بايد چيده شوند.
بر پشته ای ازعلف ھای ھرز ،حصيری پھن شده است .مرد به روی آن
نشسته و بی قرار ،باريکه راه ميان شاليزار را می نگرد.
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تا چشم کار می کند ،شاليزاراست و سبزی خيره کننده اش .نسيمی سبک می
وزد و عطر دلربای گياھان ،شيفتگی دل انگيزی برجان و دل آدمی می نشاند.
دورترک ،باريکه راھی ،زير پرتو آفتاب داغ نيمروز ،می درخشد .ھيچ کس
از آن نمی گذرد.
مرد بی تاب است .باريکه راه را از آغاز تا پايان ،با نگاھش می پيمايد ،کسی
پيدا نيست باريکه از خرامان يارش تھی ست.
مرد دستھايش را از ھم گشوده ،لحظه ای به روی پشته ی علفھای ھرز ،رو
به آسمان دراز می کشد .دستی به سينه ستبرش می گذارد و چشم به آبی آسمان
بی انتھا می دوزد .سپس بلند می شود .بی تابی ،تمام جانش را پر کرده است.
با خود می گويد:
"وقتی از راه برسد ،بسويش می روم .دستانش را درميان دستان خويش می
گيرم .او را با خود تا پشته ی ھمين علف ھا می آورم .درازش می کنم.
درآغوشش می گيرم و آرام آرام نوازش او می پردازم.
اما! اما! اما چطور می توانم وقتی چشمم به چشمان مست او می افتد آرامشم
را خفظ کنم!؟ مگر می توانم تاب بياورم!؟ نه! ازھمانجا بغلش می کنم و می
آورمش بروی ھمين پشته علف ھای ھرز و درازش می کنم .لختش می کنم.
از موی سر تا نک پايش را می بوسم .لبانش را با اشتھايی که دلم بی تاب آن
لحظه است ،می مکم .پستانش را در دستان خود! نه در دھان خود می گيرم.
می خورم .اصال" بادا باد! ھرچه که می شود بشود! ھرچه دلم خواست و
ھرطور دلم خواست ،می کنم .می خورمش .می مکمش .در بغل می فشارمش.
رويش………".
سکوت می کند .باريکه راه را می نگرد .دلش بی امان می تپد .تمنای ديداريار
تمامی جانش را فرا گرفته است .بی تاب بلند می شود .می نشيند .درازمی
کشد .به گاوی که شاخش را به دست راستش بسته اند ،و آن سوی تر لميده
است می نگرد .دم گاو می جنبد تا زنبور و مگس ھای مزاحم را دور کند.
گنجشکی که بروی ران برجسته ی گاو نشسته بود ،پر می کشد.
مرد دستھا را از ھم گشوده ،خميازه ای می کشد .گلويش خشکی آزار دھنده
ای دارد .آب دھانش را فرو می برد .باريکه راه را می نگرد .انتظار از پايش
در آورده است .به فکر فرو می رود .در حالی که حصير گسترده بر پشته
علف ھای ھرز را مرتب می کند و بالش کوچکش را جابجا می کند ،با خود
می گويد:
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"المصب بيا ديگه! وای اگر که بيايی ! ھمينجا درازت می کنم!
ھمينجا…………"..
بی قراری از پايش در آورده است .تمام جانش گر گرفته است .ناگاه چشمش
برقی می زند .به گستره سبز شاليزار خيره می شود .باريکه راه زيباتراز
ھميشه می نمايد .شاليزاردر ھياھوی گنجشکھا و نسيم نيمروز داغ تابستان،
تاب می خورد.
زن خرامان و رقصان ،ميان باريکه راه نمايان می شود .نسيم ،انبوه گيسوان
جنگلی اش را می نوازد .از ميان ساقه ھای برنج که تا شانه ھايش قد کشيده
اند ،می گذرد .نزديک و نزديک تر می شود .چين ھای دامنش ھم پای رقص
موزون شاليزار ،پيچ و تاب می خورند .با دلبری لبخندی به مرد پيشکش می
کند.
الک پشت ھای صف کشيده بر کناره ی رودخانه ،به داخل آب می روند .مار
جستی می زند و قورباغه ای را در دھان می گيرد و تالش می کند آن را
ببلعد .گنجشک ھا پر می کشند و چرخی در گستره سبز شاليزار می زنند.
کالغی قار قاری می کند و پر می کشد .گاو "مايی" می کند که بی شباھت به
نعره نيست و شاخ بسته شده به دست راستش را رھا می کند و طناب می درد.
گوساله پای می کوبد و جست و خيز بر می دارد .چنبره ی مارسياه در پای
ساقه ھای لوبيا ،شتابان می خزد و دور می شود .گنجشکی پرمی کشد و
سنجاقک روی ساقه برنج را در چشم به ھم زدنی می گيرد.
وارفته و مست و کرخت ،بر پشته ی علف ھا آرميده اند.

پايان
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نشکستيم ،که گريزيم ز شکست.
 ١٥اکتبر ٢٠٠٧
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ديگه فلسفه بافی ھات ھم چنگی بدل نمی زنه .ديگه تاب نميارم که مثل اون
وقتھا بشينم ساعتھا به اين حرفھا گوش کنم .ديگه خيلی چيزا زندگيمونو
ھرچيز اين زندگی سگ مصب
روزمرگی کرده .کار از اين حرفا گذشته.
ٍ
کاردش به استخون رسيده! چی می گی!؟
 اينجوری که تو می گی انگار ما حس نمی کنيم! يا....يا..... من کی گفتم که حس نمی کنی! اصال ھم! حتی معتقدم که بيشتر از ھر کیحس می کنين .حرف من اين نيس! حرفم سر برخورداست .سر تحليلھاست.
سر اين ھمه فلسفه بافی ھاست.
نم باران شيشه مقابل را خيس کرده بود .ھر لحظه به شدت آن افزوده می شد.
عابران زير چتر از پياده رو می گذشتند .ديدن اين ھمه آدم با لباسھای رنگی .
چترھايی که در دست داشتند نمای جالبی به بيرون پنجره می داد .گرمای
درون بار به دل می نشست .صندلی دو نفره ای را کنار پنجره انتخاب کرده
ِ
بوديم .قھوه اش ھنوز نصف نشده بود .پيپ را نيمه روش در زير سيگاری
روی ميز گذاشتم .داشتم فکر می کردم .به چھره اش خيره شدم .با صداقت
خاصی حرف می زد .حرف زدنی که درد دل کردن بود.
 يعنی بريدم ديگه .بريدم از فکر کردن به اين راه و چاھی که می گيد .اخهچند سال! تاکی!؟ چند نسل!؟ ھمينطور ھرچی ھم که ميشه با آيه دليل و تفسير
و تعبير می ذارين گردن اين و اون! اين که نشد تا ابد ھمينطور دربدری و
بدبختی و فقر و فالکت!
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نميدانم چرا بی ھيچ فکر کردنی گفتم:
 پس چی! فکر کردی يه شبه ھمه چی حل بشه! مشکلمون يه شبه بوجودنيومده که يه شبه ھم حل بشه!
تا خواستم ادامه دھم ،وسط حرفم پريد .طوری که نخواھد بشنود .دلش می
خواست حرف بزند .سکوت کردم .او گفت:
 تو باورت نميشه که ديگه اين نشستھا و اومدن به سخنرانی ھا چنگی بدلنمی زنه  .يه جور اجبار شده انگار .شنيدن شعر ،داستان ،به به و چه چه
کردنای ظاھری ،حالمو به ھم ميزنه .مثه يه چرخه ی تکراری شده که يه
نواخت ادامه داره.
سکوت کرد .فنجان قھوه اش را که ميان دستانش داشت بطرف دھان برد .تا
خواست بخورد ،گفت:
 ميدونی گاھی وفتا حس می کنم که ماھا خيلی از مرحله پرتيم .يه جوری يهکه بخوايم دايره ای دور خودمون بکشيم و دنيا مونو اونطور که دوست داريم
يا می خوايم ببنيم ،می بينيم .با واقعيتی که دور و برمون می گذره کاری
نداريم .بزرگترين ھمدردی مون ھم اين باشه که از باال به ھمه چيز نگاه کنيم.
ھای ُو وای ما در بياد و به انسان بودنمون نمره بديم .خودمون رو ھم راضی
کنيم که کاری می کنيم يا اينکه چه آدمای خوبی ھستيم.
نگاھش می کردم .از وقتی که حس کردم دلش می خواد حرف بزنه ،سعی می
کردم که کمتر حرف بزنم يا نسخه بپيچم .می خواستم شنونده باشم .فقط مقابلش
بنشينم و او ھم ھرچه دلش می خواھد بگويد.
در خود کنکاش می کردم .به خودم نھيب می زدم :
 مگه تو مددکار اجتماعی ھستی! مگه ھمه پاسخھا رو داری! مگه غيراز ايننگاھی که به ھمه چيز داری ،نگاه ديگری نيست درست تر از نگاه تو باشه!
جون بکن بشين گوش کن .ھيچی يام نگو!
خودم را نھيب زنان به سکوت وا می داشتم .در ھمين جدال درون خودم بودم
که گفت:
 اين روزا خيلی فکر می کنم .گاھی مثل آدم شکست خورده ای که خواسته ياناخواسته در يه جنگی برده شده يا رفته ،ولی شکست خورده ،به دور و برم
نگاه می کنم .اينکه کجا بوديم و چه می خواستيم و چی شد! ھنوز ھم بيشتر
راھمون براساس تفکر و تئوريھامونه .واقعيت دردناکتر از اين حرفاست.
پيپ را برداشتم .روشن کردم .در حاليکه پک می زدم ،گفتم:
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 فقط ما نبوديم! يکی رو بگو که بقول تو شکست نخورده باشه .ھمه يه جوریتار و مار شديم .يه جوری تاوان داديم .خاوران که فقط بچه ھای ما نخوابيدند.
از خيلی ھای ديگه بودند .حاال خاوران رو نمونه می گيم .ھمه مملکت بچه ھا
با گرايشھا و تفکرھای مختلف به خون کشيده شدند يکيش ھم ما بوديم.
در دل از خودم انتقاد می کردم که :
 نمی تونی يه لحظه خفه بشی بذاری حرفش رو بزنه .مرديکه بتو چه کهھی ميخوای توجيه کنی يا رای بدی .بشين فقط گوش کن .گوش...........کن
به چشمانش نگاه می کردم .سرخ شده بود .ھفته پيش می گفت:
 ھنوز کابوس دارم .بعد از اين ھمه سال کابوس لعنتی دست از سرمبرنداشته .ھنوز نفس که می کشم ريه ھام مثه اينه که آتيش بگيرند ،ميشه.
کتفم که نگو! يه افتابه ھم نميتونم بلند کنم تا چه برسه روش يه پھلو بخوابم
زندان ھنوز با او بود .نصف زندگی اش ھنوز در زندان است و با نصف
ديگرش به ھزار کابوس و درد و رنج می گذرد .ھميشه ھم درد خودش را
نداشت .ھروقت ديدمش از اينجا و آنجا می گفت اينکه مردم چطور به دست
اين جنايتکاران سالخی می شوند .از فقر بيزار بود.
قھوه اش تمام شده بود .کاغذش را در آورد .چيزی نوشته بود .ھر وقت که
پاره کاغذی از جيبش در می اورد ،می فھميدم که نوشته تازه ای دارد .با
خوشرويی ھميشگی گفتم:
 حتما شعر گفتی.بخون که دلم لک زده واسه يه شعر خوب.لبخندی زد و گفت:
 شعر خوب! من که شعر خوب ندارم .ھمينطور چيزی به ذھنم می رسه ومينويسم .شعر خوب رو بايد بری پيش کسای ديگه رفيق
گفتم:
 شعر رو من از يه نگاه ديگه ای می بينم .متفاوت .با خيلی از کسايی که باشعر پيوندی و سنخيتی دارند ،فرق می کنه .من اصال به چند و چون پرداخت
شعر اينکه درست نوشته شده يا غلط ،يا اينکه رديف و قافيه و وزنش چطوره،
فکر نمی کنم .شعر نو ھم به ھمين ترتيب .به لغت پردازيھا و ريتم ھای آن و
مقايسه با آنچه که بايد باشه دقت نمی کنم .برايم محتوای موضوعی شعره که
شاعر با اصالت احساسش می گه .صداقت شاعر در احساس و بيان احساسش
برام مھمتر از پيرايش شعره .واسه ھمينه که شعرت رو دوست دارم چون
خودت رو تو شعرات می بينيم .احساست صاف و زالل ،تو شعرات ھست .من
نگاه حرفه ای به شعر رو نمی پسندم .اصال از زاويه حرفه به شعر و شاعر
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نگاه کردن غلطه .انگار که بخوای شعر و شاعر رو ھم يه جور در يک صنف
طبقاتی و کاری و کاسبکاری قرار بدی .شعر حرفه ای يا غير حرفه ای نداره.
شعر ،شعره .که احساس شاعر رو به خواننده منتقل می کنه .حاال شاعر
تونسته باشه احساسش رو تو شعراش بگه داستان ديگه ای يه .مثه نوازنده ای
که با نواختن مداوم نوای سازش حال و ھوای پخته تری بخودش می گيره اما
چيزی که ھميشه در شعر ھست ،احساس و فکر شاعره که من دنبالش ھستم.
اگه ارتباطم با شاعر در شعرش برقرار بشه .اون شعر بدلم ميشينه.
با خنده گفت:
 تو شعر می گی يا درمورد شعرم حرف می زنی .اينطور که می گی! منھرچی که رو کاغذ بيارم بايد برات بخونم .اينطوری ھام نيست .شعر خوب و
بد داره مثل احساس خوب و احساس بد .مثل فکرای خوب و فکرای بد .شعر
پرداختش مھمه .ھارمونی شعر ،آھنگين بودن شعر ،فضاسازی شعر که
خواننده را بتونه در تصور و تصوير شاعر ببره.اينکه چيزی واسه انتقال به
خواننده داشته باشه .حرفی واسه گفتن .اينطوری که می گی ھر نوشته ای که
احساسی در آن نھفته باشه ميشه شعر! ولی اينطور نيس رفيق .شعر ماجرای
خودش رو دار و حال و ھوای خودشو.مثه شعرع گفتن اينکه بگی  :کاش
زندگی دنده عقب داشت!
خنده بلندی کردم .طوری که ھمه بطرف ميز ما برگشتند .با خنده گفتم:
 اين چی بود بزبون آوردی! ولی بد ھم نيستا! چی!؟ اينکه کاش زندگی ھم دنده عقب داشت! منظورم مقايسه بود با اين که بگی کاش می شد يه بار تجربه کرد بعد زندگیمی بينی که منظور يکسانی با بيان متفاوتی يه.
گفتم:
 حاال بيخيال اينا .شعرت رو بخون که سراپا گوشم اين شعر رو تو اتوبوس ،رو يه دستمال کاغذی نوشتم .بذار بخونم .ميتونیحدس بزنی تو چی حال و ھوايی بودم:
نشکستم
که گريزم زشکست!
من
به اندازه کوه
وارث فريادم
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و چو ھمخوانی موج و ساحل
ناگسستم ز ستيز ياران
نه!
نشکستم
که گريزم زشکست
من
به اندازه يک دشت
شقايق دارم
زسياھکل
آمل
زاوين ھای ديار
خاورانھا دارم
توشه ام
بی پايان
من
به اندازه يک دشت
بھاران دارم
ن ه!
نشکستم
که گريزم ز شکست!
بلند شدم .رويش را بوسيدم .ناگھان با صدای شوخی داد زد:
 المصب حاال اينا می گن ما ھوموييم!با قيافه جدی گفتم:
 خوب که چی! ھومو باشيم! ھر کسی ھر جور که دلش می خواد حق دارهباشه .به کسی مربوط نيس که من چی می خوام باشم .من از ھومو بودن يا
شدن يا اصال آدم ھومو خوشم نمياد ولی به حقش احترام ميذارم .زندگی
خودشه و ھرجور که دلش می خواد با زندگی شخصيش برخورد می کنه .به
اين حق بايد احترام گذاشت.
درحاليکه داشتم از حق انسانی دفاع می کردم و اينکه بايد محترمش شمرد
ناگھان چشمم به شکم گنده ای افتاد که حلقه ای ھم بگوشش آويزان بود و
برشانه ھايش خالکوبی که برجستگی زننده ای برويش ديده می شد ،با لبخند و
نگاه شيطنت بارش مرا از بوسيدن رفيقم پشيمان کرد.
55

در دل گفتم:
 حاال دنبالم راه نيافته شانس آوردم!برای بيرون آمدن از اين فکر گفتم:
 می بينی! حرف دلمو زدی .ھمه مون اينطور فکر می کنيم .از اول ھم ھمينوداشتم می گفتم .نشکستيم که گريزيم ز شکست!
بی آنکه لبخندی بر لب آورد يا اينکه با اين خوشروييم ھمسويی نشان دھد
گفت:
 نميدونم چطور بھت بگم .ميدونی ديدن مردمی که اينطور دارن تو فقر وگرسنگی و نداری و بيکاری و آوارگی رنج می برند ،من چيزی جز حرف
براشون نداشته ام .زندان رفتنم ھم بخاطر اونا نبود! بخاطر تفکر خودم بود.
بخاطر کله شقی ام بود .نه برای اينکه تونسته باشم يه شکلی از آسون کردن
مشکل و يا پناھی برای اينھمه فقير و گرسنه و دربدر درست کرده باشم يا
باھاشون تو چنين برنامه ای رفته باشم .ديدن اينکه مادری بچه شو تو خيابون
از نداری ول می کنه .يا دختری واسه خرج خونواده اش کليه اشو می فروشه
و...................درد به استخونم می رسه .سرمو می خوام بکوبم به ديوار....
سکوت کرد .از پنجره به قطره ھای باران که به شيشه می خورد ،خيره شد.
آسمان از البالی درختان مقابل بار ،بصورت قطعه کوچکی ديده می شد .ابر
تيره ای آسمان را فرش کرده بود .ھيچ روزنه ای از رنگ آبی يا روشنی که
نشان از گذرا بودن باران باشد ،ديده نمی شد .ھوا بارانی و ابری و تيره بود.
شب بود .ھنوز روز از نيمه آنقدر نگذشته بود که اينطور ھوا تاريک شده بود.
انگار شب و روز يکی شده بود.
می خواستم حرفی بزنم که گفت:
 با اين واقعيتھای تلخی که باھاشون روبرو ھستيم .با اين مردمی که حتیواسه يه وعده غذا مشکل دارند .ما چی می گيم!؟ شرايطی که توش ھستيم،
حالمو بھم می زنه که بيام تو اين روشنفکر بازيھا که خودمو گول بزنم که
فرھنگ و ادب مملکتم رو دارم حفظ می کنم .يا اينکه خيلی زورم برسه بيام
نشريه ای چيزی راه بندازم که يعنی با سانسور مبارزه می کنم.
بابا مردم دارن تو فقر و بدبختی و ھزار درد بی درمان جون می کنن .روزی
نيست که يه جنايتی سرشون آوار نشه .تو اين وضع و اوضاع ما چی ميگيم!؟
ساکت شد يا شايد داشت فکر می کرد يا اينکه کم آورده بود .ھيچ نگفتم.
نگاھش می کردم .نگاھم به او بود اما ھزار حرف در گلويم که با زحمت و
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نھيب زدن ،خودم را به سکوت وا می داشتم .ھيچ نمی گفتم .داشتم نگاھش می
کردم که گفت:
 می دونی از اين تظاھر بازيھا و روشنفکر نمايی ھا خسته شده ايم .دلمزندگی می خواد .دلم عشق می خواد .دلم شادی انسانی می خواد .دلم می خواد
که............
پس از سکوتی طوالنی ادامه داد:
چيز اين روزگار لعنتی ارضائم نمی کنه .از تکرار خسته ام .از اينھمه
 ھيچِ
در جا زدن .آخه المصب بايد کاری کرد يا نه!؟ چند سال ھمينجور تابستان
شصت و ھفت و قتلھای زنجيره ای و ھشت مارس و حقوق بشر و.........اه....
خسته شدم از شنيدن اين ھمه تکرار مکررات .اخه يه تفاوتی ،تغييری،
پيشرفتی ،دگرگونی ای! ھيچ!؟ ھمينطور يه طرف بتازه ،ببره ،بدوزه ،غارت
کنه ،يه طرف تو بدبختی و سياه روزی خفه بشه ،يه طرف ھم بياد با اين
تکرار مکررات ول معطل بشه! خسته شدم! خسته!
حالت عصبی ای بخود گرفت .دستھاش می لرزيد .فنجان را بروی ميز رھا
کرد .تکه کاغذی را شروع کرد به ريز ريز کردن .داشت فکر می کرد.
احساس کردم ھر لحظه ممکن است بگويد ،برويم سفارت را آتش بزنيم يا
برويم کاری کارستان کنيم .لحظه ای چھره نيوشا فرحی جلوی چشمانم مجسم
شد .چھره ای در ميان شعله آتش به ھمه نمادھای ملتھا و سياستمداران و
سازمان ملل فرمايشی متحد تف می کرد .لحظه ای فکر کردم که او نيز به
چنين جمعبندی ای شايد رسيده بوده باشد که يک تنه به ھمه دنيای ما اعتراض
کرد .در ھمين فکر بودم و انديشه به نيوشا فرحی که گفت:
 بابا ھميشه که نميشه نق زد و داد زد و فلسفه بافيد! نميشه يه زخم رو دايمنمک بپاشی روش .آخه خر ھم بوديم بايد تا حاال پروفسور شده باشيم! تا کی!؟
چقدر تکرار تئوری بافی ھای صد من يه قاز! خسته شدم از لنين و استالين و
مارکس و انگلس و ديکتاتوری پرولتاريا! شاه و شاھچه ھا و گه ھای عمامه
ای و بدون عمامه! تا کی می خوايم داد بزنيم کارگران جھان متحد شويد! در
حاليکه از اتحاد چند نفری ھم وا مونديم! ما داريم خودمونو گول می زنيم .ھمه
چپ چپ! ھيچ کدوم از کاراھای ھيچ کدوم از
مون! از
راست راست گرفته تا ِ
ِ
ما ھا ،سر روال درستی نداره.
با خودم کلنجار می رفتم .باران شديدتر شده بود .عابران پياده با فاصله و تک
و توک ازمقابل پنجره می گذشتند .خيابان خلوت بود .چراغھای روشن خبر از
غروب می داد .به او خيره شدم .بی انکه بخواھم ،ناخودآگاه پرسيدم:
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 خوب بنظرت چی باس کرد؟با پوزخندی گفت:
 تو ھم خنگی ھا! اگه ميدونستم که اينقدر مخ ترو کار نمی گرفتم.به چشمانش نگاه می کردم .غم عجيبی در چھره اش بود .برای اينکه او را از
آن حال در بياورم گفتم:
 راستی از عشق و عاشقی چه خبر؟رنگ چھره اش تغيير کرد .در حاليکه به من نگاه می کرد و فکر می کرد.
طوری که بخواھد دنبال کلمه ای بگردد .گفت:
 ًگوه بزنه به اين فرھنگی که ما توش بزرگ شديم .واسه گريه کردن اوستاييماما خنده! ھزار ادا اطوار داريم.
لبخندی زد که مرا نيز بخنده وا داشت .گفت:
 تو اين حال و ھوا آخه عشقمون کجا بود! تو ھم دلت خوشه ھا! تو ايران بهالل ھا زن نمی دن! تو اروپا ھم به بی پوال! ما ھم خوشبختانه شاھکار خلقتيم!
آنچه خوبان ھمه دارند ما يکجا داريم!
بی آنکه بخندم با حالت خيلی جدی گفتم:
 اين چه حرفيه که می زنی! دوست داشتن و عشق و رابطه انسانی چيزینيس که با پول يا داشتن و نداشتنش بتونی بدست بياری .اصال ربطی نداره.
اين صفا و پاکی زاللی که داری خودش يه دنياس .اگه بخوای خيلی ھا ھستند
که واسه اين خصوصيات تو بيشتر از ھر چيزی اھميت ميدن .بخودت سخت
نگير .تو زيادی به خودت نمره منفی ميدی .مھم اينه که بدونی چی ميخوای و
واسه اش سعی کنی .اينجوری يه ديوار نامرئی کشيدن دور خودت معلومه
که............
انگار که بخواھد حرف را عوض کند .وسط حرفم پريد و پرسيد:
 سردردھای زندون رو ھنوز داری!نگاھش کردم .باخنده گفتم:
 اگه نداشته باشم دلم واسه اش تنگ ميشه!ھر دو بی انکه به ھم گفته باشيم ،وسايلمان را جمع کرديم .بلند شديم .ھر
کاری کردم ،که حساب را بپردازم .نگذاشت .مثل ھميشه حساب ميز را
پرداخت .بطرف در خروجی حرکت کرديم .با او تا ايستگاه اتوبوس قدم زدم.
باران تند امان نمی داد .حرفھايش در گوشم می پيچيد .تنھايی و دوری و
غربت دمار از روزگار ما تبعيديھا در آورده است .دلم می خواست قدم بزنم.
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تن به باران دادم .بی خيال خيس شدن و نشدن بودم .آب باران را در ميان
کفش خود حس می کردم.
از کناره خيابانی می گذشتم که درختان حاشيه آن مرا بياد جاده باريکی می
انداخت که بارھا پس از خالص شدن از درس و سر و صدای شاگردھايم ،که
در گوشم تا مدتھا پس از کالس می پيچيد ،مدتی پياده می رفتم.
خيابان خلوت بود .گاھی ماشينی می گذشت .شھر ھنوز شب نشده به خواب
می رفت .در حال و ھوای خودم بودم که از پشت شيشه پھن اتوبوس چھره
رفيقم را ديدم که به من با اشاره می گفت:
 ايستگاه بعدی پياده ميشم تا باھم قدم بزنيم.خوشحال سری تکان دادم .چند دقيقه ای طول کشيد تا به ايستگاه برسم .از دور
رفيقم را ديدم که با زيبا رويی در خوش و بش شادمانه ايست .چشمش به من
افتاد .با خنده اشاره کردم :
 نگفتم خيلی ھا ھستند!در حاليکه از خوشحالی می خنديدم ،از ايستگاه گذشتم.
پايان
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يک گفتگو :چرا ايران نميری!؟
ژانويه ٢٠٠٩
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 چرا ايران نميری!؟ کسی کاريت نداره! می ترسم نه بابا تو ھم! ترس چی! اصال کسی به کسی نيست! خوب ديگه خوب ديگه چی يه! برو يه سفر اين ھمه بی تابی نکن نه می ترسم آخه کسی کاريت نداره! چی چی رو می ترسی! تو ھم ديگه داری بازی درمياری! آخه کسی به کسی نيست
 اتفاقا خيلی ھم کسی به کسی ھست! اصال ھرکی ھرکی يه! و از ھمينش ھممی ترسم!
 از چی می ترسی! يارو زندانی بوده .از خونه تيمی در رفته .ھمه چيزشلوء رفته بوده .اسلحه داشته! ميره ايران مياد! کسی کاريش نداره! بعد تو می
گی می ترسی! ترس چی!؟
 خوب ھر کسی برخورد ِ خودشو داره .من نمی تونم مثل ھمه باشم .اصالمثل ھيشکی نمی خوام باشم .من خودمم .و ترس ھام ھم مثل خودمه!
 اين چه حرفيه ميزنی!؟ پدرت! مادرت! خواھرا برادرا! دوستات!؟ اونا چیگنايی کردند!؟ تو نمی خوای بری ولی اونا که دلشون برات تنگ شده! اصال
ھمه يه طرف مادرت يه طرف! چه جوری دلت مياد مادرتو نبينی ! ديدن تو
رو حاال نمی گم .مادرت چی!؟
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 چرا فکر می کنی که اينا رو من نمی بينم يا بھشون فکر نمی کنم! اينجوربرخورد کردنت مثل اينه که طرف مقابل رو اونقدر احمق می دونی که اينا رو
بھش می گی! از اينجور برخورد کردنا واقعا بدم می ياد .آخه آدم ھر چيزی
رو که نبايد بخودش اجازه بده واسه ديگری توضيح بده!
 دور از تو عزيز! قصدم اين نبود که ترو نادون دونسته باشم اينا رو بھتبگم .ولی برام عجيبه که به اينا فکر نمی کنی
 آخه من کی گفتم به اين ھا فکر نمی کنم .بيشتر از اونی که تو بتونی درککنی بھشون فکر می کنم .اصال يه لحظه از فکرشون خالصی ندارم .من
باھاشو ھر لحظه دارم زندگی می کنم .يه نفس از فکر ھمه اينا جدا نيستم .تو
چی می گی!
 خوب تو که اينطوری ھستی چرا نمی ری يه سفر حداقل يه ديداری تازهکنی!؟ خوشت مياد خودت رو اين جوری مثل قربانی بودن نشون بدی
 قربانی نشون دادن نيست! قربانی ھستم! چی!؟ ھمينی که گفتم آخه قربانی چی! کی!؟ قربانی يک دين! قربانی يک حاکميت قاتل و جنايتکار! قربانی يک مشتشکنجه گر دزد و غارتگر! قربانی يک مشت بی ريشه ای که يه دريا خون
بين من وامثال من با اونا ھستش
 داری شعار می دی! اينا چی ربطی داره به ديدن مادر و پدر و قوم خيشت!؟نبينی!
خودتو
خاک
که
داره
ربطی
چه
 اين ھم از اون توجيھايی يه که ادمايی مثل تو ميارن! توجيه نيست چرا ھست! االن بھت می گم. بگو مگه تو به سفارت اين حرومزاده ھا نميری؟ چرا مگه گذرنامه اينا رو نمی گيری چرا خوب اين اولين گام به رسميت شناختن اين حرومزاده ھاست يعنی اگه من به رسميت نشناسم و نرم گذرنامه شونو نگيريم! رسميتشونو ازدست ميدن!
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 ميدونی ھميشه اولين قدم مھمه! اولين قدم که زير سبيلی رد کنی اونقد پيشميری که ديگه خودت خودتو سانسور می کنی و دھنتو می بندی به اينھمه
جنايت و خيانت و قتل و بی عدالتی ای که تو خاکمون می گذره...
 يعنی چی! اينا چی يه واسه خودت می بافی نمی بافم عزيز! بذار توضيح بده بگو! من که کاری ندارم اينجا ھم خودمونيم نا محرم نيست! ھمين نامحرم نبودن يعنی سانسور کردن اگه نامحرمی باشه! نامحرم يعنیکی!؟ يعنی چی!؟ يعنی اعتراض جمعی و فردی نکردن يعنی رفتن و به
مشکل برنخوردن .يعنی کوتاه آمدن در مقابل اين حرومزاده ھا به قيمت سفر
کردن به خونه و کاشونه و ديدن قوم و خويش .تازه اين يک سوی ماجراست
عزيزم .چطور ميشه خونه ای که دست غارتگره ،ديد! چه جوری ميشه تو
اون ھمه فقر و فساد و فحشا و اعتياد و سرکوب رفت و انگار نه انگار! چه
جوری ميشه از يک کسی که دستش به خون عزيزترين ھای ما آغشته ھست
درخواست گذرنامه و سفر به وطن خودش کرد! غم انگيزه که اينجور آدم
اخته بشه!
 نرفتن ھيچی رو عوض نمی کنه .ھمين چاپيدنا ھستش ،ھمين بدبختی ھا ھم .اينقدر ھرکی ھرکی ھستش که نگو
 بنظرم نرفتن در کمترين حدش يه چيز رو عوض می کنه و اون اينه که ادمبا اين حرومزاده ھا کنار نمياد! نه ای که به اينا گفته و از خاک و خانه و
خانواده و دوست آشنا دل کنده ،پس نمی گيره و ساده ترين چيزی رو که
عوض نمی کنه اينه که آدم خودشو دچار يه جور سانسور و سکوت ِ به من چه
ولش کن! دچار نمی کنه! بقيه اش بماند!
 ترست از ھمينه!؟ يکی از چيزايی که می ترسم ای بابا! مگه باز ھم چيزی مونده که ترس داشته باشی از اش!؟ چی بگم بھت! اين پوزخندت خيلی چيزا رو می گه! مثال چه چيزی رو می گه! خودت می دونی ديگه نه بگو به من ،دلم می خواد بدونم که برداشتت چی يه می ترسی دستگير بشی ديگه نتونی برگردی واقعا مايوسم کردی63

 ا چرا واسه اينکه به تنھا چيزی که فکر نمی کنم ھمينه بيخود خودتو پيچيده نشون نده! اصال بحث اين حرفا نيس پس چی يه ميدونی نه بگو چی يه ھمه ی اين سالھا احساس می کنم که تو يه کابوس ھستم .کابوسی که ھنوزتموم نشده .من تو ذھنم تصويری از ايران دارم که انگار ھيچيش اونجور
عوض نشده که شما ھا می گين از اش
 خوب که چی اينکه وطنی که با من و تو ذھنم ھستش با واقعيتی که االن تو خاکم میگذره ،بسيار فرق می کنه .می ترسم ھمه اين چيزايی که از وطنم با منه با اين
واقعيتھا به ھم بريزه.
 بابا تو ھم ديگه خيلی سانتی مانتال شدی چرت نگو! سانتی مانتال چی يه! ھمينه ديگه شوخی نمی کنم .من خيلی جدی می گم .اينھا برام مطرحه واقعا .ما گيلکھايه مثلی داريم که می گه :نيده ديل پادشايه
 حاال توھم فکر می کنی اگه نبينی راحت تری آخه من چطوری بريم از حرومزاده ای که با مزدوری و شکنجه و قتل وھزار شامورتی بازی سر از سفارتخانه درآورده و به ھمه چيز شبيھه اال
ديپلمات! بگم که من گذرنامه می خوام!؟
 باز که ھمون حرفو می زنی مگه تو حرف ديگه ای می زنی!؟ ما نمی فھميم ھمديگه رو اتفاقا ما خيلی خوب ھمديگه رو می فھميم! تو خودتو به نفھمی می خوایبزنی مشکل خودته! ولی من بقوله فرخزاد ،واسه يه گذرنامه چوسکی به اين
حرومزاده ھا باج نميدم!
 يعنی من باج می دم!؟ خودت بايد کاراتو ببينی! معنی باج رو ھم بھتر از من ميدونی!64
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باده کاندر ُخنب می جوشد نھــــان
زاشتياق روی تو جوشد چــــــــنان
ای ھمه دريا چه خواھی کرد گرد؟
وی ھمه ھستی چه می جويی عدم؟
" مولوی "

١
شايد ھزاربار ھواپيمايی را تجسم کرده بود که بمب اش را به اشتباه بر روی
تنھا پل تخم مرغی محله اش انداخته بود .انگار که ھوايپمايی مثل اجل معلق
از گرد آسمان رسيده باشد و ھيچ جايی گيرش نيامده باشد اال ھمان پل تخم
مرغی در آن گوشه پرت ِناکجا آبادی که تير غيب سراغش را گرفته باشد.
پل تخم مرغی ای که ھنوز يک پای آن مانند شبحی بر يک سوی رودخانه ،قد
کشيده راست مانده بود و دل آدمی را خالی می کرد .آجرھای صاف و مقاوم
و سختش ،رديف رديف بر روی ھم سواربودند که ھر کدام به سه وجب
دستش می رسيد و از البالی آنھا درختچه ھای انجير سر بر آورده با
انجيرھايی که پرنده ھا سورش را می دادند و صد البته جيک جيک
گنجيشکھايی که برای ھمان انجير که کسی سراغش نمی رفت ،سر و دست
می شکستند.
تکه بزرگ ديگری از آن ،بھترين جای نشستن اش شده بود تا ھر روز بر
روی آن بنشيند ،سيگاری بگيراند ،جاری آرام آب را بنگرد و انتظار افتادن
ماھی در قالب ھزار گره ای اش .قالبی که يک سر آن فرو رفته در تن پر
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پيچ و تاب کرم خاکی بود تا ماھی بفريباند .سر ديگرش به نخ نايلونی پراز
کالف سر در گم ھمچون خيالش بود که به انتھای لوله ای بسته شده بود .لوله
ای که با ھربار تکان خوردن چنان ناله ای از آن بلند می شد که با ھر ناله اش
آه از نھادش بر می آمد که ای دل غافل نکند که بشکند و آن ھم شور و اشتياق
و انتظار به آب رود.
و با ھمين لوله و کالف سردر گم و قالب ،کارش نشستن بر تکه ی بجای مانده
از پل خراب شده از بمب باران جنگ جھانی دوم بود و گرفتن ماھی ای که
ھميشه ،برخالف تصورش به قالب گرفتار می آمد .ھربار ھم زمزمه می کرد
که:
 اگر اين ماھی بخت برنگشته باشد ،حتما کور است!شايد ھزار بار پيش از آنکه قالب اش بجنبد وچوب پنبه ی بسته شده به نخ
نايلونی ِدرازش که او را تا عمق رودخانه می برد و وا می داشتش تا از ھر
جای ُدور ُو بر تکه پل رھا شده را بکاود ،تکانی بخورد ،خيال ببافد و آرزوی
گرفتن ماھی سفيدی که ھمتا نداشته باشد اما از بد روزگار بدترين اش ھم
گيرش نمی آمد ،ھيچ! بلکه پيش می آمد که قالب به بخش پنھان پل يا
سنگواره سختی نھفته در آب گير کند که درکشيدن ِ ھيجان انگيز نابگاه ،نخ
نايلون ِ پيچ در پيچ بگسلد و ھرآنچه را بافته بود ،پنبه کند.
شايد ھزار بار شده بود که از پس آن ھمه خيال بافی ،کپوری) (١گيرش می
آمده که دستش نمی رفت قالب از دھانش بيرون کشد.
ولی بازھم با ھزار غر زدن و بی ميلی و وا رفتن از آنھمه انتظار که باز
کپوری گيرش آمده بود که حالش از ديدن آن مثل ھر بار به ھم می خورد،
قالب از دھان بدشانس ترين ماھيان آن رودخانه که در دام چونان ماھيگير
ھزارخيالی گرفتار شده ،می کشيد.
شايد ھزاربار باخود گفته بود برپيشانی اش نوشته اند سرنوشتی را که ھزار
بار به تغيير آن برخواسته بود و ھزار خيال بافته بود اما نشد انچه که ھمواره
می خياليد!
وباز ھم باھزار تلقين و جستار موشکافانه که جاذبه ھايی بيابد تا مجابش کند
اين چنين نيز خوبيھايی دارد که بتوان با آن کنار آمد ،گردن می گذاشت و می
شد بخشی از ناگزيری ھزار چيزی که به گزير می جستش اما به ناگزير
تحميل می شد.
مثل ھمين ھمزادش .ھمين ھمزاد سالھايی که شايد ھزار بار ،پيش از جفت
شدن با او ،اينکه مثل يابويی سرکش به ماديانی گير دھد ،يا گاه به گاه حالی و
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رماندش ،بگونه ای که سر از پا نشناخته سوارش شود و
ھوايی و ھوسی به
ََ
بزند ھمان جايی که ھوس انگيزترين نماد ھمه حس شھوانی اش را فوران می
کرد ،کابوسی می پنداشتش اگر تصور بودن با چنانی را تن دھد .و ھماو شده
بود جفت و يار و ھمدمی که شايد ھزاربار ،ھربار ھم به اين نتيجه رسيده بود
که بی او زندگی يعنی ھيچ!
زندگی و ھيچ.
لج و ناگزيری.
ميداندار ِ بی ميدان.
پھلوانی ِ چالشھای کوھوار ِ به کاھی بند بودن.
بودن و نبودن ،که ھمچون چنبره ای با آن ھمه سخت سرانگی و لجبازانه
چسبيدن َو دم ُو بازدم ِ حريصانه برای بودنی که نھاد و نھان اش استوار بر
ھيچ بوده ،ھيچی که ھنوز و باز ھم يک لنگش به جفنگی ھوا بود ،آن ھم در
برھوتی که می بايست از پايش در آورده بوده باشد ،اما جوالنگاه ھزار خيالش
شده بود ،به چم و خم ھر لحظه مشغله از تب و تاب ِ گذشته بر او که حاال به
چرتکه رفتن ِ ھزارباره ی آن می نشست.
چم و خمی که اين بار نيز با ھزار جستار ِ به ھزار تلقين ،با آن چنان کنار آمده
بود که انگار باز با ھمان تکه پل باقی مانده از بمباران جنگ جھانی دوم کنار
آمده که ميانه ی رودخانه ی محل خودنمايی می کرد و چونان تخت ھميشه
برقرار پادشاھی اش می نمود که بر آن می نشست و بر آب و رودخانه و گذر
ھر خش و خاشاک را نظاره می کرد و صد البته خيال ھزارباره از بدام افتادن
ماھی سفيد بی مانندی که ھيچگاه ھم گيرش نيامده بود جز ھمان کپور بخت
برگشته ای که درميان بی ميلی و غرزدنھای او جان می داد.
يک بار از ھزار بار ھم نشده بود که فحش و بد و بيراه نثار خلبان ھواپيمای
جنگ جھانی دومی نکرده باشد که آميخته به خوش آمدنی نباشد از اينکه جايی
مناسب نشستنش را فراھم کرده است وباز يک از ھزار بار ھم نشده بود که
پوزخندی نزند به بمباران کردن پلی که از اين آفتاب تا آن آفتاب ،ملخی ھم از
آن عبور نمی کرد.
شايد ھزار بار ،ھربار به اين نتيجه رسيده بود که پل را برای اين ساخته بودند
که خلبانی از بيدادسرايی بلند شود با بمبی ھمراه اش و بيايد آن گوشه از جھان
که ھيچ دخلی به خاک و آب و باد ديار او نداشت ،بمباران کند و چنان
جايگاھی برايش آماده کند که بيايد و بنشيند و ھر روز با ھزار خيال چند و
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چون ھواپيما و پرواز و بمباران يک پلی که از اين آفتاب تا آن آفتاب حتی
ملخی ھم از آن عبور نمی کند ،حالجی کند.
شايد ھزار بار به نظم جھان و سياست و اين ھمه جنگ و جدال و بر سرھم
پريدن و کشت و کشتار ،نفرت و لعنت نثار کرده بود و ھزار بار به ھربار
پوزخندی که چه جايی گيرش آمده بود ،چانه خيال را می بست و می نشست
به ھوای تازه ای نفس کشيدن که نه جنگ جھانی دوم و نه پل و نه آن
درختکھای بی غيرتی که ھرجا سبز می شوند ،سبز شدنی که ذره خاکی باشد
و خنکای نسيمی ،آبی ،ھوايی جان به جان نيمه سبز شدنی دھد ،و او لجش
بگيرد به ھمين رستن بی خيال ِھمه چيز و بی اصل ُو پايه ُو خاستگاھی
استوار باشد که او به ھيچ ھم حساب نياورد! و اشتراک ناخودآگاھانه ای باشد
ميان او که ھيچ وقت به آن نيانديشيده بود و لجش را ھربار نثارش می کرد و
می شد ھمانی که ھست و ھست ِخويش را به چنان ولعی تقديس کند که ھمه
خدايان اساطيری که ھيچ حتی ھمين خدايی که ھزار بار به ھربار ،به ھزار
وحشت و بيم و ھراس ترسانده بودندش از ھر چون و چرايی اش ،رشک برد.
بشود آنی که ھر لحظه ی حال و ھوای خويش را چنان بچشد که گويی نه
خياليش ھست و نه غم آنھمه که گاه دمار از او در می آورد ،به ھرچه پيش
آيدی گردن نھد که چنين گردن نھادنی به ھيچ جای جھانی که اينھمه سنگ آن
را به سينه می زد ،بر نخورد .ھمان دمی که به چنين حس اش ،ھايی می زد و
با خود می گفت:
 يکدنيا ،ھای و ھوی ات ھست و به ھيچ جای اين جھان ھم بند که نيستی،ھيچ؛ بحساب ھم نمی آيی .پس چه آب در ھاون کوبيدنی که ھوا بشکافی به
ھيبت ميدان ِبی پھلوانی که به رقص خيال دل خوش کرده است.

٢
روزگاری که دست و پا می زد در آن ،خيال پردازی ِ مثل آن سالھای دورش
نبود .مثل اينکه به نقطه ای رسيده باشد که ديگر خيالپردازی نکند بلکه
خيالھايش را دوره کند .مانند پيش از امتحان پايان ھر سال از آن سالھايی که
کتابھای درسی اش را ياد گرفته بود و باز دوره می کرد.
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و ھمان سالھا را که فکر می کردچقدر جان می کنده است تا تاريخ قالبی ای
در مغزش جا دھد ،به خودش و ھرچه درس تاريخ ناسزا می گفت تازه ھمين
اش را ھم به چنان يقينی نمی گفت که چنگی به دلش بزند .مانند غرزدنھايی
که به چيزی گير داده باشد يا بھانه شده باشد تا داد و بيدادی کند به چيزی که
خودش ھم در اصل و اساس آن ترديدھای خام خاص خود را داشت.
اما خيالھايش نيز داستانی جز اين نبود .ھر خيال که بيادش می آمد اينکه او
چنان خيالی را خيال کرده بود ،ھزار بار به خودش و خيالپردازی اش ناسزا
می گفت .ناسزايی که از سکوتھايش بی صدا تر بود اما ھوارش گوش پيچ ِ
ھمه جان و جھانش می شد.
مرور خيال ھای تا اين سالھايش ماجرايی شده بود .تازه اين ابتدای کاربود.
خيالپردازی اش را ھم می بايست به جستاری کنجکاوانه دليل می يافت .نه
آنسان که مشتاق و پرشور به آرزوھای سالھای نشستن بر تکه ی پل بمباران
شده ی در جنگ جھانی دوم که ماھی سفيد بی ھمتايی به قالبش گرفتار می
آمد ،نه! بلکه اصل ،خيال کردن و چند و چون خيالھايش بود اينکه بسان
ثروت اندوزی که در خلوت حريصانه اش ،به شمارش و ضبط و ربط دارايی
ھايش بپردازد ،به خيالھايش رسيدگی می کرد و از ھر يک از ھزار خيالش،
به ھوشياری يا خنگی خود پی می برد .اما مرور کردن خيالھايش چيزی نبود
که بخواھد يا به سراغش برود بلکه خيال بود که به نفس کشيدن و چشم
گشودنش بند بود و رھايش نمی کرد.
شايد ھزار بار شده بود که به خلبان ھمان ھواپيمای جنگ جھانی دوم فکر
کرده بود که خلبان جوانی بود و بی تجربه ،که بجای پادگان نظامی ،پل دور
افتاده بر رودخانه ای را بمباران کرده بود يا شايد خلبان پير و باتجربه ای بود
که پلی را بمب باران کرده بود که می توانست برای عبور نيروھای نظامی
بوده باشد يا بکار می رفته باشد که او با آينده نگری اش تصميم گرفته بود که
آن پل را بمب باران کند .ويران اش کند.
يا شايد خلبانی که نه پير بود و نه جوان يعنی اصال به پير و جوان بودن اش
ھم فکر نمی کرد بلکه به اين فکر می کرد ،که خدايی که به سرش زده بود،
پيدا شد و با يک پس گردنی بجان او افتاد تا بمب اش را بر روی پلی بباندازد
که بی استفاده مانده بود و از اين آفتاب تا آن آفتاب ملخی ھم از آن عبور نمی
کرد و او نيز اين پل را چنان بمب باران کند که جايی درست شود تا وقتی او
پيدايش شود و بيايد بر آن بنشيند و ماھی سفيد بی مانندی را ھر روز ،ھزار
بار خيال ببافد که به قالب اش سر بکشد اما از بخت بد خدادادی اش ،آن ماھی
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ھميشگی ای گيرش بيايد که به مفت ھم کسی نمی خوردش تا چه رسد به
خريدن اش.
شايد ھزار بار به اين نتيجه رسيده بود که ممکن است اصال موضوع بمباران
پل تخم مرغی محل ،داستان ساختگی اھل محل بوده باشد تا بيکاری نفس گير
زمستانی را سر کنند ،وقتی که آنجايشان گرم می شد و داستان می بافتند و
آنقدر تکرارش کردند که شد واقعيت تاريخی محل که پل تخم مرغی را
بمباران کرده اند .مثل خيلی چيزھا و جاھای ديگری که خری مرده را
امامزاده به خورد مردم داده اند و آب از آب ھيچ امام و امازاده ای ھم تکان
که نخورد ،ھيچ! بلکه جماعت ھميشه سياھی ِ لشکر را سرکيسه ھم کردند.
تازه تمامی اين تحميق ھا به گفتآوری و گفتمانی ِسوراخ لميده ای بوده باشد که
خرمردگاه،
تمام رگ و پی اش به حماقت ھمينانی پيوسته باشد که باور کنند آن
ُ
امام زاده ای است که اصل و تبارش می رسد به شجره طيبه ی طاھره ی
کسانی از سرزمينی که عرب نی انداخته است.
شايد ھزار بار به کسی فکر کرده بود که آن پل تخم مرغی را ساخته بود و ھر
بار ھزار تحسين به استادی اش نثار کرده بود از اينکه چنان پلی ساخته بود
حتی با بمباران جنگ جھانی دوم نيز ھنوز تکه بزرگی از آن ،ميانه ی
رودخانه بر جای مانده بود و ھيچ سيالبی نتوانسته بود آن را از جا بکند يا از
پی اينھمه سال چنان مانده بوده باشد که ھيچ موريانه خورانی نتوانسته باشد
بخراشدش و بخوراندش.
مرورخيالھای دور ھم ،پر ِ پرواز ِ زمينگير شده ای می توانست باشد که
تنھايی خويش را به جھان انديشه ھا و تجربه ھا و ايده آلھای بلندپروازانه پيوند
پر پروازی که نه سلول زندان می شناخت و نه تبعيد گاه بی در و
می دادِ .
پيکری که تا چشم کار می کرد برھوت بی آب و علفی بود.
برھوت بی آب و علفی که روزھايش را سراب ،و شبھايش را آسمان صاف
پر ستاره ای پر می کرد که مجال يک دم رھا شدن از خيالبافی و چون و
چراھای خود ساخته نمی داد.
شايد ھزاربار وجود او را که ديگر ھمزادش شده بود ،ارج می نھاد و در دل
ھزاربار چونان بتی می پرستيدش .بتی که در ديدار نخست به ھمه چيز می
انديشيد اال به چنين پيوست و آميخت ِ جان و تن.
شايد ھزاربار شده بود که دورادور نگاھش می کرد .از خود می پرسيد:
 اين ھمان است که از ديدنش وحشت کرده بودی!؟71

ھزار بار شده بود که با ھزار آه از لحظه ای ياد کند در گرمای تازه برآمده از
خنکای صبح ،که از ترک موتور سيکلت ياماھا ی فکستنی پاسگاه که مثل کوه
آتشفشان ازآن دود بر می خواست ،پياده شده بود.
سرباز زھوار در رفته ای مامور شده بود که او را مقابل باريکه راھی از
ميان انبوه ماسه ی روان تا به بی رنگی ماتی که بزور ميشد ديد ،پياده کند.
پياده شدنی که مانند انداختن سنگ ريزه ای به ميانه دريايی بوده باشد که تا
چشم کار می کرد ھيچ کرانه و ساحلی به چشم نمی آمد و دورترين قدرت نگاه
اش ،توده ای محو ومات ،بوده باشد که اول و آخرش ناپيدا.
آنچه که بر او گذشته بود ،چنان بر روح ناآرامش سنگينی می کرد که حاضر
بود ھمه عمرش را بدھد و از آن بگريزد.
نفس در ھوای آزاد ،بی آنکه نوبتی باشد و چشمان گزمگانی که اسيرتر از
خود او می پاييدندش تا دست از پا خطا نکند .اسارتی که يکی به نواله ای و
ديگری به تنفس در ھوايی که انسان را بشايد ،گرفتار شده بودند.
بارھا شده بود وقتی که بياد می آورد ،آنچنان در چشمان سرگزمه ی يک ال
قبايش خيره شده بود که او وا مانده بود از شرم فراموش شده اش که در تالقی
دو نگاه باز آفريده شده بود و او نيز با ھمه وقاحتی که داشت از نگاه اش،
گريخته بود .ھربار که به يادش می آمد ،به خود پوزخندی می زد با نجوای
کدام اسير کدام شده اند!

٣
آمدنش يا آورده شدنش به برھوت بی آب و علف ھم ماجرايی شده بود ھزاره
باره به ھربار مرور کردن لحظه ای که به اين خراب کشانده شده بود .ھنوز
به باريکه راه رسيده و نرسيده ،سرباز روکرده به و گفته بود:
 ھمين راه را بگير برو.ميرسی به کپر .بقيه اش ديگر با خودت است.چنان گفتنی که بيشتر به رھيدن از برھوت و بيم گير افتادن به چيزی يا توھم
وھراسی ،مانند بوده باشد.
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وقتی به سرباز مامور پاسگاه گفته بود :
 تا حاال ھيچ چيزش با من نبود اما حاال چه شده است که در اين برھوت کهگستردگی ی يک دنيا بی کسی درآن دھان گشوده ،بقيه اش با خود من است !
و به آھی آميخته به دردی نفس گير در خود ،نجوا می کرد:
 کدام بقيه ی باقی مانده که با خود من باشد.سرباز سر در نياورده بود که چه می گويد و با گم شدگی ِ " به من چه ِول اش
کن" ی ،گفت:
حاال ھرچه می خواھی به خودت است.
شايد ھزاربار با ھربار ياد آوردن آن لحظه ،از وحشت تنھايی در برھوتی که
پياده شده بود ،چنان آھی می کشيد که درد دوری و گرفتار آمدن ناخواسته،
بسان رعد برق ھولناکی در تمام جانش ھوار می شد.
شالی که دور سرش بسته بود را ھنوز باخود داشت .ھنوز ھم با ھربار باز
کردن شال ،که ديگر از ھرجای آن نخی وا رفته آويزان بود ،به ھمان لحظه
ای کشيده می شد که از موتور سيکلت پياده شده بود.
 تا آفتاب به وسطای آسمان برسد بايد اين راه را تمام کنم .به خودش گفته بود .آنھم به صدای وا مانده ای که پيش ازاينکه بيان مفھموم
کالمی منظور بوده باشد ،انعکاس غمآواری بود که بر روح و روان اش
سنگينی می کرد.
ھر بار که به مرور چونان بی پناھی ای می رسيد ،رنگ از چھره ی بی
رنگ اش می پريد .ھربارھم به ھمان تازگی سالھای دور ،لرزه بر اندامش
می نشاند.
راه از بيراه فرق نداشت .تنھا نشانه ی آن که بتواند جھتی را پی بگيرد ،تابش
آفتاب بود در راستای باريکه راھی که می بايست می رفت.
می انديشيد تا ھمه يافته ھا و دانسته ھايش را بکار گيرد که از پس باريکه راه
مات بر آيد .باريکه راھی که حتی در ھيچ يک از کابوسھايش نديده بود تا چه
رسد به اين که رو در رو با آن بايستد و بخواھد راھی بيابد که آن را در
نوردد.
شايد ھزاربار خيال کرده بود که اگر باريکه راه اينگونه مات و بی در و پيکر
نبود ،چه خوب می شد .ھزار راه به فکرش می رسيد با ھزار درخت و سايه
و رود و چشمه ساری که ھيچ کدام آنھا به باريکه راه نمی رفت و تنھا وجه
مشترک آنھا آغازگاھی بود که ايستاده بود ولی پايان متفاوتی که ھيچ کرانه ی
مشخصی در آن به چشم نمی آمد.
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 گيرم که آفتاب ھيچوقت به وسطای آسمان نرسد و تو زمان تا بينھايت ھمداشته باشی ولی تا کی!؟ چقدر!؟ کجا!؟
با خود می گفت.
نفسی تازه می کرد .به آسمان خيره می نگريست ،زمزمه می کرد:
 اما خوبی اش اين است که تا کپر بايد برومھميشه يک نقطه ای ھست که سمت و سوی ات را مشخص کند حتی وقتی که
جھات طبيعی ات را گم کرده باشی و ندانی بر پاھايت حتی تکيه داری .يک
چيزی که ترا به جھان درون و بيرونت ربط می دھد .يک چيزی که شمار
نفسھايت را با تو قسمت می کند.
کپر! کپر! می کرد و از خود می پرسيد:
 ولی کپر کجا ھست!؟پوزخندی می زد و ادامه می داد:
 تا جاييکه ميشود رفت می روم! آخر ِ نای من کپر خواھد بود!موتور سيکلت که دور شد ،از تنھايی اش بدر آمد .ھميشه ھمينطور بود .وقتی
شرايطی که اجباری در آن بود ،يا با کسانی بود که ھيچ سنخيت و خواستھای
مشترکی با آنان نداشت ،دچار تنھايی شديدی می شد .کالفگی خاصی که تا
نرھد از آن ،اين پا آن کردن اش ِول کن نبود.
با نگاھی به دور و برش ،کم مانده بود بنشيند و بر ھرچه روزگار و خيالھای
سمج اش ناسزا بگويد .تا چشم کار می کرد ،شن زاری بود که تا کرانه ی دور
کشيده می شد .گاه گاھی که باد زورش کم می شد و ماسه ی کمتری به ھوا
می داد ،سايه ھايی از تپه و ماھورھا ديده می شد .از دور شبح واره ای ھر
از گاه می ديد که بر می خواست و محو می شد .تصور اينکه از جنگل و آب
و دريا به چنين برھوتی گرفتارش کرده باشند يا شده باشد ،وا می رفت.
شايد ھزاربار به چند و چون اين ماجرا انديشيده بود .ھزار خيال بافته بود و
توجيھی که خود را آرام کند و شرايط گرفتار آمده را نيز پذيرفتنی! تکرار
کرده بود اما ھر بار ھزار راه بنظرش آمده بود .ھزار احتمال و امکان که
اگر می شد يا کمی عقل در کله ی بی عقلشان بود ،می شد يا می توانستند
چنين نمی کردند که کرده بودند.
اوج خيالبافی ھای اين چنينی آن وقت بود که به محاکمه آنان می نشست .شايد
ھزاربار دادگاھی تشکيل داده بود و ھر بار از ھزار بار ،ھزار بحث و منطق
و راھھايی که عاقالنه اش می نمود و با تفکرانسانی اش ھمخوانی داشت ،پيش
می کشيد و قاضی می شد ،وکيل مدافع می شد ،دادستان می شد ،متھم می شد،
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ھيئت منصفه خيالی اش را تشکيل می داد و حکم صادر می کرد و باز ھر بار
از ھزار بار را به ھم می زد و نه خشمش فروکش می کرد و نه به خنک شدن
آنھمه بجان آمدنی می رسيد که در بزنگاھی که با آنھمه خياليدن ،دست داده
بود ،می توانست سر ناروايان خالی کند.
و اينھمه وقتی ھيجان و شور و حال ِ جدل با آنان ،به نقطه برخوردھای رو
در روی خيالی اش می رسيد ،خون در چشمانش جمع می شد که پنداری ھمان
لحظه است که ھمه ناروايی ھای بر سر او آمده را بر ھم بزند و داد بخواھد .و
اين تکرار بی حاصل ھماره ی ھزار باره بود و باز ھم آسياب به نوبت.
ھر بار که از ھزار خيال خويش خسته می شد ،ھزار بدو بيراه نثارشان می
کرد که چطور برای ساختن جھنم شوربختی انسان ،ھمه نيروی شان را بکار
می گيرند و تمام توش و توانشان را برای خفقان ،که آدمی دھن ببندد و کر و
کور ،آن باشد که می خواھند يا می شناسند .
 تو تا کی می خواھی اينھا را دوره کنی؟پرسشی که سالنه ھميشه از او می کرد.
 اين ھم نگويم چی بگويم!جوابی که ھميشه می داد.
مثل ھمان وقتی که چون ھزار وقت ِ مانند آن ،حرفی نداشت بگويد .يعنی
چنگی بدل نمی زد که جدلی داشته باشد که صد من آن را به يک غاز نمی
خريدند .ھيچ چيز عوض نمی شد .يعنی اگر ھم می شد ،فرقی نمی کرد با اين
ھمه ای که تن داده بود و ھزار حسرت بدل کارش شده بود ھزار ماجرا و
خاطره مرور کند.
اگر ھمان وقت که دلش می خواست و ھزار بار ھم ھزار نھيب زد به خودش
که مرگ يک بار و شيون ھم يک بار ،خودش را خالص کند اما نکرد.
مثل ھمان دلدادگی ای که آنھمه دل می تپيد و رنگ از چھره اش می ربود
وقتی خرامانش می ديد و عشوه ھايش را به ھزار نگاه می ستود ،ماجرا فرق
می کرد و اين نميشد که کنون دلمرده ی ھزار خيالی اش را رقم زده است.
شايد ھزار بار شده بود که ھر بار از ھزار بار به اين باور رسيده بود و حکم
داده بود که درست می گفت:
ھزار روز ھم اگر بنشينی و زاغش را چوب بزنی ،آب از آب تکان نمیخورد .با نشستن و پاييدن اينکه جايی يا فرصتی گشاد بدھد ،جز اينکه خودت
را فرسوده کنی ،ھيچ چيز عايد تو نمی شود .بايد بجنبی تا دير نشده است.
وقتی نمانده که بخواھی ھمينطور اين ماه آن ماه کنی و حاال ھم که اينقدر در
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الک خودت رفته ای و خيالھای خودت را کاويده ای که انگار روز و ھفته و
ماه ھم طول و درازی اش را از دست داده است.
يادت ھست برای يک دقيقه ديرکرد چه دلشوره ای داشتی! يادت ھست!؟ ھمان
دلشوره ھايی که ھزار حدس و گمان و احتمال را بر می شمردی و ھميشه ی
خدا ھم بدترين سناريوھا را چنان وحشتزده مرور می کردی که آدمی وا می
ماند به عمق تنشھای درونی که چه بايد کرد! اما جان سگ داشتی آن سالھا.
ھزار بال سرت می آمد و ھزار بار می افتادی ولی باز بلند می شدی .اصال
تخمت ھم نبود که چند سال از تو گذشته و ھمينطور تن دادی به ھرچه بادا
بادی که خالصه صدای استخوانھايت ھم بلند شده و زه وارت در رفت.
شدی فرسوده ای که امروز چارچرخ ات ھواست .آدم ته دلش خالی می شود
با اين دست آن دست ھايی که می کنی .آخرش يک وقت خبردار می شوی که
ديگر کار از کار گذشته و بازھم بايد يک شکست ديگر بقول خودت به
شکستھای گذشته اضافه کنی و باز ھم بگويی اين ھم رويش! اما يک لحظه
نمی نشينی به اين فکر نمی کنی که يک وقتی ھست که بايد بگويی چيزی که
دلت را به آشوب می کشاند .چيزی که ديگر نمی شود مثل آن سالھای ماجرا،
اين پا آن پا کنی و به زمان بھتر موکول کنی.
چه وقت می خواھی باورکنی که تو در ھمان " زمان بھتر" داری سر می
کنی .يعنی ھمين لحظه! يعنی ھمين دمی که فرو می بری و تازه ممکن است
بر ھم نياری بقول خيام! ھمين لحظه بھترين زمان از ھر زمان بھتريست که
بخواھی منتظرش باشی.
شده است که بخواھی ھمه آن فرصتھايی که به زمان بھتر موکول کرده ای،
مرور کنی و ببينی چند بار آن زمان بھتر سر رسيده است!؟ می بينی که
ھميشه ھمين بوده ،ھمينی که مثل ھمين االن اش که زمان بھتر را مفری
درست کرده ای مثل ھمه ی آن زمانھای پيش که خودت را گول زده ای يا
شايد ھم گول نزده باشی اما يک جور در رفته ای يا خودت را متقاعد کرده ای
که تصميمی گرفته ای در حاليکه فرار کرده ای از لحظه ای که دلت می
خواست و نکردی و نگفتی و ھزار بار ھم برای ھر بار خودت را در خلوت
خودت به بد و بيراه کشاندی .حاال ھم مثل ھمان ھاست .اما يک جا بايد برسی
به اين که ديگر وقتی نمانده که بخواھی زمان بھتری را انتظار بکشی .اصال
برای چه بخواھی زمان بھتری پيش بيايد .ھمين زمانی که دلت می خواھد و
سرپايت ھستی و خوش خوشان ات ھم ھست ،برو رک و راست بگو خودت
را خالص کن .يا زنگی زنگ يا رومی روم!
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به اينجا که می رسيد ،با خود به سوزی بی مانندی می گفت:
 کاش می گفتم .کمترين اش اين بود که ديگر حسرتی نمی ماند برايم که چرانگفتم .اما نگفتم و انگار که بايد می شد ھمينی که مثل ھزار حسرت ديگر،
مرورش کنم و آه بکشم.
به سکوت کمر شکنی آه می کشيد و می گفت:
 نه! محاکمه کردن خودم ھم چنگی به دل نمی زند .محاکمه ی چی!؟ ،کی!؟،کجا!؟ چه آشی !؟ چه کشکی!؟ نه ھيچ ثانيه از اين روزگار منتظر تو ايست
می کند و نه بود و نبودت فرقی برايش! اصال خودت ھستی که دنيايت را معنا
می کنی و معنا می دھی .به ھيچ کس و ھيچ چيز ھم ربطی ندارد .يک دم،
يک لحظه ،يک نفس کشيدنی حتی ،اگر به کام تو باشد و بخواھی يا خواسته
باشی آن جور که دلت خواسته ،دم فرو بری و بر آری ،بس ات است به اين
که اينھمه سينه به درانی به چيزی که ھيچ چيزش به تو نيست.

٤
و اما ّسالنه زنی ميانه سال بود که در برھوت کويری ،ھمه ی دار و ندارش
را زير سقف بادنما مانندی جمع کرده بود .سگی داشت که زوزه آن پيش از
آنکه بيم ھر از گاھی سالنه را بزدايد ،ھراس می آفريد و بارھا شده بود که
چوب دستی صافی که از پی سالھا ماندن در دستان او ،جاليی يافته بود و برق
می زد ،در ھوا می جنباند و شبح شبانه می دريد و خيال می رماند.
او زنی چھارشانه با قدی بلند ،ابروانی پھن و کشيده بود که لبھای چاق اش
بزرگی دھانش را می پوشاند .چشمانی درشت و صورتی پر گوشت داشت.
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زير لب پايينش خالکوبی تند و نيلی رنگی ،خود نمای می کرد .شکم برآمده و
پاھای چاقش امان نمی داد که آنگونه که می بايست ،بجنبد .وقتی که فاصله ای
راه می رفت ،چنان آھسته و آرام قدم بر می داشت که گويی آفتاب به آفتاب از
جا بلند می شود.
سالنه يک بز و يک گوسفند با سگی مردنی داشت .در راسته خانه ھای خشتی
ويران شده که ھيچ جنبده ای ساالسال از آن نمی گذشت ،گوشه ای را با
پرچين و چوب و چپرُ ،دور کرده بود.
باريکه آبی از يک قنات بجای مانده از زمانھای دور ،در فاصله ی نفس
گيری از کپر ،قرار داشت که زندگی در آن برھوت را ممکن ساخته بود.
ويرانه ھای بجای مانده از مردمانی که زمانی در آنجا می زيستند و آبادی ای
بود و راه داد ستدی ،به چشم می آمد که سالنه ھيچگاه از ھيچکدام انھا استفاده
نکرده بود که سرپناه محکمتری بسازد .ھرگاه که وسوسه می شد تا در يکی
از آن ويرانه ھا جا و مکانی فراھم کند ،بخود نھيب می زد که از اموال
ديگران دوری جويد .اھل باال کشيدن مال ديگران نيست .مال ديگری از گلوی
او پايين نمی رود.
ھر روز از کپر تا باريکه آب می رفت و پادراز ھم ھمراھش .در غروبگاھان
يکی از اين روزھا ،خيک لبريز از آب بر پشتش ،سوی کپر می آمد .ھنوز تا
کپر راه زيادی مانده بود .برجستگی تيره رنگی ،نظرش را جلب کرد که با
زمينه ھميشگی پای تپه ماھور ِ رو به ماه ،تازگی داشت .پادراز ،سگ ِ
سالنه  ،له له زنان پيش از او زوزه ای کشيده بود.
سالنه خيک آب بر زمين گذاشت و چوبدستی را در ھوا جنباند .با صدايی که
حريف بجويد ھوھو ای کرد .اما ھوھوی ھراسناکش ھيچ بازتابی نداشت مگر
بيمی که ھمان لحظه ھوھو کردن در دل خود او دوانده شده بود .انگار که
بخواھد پيش از ھوھو کردن ،از واکنش متقابل بترسد ،لحظه ای ھراسيده بود.
پادراز با شنيدن صدای ھوھوی سالنه ،شروع به پارس کردن نمود .سالنه
بطرف برجستگی تيره رنگ رفت.
مانند شکارچی ای که تفنگ خالی در دست نشانه رفته ،تھديد کرده باشد ،ھم
می ترسيد و ھم می ترسانيد .با تنھا سالح ھمراھش ،چوب دستی ،بر تکه ی
تيره ی ناھمگون رھاشده بر پای ّتله ی شنزاری بر آمده ،ھی ای کرد .اما ھيچ
صدای نشيند.
دوباره چوبدستی را به گونه ای که بخواھد در آن فرو کند ،فشار داد و ھی ای
بلند تر نمود .وحشت زده چند گام به عقب رفت .حرکت ناگھانی اما مرده وار
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تکه ی تيره رنگ تعجب اش را بر انگيخت .با صدايی که نشان از ھراسش
داشت ،گفت:
 ای بيچاره! اين...اين !.......به لکنت افتاده بود .چنان بھت زده به پيکر افتاده بروی ماسه ھا خيره شده بود
و اين...اين ...می گفت که پادراز بی انقطاع پارس می کرد .سالنه ھويی کرد
تا پادراز ساکت شود .چوب دستی را بکناری نھاد .کنار پيکر ولو شده بر
روی ماسه ھا چمباتمه زد و آن را تکانی داد.
تمام تنش می لرزيد .بزور به خود دلگرمی می داد .خيک آب را روی دستانش
بلندکرد .شکمبه ی خيک را روی زانويش قرار داد و از دھانه ی آن چند
قطره آب بر صورت پيکر افتاده پاشيد.
ناگھان از حالت چمباتمه زده چنان پريد که پادراز عو عو کنان خيز برداشت
و از او فاصله گرفت .پارس کردنھای ممتد و ھراسناک پادراز بيشتر دلش را
خالی می کرد .داشت پادراز را جوری که فرياد کند ،تشر می زد که ناگاه
پيکر آخی گفت .سالنه چنان "ھا " ی با تعجب گفت که خودش بخنده افتاد.
پادراز به سالنه نزديک شد .سالنه دوباره کنار پيکر بھوش آمده با حالت نيم
خيز ،بازوان پيکر بھوش آمده را گرفت و گفت:
 آخه بخت برگشته حتما به نفرين ابليس دچار شدی که راه ات به اينجا کشيده!چھره ی آفتاب سوخته و لبان پوست پوست شده ی پيکر چنان بود که نای
حرف زدن نداشت .با چشمانی نيمه باز به سالنه نگاه کرد و تالش کرد که
روی پايش بايستد اما ھنوز راست نايستاده بود که نيمی به سالنه و نيمی رھا
شده  ،روی ماسه ھا مانند يک تکه گوشت ِ ُ
ولو شد.
سالنه بازھم از مشک آب ،چند قطره با انگشت گوشتالويش ،بر لبان خشک
پيکر چکاند .لحظه ای به آسمان پرستاره ی باالی سر چشم دوخت و زير لب
چيزی زمزمه کرد که از آن خنده اش گرفت.
شايد ھزاربار ھر بار که به اينجا رسيد ھمان خنده را نثار او کرد و گفت:
 يادت ھست!؟ مثل يک تکه گوشت افتاده بودی! شانس آوردی که عقربی،رطيلی ،ماری سراغت نيامد تا به تو برسم وگرنه تا حاال اثری از
استخوانھايت ھم نمانده بود.
ناز بی مانند او در گفتن ھمين که آخرش حسی سرشار از خوش بحالی ِ اينکه
توانسته بود به زندگی بازش گرداندش ،شور خاصی در او می زاييد.
شوری که شايد ھزار بار ھربار با ھزار نگاه ستودنی زير و باالی سالنه را
بوسيده بود .ھميشه ھم با خود تکرار کرده بود که اينھمه در تو ،برھوت ھزار
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حسرت ِمانده در کوله ی با من را خواستنی تر می کند اگر می شد که نشده
بوده باشد.
روزھای نخست اينگونه نبود که بخواھد به اين آسودگی با او و از او بگويد
حتی وقتی ھمه ی تب و تاب ِآن لحظه ی نجات بخش که سالنه به دادش
رسيده بود و با چوبدستی و واغ واغ کردن پادراز تا کپر کشانده شده بود،
پشت سرگذاشته و به خود آمده بود ،سالنه را ديده بود با آن ھيبتی که نه فقط
انگيزه ی بودن با زنی که حس خواستنی ای را در او نمی گيراند بلکه بسان
آدمی که غرق کوھی از افکار دور و دراز خود بوده باشد و بخواھد شرايط
گرفتار آمده را سبک سنگين کند ،با او حرف می زد و چيزی می گفت.
ماه ھا گذشته بود که زير و بم حال و ھوای او را دريافته بود و رسيده بود به
چنان به بودنی با او که گاه حس می کرد بدون سالنه ھوای نفس کشيدنش
نيست.
ھيچ وقت نگفت که از بودن ِبا او بعنوان يک زن وحشت داشت .اصال بروی
خودش ھم نياورده بود که روزھای نخست چه جور از نگاه کردن ِبه او پرھيز
می کرد.
در دل شايد ھزار بار ھربار ھزار لعنت به خود کرده بود که چگونه در خود
از او به قضاوت نشسته بود .اينکه برھوتی گرفتار شده باشد آنھم با کسی که
حتی روزی تصور آن نيز برايش امکانپذير نبود.
اول بار که تحکم سالنه را ديده بود خشمآگين با او برخورد می کرد که يک
لحظه ھم به اين نمی انديشيد که بخواھد بدور از آنچه که می بيند يا ذھنيتی که
داشته ،سالنه را آن طور که ھست ببيند نه آنگونه که می بيند يا می خواھد
ببيند.
سالنه ھيچگاه حرف و کردارش يکی نبود .کردارسالنه بگونه ای بود که يک
دريا مھربانی داشت .يک دريا شور ِ کمک کردن و مراقبت ِاز او که در
برھوت ِتا چشم کار می کرد ،دنيايی بود.
شايد ھزار بار ھربار حتی يک لحظه ھم نشده بود که بخود نھيب نزده باشد که
چه می شد اگر برخوردی می کرده يا کرده بود که اين روزھا را با مالمت
خودش از رفتار و قضاوتی که از سالنه در خود داشت ،سر نمی کرد.
اول بار که پرسيد:
 سالنه در اين بيابان برھوت که ھيچ آدميزادی نيست چکار می کنی؟و سالنه با ھمان صدای آمرانه که بخواھد مرعوبش کند ،می گفت:
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 ھمين که به داد تو رسيدم ،کافی نيست که بودنم در اين برھوت ،قانع اتکند!
و نجات او از مردن و پوسيدن در ريگزاری که ساالسال ملخی از آن عبور
نمی کرد ،ھمه ی کنجکاويھای ديگر در چرايی بودن سالنه در آن برھوت را
پاک می کرد.
وقتی کوله خيالش را باز می کرد و می نشست به ھزار الی خاطره  ،با خود
می گفت:
 چه دارم من!؟ من چه کرده ام!؟ ھيچ! اينھمه که دور را ديده ام از نک دماغخودم ھم مانده ام .حاال چه!
ديوانه می شد وقتی که بتنگ می آمد از ھمه چيز .سر به ھر نشان و نمادی
می کوفت که می توانست در حس ھمگانه اش درک کند .از کپر گرفته تا
يورش بی اما شنزاری که دمار در آورده بود .خشم يک دريا در دلش کوالک
می کرد.
چنان شعله کشانی که ھست و نيست بسوزاند .و ھمه اين آتشفشان در کز کردن
ھربار از ھزارباری که ھزار جان ھم اگر می داشت نشان از حتی از
خاکسترش برجای نمی ماند .در جوش و خروش ھمين يک از ھزار ھا ،در
سکوت انفجاری اش داد کشيد:
 خوب چه می شد اگر ھر چيزی که بودت قدر می دانستی و می شناختی ونمی نشستی به قياس با فردايی که ھنوز نه سرش پيدا بود و نه ته اش و تو با
آن اوتوپيايی که ھيچگاه به حس کوفتن مشتی بر فرق سرت ،درنيافتی که بود
و نبودش را و به ھيچ دادی ھمانی که ھمه چيز بود و چون ھوای نفسکشانه
ات نزديک به تو و چون بودنت ملموس تر.
نکردی .نه! نکردی و به ھزار خيال ھربار به ھزار اما و اگر و عاقل اندر
ھوارت! آه اگر اينقدر دور
سفيه نگريستن ،دور ماندی از نزديکترين "ھا " و
َ
نبودی از آنچه که می انديشيدی و آنچه که دست و پا می زدی در آن ! خيال ِ
خوش بحاالنه ات که سخت جانی ات بود و لجبازانه پا می فشردی و جان
کندنت را به ھيچ ھم نمی ديدی تازه اين آغاز ماجرايت بود تا اينکه....
سالنه مانند کوه عريانی که تا چشم کار می کرد ،مثل پادراز ِھميشه در ھراس
و گريز ،مقابلش چنانکه نداند او ،ھمه ھوش و حواسش به اوست ،دلواپسانه وا
می ماند و حيرت زده که نکند جنون گرفته بوده باشد ،ھر اشاره و حرف و
حرکت اش زير نظر داشت.
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باد نفير می کشيد و يک دشت ُگر گرفتگی به جانش می نشاند .شور ھوايی که
تش بی امان درماندگی را به ھزار نشان چون فيلی به گوشش می آويخت .پا،
دراز می کرد و پادراز چند متر خيز بر می داشت با عو عوی ته گلويی که
کتکش نزند يا که کاری به کارش نداشته باشد و ھماو بود گريزگاه آن ھمه تش
و توش ِ آتشفشان در سکوتش که سالنه در می يافت تف گرفتن او به آخر
رسيده و وقت است چون نسيمی به جان و جھانش بدمد .به ھيبت آمرانه ی
ھميشگی اش به سوی او می خراميد .خراميدنی که زمان زيادی برده بود تا
تحکم و ابھت ارضائی ِ سالنه را دريابد .دست دراز می کرد به سوی او و در
نگاه تھی از ھر تحکمی که به سختی آمرانه می نماياندش  ،سوی او می
نگريست و دلبرانه آغوش می گشود.
يک دشت مھربانی را گويی زمختی برھوتی آميخته است اما يک
فرمانبرداری تسليم طلبانه حتی به کالم بی پشتوانه رامش می کرد و نرم و
سبک چون نسيمی ،شور انسانی می آفريد که به ھزار خيال ھربار از ھزار
رنگ و جالی خيالپردازانه طلب می نمود.
کپر چونان قصر خدايان فراموش شده ،از دل شنزار تا چشم کار کند ،نمود
داشت و او دنيای سالنه را به ھزار گزيريا ناگزير می چشيد و سرشار می
شد .گويی که باز بر تکه پل بجای مانده از بمباران جنگ جھانی دوم
نشسته و زاغ ھزار خيال خويش چوب می زند و چنين نيز باز مرور خيال
بود و رسيدن به يک نتيجه که ھمه دنيا خالصه می شد به ھمان برھوتی که
چون و چرا نداشت و شبھای خيال انگيزش با سالنه می گذشت .ھر شب
ستاره ای می شمرد و به تناسب حال و ھوايی که با سالنه داشت ،بنامش نشان
می کرد.
سالنه ھمين را می خواست .ھمين که رام و آرم ِ او باشد و تمکين کند به ھمين
ستاره از آسمان بخشيدن و شبانی که گاه صدای قلبشان را نيزبه سکوت خويش
قسمت می کردند.
روزھای آن ھمه يکنواختی چنان می گذشت که به آن ھمه جوش و خروش ِ با
ھيچ در برھوت ِبی ھيچ صدای ديگری جز پادراز و خشم و گاه ناز ِ سالنه ،
گويی ھيچ تکرار و يکنواختی نداشت .سالنه حکم می راند چنانکه به يک
گردن گذاشتن ِ ساده و حتی ساختگی او ،يک دريا مھربانی نثارش می کرد.
مانند تھيدستی که ھزار بار ھربار ھمان حرفھای دلبرانه و وعده ھای بی ھيچ
تحقق يافتنی دل خوش کند ،دمان مھربانی سر می کردند و مھر می ورزيدند.
و باز چرخ بر ھمان دور ِ بی انقطاعی می چرخيد که ھر دو به توخالی بودن
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آن آگاھی داشتند اما سالنه چيزی جز آن نمی خواست .و اين اش را مدتھا
گذشته بود که دريابد و بداند که سالنه رگ خوابش کجاست و چه بايد بکند.
شايد ھزار بار ھربار به ھزار شوق به تماشای رودخانه ای می نشست که او
با قالبش بروی ھمان تکه پل ِبجای مانده از بمباران جنگ جھانی دوم ،می
نشست و رويای ماھی سفيدی را در سر می پروراند که تا نداشت .آنقدر در
شبان بی مھتاب کپر توشه ی سالھای رفته را دوره کرده بود که سالنه ھمه
زير و بم آن را از بر کرده بود .گاه چنان می شد که سالنه يادش می آورد که
کدام قسمت از ھزار الی ياد را ناگفته گذشته است و سالنه چنان از ھزار
خيال او می گفت که يادش می رفت ھمه اين ماجرا را دخلی نداشت.
غروب يکی از ھمان روزان داغ برھوت که سالنه مشک آب بردوش با
پادراز ھميشه با او ،می آمد ،بخود نھيب زد:
 سالنه ھمان ماھی ای نيست که آنھمه زاغ خيال را چوب زده بوده است!؟يا شايد برھوت تا چشم کار می کند ،سراب و شن زار تن داده به باد در گذر
ھر از گاھی واقعيت ناگزيری باشد که خياليده بود ھمواره ورای آن خواسته
باشد.
اما سالنه چه!؟
پرسشی که به ھزار خيال به ھربار کاويدن اينکه او به سالنه و سالنه به او،
کدام از کدام چه بوده و کجای ماجرا جايی پاسخی بايد.
ناتمام

 (١اين ماھی از خانواده است که دارای  ٢جفت سبيلک ،ودندانھای حلقی با فرمول  ٣٫١.١-١٫١.٣يا  ٣٫٢.١-١٫٢.٣میباشد.
کپور معمولی فلسھايی درشت و باله پشتی ممتدی دارد .تعداد فلسھای خط جانبی در اين ماھی  ٣٢-٣٠عدد میباشد .دھان آن
کشويی بوده و قابل بيرون زدن است .کپور معمولی در حوضهھای دريای خزر ،رودخانه تجن و تمام حوضهھای آبريز ايران
پراکنش دارد .حداکثر طول در اين ماھی  ١۵٠و ميانگين  ٣٨سانتی متر است .بدن اين ماھی تا حدی دراز است و طول ٣
برابر ارتفاع میباشد .سر ماھی بزرگ و پوزه کند است .باله مخرجی کوتاھی دارد .در باله پشتی  ٣تا  ۴خار سخت و
 (١۶)١۵تا  (٢٢)٢١شعاع نرم و شاخه شاخه وجود دارد .در باله مخرجی نيز  ٣خار سخت و  ۵يا  ۶شعاع نرم شاخه شاخه
ديده میشود.
اين ماھی ھمه چيز خوار بوده و از موجودات ريز بستر آب ،کرمھا ،سختپوستان ،نوزاد حشرات و حتی فضوالت حيوانی و
گياھی ،الشه حيوانات ،تخم ماھيان و حتی نوزادان خود را مصرف میکنند.
در دمای کمتر از  ٧درجه سانتیگراد به صورت دسته جمعی به خواب زمستانی فرو میروند .در آب شيرين به سر برده و
آبھای گرم ،آرام و پوشيده از گياه را دوست دارد.
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در ميان کپور ماھيان میتوان  ۴نوع آن را بر حسب قرار گرفتن فلسھا بر روی بدن از يکديگر تشخيص داد(١ :کپور
فلسدار :که دارای بدنی کامال پوشيده از فلس است (٢ .کپور آئينهای :که دارای فلسھای آئينهای شکل و نا مرتب است.
(٣کپور فلس يک رديفی :که دارای يک رديف فلس در امتداد خط جانبی بوده و ھمگی آنھا به يک اندازهاند (۴ .کپور چرمی يا
برھنه :که فاقد فلس و يا دارای تعداد کمی فلس است.
گونهھای پرورشدادهشده و رنگارنگ به نام کپور گلگون )کوی( معروفند.
به انگليسی CYPRINIDAE :
برگرفته از ويکيپديا
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
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خانه
٢٢فوريه ٢٠٠٩
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وقتی که به خانه می آيم يا حتی ھنوز به خانه نيامده ام اما راه خانه گرفته ام.
حسی يواش يواش آميخته به حال و ھوای خانه آمدن در من جان می گيرد.
حسی که مثل "قرار" گرفتن باشد ،قرار گرفتنی که انگار مثل پرتاب شده ای
بوده باشی که دور افتاده باشد از جايی که بوده يا قرار داشته .جايی که نقطه
ثقل يا آن "جا " يا دايره يا بھتر بگويم ھمان گليم زر و نيمی اش که حاکم و
سلطان و ھمه کاره اش است و آقا بالسری ندارد و ھر کاری که دلش بخواھد
يا اينکه روا بدارد ،انجام می دھد و ھيچ کس نيست که چشم باالی ابرويش
بگويد يا اينکه حتی حق چنين کاری داشته باشد يا اينکه اجازه ی چنين کاری
داده شود .حسی که باھمان خانه آمدن ھمراه است.
حسی که حال و ھوای خاصی دارد .حس آن لحظه ای که می رسی به پايگاه
خودت ،به جايگاه خودت ،به قرارگاه خود .به گليم زرو نيمی خودت .به آن
آخـــــش دلنشينی می گويی و دست
لحظه می رسی .آن لحظه ای که يک ِ
وپايی دراز می کنی .به ھرگوشه از قلمروی زر و نيمی ات نگاه می کنی و
از آن حالت نيم بند و ناپايدار و اين پا آن پا کردن و بودن در جايی که از آن ِ
خودت نيست ،در می آيی ،و چقدر ھم خوش خوشانت می شود ،خوش
سار در تف ِيک کوه خستگی ،را
خوشانی که آرامش دلپذير خنکای سايه
ِ
تداعی می کند .به ويژه که اگر دربدر بوده باشی و برای يک نفس آسوده
کشيدن ،سرقفلی بدھی.
اين حس برای من بسيار بوده است .ھنوز ھم ھست! شايد کسانی که روزگار
دربدری و سالھای دربدری و بگير و ببند را پشت سر گذاشته اند ،بيشتر و
بھتر درک کنند يا ھم حسی کنند با من از اينی که می گويم و دلنشينی ِ اين
حس را ھم بيشتر در می يابند که از چه دارم حرف می زنم.
تازه اين يک سوی ماجراست .ھمين حس را در نظر بگير وقتی که جايی،
شھری ،دياری ،سرزمينی پرت شده باشی يا گريزی زده باشی برای تکانی
خوردن و جنبيدن وگامی برداشتن از شرايط کمرشکنی که قرار داشته بودی و
خواسته بوده باشی يا بايسته بوده باشد کاری کنی که در آيی از آن ،مثل فقر،
بيکاری ،بی پناھی ِ و بی قراری ای که ھيچ ربطی به بگير و ببندت ھم
نداشته باشد و بجای سر به ديوار کوبيدن خشماگينی که آنھمه زور و توانت که
استواری يک کوه را داشته و نتوانسته باشی بدر آيی از آن شرايط دردناکی که
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امانت بريده است و بخواھی در شھر و ديار وجای ديگری تالشی بکنی .مثال
ھمين کارگران گريخته از روستا و شھر و ديارشان برای لقمه نانی و کاری،
ھر کاری که باشد! يا ھر چه که اسمش را بگذاری ،وقتی که به آن جا ،شھر يا
ديار ِ تازه می رسند ھمه چيز ناآشنا و بيگانه است .يک سر و صورتی آب
زدن ،نفسی تازه کردن ،کفشی درآوردن ،جايی لم دادن ،حتی برای برآوردن
ساده ترين نياز مشکل داشته باشند.
وقتی ھمه اينھا را کنار ھم قرار دھی با ھر شرايط يا خاطره يا يادی که داشته
بوده باشی ،رسيدن به خانه ھمراھست با ھمان حسی که در آغاز گفتم و حس
خوش خوشان ِ رسيدن به خانه که ھر گوشه از خانه ات می شود نقطه آرامش
و قرار و سکون تو .از ھمان فاصله پيدا شدن سر و سامان خانه ات ،اين حس
بيشتر و بيشتر جان می گيرد .از لحظه کليد در قفل در چرخاندن بگير تا پا
گذاشتن به قلمروی زر و نيمی خودت .
و چقدر به دل می نشيند حس رسيدن به خانه.
وای اگر سالھا دور بوده باشی از خانه!
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امروز دريا سر ِ بازی داشت ُو من سر ِ فرياد.
 ٢٣فوريه ٢٠٠٩

از ماشين پياده شدم .سرمای نه چندان آزار دھنده ای به ناگاه به صورتم زد.
کاله کاموايی ِ يادگار رفيقی که بقول خود او کاله چريکی ،را از داشبورد
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ماشين در آوردم و چنان تا گردن پايين کشيدم که اگر چھره ام را می پوشاند،
ھيچ ترديدی باقی نمی گذاشت که حتما خبری شده يا می شود از حضور من با
آن ھيبت غلط انداز!
زيپ دراز جلوی کاپشين را که سالھاست در اين خراب مرا در گرمای خود
جا داده است ،تا آخرکشيدم و يقه ھايش را از لبه ی کاله چريکی نيز بر کردم.
دست در جيب کاپشين با يک کوه خيال راه افتادم .خيال از چه و که!؟  ،گفتن
ندارد! آنھم در سن و سالی که ھستيم با آن خاطرات قويتر از ھر زمان و
مکانی باشيم با ھر شرايطی که بنامی اش ،و جستار چه و که ی در خياليدن
ھماره ی اين سالھايمان بيھوده است.
سرازيری کناره ساحل نرسيده
و
!
بلندی
جاييھا
ھنوز به بلندای به تعبير اين
ِ
بودم که چشم انداز دريای در جست و خيز ،خبر از گرگم به ھوای دريا داشت
با ساحل ھميشه در کشاکش ِ آغوشيدن و گستردن با دريا .چه شوريست ساحل
و دريا که در ھر کرشمه و خرامان دريا ،واجويی و واخواھی از ھم وام می
گيرند و چنان در ھم و باھم می غلتند که گاه از ياد می بری که ساحل ِ ھميشه
آغوش گشود برجا ثابت ايستاده و درياست که اينھمه سر پس رفت و پيش
آمدن اش است!
پيشتر رفتم و خيره ايستادم به تماشای سرخوشی ھای دريا تا حال و ھوای خود
و امروز دريا را به ھم پيوند دھم .اما دريا چون کودک بازيگوشی خيز بر می
داشت و دوان سوی ساحل می آمد و گستره ی ساحل که چون جنگل تن داده
به تبر ،آشفته بود ،گيسو افشانی می کرد .و آشفتگی امروز ساحل از آمد و شد
گروه مورچه واری بود که در تدارک تابستان از النه ھا بيرون آمده ودر
برپاداشتن خانک ھای پيش ساخته با آن آزينھای فريبنده برای کشاندن مسافر
به اين سامان ،ھمه ی ساحل را گويی شخم زده اند! و ھمه ی اين سالھا ،
فراوان بوده تداعی يادمانھای من و خزر با آن پالژھای رنگ و وارنگ که
ھمه چيز در برپاداشتن شان بکار رفته بود ،از نی ھای مرداب بگير تا بريده
ھای قوطی روغن شاه پسند! و شاخ و بال درختھای بقول ما گيلکھا توسه
دار!!! که در ھمه جای گيالن ،سبز می شود و به تمام ساخت و داشت
وبرداشت گيلکھا پيوند خورده است و عجيب تر اينکه چقدر دلم تنگ ِ ھمان
خانکھای از لوله ی مرداب و تکه پاره ھای حلب و حصير و پارچه ھای
ھزار رنگ است! و صد البته بيشتر به دلم می نشيند به اين زرق و برق و
تشريفاتی که با ھمه مدرنيت و پيش بينی ھای الزم برای آسودگی و راحتی
انسان ،طراحی و ساخته شده است! مصداق آن که بارھا شايد گفته باشم که
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ھزاران کاخ با ھمه تزئيينھا و زيباييھايش را به يک وجب از خانه ھای گلی
ديارم نمی دھم! ھرچه ھست ريشه در تماميت من دارد اما اين زرق و برق را
با و از ھر چه که باشد ،پيوندی ندارم! در يک کالم بيگانه ام.
به ھر روی ،باران دلپذير به گونه ای که در پاچ رس ِ آب افشان ِ آبشاری
باشی و ريزھای آب بر سر و رويت بنشيند ،آسمان خاکستری را تحمل پذير
می کرد.
انگار که آسمان ھم به بازی گوشی دريا آمده بود .باد می خراميد از دورھای
کرانه ی تا چشم کار می کرد ،و موج می خراماند بر پھنه تيره مات ِ دريا که
کفالوده سوی ساحل داشت و صد البته وسوسه ھای انتظار که موج سر رسد و
پس بکشی از پيش رفتنی که دريا به گشاده دستی ِ ساحل دورخيز می کرد.
از شگفتيھای امروز و حال و ھوای در ساحل اين بود که ھيچ پرنده دريايی به
چشم نمی آمد .حتی آن پرندکھای ريزجسه با پاھای نازک بلند که منقار سوزن
مانندشان را در ماسه ھا فرو می بردند و چيزکی به منقار می گرفتند ،نيز
پيدايشان نبود .و اينجا و آنجا کالغ سياھی ديده می شد که ھمه ی اين سالھای
بودن ِ من و دريا ،يکی از شگفت زديگيھای من بوده که کالغ را با دريا!؟ چه
ميانه ای می تواند باشد! و خنده ھای سالھای نخست دلشدگيھای من و دريا بود
که کالغ را به اشتباه می ناميدم و آن ھم مرا به نشان انگشتی حتی! محل نمی
گذاشت و من ِ غافل از گفتمان متداول اين سامان ،اسمی بر زبان می راندم که
ھيچ گيله مردی حتی در کره مريخ ھم نمی گفت! تا چه رسد من اينجايی با
خلوت کردن دريايی ام.
چيزی نگذشته بود که نه کاله چريکی خشک مانده بود و نه کاپيشين ِ يقه تا
بناگوش باال کشيده! کفشھا ھم ماسه ای و آب تا مچ پايم را خيس کرده بود!
ھيچ نفھميدم که کدام موج در چه لحظه ای غافلگيرم کرده بود .خنده ای به
دريا زدم و ساحل را خط و نشانی که باز گذرم خواھد افتاد!
بخود آمدم ،از فرياد خبری نبود و سر ِ فرياد کردنم ھم!
چه شده بود و کدام از کدام گرفته بوديم! نميدانم اما با ھمه ی شور و حال
دريايی ،نفسی آنچنانی کشيدم که تا عمق جانم نشست.
وای اگر دريا نبود!
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خود کشی
٢٥فوريه ٢٠٠٩
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 بروم ببينم چه کسی است! برای چه بروم .به من چه که او کيست! نه ول کن .به توچه! ديدن که ماليات ندارد! چه کار به او داری! آخر به تو چه! يکی با خودش خلوت کرده!؟ تویبروی آرامشش را بھم بزنی که چه! مگر به سرت زده است! دريا ارث پدرت
نيست! ھر که ھر جور که بخواھد می پوشد ،ھر جور که بخواھد....
 نه! بھتر است مسيرم را عوض کنم .يک جای ديگر بروم .اينھمه جا! ھمه راگذاشته ای صاف گرفته ای آنجا را که يارو خلوت کرده است! برو يک جای
ديگر!
 نه! نميشود! بايد بروم .شايد....ھر قدمی که بر می داشتم ،با خود ھمين جور می گفتم و می رفتم .چشمم
ناگھان به او افتاده بود .تا کنون سابقه نداشت که اين جور به کسی کنجکاو شده
باشم .نمی دانم چرا بطرفش کشيده می شدم .شايد به او نبود که کشيده می شدم
بلکه بايد آن مسير را می رفتم يا شايد به اين خاطر بود که تا امروز کسی با آن
ظاھر که کناردريا آمده باشد ،نديده بودم.
ھنوز به او نرسيده بودم .از دور نظرم را جلب کرده بود .ظاھرش با ديگران
فرق می کرد .مدل پالتويی که پوشيده بود به قدم زدن کنار دريا نمی آمد .مانند
اين بود که کسی با کفش پاشنه بلند ،کوھنوردی کند .ھمچنانکه به او نگاه می
کردم ،جوری که خط راستی فاصله من و او کشيده باشند و من نيز از روی
خط قدم بردارم ،سوی او می رفتم.
نه...نه! فکر نمی کنم اينطور بوده باشد .اينطور نبود .يعنی رفتن به سوی او
نبود .شايد دلم می خواست که به سوی او بروم.
گاھی آدم اين جور می شود .جوری که دلش می خواھد چيزھايی را آن طور
که دلش دوست دارد ،ببيند نه آن طوری که ھستند .من ھم شايد دچار ھمين
حالت شده بودم .بنابراين اينطور ،ھم می توانست باشد و ھم نمی توانست باشد.
اما يک چيز داشت اتفاق می افتاد که ربطی به اين نداشت که دلم چگونه
بخواھد ببينم  .در واقع مثل ھر روز رفتنم به جايی بود که او ايستاده بود.
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ھمانجاييکه بايد کفشم را از ماسه ھا پاک می کردم تا ماسه ھا را با خود به
داخل ماشين نبرم .ھمانجا ھم او ايستاده بود.
از کجا سبز شده بود نمی دانم اما جاييکه سنگواره ھای بر روی ھم تلمبارشده،
قرار داشتند و در دو خط موازی ،موج شکنی را تشکيل می دادند ،او ايستاده
بود .جاييکه روزھا و ماه ھای اول که دراين شھراسکان داده شده بودم ،يعنی
ھراس آميخته به يک اضطراب
پرت شده بودم! در ميان يک دريا ھول و
ِ
آزار دھنده ،که چه جايی خواھد بود ،می آمدم ھمينجا برروی ھمين موج شکن
سنگی که در تاريکی شبھای بی مھتاب مثل شبحی دراز دراز سوی دريا
کشيده می نمود ،مدتھا می ايستادم و به دورھای دريا خيره می شدم .روزھا و
شبھايی که اکنون به آن ،دوره دلداگی ِمن با دريا می گويم.
آنقدر که برروی اين سنگواره ھا در پی اينھمه سال ايستاده بودم ،تمام شکل و
شمايل و ابعاد سنگھا در خاطرم حک شده بودند .حاال که او ھمانجا ايستاده
بود ،می توانستم سنگھای صاف و درھم برھم ِ زير پايش را ھم در ذھن خود
مجسم کنم.
چرخی زد و باز به دريا خيره شد .چند قدمی نمانده بود که به او يعنی به
ھمانجايی که ايستاده بود ،برسم .زن و مرد پيری با قدمھای شمرده از کنار او
گذشتند .سگ پشمالوی لوسی که ھمراھشان بود واغ واغی کرد و پی آنھا
دويد.
کالغ سياھی که اين روزھا در کنار دريا مايه تعجب من است ،در چند قدمی
او چيزی را نک می زد .آن سوترک صدای لودری که بيل دھانگشادش را با
ماسه ھا پر می کرد و از کناره آب تا بلندی ای که پالژھای تابستانی آماده می
شد ،خالی می کرد ،آواز دلنواز دريا را بر ھم می زد.
او ھمچنان خيره به دورھای دريا ايستاده بود و دست در جيب پالتو ،چنان که
گويی مجسمه ای بر سنگھا کاشته باشند ،ھيچ حرکتی نداشت .دريا ھم موج از
پی موج بر سنگھای سينه پھن ،سفره می گشود و در البالی سنگھا آبگيرھای
کوچکی درست می کرد .ھمين آبگيرھا کار ماسه زدايی از کفشھايم را راحت
تر می کرد.
ھوا گرمای دلچسبی داشت .گرمايی که در سرمای خشک و آزار دھنده ی اين
روزھا به دل می نشست .زيپ کاپشين را باز کرده بودم .باد ِھر از گاھی که
چنان قدرتی داشت که می توانست لبه ھای کاپشينم را ھوا دھد ،خنکای
دلپذيری بر تن عرق کرده ام ،می دوانيد.
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ھميشه ھم وقتی ھوا دست و دلبازی اش می گيرد و آبی ِ آسمان را آبی تر و
گرمای اين فصل سال را گرم تر و دريای ھميشه جوشان زمستانی را آرام و
رام می کند ،حس سالھای جوانی می زايد و آن حال و ھوای بازيگوشانه
نوجوانی و مدرسه و آرام و قرارنداشتن ِھمواره را در آدمی جان می دھد.
لبه ھای کاپشينم با باد می رقصيدند و من نيز سبک سبک گام بر می داشتم.
خنکای تنم را حس می کردم به باد ماليمی که از البالی لباس بر تمامی
پوست تنم کشيده می شد و خوش بحالم می کرد.
به او رسيدم .آخرين قدم را برداشتم تا تقريبا چسبيده به او ،پا در يکی از آن
آبگيرھای کوچک گذاشتم .بايد زود اين کار را می کردم وگرنه می بايست
منتظر موج بزرگی باشم تا آب باندازه ای باشد که ماسه از کفشم بزدايد يا در
حين شستن ماسه ھا از کفشم ،موج بزرگی سر می رسيد و مثل خيلی وقتھا که
غافلگيرم کرده است ،تمام کفش و جورابم را خيس می کرد که باز بايد خط و
نشان کشيدن من به دريا تکرار می شد!
پا در آبگير گذاشتم اما ھمه حواسم به او بود .نمی دانم چرا بدون اينکه نگاھش
کنم ،می ديدمش که بسوی من برگشته است .ترديد می کند .اين پا آن پا می
کند .می ديدمش بی آنکه نگاھش کنم .احساس می کردم که ھر دو نفر فکر
مشخصی در سرمان است .کامال حس اش می کردم.
در ھمين حال و ھوای کنجکاوی نامرئی بودم که موجی غافلگيرانه رسيد تا
بخواھم قدم بردارم و از موج دور شوم ،گفت:
- te laat
 دير شدبا خنده گفتم:
-altijd is het te laat! hoe kan ik op tijd zijn!?Nooit! Zij speelt
!zo elke dag met mij
 ھميشه ديراســت .چطور می توانم سر وقت باشم! او با من ھر روز ھمينبازی رادارد
با ھمه قيافه عبوسی که داشت ،لبخندی بر لبانش نشست .در حاليکه دستش را
بسوی من دراز کرده بود ،گفت:
?- mag ik mij voorstelen
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 ممکن است خودم را معرفی کنم؟با خوشرويی ی از خدا خواسته ای دستش را فشردم و گفتم:
- ja zeker! Ik ben Gil
 بله! البته ،من گيل ھستمبا ھمان چھره گرفته ،دست داد و گفت:
- ik ben michela
 من ھم ميشال ھستمبرای اينکه چيزی برای ادامه ی حرف زدن با او گفته باشم ،گفتم:
-Wat een mooi naam
 چه اسم قشنگی داريدشانه اش را با وازدگی خاصی باال انداخت و جواب داد:
- ah…je hoef niet mij U zegen.
 الزم نيست به من " شما " بگويیدر دل لجم گرفت ازاين ادب ايرانی که بيشتر وقتھا بجای صميميت ،رسميت
را سبب می شود ،با لخند دوستانه ای گفتم:
- oh. Ok. Het is makelijk voor mij ook
 اوه ...باشد .برای من ھم راحت تراست.به چشمانش خيره شدم .چشم دريايی ای داشت .در عمق چشمانش چيزی نھفته
بود .چيزی که احساس می کردم ھمه درونش را می چزاند .حس غريبی بود.
يک لحظه خشکم زد از حسی که به من دست داده بود.
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در حاليکه چھره مھربان و دوست داشتنی ای داشت .قد بلندش در آن پالتويی
که با کمربند ھمرنگ پالتو دور کمرش را چسبيده بود ،زيبای خاصی به
حرکتھايش می داد .ظريف و موزون گاه گاه اين پا آن پا می کرد .يک بيتابی
ناگفته ،نھفته در تماميتش حس می شد.
وا مانده بودم .به سرم زده بود که ھر جور شده سر صحبت را با او باز کنيم.
در حاليکه فکر می کردم ،با نگاه خود او را می کاويدم .نرم و سبک موھايش
را به دست باد داد بود .باد مستانه در ھر تار مويش دلنوازی می کرد .با
وجودی که ھوای مطلوبی بود اما چھره اش به گونه ای که از سرما سرخ شده
باشد ،رنگ ُگر گرفته ای داشت .در چشمانش نگاه می کردم که ناگھان گفتم:
-Weet je je heeft een lieve schoonheid
 ميدانی که زيبايی دلنشينی داری؟?!-Oh… dank je wel. Is het zo
 آه متشکرم .واقعا اين جوريست!؟-Ja! Je ben echt mooi. Zo als de zee. Een wilde schoonheid
 بله .واقعا زيبايی .مثل دريا .يک زيبايی وحشی داری.-Je hou van de zee
 از دريا خوشت می آيد-Ja! Ik ben gek op
 آره .ديوانه ی دريا ھستم?-Echt waar
 واقعا؟-Ja. Ik moet iedere dag met het zee zijn.. anders heb ik een
gevoel dat ik iets verloren heb
 بله .ھر روز بايد بيايم دريا .وگرنه احساس می کنم که يک چيزی گم کرده ام- Oh….
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 که اينطور!ھمينطور که با او حرف می زدم ،فکر می کردم .می کاويدمش .حرف که می
زد ،فکرش آنطور که بايد با من نبود .چيزی در نگاھش از آشفتگی درونش
خبر می داد.
پرسيدم:
-Weet je dat het de eerst keer op de strand is dat ik met
iemand zoveel gesproken heb
 ميدانی که اولين بار است با کسی در ساحل اينقدر حرف زده ام.تا بخواھد چيزی بگويد مثل ھميشه شش ماھگی ام گل کرد .فرصت ندادم
چيزی بگويد و ادامه دادم:
-bijna met iedereen is het zo te zeggen lekker weer, slechte
weer. Of de belangrijkste subject is over een hond of een
kat.maar ik heb er absolut geen interesse
 با ھمه مردم اينجوريست که گفته شود ھوای خوبيست يا ھوای بديست يااينکه مھمترين موضوع مورد بحث در باره سگ يا گربه ای باشد  .من ھم
اصال ھيچ عالقه ای به اين سوژه ھا ندارم
گفت:
-Ja, Misschien heb je er gelijk maar iedereen is niet zo.
 بله شايد حق با تو باشد اما ھمه آنطور نيستنددر دل گفتم خوب گفتی .ھمين نکته ی خوبيست که بتوانم به اصل موضوع
بپردازم .موضوعی که با اين ھمه کنجکاوی در من ،جان بلبم کرده است.
ھنوز کلمه ای بر زبانم نيامده بود که گفت:
?-Weet je waarom ben ik hier gekomen
 ميدانی چرا اينجا آمده ام؟97

در يک لحظه حس کردم که می خواھد حرف بزند يا شايد دنبال يکی بود که با
او حرف بزند .گفتم:
?-Nee! Waarom
 نه .چرا؟-Ik been tussen leven of zelfmorden
 من بين مرگ و خودکشی ھستم-Welke liever je
 کدام را ترجيح می دھی؟سکوت معنی داری کرد .شايد منتظر چنين پاسخی از سوی من نبود .اما حالت
عادی و صميمی من او را مجاب کرد که منظور خاصی ندارم .تا بخواھم
چيزی بگويم ،گفت:
-Ik heb zelf morden gekozen
 خودکشی را انتخاب کرده امچنان خنده ی بلندی سر دادم که خودم از چنان خنده ای خجالت کشيدم .خجالت
بيشتر از اينکه او با آن صحبت و موضوع جدی انتظار ھمه چيز را داشت اال
چنان خنده ای از سوی من.
با صدای عصبی پرسيد:
!-Waarom lach je
 چرا می خندی!گفتم:
-Kijk mijn lot! Na zo veel jaren in deze stat, is niemand bij
mij gekomen maar nu dat je bij mij ben. Ben je tussen leif of
?zelfmorden. Volgens jij is het niet belachelijk
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 شانس من را ببين آخر بعد از اينھمه سال که ھيچ کس در اين شھر لعنتیگيرم نيامده حاال که تو ھم گيرم آمده ای بين زندگی و خودکشی ھستی !بنظرت
خنده دار نيست
نگاھش را طوری که بخواھد از من بدزدد ،به دريا دوخت و به ھمان حالتی
که در فکر باشد ،به دريا خيره شد.
پرسيدم:
?-Mag ik vragen waarom wil je zelfmorden
 چرای ميخوای خودکشی کنی؟نگاھی پرسانه به من کرد .انگار دنبال چگونه گفتن پاسخش بود .لکنت کنانه
کلمه ی نامفھومی را تکرار کرد .نفھميدم .تمام تالشم را می کردم که چھره
افسرده ای از خود نشان ندھم .خوشرو يانه به او چشم دوخته بودم و صبورانه
منتظر بودم که به آسودگی حرف بزند .ناگاه چنان ھق ھقی کرد که گويی ھمه
دنيا سرم آوار شده است .بی اختيار دستش را گرفتم و او را بخود چسباندم.
ھيچ نمی گفتم .او ھم ھيچ نمی گفت .لحظه ای به ھمان حالت گذشت .به آرامی
در حاليکه می گرييد گفت:
-Ik hield van hem, nog steeds.Maar Hij waardeerde het niet.
Hij makte relatie met mijn vriendinnen en ze zijn allebei weg
gegaan. Plotseling vloerde Ik alle twee in eens
 دوستش داشتم .ھنوز ھم دارم .ولی عشقم را قدر ندانست .با دوستم رو ھمريخت .ھم خودش رفت و ھم دوستم .ھر دو نفر ناگھان از دستم رفتند.
نمی دانم به سرم زده بود .يا عصبی شده بودم .ناخودآگاه گفتم:
- Wel, je gaat weg ook
 خوب تو ھم داری ميری.نگاھم کرد .من ھم در حاليکه دستانش را در دستان خود می فشردم ،نگاھش
می کردم .با تکان دادن سر و حالت نگاه خود گفته ام را تاکيد دوباره ای کردم
که خوب تو ھم داری ميروی.
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:پرسيد
- Wat bedoel je dat ik ook weg ga!?
 منظورت چه است که من ھم دارم ميروم!؟:بالفاصله با ھمان حالت ناخودآگاھانه گفتم
- Wel wat die zeg je dat je tussen leef of zelfmoord ben, is
het zoals een keuze van weg gaan. Dood of leef betekent
een weg om jou eigen weg te gaan. Maar het is nog niet
precies welke
 خوب اينکه می گويی خودکشی و مرگ يعنی انتخاب يک راه برای رفتن يعنی به راه. يا زندگی يا مرگ.است
خودت می روی اما ھنوز معلوم نيست کدام
:پرسيد
- als je was, wat zou je doen?
 اگر تو بودی چه می کردی: گفتم
- Ik ben het niet . Maar ik denk als je zelfmoord pleegt, Geef
je een goede excuus aan ze alle twee dat het probleem legde
aan jou zelf niet ze.daarom zijn ze weg gegaan
 بھانه ی خوبی به ھر، اما فکر می کنم اگر خودکشی کنی. من که نيستم.دونفر آنھا داده ای از اينکه مشکل تو بودی و آنھا ترا رھا کردند و رفتند
:با شگفتزدگی خاصی پرسيد
- Wat!?
چه!؟100

بی آنکه تغيير به واکنش به او بدھم ،گفتم:
!- ah je weet wat ik bedoel
 اه...خودت ميدانی منظورم چيست!و به صدای شوخ و خودمانی ای ادامه دادم:
- Waarom ben je niet zelfmoord gepleegd voor ik jou
ontmoet dan zou ik niet zo verdrietig worden dat ik mijn
nieuw goede vriendin verloren heb. Het wordt een boete van
mijn zonder enige schuld
 حاال چرا زودتر خودکشی نکردی که من وقتی ميديدمت غمگين نمی شدمکه دوست خوبی را از دست داده ام .من اين وسط چوب می خورم
با حالت شوخی و جدی نگاھش می کردم .اما نمی دانم چرا به چيزی که گفته
بودم باور داشتم .يعنی اگر واقعا پيش از ھمين صحبت کوتاھی که با او داشتم
اگر خودکشی می کرد مانند ديدن يا شنيدن خبر خود کشی ديگرانی که اصال
ھيچ تصوری از آنھا نداشتم ،برخورد می کردم اما اکنون که با او حرف زده
ام و غمی که در او حس کرده ام ،براستی اگر خودکشی می کرد و من می
ديدمش ،غمگين می شدم.
در حال و ھوای فکر و حرفی بودم که ديگر بزبانم آمده بود و باری از حقيقت
نير داشت ،که با لخندی دلجويانه گفت:
- ik heb noch niet zelfmoord gepleegd dus word niet zo
teleurgesteld
 ھنوز که خودکشی نکرده ام پس غمگين نباش!بی آنکه به حرفش اشاره کنم يا اينکه بخواھم به آناليز احساسی که داشت و
داشتم ،بپردازم ،گفتم:
- laat maar… hoe als wij samen een koffee gaan drinken. Het
!is lekker in deze koude weer
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 بی خيال.....با يک قھوه چطوری؟ در اين سرما می چسبد.در کمال ناباوری ام جواب داد:
!- is goed
 خوب است.با حسی که ممکن است ھر لحظه پشيمان شود و برگردد به ھمان جايی که
بود ،راه افتاديم .ھنوز چند قدم برنداشته بوديم که در کمال تعجبم گفت:
- het is goed dat ik met jou gesproken heb.
 خوب شد که با تو حرف زدمبدون آنکه نگاھش کنم ،گفتم:
?!- hoe zo
 چطور؟با صدای آرام که ھيچ نشانی از آشفتگی چند لحظه پيش اش نداشت ،گفت:
-wel ik heb goede gevoel van deze gespreek met elkaar.
 راستش احساس خوبی دارم از اين حرفھايی که با ھم زديم- ik weet het niet wat hebben we gesproken over maar ik
ben blij om een koffee samen gaan drinken.
 من نمی دانم چه حرف زديم اما اينکه ميرويم يک قھوه ای بخوريم خوشبحالم است
داشتم فکر می کردم که ھميشه يک چيزی ھست که آدمی را به اين زمين و
زمان و جھان دور و برمان پيوند دھد .بريدن اين پيوند ممکن است ساده باشد
اما حفظ و محکم کردن آن با اينھمه درد و زخم و ناروايی ای که از ھمه جای
آن می بارد ،کار ساده ای نيست اما ظرافتی دارد که اگربخواھی خوب تنگت
را با خودت وا کنی.
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اما چگونه می توانستم به او منظوری که داشتم منتقل کنم! می ترسيدم ھر
موضوعی را مطرح کنم ،نتيجه معکوس دھد .ناخودآگاه گفتم:
- laat maar wat er ooit komt! Deze hele moment maakt
?!verschil! Denk je niet
 بگذار ھرچه پيش آيد ،ھمين لحظه مھم است .اينطور فکر نمی کنی!؟*دستم را گرفت و در ميان دستانش فشرد .ھيچ نگفت.
تمام
* اين جمله از زمان دبيرستان در ذھنم مانده است که از کتاب چکيده ھای
انديشه اثر صبح خيز حفظ کرده بود که بخشی از يک شعر انگليسی بود به اين
شرح:
Rose kissed me today
?Will she kiss me tomorrow
!Let it be as it may
!Rose kissed me today
برگردان:
گل سرخ مرا بوسيد
فردا نيز چنين خواھد کرد
بگذار ھر چه پيش آيد
گل سرخ مرا بوسيد ) دم را غنيمت است(
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يادم می آيد زمانی که دور از گيالن بودم و در تھران بزرگ مانند قطره ای از
اقيانوس بی در و پيکر ،در پيچ و تاب دھه شصت ،ھزار جان خويش می
شمردم با آن ھمه سربازان صاحب زمان ھار که گاه پيدا در ھيبت گرمکانی
حقير بودند و گاه ناپيدا در شمايل انسانی ِ ھمچون ھمان آمد و شد کنندگان
کوچه و خيابانھای شھر ،که زاغ ھمه را چوب می زدند ،و من نيز می بايست
برای ديدن دو فرزند خويش  ،ناگزير از سفر ھر باره ای به گيالن می شدم.
يکی از بزرگترين و جانانه ترين لحظات برايم خلوت کردن در سفر بود و
صد البته گوش جان سپردن به موسيقی خدايگونه اصيل سرزمينمان که پيوندی
عاشاقانه با آن داشته ام ) دارم ھنوز!( .يکی از ھمين آثار موسيقی ِ قابل
دسترس آن زمانی ام ،نوار کاستی بود با عنوان بی قرار که با آواز شھرام
ناظری بود و آھنگ آن نيز اگر اشتباه نکنم از جمشيد اندليبی ،که باز صد البته
آن نوای آتشفشانانه ی تا عمق جان آدمی ،نی  ،که قطعه ای چاشنی پايانی
يک سوی نوار کاست بود از جمشيد اندليبی با اجرای ماھرانه ی خود او که
ھنوز مايه ھای آن در يادمان خيال انگيز ھميشه با من جانی زنده و حاضر
دارد.
با اين پيش گفتار ھدفم رسيدن به يک بيت شعری بود که در اين اثر موسيقيايی
دکلمه می شد و آن چنين بود:
فراق دوستانش باد و ياران
که مارا دور کرد از دوستداران
ھربار که به اين جای نوار کاست می رسيدم و می شنيدم که اين بيت خوانده
می شد ،با توجه به دربدريھا و اوضاع و احوال سالھای بويژه دھه شصت که
دمار در می آورد و کمر می شکست ،پوزخندی می زدم با زمزمه کلماتی
قصار از ھمان واژه ھای متداول گيلکی در مناسبتھايی از اين دست ،که اين
شاعر)سعدی ( ھم آمده است نفرين کند!؟ و تکرار می کردم با ھمان پوزخند
و گذر تصويری از روزگار ھمان زمانی خود در ذھن خويش :
فراق دوستانش باد و ياران
که ما را دور کرد از دوستداران
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و اين خاطره ای شده تا ھمين دمی که اين چند خط را می نويسم ،باز صد البته
با تفاوتی از زمين تا آسمان در مقايسه با دو حس از پی گذشت اين ھمه سال و
تجربه غربتی که ھيچ از برايش آماده نبوده ام که بقول رفيقی اگر غربت باشم!
)بخوان بگريزم!( چند ماھی دوام نخواھم آورد ،يا بر می گردم در ھمان
خراب آباد که ريشه در روح و روان من دارد! يا به انتحاری پايان می دھم
اين دور ماندن از ديار و يار را!
باری
آن سالھای با پوزخندی ،برخوردم بود با اين نفرين شاعرانه که پرت است
سعدی جان شاعر و گشاد داده است اينجا ،از اينکه چنين نفرينی نثار کند به
آنی که دورش داشته بود از دوستداران!
اما در پی اينھمه سال با چشيدن غربت و دوری و ماندن ِ در اينھمه بيگانگی
ھا ،از آب گرفته که در ھمه جھان ھمان ترکيب اکسيژين و ھيدروژن است و
ھوا که ھمان اکسيژن ھر دم و بازدم ما ست و خالصه خاک که باز ھمان کره
خاکی است
اما پوزخند آن سالھا به تحسين و حيرت و واماندن از نفرينيست شاعرانه که
از سعدی جان شاعر خوانده می شد در آن نوار کاست با آن نوای سحرانگيز
نی جمشيد اندليبی ،تبديل شده است به اينکه آه خدای من سعدی چه نفرينی
کرده است!؟
فراق دوستانش باد و ياران
که ما را دور کرد از دوستداران
و آن پوزخند و اين حيرت را بگذار کنار اشکھايی که ديگر با شنيدن نام
ايران يا ديدن چھره مھربان زنان و مردان روستايی و آن نمادھای با ريشه ی
تا عمق روح و جان من ،بی ھيچ پروايی بر خشکی گونه ھا می نشيند و
سيراب می کند ،می رسی به اينکه چه ھست دوری و فراق! و حسی که در
ھمان يک بيت از شعر سعدی نھفته است با نوای دلنشين نی ِ جمشيد اندليبی که
چه گزينش ِ شور وشانه ای از شعر در تلفيق با موسيقی که صد البته رمز و
رازی است در سرايش يک شعر و بايد دريافت آن را تا رابطه گرفت با شعر
و شاعر که چنان فغان کرده است!
براستی ھم که :
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عينک دودی و چا وکم*
 ١٤سپتامبر٢٠٠٧

باز ھم عينک دودی روی چشمھايش بود .ھمان عينک دودی که بد جوری
مزاحمم می شد.
دفعه پيش کالفه ام کرده بود .اول چيزی که از آن لجم گرفت ھمان عينک
دودی بود .دلم می خواست چنگ بياندازم مثل يک بچه بازيگوش ،آن عينک
دود را بردارم ،يکی جايی بياندارم که ديگر نتواند سراغش برود  .ھمان
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عينک دودی باز ھم داشت برای من سوسو می آمد! انگار می دانست که دلم
برای چشمانش خيلی تنگ شده است.
اصال حواسش نبود .شايد ھم بود ولی طوری برخورد می کرد که حواسش
نيست .تازه رسيده بودم .توی راه داشتم فکر می کردم چطور شده زنگ زده
که با ھم برويم قدمی بزنيم و قھوه ای بخوريم .آنھم چه روزی زنگ زده بود!؟
از صبح بيکاری آزار دھنده ای را گرفتار آمده بودم و کاری نداشتم .غروب
جايی دعوت بودم و بايد می رفتم .ولی تا غروب دو سه ساعتی مانده بود.
وقتی زنگ زد ،به او گفتم که يکی دوساعتی ميتوانيم با ھم باشيم .او ھم قبول
کرد.
بالفاصله راه افتادم تا ھرچه زودتر به او برسم .دلم براش تنگ شده بود .دلم
می خواست ببينمش و تا آنجاييکه ممکن است بيشتر با او باشم.
از بخت بد ترافيک سنگينی بود .نيم ساعتی از وقت من در کالفگی از
ترافيک ،به ھدر رفت .انگار که وقتی عجله داری ،ھمه چيز دست به دست ھم
می دھند تا ديرت بشود .يک جوری که گذشت ِ ھر ثانيه را ھم حس کنی! حاال
برعکس! اگر کاری نداری و عجله ای ھم! ھمه چيز رو به راه می شود!
ھرکاری می کنی وقت نمی گذرد!
نزديکی ھای خونه اش که رسيدم ،زنگ زدم .گوشی را براداشت .به او گفتم
که من تا چند دقيقه ديگه به خانه اش می رسم و آماده باشد .به خانه اش
رسيدم .زنگ زدم  .او نيز بالفاصله از خانه بيرون آمد.
نميدانم چرا احساس می کردم که حواسش نيست .مثل دفعه پيش که ديده
بودمش ،عينک دودی به چشم داشت .اين بار ھم ھمان احساس را داشتم وقتی
چشمم به عينک دودی اش افتاد .عينکی که احساس می کردم ديوار بين من و
نگاه اوست.
نمی دانم چرا وقتی با يکی روبرو می شوم که عينک دودی به چشم دارد،
دچار يک دونگانگی يا دور بودن يا حتی با ھم بودن ِ بی ھم می شود .اين
احساس سبب می شود که از عينک دودی بدم بيايد .احساس می کنم بخش
بيشتر رابطه آدم در يک سايه قرار می گيرد .شايد ھم عادت کردم با نگاه
کردن ِ در چشم آدمھا ،رابطه بگيرم يا وقتی کسی که چشمھايش را نبينم،
ھميشه در يک سايه با او می ايستم .ايستادنی که نصف رابطه ام گم می شود.
دفعه پيش که ديده بودمش و ھمان عينک دودی را به چشم داشت ،فکر کرده
بودم که حتما بايد کاری با ابروھايش کرده باشد که عينک زده و نمی خواست
است ديده شود اما اين بار نمی توانستم يا نمی خواستم ھمان دليل را برا در
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خود توجيه کنم .کمی فکر کردم .ھوای آفتابی بھانه ای شد تا يک جوری بخود
بپذيرانم که بخاطر تابش آفتاب عينک زده است.
ولی ازحالت لب و خنده ای که گاه گاه به لبش می نشست ،حس می کردم که
چيزی احتماال پيش آمده است .پرسيدم:
 حالت خوبه!؟گفت:
 آره! اونام تو اين ھوا چی می چسبه!گفتم:
 مطمئنی چيزی نيست!؟لبخندی زد .انگار که متوجه منظورم شده باشد که برای چه پرسيده ام .گفت:
 آره! چيزيم نيست! من خوبم.سوار ماشين شد .بايد دور می زدم .خيابانی که پارک کرده بودم مثل ھمه
خيابانھای ھلند ،باريک و جيره بندی شده ،درست شده است .طوری که حتی
اندازه پا و قدم آدم و سگ و گربه را ھم محاسبه کرده باشند .تازه در
خيابانھای به اين باريکی ،راه دوچرخه و پياده رو و پارک ماشين ھا را ھم در
نظر گرفته اند.
ناگزير شدم برای دور زدن کمی دنده عقب گرفته و به دھانه خيابان برسم تا
بتوانم راحت تر دور بزنم.
داشت نگاھم می کرد که چه می خواھم بکنم .مثل عادت خيلی ھا که خود در
کنار راننده ی ديگر می نشينند ،احساس نوعی کالفگی دارند .ھمانطور که
دنده عقب گرفته و به پشت سر نگاه می کردم ،توضيح می دادم که چه می
کنم .دوتا ماشين سر بزنگاه پيدايشان شد .ايستادم تا انھا رد شوند .وقتی خلوت
شد ،دور زدم و مسيری که بايد می رفتم را در پيش گرفتم.
پرسيدم :
 کجا دوست داری بريم؟گفت:
 اسخی فنينگن *کمی سکوت کرد .تا بخواھم چيزی بگويم ادامه داد:
 خيلی می چسبه تو افتاب نشستن .بريم کنار دريا يه جايی بشينيم.طوری گفت خيلی می چسبد که فکر کردم ھوای شنا کردن وبه آب زدن به
سرش زده است! يک لحظه واقعا تعجب کردم.
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واقعيت اين است که از او ھر چه بگويی سر می زند .منظورم از ھرچه اين
است که کارھايی از اين نوع ماجراجويی که ناگھان بزند به دريا و کوه و اين
حرفھا! و چقد ھم اين خصيصه اش به دلم ميشيند.
دلم می خواست قدم بزنيم اما وقتی شنيدم که می خواھد يک جايی درآفتاب
بشيند ،چيزی نگفتم .به طرف اسخی فنينگن راه افتادم.
اسخی فنينگن ھم يکی از آن جاھاييست که ھروقت مھمانی ،کسی از
کشورھای ديگر پيشمان مياد ،می بريمش انجا را نشانش ميدھيم .يک جای
توريستی با کازينو و بار و برجکی برای ديدن چشم انداز دريا و فروشگاه
ھای مختلف و اين چيزھاست اما ھميشه جای پارک کم گير می آيد .مخصوصا
که آخر ھفته باشد ،بايد کلی سرگردانی کشيد.
داشتم فکر می کردم که گفت:
 اينجاھا رو خيلی خوب ميشناسم .يه جايی حتما گير مياريم.با حالتی کنجکاو و متعجب نگاھش کردم .عينک دودی مثل يک ديوار بين من
و او ايستاده بود .نتوانستم تعجبم را نشانش دھم اينکه چطور فکرم را خوانده
است .شايد ھم ديده بود و بخودش نمی آورد .شايد ھم لبخندش برای ھمين بود
که به ھوشش نمره می داد که فکرم را ميتواند خيلی راحت بخواند.
يعنی اگر نگاھش را می ديدم .چشمم توی چشمش ميافتاد ،براحتی ميتوانستم
بفھمم چه حس می کند .انگار که دلم برای ديدن چشمانش تنگ شده باشد ،يک
جوری از عينک دودی اش عصبی شده بودم.
حس می کردم که عينکش را بردارم ،از ماشين به بيرون پرت کنم .ولی فکر
می کردم که ممکن است چشمش ناراحت باشد يا نور اذيتش کند .ھمين باعث
ميشد که دندان روی جگر بگذارم و ھيچ کاری نکنم.
خيلی طول کشيد تا جايی را پيدا کنيم .البته برای من فرق نمی کرد .چون با ھم
بوديم و فرق نمی کرد کجا و چطور .خيابانھا را می گشتيم .اينقدر دور زديم
که نمی دانستم شمال و جنوبم در کدام سوست! تا اينکه يک جايی کنار دريا
پيدا شد و ماشين را پارک کرديم.
با ھم راه افتاديم .فاصله کوتاھی را قدم زديم .ساحل نيمه شلوغی بود .باری را
که رو بدريا بود و روی ماسه ھا صندلی و ميزھای رديف شده داشت ،پيشنھاد
کردم .او ھم پذيرفت.
با ھم رفتيم .ميزی را که نسبت به ديگر ميزھا خلوت دنجی داشت و می شد
بخش گسترده تری از ساحل و دريا را ديد ،انتخاب کرد .نشستيم .نيم ساعتی
طول کشيد تا يکی امد و سفارش ما را گرفت! آبجويی سفارش داديم.
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ھوا باد ماليمی داشت .دريا نه طوفانی بود و نه آرام .مثل اينکه بخواھد آشوبی
بپا کند اما چيزی آن را وا ميداشت در تب و تاب پيش از طوفان بماند .ھوای
دم کرده ای دورھای کرانه ی دريا را محو کرده بود.
عينک دوديش مثل ديوار کماکان بين نگاه من و او بود .نميدانستم به کجا خيره
شده است .از ھر دری حرف می زديم .از سياست تا خانواده ،از آبجو و قھوه
و ليمو ترش که اول بار بود می ديدم که با آب جو مزه گسی دارد.
از دست عينک دودی چنان عصبی بودم که دلم می خواست با ليمو ترشھايی
که با ابجو سفارش داديم چند بطر تکيال بخورم تا شايد از شر مزاحمتھای
عينک دودی خالص شوم.
به دريا نگاه می کردم با او حرف می زدم .بر می گشتم تا نگاھش کنم ،اما
عينک دودی لج کرده و سمج کوتاه نمی آمد .وقتی با من حرف می زد يا من
با او حرف می زدم ،عينک دودی نگاھش را می گرفت پشتش و نمی گذاشت
ببينمش.
به دريا نگاه می کردم .گاھی به اين فکر می کردم که دست ببرم عينکش را
بردارم و داد بزنم:
 آخه بی انصاف!!!!!! دلم واسه چشات خيلی تنگه!ولی ھر بار احساس می کردم دير شده بايد زاغ ِ فرصت ديگری را چوب
بزنم.
نمی دانم چطور شد يا چگونه گذشت يا شايد حس بودن با او ھمه ی مرا چنان
در خود گرفت که نفھميدم ھيچ فرصتی دست داد و نداد و نداد.
وقتی يادم آمد که عينک دوديش را می خواستم بردارم که تنھا در راه برگشت
خانه ام بودم!
تمام
* چاوکم به لھجه کرمانشاھی بمعنی چشمم است
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موشھای آتليه
طنزی برای شھال آقاپور و موشھای آتليه اش !

داشت می گفت که:
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 موش ھا ھم داستانی شدن .آتليه امو پر کردن .تا سرمو دور می بينن،مارش و رژه و بزن و بکوب و ديسکو راه ميندازن! با چنان سر و صدايی که
انگارخواننده ھای لس آنجسی دارن کنسرت ميدن! ھيچ کاريشون ھم نميشه
کرد!
او می گفت و من ھم می خنديدم .با خودم می گفتم:
 مگه ميشه آدم تو قرن بيست و يک نتونه مشکل به اين سادگی رو حل کنه!می خواستم بگويم که :
 خوب کاری نداره! گربه ای ،تله موشی ،مرگ موشی! اين مشکل رو حلمی کنه!
اما تا بخواھم حرفی بزنم ادامه داد:
 دنبال يه تله موشی می گردم که موشھا رو نکشه! آخه دلم نمياد کهبکشمشون! می خوام يه جوری بدام بندازمشون که زنده بمونن و ببرمشون يه
جای دور ولشون کنم!
تو دلم گفتم:
 پس دل رحمی و مھربانی تو ،تو روزگار شير تو شير ما ،مشکلی يه ،دنيارو ببين آخه! کسايی در جھان امروزھستن که جنايتھای ھولناکی مرتکب
ميشن که مو بر تن آدمی راست ميشه از حتی فکر کردن به اونا ودر ھمين
دنيای بی ھمه چيز انسانھايی ھم ھستن که دل اونوندارن تا به موشی آسيب
برسه!
کاش می شد ھمه امور جھان انسانی ،در دست ھمين انسانھای پر مھری بود
که با چنين نگاه زيبا و عاشقانه به زندگی می نگرند .افسوس که اينطور نيست
و وضع بگونه ای است که جنگ و جنايت و جنون دنيا را پر کرده! و يک
روز نميشود که خبری ،تصويری ،فيلمی از انفجارھا و کشته ھا و زخمی ھا و
جنازه ھا نبينی! با خود می گفتم واقعا اگر مھربانی و دوستی و زبان خوش و
انسانی جای تنفر و انتقام و مرگ و جنگ را می گرفت شايد شيوه بھتری
برای مجازات و نظام اجتماعی ما پيدا می شد!
چه خيالبافی ھايی که سراغ آدم نمی آيد!
به شوخی گفتم:
 نميشه با موشھا حرف بزنی! يه وقت ديدی حرف سر شون شد! اين روزا کهآدما کر تر از ھر موجودی ان انگار! ھرچی داد می زنی ،اعتراض می کنی،
افشا می کنی! راه و چاه رو نشونشون می دی ،واسه شون جون ميذاری و به
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ھزار خطر و درد بی درمان تن ميدی ولی حاليشون نيست! شايد موشھای آتليه
ی تو حرف سرشون بشه!
خندی دلنشين ھميشگی اش را سر داد .مدتی به خنده و ھيچ نگفتن ،گذشت.
نمی دانم در حين خنديدن به پاسخ دادن يا راه حلی فکر می کرد يا اينکه به
حرف من و خودش می خنديد!
به شوخی گفت:
 آخه زبان موشی بلد نيستم! وگرنه باھاشون حرف ميزدم اينقدر سر و صدانکنن! بجون آتليه ام نيافتن!
از لحن کالم و حس نھفته در پاسخش ،پی بردم که چقدر زيبا و انسانی انديشه
می کند! در حاليکه از حس انسانی اش لبريز می شدم ،خنده ی بلندی سر دادم
و گفتم:
 احتياج نيست که زبونشونو بلد باشی! اصال احتياج به زبون موشی ھمنيست! مگه نمی بينی تو زمونه ای زندگی می کنيم که مثل جنگل! زور ،حق
مياره و ھرکی زور بگه! ھمه اونو می فھمند و اجرا ھم می کنن! يارو با زور
يه ملتو شيرفھم کرده که ازادی يعنی زندون و حق يعنی ناحق ،برابری يعنی
تبعيض! مسجد يعنی دانشگاه! آخوند يعنی سياستمدار! و اقتصاد ھم مال خر!
بعد چطور نمی تونی به يه مشت موش ،حرفتو حالی کنی!!!!!
طوری سکوت کرد که خيال کردم ھمين االن است که بلند شود و برود در
آتليه را باز کند و با موشھا حرف بزند! با خنده ادامه دادم:
 باور کن اگه يه گربه ايرانی با خودت داشته باشی حتما می فھمن چی میگی! يادت باشه که حتما يه گربه گرسنه ی نق نقو ھمرات باشه!
خنده بلندی سر داد .من ھم خنديدم .بيشتر بخودم می خنديدم که برای موش ھا
چه نقشه ھايی می کشم! ياد سگ و موش و گربه ھای داخلی افتادم که ھر
کسی و ھر چيزی که ھست يا زورش برسد ،بجانشان می افتد ،ھيچ کس ھم نه
تنھا ناراحت نمی شود بلکه خوشحال و خندان با قضيه برخورد می کند .اما
بجايی رسيده ام که برای زنده ماندن موشھا و بطريقی که باليی سرشان نيايد،
مشکلشان در آتليه حل شود! در ھمين فکر بودم که گفت:
 از شوخی گذشته! دنبال يه جور تله موش می گردم که موشھا رو گير بندازهولی نکشه!
گفتم:
 فرض کن چنين تله موشی ھم پيدا کردی! موش رو ميخوای چيکار کنی!خيلی جدی گفت:
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 خوب می برمش يه جای دور ولش می کنم!با خنده گفتم:
 يعنی ديپورتشون می کنی! خوب دوباره پاسپورت می گيرن و بر می گردنآتليه! آخه دلشون تنگ می شه! خوب اونام احساس دارن! ھرچی باشه تو آتليه
زاد و ولد کردن ،بزرگ شدن! مگه ميشه اونارو از ديدن اتليه محروم کنی!
فکر می کنی اينکار درسته! بکشيشون بھتره تا اونا رو از آتليه طوری دور
کنی که اصال نتونن به آتليه برگردن!
با خنده شيرينی گفت:
 يه لحظه جدی بگو چيکار کنم! اين موشا ول کن نيستند!با حالتی که خيلی سرم می شود و ھر مشکلی را حل می کنم! گفتم:
 ببين! بھترين راه و انسانی ترين راه اينه که ھمه شونو خبر کنی که سر يهساعتی بيان تو آتليه و اصال ھم نترسن .تضمين بده که ھيج کاری باھاشون
نداری .نه می گيريشون! نه زندونی می کنی! فقط می خوای باھاشون مشکلت
رو در ميون بذاری!
وقتی که ھمه جمع شدن! باھاشون حرف بزن! يه جور مذاکره کن .بگو کاری
به آتليه نداشته باشن .به مالکيت تو احترام بذارنو مزاحم کارت نشن .به نقاشی
ھا و کارھات آسيبی نرشونن .تو ھم باھاشون کاری نداری!
اونا کار خودشونو بکنن و تو ھم کار خودتو بکنی!
خنده بلندی سر داد و گفت:
 چطوره پنير و تنقالت ھم براشون بذارم!؟گفتم:
 اتفاقا گل گفتی! بھترين کار ھمينه که االن می گم! گوش کن!تا بخواھم ادامه دھم وسط حرفم پريد و گفت:
 خوبه خوبه! تو ھم با اين راه حاليی که ميذاری! من دارم جدی ميگم با اينموشھا چيکار کنم! تو ھی به شوخی می گيری!
گفتم:
 باور کن اين ديگه خيلی جدی يه! مگه نمی گی دلت نمياد بکشيشون! مگهنميگی می خوام زنده بگيرمشون ببرم يه جای دور ولشون کنم!؟ خوب اينی
که می گم اصال مو ال درزش نمی ره ! باور کن از شرشون خالص می شی!
يه قوطی پنير بگير و قطعه قطعه پنير ھا رو رديف مثل يه خط راست بچين
تا جايی که می خوای موشھا رو اونجا ول کنی! موشھا ھم سراغ پنيرھا ميان
و دونه دونه ور ميدارن و تا آخرش که خالصه از آتليه بيرون ميان و دور
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ميشن! بعد ھم ھمه سوراخ سمبه ھا رو پر کن و در آتليه رو ببند! به
ھيچکدومشون راه نده! نه پاسپورت بده و نه ويزا! ديگه اصال ھمشونو ممنوع
الورود کن! بذار ھر کاری می خوان خارج از آتليه بکنن!
از خنده داشت روده بر می شد! ھمانطور که می خنديد گفت:
 آخه باز ھم خودشونو مثل نقاشيھای من در ميارن و من دلم براشون میسوزه بھشون پاسپورت آتليه ای ميدم و ميذارم بيان تو آتليه! اون وقت چی!؟
در حاليکه نمی توانستم از خنده شديد حرف بزنم ،ادامه دادم:
 باور کن اين شيوه امتحانشو داده! درسته که ھم از توبره خواھند خورد و ھماز آخور! ولی يه جورايی کنار ميان! يه جوری که نه آتليه رو از دست بدن و
نه بيرون از آتليه رو! درست ميشن کبريت بی خطر! و تو ھم بی درد و سر
به کار ھنريت ميرسی .نقاشی ھات ھم صحيح و سالم خودنمايی خواھن کرد!
مدتی به خنده گذشت .سکوت کرد .چيزی نمی گفت .فکر کردم که حتما راه
حلی را سبک سنگين می کند .نا خودآگاه داد زدم و گفتم:
 باور کن ھيچ چيز بھتر از زور نيست! منتھا اصال بخودت نيار که داریزور می گی! مثل لشکرشی ھای جورج بوش! و دمکراسی با جنگ و کشتن
و غارت کردن!چندتا گربه ی ايرانيه گرسنه ی کشتن موشھا رو ،با خودت
ببر تو آتليه و ھمه موشھا رو ھم بزور جمع کن .خيلی صريح و رک و پوست
کنده بگو که چی می خوای و اونا چه بايد بکنند! بگو که ديگه امکان نداره
سرخود ھر کاری کنن .بايد از سرخود اين ور و اون ور رفتن دست بردارن و
کاری به کارھای تو در آتليه نداشته باشن .گربه ھا رو ھم رديف کن! ھر
کدومشون تکون خوردن گير بندازند! آتليه ھای ديگه اين کارو کردند!نترس!
نه بن الدن تو سوراخ موشھاس نه حکومت اسالمی که بخواد حکومت
نحسشو به رخ موشھا بکشه!
حاال که موشھا حرف حاليشون نيست! بزور بھشون بفھمون! اگه حق و حقوق
و آزادی تو آتليه رو نمی فھمند! با گربه اينا رو شيرفھم کن! گربه ايرونی
حالله مشکالته!
ھنوز حرفھايم را تمام نکرده بودم .می خواستم از دمکراسی با زور گربه ھا
بگويم که گفت:
 اين حرفا چی يه می زنی!! چی رو به چی ربط ميدی!؟ بھتر نيس بجای اينحرفا بگی تله موشی ھست که موش رو بگيره ولی نکشه!؟
باخنده ی ارشميدسی که فرياد يافتم! يافتم سر داده بود ،گفتم:
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 يافتم! باور کن يافتم! کليد حل مشکلت اينه که تابلوی يه آخوند رو بکشیبذاری تو آتليه!! اگه تصوير يه ايت ﷲ رو بذاری چی بھتر!!!!!!! ديگه پشه
و مگس و سوسک ھم در ميرن تا چه برسه به موش ھا! ھيچ موجود زنده ای
به آتليه ات نزديک نميشه!!!!!!
ھمينطور که داشت خداحافظی می کرد ،گفت:
 حضور ھمين موشھا رو به حتی عکس اونا ترجيح می دم! از طرفی اگهعکس اونا رو بذارم ديگه خودم ھم نميوتونم به آتليه ام بيام!
با خنده ی ممتدی ادامه داد:
 صد رحمت به موش و پشه و مگس و سوسک! تو با اينجور حل کردنمشکال ،بجای ابرو درست کردن! می زنی چشو کور می کنی!!!!!!!!!!
واقعا که!؟
گربه ايرانی!
مذاکره با موشھا!
تله موش!
عکس آخوووووووووووووووند!!!!!!!!!!!!
بيچاره موشھا !؟
تمام
نيمه شب  ٩سپتامبر ٢٠٠٧
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ِفنت کردن غربتی

ارديبھشت  ١٣٨٨ماه مه ٢٠٠٩

 چی شده؟ چی باليی سرت اومده که اينجور داره ازت ميره!119

 فونت کردم چی !؟ فونت کردم چيز ديگه ای گيرت نيومد! فونت چرا!؟ من که دست خودم نبود .يھو فونت کردم. منظورت چی يه فونت کردی!؟ ای بابا فونت ديگه! کجا کرديش؟ کنار دريا کسی نبود؟ چرا چه جوری روت شده جلو ھمه فونتو بکنی اصال نفھميدم مگه ميشه!؟ آره! يھو فونت کردم دراز دراز رو ماسه ھا ديگه ھيچی حاليم نشد چيکار کردی که حاليت نشد! دراز دراز افتادن حاليت شد بعد کردنشونفھميدی! واقعا که
 تو ھم گرفتی منو ھا نه! گرفتن چيه! جلوی اون ھمه مردم دراز ميشی رو ماسه ھا بعد ميخوایحاليت بشه! خوب نمی کردی
 بھت می گم دست خودم نبودا خودتو کنترل کن! مگه ميشه ھمينجور روز روشن سوار يارو بشی تو چی می گی؟ ھمينی که تو می گی ! من چی می گم؟ تو می گی رو ماسه ھا دراز دراز فونتو کردی. درسته. خوب! تو ميدونی فونت چی يه! چی يا کی!؟ بابا فونت کردم .نفسم يھو قطع شد .غش کردم افتادم اھا!! منظورت ِفنت کردی120

 چه فرق می کنه فنت يا فونت ديوونه فونت که خط تايپ تو کامپيونره!!! چطوری کرديش! ِفنت! نه فونت! ھمون ديگه خوب چرا از اول نمی گی غش کردی ،نفست گرفت! سرت گيج رفتافتادی! از حال رفتی ....اينھمه کلمه تو فارسی ھست مجبوری طوطی وار
ھمينجور از واژه ھای غير فارسی استفاده کنی
 عادت ديگه! تو ھم اين وسط گير می دی به چه چيزايی ھا! خوب حاال بگو چی شد؟ اصال نفھميدم چی شد .ناگھان دراز شدم رو ماسه ھا ُو دور سرم سياھیرفت .تو اون بی حالی ُو بی رمقی دست رو سينه ام گذاشتم .ديدم
ھنوزضربان قلبم به راھه! ريغ رحمتو نکشيدم باال .نفسھامو بکندی حس می
کردم .صدای کودکانه ای به گوشم اومد که می گفت:
!- oh mama mama kijk
 مامان مامان نگاه کن!ديگه چيزی يادم نيست که از اون ببعد چی شد.
 خوب شد مردم بودند اونجا وگرنه حروم شده بودی تا حاال وقتی چشامو باز کردم ،چشمم افتاد به چھره ھايی که ھيچکدومشون آشنانبودن .آسمون تا حاال يادم نمياد اونجور آبی و صاف شده باشه! المصب
نميدونم چرا اونجوری برق می زد .تابش آفتاب از ميون موھای طاليی زنايی
که باالی سرم خم شده بودن ،خيال ورم داشت که نکنه مرده ام! اون دونيا
ھستم.
 مگه اون دنيا چش آبی ھم ھست!؟ باور کن جدی می گم .يه لحظه فکر کردم مردم رفتم اون دنيا! اخه اينقدر توگوشمون کردن که اون دنيا چی تيکه ھايی ھست و چه ھا می کنن! چی
خبرايی ھست که ديگه آدم ناخودآگاه يه حس الکی داره که نکنه خبرايی ھست!
 خوب بعدش! بعدش که چشامو چندين بار با دست مالوندم ُو به چھره ھايی که مقابل چشمامدايره زده بودن ،نگاه کردم .ديدم راس راسی يه دنيای ديگه ام! تابش آفتاب و
گذر نور از الی موھای طاليی اين چھره ھا برق عجيبی داشت .وا رفتم.
پرسيدم:
 من کجا ھستم121

کسی چيزی نگفت:
 من مرده ام يا زنده؟باز کسی چيزی نگفت .دوباره با صدای مطمئن تری گفتم:
 خوب يکی ،چيزی بگه! من مرده ام ؟ بھشت اومدم!؟باز ھم چيزی نگفتند .ھمونطور زل زده به من نگاه می کردن .يھو يکيشون
دستی بطرفم دراز کرد که يه بطری اب داشت .با ديدن تصوير روی بطری
آب خشکم زد؟ در دل گفتم:
 خدای من! اينجا کجاست؟ نکنه من در بھشت کافرا افتاده ام!؟ واقعا که بھشت مسلمونا ھمه شون ريشو پشم ُو.... باور کن شوخی نمی کنم .تو خنده ات ميگيره ولی من اون لحظه واقعا فکرکردم که مردم! تو ھمون حال شک و ترديد مردن و زنده بودن پوزخندی
بخودم زدم ُو گفتم:
 من که مسلمون نبودم تا تو بھشتی باشم که اون ھمه تو گوشم خونده ان!چنان خنده ای کردم که گل ازھزار گل چھره ھا باز شد.در ميان خنده و پچ پچ
چھره ھای باالی سر می شيندم که می گفتن:
?- wat is aan de hand
 چه خبره؟?- Is hij dood
 مرده؟- nee! Denk ik niet
 نه! فکر نمی کنم?- Wat is het
 چی شده؟- Laat maar
 ول کنتا اينکه يکی از چھرھھايی که خوش بحالم ھم بود از چشايی که داشت،
پرسيد:
?- gaat het
 حالت خوبه!؟با شنيدن ھو خات ات! فھميدم که نه اون دنيا ھستم و نه بھشتش! به خودم
اومدم ،پرسيدم:
 ?waar ben ik122

 کجا ھستم؟مو طاليی ای که با ناز و مھربونی دلچسبی حرف ميزد ،گفت:
!- je ben op strand! In een lekker weer
 تو کنار دريا ھستی! تو يه ھوای خوبداشتم بلند می شدم که گفت:
- nee nee nee! Eerst moet je een dropje water drinken dan ga
!je op staan! Niet zo hast jonge
نه نه نه! اول يه چيکه آب بخور بعد بلندشو! نه اينجور با عجله پسر! داستان تعريف نکن برام! بگو خالصه فونتو کردی يا نه! بس کن جونه مادرت! حال ندارم! بعد چی شد آخرش!؟ چی می خواستی بشه! ا...........اون ھمه سرت ريختند! ھيچکاری نکردی! برو تو ھم! تو ايران به الل زن نميدن! تو اروپا به بی پوال!تمام
*ضعف ،کم نور ،غش ،ضعف کردن ،غش کردن Faint
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يک ديدار
با يادی از تابستان خونبار  ٦٧و يارانی که پر کشيدند

ھمه شب نالم چون نی)(١
كه غمی دارم
دل و جان بردی اما
نشدی يارم
با ما بودی ،بی ما رفتی
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چون بوی گل به كجا رفتی؟
تنھا ماندم ،تنھا رفتی
گرداگرد اتاق نشسته ايم .پدر ،غزلی از حافظ را تمام کرده است .سمت راست
او مادر با خوشرويی به ھمگان نگاه می کند تا چيزی کم و کسری نداشته
باشند .در باز می شود .صدای نجواگونه اش از راھرو بگوش می رسد .در
لحظه ی چشم بر ھم نھادنی ،به جمع ما می پيوندد.
کنارم می نشيند .يک دريا مھربانی از او در دل من است .ھر وقت که دلم می
گيرد ،ھم اوست که به دادم می رسد .يادم ھست که وقتی اول بار ديدمش،
کوله ای با يک بند بر پشتش ،سه گوش آويزان بود .دستانش رھا با قدمھايی
که يک دنيا ترديد به ھرگامش می شمرد ،پيش می آمد.
نگاھم به نگاه او گره خورده بود .جا خورده بودم .حرکتی از من ساخته نبود.
برای چند لحظه که نمی دانم ثانيه ای يا دمی يا ھر چه که بخواھم اندازه اش
دھم ،فاصله ی زمانی ای بود ،که در آن لحظه بی نھايت ِ دست پاچگی شايد
بھترين شناسه بوده باشد! ،وا مانده بودم .وامانده بودم ازيک دريا دلھره در
نگاھش.
با خود کنجکاوانه تکرار می کردم:
 چی شده !؟ از کدوم جھنمی جان بدر برده!؟ چی به سرش اومده !؟ کدوم بیپناھی ای گرفتار شده که اينجوری مثه يه ويرانه کوھی آوارشده راه ميره!؟
کجا ميره!؟ چی می خواد!؟ شايد چيزی نمی خواد بلکه خواسته که بياد! اما
کی!؟ چرا!؟ اونام اين وقت ِ روز!؟
لبانش خشک شده بود .پريشان ِموھايش از زلف گريز زده از روسری اش،
پيدابود که با چه شتابزدگی ای بيرون زده بود.
ديدنش از من ھيزمی ساخته بود که آن ھمه دلھره و ترديدش به آتش ام کشيده
بود .ھر لحظه به دامنه ی شعله ھای اين آتش افزوده می شد .گر می گرفتم.
آرام آرام از خودم دور می شدم .آتشی در من زبانه می زد که سوختن " من ِ "
تا چند لحظه پيش را آغازيده بود .من می سوختم از آن ھمه که او با خود می
کشيد.
آفتاب در گشاده دستی بامدادی اش ،آسمان بی ابر را چنان پيراسته بود که ھر
چيز و ھرکس را به تازه شدن و بال گشودنی شاد برای يک روز زندگی می
کشاند اما اين لحظه در اين نقطه از جھان که ھيچ چيزش با ھيچ جای اين
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روزگار ھمخوانی ندارد ،ماجرای ديگری جاری بود .نقطه ای که روشنايی،
به ناله ی بنده واری خوش می نشيند و لبخند ،واکنش رم کرده ايست که ھر
آدمی پروای پرداختن به آن را ديرگاھيست باخته است.
ھمه ی راه ھا ،بيراھه ھاييست که انگار آب در النه شان سرريز کرده باشند،
مورچگانی در آمد و شد ِ بی انگاره به روز ُو بامداد ُو آفتاب ،و صد البته
دمار آنچنان درآمده که جنگل در تنازع بقاء آن رشک می برد ،از اينھمه که
در ميانشان رخ می داد ،می گذشتند.
يک خانه ،يک شھر ،يک سرزمين در دلھره شدنھای ناگزيری تن داده بود .و
من ِ شايد بی تاب تر از ھمه ،درون خويش را پرسوزتر از ھرچه سوزناک
می يافتم ،در بيم و دلھره و ترديد آن که ديدمش ،از خود دورمی شدم .دور
شدنی که از ياد بردن ِ از چه و برای چه ُو که ،در اين بامداد آفتابی پی
جستاری بيرون زده بودم.
نزديک تر شده بود .در نگاھش اندوه و خشم آميخته به دلھره و ترديد حس می
شد .ھر چه بيشتر پيش می آمد ،بيش از پيش مرا بخود می کشيد .از دلشوره
ای سمج بجان آمده بودم .انگار که به تماشای چشم اندازی دلنشين بوده باشم و
ناگاه آتشی ھمه ی آن را به دود سياھی بنشاند ،جا خورده بودم.
به خود نھيب می زدم .به ھر احتمالی که مرا از آن حال و ھوا به در آورد،
فکر می کردم .ھمه توان خويش را بکار می بردم تا شايد بتوانم از آنھمه که
می ديدم ،رھايی يابم اما ھيچ چيز دست من نبود .اختيار باخته به آتش کشيده
می شدم .می سوختم .درد ناخودآگاھی در دل خويش حس می کردم.
آرام آرام آخرين قدمھايش را برداشته بود وبه کنار من رسيده بود .پھلو به
پھلوی من ايستاد .آھی کشيد و آخی گفت .نگاھش کردم .دلم می خواست با
ھمه جان خويش آرام اش کنم .دلم می خواست ھر چه که باشد تا ھر چه باداباد
از آن ھمه اندوه و ترديد و دلھره بکاھم.
يادم ھست ھمانطور که نگاھش می کردم و دنبال حرفی و کلمه ای و
موضوعی که سر صحبت را با او باز کنم ،پرسيد:
 کسی مونده يا ھمه شون پر کشيدن!؟نگاھش کردم .نگاھی که به ذره ای اميد که ھمه مانده باشند و يک دريا ھراس
که کسی نمانده باشد! تا بخواھم بگويم که کسی خبر ندارد چه شده است ،گفت:
 به ھمه کميته ھا سر زدم .ھيچکدومشون نه اسمی از اش ھست نه ساک ولباسش که کشته باشندش.
ھنوز چيزی نگفته بودم که ادامه داد:
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 زندگيشون به يه " نه " و " آره " بسته اس! ھيشکی خبر نداره چی شده.ھمينجوری دارن می کشن.....
نگاھش می کنم .لحظه ای از آن ديدن اول بار خالصی ندارم .با جنگل ِ
افشانش که با آن ھمه داغ زندگی ھوار می کند ،ادامه می دھد:
چون كاروان رود فغانم از زمين بر آسمان رود
دور از يارم ،خون می بارم
فتادم از پا به ناتوانی
اسير عشقم چنان كه دانی
رھائی از غم نمی توانم ،تو چاره ای كن كه ميتوانی
نگاھش به نگاه من گره می خورد .چھره اش به ھزار زبان می گويد ما
ھستيم! ھنوز ھستيم! ھست ما زندگی را در اين خراب آواز می دھد و بودن ما
کابوس اين قاتالن است .بودن ِ ما خواب از چشم زندگی ُکشان اسالمی می
زدايد.
به برق نگاھش با ھزار شوق ھم آواز می شوم:
ای شادی جان سرو روان
كز بر ما رفتی
از محفل ما چون دل ما
سوی كجا رفتي؟
تنھا ماندم  ،تنھا رفتی
چو ن بوی گل به كجا رفتی؟
تمام

) (١برگرفته از شعر رھی معيری ،آواز استاد بنان در برنامه گلھا بنام کاروان
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آخر خط
ِ

 ١٩مه ٢٠٠٩

لبخندی به لب دارد .ھرچه کلنجار می رود ،بطری آب از جيب بارانی اش
بيرون بيا نيست که نيست .نگاھش می کنم .ھمانطور که چشمم به اوست .ھفتاد
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بھاری بايد پشت سر گذاشته باشد .پيرمرديست چھارشانه ،بلند اما مثل درخت
زمستان زده ای فرسوده تر از ھم سن و سالھای اين سامانی اش بنظر می
رسد.
از خط پياده رو می گذرم .اتوبوسی که از انتظار ِ عبور پياده ھا نفس تازه
کرده است ،به محض اينکه پا به پياده رو می نھم ،راه می افتد .مسافری از
شيشه پھن و گشاد اتوبوس به بيرون خيره شده است .با نيم نگاھی به او ،از
پيرمرد دور می شوم .دوچرخه ای در انبوه دوچرخه ھای رديف شده از
حالت ايستاده می افتد .جوانکی با گوشواره ی زمخت و خالکوبی ھايی
سرتاسر بازو شانه که خودنمايانه در معرض نگاه ھمگان گذاشته است،
دوچرخه را بلند می کند .از جيب شلوارش چيزی فلزی در می آورد .زنجير
قفل دوچرخه را می شکند .مردم بی توجه به دزد دوچرخه به راه خود ادامه
می دھند .نگاھش می کنم .به سرم می زند با تلفن ھمراھم عکسی از او بگيرم
اما زود پشيمان می شوم.
بدون اراده به پشت سر نگاه می کنم تا پيرمرد را ببينم به کجا رسيده است.
براحتی در ميان انبوه مردمی در حال گذر ديده می شود .می بينمش که با چه
اشتھايی بطری آب را به طرف دھانش می برد .لبخندی بر لبانم می نشيند.
چه سخت است از قدرتباوری ِ کوھی جابجا کردن ،آدمی برسد به زمانی که
برای در آوردن يک بطری ِآب اينقدر سخت جانی کند!
به ايستگاه قطار می رسم .عقربه ھای ساعت برخالف ھميشه ھيچ شتابی نشان
نمی دھند .نيم ساعت به حرکت قطاری که بايد سوار شوم ،مانده است .به
دستگاه خودکار بليط فروش که سر راه ورودی به داخل ايستگاه با آن رنگ
زرد و آبی قد کشيده است ،می رسم .ھر بار خواسته ام بليط بگيرم ،اندوھی
در من جان می گيرد .احساس خوبی ندارم وقتی فکر می کنم که انسان ھر
روز سراسيمه وار ماشينی تر می شود .ھمه ی چيزھايی که بنوعی با يک
حس متقابل است از حيطه تماس انسان دور می شوند.
با حالت وازده ای کيف پولم را از جيب بغل در می آورم .کارت بانکی را در
شکاف کوچک مخصوص پرداخت می ُسرانم .شماره شناسايی شخصی را بر
روی صفحه شماره ھا دانه دانه فشار می دھم ،پاسخ منفی می شود .دستگاه
خودکار را با اخمی که به فروشنده ی صبور اما مايوسی شبيه شده و به
خريدار بی پولی برخورد کرده باشد ،نگاه می کنم.
پرداخت به مشکل بر می خورد و کارت را از شيار مربوطه پس می کشم.
حرفی نمی توان زد .کسی نيست پاسخ دھد .نگاھی به کارت می کنم .آنرا به
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جلوی پالتومی سايانم تا شايد آن بخش حساس و مغناطيسی کارت تميز شود.
آن رادوباره در ھمان شيار مخصوص فرو می کنم که انگار با دھن کجی
روبرويم دھان گشوده است.
شماره را دوباره با دقت بيشتر و آرامشی که ندارم! فشار می دھم .ھر عدد را
بازبينی ی دقيقی می کنم که درست فشار داده باشم! لحظه ای پرداخت انجام
می شود .با غر ولندی کارت را از دستگاه پرداخت خودکار که ديگر ور آمده
و نيمه بيرون مانده ،می کشم .ھنوز کارت را در کيف نگذاشته ام که بليط
قطار از شيار ديگری بيرون می زند .آن را ھم از شيار بيرون می کشم .تا بر
می گردم ،از صفی که پشت سرم تشکيل شده بود تعجب می کنم .به آنھا نگاه
می کنم و به دستگاھھای پرداخت ديگر ھم ،اما با ديدن آخرين نفری که به
دستگاه خودکار ناسزا می گويد ،در می يابم که تنھا دستگاھيست که ظاھرا
کار می کند.
از کنار صف می گذرم .بايد به سکوی شماره پنج بروم .تابلوھا را نگاه می
کنم .بروی ھر کدام مقصدی با ساعت و ايستگاھھايی که قطار می ايستد،
نوشته شده است .از دور تابلوی سکوی پنج را می بينم .صدای خش خش پله
برقی که يک نفس کار می کند ،در مقابل ھر سکويی قد کشيده است و مثل
ماری که از ميان خس و خاشاک بخزد ،با سرو صدا باال می رود .بر روی
ھر پله ی آن ،تک و توکی تنبالنه ايستاده اند.
برای رفتن به سکوی شماره پنج ،به پله برقی مربوطه نزديک می شوم .ھنوز
پا روی پله برقی نگذاشته ام که پيرزنی کشان کشان می رسد .کمکش می کنم
تا با من روی پله برقی قدم بگذارد .کنار ھم باال می رويم .زن ِ شوخی است.
با خوشرويی چيزی می گويد که بسختی می توانم بفھمم چه می گويد .به باالی
پله برقی می رسيم .زير بالش را می گيرم وکمکش می کنم تا براحتی روی
سکو پا بگذارد .از من تشکر می کند .پير زن بروی سکوی پنج آ می رود و
من سکوی پنج ب.
روی نيمکتی در قسمت سيگار کشيدن مجاز ،می نشينم .نمی دانم در فضای
باز آنھم در ايستگاه قطار که عبور ھر قطاری با سرعت که در ايستگاه توقف
نمی کند اندازه ھمه ايستگاه ،ھوا جابجا می کند ،تقسيم بندی آن به محدوده
سيگار آزاد و ممنوع ،چه معنا دارد! يادم می آيد که دود ُو بوی سيگار برای
کسی که سيگار نمی کشد ،چقدر آزار دھنده است! اما من که پيپ می کشم،
چه!؟ ولی چه فرق می کند! کسی که نمی خواھد در معرض دود ُو بوی تنباکو
ُو توتون و ته سيگارھای رھا شده بنشيند ،می تواند محدوده ديگری باشد ،و
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اھل دود ُو سيگار ھم بی عذاب وجدانشان دود می کنند! پوزخندی به خود می
زنم .دنيا در تب و تاب چه فاجعه ھای ھولناک است! من به چه فکر می کنم!
در حاليکه به تابلوی مربوط به محل کشيدن سيگار نگاه می کنم ،بطرف اولين
نيمکتی که خالی در تابش نور تکه پاره شده خورشيد لم داده است ،می روم.
روزنامه ی مترو را روی زانو می گذارم .از جيب پالتو پيپ و توتون را در
می آورم .پيپم را چاق می کنم .می گيرانمش .در اشتھای اولين پک بامدادی،
پيپ کشيدن به دل می نشنيد! ھنوز پک زده ُو نزده ،چشمم به عکس اوباما می
افتد با جمله ی دنيای عاری از سالح ھسته ای! پوزخندی می زنم .باز اين
يانکی ھا چه کابوسی برای جھان خواب ديده اند! چه سالحی مرگبارتر از
بمب اتمی ساخته اند که شعار جھان عاری از بمب ھسته ای سرمی دھند .شايد
ھيروشيما و ناکازاکی تکراری شده است .حريصان ِ جھانخوار فاجعه ی تازه
ای می جويند .ھمچنانکه با خود تکرار می کردم ،گربه در راه خدا موش نمی
گيرد! صفحه اول را ورق می زنم.
پرنده ای از باالی سقف نيمه باز سکوی شماره پنج پرواز می کند .صدايی از
آن سوی سقف با آن پرنده انگار واگويايی می کند .پرنده ای که ھميشه بھار و
تابستان و پاييز سر و کله اش پيدا می شود .سحرخيزترين پرنده ايست که
ديگر به صدايش عادت کرده ام .يعنی سه فصل سال با صدای اين پرنده پيوند
خورده است .رابطه عجيبی با اين پرنده دارم .مثل برگ ريزان پاييز و حس
آن مدرسه رفتنھا و بازيگوشيھای سالھای دبستان و خيابان گرديھای جوانی .و
اما اينک سالھای استخوان ستبری! پيونديست با اين پرنده ی پر سر و صدا.
پرنده ای که دير تر از ھر پرنده ی ديگر به خاموشی شبانه کز می کند.
صدايش گاه چنان است که انگار حرف می زند .دوستی می گفت روح چينی و
ژاپنی در قالب اين پرنده ھا رفته است چون با آواھايی که می خوانند مثل آنھا
حرف می زنند!
ته سيگار يک نفر که از مقابلم می گذرد ،کنار نيمکتی که نشسته ام ،می افتد.
نگاھش می کنم .با گفتن ،متاسفم ،ته سيگارش را بر می دارد و در جای ته
سيگارھا می اندازد .جوری که نگاھم می کند و به پيپم زل می زند ،می گويد
که سيگارش راحت است با پيپ ِ غلط اندازت چه می کنی! چشم از نگاھش بر
می گردانم.
صفحه روزنامه مترو را مرور می کنم .به ساعت نگاه می کنم .ده دقيقه به
رسيدن قطار مانده است .کيفم را باز می کنم .ياداشت ديشب را مرور می کنم.
بايد چيزی به آن اضافه کنم .از متن آن راضی نيستم .دست می برم تاخودکار
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از جيب بيرون بکشم .ھنوز دست در جيب بغل نکرده پشيمان می شوم .داخل
قطار بھترين وقت برای خواند ن و ياداشت کردن است .آخرين پک را به پيپ
می زنم .دودش چنگی به دل نمی زند.
پالتويم را مرتب می کنم .کيف را باز کرده ،روزنامه و کاغذ ياداشت را
داخلش می نھم .بلند می شوم .سکو شلوغ شده است .ھمه در امتداد خط
نارنجی صف می کشند .در ميانشان چشم به سويی دارم که قطار بايد از آن
بيايد .نوار موازی فوالدی راه آھن تنھا جای ايستگاه قطار است که تميزی
آنچنانی نمی نمايد .پرنده ای در فاصله دو نوار موازی فوالد ،الی ترواورس
ھای بتونی چيزی را نک می زند.
صدای سوت حرکت قطار از سکوی شماره  ٦بگوش می رسد .قطاری از
سوی ديگر می رسد .چرخھای فوالدی آن با صدای دلخراشی روی نوار
فوالدی کشيده می شود .لوکوموتيو قدرتمندی جلوی آن مانند اژدھايی که ُدم
درازش را بکشد ،بروی نوارھای موازی کشيده می شود .صدای دلخراش
چرخھای فوالدی به ناله تبديل می شود .ناله ھای ممتد به شماره می افتند.
آخرين ناله ای که از آن بلند می شود ،ايست ِ کامل اژدھای حريصيست که بی
حرکت ھو ھو می کشد و بی قرار ِحرکت دوباره است.
درھای آن باز می شوند .انبوھی از مردم از آن خارج می شوند .نگاھم را از
مردم بر نداشته بودم که صدای رسيدن قطاری که بايد سوار شوم از فاصله ای
تا ايستگاه می رسد .از دور ھيبت آن لحظه به لحظه گيراتر و ديدنی تر می
شود .صدای دلخراش تکرار می شود .ممتد و بلند و بلند تر .ھمه روی سکو
صف کشيده اند .صدای ممتد ودلخراش چرخھای فوالدی ھر لحظه کند تر و
فاصله دار تر می شود .ھمه اين پا آن پا می کنند.
ھيچ نگاھی به سوی غير از قطار نيست .دستھا به کيف و ساک و کاغذ و
نوشابه ،بيتابی آدمھارا می شمارند .صداھا زياد شده است .خمودگی به حرف
زدنھای بلند و خنده ھای ممتد تبديل شده است .انتظار ِ آمدن قطار می رود که
جايش را به انتظار رسيدن به مقصد دھد.
قطار تا بايستد ،چند واگن از ما دور می شود .به داخل واگنھا نگاه می کنم.
شلوغ نيست .برای ھمه جا ھست .طبقه پايين قطار پر تر از طبقه باالييست.
برايم ھمين خوشايند است .طبقه باال را ترجيج می دھم  .طبقه باال چشم انداز
وسيع تری دارد .درھا باز می شوند ،چند نفر پياده می شوند .چند نفر ديگر
سوار می شوند.
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به چند نفر نگاه می کنم .چند نفر به چند نفری نگاه می کنند که من ھم يکی از
آن چند نفر در ازدحام سوار شدنم .قطار تکانی می خورد .صدای چرخھای
فوالدی بلند می شود .اژدھای حريص دم خود را می کشد.
از شيشه کنار به بيرون نگاه می کنم .نوارھای موازی به شبکه ای تو در تو،
ميدان وسيعی گسترده اند .لحظه به لحظه شبکه نوارھای فوالدی از چشم انداز
من دور می شوند .سايه روشن منظره ھای بين راه حس می شود .از ايستگاه
دور می شوم .صدای چرخھای فوالدی ديگر گوش خراشی رسيدن به ايستگاه
قطار را ندارد .يک نواخت به جلو می رود.
انتظار ِ به مقصد رسيدن ھنوز در چھره ھا ديده نمی شود .به ساعت نگاه می
کنم .چھل دقيقه به مقصد مانده است .چھل دقيقه انتظار به مقصد رسيدن.
از تب و تاب ازدحام ايستگاه قطار خبری نيست .آرامشی خاص در واگن حس
می کنم .فضای سبز که در تابش بامدادی خورشيد بسيار به دل می نشيند،
چشم انداز زيبايی از پنجره مرا به بيرون از واگن قطار می کشد .درختان
انبوه که چتر زده بر بيشه ای حضور برجسته تری نسبت به انبوه سبز در نگاه
من دارند ،ديده می شوند.
گاه تک درختی دورافتاده در فاصله ی تا چشم کار می کند ،چنانش می بينم که
انگار دست بر کشم شاخ و برگی از آن به چنگ می آيد.
برگھای پھن درختکی مرا می برد .گويی ھمين ديروز بود که کاشته بودمش.
از کنار رودخانه می گذشتم .مثل ھر روز بازيگوش و کنجکاو .گاه بوته ی
گلی می کندم گاه مشتی بنفشه برای مادر .درختچه ای قد می کشيد .کنارش
چمباتمه زدم .حس خوشی در من جان گرفت .از خاک کندمش .به خانه
برگشتم .باغ ھزار محصول جلوی خانه مان جان می داد برای کاشتن اين
درختچه.
از حياط خانه گذشتم .مادر ،کنار حوضچه ای مشغول شستن ظرفھای شام
ديشب بود .از روی پرچين کوتاه باغ پريدم .در فصله چند متری ِدرخت نارنج
ايستادم .جاييکه که خيلی خوش بحالم می شد ،خم شدم .خاک نرم و خيس صبح
را کنار زدم .چاله ای کوچک کندم .درختچه را در آن کاشتم .با آفتابه ای که
بر لوله آن يک تکه اندازه کف دست قوطی سوراخ سوراخ شده وصل شده
بود ،برداشتم و به درختچه آب دادم .درختچه با من! نه! با من نه! حتی سريع
تر از من قد می کشيد .ھيچ نفھميدم چه شده بود .کی از من بلندتر قد کشيده و
شاخ و برگ گسترده بود .روی يکی از شاخه ھايش جای من شد ،وقتی که
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مادر از صدای سازدھنی بتنگ می آمد و مرا از اتاق می رماند با تاختی که
چھارنعل ِ يک اسب ھم به گردش نمی رسيد.
بھترين جای من شده بود آن درخت با شاخه ای که رويش می نشستم و خوش
خوشانه سازدھنی می زدم .درختی با برگھای پھن در فاصله ی ايوان خانه تا
آن سوی باغ که زاغش را ھمواره چوب می زدم .انگار که لحظه شماری می
کردم تا ميوه دھد .پيش پايش ،درخت انگور ،ھمان رز باال بلند پيچاپيچ ،که
غوره ھر ساله ای آبغوره خانوار ما می شد ،دلبری می کرد.
چه درختی در چه چشم انداز ِ من! که مست نگاھش در سالھای جوانی با حس
شيرينی در من از ديدن باال بلنديش! ھمان درختچه ی نازک ِ کنار رودخانه در
صبحگاه بازيگوشی که سر از باغ خانه در آورده بود و من! آری من! کاشته
بودمش! که از من فرازتر با شاخه ای که ساز زدنھای مرا در لم دادن پس از
گريز از تشر مادر ِ بتنگ آمده از سر و صدای ناھنجار ساز زدنھای ناشيانه
ام؛ قسمت می کرد .مسافر بغل دستی ام بلند می شود .با کنجکاوی نگاھم می
کند .کيف بدست ايستاده در کنار من که بلند شو! از چه نشسته ای که آخر خط
است.
حس عجيبی است .برای درخت من دلم تنگ است .دلتنگی ای با يک غم
خواستنی در من جان می گيرد .بی تابم می کند .ھوای خاک و مادر و باغ.
ھوای گريز از اينھمه که رفته و می رود ،انگار که سر ايستادنش نيست! اخر
خط اش کجاست!؟
کودکانه دلم لج می کند .وسوسه ای محال ،ناگاه چنان عميق سرکشانه جان مرا
جيغ می کشد که وا می مانم در آن! من درختم را می خواھم.
عجيب نيست .نه!؟ آه! فکری چون نت نانوشته ای در نوای ھماھنگ حس يک
دنيا دلتنگی ،از اوج فريادواره ای زير و ھوار کش ،ھو می کند :ھی! تو
کجايی!؟ چه خوش خوشانه ات ھست! چه می گويی! وای! مانده ھنوز خانه
ای!؟ باغی!؟ درختی!؟
چه بر سر درخت ِ من آمده است!؟ کسی خبر دارد!؟
تمام
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دادا وای نانا وای
اکتبر٢٠٠٩
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١
اصلن نمی شد فھميد که داشت می گفت يا می شنيد! درست نمی دانم .وقتی
داشت تعريف می کرد اينجور بود که چيزی مثل گفتن يا شنيدن يا نگاه کردن
و نديدن .مثل اين زمان بودن و نبودن .حس دوگانه ی ھم بودن و ھم نبودن.
حال عجيبی است بودن نبودن در زمان و مکان مشخصی که ھم باشی و ھم
نباشی.
حواسش نبود .يعنی خيال ِ ھميشه الت اش رفته بود به ھمانجاھايی که بی
دلبخواه بر بال اش می نشاندش و ھيچ ھم به او يا انتخاب او نبود که چه و
کچا و چگونه! شايد با ھمين حال و ھوابود که گفت ناخودآگاه بزبانش آمد:
 دادا وای نانا وایو با شنيدن ِ
?! Wat zegt uچه می گوييد!؟
بخود آمد ديد يک ھلنديست با او يا او با ھلندی .ھلندی که ديگر وطن دومش
شده است ھنوز ھم نمی داند چطور شد که به اين سرزمين اينگونه دل باخته
است که وطن دومش می داند .ھمين وطنی که وقتی از آن دور می شود ،دلش
تنگ می شود .تازه فقط دلتنگ شدن نيست ،بلکه مھمترين حسی که در او
ريشه دوانده آن حس امنيتيست که دارد .خودش بارھا برايم گفته که در
بازگشت از سفرھای ھر از گاھی ،وقتی از مرز گذشته و وارد ھلند می شود
احساس تعلق می کند ،احساس امنيتی به او دست می دھد که با حس ِھميشگی ِ
بودن ِدر غربت ،دلنشين است.
با ھمه اين تعلق و حس دلبستگی ،باز يک پای ماجرايش می لنگد .ھنوز در
حال و ھوای دوگانه است .مثل بودن نبودنی که ھميشه دچارش ھست .بودن
آنجا و نبودن در آنجا ،بودن در اينجا و نبودن ھم!
با چنين حال و ھوايی برخوردھايش داستانيست! مثل ھمين نمونه ی
شاھکارش که براستی آدم وا می ماند که چگونه ممکن است يکی تا اين حد از
زمان و مکان کنونش بيرون باشد .يک لحظه تصور کن که بخواھی در
واکنش به يک ھلندی و پاسخ به او بگويی:
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و اين را بلحاظ زبان گفتاری آدمھای مختلف از دو زبان و فرھنگ کامال جدا
و متفاوت در نظر بگير که اگر مثال يک چينی بخواھد در مقابل برخوردی از
تو ،بزبان چينی واکنش نشان دھد! چه می شود!؟
معمايی شده است حال و روز اين سالھای دور بودن از سرزمين مادری!
گريزگاھی ھم نيست .چه بخواھی چه نخواھی فکر و روح و جان آدمی در
يک پارادوکس حتی تحميلی سير می کند.
آنجا بودن و اينجا زيستن .بودنی که شايد نزديکترين دور بودن .آنقدر نزديک
که ھمه چيز و ھمه کس را حس کنی و با ھر لحظه ی آن بسر ببری ولی دور
باشی چنان که گويی به فاصله نوری از ھمه چيز و ھمه کس فاصله داشته
باشی.
جوری که آنقدر در خودت تکرار می شوی که خيال واقعيت روزمره تو می
شود .عينيت می يابد .ديگر در حالت مقايسه و داشتن بديلھای تا کنونی ات
نيست .خيال ،واقعيت زندگی اين زمانی تو می شود و آنچه که بر تو رفته ،ھر
چه و ھرجور که بوده باشد ،گذران ھر روزه تو می شود .واقعيت ملموسی که
ديگر نه خيال است نه گذشته ی توست .نه آن دوری که اينھمه به آن نزديکی.
در چنين حال و ھوايی خيال است که معرکه گردان ھمه ی لحظات توست و
نه اينکه تو باشی که خيال بکنی) خيال ترا می کند نه تو خيال!(
شايد بگويی بيراه می گويم .پرت و پال می گويم .دارم آسمان و ريسمان می
بافم .باورکن اينطور نيست  .عين حقيقت ِ بودن ِ اين زمانيست .باال و پايين اش
ھم بستگی به خود آدم دارد .يعنی اينکه يکی بصورت ناگسسته و ديگری
پيوسته و خانه خراب کن و يکی ھم جسته و گريخته درگيرش باشد اما چيزی
که ھست اين است که در ھرکس وجود دارد .وجود داشتنی که به ھر حال با
يا بی تناسب خود را در آدمی می دواند.
می گفت اولين ھمبازی او سگی بود که ھنوز در دور ترين خاطره اش از آن
بياد دارد که در حياط فراخ و گسترده ی خانه ای روستايی ،دست در دست
کسی بزرگتر ،بزرگ که برای نگاه کردن او و ديدن چھره اش انگار که می
بايست تا آسمان سر بلند کند ،يا کنارش راه می رفت.
با خنده ی ريسه واری که کودکی اش را مثل کارتنی بکشد و نگاه کند می
گفت دنيای کودکی ،دنيای عجيبی است .ھمه چيز عجيب است .ھمه چيز و
ھمه کس چنان بزرگ و دست نايافتنی می نمايد که چنان بزرگ شدن ،آرزويی
می شود تا نگاه کردن تو نيز چنان بزرگ و دست نايافتنی بنمايد.
137

پدر اولين قھرمان کودکی می شود .آدم بزرگ ،غولی است که اندازه يک کوه
مقابل او می ايستد .مادر ،جانانه ايست که با ھمه بزرگی و عظمت بی مثالش،
دست يافتنی و فتح شدنی است اينکه ناز کنی ،داد بزنی ،طلبکارانه ھر کاری
از تو سر بزند و او با ناز و مھر و عشق ،ھميشه آغوش گشايد و تسليم تو
باشد .تنھا بزرگ ِدست يافتنی ای که در آن می گستری ،مانند موجی شتابان
که بر دامن ساحل می گسترد و آرام می گيرد.
آخر چطور می شود که آنقدر از زمان کنونت دور شده باشی که به يک ھلندی
جواب دھی:
 دادا وای نانا وای!؟اما انگار به حرف من گوش نمی دھد يا نمی خواھد که به اين زمانی اش
بپردازد ،جوری که در افکار خودش غرق شده باشد ،می گفت که اولين
ديدار ِھيجان انگيزش ،دريا بود.
در ھمسايگی خانه ای که بدنيا آمد و اولين بار برای ديدن دريا راه افتاده بود،
تابستان گرمی بود که ھنوز گرمای ماسه ھا را بياد دارد .ماسه ھای تپه ماھور
که تمامی يک سوی ساحل را پوشانده باود با آن ساقه ای سوزنی اش .اسبی
ھم جلوی شان پيش می رفت به مھميز سواری درآمده که جای پای اسب،
خنکای ماسه ای می شد برای پای برھنه کوچکش که ھر گام می شمرد يک،
دو ،پنج ،ھشت ،سه که شمردنش ھم خنده مادر را به دنبال داشت با نازی که
با اينھمه شوق ياد می کند انگار ھنوز شيرينی ھمان ناز را در ضمير يادھای
دور خود مزه می کند.
گفتم خيلی از خودت دور شدی .نگرانت می شوم.
اما بی آنکه به روی خودش آورده باشد که چيزی گفته ام ،يا شايد واقعن نمی
شنيد يا نمی خواست بشنود چون ھمانطور به حرفھايش ادامه می داد.
می گفت اولين دھی که بياد دارد ھمانجاييست که بدنيا آمد با دورترين
خاطرات سگ و دريا .در سايه روشن ذھنش تصوير زنی است که بر پای
ستون ايوانی نشسته وبه تاريکای شب چشم دوخته است .غمگين ،انديشه اش
را می شمارد ،از اين احتمال تا آن ممکن .او مادرش بود .ھمان خدای مھر و
بخشش و تکيه گاھی که خود می لرزيد و پناه می داد .چه شوقی در چشمانش
برق می زد وقتی از خدای مھرش می گفت.
قھرمان او ھمان پدری که چنان بزرگ می نمود تا مدتھا ادای او درآوردن،
کارش شده بود .از حرف زدن تا راه رفتن و غذا خوردن و نشتسن بروی
پاگرد پله ای که به درخت نارنج خيره می شد.
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بغض غريبی در نگاھش موج می زد وقتی می گفت حاال ديگر نه خدای مھر
و عشقش بود و نه قھرمان استوره ای اش .ديگر آن غولھا رفته بودند و
بزرگی را دوردستھای کھکشان می ديد .ديگر به دريا و کوه و دشت و ستاره
گير می داد .مثل اينکه خودش غول شده باشد.
می گفت می دانی! گاه آفتاب مثل حسرتی می شود به دل آدمی وقتی که
احساس می کنی آسمان ِ پوشيده از ابر انبوه را بر شانه ھات تلمبار کرده اند،
سنگينی ناخود آگاھی را احساس می کنی .انگار که بخواھی قد راست کنی و
نتوانی اما از خميده بودن وخميده ماندنت بجان آمده باشی .دلت برای تابش
آفتاب تنگ می شود .مثل ھر چيز ديگری که از تو دريغ داشته شود يا دور
مانده باشی از آن .ھوايی که انگار برای شمردن غمھايت آمده باشد.
آسمان که دلش می گيرد ،اگر نم بارانی باشد و نيمچه سرمايی ھم تنت را
بنوازد ،باز می توانی بگونه ای با آن کنار ايی و به نوايی و سازی و ترانه
ای ،حال و ھوايی داشته باشی اما وقتی انبوه ابر تيره برشانه ھات سنگينی می
کند و دلت ھم که انگاه ھمه غم ھای دنيا را در خودش دارد ،می نشينی بر ھر
چه ابر و ھوا و آسمان ،بد و بيراه می گويی و شايد اگر پايی دست دھد پياله
ای نيز چاشنی بد و بيراه ھا و حال و روزت می کنی.
اما وقتی به نقطه ای رسيده باشی که ھيچ چيز چنگی بدل نمی زند و خود مانده
ای با خيال بازيگوش ات که کودکانه جست و خيز کنان به ھر ناکجايی سرک
می کشد ،گم شده يا گم کرده ای می شوی که با ھيچ نماد دور و بر خودت
ھمخوانی نداری.
شايد پر بيراه نباشد اگر گفته شود که خود نيز نمی دانی دنبال چه چيزی می
گردی .حس آشنای روزگار بودن در حالت معلقی که معلوم نيست بر روی
زمينی يا در آسمان ،مانند ذره گرد و غباری که به ھر سو کشانده می شوی .
و گاھانی که آفتاب يکريز و بی انقطاع می تابد ،طوری می شود که انگار ھمه
زورش را جمع کرده تا بسوزاند .بسوزاند ھر چه که ھست و نيست .اما تا
بخواھی به روشنای تابش بی دريغش در آفتابخيز يا آفتاب نشين ،دل دھی و
شادمانی ای کنی و پايی بکوبی ،به چشم بر ھم نھادنی می گذرد.
حواس ات به من نيست .به من يک لحظه جواب بده که چقدر بايد خيالت
سرکش شده باشد که ندانی به يک ھلندی می گويی:
 -دادا وای نانا وای!؟
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اما انگار نه انگار که با من ِ اين زمانی ،در زمان اکنون در ھمين جا ،ھمين
لحظه ی با ھم بودن که حتی نفسھايمان با ھم تالقی می کند ،نخواھد جواب
دھد .انگار که از زمان اکنون بيرون است .ادامه داد شايد در آفتاب ،سايه ھا
سرقفلی داشته باشند .شايد به دل بنشينند آنگاه که از گرمای تابش نا آرام و داغ
آفتاب می گريزی و در پناه سايه ،امان می جويی .سايه مثل يک ناجی که
بدادت رسيده باشد از مخمصه می گريزاندت اما ھمين سايه ای که اينگونه
دادرس توست وقتی سايه خودت می شود ،سايه تويی که گريزت نيست از آن
و ھر کجا که باشی با توست و مجال يک گام خارج از حصار چھارچوبھايت
نمی دھد ،از دستشان بتنگ می آيی .سايه تو می شود مايه آزار تو .وای اگر
که در مسيری يا مناسباتی قرار بگيری که ناخواسته و بدور از اختيار تو ،بر
سر تو بيايد آنچه که نبايد .در تنھايی خودت می نشينی و لجت را سر سايه
خودت خالی می کنی که با تو سر سيتزش است .سايه ای که در ضمير تو ،در
ذھن تو ،روح تو پناه نا آراميھای تو از سوزناکی نابگاه گرفتار آمده ات می
شود.
سايه ھا رھايت نمی کنند .سايه ھای دور و دراز ،باز نه می توانی کاريشان
کنی نه می توانی بگريزی .و آن زمان که مشکل ازار دھنده ای با خودت
شروع می شود ،مشکلی که اگر روال نامتوازن و نا متعادلی داشته باشد ،می
پوکاندت .آنھم وقتی که رھا نيستی از سايه ای که با تو به ھرجا و ھر راھی
می آيد و ول کنت ھم نيست .سايه ای که به آفتاب و مھتاب ربط ندارد و با تو
است .از تو و با تو.
با ھمه تنشھای درونی گاه می رسی که ھمه چيز و ھمه کس را وا دھی .دنيای
کنونت را عطايش به لقايش ببخشی .دلت می خواھد در بروی از ھمه دست و
پا گيرھای زندگی و روزگار کنونت و دل بکنی از ھمه آن .نه اينکه تحفه ای
بوده باشی يا بدانی ات! نه! ھمينکه در ھمان قالبھای خودت ،ھرچه که باشد،
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بتنگ آمده باشی و ھيچ چيز دور و برت خوش بحالت که نکند ،ھيچ! بلکه از
تکرار آنھا بتنگ آمده باشی و گريزت ھم نباشد.
با اندوه دلگيری ادامه داد ،می دانی! بجايی رسيده ام که بزرگترين آرزويم
اين است که بروم يک جای پرت و روستايی ،يک خانه کاھگلی بگيرم و در
کوره دھی روزگار خودم را داشته باشم و باغی و بزی و گوسفندی ،خودم
باشم و طبيعت و ھيچ.
فکر می کرد تعجب خواھم کرد چون ترديد عجيبی در نگاھش حس کردم.
شايد فکر می کرد که حتما به سالمت فکر و عقل اش شک خواھم کرد .يا
کمترين حالت اينکه بگويم خيال پردازی می کند .اما وقتی ديد که می گويم
 آه........چقدر من ھم دلم می خواھد يک ھمچين کاری کنم.باورش نمی شد .ھنوز شک داشت که جدی می گويم .انگار اول بار بود که
آرزوی اش را اينچنين صاف و پوست کنده بزبان آورده بود .با چنين حسی از
باور و ناباوری گفت ممکن است که خيلی چيزھای زندگی شھری و ماشينی
که دارد حالی اش نباشد تا وقتی که نداشته باشد .ھمين نظم و ترتيب اجتماعی،
ھمين چيزھا مثل آب و برق و گاز وتلفن و انترنت و کامپيوتر و دوا و درمان
و چه می دانم ھمه چيزی که به راحتی چشم به ھم زدنی برايمان فرايش است
و برايش عادی شده است اما وقتی از دست داد ،دشوار باشد .ولی از ھمه اينھا
خسته شده است .نه اينکه خوشی دلش را زده باشه ! نه!
ھنوز حرفھايش به آخر نرسيده بود که با صدای گرفته ای گفتم سرانجام بايد
از اين دلتنگی بدر آمد .روزی می رسد که بخواھی به اصل و ريشه خودت
بازگردی .وقتی که بيتابی ات بيداد می کند .قرارت نيست .زمانی که ھيچ جای
اين کره خاکی آنجايی نمی شود که در آن زاده شدی ،پا گرفتی ،خاطرات دوره
ھای مختلف زندگی ات از کودکی تا نوجوانی و از نوجوانی تا بلوغ و سالھای
ماجراجويی ھای دلنشين شکل گرفته و در ضمير تو حک شده است .دلت
تنگ می شود مانند مرغ مھاجری که کوچ فصلی از زندگی اش به ھردليل به
آخر رسيده يا مانند آن از جا کنده ای که ھوای جا و کاشانه خود دارد .سرانجام
می رسی به نقطه ای که دلت ھوای خاک خودت را می کند .آن وقت است که
به چند و چون اين زمانی ات نمی انديشی .به اينکه چه داری چه نداری ،چه
باخود ببری و چه برجا بگذاری .اگرت جدلی باشد از ھمان نوعی که اشکبار
و ھراس کندن از النه و آشيانه پدری به اين دوره از غربت و دوری کشيده
شدی ،ناگزيری يا شايد گرفتار چنان شوق و شور و حالی باشی که به چند و
چون کندن و بازگشت نيانديشی .آن زمان است که ترا در خود غرق می کند و
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به ھيچ چيز جز ھمان دم نمی انديشی .وای اگر که باز خاک پدری خويش
ببينی و ھمه نشانه ھای سرزمين مادری و نمادھايی که ھنوز بکر و زالل در
آيينه بی زنگار ذھنت باقی مانده است!
انگار سراپاگوش شده باشم  ،نگاھش می کردم .با ھمان حالت شايد متفکرانه
اما کزکرده ادامه داد فرض کن کوچ کرديم .گيرم که رفتيم به ھمان جايی که
از آنجا کنديم يا کنده شديم .گيرم که ھمه اين سالھا ھر چه بود و گذشت و
ھست و می گذرد ،خوابی و رويايی و کابوسی بوده باشد که حاال از آن رھا
می شويم يا اينکه می خواھيم رھايمان کنيم و بزنيم دل به دريا و ھر چه
باداباد ،بريزيم ھر آنجه که اندوخته روح و فکر و جان و روان ماست .گيرم
که رفتيم و رسيديم به ھمان خاکی که اينھمه دل به شيدايش داده ايم .خاکی که
ھيچ دم بدون آن بر نيامد .اما با اين سالھای رفته و دگرگونی ھای خود چه
کنيم .گيرم که دگرگونی ھای ما بر ھر مشلکی فائق آيد و ھر چه را به ما
بپذيراند اما آن سوی ما چه!؟ دگرگونی ھای آن سوی ما چگونه است؟ اين سو
که بوديم ،به ھر درد بی درمانش ،جلو رفت .جلو رفتنی که گاه گويی فاصله
نوری بين اين سو و آن سو گذاشته است .اگر پذرفتن ما از سوی ھمانھا که بی
تاب ديدنشان و بودن با آنھاييم مارا در چھارچوبی پذيرا باشند که با ھيچ حس
و برداشت و فکر و روح ما نيز ھمخوانی نداشته باشد ،آن وقت چه!؟ کوچ
دوباره ای در خاک پدری نيست که در زادگاه خود به غربت بنشينی!؟ آن
وقت بيگانگی ھا را چگونه بايد تقسيم کرد!
بی اختيار گفتم ھمه چيز نسب است .ھيچ چيز صد در صد نمی تواند باشد.
مثل شادترين خنده ھای تو که سر ميدھی ،آن ته ھايش يک جايی رنگی از غم
در خود دارد ،حاال از ھرچه که باشد ،خودش را نشان ميدھد .مثل شادترين
قطعه موسيقی ما که ھميشه حزنی با خودش و در خودش دارد .اين ھم مثل
بقيه است .وقتی چيزی ميخواھی که آرزويش را می کنی ،بايد تاوانش را ھم
بدھی.
بی ھيچ نحملی گفت من برای اين تاوان دادن خودم را آماده کرده ام .اگر
تصميم بگيرم بروم يه ده کوره ای که از زندگی ماشينی و اينھمه دست و پاگير
ھا و روح آزار ده ،نشانی نداشته باشم ،ميروم .يک کوله بر ميدارم می روم.
شادی عجيبی در چشمانش برق می زد .لحظه ای خيره به سمتی که شاخه
درخت از پريدن کالغی می جنبيد ،نگاه کرد .بصدای گرفته اما متفکرانه ای
گفت ھميشه به فکر خودم بنوعی ناباورانه می خنديدم و يا شايد مثل رويايی که
آدم خوش به حالش می شود تا مرورش کند و لحظه ای از آن دلخوشکنکی
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بسازد ،به رويا می رود .اما اينجای ماجرا را نديده بود که رويايش اينگونه
ملموس و واقعی باشد .نه فقط ملموس و واقعی که ببيند کسی ديگر ھمچون او
می انديشد و مانند او آرزو می کند.
تا بيايم چيزی بگويم ،طوری که اصال نخواھد چيزی بشنود ،گفت بعضی
وقتھا ھست که حسی در تو چنان تکرار می شود که رھايی از آن نداری مثل
آوازی که ناخودآگاه زمزمه می کنی و گريزت ھم نيست .بخود می خندی که
چه شده است! چرا اين ھمه يک آواز را زمزمه می کنی! سعی می کنی
زمزمه اش نکنی .به چيزی مشغول می شوی .کاری که ترا بر روی ھرچه
بجز آن زمزمه متمرکز کند .اما ميانه ھمان کاری که بايد گريزگاه تو شده
باشد ،آواز با تو ھست .زمزمه اش می کنی.
اين روزھا ھم حسی بی وقفه با من است .ھيچ چيز آن را از من دور نمی کند.
حسی که تمامی جانم را گرفته است.
ناتمام
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مثل مجسمه ابوالھول از آن باال زاغ خانه مرا چوب می زد .وقت و بی وقت
کنار پنجره مثل سايه خدا به خير و شر ھرآنچه که اين پايين می گذشت ،چنگ
می انداخت .و اين کارش اگر خيری داشت ،خوب بود اما نه فقط خيری
نداشت بلکه با ھر حال و حسی ھم که می ديدی اش ،جز شر چيز ديگری
قسمت نمی کرد.
البد پيش خودت خواھی گفت که از آن باال چه خير و شری انتظار می
توانستی داشته باشی؟ خوب خير يا شر مگر نه اينکه ھر کاری می کردی يا
ھر حرکتی از تو سر می زد ،احساس می کردی ،نگاھی از آن دور ترا زير
نظر دارد .خير و شرش ھم ،ھمين حس و حال آزار دھنده ای می توانست
باشد که تمام وقت با تو ھر گوشه از زاويه نگاھش که می بودی ،کارداشت.
ھمين ديروز بود که روی کاناپه لم داده بوده بودم .ھنوز از راه نرسيده دست
انداخت گردنم و تا خواست ببوسد بی اختيار چشمم بسوی آن ساختمانی خيز
برداشت که او کنار يکی از پنجره ھايش نشسته و مراقب ھمه چيز و ھمه کس
بود.
از خيز نگاه من يکه خورد .خود من ھم از اين چرخش ناگاھانی نگاھم وا
ماندم .آخر نه اينکه وقتی چنان شوقی نثار آدم می شود که می خواھی ھمه
شور و حالت را در لبانت بگنجانی و بر آتش بوسه ای بگيرانی اش ،حواس
ات نيست و چشمانت در يک زاويه ی نابکار ِ نابجا می لغزد انگار که
بخواھی از چيزی گريزان باشی و بخواھی ببينی که آيا در دامنه ی دام او
ھستی ھنوز يا اينکه غافل انداختی اش.
وقتی جا خورد از گريز نگاه من ،پرسيد:
 چی شده!؟ ھيچ! چرا پس يھو چشات از من فرار کرده! فرار نکرده. پس چی! اون باال رو می بينی؟ آره. يک لحظه چشم از اينجا ور نمی داره! اون يارو که پشت پنجره نشسته!145

 خوب ور نداره! خسته ام کرده! تو چی کار داری به اون باال!؟ اخه نميشه يکی ھمينطور زل بزنه نيگات کنه! ھرکاری می کنی احساس میکنی زير نگاھش داری راست و غلط و خوب و بد کارت رو ميدی اندازه
بگيره .يعنی نه اينکه خودت ميدی يا ميخوای! اين خودشه که سرخود زير
نظرت می گيره يا اينکه......
 ای بابا تو چی حوصله ای داری!می خنديد .خنده ای که بنطرم پوزخندی می آمد که به حساس بودن يا حماقت
من انگشت نشان می داد .من ھم می خنديدم .در ھمان حال که می خنديدم ،می
گفتم:
 واقعن ھا! من چيکار دارم به اين و اون! چشم مردم رو که نميشه بست فکر می کنی مراقب اينه که تو چيکار می کنیھمينطور که داشت اينرا می گفت خودش را بطرفم کشيد .با چنان نازی که
ھمه چيز از کله ام پريد .دستانش را دور گردنم حلقه کرد .موھايش مثل موجی
که بر سينه ساحل رھا شود و بگسترد ،چنان روی چھره و سينه ی من افشان
شد که در ميان چتر انبوھش نه خبر از آن ساختمان بلند باال بود و نه آن پنجره
که نگاھی از آن مراقب ھمه کارھای من بود .مست عطر گيسوانش می شدم.
گر می گرفتم .نرمای سينه اش ديوانه ام می کرد .بوسه ھا يش می گيراند مرا
چنان که انگار آتشی افروخته باشد و لحظه به لحظه بر شعله ھايش بيافزايد.
چھره به چھره من ،سينه اش را به ھمه من تنگ چسبانده بود .در ميان بوسه
ھای بی وقفه گفت:
 يارو داره کيف می کنه االن!در دل يک لحظه ھزار لعنت به آن مجسمه ابوالھول و چشمھای ھميشه مراقب
از آن پنجره اش کردم و وا خوردم از اينکه اين ماجرا در او نيز تاثيرش را
گذاشته است .بی آنکه بخواھم جوابی بدھم ،ناخودآگاه گفتم:
 به درک بذار نگاه کنه! چه عجب!؟ عجب نداره آخه معموال شما مردا مثه گربه عشق بازی می کنيد ! چی!؟ چی !؟ مثه گربه146

 مگه گربه چه جوری عشق بازی می کنه يه جوری که ھيشکی و ھی چی نمی بينه اتشون جدی می گی!؟ باور کن تو از کجا می دونی می دونم ديگه راستش تا حاال عشق بازی گربه ھا را نديدم .نمی دونم چه جوری عشقبازی می کنن!
 دزدکی عشق بازی می کنن عشق بازی می کنن يا جفت گيری؟ چه فرق می کنه! آخه عشق بازی مال ما آدماست حاال ھرچی مثه گربه يا مثه آدم! فعال مثه خودمون عشق بازی کنيم که.... که چی چقدر حرف می زنی! کارتو بکنخنده دلنشنش شعله کشان ھمان آتشی شد که گيرانده بود .يک لحظه بخود آمدم
ديدم لخت لخت روی کاناپه ولو شده ايم .از روی دسته ی کاناپه سر خم کردم.
ساختمان بلند پنجره اش را ھنوز اين طرف مثل ديش ماھواره ای جھت داده
بود و چشمان آنسوی پنجره سوی من خيره شده بود .بی آنکه بخواھم يک جور
کالفگی آزار دھنده ای به من دست داده بود.
انگار که حس کرده باشد کالفه شده ام گفت:
 چرا نميری بھش اعتراض نمی کنی به کی؟ به ھمون يارو که ھر چيزتو زير نظر گرفته راست گفتی ھا ميخوای االن بريم!؟ بريم!لباس پوشيديم .دستی به سر و رويمان کشيديم و راه افتاديم .به ساختمان
ابوالھول نزديک شديم .گفتم:
 آخه چی بگم بھش!؟ خونه ی خودشه ھرکاری دلش بخواد می تونه بکنه بهمن ربطی نداره!
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 بھش می گی که از اينکارش ناراحتی .اينکه داخل خونه اتو نگاه می کنه.حق نداره خونه يکی ديگه رو نگاه کنه
 اره .راست می گی! اگه يکی ديگه اينکارو بکنه خودش چی حسی داره!معلومه که....
 معلومه که خودش ھم کالفه ميشهبه سرسرای ساختمان رسيديم .پرسيد:
 طبقه چندمه دوازدھم طبقه اشو ھم شمردی! آخه يک روز و دو روز نيست که!!! چندين ماھه از دستش می کشم!خنده ای کرد و دکمه آسانسور را فشار داد .چند لحظه ای طول نکشيد که
اسانسور با زنگ مخصوص اش سر رسيد و در کشويی اش از ھم باز شد.
.وارد آسانسور شديم .دکمه طبقه دوازده را فشردم .چشمم به شمارشگر
ديجيتالی بود که شماره ھر طبقه ای که می رسيد ،می شمرد.
به طبقه دوازده رسيديم .آپارتمانھای رديف شده در سمت راست راھرو که
مشرف به خانه ی من بود را گرفتيم و رفتيم .به آخرين شماره که رسيديم ،در
زديم .چند لحظه ای نگذشت که بانويی با روپوش سفيد وموی طاليی مرتب
شده اش ،در را باز کرد و با خوشرويی پرسيد:
 بله بفرماييد من ھمسايه ی نه چندان دور شما ھستم .اون طرف خيابون می نشينم خوب؟ شما از پنجره به داخل خونه ام مرتب نگاه می کنين .اينکار تون خيلیناراحتم می کنه
با ھمان خوشرويی اما خنده ای که تعجب مرا بدنبال داشت گفت:
 انيجا کسی که بتونه کنار پنجره بنشينه ،نيست! من خودم ھر روز می بينمش! مطمئنين که درست اومدين!؟ آره .می تونم خودم نشونتون بدم که چطور داخل خونه ام از پنجره شما ديدهمی شه
 بفرمايين داخل نشون بدينوارد خانه شديم .پس ازيک راھروی باريک و کوتاه وارد سالن نسبتا بزرگی
شديم که ھمه چيز مرتب و تميز جای مناسبی تزيين شده بود .وسط سالن
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نرسيده بوديم که با دست پنجره را نشان دادم .بطرف پنجره رفتيم .ھر سه نفر
کنار پنجره ايستاديم .با دست ،خانه ام را نشان دادم و گفتم:
 خونه من ھمونه که پرده ندارهبانوی با روپوش سفيد درحاليکه می خنديد گفت:
 من ھفته ای يک روز برای سرکشی و تميز کردن اينجا ميام .کسی که اينجازندگی می کنه پير زنی يه که بتنھايی قادر به ھيچ حرکت يا کاری نيست .تا
چه برسه به اينکه بياد کنار پنجره خونه شما رو ديد بزنه!
جا خوردم .چطور ممکنه .دوباره کنار پنجره رفتم .از زاويه پنجره به خانه ام،
به سمتی وارونه نگاه کردم .ھمان زاويه را دنبال کردم .تا بخواھم چيزی
بگويم ،بانوی با روپوش سفيد گفت:
 يه لحظه به تابلوی ديوار نگاه کن! فکر کنم اين آقا مراقب شماست.خنده ی آرامبخشی که معمايی را حل کرده باشد بر لبانش نشست .ھر سه نفر
بطرف ديوار به تابلوی بزرگی که مرد مسنی را با پيپ غلط اندازش نشان می
داد وبه ما زل زده بود ،خيره شديم!
تمام
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گيل آوايی
فشرده ای از زندگينامه گيل آوايی
رضا شفاعی ) گيل آوايی ( نويسنده ،شاعر و تالشگر حقوق بشر ،فروردين
 ١٣٣٥در يکی از حومه ھای الھيجان متولد شده است.
گيل آوايی در سال  ١٣٧٠پس از رھيدن از سرکوبھا ،به کوچ اجباری و
ناخواسته تن داد و به ھلند رفت .او ضمن تالشھای فرھنگی و سياسی خود به
نوشتن و سرودن ادامه داده که بيش از بيست و پنج جلد مجموعه ھای شعر و
داستان به زبانھای گيلکی و فارسی و مقاالت و نقدھای سياسی و اجتماعی و
ادبی از دست آوردھای تا کنون اوست.
فھرست عمده آثار گيل آوايی به شرح زير است:
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فارسی:
 -١عاشقانه ،مجموعه شعر
"
 -٢ھوای يار" ،
"
"
 -٣نازانه،
"
 -٤آفتابخيز" ،
 -٥بيگانه آشنايی چون من ،داستان
 -٦برگ ريزان ،رمان
 -٧می ناز ،مجموعه داستان
 -٨شاخکھای حسی ،داستان
 -٩ھماھنگی ناھمگون ،بيش از صدمقاله و تحليل سياسی که ھمه آن
در سامانه ھای انترنتی منتشر شده اند
 -١٠يادمان )مجموعه شعر و داستان،يادمان کشتارزندانيان سياسی ويژه نامه
توسط سامانه ھای انترنتی منتشر شده است
 -١١تاسيانه ھای گيل آوايی  ،بيش از سيصد قطعه عاشقانه
 -١٢آفتاب نشين ،مجموعه شعر
 -١٣چه سوال سختی" ،
"
 -١٤توش تش آتش
"
 -١٥گپی با ھم
"
 -١٦کرشمه
 -١٧پرچين ،مجموعه داستان
"
 -١٨بازی عشق" ،
 -١٩ھشت فصل ،مجموعه شعر
"
"
 -٢٠با نسيم،
"
 -٢١ناز افشان" ،
رباعيات
"
ُ -٢٢پرآواز،
 -٢٣نه آره ،طرحھايی برای نمايش
گيلکی:
 -١شورم شه شواله شون ،مجموعه رباعيات گيلکی،
 -٢ايران سبزه نيگين ،منظومه ھای گيلکی
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 ٣تی واسی ،مجموعه غزلھای گيلکی -٤تسکه ديل ،مجموعه غزلھای گيلکی
 -٥تالر ،مجموعه داستانھای گيلکی
 -٦ھفتا بيجار  ،رباعيات گيلکی
در اين فھرست ترجمه ھا ،نقدھا و مصاحبه ھا منظور نگرديده است.

مجموعه ھای زير بصورت پی دی اف منتشر گرديد:
 با نسيم  ،مجموعه شعر چھاردانه ھای گيلکی :ھفتا بيجار مجموعه داستان  :بازی عشق مجموعه داستان  :پرچين مجموعه سروده ھا :توش تش آتش مجموعه سروده ھا :آفتاب نشين مجموعه سروده ھا :ھشت فصل -دو طرح برای نمايش  :نه آره
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