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تاريخ!
پيرمرد – تو بايد بدونی که ...
پسر – چی رو بدونم؟ بدونم که چی؟
پير مرد – بدونی که چی به سرش اومد؟
پسر – که چی بشه؟
پيرمرد – باالخره ،زندگی اون قسمتی از تاريخ من و توست!
پسر – چی به درد من ميخوره؟
پيرمرد – به درد تو؟ فکر می کنم که به دردت بخوره! می دونی
چيه؟ مردمی که تاريخ خودشونو نمی دونن و از گذشته شون
ّ
مرتب اونو تکرار کنند .ھر
مجبورن که به طور
خبر ندارن،
َ
بارم مضحک تر و مسخره تر از دوره ی پيش!
پسر – چيش به من؟ قرن ھاست که ما داريم تکرارش می کنيم.
ھر بارم بدتر و دھشتناکتر از دوره ی قبل! به من چه؟ مگه تنھا
منم که دارم تو اين جامعه و مملکت زندگی می کنم؟ تا اونجا که
به من مربوطه ،يه رودخونه عظيم تو جريانه .ھمه در جھت
حرکت اون حرکت می کنند! منم مثل بقيه!
پيرمرد – ولی اون مثل تو فکر نمی کرد! تصميم داشت روند
تاريخ را عوض کنه! می خواست باب ديگه ای تو تاريخ اين
مردم و کشور باز کنه! به ھمين دليل ھم بود که در خالف جھت
آب شنا می کرد!
پسر – نتيجه ش چی شد؟ به سزای اعمالش رسيد!
پيرمرد – تو از اون چی می دونی؟
پسر – ھيچی! الزم نيست بدونم!
پيرمرد – پس حق نداری در باره ش قضاوت کنی و بدون
احساس مسئوليت بگی که به سزای اعمالش رسيد!
پسر – ھمه اينو ميگن!
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پيرمرد – ھمه يعنی کيا؟
پسر – چه می دونم! ھمه ی مردم!
خود مردم چی؟ به چه گناھی مجازات شدن و تا ھمين
پيرمرد –
ِ
اآلنش ھم می شن؟
پسر – بيگناه! چه می دونم؟ اينطوری ميگن!
پيرمرد – ولی اون از ھمه ی اين مردم بيگناھتر بود .معصوم و
پاک! به آب زالل سرچشمه ميشه شک کرد .اما به او نه! او
تفاوت ھای زيادی با اين مردم داشت!
پسر – مثأل؟
پيرمرد – رود خونه را می شناخت! با درد آشنايی داشت! از
ترکيب کناره ھا و بستر حرکت و جريان آن نيز بی خبر نبود! او
می دونست که رودخونه آلوده ست .آلوده ی جھل و نا آگاھی!
جاری در بستری از اوھام و ُخرافات! اسير در کناره ای ساخته
شده از ريا ،نيرنگ و مردم فريبی! روی ھمين اصل ،راھی
خالف جھت حرکت رودخونه انتخاب کرد! شنا کردن در خالف
جھت آب!
پسر – با چه ھدفی؟
پيرمرد – معلومه!
پسر – چی معلومه؟ اينکه يه ديوونه بود؟ اينکه نمی خواست با
مردم ھمرنگ بشه؟ مردمی که گوشت و پوست و استخونش از
اونا بود؟
پيرمرد – کی اين حرفا رو تو مغزت چپونده؟ چه کسی اين
مزخرفاتو به تو گفته؟
پسر – ھمين مردم! سازنده ھای واقعی تاريخ! رقم زنندگان
گذشته و حال و آينده ی بشريت!
پيرمرد – کدوم مردم؟ کدوم تاريخ؟ ھمونی که به گفته ی خودت
قرنھاست به نحوی بدتر و دھشتناکتر داره تکرار ميشه؟
٤

پسر – شما با حرف من مخالفيد؟
پيرمرد – من که اعتراضی نکردم .کردم؟ در جوابت چيزی
گفتم؟
پسر – نه!
پيرمرد – پس با تو عقيده ام و به انديشه ات احترام می گذارم.
پسر – مردم ميگن ،ھر کی َخر شد بايد پالون روش گذاشت و
سوارش شد.
پيرمرد – بااليی ھا ھم ھمين عقيده و نظر را دارند .خوب ھم
بھش عمل می کنند!
پسر – اما اون؟
پيرمرد – اون؟
پسر – آره اون! اون نظرش در اين باره چی بود؟
پيرمرد – تو که دوست نداری بشنفی! دوست داری؟
پسر – دوست دارم نظرشو در اين رابطه بدونم .ھمين!
پيرمرد – اون معتقد بود که رودخونه رو بايد از ھمه ی آلودگی
ھا پاک کرد .بسترشو عوض نمود! ديواره ھای صخره ايشو
درب و داغون کرد! اونم با کمک علم .به ياری دانش .و ازش
آن چنان رودخونه ای ساخت که مدعيان خر سواری ،مروجين
اوھام و خرافات و آخرت فروشای از انسانيت بيگانه رو با
خودش ببره و توی اعماق زمين دفن کنه! و اال موقعيت و
امکانش برای پالون گذاشتن و سوار شدن ،از خيلی ھايی که دور
و برت می بينی و از فشار باری که بر دوش شون گذاشتن
ھذيون ميگن و الطائالت می بافن بيشتر بود! ھم سوادش را
داشت ،ھم جربزه شو! فقط کافی بود که رنگ عوض کنه و نون
به نرخ روز بخوره! اما عشق بھش اجازه نمی داد.
پسر – عشق؟ عشق به چی؟

٥

پيرمرد – عشق به مردم! به ھمين ھايی که ميگن ،ھر کی خر
شد بايد پالون رو پشتش گذاشت و سوارش شد .عشق به مملکت!
عشق به زندگی! زندگيه خودش ،من ،تو ...
پسر – منو از کجا می شناخت؟
پيرمرد – او ھمه ی بچه ھا رو می شناخت! عاشق بچه ھا بود.
سياه ،زرد ،سفيد ،سرخ .براش فرق نمی کرد .چشم اميدش به
بچه بود .می گفت » :اينھا ھستند که باالخره چھره ی دنيا رو
عوض می کنند .بھش چھره انسانی می بخشند! زيبای و طراوت
رو به طبيعت بر می گردونند! ريشه ی استبداد و استثمار و
ديکتاتوری و ستم رو می خشکونند و پس از ھزاره ھا بشر رو
در جايگاه واقعی و واالی خودش قرار می نشونند!
پسر – چی به سرش اومد؟
پيرمرد – يه شب ،موقع گرگ و ميش شامگاھی ،چند نفر مسلح
در خونه ش!
اومدن ِ
پسر – کيا؟
پيرمرد – گزمه ھای رژيم .ھمونايی که بر خر مراد سوار بودن،
رودخون رو به لجن می کشيدن و از شيره ی جون مردم ارتزاق
می کردند!
پسر – که چی؟
پيرمرد – زنگ در رو به صدا در آوردند .تازه از کار روزانه
بر گشته بود .حتی فرصت نکرده بود تا لباساشو در بياره يا
دست و روشو آبی بزنه! ھمسرش چادرشو رو سرش انداخت و
با عجله خودشو به پشت در حياط رسوند! بچه ی َخرد سالشم
بغلش بود .به مجردی که در حياط رو باز کرد ،ريختند داخل!
ھمسرش از ترس جيغ بلندی کشيد! بعدشم غش کرد و نقش زمين
شد .با صدای جيغ اون ،ھمه ی مردم کوچه خبردار شدند و از
خونه ھاشون بيرون ريختند .بچه ھم از جيغ مادرش ترسيده بود!
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چنان ضجه ای می زد و گريه ای راه انداخته بود که بيا و ببين!
اونا يه راست رفتند توی اتاق! توی کريدور خونه ،با مرد که
ھراسون و ترسون داشت بيرون می اومد سينه به سينه شدند!
مھلتش ندادند! در جا بھش دستبند زدند! فرمانده شون ،در جواب
من و ريش سفيدای محل که پرسيديم » :چه اتفاقی افتاده؟ اونو
کجا می برين؟« ،جواب داد » :چيز مھمی نيست! شلوغش
نکنيد! برای پنج دقيقه با ايشون کار داريم! چند سئوال پيش پا
افتاده و نه چندان مھم در رابطه با کار و محل خدمتش داريم .به
زودی بر می گرده! شما مواظب ھمسر و پسرش باشيد!«.
پسر – بعدش چی شد؟ بر گشت؟
پيرمرد – توقع داشتی برگرده؟ شد يه قطره سرکه و تو زمين
فرو رفت! از صفحه ی روزگار محو شد! بی نام و بی نشان!
ريختن به خونه و دستگيريشو انکار کردند! حتی وجودشو منکر
شدند! گويی چنين آدمی از مادر متولد نشده بود!
پسر – مردم چی؟ واکنش شون چی بود؟
پيرمرد – توقع داشتی چی باشه؟ خيلی زود فراموشش کردند!
حق ھم داشتند! چون نوبت خودشونو به انتظار ايستادند .بعدشم
پالون به دست ،چشم به راه خری ماندند که قرار بود سوارش
بشن و خودشونو به مقصد آرزوھا برسونند!
پسر – ھمسرش چی؟ چه به سرش اومد؟
پيرمرد – می خواستی چی به سرش بياد؟ مدتی انتظار کشيد.
شيون و زاری کرد! بعدشم با قاتل شوھرش ازدواج کرد!
پسر – با قاتل شوھرش؟ از کجا اونو می شناخت؟
پيرمرد – از روی غريزه! شايدم از روی بو! آخه اون تنھا کسی
بود که آخرين لحظات زندگی شوھرش رو ديده بود! با دست
ھای خودش طناب دار رو به گردنش انداخته و رقص مرگش
رو باالی دار تماشا کرده بود!
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پسر  -بچه اش چی؟ فرمانده ی گزمه ھا گفته بود پسرش ،درست
ميگم؟
پيرمرد  -آره پسرش .معلومه حواست کامأل جمع حرف ھای من
بوده! اون بزرگ شد .برای خودش يه مرد شده!
پسر – داستان پدرشو می دونه؟ منظورم اينه که خبر داره يا نه؟
پيرمرد – نمی دونم .ظاھرأ عالقه ای به تاريخ نداره!

٨

خلوت معبود!
با دست خطی خوانا و زيبا نوشته بود ،دوستت دارم .بيش از
آنکه تصور کنی يا در ذھنت بگنجد!
سخت يکه خوردم .خيلی سريع دفترم را بستم و با دستپاچگی
آنرا در ميان کتابھايم چپاندم .کار کی بود؟ در چند روزه ی اخير
چه کسانی به اتاقم رفته بودند؟ دفترم را با خودم به کجاھا برده
بودم؟ کدامين نگاه تغيير ماھيت داده و چه کسی با چشم خريدار
نگاھم کرده بود؟ ھر چه کاويدم و به روزھای قبل برگشتم ،کمتر
يافتم و عقلم به جائی نرسيد .سرتا سر روز را در پريشانی و
حواس پرتی سپری کردم! شب به ستاره ھای آسمان چشم دوختم
و تا سحرگاھان در البالی کھکشانھا سير و سياحت نمودم .با اين
اميد که نشانی بيابم و به پريشان خاطريم پايان بخشم .فايده ای
نداشت! بيش از ھزاران بار نوشته را در ذھنم مرور کردم» .
دوستت دارم .بيش از آنکه تصور کنی يا در ذھنت بگنجد «! دو
سه روز آينده نيز حال و روزگار درست و حسابی نداشتم .به
ھمه جا سر زدم .به چھره ھا خيره شدم و چشم در چشم ھا
دوختم! در نھايت به اين نتيجه رسيدم که برنامه ی سر کاريست
و می بايست فراموشش کنم .ديری نگذشت که او را يافتم!
درست لحظه ای که خود کاری در دست داشت و دفترم ورق می
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زد .با مھارت خود و نگاھم را از او دزيدم .لبخندی زدم و به
مطالعه ی کتابی که در دست داشتم مشغول شدم.
مأموريتش را انجام داد و با گامھای آھسته به دنبال کارش رفت.
اين بار نوشته بود » .نه نگاھم را می خوانی و نه رنگ پريده و
زردم را می بينی! گناه من چيست که از جان بيشتردوستت دارم؟
بدون آنکه شھامت رويارويی با تو و گفتن حقيقت اين درد جانکاه
را در خود بيابم «!
لبخندی زدم و زير لب گفتم:
 از حال و روزگارم چه خبر داری؟ سالھاست که نقش تو برلوحه ی دلم نشسته است .چون خون در رگھايم جريان داری.
نرون ھای عصبی ام را تغذيه می کنی! اليه خاکستری رنگ
مغزم را نيرو می بخشی و جز تو نمی بينم ،به ھر کجا که ميروم
و به ھر نقطه ای که چشم می دوزم! من نيز چون تو گرفتارم.
اما چه کنم؟ ھر دو ھم درديم .زيرا ھميشه از گفتن آنچه در مفز
و دلم می گذرد وحشت داشته ام .و حشت از آنکه با يک کلمه ی
نه ،تمام رؤياھايم نقش بر آب شود و در يک پلک به ھم زدن،
کاخ آرزوھايم فرو ريزد.
ديگر مانعی در کار نبود.
بااين وجود می ترسيدم! با ترس و لرز جلو رفتم .چون الھه ای
پر شکوه بر روی فرش کف اتاق دراز کشيده بود .با شنيدن
صدای پايم چشمانش را بر ھم گذاشت .تا بپندارم که در خواب
است! چون راھبی گنه کار در کنارش زانو زدم .از شدت ھيجان
قلبم به شدت می طپيد .صدای آنرا از درون سينه ام می شنيدم.
دست ھای لرزانم را تکيه گاه بدنم کردم و آھسته و آرام به سجده
افتادم .صورتش گل انداخته و لبانش به طور محسوسی می
لرزيدند! عشقم را با بوسه ای شتاب زده و ھول ھولکی که از
گونه اش گرفتم به وی ابالغ نمودم .به سرعت از جايم برخاستم.
١٠

لرزش زانوانم نيز شروع شده بود! چشمانش را گشود .مات و
مبھوت نگاھم کرد و سخن بر زبان نراند .تنھا تبسمی شيرين و
مليح بر گوشه ی لب ھايش نشست.
مواج غرق
به چشمانش نگاه نکردم و قبل از آنکه در آن دريای ّ
شوم ،از اتاق خارج شدم.
از آن روز به بعد ،به طور مرتب او را می ديدم .در مقابلش می
نشستم و بر و بر نگاھش می کردم .به چشمانش خيره می شدم.
خود را به دست نگاھش می سپردم و ژرفای آن دريای پرتالطم
سفر می کردم .از صدا و لبخندش لذت می بردم و خستگی
روزانه ام را فراموش می نمودم! صدايش چون آھنگ موسيقی
بود و لبخندش چون باران بھاری! قلندر وار به ھمين اندازه
راضی بودم .فکر بعدش آزارم می داد.
عارفانه می انديشيدم و بر اين باور ،که گل برای بوئيدن است نه
پژمرده و پالسيده کردن! الھه گان تنھا قابل تقدس بودن و
پرستيدن! بوسه ای بر آستانش جايز بود و تماشايشان آزاد.
مريدی بودم که دل به جمال جانان خوش داشتم و پروانه وار به
دور شمع وجودش طواف می کردم .رياضت کشی قانع که
گوشه ی چشمان شھاليش مرا کفايت می کرد و جان و روانم را
نيرو می بخشيد.
از اين روی دست به عصا راه می رفتم و نمی خواستم عشق
پاک و بی شائبه ام به معبود ،آغشته ی ھوی و ھوس شود و در
آن خللی پديد آيد!!!
آيا اين کافی بود؟ مدتی نگذشت که از رفتار جنون آسايم خسته
شد و سر گران گرديد ،بدون آنکه سخنی بگويد يا علتی بيان
دارد .در صدد پرسش برنيامدم .چون نمی خواستم خاطر
نازنينش را مشوش و او را آزرده نمايم.
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از سوی ديگر ،بی مھری جانان و کم لطفی معبود سخت آزارم
می داد .کم کم قاطی کردم .ھاله ای از تاريکی سراسر زندگيم را
در کام خود فرو برد .معبودم را می ديدم که در آن تاريکی گم
می شد و لحظه به لحظه از من فاصله می گرفت! روزگار
دھشتناک و کشنده ای بود .خبر از گذشت زمان نداشتم.
ھرشامگاه با تنی تب دار و دلی شکسته و ناشکيبا سر بر بالين
می گذاشتم و صبحگاھان خسته و کوفته از بستر بر می خاستم.
بدون آنکه خواب به چشمانم راه يافته باشد! درد مھجوری بود و
حرمان توانفرسا.
نيمه ھای شب ،گوش به صدای کاروان خواب می سپردم و
ورودش را به دروازه ھای چشمانم انتظار می کشيدم .ھيھات! و
صد افسوش که قافله ی خواب در پشت حصار پلک ھايم متوقف
می شد و قافله ساالر با فرمان توقف ،از ورودش به سرای چشم
ھای خسته و به راه مانده ام ممانعت به عمل می آورد .کم کم
رنگم به زردی گرائيد و در اطراف چشمانم گودی سياه رنگی
نشست .به نحوی که از ديدن چھره خود در آئينه وحشت داشتم.
نوشداروی من در نگاه و لبخند الھه ای بود که بيخود و بی جھت
رنجيده بود و مھر از من دريغ می داشت .بدون آنکه خطايم را
گوش زد نمايد يا بزرگوارانه خطا پوشی نمايد!
شب ھا و روزھای زيادی را با درد حرمان پشت سر گذاشتم .با
خود جنگيدم و ھمه ی خلل و فرج مغزم را کاويدم تا علتی ِببابم.
اما ھر بار خسته تر از پيش از سفر تحقيقی خود برگشتم .بدون
آنکه علتی يافته باشم .سرانجام از پای افتادم و منتظر ماندم تا
مرگم در ربايد.
خست و بی مھری مرگ نيز دردی بر دردھا و قوزی بر
ِ َ
قوزھايم افزود! از بخت سياه و طالع وارون ناز کشيدنھا ،مجيز
گوئی ھا و قربان صدقه ھايم در پيشگاه مرگ نيز ارزش و بھائی
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نداشتند و اعتباری نمی يافتند! باالخره تصميمم را گرفتم! درد و
شفای آن در معبد الھه و در دستان معجزه گر و جان بخشش او
قرار داشتند .تنھا لبخند ،مھر و صفا و جرعه ای از شراب کھنه
و مردافکن جام لبھايش بود که می توانستند جان خسته ام را
برھانند و از ميانه گرداب ھالک و نابودی به ساحل نجات
برسانند!
پاسی به نيمه ی شب مانده بود .قرص کامل ماه در آسمان صاف
و زالل می درخشيد .حرير گيسوان طاليی و رؤيا انگيز ماھتاب
چون شاخسار بيدی مجنون از سقف فلک آويخته و زمين را
روشن می کرد .پنداری که خورشيد بھاری بر فراز آسمان
نشسته و در حال پرتو افشانی و جلوه فروشی است.
به قصد قربت و زيارت جانان ،سر و تن شستم .سر و صورتم
را صفا دادم .غسل به جای آوردم .وضو گرفتم .لباسم احرام بر
زواری حاجتمند و مستمند روی به
تن پوشاندم و چون سالک و ّ
کوی يار نھادم.
عقل از من گريخته و به گوشه ای دور از دست رس پناه برده
بود .بنا بر اين بدون عقل و تنھا با ھدايت و راھنمائی عشق گام
بر می داشتم! با چشمان بسته و دلی که شوق پرواز داشت و
ھميشه می خواست تا قبل از من به زيارت جانان مشرف و خود
را در قدمھای نازنينش بيندازد! بدون ذره ای ترس و وحشت از
رسوائی و ننگی که احتمال بروزش می رفت!
به کوی جانان رسيدم! رايحه و شميم دل انگيز عشق در فضای
اطراف معبد موج می زد! چون عياران شب پيما از ديوار گذشتم
و به نرمی و ظرافت گربه ای تيز ھوش و ُچست و چاالک ،پای
در حريم معبد گذاشتم.
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حيران و سرگردان به اطرافم نگاه کردم .دلم بی مھابا خودش را
به ديواره ی سينه ام می کوبيد و راه فراری می ُجست! تمام بدنم
می لرزيد .عرقی سرد بر پيشانی و پشتم نشسته بود!
حاجب و دربانی در کار نبود! الھه ،با شکوه و جالل خدايان
اساطيری ،در ميانه ی حياط ،بر روی تخت خواب و بر بستری
از گلبرگ ھای لطيف و خوش بوی گل سرخ دراز کشيده بود.
بوی عطر بدنش فضای اطراف را پر کرده بود .خود را در
مسير نسيم دل انگيز و شادی بخش شامگاھی قرار داده و در
جھت خالف حرکتش ايستادم .چند نفس عميق کشيدم و با حرص
و ولع عطر سکرآوری را که از خوابگاه ملکوتی اش می وزيد
تا اعماق وجودم فرو دادم.
با چشمان بسته و نفس کشان ،با گامھائی لرزان ،آرام و آھسته به
سوی بسترش روان شدم .بر روی انگشتان پاھايم قدم بر می
داشتم .دلم مثل سير و سرکه می جوشيد .عرق سرد کماکان از
پشت و پيشانيم جاری بود .صدای ضربان قلبم را می شنيدم .با
ضربه ھای شديد تر از پيش خودش را به ديواره ی سينه ام می
کوبيد .تو گويی قصد رھايی و فرار از آنجا و چھره سائيدن بر
کف پاھای معبود را داشت .تالشی بی وقفه و خستگی ناپذير .با
اين اميد که قبل از من خود را به پيشگاه معبود و معشوق
برساند.
با ھر جان کندنی بود ،خودم را به کنار تخت رساندم و پائين
پاھايش ايستادم.
او بر روی پھلوی راست خوابيده و دستش را زير سر و
صورتش قرار داده بود .پيراھن نازک و نرم و لطيفی از جنس
حرير و به رنگ ارغوانی بر تن داشت .پوششی از جنس خيال
که از ورای آن می شد بدن موزون و خوش تراشش را با ھمه
ی پستی و بلندی ھای متناسب و شور آفرينش ديد! پيراھن در
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دست نسيم می رقصيد و با سرانگشتان سحر آميزش حرکت می
کرد .رقص و حرکتی که بر زيبايی معبود می افزود و شکوه و
جاللش را صد چندان می نمود.
محو تماشايش شدم .نه با چشمان حيرت زده و مبھوت ،بلکه تمام
اعضای بدنم چشم شده و به تماشا ايستاده بودند .از ديدن
پيکرش ،آنھم در چنين وضعيتی باور نکردنی لذت می بردم.
شکوه ،جالل و زيبائی افسون کننده اش ،بر سراپای وجودم شعله
می افکند و ھمچون شمعم می گداخت! مات و مبھوت ايستاده
بودم .بدون آنکه از تماشايش سير شوم .يا دلم بخواھد چشم از آن
ھمه زيبائی بردارم.
تا اين زمان ،او را تا اين حد زيبا و دلبربا نديده بودم! الھه ای
خيال انگيز ،خفته بر بستری از خيال! در آن لحظات ،آرزو می
کردم ،ايکاش زمان متوقف شود تا فرصت تماشای او را به
اندازه ی کافی داشته باشم .آرزو می کردم ،در کوره ی سوزان
عشقش کامأل بسوزم و به توده ای خاکستر مبدل شوم .با اين اميد
که از خامی و نا پختگی بدر آيم و سرود خوانان بر بام فلک پای
گذارم.
طاقتم به پايان می رسيد و زانوانم توانائی تحمل سنگينی بدنم را
از دست می دادند! بی اختيار و خاضعانه در کنار تختش زانو
زدم .دست ھايم را بر گوشه ی تخت و رختخوابش که برايم از
ھر ضريعی عزيز تر و مقدس تر بود قرار دادم .دلم با شدت و
ھيجانی وصف ناپذير می تپيد .بدون آنکه چشم از او بردارم،
سجده آغاز کردم! سرم را پائين بردم و بر نوک انگشتان پای
چپش بوسه ای زدم.
آھی سرد از دل بر کشيد .غلطی زد و بر پشت خوابيد! خرمن
موھايش چون بافه ای حرير بر روی بالش و در اطراف
صورتش ريختند .به آرامی نفس می کشيد .قفسه ی سينه اش باال
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و پائين می رفت و زيبايی دو پستان ھوس انگيزش را که چون
دو جوجه کبوتر سفيد بر دشت سينه اش آرميده و به آرامی تکان
می خوردند ،صد چندان می کرد.
کف و انگشتان ھر دو پايش را به نوبت و به تناوب بوسيدم و
مشتاقانه بو کشيدم.
چنين تصور نمودم که لبخندی شيرين بر لبانش نشسته است.
ترس برم داشت .چون گربه ای ُچست و چاالک خودم را به
باالی تخت و کنار صورتش رساندم .خياالتی شده بودم .الھه در
خوابی خوش غوطه ور بود .مات و حيران مانده بودم .ماھتاب
روشن و خيال انگيز به طور مستقيم بر پيکر مرمرين و بسترش
می تابيد! پيراھن حرير بر دور رانھا و اندامش پيچيده شده بود.
به راحتی می توانستم فراز و نشيب ھای بدنش و حتی موھای
نازک و خرمائی رنگ روئيده بر سطح بدنش را ببينم و در
صورت لزوم بشمارم .نظر بازی ای از اين باالتر وجود نداشت!
دلم می خواست تا صبح در کنارش بمانم و چون زائری خسته
که بيابانھا در نورديده و سرزنش خارھای مغيالن را متحمل شده
سر بر آستانش بگذارم و تنھا به تماشايش بنشينم.
اما نيرويی درونی از اين کار بازم می داشت و به من ھی ميزد
که کار را بدتر خواھم نمود .از سوی ديگر وسوسه ی عجيبی به
جانم افتاده و دلم را با ھمه ی توان و قدرتش چنگ می زد.
مجددأ به پائين پاھايش برگشتم .در اين فاصله ،ھر دو پايش را
کامأل از ھم گشوده و باغ و ُبستان را به دستان نوازشگر نسيم
سپرده بود.
ديگر طاقت نياوردم .دل به دريا زدم و به آرامی خودم را از
ميان ساقھا و رانھايش باال کشيدم .کامأل بر باالی بدن و سينه اش
قرار گرفتم .دستمانم را ستون بدن قرار دادم و سرم را پائين
بردم .سمت چپ صورتم را به صورتش چسابانيدم و بقيه چھره
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ام را در خرمن موھايش فرو بردم .ديوانه وار و با حرص و
ولعی باور نکردنی خرمن و توده ی انبوه گلھايی را که عطر
گلستانھای جھان را در خود نھفته داشت بوئيدم.
ممد حيات و ّ
مفرح ذات بود ،احساس سبکی و
با ھر نفسی که ّ
شغف می نمودم! شادی و شعفی که نظيرش را احساس نکرده
بودم .آرام آرام سرمست می شدم .ديگر اختيارم دستم نبود .نرمه
ی گوشش را بوسيدم .سپس آن را در دھان گرفتم و شروع به
مکيدن کردم .بوسيدن و بوئيدن را ادامه دادم .آھسته آھسته به
گردن و گونه ھايش رسيدم .حاال نوبت لبھايش بود! لبھايی که
زيباتر از غنچه ی گل سرخ به نظر می رسيدند .با حرارت و
گرمايی سکر آور و مست کننده! با دست چپ دکمه ھای پيراھن
حريرش را گشودم .دستی به سر آن دو کبوتر زيبای معبد کشيدم
و با سر انگشتانم کاکل ھای لطيف و قشنگشان را نوازش کردم.
چھره ام را بر روی سينه اش قرار دادم و حد فاصل نشستنگاه
دو کبوتر را بوسيدم و با ھمه ی توان بو کشيدم .رايحه ھای
گوناگون و آشنايی به مشام جانم رسيد .بوی دشتی پر گل.
علفزاری باران خورده .عطر ياس ،رازقی و ھر آن گل
خوشبويی که در جھان خاکی يافت می شود.
اينک يقين داشتم که بيدارست .اما به روی خودش نمی آورد.
شايد ھم شرم مانعش می شد تا چشم بگشايد و در آن بازی خيال
انگيز و رؤيايی شرکت جويد .سينه و آن دو کبوتر سفيد معبد را
ھزاران بار بوسيدم و ديوانه وار بوئيدم .با نوک زبان گرم و
مرطوبم کاکل ھای زيبا و ھوس انگيز کبوتران را به بازی
گرفتم .سپس چون کودکی بازيگوش و خرد سال ،کاکل ھای گرم
و حيات بخششان را در دھان گرفتم و با ولعی غير قابل تصور و
باور مکيدم.
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آرام آرام خودم را پائين تر کشيدم .دستی به پھلوھا و کمر
باريکش کشيدم و چون گرسنه ای که از چنگال قحطی چندين و
چند ساله رھيده ،اطراف و درون نافش را بوئيدم و ليس زدم!
تکانی آرام و محسوس خورد و آھی بلند کشيد .نفسم را در سينه
حبس کردم .به چھره ی ملکوتيش چشم دوختم .به ھمان حالت
ماندم تا کامأل آرام بگيرد .رانھای سفيد و عاج گونه اش را به
تناوب بوسيدم .صورتم را بر روی رانھايش قرار دادم و با ھدف
تبرک ھر دو طرف چھره و پيشانيم را بر آنھا ماليدم.
به دشت فرح بخش و روح گشائی که در برابرم دامن گستره بود
خيره شدم .دشتی خرم و دل گشا که در ميان دو کشاله ی ران
زيبا و خوش تراش محصور شده بود .در زير نور ماه بدان
دشت چشم دوختم و بی تاب و بيقرار سرتاسرش را پيمودم .در
پوشده از بابونه ھای
آغاز چنين به نظرم رسيد که سراسر دشت ِ
ريز و وحشی است .با شاخه ھائی به غايت کوتاه و در ھم تنيده
شده! دستی بر سر گلھا کشيدم .بينی ام را در آنھا فرو کردم و
بوئيدم .رايحه ی دل انگيز بابونه ھای وحشی ھمه زوايا و خلل و
فرج مغزم را پر کرد .برای دومين و سومين بار بوئيدم! اين بار
رايحه و شميم و عطر گل ھای بو مادران در دماغم پيچيد! شايد
ھم شميم آويشن يا پونه ھای وحشی که در اطراف چشمه ای
حيات بخش روئيده بودند!
بر تاج گلھا بوسه زدم .در يک آن به نظرم رسيد که آن گلھای
ريز و خوشبو ،پر سياوشانند و چون آن گل که در اطراف
درھای معابد و جايگاه ھا مقدس می رويند ،در آن دشت و
اطراف آن مکان روئيده اند تا از آن حريم مقدس پاسداری و
نگھبانی نمايند!
به تمنای دل ھوس باز ،يک بار ديگر و با شوق بيشتر آنھا را
بوسيده و با حرص بوئيدم .سپس ھر دو طرف صورتم را بر آنھا
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قرار دادم و مشتاقانه بر آنھا ماليدم تا لطافت و نازکی و شادابی
پر سياوشان را احساس نمايم.
دو انگشت شصت و اشاره ی دست راستم را به کار گرفتم .به
آرامی شاخه ھای نازک و کوتاه گلھا را از پيرامون چشمه به
کناری زدم .سپس به آرامی و با احتياط دو لبه صدف نھان در
ميانه ی گلزار را از ھم گشودم .از آنچه می ديدم حيرت کردم.
در بين دو اليه صدف که با رنگی قرمز و خوش ترکيب رنگ
آميزی شده بود ،دانه ی ياقوتی به ھمان رنگ می ديدم .گوھری
سه گوش ،خيره کننده و دلربا و محسور کننده که با مھارت و
تردستی کامل در دل صدف کار گذاشته شده بود.
سر انگشت دست چپم را به آن نزديک کردم .در يک آن
منصرف شدم و به سرعت دستم را عقب کشيدم .وحشتم از آن
بود که آسيبی به آن برسد .بی درنگ از نوک زبانم مدد جستم.
با نوک زبانم لمسش نمودم .به سرعت سرم را بلند کردم و با
دقت به آن نقطه چشم دوختم .اصأل باورم نمی شد! ياقوت سه
گوش زنده بود .حرارت داشت و نبضش چون قلب جنينی در
رحم مادر می زد.
مجددأ خم شدم و آنرا بوئيدم و سپس بوسيدم .بوسه ای دلچسب و
دل انگيز! بوسه ای بر تارک خدايان! مجددأ نوک زبانم را به آن
نزديک کردم و کمی با آن بازی نمودم .معبودم ديگر طاقت
نياورد .به ناگاه به حرکت در آمد .چون ماری به خودش پيچيد.
کمرش را از روی رختخواب بلند کرد و ناله ای آرام سر داد .با
مشاھده اين حالت و صدای ناله ،خون با سرعتی بيشتر در
رگھايم جريان يافت و لذتی بی مانند سراپای وجودم را فرا
گرفت!
به کارم ادامه دادم! از نقطه ی اوج تا پائين و از پائين تا قله ی
با شکوه و حيرت انگيز آن کوه نور و گوھر شاھوار را با نوک
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زبانم نوازش می دادم ،بدون آنکه چشم از معبودم بر دارم يا
کمترين حرکت و واکنشش را از نظر دور بدارم.
معبودم ناله ھای آرام و شور انگيزش را رھا کرده و بدن
موزونش را چون ماری کبرا کش و قوس می داد .به ناگاه
دستانش را باال آورد .در دشت سينه اش چرخاند و دو کبوتر
سفيد معبد را در ميان چنگھايش گرفت! انگشت ھای کشيده و
قلمی اش را در پر و بال نازک و نرم آنان فرو کرد و با ھمه ی
توان فشرد! در چنين اوضاع و احوالی بود که به رازی بزرگ
پی برده بودم .آن دانه ی ياقوت نه تنھا زنده بود ،نه تنھا زندگی
و حيات می بخشيد بلکه تمنا و خواسته ی الھه گان را نيز
تحريک ،تھيج و به حرکت در می آورد.
زانوھايم را بر روی زمين جابجا کردم .سرم را پائين آوردم و
مجددأ به حالت سجود در آمدم .بوسه ای چند بر آن دانه ی
ياقوت خوشرنگ زدم .با شوق و ذوق وافر و فراوان و رغبتی
بی سابقه آنرا در ميان لبھای داغ و سوزنده ام گرفتم و با ھمه ی
توان مکيدم .معبودم با حرکاتی سريعتر به خود می پيچيد و با
صدائی بلندتر از پيش ناله می کرد! ناله ای که مرا تا اوج
آسمانھا می برد و در کھکشانھای دور به سير و ساحت وا می
داشت .در ھمين حال دست ھايم را از روی رانھا ،پھلوھا و
شکمش سراندم و روی دستھايش قرار دادم .دستھای گرم و جان
بخشش را در دست گرفتم و در مشت ھايم فشردم .به آرامی
دستھايش را از توی دستھايم بيرون کشيد .دستانم را در دستان
جان بخشش گرفت .با مھر و محبت آنھا را نوازش کرد .سپس
ھر دو دستم را بر روی کبوترھای معبد قرار داد و با فشار دست
از من خواست تا نوازششان کنم .دقايقی بعد ،مجددأ دست ھايش
را باال آورد .دستھايم را در دست ھای گرمش گرفت و در ميان
انگشتانش فشرد .تا طلوع فجر و دميدن سپيده ی سحرگاھان،
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ديواره ی درونی صدف و آن دانه ياقوت را بوئيدم ،بوسيدم و با
زبان نرم و گرمم نوازش کردم .با دميدن صبح ،پيش از آنکه
معبودم از بستر خود بر خيزد و ديده بگشايد ،برای آخرين بار
صورتم را بر گلھای خوشبو ،مطبوع و جان بخش آن دشت
ماليدم ،بر آن گوھر بی نظير و ديواره ھای صدف بوسه زدم و
از ھمان راھی که آمده بودم بازگشتم و معبد معشوق را پشت سر
گذاشتم.
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کنيزو!
حال و روزگار خوبی نداشت .با دلھره سر بر بالين می گذاشت
و با تشويش و نگرانی از خواب بر می خاست .از روزی که
ديپلمش را گرفته و خانه نشين شده بود ،ھمه ی کارھای خانه به
گردنش افتاده بود! حياط را جارو ميزد .اتاقھا را گردگيری می
کرد .لباس ھای چرک خود و ھشت نفر ديگر را وسط حياط
کوچک و کنار باغچه ی فسقلی تلنبار می کرد .تشت و پودر
رختشوئی را دم دستش می گذاشت و مشغول شستن می شد!
گاھی اوقات نيز خودش را با آشپزی سرگرم می کرد .يا به
درس و مشق بچه ھای کوچکتر از خودش رسيدگی می کرد و
در صورت تخلف با شلنگ و کمر بند به جانشان می افتاد.
سوزن پشت دستشان می زد! فلفل ھندی در دھانشان می ريخت.
يا زنجفيل در ماتحتشان می کرد .روش تربيتی پيشرفته و مثمر
ثمری که از مادرش آموخته بود!
مؤذن مسجد ،چادر
ھنگام غروب آفتاب ،به مجرد شنيدن ﷲ اکبر
ِ
نمازش را روی سر می انداخت و راھی مسجد می شد .نماز
معرب و عشايش را با طمانينه می خواند و سپس به راز و نياز
با خالق بی نياز می پرداخت و با دلی شکسته و آرزومند از او
می خواست تا گشايشی در کار فرو بسته اش بوجود بياورد.
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مشکلش را بگشايد و او را از وضع موجود و زندگی يک
نواخت و خسته کننده نجات بخشد.
در آن تابستان گرم و ھوای شرجی ،بازگشت پدر را بی صبرانه
انتظار می کشيد .پدر به سفر رفته بود .سفری که با ديگر
مسافرتھای ھر ساله تفاوت داشت .اگر مادرش راست گفته باشد،
در اين سفر سرنوشت او معلوم و احتماال گشايشی در زندگی
کسل و خسته کننده اش ايجاد می شد!
رؤيای رفتن به ھندوستان و تحصيل در سر زمين عجايب را کم
کم از سرش به در می کرد .محمد رضا ،سومين پسر ھمسايه و
دوست دوران کودکی و ناجوانيش ،تا قبل از رفتن به ھند،
برايش بھار ھا گاشته و با وعده ھای قشنگ او را فريفته بود! او
به کنيزو قول داده بود که به مجرد رسيدن به ھند و سر و سامان
گرفتن ،ترتيب سفر وی به ھند و اشتغال به تحصيلش را فراھم
خواھد کرد .اما به مجرد رسيدن به ھند و ثبت نام در کالج ،او را
از ياد برده و گذشته ھا را به دست فراموشی سپرده بود.
برادر بزرگتر محمد رضا ،يعنی عباس نيز که گاه گداری کنيزو
را در گوشه ای خلوت و بويژه موقع درس دادن به وی ،در بغل
می گرفت ،سينه ھايش را می ماليد و بوسه ای زورکی از
لبھايش می گرفت ،ظاھرأ قصد ازدواج نداشت و پا جلو نمی
گذاشت!
رضا ھم ديگر سراغش را نمی گرفت! رضائی که کنيزو تا
سرحد پرستش دوستش داشت و حاضر بود ھمه ی زندگيش را
به پايش بريزد .او که درجه دار نيروی دريائی شاھنشای بود ،با
رام کردن زن عموی جوان و بيوه اش ،تمام قول و قرارھايش با
کنيزو را از ياد برده و به دست فراموشی سپرده بود .او ھر از
چندگاھی به مرخصی می آمد! بدون آنکه خودش را به کنيزو
نشان بدھد يا احوالی از او بپرسد .او عشق و حالش را با اشرف،
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زن عموی مرحومش که عشق و آينده ی کنيزو را بر باد داده
بود می کرد و به محل خدمتش باز می گشت!
عشق ازلی و ابدی کنيزو بود! شاھزاده ی رؤياھای او و
رضا
ِ
تنھا کسی که به راحتی توانسته بود او را تصاحب و باکره گيش
را بردارد! تصاحبی وحشتناک و بيرحمانه! اما خاطره انگيز و
فراموش نشدنی! به حدی که کنيزو ،پس از سالھا ازدواج و
ھمخوابگی با ھمسرش نيز ترس و وحشت آن شب کذايی را در
خاطره اش تداعی می کرد و بر خود می لرزيد.
به ھر جھت ،شبی خاطره انگيز بود .کنيزو ،ھيچگاه نتوانست
خاطره ی آن عشق ،آن شب و آن کيف و حال و بی آبروئی را
با ھمه وخامت و عواقب وخيمش از خاطر ببرد و به راحتی به
دست فراموشی بسپارد.
در دھه ی شصت خورشيدی ،پدر با حقوقی معادل ششصد و
شصت و شش تومان و شش ﷼ دوران پيری و بازنشستگيش
را می گذرانيد! برادر اول در جزيره ی خارگ و در نانوائی
نيروی دريائی مشغول کار بود .او با ھزاران بدبختی و فالکت
شکم خود ،ھمسر و سه بچه اش را سير می کرد.
برادر دوم ،کارگر شرکت نفت بود .با زن و دو فرزند که در
خانه ھای متعلق به شرکت نفت زندگی می کردند .او نيز
مشکالت خودش را داشت .در آمدش کفاف ھزينه ی زندگيش را
نمی کرد .بر اين اساس ،او کمبود زندگی و ھزينه ی ترياکش را
از محل فروش مواد مخدر به ھمکاران و گستردن بساط منقل و
وافور در خانه اش جبران می کرد.
خواھر بزرگتر ،يعنی سومين فرزند خانواده نيز با داشتن چھار
فرزند از شوھر اول جدا شده بود .شوھرش کارمند دون پايه ی
فرودگاه بود .بعد از تولد دومين فرزند ،کارشان به تالق و جدائی
کشيد! پس از مدتی با وساطت خويشان و دخالت بزرگان ،صلح
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و صفا بر قرار شد .ولی زندگی ضربه خورده ای که بی شباھت
به قوری شکسته و بند خورده ای نبود ديری نپائيد و سرانجام
برای ھميشه کارشان به جدائی کشيد .آن ھم در زمانی که چھار
فرزند داشتند.
کنيزو خاطره ی خوشی از شوھر خواھرش نداشت! به گفته ی
خودش ،يکبار که در خانه ی خواھر خوابيده بوده ،شوھر
خواھرش به سراغش می رود! او از خواب می پرد و شوھر
خواھرش را می بيند که مشغول بازی با سينه ھای کال و تازه بر
آمده و نافش است! از ترس حرفی نمی زند! و جريان را با
خواھر يا ديگر افراد خانواده اش در ميان نمی گذارد!
خواھر با چھار فرزند ،راھی خانه ی پدر می شود .خانه ی پدر
که نه! جھنمی واقعی و دھشتناک! سرکوفت ھای مادر و
برخوردھای ديگران ،زندگی را در کام او و فرزندان خردسالش
زھر می کند! باالخره طاقتش به پايان می رسد و از روی
ناچاری و بيچارگی به عقد و ازدواج فردی بيکار و جوانتر از
خودش در می آيد .شوھر سابقش ،مجددأ ازدواج می کند و بچه
ھا را از وی می گيرد! به زودی از شوھر جوانش دارای دو
فرزند می شود .وی به ھمراه شوھر و دو فرزند ُخرد سالش در
محله ی فقير نشين ايستگاه ھفت ،در ميان عربھا و در يک خانه
ی خشت و گلی زندگی و برای امرار معاش و چرخاندن چرخ
زندگی به بند اندازی و خياطی روی می آورد.
دو برادر ديگر نيز درجه دار نيروی دريائی شاھنشاھی بودند!
از آنان نيز کاری ساخته نبود و نمی شد کمترين اميدی داشت!
زيرا حقوق ماھيانه شان را صرف قمار ،حشيش و کثافتکاری
ھای افراطی و سيری ناپذيرشان می کردند!
کنيزو ،پنجمين فرزند و دومين دختر يک خانواده ی ُپر جمعيت
کارگری بود .پدر و مادر به عالوه دوازده بچه! ھفت دختر و
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پنج پسر! اولين برادر و پسر خانواده ،نتيجه ی عشق و ازدواج
بد زندگی و
اول مادرش بود .ازدواجی که به دليل شرايط ِ
نابسامانی ھای موجود اجتماعی در آبادان دھه ی سی ،خيلی زود
به جدائی انجاميد و مادر را واداشت تا به ازدواج مجدد تن دھد.
چھار پسر و ھفت دختر حاصل ازدواج دوم مادر بودند .مادری
که ازدواج مجدد نيز نه تنھا نتوانسته بود گره ای از کارش باز
کند و زندگی ايده آلی را برايش به ارمغان بياورد ،بلکه مشکلی
نيز بر ھمه ی گرفتاری ھا و بد بختی ھايش افزوده بود!
شوھر دوم که کارگر شرکت نفت ايران و انگليس بود و در آمد
بخور و نميری داشت ،چشم ديدن پسر اولش را نداشت .با ديدن
وی از کوره در ميرفت و با اردنگی و لگد طردش می نمود!
کنيزو ،بارھا شاھد کتک خوردن و فرار برادرش بود! و پدر را
ديده بود که با ھو و جنجال و بد و بيراه و چھره ای بر افروخته
پسرک بی پناه را تا سر کوچه و گاھی دورتر دنبال کرده بود.
مادر بر اساس احساس مسئوليت و تعھدی که در قبال فرزند
اولش داشت ،مجبور می شد مبلغ ناچيزی از در آمد شوھرش را
کنار بگذارد و به صورت پنھانی در جيب پسرش بگذارد!
کاری که در بيشتر موارد ،خشم شوھرش را بر می انگيخت و
باران مشت و لگد و بد و بيراه را نصيبش می کرد! حمالت
بيرحمانه و جنون آسای شوھر ،در پاره ای موارد به شکسته
شدن سر يا دست زن منتھی می گرديد! چند روزی قھر می کرد.
به خانه ی ھمسايه ھا يا آشنايان پناه می برد .اما تا کی؟ در
نھايت از روی ناچاری و بدبختی به خانه اش بر می گشت و
کتک خوردن و بد و بيراه شنيدنھای بعدی را به انتظار می
نشست!
کنيزو ،بارھا و بارھا کتک خوردن و فرار برادر بزرگتر و فرق
شکافته و بدن آش و الش شده ی مادر را با چشمان خود ديده
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بود! پا به پای مادر گريسته و به ھمراھش به خانه ی ديگران
پناه برده بود!
مادر برای تأمين مخارج زندگی و کمک و مساعدت به فرزند
اولش ،ناچار شد به خريد و فروش پارچه ،طال و بند اندازی
کارگران شرکت روی آورد .شغلی که ناچارأ پايش را به
زنان
ِ
ِ
مکانھای گوناگون و خانه ھای مختلف باز می کرد!
از سوی ديگر ،درب خانه اش را بر روی رانندگان و
فروشندگان تره بار و صيفی که ھمشھريش بودند و به طور
مرتب به آبادان می آمدند تا کاالھايشان را در آن شھر به فروش
برسانند ،گشود! او ناچار بود ،ھمه ی اين افراد را که به وفور
در ميانشان بچه باز و ترياکی و دارای فرھنگ لمپنی و بقول
معروف دم گاراژی يافت می شد به ھمسر و فرزنداش به عنوان
فاميل و بستگان نزديک معرفی نمايد! عموھا و دائی ھای که با
افراد خانواده بر سر يک سفره می نشستند! شبھا در يک اتاق
فکسنی و در کنار بچه ھا می خوابيدند و به بھانه ی محبت و
ابراز عشق و عالقه ی فاميلی ،دستی به سر و گوششان می
کشيدند ،يا آنان را در بغل گرفته و مشتاقانه می بوسيدند!
گاھگداری نيز ،اين افراد ھمسران حقيقی يا نشمه ھايی را که در
بين راه به طور زده بودند به ھمراه می آوردند و در کنار بچه ھا
قرار می دادند .صاحبان کاال و راننده ھا ،روزھا به ميدان تره
بار فروشی می رفتند و از صاحبان خانه می خواستند تا
ھمراھانشان را به گردش و بازديد شھر و پااليشگاه يا بازار
ببرند!
صاحبان کاال و رانندگان ،بر اساس فرھنگ و سنت ھای مرسوم
بين خودشان ،جلوی چشمان بچه ھا ،به راحتی و با خاطری
آسوده ،با ھمسران خود و ديگر ھمکاران و شرکا و نشمه ھايی
که به ھمراه داشتند ،شوخی ھای زشت و زننده می کردند .آنان
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را در بغل می گرفتند .می بوسيدند! سينه ھايشان را چنگ می
زدند .می ماليدند يا در ميان دست ھا و انگشتان می فشردند!
شبانگاه نيز با فاصله ی کمی از بچه ھا ،در ھمان اتاق يا باالی
پشت بام با زنان يا نشمه ھايشان می خوابيدند و بدون توجه و بی
خيال از حضور بچه ھا به عشق بازی و عمليات آبی و خاکی
می پرداختند!
اتمسفری
کنيزو و ساير خواھران و برادران در چنين محيط و ُ
رشد می يافتند و از فرھنگ پر بار و رنگارنگ و اخالق نادر و
کميابش بھره می گرفتند و بالنده می شدند! به نحوی که قبل از
رسيدن به سن بلوغ و گام گذاشتن به عرصه ی زندگی در ھمه
ی رشته ھا بويژه مسائل عشقی ،لوندی و دلربايی ،سکسی،
زناشويی و ھمخوابگی صاحب تجربه و بينش و کار کشتگی ايده
آل ،پيشرفته و ماھرانه ای بودند .اين آموزش ھا و تجربه
اندوزی ھا زمانی به حد اعالی ترقی و اوج پيشرفت خود می
رسيد که مادر دخترانش را به کاسه ھای عسل تشبيه می کرد.
کاسه ھای عسلی که با انگشت زدن تمام نمی شوند و دچار
نقصان نمی گردند!
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انتظار و شب زنده داری ھا به پايان رسيد .پدر از سفر بر
گشت! او خوشحال و سر حال بود .کنيزو گوشھايش را تيز کرد.
به نجواھا و حرفھای در گوشی پدر و مادر با دقت و مشتاقانه
گوش داد .اما چيزی دستگيرش نشد .می بايست تا فردا صبح
صبر می کرد و دندان روی جگر می گذاشت! با طلوع آفتاب،
پدر به قھوخانه می رفت و مادر ھمه چيز را به او می گفت! پدر
و مادر خوشحال بودند .ھر چه بود ،از ظاھر امر چنين بر می
آمد که ھمه چيز بر وفق مراد است و جای نگرانی نيست!
تا سپيده ی صبح خوابش نبرد .به کھکشانھا چشم دوخت .ستاره
ی آسمان را شمرد و از اين دنده به آن دنده غلطيد! پدر ظاھرأ
خوشحال و خندان به نظر می رسيد! دعا دعا می کرد که
خوشحالی و نشاط پدر بی ارتباط به گره گشايی مشکل او نباشد!
به راستی چه سرنوشتی در انتظارش بود؟
يک رمال و طالع بين ھندی به او گفته بود که سفری در پيش
دارد! و او با خوشحالی جواب داده بود که قصد رفتن به
ھندوستان را دارد .اما طالع بين به او گفته بود که او از سفری
که در پيش دارد ،بر نمی گردد و در ھمان جا ماندگار می شود!
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سخنان طالع بين در حفره ی مغزش می چرخيدند و آرامش
خاطری کم رنگ به وی می بخشيدند.
مجبور بود تن به ازدواج بدھد .سنی از او گذشته بود .با بيست و
چھار سال سن ،دختری ترشيده و بيخ ريش پدر چسبيده محسوب
می شد .از ھمه مھمتر اينکه مانعی بر سر راه ازدواج ديگر
خواھران بود .البته اگر خواستگاری پيدا می شد و کسی قدم جلو
می گذاشت.
مسئله ی تالق مادر و خواھر بزرگتر و اعتياد سه برادر به
ترياک و حشيش چيزھائی نبودند که از ديد مردم بويژه آشنايان و
اعضاء فاميل دور بمانند يا با بی تفاوتی جماعت روبرو شوند!
با دميدن سپيده ی صبح از جا بر خاست .دست و رويش را
شست و چای صبحانه را دم کرد .چيزی نگذشت که پدر و مادر
نيز از خواب بر خاستند و به دنبال ھم از پله ھای پشت بام پائين
آمدند .پدر استکانی چای نوشيد و در حاليکه لباس ھايش را می
پوشيد ،لقمه ای نان در دھان گذاشت .قصد رفتن به قھوه خانه و
ديدار با دوستان باز نشسته اش را داشت!
به مجردی که پدر پايش را از خانه بيرون گذاشت ،خودش را به
مادر رسانيد و با صدائی لرزان پرسيد:
 چه شد؟ پدرم چه گفت؟مادر توضيح داد که پدر و عمه اش به سراغ پسر عموی پدرش
رفته و پس از چاق سالمتی و حرفھای متفرقه ،يواش يواش
قضيه را با وی در ميان گذاشته اند .پسر عمو نيز قول داده به
بھانه ای پسرش را به آبادان بکشاند و پس از خواستگاری
جريان را با وی در ميان بگذارد .يعنی در حقيقت او را در عمل
انجام شده قرار دھد .و از آنجا که پسره احترام فوق العاده ای
برای پدرش قائل است ،صد در صد موافقت خواھد کرد.
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کنيزو آھی بلند کشيد و لبخندی رضايتمندانه بر لبانش نشست!
شاھزاده ی سفيد پوش ،سوار بر اسب سپيد و با تاج و افسر
خوشبختی و سعادت در راه بود .گرچه نمی توانست جای رضا
را پر کند و قلب و روح کنيزو را در تملک خودش در آورد! او
سوگند خورده بود که تا پايان عمر به عشق افالتونيش نسبت به
رضا وفادار باشد و ھيچ احد الناسی را جانشينش نکند! موجودی
که با او ازدواج می کرد ،در ھر موقعيتی و با ھر ُخلق و خويی،
رنگ سعادت و خوشبختی را نمی ديد و يک دم احساس آرامش
نمی نمود! کنيزو ،با خودش عھد کرده بود .و تصميم نداشت در
عھد و پيمان خودش تجديد نظر بکند!
آھی عميق کشيد و با عجله در باره پسره پرسيد .او از مادر
خواست تا بدون مکث ھمه چيز و تمام شنيده ھايش را بازگو
کند!
پسره ،دوسال از کنيزو بزرگتر بود! شغلی مناسب و درآمدی باال
داشت! دارای سواد و معلومات باالئی بود .به کتابخوانی شديدأ
عالقمند بود! به مردم عشق می ورزيد و ھمه ی زندگيش را
وقف آنان نموده بود .در بين مردم دارای وجھه و محبوبيتی بود
و در رديف خوش نامان جامعه قرار داشت! دست و دل باز بود
و برای مال دنيا ارزشی قائل نبود .سابقأ به جرم ضديت و
مخالفت با شاه و نحوه ی حکومتش به زندان افتاده و چندين بار
توسط سازمان امنيت يا ساواک دستگير شده بود!
کنيزو ،اينھا را کم و بيش می دانست و جسته گريخته از زبان
برادران و ديگران چيزھائی در اين باره شنيده بود .او در کنار
چنين مردی می توانست به راحتی زندگی کند! زير پر و بال
ديگر اعضاء خانواده را بگيرد! بدون آنکه دوستش بدارد و
عشقش را دو دستی به وی تقديم نمايد!
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با اين وجود ،سخت می ترسيد و از برادرانش وحشت داشت!
آنھا ارتشی بودند و حق داشتند که در راه از سر گرفتن اين
وصلت سنگ اندازی نمايند يا اصوأل مخالفت کنند!
مادر او را دلداری داد و خاطر جمعش نمود که ترس و وحشتش
بی مورد است و برادرھا ھيچ غلطی نمی توانند بکنند! در ضمن
به وی گفت که از ھمين امروز ،می بايست نماز خواندن و رفتن
به مسجد را ترک کند .زيرا روشنفکران امروزی و بويژه شاه
داماد با اين عمل مخالفند! ضمنأ بايد چند کتاب مد روز از
دوستانش قرض کند و خود را موجودی کتابخوان و عالقمند به
سياست و مبارزه عليه ديکتاتوری و بی عدالتی و ھر کوفت و
زھر ماری که خرابکارا می گويند و دوست دارند نشان دھد!
پيشنھاد مادر خوشحالش نمود .برق شادمانی از چشمانش پريد!
شادمانه لبخندی زد .بدنبال آن از جای پريد و چھره ی مادر را
بوسيد .بھتر از اين نمی شد .زيرا برای اولين بار در تاريخ
زندگيش اجازه داشت ،علنأ کتاب به خانه بياورد و بدون ترس و
دردسر مطالعه کند! آنھم با اجازه پدر و مادری که عمری کتاب
را مايه فساد ،شر ،بدبختی ،نکبت و ادبار دانسته و می دانستند!
از ديدگاه و منظر آنان ،کتاب يک پديده ی اھرمنی و مخرب بود
که چيزی جز تباھی ببار نمی آورد و بھره ای جز بدبختی و
فالکت نداشت .نمونه ی بارز و مشخصش ھمين جناب شاه داماد
بود که در عنفوان جوانی به زندان افتاده و تقريبأ ھمه ی راه
ھای پيشرفت و ترقی را بر روی خودش بسته بود .در حاليکه با
توانايی و جربزه ای که داشت ،می توانست در ُپست ھايی به
مراتب باالتر و با حقوقی بيشتر کار کند و از ھمه ی مواھب
زندگی بر خور دار باشد!
اين مسائل ،برای کنيزو اھميتی نداشتند! خواری و ذلت فردی
که دوستش ندارد و قرار نيست در آينده نيز دوستش داشته باشد،
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برايش چه اھميتی داشت؟ مگر قرار نيست که قربانی عقده ھای
حقارت و سرکوفت ھای تلنبار شده ی کنيزو گردد؟ مگر کنيزو
در صدد گرفتن انتقام نيست؟ و قرار نيست بيش از اين خوار و
حقير شود و آرامش و آسايش فکريش را از دست بدھد؟ مگر
قرار نيست که کنيزو انتقام ھمه ی مردانی را که نسبت به وی
ظلم و ستم روا داشته اند از اين ھالوی از ھمه جا بی خبر بگيرد
و جلوی ھر کس و ناکس و ھر موجود َپست و بی سر و پايی
خوار و ذليلش نمايد تا عقده ھای چرکين و توده شده ی ساليان
دور و درازش سر باز کنند و التيام بيابند؟ پس چه بھتر که
خودش نيز تيشه به ريشه ی خودش بزند و با مردم دوستی يا ھر
کوفت و زھر مار ديگری موقعيت اجتماعی و آينده اش را به
خطر بيندازد و تا مرز نابودی پيش برود! کنيزو را چه غم؟
در نھايت از او تالق می گرفت و زندگی جديدی را آغاز می
کرد! حاال موقع اين فکرھای خام و بچه گانه نبود .در مرحله ی
نخست می بايست از اين کابوس و موقعيت نابسامان نجات بيابد
و به عباس فرصت طلب و رضای بيوفا و پيمان شکن ،جواب
دندان شکنی بدھد! بعدش ھم خدا کريم است! شايد تا آن موقع
رضا نيز بر سر عقل بيايد .از بيوه ی عمويش دل بکند و بر سر
عھد و پيمانھای کھن باز گردد!
آنچه مھم بود ،وضعيت فعلی و موقعيت پيش آمده بود .از ھمين
امروز می توانست به بھانه گرفتن کتاب به سراغ بعضی از
دوستانش برود و مدت زمان بيشتری را بيرون از خانه بگذراند!
از کجا معلوم؟ شايد صحبت خواستگار و عروسی قريب الوقوع،
عباس يا رضا و يا يکی ديگر از آشنايان و ھمشھری ھا را ھول
می کرد تا قدم پيش بگذارند و بار جدايی از خانواده و زندگی در
شھری ديگر را از دوشش بردارند!
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از سوی ديگر ،شاطی ،خواھر کوچکترش که پس از دادن
امتحان درس ھای تجديديش در شھريور ماه ديپلمش را می
گرفت و زندانی خانه می شد ،می توانست از فرصت به دست
آمده حداکثر بھره برداری را بکند و از زندگيش لذت ببرد.
شاطی ،عاشق و کشته مرده ی غالمرضا ،برادر کوچکتر عباس
بود .آخر ھفته ھا با ھزاران زور و زحمت مادرش را راضی
می کرد تا به بھانه ی ديد و بازديد ھمسايگان سابق و افراد
فاميل ،او را به ھمراه خود از خانه بيرون ببرد .با اين اميد و
ھدف که غالمرضا را ببيند و در کوچه باغھای مجله ی فرح آباد
لحظاتی با او خلوت کند و بوسه ای رد و بدل نمايد!
باالخره روز موعود فرا رسيد .پسر عمو توانسته بود پسرش را
به آبادان بکشاند .عالوه بر پسرش ،دختر دومش را نيز به ھمراه
آورده بود .وقتی دومين خواھر بعد از کنيزو درب حياط را باز و
خبر حضور آن سه را به ساکنين خانه رسانيد ،کنيزو ،سر از پا
نشناخته خودش را به درب کوچه رسانيد و پس از سالم و
احوالپرسی آنانرا به داخل دعوت کرد .در ھمان نگاه اول از
قربانی خود خوشش آمد .پسره از او قد بلندتر بود .رنگ و روئی
روشن داشت .با موھای بلند و حلقه حلقه ای که به طور مرتب
شانه شده و روی شانه ھايش ريخته بودند! کيف سامسونيت
بزرگ و گران قيمتی نيز در دست داشت!
کنيزو و شاطی ،به سرعت دست بکار شدند و با شربت و چای
از مھمانان پذيرائی نمودند! ظاھر پسره نشان می داد که از ھمه
جا بی خبر است .در ھمان دقايق اول معلوم شد که وی عازم
شھرمشھد است! می رفت تا با استفاده از تعطيالت ساالنه اش
يکی از صميمی ترين دوستان دوران دبيرستانش را که در
دانشگاه مشھد و در رشته ی دارو سازی مشغول تحصيل بود
مالقات کند و چند روزی پيشش بماند! غمی سنگين بر قلب
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کنيزو نشست و آثار ناراحتی و کسالت به سرعت در چھره اش
ھويدا شد! لحظاتی بعد ،بر ميزان ناراحتی و نگرانی او افزوده
شد .چون در کمال ناباوری شنيد که پسره قصد ماندن ندارد و بر
آنست که شبانه از پيششان برود و به سفرش ادامه دھد.
مادر که متوجه وخامت اوضاع و دگرگونی حال دخترش شده
بود ،با اشاره ی چشم به او قوت قلب داد که نگران نباشد و
کنترلش را از دست ندھد .زيرا او ھيچ جا نمی رفت و از سفر به
مشھد منصرف می شد .به شرطی که او ُرلش را خوب بازی کند
و از پس نقشی که به او محول نموده اند بر بيايد.
بزرگترھا مشغول گفتگو شدند .از ھر دری سخن گفتند و در تازه
ای گشودند! پسر يا برزو ،از جايش بر خاست و سراغ خانه ی
دومين برادر کنيزو را گرفت! او در محله ی فرح آباد و در يکی
از خانه ھای ويژه ی کارگران شرکت نفت زندگی می کرد .با
پدر و مادرش ھم ھيچ گونه رفت و آمدی نداشت! دليلش ھم
دخالت ھای بی مورد و فتنه انگيزانه ی مادرش بود!
برزو پس از گرفتن آدرس از جايش بر خاست .لبخند زنان از
پدر اجازه گرفت و به وی گفت:
 من مأموريت خودم را طبق قولی که داده بودم انجام دادم .اينشما و فاميل ھای عزيزتان! بنا بر اين از خدمت تان مرخص می
شوم .قبل از رفتن ،سری به برادر بزرگ خانواده می زنم و قبل
از ساعت دوازده شب ،به قصد ھمدان حرکت می کنم.
پدر در حاليکه از جايش برخاسته و روبروی برزو ايستاده بود،
دست راستش را روی شانه ی وی گذاشت و گفت:
 درسته که قرارمون ھمين بود .اما فردا را ھم صبر کن! الاقلخواھرت را ببر شھر را ببيند! پس فردا صبح زود برو! دست
خدا به ھمراھت!
برزو در حاليکه سرش را به زير انداخته بود ،گفت:
٣٥

 آخه ...پدر حرفش را قطع کرد و گفت:
 ميدونم .قرارمون اين نبود! اما ...برزو لبخندی زد و گفت:
 خيلی خوب! ھر چه شما بگيد! من حرفی ندارم .به من بگيد،از ھمين جا بر گرد! خودت می دونی که بر می گردم!
شاطی از شادی جيغی کشيد و ملتمسانه به پدر برزو گفت:
 عمو ،خواھش می کنم بھش بگو بمونه! بھش بگو نره مشھد!پدر لبخندی زد و گفت:
 من ھمچين کاری نمی کنم عمو جان! دره ديزی بازه ،حيایگربه کجا رفته؟ پسرم از ماه ھا پيش برنامه ريزی کرده که بره
و دوستش را ببيند! تا ھمين جا ھم که ما را رسونده ،ممنونش
ھستيم! از پس فردا صبح ،کاری باھاش نداريم .خدا پشت و
پناھش!
برزو ،دستی بر شانه ی پدر زد و تبسم کنان گفت:
 زنده باشی پير مرد! پس با اجازه ی شما ميرم و يکی دوساعتديگه بر می گردم.
مادر خانواده ،در حاليکه از جايش بر می خاست و لبخندی بر
لب داشت ،گفت:
 خواھرت را ھم با خودت ببر! در ضمن ما شام نمی خوريم تاشما برگرديد!
لبخندی بر روی لبان کنيزو نشست! با گوشه ی چشم اشاره ای به
شاطی کرد و از اتاق بيرون رفت .شاطی نيز به دنبال او خارج
شد .خيلی سريع ھر دو به اتاق باز گشتند واعالم آمادگی نمودند
تا برزو را در اين راه ھمراھی کنند .زيرا به گفته ی آنان ،محله
ی سده تا فرح آباد فاصله ی زيادی داشت و حتمأ می بايست با
تاکسی بروند!
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برادر و زن و بچه ھايش از ديدن برزو و ھمراھانش خوشحال
شدند و به آنان خوش آمد گفتند! بويژه بچه ھا که از ديدن عمه
ھايشان شادان شده و از سر و کولشان باال می رفتند!
در ھمان بر خورد اول ،برادر که چشم خواھرانش را دور ديده
بود ،رو به برزو کرد و گفت:
 ببين کاکا ،اگه به قصد ازدواج با خواھر من آمده ای ،بھتراست از خيرش بگذاری! زيرا آب خنک از گلويت پائين نمی
رود و مادرم زندگيت را سياه و تباه خواھد کرد!
کمی مکث کرد .سپس در ادامه گفت:
 نه اينکه خواھرام دخترای بدی باشند ھا .اما ھر چه باشه دستمادرمن و چشم و گوش بسته ازش اطاعت می کنن.
پرورده ی
َ
زن
مادرم ھم کاری جز فتنه انگيزی و دو به ھم زنی نداره! اين ِ
بيچاره ی مرا ديدی؟ تا حاال کوچکترين بی احترامی ای نسبت
به ھيچ کدوم از اعضاء خانواده ام نکرده است .به دردشون
بخور! اينطرف و آن طرف بدو! پذيرايی کن! خالصه مثل
چشم ديدنش
پروانه دور و برشون می گرده ،اما ھيچ کدوم شون
ِ
را ندارن! چرا؟ خودمم نمی دونم! عفريته ی خواھر ُکسه تا پول
داری رفيقته! وای به روزی که به پيسی بيفتی و نتونی دھنش را
پُر کنی! اون وقت خرو بيار و باقلی بار کن! به نظر من،
دختراش به درد ھمون ھمشھری ھای مادر قحبه و کالھبردار
َ
حريفشن!
خورن! تنھا اونان که
خودش می
َ
برزو که از ھمه جا بی خبر بود و حرف ھای برادر را به
حساب حدس و گمان و توھم ھای معمول می گذاشت ،چيزی
نگفت و واکنشی نشان نداد! اصأل الزم نمی ديد تا خودش را
درگير بحثی بيھوده و بی سرانجام کند .اگر قصد ازدواج داشت
و با چنين نيتی گام در راه گذاشته بود ،يک حرفی .اما حاال که
چنين ھدفی در پيش نبود ،بحث در باره اش نيز بی فايده و
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بيمورد بود! برادر که با سکوت برزو روبرو شده بود ،سرش را
تکان داد و با تحسر گفت:
 خدا ھم جونشو نميگيره تا ھمه مون راحت بشيم! يه جنده ايهکه لنگه شو تو تموم دنيا پيدا نمی کنی!
اين بار برزو يکه ای خورد و به آرامی و زير لبی گفت:
 بال نسبت!برادر پوزخندی زد و گفت:
 ھنوز چوبکش به لباست نخورده کاکا! و اال از بالنسبت گفتنتپشيمون می شدی! ھنوز زوده تا تو اين مادر قحبه ی بيشرف را
بشناسی! باور کن که ھمه ی ما را بدبخت کرده .از ما که
گذشت .اما امروز چه روزيه که به شما ميگم .بقيه شونم بد بخت
و بيچاره می کنه!
پس از يک ساعتی بلند شدند و خداحافظی کردند! به مجردی که
وارد کوچه شدند ،کنيزو از برزو پرسيد:
 با برادرم راجع به چه چيزھائی صحبت می کرديد؟برزو لبخند زنان پاسخ داد:
 صحبت خاصی در ميان نبود! ما که شناختی در باره یھمديگر نداشته و نداريم .بنا بر اين چه صحبتی می توانستيم
بکنيم؟
کنيزو ته ته پته کنان گفت:
 آخه ميدونی؟ اون با مادرم اختالف داره! ھمه شم زير سرهزنشه! گفتم شايد در اين مورد حرفی زده باشه!
برزو قاه قاه خنديد و گفت:
 اين چه حرفيه که می زنيد؟ من و برادرت چه آشنايی باھمديگه داريم؟ تازه و برای اولين بار ھمديگه را می ديديم.
زندگی اجتماعی ھم مثل ھر پديده ی ديگه ای برای خودش يه
حساب و قانونی داره! کجای دنيا رسمه که درھمان برخورد اول
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سفره ی دلشون رو جلوی يه تازه وارد باز کنند و ناگفتنی ھا را
بگويند؟
کنيزو گفت:
 اتفاقأ اشتباه می کنی! افراد خانواده ی ما با تموم مردم دنيا فرقدارند! منظورم اينه که چنين درک و شعوری ندارند .متأسفانه
در ھمان بدو آشنائی سفره ی دلشون رو جلوی ھر کسی باز می
کنند و حرفھاشون رو به طرف می زنند! مثل اينکه قصد فرار
دادن طرفو داشته باشند!
بزرو با تعجب پرسيد:
 آخه با چه ھدفی؟کنيزو جواب داد:
 از بس َپستند! نمی دونم! شايد از ُبخل و حسادتشون باشه!شايدم َ ...زنش که چيزی نگفت؟
 اون که پيش شما بود! مگه با ھم به اتاق بخلی نرفتين؟از راه رسيدن تاکسی و سوار شدنشان باعث گرديد تا رشته ی
کالمشان ببرد و بيش از اين حرفی در ميان نيايد .عالوه بر آن،
برزو عادت نداشت که خودش را قاطی مسائلی بکند که کمترين
ارتباطی با وی نداشتند! اصوال بر اين باور بود که ،زمانی بايد
وارد معرکه شد و دخالت نمود که گفته و اظھار عقيده ات کار
ساز باشد و بتواند گره از کاری بگشايد يا مشکلی را حل نمايد!
امری که در ميان ما ايرانيان کمتر خريدار داشت و جا افتاده
بود .حتی افرادی که در جھت حل مشکل يا مسائل روزمره با
دوستان و آشنايان خود مشورت می کردند و نظر آنان را جويای
می شدند ،به ھنگام عمل ھمان خواسته و نظر خود را بکار می
بستند .بدون آنکه به نظر يا عقيده طرف مشورت خود وقعی
بگذارند!
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موقع صرف شام بود که به سده رسيدند! پس از صرف شام،
مادر کنيزو رشته ی سخن را در دست گرفت و در حاليکه
رويش به برزو بود گفت:
 سالھاست که زانوھايم درد می کنن! ھمه ی دکترا و پزشکاھرم و يکی دو بار در آب معدنی ھای اونجا
معتقدن که بايد برم اَ َ
که معجزه می کنن ،شنا کنم .متاسفانه گرفتاری و بدبختی و
ھرم برسونم .شما که
بيکسی باعث شده تا نتونم خودمو تا اَ َ
نبودين با پدرت صحبت کردم و قرار شد که زحمتش رو به
دوش شما بيندازم .البته نه حاال .بلکه يکی دو ھفته ی ديگه .چون
در حال حاضر شاطی درس داره و مشغول امتحان دادنه تجديدی
ھاشه!
برزو زير چشمی نگاھی به پدرش انداخت .لبخندی زد و با
صدائی آرام و آھسته گفت:
 اختيار دارين .چه زحمتی! ولی من دارم ميرم مشھد! پدرم ازمن خواست تا او و خواھرم رو به آبادان برسونم و از طريق
اھواز و خرم آباد يا خرم آباد و ھمدان به سفرم ادامه بدم! آخه
می دونين؟ من توی خرم ّآباد و ھمدان دوستان و آشنايانی زيادی
دارم .مخصوصأ ھمدان! چون اونجا درس خواندم و زندگی
کردم! بنا بر اين آب گرم رفتن شما می ماند برای برگشتن من از
مشھد!
مادر کنيزو لبخند مرموزانه ای زد و با شوخی گفت:
 نه زن عامو! تا اون موقع من فلج شدم و احتياجی به آب گرم ودارو و درمون ندارم.
پيش از آنکه برزو سخنی بگويد ،پدرش لبخند زنان گفت:
 زن عمو ،شما خودتون رو نا راحت نکنيد! با شناختی که مناز پسرم دارم ،مطمئنم که برزو از سفر مشھدش چشم می پوشد
و قبل از فلج شدن ،شما رو به آب گرم اھرم می رسونه.
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بدنبال حرف پدر ،شاطی به سخن آمد و گفت:
 آخه تا آن موقع که مادرم ميگه ،امتحان ھای من ھم تموم شده.بنا بر اين من و کنيزو ھم می تونيم ھمراش بيايم.
کنيزو که با فاصله ی کمی از برزو نشسته و به چھره اش زل
زده بود ،سرش را به زير انداخت و گفت:
 راست ميگن! ما ھم پس از مدتھا يه سفری ميريم و از کنجخونه نجات پيدا می کنيم .بعدشم بر می گرديم و تا آخر عمر به
جونت دعا می کنيم!
برزو سرش را تکان داد و با صدائی آھسته گفت:
 من حرفی ندارم .وقتی پدرم از طرف من به مادرتون اطمينانخاطر می ده ،تکليفم مشخص است!
کنيزو ،يواش يواش از برزو خوشش می آمد .در درونش
غوغايی عجيب بر پا بود .عقل و احساسش با ھمديگر کلنجار
می رفتند! به نوبت ھمديگر را به عقب نشينی وامی داشتند و تا
مرز پيروزی يکی بر ديگری پيش می رفتند .بروز جوانی
فھميده ،با سواد ،رو راست و صادق بود .انسانی که می شد در
کنارش زندگی راحتی داشت و به پيشرفت ھايی نائل آمد .اما
روان حقير و روح ُخرد و لگد مال شده ی کنيزو توان طرد آن
ھمه تحقير و ستم و يا بر خورد و کشيدن عقده ھای ُاديپی
وحشتناک را نداشت! اين احساس شيطانی و دھتناک ،عقل و
منطقش را به عقب می راند و تنھا به انتقام می انديشيد! آنھم از
انسانی که کوچکترين نقش يا گناھی در بدبختی ھای او نداشت!
فردا صبح ،پس از صرف صبحانه ،کنيزو و شاطی به برزو
پيشنھاد کردند تا به اتفاق به مرکز شھر بروند .ظاھرا بند ساعت
کنيزو از مدتھا پيش پاره شده بود و او فرصت نکرده بود تا
نسبت به تعمير و تعويض آن اقدام نمايد.
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برزو پيشنھادشان را پذيرفت .پسر دائی کنيزو در مرکر شھر و
در خيابان اميری ،با فاصله ی کمی از سينما رکس ،ساعت
فروشی و تعميرگاه ساعت داشت! با تاکسی عازم مرکز شھر
شدند .سری به دکان پسر دائی زدند .ساعت را به وی سپردند و
به خيابان گردی روی آوردند .کنيزو در باره رؤياھايش حرف
زد .سفر به ھند و تحصيل در سرزمين عجايب! برزو ھم بدون
تعارف به وی گفت که حاضرست ھزينه رفتن به ھند و
تحصيلش را تقبل کند! در ضمن به وی گوشزد نمود که او ،اين
کمک را به صورت بالعوض و با طيب خاطر در اختيارش
خواھد گذاشت .سپس به وی گفت که در حال حاضر نيز يکی از
دوستانش با کمکھای وی سرگرم تحصيل در شھرستان شيراز
است!
کنيزو تشکر کرد و صحبت در اين باره را به وقت و زمان
ديگری موکول نمود .او که دوش بدوش برزو و در کنار
خواھرش شاطی راه ميرفت ،خطاب به برزو گفت:
 شنيده ام کتابھای زيادی خوانده ای و کتابخانه ی بزرگی داری!برزو با شوخی و خنده جواب داد:
 خودم ھم چنين چيزھائی شنيده ام .اما ،شنيدن کی بود مانندديدن!
شاطی که سعی می کرد خودش را ھر چه بيشتر به برزو
نزديک و دوستدار مطالعه و مسائل روز نشان دھد ،با خنده
گفت:
 ھمچنين شنيده ايم که قصد داری کتابھايت را به کتابخانه یشھرتان ھديه کنی! واقعأ چنين قصدی داری؟
برزو شانه ھايش را باال انداخت و گفت:
 تقريبأ .می دونين چيه؟ توی شھر ما يک کتاب خانه تأسيسکردند .فقط اسمش کتاب خانه است .ساختمانی بدون کتاب و
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بدون شک بدون مراجعه کننده! من ھم کتاب ھای زيادی دارم.
کتابھايی که آنھا را خوانده ام و در حال حاضر در درون قفسه
ھای کتابخانه ام دوران زندان و گرد و خاک خوردنشان را می
گذرانند! حيف نيست؟ بنا بر اين تصميم گرفتم قسمت اعظم شان
را به کتابخانه ی شھر ھديه کنم تا مورد استفاده ی ھمگان قرار
گيرند!
کنيزو با دستپاچگی و ھيجان گفت:
 فعال اين کارو نکن! چند روزی دست نگھدار تا ما بيايم وببينيم .بعدش ھر کاری خواستی بکن!
برزو با لبخند جواب داد:
 به چشم! غصه ی آن کتابھا را نخوريد! تو اين مملکت تا دلتانبخواھد کتاب پيدا می شود .چيزی که کمياب است کتابخوان و
افراد عالقمند به کتابست! به ھمين خاطر نگران کتاب ھا نباشيد!
شما کتاب خوان و عالقمند به کتاب باشيد ،قول می دھم تا دلتان
بخواھد کتاب در اختيارتان بگذارم!
شاطی پرسيد:
 ھدف شما از خواندن اين ھمه کتاب و صرف وقت چيه؟ فکرمی کنين الزمه؟
کنيزو چشم غره ای رفت و گفت:
 شاطی! حرف ھای مسخره و خنده دار می زنی ھا! منظورتچيه؟ اين چه حرفيه که می زنی؟ واقعا تو نميدونی که ھدف از
خواندن کتاب چيه؟
برزو با لبخندی او را به آرامش دعوت کرد و به آرامی گفت:
 سئوال بجا و منطقی ای بود! کتاب ،درھای جھان ديگری را بهروی انسان باز می کند! اطالعات جديد .دانسته ھای نو.
رھنمودھا و راھنمائی ھائی که حاصل تحقيق و مطالعه و کنکاش
عده ای محقق و دانشمند و تجربه ھای نسل ھای گذشته است.
٤٣

ھزاران سال از زندگی انسان متمدن می گذرد .اين انسان ھا
وقايع دردناک و سعادتمندانه گوناگونی را پشت سر گذاشته اند.
با انواع و اقسام بالھای طبيعی و غير طبيعی دست و پنجه نرم
کرده اند! بار ستم استبداد و ديکتاتوری ھای سبعانه ای را بر
دوش کشيده اند و  ...و .شما اين ھمه اطالعات را تنھا در اوراق
کتاب و البالی سطور نوشته ھا پيدا می کنيد! اطالعاتی که چشم
شما را بر روی واقعيت ھای دنيا باز می کنند! به شما بال پرواز
می دھند! چنان نيرومند و توانايتان می سازند که می توانيد خود
و دنيای پيرامونتان را به راحتی بشناسيد! بدانيد که در کجای
جھان ايستاده ايد و جايگاه اجتماعی تان کجاست! پس از اين
مرحله ،می توانيد با خاطری آسوده و خيالی راحت گام بعدی را
برداريد! اگر بپذيريم که تمامی بدبختی و نکبت جامعه ی بشری
نتيجه جھل و نکبت و ادبار حاصله از بيسوادی و ناآگاھی و عدم
شناخت اوست ،در گام بعدی که گفتم ،می توانيد با بھره گيری از
داده ھا و آگاھی ھای بر گرفته از کتاب ،در راه ساخت حال و
آينده ی سعادتباربشريت و دفع ھر نوع ستم و بی عدالتی اقدام
نمائيد .حتی اگر به سرتان بزند و در صدد تجربه کردن ھمه چيز
بر آئيد ،باز ھم نياز به تجربه ی گذاشتگان و متون باز مانده از
آنان داريد!
شاطی با خنده گفت:
 درست .اما برای دختری که با ھزار زور و زحمت ديپلمشرو می گيره و منتظر شوھر می مونه ،چه فرقی می کنه که
آگاھی و شناخت داشته باشه يا نداشته باشه؟ پدرم ميگه » :اگه
پروفسور ھم بشين ،فايده نداره! چون بازم مجبورين بچه داری
کنين و کھنه ی ُگھی بچه رو بشوئين!«! ميگه ،خواندن کتاب به
جز بدبختی و ادبار چيزی نمی ياره! مخصوصأ برای دخترا.
ميگه ھمينش مانده که سرتون را بتراشند و بيندازند زندان!
٤٤

برزو پوز خندی زد و در جواب گفت:
 داشتن و ابراز چنين عقيده ای مختص پدر شما نيست! متاسفانهاکثريت قريب به اتفاق مردم جامعه ی ما ،دارای چنين طرز
تفکری ھستند! جالب است که افرادی چون پدرتان که شاھد
وقايعی چون سالھای  ،١٣٢٠اشغال ايران توسط نيروھای
متفقين ،سقوط رضا شاه ،استبداد و استثمار شرکت نفت انگليس،
نکبت و بدبختی کارگران ايرانی ،جريان ملی کردن نفت،
کودتای امريکايی – انگليسی سال  ١٣٣٢عليه حکومت دکتر
مصدق و غيره را از نزديک ديده اند و ھمين تسھيالت پيش پا
افتاده و رفرم ھای آبکی را نتيجه ی مبارزه ی روشنفکران و
کارگران آگاه می دانند ،به جای اينکه ديده ھا ،شنيده ھا و تجربه
ھايشان را در اختيار نسل جوان بگذارند و تشويق شان کنند،
بدون احساس مسئوليت و با القيدی تخم يأس و بدبينی ميکارند و
آنان را نه تنھا از مبارزه ،بلکه از کتاب خواندن ھم می ترسانند!
فکرش را بکنيد! نيمی از جمعيت مملکت ،يعنی زن ھا ،اصأل
آدم حساب نمی شوند و ھنوز که ھنوز است در شمار ديوانه ھا و
افراد نابالغ و محتاج قيم و تکيه گاه و آقا باال سر به حساب می
آيند! اکثريت قريب به اتفاق مردم ،از مدرسه رفتن و با سواد
شدن دختران شان وحشت دارند! درس خواندن و تحصيل علم را
برابر با فاحشگی و بی بند و باری و غيره می دانند! درد آور
اينکه ،اين عقيده ی سخيف و خيلی راحت بگويم ،زننده در بين
زنان جامعه ی ما نيز رواج دارد .در حاليکه حقيقت غير از اين
است!
کنيزو که از حرفھای شاطی و بيان گفته ھای پدرش ،سخت
دلخور شده بود ،خيلی سريع پرسيد:
 شما غير از اين فکر می کنين؟برزو لبخندی زد و در جواب گفت:
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 معلومه! نيمی از جمعيت اين مملکت رو زن ھا تشکيل میدھند! موجوداتی که در حال حاضر وظيفه ی به دنيا آوردن و
تربيت نسل ھای آينده را به عھده دارند! موجوداتی که در يک
مملکت پيشرفته و صنعتی قادرند در کار توليد سھم بگيرند و
پابپای مردھا کار کنند و در سازندگی شريک بشوند! ھمانطور
که در حال حاضر نيز شرکت دارند و زحمت می کشند .شما به
استانھای گرم و سوزان جنوب نگاه نکنيد! در خيلی از مناطق
ايران ،از جمله مناطق شمالی ايران ،زنان ھستند که در مزارع
چای و شاليزارھا کار می کنند و در تمامی مراحل کاشت و
برداشت محصول شرکت دارند! به حدی که نقش مردھا
داشت و
ِ
را کم رنگ و گاھأ بی رنگ می بينيد! از اينھا گذشته ،کی گفته
که بين يک زن يا مرد بيسواد و عامی با يک فرد فھميده و آگاه
تفاوتی وجود ندارد؟ حتی توی قرآن ،يعنی کتابی که اکثريت
مردم ما قبولش دارند و ظاھرأ خودشان را پای بند تعليم و
دستوراتش می دانند ،با ھمه ی نواقص و قانون و مقررات زن
ستيزانه اش ،به درستی سئوال می شود که » :آيا دانايان با
نادانان برابرند؟ « .معلومه که نه! در جامعه ای که ما در آن
زندگی می کنيم ،يک زن بايد بتواند از حق و حقوق خودش دفاع
کند! بايد برابری خودش را به اثبات برساند! اگر به اميد رحم و
شفت مردھا بنشينند ،يا منتظر اقدام حکومت ھا و دولت ھای
وابسته به سرمايه داری که در به در بدنبال کارگر ارزان قيمت
و مزدوران قانع و سر بزير می گردند ،يا منتظر بمانند که
روزی روزگاری حق و حقوقشان را تمام و کمال در اختيارشان
می گذارند ،می بخشيد ھا .کور خوانده اند و تکيه بر عبث داده
اند .عالوه بر اين تفاوت است بين يک زن تحصيل کرده و آگاه
امل و نا آگاھی که در رؤياھای خودشان تنھا به خانه
با دختران ُ
داری و زندگی لوکس و راحت می انديشيدند! چنين موجوداتی،
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زندگی نمی کنند! اصوأل لذتی از زندگی نمی برند! چون معنی و
مفھوم زندگی را نمی دانند! درکی از زندگی ندارند! دلشان را به
اين خوش می کنند که شوھری پولدار دست و پا کنند و در سايه
ی يک گذران عمر راحت و بی دغدغه ،ھمچون ماشين جوجه
کشی ،بچه پس بيندازند و شوھرشان را راضی نگه دارند! در
حاليکه چنين نيست! جھانی که ما در آن زندگی می کنيم ،در
حال تغيير و تحول است .روز به روز چھره اش دگرگون می
شود! دنيای سرمايه داری که به دنبال سود حد اکثر است ،با
بھره برداری ھای بی رويه و تخريب وحشيانه و بيش از حد
طبيعت ،مدام خرابی و ويرانگری می آفريند! در حاليکه زندگی
نياز به زيبايی ھای بيشتر و شگفت انگيز تر دارد .انسان آگاه و
فھميده نيز ،در پی آن است تا از ھمه ی زيبايی ھای زندگی لذت
ببرد! از تمام لحظه ھا و دقايقش استفاده ی مفيد و سازنده می
کند! چرا انسانی از نقد زندگيش می گذرد و عليه زشتی ھا و
پلشتی ھا مبارزه می کند؟ مگر نمی تواند مثل ديگران باشد؟
سرش را به زير بيندازد و گذران عمر کند؟ نه! برای چنين
انسانی ،زيبايی ھای زندگی چنان خيره کننده و ارزشمند است که
در راھش به راحتی از زندگی خودش می گذرد!
نفسی تازه کرد .لبخندی زد و در ادامه گفت:
 به عقيده ی من ،برای دخترانی از اين تيپ و قماش ،حتیعشق و عاشقی ھم معنی و مفھومی ندارد! اگر ھم داشته باشد،
به مجرد پيدا شدن سر و کله ی خواستگاری با موقعيت اجتماعی
بھتر و در آمد بيشتر عشق و عالقه شان به فراموشی سپرده می
شود! بنا بر اين کارش به درگيری و تالق می کشد .يا نه ،تن به
خيانت می دھد و به دور از چشم شوھر و شريک زندگيش،
خودش را در آغوش ديگری می اندازد! يا ھمينکه زندگی از
فراز به نشيب گرائيد و شوھر به دردسر افتاد ،درھای جھنم بر
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رويش گشوده می شود! باال بودن ميزان تالق و از ھم پاشيدگی
خانواده ھا را در نظر بگيريد ،اگر خوب دقت کنيد ،می بينيد که
بر اساس ھمين واقعيت عريان و بدون پرده صورت می گيرد.
بدين معنی که خانواده ھا ،بويژه خانواده ھای بيسواد و بی
فرھنگ و عقب مانده ،دخترانشان را چون کاالئی سودآور به
خريدار عرضه می دارند! دختر بيچاره را چون کنيزی می
فروشند و دريافت سودھای بعديش را به انتظار می نشينند! برای
چنين خانواده ھائی ،مسئله ای به نام انسان بودن و داشتن حق
انتخاب از سوی دختر مطرح نبوده و نيست! زيرا پول و سرمايه
قدرتمندترين و قھارترين قدرت جھان ماست و مريدان و
بردگانش را از ميان توده ھای گمراه ،بيسواد و کوته فکر بر می
گزيند! بدون اغراق می گويم ،زنان بيسوادی که از ميان خانواده
ھای محروم ،پرجمعيت و بيش از حد محروميت کشيده بيرون
می آيند ،از ھمه خطرناک تر و غير قابل اعتمادترند! زيرا از
زندگی تنھا درکی حيوانی و شھوانی دارند .خور و خواب و
شھوت .ھمين! بر اين اساس ،با لبخندی از راه به در می روند و
با کوچکترين ناراحتی ھمه چيز و ھمه کس شان را می فروشند!
آنان برای ارضای خواسته ھای حقير و ناچيز خود با شيطان نيز
وارد معامله می شوند و دست به ھر جنايتی می زنند! شايد باور
نکنيد! ولی چنين زنانی ،حتی عليه فرزندان و جگر گوشه ھای
خودشان نيز دست به عملی جنايتکارانه و ددمنشانه می زنند! با
نگاھی گذرا به ستون اخبار حوادث يا مقاله ھا و داستان ھايی که
در باره ی روابط خانوادگی در ھمين روزنامه ھای موجود
نوشته می شود ،می فھميد که چه می گويم .بارھا اتفاق افتاده که
زنی ،به دليل اينکه بچه اش مانع زندگی آينده اش بوده ،يا
معشوق از بچه خوشش نمی آمده ،به راحتی فرزند دلبندش را به
طرق مختلف کشته و از سر راه برداشته است! آيا يک زن
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فھميده ،آگاه و با شعور ،دست به چنين جنايتی می زند؟ آيا به
راحتی موجود معصوم و بيگناھی را از نعمت زندگی محروم
می کند؟ به نظر من نه! با چشم باز و آگاھی ازدواج می کند! در
راه بھبود زندگی خود و ھم نوعانش مبارزه می کند و در نھايت
نيز با شيوه ی منطقی و درست از شوھر ناسازگار جدا می شود
و به دنبال زندگيش می رود.
کنيزو ،قاه قاه خنديد و گفت:
 اگه بدونی که مادرم با داشتن دوازده تا بچه ،ھفت ھشت تاازين موجودات معصوم و بيگناه را سقط کرده و توی جوی
فضالب انداخته ،چه می گويی؟ حتمأ به او لقب بزرگترين
جنايتکار قرن می دھی!
شاطی ،بدون توجه به گفته ی کنيزو ،گفت:
 اما ميزان فاسد و تباھی در شھرھای بزرگ به مراتب بيشتر ودامنه دارتر است .مگه نه؟
برزو جواب داد:
 بحث ما بر سر شھرھای بزرگ و کوچک ،صنعتی و غيرصنعتی ،پيشرفته و عقب مانده نيست .بحث بر سر انسانھای آگاه
و نا آگاه است .يک زن آگاه و باشعور که از گوھر وجودی
خودش شناخت کافی دارد ،به ھيچ عنوان و تحت ھيچ شرايطی
اجازه نمی دھد تا نسبت به او به چشم کاال و جنس قابل خريد و
فروش نگاه کنند! به خودش اجازه نمی دھد تا با ھر با ھر بيسواد
ابله و کودنی به صرف داشتن پول و ثروت ھم کالم شود .تا چه
رسد که به عقد و ازدواجش در بيايد و حلقه ی کنيزی و بردگی
چنين موجودی را برای ابد به گردنش بيندازد .چرا؟ برای اينکه
چنين زن يا دختری ،قبل از ھر چيز به پاره کردن و از ھم
گسستن زنجيرھای ستم و بردگی اعصار و قرون می انديشد .نه
به برده شدن و استمرار بخشيدن به ستم .فکر نکن که قصد
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کوبيدن و ُخرد کردن زنان را دارم و چنين خصلت ھائی را تنھا
به آنان نسبت می دھم! نه! مرد و زن ندارد! از جھل و نادانی و
از ناآگاھی و بيسوادی جزء نکبت و ادبار و تعفن و کثافت بر
نمی خيزد!
کنيزو ،بر خالف شاطی و حتی ديگر اعضاء خانواده اش بيش
از اندازه ساده لوح و صادق به نظر می رسيد .يک ساده لوحی
خاص که بيشتر در ميان روستائيان و افراد به دور از ھياھو و
پيچيده گی ھای شھری ديده می شود .ھمين سادگی و بی آاليشی
به وی چھره و جاذبه ای دوست داشتنی می داد.
برزو احساس می کرد که يواش يواش به وی عالقمند می شود.
غافل از اينکه ھمين سادگی ،آنھم در کنار ديگر اعضای
کاسبکار ،فرصت طلب ،کالھبردار و نان به نرخ روز خور
خانواده که به پيچ و خم زندگی و شيوه ھای تيغ زدن و ُ
طرق تيغ
زدن و چاپيدن افراد آشنايی مفرطی دارند ،می تواند خطر آفرين
و نابود کننده باشد! کنيزو نيز آھسته آھسته به برزو عالقمند می
شد .او را رو راست و بی پروا می ديد .آدمی با خصوصيت ھا
و اخالقی مختص خود و بی نظير .او با ھمه ی کسانی که تا
کنون ديده بود تفاوت ھای فاحش داشت .سرش به تنش می ارزيد
و کلی بارش بود .در باره ی ھر چيز و ھر مطلب اطالعاتی
داشت .معلومات و دانستنی ھايی بيشتر از سن و سالش .ديدش و
عقيده اش در باره ی زندگی ،انسان ھا و زنان جالب بود.
صحبت ھايش تازگی و طراوت داشتند .ھر فرد بی عالقه ای را
مجذوب می کردند و او را وا می داشتند تا ساکت و آرام بماند و
آنھا را با جان و دل بشنود! با اين ھمه خودش را نمی گيرد و
ذره ای نشانه ی فيس و افاده در وجودش نيست .بر خالف افراد
و کسانی که با خواندن چند صفحه از يک کتاب يا ورق زدن
سرسری آن ،فکر می کنند عالمه ی دھرند و ديگران موظفند تا
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به آنھا احترام بگذارند و جلويشان دوال و راست بشوند! خيلی
ساده و خاکی! ُرک گو و بدون شيله پيله! متاسفانه فکر انتقام
لحظه ای آرامش نمی گذاشت و به وی فرصت نمی داد تا
عاقالنه بينديشد و در باره ی آينده اش تصميم بگيرد! با اين
تفاصيل ،بايد دو دستی او را می چسبيد و اجازه نمی داد تا
ديگران از چنگش درش بياورند .او قربانی خودش را برگزيده
بود.
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پرنده و ھوس!
ھوا ابری بود .مثل اکثر روزھای گذشته .ابری خاکستری و
خسته کننده سراسر آسمان را به صورت يک نواخت پوشانده
بود .ريشم را اصالح کردم .لباس ھايم را پوشيدم .دستی به سر و
رويم کشيدم و به سرعت خودم را به خيابان رساندم .از ھوای
گرفته ،نيمه تاريک و خفه کننده اتاق و خانه می گريختم! شايد از
خودم می گريختم! به ھر حال ،داشتم می گريختم و در حال فرار
بودم.
اعدام ھای کور ،سرکوب ھای زنان ،کارگران و دانشجويان
دانشگاھھا ابعداد تازه تری گرفته بود .بيکاری ،گرانی ،کمبود
بنزين و ساير مايحتاج نيز مزيد بر علت شده بودند.
تشتت آراء ،بی برنامه گی ،سر در گمی و ھزاران معضل
ديگر ،مخالفان رژيم و نيروھای به اصطالح اپوزيسيون را در
داخل و خارج مرزھای کشور ،به بن بست و حتی پرت و پال
گويی و متشبث شدن به ھر حشيشی واداشته بود.
ھوای بيرون بفھمی نفھمی سرد بود .باد ماليمی می وزيد و شاخ
و برگ دوده گرفته و پوشيده از خاکسترھای سياه و زرد را به
حرکت در می آورد.
يقه ی کاپشنم را باال زدم .ھر دو دستم را در جيب ھای شلوارم
کردم و در پياده روی سمت راست خيابان به راه افتادم .آرام و با
تأنی قدم بر می داشتم .مقصد مشخصی نداشتم .فکر معين و
متمرکزی نيز در سرم نبود .چه سرنوشتی در انتظارمان بود؟
لکوموتيو تاريخ ،ما را به کجا می برد؟ آينده آبستن چه حادثه يا
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حوادثی بود؟ حادثه يا حوادث شاد کننده و نويد بخش يا دھشت
انگيز و نابود کننده ای! سرنوشتی چون افغانستان و عراق که در
انتطارمان نبود؟! طاعونی بدتر و دھشت انگيزتر تر از طاعون
اسالم و حکومت جھل و جنايت و ترور و اختناق دستگاه خليفه
گری شيعه! با حکومتگرانی عقب مانده و ضد مردمی که از
گورستان ھای نمور و تاريک تاريخ بر خاسته و در بزرگترين
گورستان کشور ،موجوديت حکومت ننگين و جنايتکارانه شان
را اعالم نموده بودند!
عابرين با شتاب و به آرامی از کنارم می گذشتند .بدون آنکه
توجھی به حضور و وجود من در پياده رو و در مسير يا نقطه
ی مقابل خودشان بکنند .من نيز توجھی به آنھا نداشتم .حقيقتأ به
آنھا فکر نمی کردم! حتی تنه ھای گاه گاھی شان نيز ،توجه مرا
به يکی از آنھا يا به جانبی ديگر سوق نمی داد.
تقريبأ به مرکز شھر رسيده بود .يکی دو قطره ی ريز باران به
دست و صورتم خورد .به آسمان نگاه کردم و سرم را تکان دادم.
خيلی مسخره بود .طبق پيش بينی سازمان ھواشناسی و اعالم
راديو تلويزيون ،قاعدتأ امروز می بايست نيمه آفتابی و بدون
بارندگی باشد.
جلوی کافه ای خلوت و کم مشتری ،دو چشم سياه و درشت به
من خيره شده بودند .ناخودآگاه نگاھم با آن نگاه و نی نی دو
جادوی فريبنده که زير ابروانی کمانی و قيرگون و در محاصره
مژه ھايی بلند و ريمل کشيده نشسته بودند ،تالقی نمود .دارنده ی
چشمان ،لبخندی زد و بدون آنکه پلک بر ھم بزند به نگاه
کردنش ادامه داد.
سرم را به زير انداختم و زير نگاه سنگينش ،خشک و اخمو به
راھم ادامه دادم .چند قدمی از او و کافه فاصله گرفتم .از پشت
سر نيز سنگينی آن نگاه را حس می کردم .يک ندای درونی به
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من نھيب می زد که برگردم و بار ديگر نگاھش کنم .اما اين
عملی عاقالنه و سنجيده نبود .گامی به جلو بر داشتن نيز مشکل
به نظر می رسيد .احساس می کردم که زانوانم کرخت و ناتوان
شده اند .نه! اين يک احساس ساده و معمولی نبود! زانوانم واقعأ
می لرزيدند .دلم نيز به نحوی باور نکردنی شور می زد .دستم
را به ستون مغازه ای زدم .وانمود کردم که بند کفشم باز شده
است .بر روی زمين خم شدم و با اين بھانه پشت سرم را نگاه
کردم .آرنجش را بر روی ميز قرار داده بود .سيگاری در الی
انگشتانش می سوخت! اما دو چشمان سياھش به من خيره بودند.
بند کفشم را باز و بسته کردم .نفسی عميق کشيدم و قدمی به جلو
برداشتم .مغازه ی بعدی ،فروشگاه و نمايشگاه تلفن ھای ھندی يا
ھمراه بود .روبروی ويترين مغازه ايستادم و وانمود کردم که در
ميان اجناس درون آن به دنبال چيزی می گردم.
 ھنوز داريد به دنبالش می گرديد!کامأل غافلگير و شوکه شدم .بوی عطردلپذير و مطبوع زنانه ای
در دماغم پيچيد .سرم را بر گرداندم .در کنارم ايستاده بود .با دو
مواج .با دستپاچگی
چشمان سياه ،درشت و چون دريا زالل و ّ
پرسيدم:
 با من بوديد؟لبخندی زد و گفت:
 مگه غير از شما کس ديگری ھم اينجا ھست؟من من کنان گفتم:
 اما ،من دنبال چيزی نمی گردم! حتمأ منو با کس ديگه ایاشتباه گرفته ايد!
تبسمی شيرين بر لبانش ظاھر شد .ابروھايش را باال انداخت و
با لحنی ماليم و آرام گفت:
 شايد!٥٤

مکث کوتاھی کرد و با حالتی پرسشگرانه و توأم با شک و دو
دلی گفت:
 يعنی ممکنه دو نفر تا اين اندازه به ھمديگر شبيه باشند! قد وقامت ،چشم و ابرو ،حالت موھا ،سن و سال و حتی تُن صدا؟
با ھمه ی تالش و کوششی که بکار می بردم ،قادر نبودم چشم از
او بردارم .آن دو چشم سياه ،چنان چون چشمان غزالی وحشی
يا بھتر بگويم ،مثل چشم ھای مار کبرا مرا محصور و مبھوت
خودشان کرده بودند .آب گلويم را با زحمت پائين دادم و با
صدائی لرزان گفتم:
 می بخشيد! بانوی زيبا در مورد چه حرف می زنند؟قاه قاه خنديد و در جوابم گفت:
 مزاحم اوقات شريفتان نشوم .سالھا پيش در محفلی ادبی آقايیرا ديدم! متأسفانه به دليل سھل انگاری و بی مباالتی خودم گمش
کردم! راستش را بخواھيد ،در يک چشم به ھم زدن از جلوی
چشمانم محو شد .درست مثل يک قطره ی سرکه که روی زمين
بريزد و بيدرنگ در دل دريايی از شن و ماسه فرو برود .از آن
روز ،تا اين تاريخ که در خدمتتان ايستاده ام ،سر در پی گذاشته
و دنبالش می گردم!
به زحمت لبخندی زدم و پرسيدم:
 فکر می کنيد ارزشش را داشته؟پشت چشمی نازک کرد و در جواب گفت:
 البته! متوجه ی منظورم می شويد؟ برای من آره! چون سالھایسال است که دنبالش می گردم .می دانيد چرا؟ چون در خالل
صحبت ھايش به وجه مشترکی که با ھم داريم ،پی بردم! درد
کشيده ای بود چون من! از ھمه نارو خورده بود! ھمه بھش
خيانت کرده بودند!
 از کجا معلوم که راست می گفته؟ منظورم اينه که... ،٥٥

 حرفم را قطع کرد و با عجله پرسيد: که چی؟ ممکنه واضح تر حرف بزنيد!پشت گوشم را خاراندم و با لحنی آرام گفتم:
 او داستان و قصه ای را خوانده و رفته! ھمين! اما شما با چناناطمينان خاطری حرف می زنيد که انگار سالھای سال با وی و
روحيه و اخالقش آشنايی داشته و داريد!
شانه ھايش را باال انداخت و با کمی ناراحتی گفت:
 اطمينان دارم که قصه و داستان نمی خواند .لرزش صدا ،تغييرآھنگ ،حاالت روحی و روانی ،دگرگونی رنگ چھره ،خالصه
ھمه و ھمه چيز گواه بر اين بودند که داستان و قصه نمی گويد.
من مطمئن ھستم .داشت از خودش می گفت .نه! از من می
گفت .فکر و انديشه ی مرا بر زبان می آورد .ميدانيد؟ آخر او ھم
مثل من در حال جستجو ،تفحص و پی کاوی بود! دنبال يک دل
می گشت!
 يک دل؟با لبخند و تعجب پرسيدم .در حاليکه به چھره ام زل زده بود،
جواب داد:
 بله يک دل! چه جور دلی؟ دلی که به گفته ی خودش ،يک معبد باشد! اما خصوصی وحريم خاص و مقدس يک رب النوع ،الھه يا خدا .چه می دانم!
معبدی که درھايش بر روی ھر ديو و ددی بسته باشد! معبدی که
پای ھيچ زائر حقير ،دغل و رياکاری به ساحتش نرسيده و الھه
يا خدايش گدا مسلک و نيازمند نذورات ناچيز و بی ارزش نباشد!
معبدی که خدايش ھميشه و ھمه دم منتظر يک زائر باشد .زائری
خود الھه يا ايزد بانو .بدون کوچکترين وجه تمايز و
چون
ِ
برتری! معبدی آراسته به تمام زيبايی ھا و زيورھای انسانی! با
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تاق ھا و سر در ھای بلند! به صورتی که زائر يا طواف کننده،
سوار بر اسب نيز مجبور نشود موقع ورود سرش را َخم کند و
به حالت تعظيم در آيد!
تبسم کنان پرسيدم:
 اينھا را توی کتابی ،جايی خوانده ايد يا به صورت نقل قول ازکسی شنيده ايد؟
ابروھايش را باال انداخت و در جوابم گفت:
 در واقع ھم خوانده ام و ھم از زبان خودش شنيده ام!سرم را به طرف جلو و عقب تکان دادم و با لکنت زبان گفتم:
 گيريم که نويسنده ی اين جمالت و آن جستجوگر پيگير منباشم که روبرويتان ايستاده ام .آيا شما دارنده ی چنين دلی
ھستيد؟
منتظر جواب يا واکنشش نماندم و در ادامه گفتم:
 بدون شک ،خانم زيبا و تحسين برانگيزی چون شما ،دارایچنين دلی ھست ،بنا بر اين جسارت مرا نشنيده بگيريد و
گستاخی اين حقير را ببخشيد!
لبخندی زد .آه سردی کشيد و گفت:
 شايد دارای دلی به آن وسعت ،عظمت و  ...چه ميدانم ،در حدانتظار جستجوگر نباشم .چنين ادعايی ندارم! اما فکر کنم به آن
اندازه است تا دارنده اش را وادار کند تا به پيشواز چنين زائری
که نه ،رب النوعی برود و در برابرش مراسم تعظيم و تکريم را
به جای آورد .ھر چه باشد ،اين دل وظيفه دارد که مأمن و مأوا
و خلوت و جايگاه آسايش خداوندگار خود باشد و اجازه ندھد تا
مگسی ُخرد و ناچيز يا شب پره ای ،پرده ی نازک خيالش را
تحريک و به حرکت در آورد.
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مکث کوتاھی کرد .چند بار پشت سر ھم ،آب دھانش را قورت
داد و در حاليکه به چشمانم زل زده بود به شيوه ای اديبانه و
شاعرانه گفت:
 دروازه ھای دلم را می گشايم .چھار تاق شان می کنم! سردرھا و تاق ھای شان را بر می دارم و سر از پا نشناخته به
استقبالش می روم و چون نيازمندان به وی خوش آمد می گويم!
لبخندی زدم .سرم را با تحسر تکان دادم .دستی بر موھای پشت
کله ام کشيدم و با خود انديشيدم:
» ھمه ی آغازھا چنينند .مھم سر انجام است! آنگاه که ارزش ھا
رنگ می بازند ،جای خود را به ضد ارزش ھا می دھند و
سخنان نغز ،شيرين و خيال انگيز حکم خنجری خونريز و کشنده
را می يابند .به ويژه در جامعه ای که تبھکاران و زشت کنندگان
زمين ،بی وقفه و بدون ذره ای ترحم ،جلوی پای دوست و دشمن
پوست موز و خربزه می اندازند«.
با ھر بدبختی ای که بود ،چشم از او بر گرفتم و سرم را به زير
انداختم .چند لحظه ای در سکوت گذشت! سرم را به آرامی بلند
کردم و چشم در چشمانش دوختم .لبان فريبا و ھوس انگيزش به
نحو محسوسی می لرزيدند .تازه متوجه ی قشنگی و دلربايی
لبھايش شده بودم .بی شباھت به غنچه ی گل سرخی نو شکفته
نبود! با گلبرگھايی ظريف ،شاداب و گوشتی! اما چشمانش چيز
ديگری بودند! برقی گيرا و خيره کننده در آنھا می درخشيد.
دريايی زالل و آرام .در عين حال مواج و متالطم و توفانی.
بحری بيکران با امواجی سرکش و آرام ناشدنی! از آن موجھايی
که در چشم به ھم زدنی صخره ھای سخت و خارائين را در ھم
می کوبند و بيدرنگ به شن ريزه ھای ساحل مبدل می سازند.
چشمانش را کمی تنگ کرد .در يک آن لپ ھايش قرمز شدند و
گونه ھايش گل انداختند .سرش را به زير انداخت .با نوک کفش
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خطی بر روی موزائيک ھای پياده رو رسم کرد .با لحنی آرام و
صدايی ملکوتی گفت:
 خانه ی من در ھمين نزديکی ھاست .اگر شما را به استکانیچای يا فنجانی قھوه دعوت کنم ،می پذيريد؟ منظورم اين است
که به حساب پر رويی و ھرزگيم نمی گذاريد؟
ذوق زده جواب دادم:
 با کمال ميل می پذيرم .به ديده منت دارم.گويا انتظار نداشت که به ھمين سادگی دعوتش را قبول کنم.
چون ھنوز حرفم تمام نشده بود که ذوق زده و خوشحال ،چون
کودکی ُخرد از جای پريد ،دستانش را دور گردنم حلقه کرد و
خيلی سريع بوسه ای بر گونه ام زد .بالفاصله دستش را دراز
کرد .دستم را در ميان دست ھای گرم و پر التھابش گرفت و به
دنبال خود کشيد.
راه زيادی نپيموديم .خانه ای کوچک و دلنشين داشت .با دو اتاق
و آشپزخانه ای و حمام و توالتی! اتاق نشيمن ،با خوش سليقه گی
کار استاد
خاصی تزئين شده بود .يکی دو تابلوی مينياتور زيباِ ،
محمد تجويدی بر ديوار و کتاب شاھنامه ای بر روی ميز
مطالعه! به انضمام تلويزيون و يکی دو گلدان قشنگ با گلھای
آپارتمانی که به نحوی متناسب و با سليقه در دو طرف مبل قرار
داده شده بودند .اتاق خواب با رنگی متناسب و پرده ھايی
خوشرنگ و رويايی تزئين شده و به تختخواب دو نفره ای که با
پوششی قرمز رنگ پوشيده شده بود ،جلوه ی خاصی می داد.
آشپزخانه و حمام و توالت نيز از تميزی و پاکی برق می زدند.
دعوتم کرد تا بنشينم .سپس با لحنی آرام پرسيد:
 چای يا قھوه؟منتظر پاسخم نماند .خنده ای کرد و در ادامه گفت:
 شايدم آبجو يا ودکا؟٥٩

لبخندی زدم و در حاليکه بر روی مبل می نشستم جواب دادم:
 فکر کنم يک استکان چای ،از ھمه چيز بھتر باشد .پشتیکوچکی را پشت کمرم گذاشت و با جمله ی:
 خواھش می کنم راحت باشيد!به طرف آشپزخانه رفت .دقايقی بعد ،با يک قوری چينی
کوچولو ،دو عدد استکان کمر باريک و نعلبکی و قندان که در
سينی ای از جنس مالمين و صد البته ساخت وطن قرار داشتند،
به اتاق نشيمن بر گشت .رايحه ی دل انگيز چای ،فضای اتاق را
پر نمود .آنھا را بر روی ميز گذاشت! سپس خم شد تا شمعی را
جھت گرم نگھداشتن چای روشن کند .در اين حالت ،خرمن
موھای افشان و سياھش جلوی چھره و به فاصله ی کمی از بينی
ام قرار گرفتند .شميم معطر و دل انگيزی در مشام جانم پيچيد.
بی اختيارچشمانم را بستم و نفسی عميق کشيدم .او که متوجه
شده بود ،استادانه سرش را کمی تکان داد .به نحوی که آن دسته
ی حرير خوشبو ،چھره و دماغم نوازش کردند و عطر روح
انگيز خود را بر سر و رويم پاشيدند .به ھر ترتيب ،شمع درون
جايگاه قوری را روشن و قوری را بر رويش قرار داد .به
آرامی کمر راست کرد .صورتش کامأل گل انداخته بود .لبخند
مليحی زد و با لحنی تؤام با شرم گفت:
 تا شما چای تان را نوش جان کنيد ،من ھم يک دوش می گيرم.زياد طول نمی کشد.
بدون آنکه منتظر جواب يا واکنش من بماند ،به طرف در اتاق به
راه افتاد .از پشت سر نگاھش کردم و لبخندی زدم.
صدای شرشر آبی که از حمام بگوش می رسيد ،مرا به ياد
آبشارھا و چشمه ساران جاری در کوھساران و فصل بھاران می
انداخت! به ناگاه ،سوار بر بال انديشه و خيال ،از فضای اتاق
بيرون رفتم! مرزھای خاکی و آبی را در نورديدم .در گوشه ای
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از خاک ميھن ،نمی دانم کجا بود .بر تخته سنگی نشسته و
دزدانه آبتنی کردن پريزادی را در زير آبشاری زيبا و دل انگيز
تماشا می کردم .سرم را تکان دادم .چشمانم را با پشت دست
ماليدم! صدای آب از حمام به گوش می رسيد! از احساس چنين
صدا و تاثير آن بر پرده ی گوشم احساس شادی و شعف می
کردم .بويژه ،زمانی که اندام موزون و شکيل دخترک با آن
چشمان سياه و جادويی را در نظرم مجسم می کردم و می ديدم
که برھنه در زير دوش آب ايستاده و خرمن موھای خيسش را بر
سينه و شانه ھايش ريخته است .احساسی چون شوق و ذوق
کودکان در ھنگام تماشای فيلم ھای کارتون يا شنيدن افسانه ھای
دختر شاه پريان و سرزمين ھای جادويی به من دست داده بود.
صدای شرشر آب قطع شد .چند دقيقه ای گذشت .اين بار صدای
سشوار بود که در فضای خانه طنين انداز می شد .استکانی چای
ريختم و نرم نرمک نوشيدم .ھمراه با آخرين ُقلپ چای ،انتظار
به پايان رسيد و مھتاب سياه چشم از افق حمام و اتاق خواب
طلوع نمود .پيراھنی نازک و خيال انگيز بر تن داشت و خرمن
گيسوان شبق مانند و براقش را بر روی شانه ھايش ريخته بود.
با چشمانی حريص و خريدار به او زل زدم و به آرامی گفتم:
 صحت آب گرم! عافيت باشد.لبخند مليحی بر لبانش نشست! با يک کلمه ی کوتاه » مرسی «
جوابم را داد و در کنارم نشست .سريع استکانی چای ريختم و
جلويش گذاشتم .کمی به طرفش چرخيدم و سراپايش را از نظر
گذراندم .واقعأ زيبا و تو دل برو شده بود! دلم می خواست او را
در آغوش بکشم و سراپای وجودش را غرق بوسه نمايم .به ويژه
آن دو چشم قشنگ و سياه را که مانند دو رھزن بيرحم و خونريز
در زير ابروان مشکين وبلندای لپ ھای برآمده و گل انداخته
سنگر گرفته بودند .در تمام دوران عمرم چنين لعبت فتنه انگيز
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و دل ربايی را نديده بودم! شايد ھم کور و چشمانم را بر روی
زيبايی ھای طبيعت و عالم خلقت بسته بودم!
بر خود نھيب زدم و تالش نمودم تا پر و بال نفس عماره و دست
و پای ديو ھوس را در بند کشم! می دانستم که چھار چشمی
مواظب من است و کوچکترين حرکت و تغيير حالتم را از نظر
دور نمی دارد .به حالت اولم بر گشتم و بر پشتی مبل تکيه زدم.
دستان ظريف و زيبايش را دراز کرد .با ظرافتی خاص ،استکان
چای را از روی ميز برداشت و به طرف دھانش برد .قلپی
کوچک نوشيد و به آرامی استکان را سر جايش گذاشت .به
طرفم بر گشت و تبسم کنان پرسيد:
 قصد جسارت يا کنجکاوی بيھوده ندارم ،فقط می خواھم بدانمکه تا حاال عاشق شده ايد؟
 خيلی زياد!از جواب ُرک و صريح من يکه خورد .ابروانش را در ھم کشيد
و گفت:
 خيلی زياد؟ مثأل چند بار؟متوجه منظورش شدم ،اما به روی خودم نياوردم .خنده کنان
جواب دادم:
 بيش از ھزاران بار .به نظر شما اشکالی دارد؟پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 نه ،ولی ... ولی چی؟ بر روی کره ی زمين ،يعنی زادگاه و خانه ی ماآدميان ،ميلياردھا پديده و موضوع دوست داشتنی و عشق آفرين
وجود دارند! مھمترين و زيباترين شان ھمين زندگی است! قبول
نداری؟ آن چنان زيبا و دوست داشتنی است که انسان ھای
بسياری در راھش جان می بازند و خيلی راحت از زندگی شان
می گذرند!
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قاه قاه خنديد و گفت:
 که اينطور؟ فکر کردم بيش از ھزاران بار عاشق زنان شدهايد! تعجب کردم!
سرم را تکان دادم و پس از آھی عميق گفتم:
 چه خبر است؟ نه! در اين ارتباط تنھا يکبار عاشق شدم.متاسفانه چوبش را ھم خوردم .به جرأت می توانم بگويم که
ھنوز ھم دارم شالق و تازيانه ی آنرا می خورم.
سرش را به زير انداخت .پس از مکثی کوتاه سرش را بلند کرد
و با صدايی آرام و لحنی شرم آگين پرسيد:
 تا حاال ،اتفاق افتاده که عاشق پرنده يا پرندگانی بشويد؟با صدای بلند خنديدم و در جوابش گفتم:
 تا دلت بخواھد .از کودکی به آنھا عالقمند بودم .پدرم گاھیاوقات برايم جوجه ی کبوتر ،قمری يا بلدرچين می آورد .روزھا
و ھفته ھا با آنھا سرگرم می شدم .خرده ھای نان يا نخودچی را
خوب در دھانم می جويدم .سپس نوک ھای نازک و شکننده ی
آنھا را با احتياط و وسواس و دقت باز می کردم و مواد جويده
شده را در دھان شان قرار می دادم .آب را نيز از طريق دھانم
به آنھا می دادم .بدين صورت که دھانم را پر از آب می کردم و
در حاليکه نوک ھايشان را ميان لب ھايم قرار می دادم ،آب را
به خوردشان می دادم .دنيای عجيب و غريب ،جالب و سرگرم
کننده ای بود!
دست راستش را به زير سينه ھايش گذاشت و به طور محسوسی
باال کشيد .مستقيمأ به صورتش نگاه می کردم .لپ ھايش کامأل
گل انداخته بود .چشمان سياھش درخشنده تر به نظر می آمدند.
لبھايش کمی می لرزيدند .واضح و مشخص بود که دارد با
خودش کلنجار می رود! من و من کنان پرسيد:
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 اآلن ھم پرندگان را دوست داريد؟ منظورم اين است که آيا مثلدادن به آنھا را داريد؟ يا
دوران کودکی حوصله ی آب و دانه
ِ
چون بزرگ شده ايد ،فکر می کنيد که احمقانه است و بايد چون
عقابی تيز چنگ آنھا را در چنگال فشرد و رمق شان را گرفت؟
آخر بعضی از افراد چنين تصوری دارند .نمی دانم! شايد اين
گونه افراد در دوران کودکی شان نيز رفتاری خشن و بيرحمانه
نسبت به پرندگان داشته اند .يعنی در ھمان مرحله ی اول
گلويشان را می فشرده و خفه شان می کرده اند .شايدم! سرھای
آن زبان بسته ھا را در دھان می کرده و موجب مرگ شان می
شده اند!
دستی بر روی رانم زدم و تبسم کنان گفتم:
 مدت ھاست که با پرنده ای بازی نکرده ام .اما فکر نکنم دررفتار و منش ام نسبت به آنھا تغييری پيدا شده باشد .ھنوز ھم
حاضرم ساعتھا با آنان سرگرم شوم و دست نوازش بر پر و بال
شان بکشم و از طريق دھان ،آب و دانه شان را بدھم!
لبخند شيرين و مليحی بر لبانش نقش بست! برقی در چشمانش
جھيد .دستھايش را بر روی ھم ماليد و گفت:
 متاسفانه ،من مثل شما شانس اين را نداشتم تا در دوران کودکیبا پرنده ای بازی کنم و خودم را سرگرم نمايم .يعنی پدر يا
آشنايی نداشتم تا برايم پرنده ای بياورد .در حاليکه تا سر حد
پرستش پرندگان را دوست دارم و نسبت به آنھا عشق می ورزم.
بويژه در دوران تنھايی و غم انگيز کنونی!
حرفش را قطع کرد و سرش را به زير انداخت .خيره و منتظر
نگاھش کردم .کامأل افسون شده بودم .نگاھش ،چشمان سياه و
درشتش ،خرمن مويش و از ھمه مھمتر ،طنين صدای سحر
آميزش ،چون دارويی شفا بخش بر جانم می نشست و کلمه به
کلمه ی حرفھايش روان پريش و خسته ام را در آرامشی ملکوتی
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فرو می برد .به اندازه ای که حاضر بودم عقايد گذشته ام را زير
پا بگذارم و در صورت داشتن قلبی به ُخردی قلب کبوتر نيز در
برابرش زانو بزنم و به ثنايش به پردازم!
صدای لرزانش ،مرا از ادامه ی تفکر و غرق شدن در دريای
رؤيا و انديشه باز داشت .گفت:
 غربت و تنھايی آزار دھنده ،مرا می کشد و ذره ذره از پای درمی آورد .ھر روز ،از صبح تا شام ،چراغ به دست در خيابان
ھای شھر پرسه می زنم و لحظه ھای مالل آور و کسالت بارم را
پشت سر می گذارم.
» کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست! «
در گرگ و ميش شبانه ،خسته و درمانده به خانه بر می کردم.
خانه که نه! ھمين قفس قشنگی که برای خودم ساخته و با سليقه
تزئينش نموده ام .ساعت ھا پشت پنجره می نشينم و به عبور و
مرور عابران چشم می دوزم .بدون آنکه قيافه ای توجه ام را
جلب کند يا جمله ای از حرفھای بی معنی و خالی از محتوايشان
به وجدم بياورد .نيمه ھای شب ،از جايم بلند می شوم .خسته و
کوفته .غمگين و بی آينده! آرام و پا کشان خودم را به حمام می
رسانم .شير آب را باز می کنم .يک ساعتی زير دوش آب می
ايستم .ليف و صابونی می زنم! روبروی آئينه می ايستم .به
آھستگی بدنم را با حوله خشک می کنم و دقايقی طوالنی اندامم
را ديد می زنم .پاره ای وقت ھا از مشاھده ی آن لذت می برم!
بيشتر اوقات ھم نه! سپس به رختخواب می روم .بر روی
رختخواب دراز می کشم و سرم را بر روی بالش می گذارم .از
آن لحظه دنيای شيرين و واقعی من آغاز می شود!
آھی سرد ،عميق و ممتد کشيد و مجددأ سکوت کرد! دست ھايش
می لرزيدند و ماھيچه ھای شقيقه اش تکان می خوردند .چرا؟
نمی دانم .شايد از ادامه ی داستان خجالت می کشيد .شايد ھم می
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ترسيد! خيلی مشتاق بودم تا ھر چه زودتر زبان بگشايد و به
ادامه ی داستانش به پردازد .دقايق به کندی می گذشتند .مدتی با
انگشتان دستش بازی کرد .به او زل زده بودم .بدون آنکه پلک
بر ھم بزنم يا حرکتی بکنم .سرش را بلند کرد و صورتش را به
طرفم بر گرداند .دو قطره اشک ،چون دو دانه ی مروايد غلطان
از گوشه ھای چشمان سياه و قشنگش سرازير و بی شتاب بسوی
گونه ھايش در حال پيشروی بودند.
اشک ھايی حقيقی و شفاف .صداقت ،راستی و يک رنگی و بی
آاليشی از درون شان ھويدا بود .حالتی عجيب به من دست داد.
در يک لحظه دست و پايم خودم را گم کردم .خون در رگھايم
منجمد و عضله ھای قلبم فشرده شدند .انگار که دستانی قدرتمند
و بيرحم قلبم را فشردند يا موجودی تنومند و عظيم الجثه بر
رويش پا گذاشت .کمی بر روی مبل جابجا و به او نزديک تر
شدم .دلم می خواست او را در آغوش بگيرم و در ميان بازوانم
بفشارم .باشد که از اين حالت بيرون آيد و تمام غم و غصه ھايش
به جانم بريزد! ناگھان به خود آمده و در ھمان نقطه ميخ کوب
شدم .دور از ادب و نزاکت بود که در خانه ی فردی که خالصانه
مرا بسوی خود خوانده و به حريم امن خودش راه داده ،دست به
عملی ناشايست بزنم .از کجا معلوم؟ شايد در حضور من احساس
آرامش می کرد و با باز کردن سفره ی دل ،تنھا قصد درد دل
کردن داشت! شايد ھم ...
 مرا می بخشيد! شما را نيز ناراحت کردم.صدای غم گرفته و حزين او بود که به آرامی و کلمه به کلمه بر
زبانش جاری و از ميان غنچه ی لب ھايش خارج می شد .با
تبسمی تلخ که بدرقه راھشان نمود.
سرم را تکان دادم .لبخند غم انگيزی زدم و به آھستگی جواب
دادم:
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 خواھش می کنم! مشاقم بقيه ی داستان را بشنوم .متوجه یمنظورم که ھستيد؟
با دستمال کاغذی ای که از روی ميز برداشت ،اطراف چشم و
گونه ھايش را پاک کرد و در ادامه گفت:
 گفتم که دنيای شيرين و واقعی من از لحظه رفتن به رختخوابو دراز کشيدن آغاز می شود! تا دم دمای صبح با دو کبوتر بچه
ای که در کنار من و شايد به خاطر خودخواھی ھا و زيادت
طلبی ھايم ،در اين قفس زندانی شده اند ،مشغول بازی می شوم.
بر سر و کاکلشان دست می کشم .بافه ی موھايم را دسته نموده،
بصورت جارو در می آورم ،و سپس پر و بال ھای شان را
نوازش می کنم! با تيزی زبانم نوک ھای نازک و شکننده شان را
ببازی می گيرم و خيس شان می نمايم! شايد باورتان نشود! آنھا
را تا سرحد پرستش دوست دارم .به مجردی که کاروان خواب
به پشت دروازه ھای چشمانم رسيد و پلک ھايم سنگين شدند ،با
دلسوزی و مھربانی آنھا را در بستر خوابشان جای می دھم و تا
شبی ديگر به حال خود رھايشان می کنم!
بيش از اين درنگ معنی و مفھومی نداشت! به آرامی از جايم
بلند شدم .با خضوع در مقابلش ايستادم و منتظر واکنش و عکس
العمل احتماليش ماندم .در اين لحظه سر به زير داشتم و مستقيمأ
به پاھا و رانھای خوش تراش و ھوس انگيزش نگاه می کردم.
او نيز سر به زير داشت .بی حرکت و بدون جنبش! لحظه ھايی
کوتاه گذشت .فضای اتاق را سکوتی سنگين پر کرده بود! مردد
و دو دل بر پای ايستاده بودم .به ناگاه اتفاقی که مشتاقانه و
حريصانه انتظارش را می کشيدم ،روی داد .جنبشی کرد .نفسی
عميق کشيد و خيلی آرام و آھسته ،زانوان و ران ھايش از ھم
گشوده شدند .گامی کوتاه به جلو گذاشتم .وسط پاھايش بر زانو
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نشستم .سرم را بر روی سينه اش گذاشتم .دست ھايم را دور
کمرش حلقه کردم و به آرامی فشردم.
گرمای بدنش ،صورتم را می سوزاند .دلش در سينه به تکاپو
افتاده بود .آھنگ و صدای زندگی را می شنيدم که ھمچون
صدای بال فرشته ھا پرده ی گوشم را نوازش می داد .طرف
راست صورتم را بر روی سينه اش فشردم و شادمانه لبخندی
زدم .بوی عطری سکر آور که از اندامش بر می خاست ،مشام
جانم را ُپر و لبريز می کرد! از زمين خاکی و خاکدان زمين
کنده می شدم و لحظه به لحظه بيش از پيش اوج می گرفتم!
دستان نوازشگرش را بر روی سرم گذاشت و به آرامی موھايم
را نوازش کرد .سرم را بلند کردم .به چھره اش نظر انداختم.
لبخندی شيرين و مليح بر لبانش نشسته بود .کمی خودم را باال
کشيدم .لب بر لب آن مينای سکر آور و مست کننده گذاشتم و بی
رخصت ساقی ،سرگرم نوشيدن شدم .دستانش به دور گردنم
حلقه شدند .مستانه سر بلند کردم .چشم در چشمان سياھش
مواج و توفانی وسوسه ام می کردند .تند و
دوختم .چون دريايی ّ
سريع ھر دو را بوسيدم و سرش را بيشتر بر روی سينه ام
فشردم .نفس نفس زنان و با صدايی لرزان اما معترضانه پرسيد:
 چرا اين کار را کردی!در حاليکه چشم در چشمش دوخته بودم ،پرسيدم:
 چکاری؟ بوسيدن چشمانم! می گويند شگون ندارد!بوسه ای کوچک بر لبانش زدم و پرسيدم:
 شکون ندارد يعنی چه؟دستی بر سرم کشيد و با دلبری و طنازی جواب داد:
 می گويند ،بوسيدن چشم جدايی می آورد!قاه قاه خنديدم .بوسه ای ديگر و در جوابش گفتم:
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 در قدم اول ،دعا کن که اين غريق بی پناه ،از ميان امواجچشمانت برھد و صحيح و سالم به ساحل نجات برسد ،پس از آن
به فکر ره توشه ی سفر و جدائيش باش.
خنده ای کرد و گل بوسه ای بر گونه ام نشاند .سرم را در ميان
خرمن موھايش فرو کردم و حريصانه بوئيدم! سپس بارانی از
بوسه بر شقيقه ھا ،نرمه ھای گوش ،گونه ھا ،لب ،چانه و
گردنش باريدم .آھسته آھسته پائين آمدم و به سراغ دو کبوتر بچه
ای رفتم که آرام و بی صدا در بستر النه شان آراميده بودند و با
ضربان قلب و باال و پائين رفتن قفسه ی سينه تکان می خوردند.
دکمه ھای پيراھنش را گشودم و به چاالکی و زبر دستی صيادی
محتاط و خبره دستم را به سويشان دراز کردم.
به سرعت پيراھنش را بيرون آورد و چون فرشته ای سبک بال
بر روی مبل دراز کشيد .من نيز دست به کار شدم و پيکرم را
از زندان و بند لباس آزاد نمودم .لحظه ای کوتاه ،اندام موزون و
گلستان ميان دره ی رانھا را که با گلھايی معطر و ساقه کوتاه
پوشيده شده بود ،از نظر گذراندم .سپس در کنار مبل نشستم.
دستی بر پر و بال کبوتر بچه ھا کشيدم و به نوبت بوسه ھايی
نثارشان کردم .سپس به آرامی خودم را باال کشيدم .بر روی
سينه ی گرم و تپنده اش دراز کشيدم و چون دوران شيرين
کودکی سرگرم بازی شدم .کار و وظيفه ی ديگری نداشتم ،جز
اينکه با کمک لب ھا و زبان مرطوبم ،به کبوتر بچه ھای گرسنه
و تشنه ،آب و دانه بدھم!
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مردھا ھمه آشغالند!
طبق روال ھر روزه ،صبح زود از خواب بلند شدم .قبل از ھر
چيز از پنجره ی اتاق نگاھی به بيرون انداختم! دلم گرفت! ھوا
ابری و بارانی بود .بر خالف ديروز که آسمان صاف و خورشيد
در زير تاق آبی و شفافش می درخشيد.
کامپيوتر را روشن و سيگاری آتش زدم .اين ھم برايم به صورت
عادت در آمده است .تا سيگارم را بکشم ،سری به سايت ھای
اينترنتی زدم و نگاھی به سر فصل خبرھا انداختم .چيز تازه و
جديدی نديدم .ته سيگارم را در زير سيگاری خاموش کردم و به
طرف دستشويی رفتم.
داشت يادم می رفت .ھفت ھشت ماھی است که من و ھمسرم از
ھم جدا شده ايم .او زندگی مستقلی دارد .اما من در کنار بچه ھا
و در اتاق نشيمن شان گذران عمر می کنم .از تشنج و در گيری
ھای استقالل طلبانه و آزادی خواھانه ی اوليه ی ھمسرم که
بگذريم ،زندگيم فرقی زيادی با گذشته ندارد .يعنی تغيير
محسوسی در آن روی نداده است .خريد ،پخت و پز و گاه گداری
نيز ظرفشويی! بقيه ی اوقات فراغتم را نيز در پارکھا و خيابانھا
می گذرانم .بچه ھا ظاھرأ راضی به نظر می رسند! شکوه و
شکايتی ندارند! اگر ھم داشته باشند به روی من نمی آورند! اما
مطمئن ھستم که با مادرشان در ميان می گذارند و با وی درد دل
می کنند!
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دست و رويم را شستم .صورتم را طبق عادت اصالح نمودم.
ليوانی قھوه ی تلخ نوشيدم و لباس ھايم را پوشيدم .زير سيگاری
را بر لبه ی پنجره گذاشتم و سيگاری روشن کردم .در حاليکه
سيگارم را می کشيدم ،به خيابان چشم دوختم و منتظر بند آمدن
باران شدم .ھوای آلمان و بويژه شھر ُکلن واقعأ مزخرف است.
در حاليکه در نقطه ای باران سيل آسا می آيد ،در قسمت ھای
ديگر شھر و حتی يک محله آنطرف تر ھوا صاف و آفتابی
است.
باالخره انتظار به پايان رسيد و باران بند آمد.
کفش ھايم را پوشيدم و قدم در خيابان گذاشتم .با گامھای بلند و
سريع به طرف مرکز شھر به راه افتادم .در آنجا از شر باران
در امان بودم و در صورت باريدن می توانستم به زير بالکن يا
محوطه ی درونی مغازه ای پناه ببرم .کمی که جلوتر رفتم،
ابرھا از ھم پاشيدند و آفتاب چھره ی زيبا و نورانيش را نشان
داد .لبخندی زدم و از سرعت قدم ھايم کاستم .گر چه بی فايده
بود .به ھيچ عنوان و تحت ھيچ شرايطی نمی شد اميدوار بود
که اين وضعيت تا پنج دقيقه ديگر دوام داشته باشد.
افکارم حول و حوش باران و وضعيت ھوا دور می زد که
ناگھان طلعت خانم را ديدم .چون اجل معلق جلويم ظاھر شده
بود .ظاھرأ از منزل يکی از فاميل ھا و بستگان ھمسرم می آمد.
زنی حراف ،فضول و دو به ھم زن! چند سال پيش از ھمسرش
جدا شده و پس از عوض و بدل کردن چندين و چند دوست پسر
از مليت ھای گوناگون و با سنين مختلف ،اکنون تنھا زندگی می
کرد .با ديدن من خيلی خوشحال شده بود .چون از خدا خواسته و
لبخند زنان به طرفم می آمد.
خودم را به کوچه ی علی چپ زدم و بدون در نظر گرفتن تردد
اتومبيل ھا ،خيلی سريع از عرض خيابان گذشتم .چند قدمی رفتم
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و با قصد و نيت خريدن سيگار وارد کيوسکی شدم .دو سه نفری
توی صف و نوبت ايستاده بودند .پشت سرشان ايستادم و منتظر
ماندم .چند دقيقه ای گذشت .دو بسته سيگار خريدم و از کيوسک
بيرون آمد.
 سالم! حاال ديگه از دست ما فرار می کنی؟با ديدن قيافه طلعت خانم خشکم زد .مات و مبھوت نگاھش کردم
و با تاخيری محسوس جواب سالمش را دادم و سالم کردم.
 خوب شد شما را ديدم .مدت ھاست که دنبالتان می گردم .میخواستم باتون صحبت کنم!
خيلی خشک جواب دادم:
 در چه رابطه ای؟لبخند زنان جواب داد:
 در رابطه با خودتون ديگه!با تعجب پرسيدم:
 در رابطه با خودم؟ چه صحبتی؟دستش را دراز کرد تا دستم را بگيرد .خيلی سريع دستم را پس
کشيدم و پشت سرم قايم کردم .لبخندی زورکی زد و در حاليکه
با انگشت سبابه ی دست راست نقطه ای را نشان می داد گفت:
 موافقيد بريم توی اون کافه بنشينيم و کمی با ھم گپ بزنيم؟سرم را تکان دادم و در جوابش گفتم:
 متاسفانه وقت ندارم .بايد ھر چه سريعتر خودم را به ايستگاهمترو برسانم .با يکی از دوستانم قرار دارم.
با سماجت به من چسبيده بود و تحت ھيچ شرايطی ول کن معامله
نبود .لبخندی زد و گفت:
 باور کنيد که زياد مزاحمتون نميشم .فقط پنج شش دقيقه یکوتاه.
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ظاھرأ چاره ای نبود .سرم را تکان دادم و با لحنی عصبی و
ناراحت گفتم:
 باشد! فقط پنج شش دقيقه! اما اينجا نه! اين پشت يک پارکھست! برويم آنجا.
لبخندی زد و خوشحال و خندان به راه افتاد .راه طوالنی و
زيادی نبود .به مدخل پارک نرسيده به وی گفتم:
 بفرمائيد! سراپا گوشم!با لحنی لوس و ننر و کامال بی ادبانه گفت:
 کجا با اين ھمه عجله؟ ببينم چند ماھه به دنيا اومدين؟ پنج ماھه! عرض کردم که وقت ندارم.وارد پارک شديم .کامأل خلوت و آرام بود .بر روی توده ی انبوه
برگھای پائيزی رد پايی ديده نمی شد! کار روزانه و ھوای
مزخرف باعث شده بود تا جنبنده ای در پارک نباشد.
 می خواستم در باره ی ھمسرتان صحبت کنم.سريع به طرفش بر گشتم و با ھمان لحن خشک گفتم:
 چه صحبتی؟ بين ما ھمه چيز تمام شده است! مدت ھاست کهما از ھم ديگر شده ايم .او زندگی مستقل خودش را دارد و من
ھم با بچه ھايم زندگی می کنم .نه آدرس خانه اش را می دانم و
نه می خواھم بدانم .اصوأل عالقه ای به اينکار ندارم .تمام.
پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 خيلی راحت می گوئيد تمام .ايکاش تمام شده بود .مسئله اينجاست که تمام نشده!
با تعجب پرسيدم:
 تمام نشده؟ يعنی چی که تمام نشده؟لحن صدايش را تغيير داد و با کمی چاشنی لوندی و دلبری گفت:
 ببين عزيز! شما بايد قبول کنيد که اونم انسانه و حق زندگیداره .متوجه ی حرفام ميشين؟
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قاه قاه خنديدم و در جوابش گفتم:
 نه! متوجه ی حرفای حضرت عالی نمی شوم .کی گفته کهايشان انسان نيستند و از حق زندگی برخوردار نيستند؟ شما
طوری حرف می زنيد که انگار من مزاحم ايشان ھستم يا در راه
زندگی روزمره شان مانعی ايجاد کرده و سنگی انداخته ام.
 منظورم اين نبود! شما متوجه ی منظورم نشديد! پس لطف بفرمائيد و روشن تر صحبت کنيد تا متوجه بشوم!لبخند کريه و مسخره ای زد و گفت:
 شما چرا خانه ی مستقل نمی گيريد؟ چرا به فکر اين نيستيد کهبرای خودتون دوست دختری ،چيزی دست و پا کنيد؟
با عصبانيت جواب دادم:
 فکر نکنم به کسی مربوط باشد .آن ھم در اروپايی که ھمه دماز آزادی و دمکراسی می زنند .به ويژه آن سری از خانم ھای
بيسواد و عقب مانده ی ايرانی که از فرط فقر و گرسنگی،
حاشيه ی شھر و روستاھا را ترک گفته و راھی اروپا شده اند.
بدون آنکه درکی از زندگی و انسانی زيستن داشته باشند! تا چه
رسد به آزادی و برابری! چون با ديدن زرق و برق اروپا و بی
بند و باری و ابتذالی که برايشان تدارک ديده اند ،نه تنھا از ھول
حليم توی ديگ افتاده اند ،بلکه سوراخ دعا را ھم گم کرده و گله
مندند که چرا مردھای خشن ،بی فرھنگ و سنتی ايرانی به
زنانشان اجازه نمی دھند تا ھر کاری دلشان می خواھد بکنند و با
ھر کسی ددر بروند! فرمايش ديگری نداريد؟
جلويم را سد کرد و گفت:
 چيه؟ چرا زود از کوره در ميريد؟ درسته! مسئله خودتونه!منھم با نظر شما کامأل موافقم! اما شما می بايست فکر ھمسرتون
را ھم بکنيد!
 چه فکری؟ زندگی من چه ربطی به اون داره؟ يا برعکس!٧٤

مجددأ پشت چشمی نازک کرد و در جواب گفت:
 شايد اون مثل شما نباشه و دلش بخواد دوست پسر بگيره!با صدای بلند خنديدم .سپس با صدايی نه چندان آرام و آھسته
گفتم:
 دوست پسر بگيرد؟ خوب بگيرد! مگر در دفاع از ھمين آزادانديشی و فکر باز و اينکه چرا من دوست و پسرھای رنگارنگ
و گوناگون فاميل و بستگان را به خانه ام راه نمی دھم و جلوی
ھر دزد و چلمبری دو ال و راست نمی شوم ،يا در صدد شناسايی
آنان بر می آيم ،از من جدا نشده است؟ يا دليل ديگری داشته و
من خبر ندارم؟ خوب حاال ھم برود و دوست پسر بگيرد! ماھی
يکی! ھفته ای يکی! روزی يکی! چه ارتباطی به من دارد؟ در
دنيايی که ما در آن زندگی می کنيم ،ھر کس بدنبال گم شده
ايست! ھمان طور که من جوانی و ھست و نيستم را بر سر
عقيده و آرمانم گذاشته ام .تا حاال پايش ايستاده ام .اميدوارم تا
آخر ھم پايش بايستم! مگر ترس و واھمه ای دارم؟ امواج بالخيز
زندان و شکنجه ی دو رژيم ضد بشری و انسان کش را ھم از
سر گذرانده ام! به وطنم عشق می ورزم! عاشق خانواده ام
ھستم! اگر نه بيشتر ،عالقه ام کمتر از ھيچ کدام از اين ببوھا و
در سفارت جمھوری اسالمی را از جا می
عقب مانده ھايی که ِ
کنند و با دستمال يزدی و چکمه ھای به گردن آويخته راھی
وطن می شوند نبوده و نيستم! به ھيچ ُبزمچه ی بی سر و پايی
ھم اجازه نمی دھم تا رياکارانه و سالوسانه خودش را بيش از من
وطن پرست و فاميل دوست نشان بدھد! ھمسر سابق من ھم
مختار و آزاد است ،پای مرام و عقيده اش بايستد! از مواھبش
استفاده کند و بھره ببرد! به موقع نيز پای لرزش بايستد! بر
منکرش لعنت! تا ھمين جا ھم که با من آمده ،سختی کشيده،
ناراحتی ھا و نابسامانی ھا را تحمل کرده ،از وی ممنون و
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سپاسگزارم! کی گفته دوست پسر نگيرد؟ من چنين ادعايی کرده
ام؟ حرفی ،سخنی بر زبان آورده ام؟
 در اين رابطه چيزی به من نگفته! اما شايد از شما می ترسه! واقعأ مضحک و خنده دار است! از من می ترسد؟ چرا بايدبترسد؟ نه خانوم! آدرس را اشتباھی آمده ايد! تعصب ھای کور
شرقی! زورگويی ھای مرد ساالرانه! نه خانوم عزيز! ھمسرم بنا
به اعتقاداتی که در پرده ی ھزارال و تو در توی تجدد و تمدن و
روشنفکری کاذب مخفيش می کند ،به صورت قانونی و بر
اساس مقررات شرع مقدسش از من جدا شده است! آنھم در
محضر ماليی که از ھمرزمان خمينی و مورد تائيد سفارت خانه
ی رژيم است! از دست دادن با من نيز پرھيز می کند .چون مرا
نامحرم می داند! نامحرم تر از دوست پسرھای رنگارنگ فاميل
و بستگان! نا محرم تر از مردان غريبه ای که در تجمع ايرانيان
حضور می يابند! با اين تفاصيل ،به خوبی ميداند و اطالع دارد
که من از زندان و شکنجه ی رژيم فقه ھا فرار نکردم تا به
خاطر يک مسئله ی مضحک و پيش پا افتاده به زندان آلمانھا يا
کسان ديگری بيفتم!
 حاال چه اشکالی داره ،اگه شما برای يه مدت کوتاه ھم که شدهبا يه زن يا دختری زندگی کنيد؟ تو اينجا که عاديه .زن و دختر
ھم که الحدوﷲ فراوونه! از زن ھای جدا شده و تنھا گرفته تا
اونھايی که می خواھند جا پايی داشته باشند و اقامت اينجا را
بگيرند .تا اون بيچاره ھم خيالش راحت بشه و تکليف زندگی
خودشو بدونه!
پوز خند تلخی زدم و در جوابش گفتم:
 ھمسر سابق من ،تکليف خودش و زندگيش را خوب می داند.مطمئن باشيد که اگر فرد مورد عالقه اش را پيدا کند منتظر
دستور العمل من يا شما نمی ماند! بويژه زمانی که اعضاء فاميل
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نيز ھوايش را دارند و تالش و کوشش می کنند تا او را ھمرنگ
جماعت و به جرگه ی خودشان در بياورند!
لبخند شيطنت آميزی زد و گفت:
 يعنی می خواھيد بفرمائيد که تا حاال نداشته يا پيدا نکرده؟ نهعزيز! ھنوز مانده تا ما زنھا را بشناسی! بويژه ما عليا مخدره
ھای ايرانی را! اونا تا کسی را پيدا نکنند ،چند بار باھاش تو
رختخواب نخوابند ،ديسکو و سونا و رستوران نرن ،محاله از
شوھراشون جدا شن!
با صدايی فرياد گونه گفتم:
 مزخرفه! مزخرفه! شما حق نداريد به زنان يک جامعه يااونايی که محترمانه و به خاطر مسائل و مشکالتی الينحل از
شوھرانشان جدا شده اند يا اصأل شوھری نداشته و تنھا با يکی
دو بچه به اين کشور آمده اند ،و زندگی انسانی و شرافتمندانه ای
دارند توھين کنيد .تعداد اين گونه زنان ھم کم نيست! آنھا با خيلی
ھا فرق دارند! از يک گوھری ديگرند! اصأل و ابدأ با جماعتی
که ھر روز يک دوست پسر جديد می گيرند و بقول ايرانيھا تخم
حرام و نه بسم ﷲ پس می اندازند ھيچ وجه مشترکی ندارند! بله!
شما نبايد ھمه را با يک چوب برانيد چون خودتان ...
حرفم را قطع کرد و با خونسردی گفت:
 می خواھيد بگوئيد که من مزخرف می گويم؟ ھر طور ميلتونه! ميخواھيد قبول کنيد ،دوست ھم نداريد قبول نکنيد!
چند نفس عميق کشيدم .تا حدودی بر خودم مسلط شدم .لبخندی
زدم و به آرامی گفتم:
 منظورم شما نبوديد! روی سخنم با اونايی است که اين اراجيفرا سر زبانھا می اندازند و در بوق و کرنا می دمند! ھمان عده
ای که عرض کردم .اوانايی که با ھدف توجيه کثافت کاری ھای
خود و اطرافيانشان ،با وقاحت و دريدگی غير قابل تصوری ھمه
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ی زنان و دختران ايرانی را فاحشه و مملکت را روسپی خانه
ای بزرگ می نامند! خود شما بھتر و بيشتر از من آنھا را می
شناسيد و با خيلی ھای شان دم خوريد! ھمان عده ای که افتخار
آشنايی شان را داريد ،پس از رفتن به وطن و ديدار فاميل و
خويشان ،با چه ارمغان ھايی بر می گردند! چه داستان ھايی به
ھم می بافند؟ چه تعريف ھايی می کنند؟ مردان غيور و با شرف
مان ،ظرف يکی دو ماه با چھل پنجاه دختر باکره خوابيده و پرده
ی بکارتشان را برداشته اند! آنھم با ده بيست يوروی ناقابل!
زنان مان ھم که نگو و نپرس! از بدو ورود به فرودگاه مھرآباد،
سی چھل جوان چھارده پانزده ساله دوره شان کرده و به عشق
آمدن به اروپا و زندگی در بھشت برين ،سنگ تمام گذاشته و به
پيرزن چھل پنجاه ساله نيز حال داده اند! دروغ می گويم؟ حتمأ
می خواھيد بگوئيد که نمونه ی اين داستان ھا را از اطرافيانتان
نشنيده ايد؟ بر اساس اين داستان ھا و آمارھا ،زن و دختر سالمی
در ايران نمانده است! به راستی که آدم عقش می گيرد! منظورم
آنھا بودند! ھمان ھايی که بر اساس ضرب المثل » کافر ھمه را
به کيش خود پندارد « قياس مع الفارق می کنند و وقيحانه فرياد
آی دزد ،آی دزد سر می دھند! به جامعه ی زنان ايرانی مقيم
آلمان ھم که نگاه کنی ،به بی پايگی تبليغات مسموم و مشمئز
کننده ی اين جمع بی آبرو و بی حيثيت که جھان را تنھا از
دريچه ی تنگ و حيوانی خور و خواب و شھوت می بينند ،پی
می بريد! در اينجا ،يعنی در آلمان نيز از اين خبرھا نيست! اکثر
زنان ايرانی از درکی ژرف و عميق برخوردارند! تفکر و
انديشه ای کامأل انسانی دارند! سعی می کنند از اين جامعه
بياموزند! عناصر خوب و مثبتش را بگيرند و در زندگی خود،
خانواده و اطرافيانشان بکار ببندند!
پوزخندی زد و با لحنی تمسخر آميز و مالمت بار گفت:
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 حق با شماست! اما فراموش نکنيد که اگر ديوانه کاله سرخودش نزاره ،سر به بيابون و کوه می زاره!
قدری اين پا و آن پا کردم .کوتاه آمدن و بحث کردن محترمانه و
محافظه کارانه با طلعت خانم بی فايده بود .نيمکتی را به وی
نشان دادم و گفتم:
 اگر موافق باشيد ،روی آن نيمکت بنشينيم و به حرفھايمانادامه بدھيم!
گويی احساس خطر نموده باشد ،نگاھی به ساعتش انداخت.
لبخندی زد و گفت:
 مگه با دوست تون قرار نداشتين؟ ديرتون نشه!در حاليکه به طرف نيمکت می رفتم ،جواب دادم:
 نگران نباشيد! بعدأ ھم می توانم دوستم را ببينم!با يکی دو گام جلوتر خودم را به نيمکت رساندم و نشستم .طلعت
خانم که از آرامش و تغيير عقيده ام در باره رفتن ،خوشحال به
نظر می رسيد ،در کنارم نشست و عشوه گرانه گفت:
 کاش يکی دو تا آبجو می خريديم .تو اين ھوا محشره!نشنيده گرفتم .دستی به صورتم کشيدم و با صدايی آرام گفتم:
 طلعت جان!با وجد و شعفی زايد الوصف جواب داد:
 بفرما عزيز! سراپا گوشم .بفرما.آھی سرد کشيدم و گفتم:
 با عرض پوزش ،يک سئوال داشتم.قدری خودش را نزديک تر کرد و گفت:
 بفرمائيد عزيز! ھر سئوالی داشته باشی با کمال ميل جواب میدم .البته اگه جزو سکرت ھای من يا دوستام نباشه!
خنده ام گرفت .با خود انديشيدم » :حيف که از قيافه ی لگد مال
شده ی خودت و تجسم چھره ی جماعتی که در آغوشت کشيده و
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شب يا شبھايی را در کنارت به صبح رسانيده اند ،حالم به ھم می
خورد .واال آن چنان سکرت ھای خود و دوستانت را با ھمه ی
جزئيات و شاخ و برگھايی که به آنھا می دھی ،از زبانت بيرون
می کشيدم که حض کنی و در گوشه ی دفترچه ی يادداشتم نمره
ی صد آفرين بگذاری!«
طلعت خانم که از تأمل و درنگ من خسته شده بود ،فاصله ی
ميان خودش با من را کمتر کرد و با لحنی خودمانی تر گفت:
 خوابت نبره! می خواستی چيزی بپرسی!سرم را تکان دادم و آرام و آھسته گفتم:
 معذرت می خواھم .داشتم به شما فکر می کردم.ذوق زده و خوشحال پرسيد:
 به من؟ آره .به شما .مگر اشکالی دارد؟ نه! البته که نه! اما چه فکری می کرديد؟ اول سئوال .می خواستم بپرسم ،مگر شما منتظر مانديد تاشوھرتان دوست دختر بگيرد و آنگاه رابطه تان را علنی و بر
مال کنيد؟
 البته که نه! می دونيد که رفت ايران و با يه زن جوون و تیتيش مامانی برگشت؟ يه جنده ی کوچولو که ھمسن و ساله
دخترشه!
پای راستم را بر روی پای چپ انداختم و لبخند زنان پرسيدم:
 چرا يک جنده ی کوچولو؟ اگه اين لفظ جنده را بکار نبريد،نميشه؟
با حرص و بغض جواب داد:
 اگه جنده نبود که زن يه مرد چھل پنجاه ساله نمی شد .مردیکه ھمسن و ساله باباشه! شما اونو ديدين؟
شانه ھايم را باال انداختم و در جواب گفتم:
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 آره ديدم .يک پسر کاکل زری و تو دل برو ھم دارند!لب ھايش را جمع کرد و با ناراحتی گفت:
 مرده شورش ببره! زنگوله ی پای تابوت! اميدوارم داغش بهدل جفت شون بمونه!
ادامه بحث در اين باره بی فايده بود .گر چه طلعت خانم خودش
را آماده کرده بود تا کمی اطالعات يا نُقل و نبات برای مجالس
بعدی آماده کند و سر از روابط شوھر سابقش با ھمسر جديدش
در آورد .سيگاری آتش زدم .پس از پکی محکم گفتم:
 تا آنجا که من بخاطر دارم ،شوھرتان زمانی به ايران رفت وزن گرفت که شما چھارمين يا پنجمين دوست پسرتان را نيز
دست به سر کرده بوديد! درسته؟
با ناراحتی جواب داد:
 خوب يادت مانده! پنجمی بود! ھمه شون يه مشت آشغال بودن!پوز خندی زدم و پرسيدم:
 چرا آشغال؟ بعدی ھا ھم آشغال بودند؟ آنھايی که ازين به بعدھم می آيند و می روند آشغالند؟ ھمه ی مردھا آشغالند! تمام
مردھا کثافتند! ھمه ی مردھا رذل و پست و بی شرفند! که چی؟
با دستپاچگی گفت:
 معذرت ميخوام .بالنسبت شما.خنده ای کردم .ته سيگارم را زير پايم له نمودم و گفتم:
 راحت باشيد .خودتان را ناراحت نکنيد .پوست من به اندازه یکافی کلفت است .مثل پوست اردک! از ھمه مھمتر اينکه
سالھاست اين واژه ھا مثل شيرينی و آجيل عروسی بر سر و
رويم ريخته و در گوشم طنين انداخته است.
در حاليکه چھره ی زرد و رنگ پريده اش ،رنگ پريده تر شده
و دستانش به طور محسوسی می لرزيدند گفت:
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 من از شما معذرت ميخوام! حق ھم داريد که ناراحت بشويد!وقتی می گويند ،ھمه ی مردھا آشغالند ،نبايد راحت بشويد؟
خيلی عادی جواب دادم:
 نه! چرا بايد ناراحت بشوم؟ به نظر من اصأل و ابدأ ناراحتیندارد! زيرا گوينده گان که بيشترشان نيز به اين آشغال و کثافت
تو دل برو و دوست داشتنی معتادند و تا آنجا که شاھد بوده و
ھستم ،قادر نيستند شبی را بدور از آن بخوابند ،با ادای جمله ی
» ھمه ی مردھا آشغالند يا ھمه ی مردھا کثافتند «.به يک حقيقت
ساده و روشن اعتراف می کنند! حقيقتی که قبل از ھر چيز
ماھيت و ذات نا يافته از ھستی بھر خودشان را عريان و بر مال
می سازند!
به دنبال اين سخن از جايم بر خاستم و روبرويش ايستادم .سرش
را به آرامی بلند کرد و در حاليکه چشم در چشمانم دوخته بود،
به آرامی گفت:
 پيش از آمدن ،فرخنده خانم سفارش کرد که در صورت ديدن وصحبت کردن با شما ،از زبان تيز و برنده تون بترسم!
خنده کنان گفتم:
 تقصير زبان من نيست .مقصر اصلی حقيقت و واقعيت موجوداست! چيزی که خيلی ھا شھامت گفتنش را ندارند! اکثر مردم ھم
تحمل شنيدنش را! اگر ھمگان زبان به حقيقت می گشودند و
بدون مالحظه کاری و مصلحت انديشی حرف دلشان را بر زبان
می آوردند و خطای دوستان و آشنايانشان را بی پرده پوشی به
آنان گوش زد می نمودند ،به جای دنيای متعفن و غير قابل
زندگی امروزی ،شاھد بھشتی بی نظير و با صفا بوديم .دنيايی
بدون حب و بغض .بدون کلک و پدر سوختگی .عاری از ريا و
دو رويی و نيرنگ! متاسفانه چنين نيست! من و شما امروزه کجا
ايستاده ايم؟ چه آينده ای در انتظارمان است؟ به خزان زندگی
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نزديک می شويم و چند صباحی ديگر ،مثل ھمين برگھای زرد
که مشاھده می کنيد ،از شاخه ی زندگی جدا و بر روی زمين
سرد می افتيم! بدون آنکه از زندگی بھره ای برده يا دمی با
آسودگی خيال زيسته باشيم!
آھی سرد کشيد و با بی حوصلگی پرسيد:
 ممکنه بفرمائيد چه حقيقتی و چه ماھيتی؟شانه ھايم را باال انداختم .به دور دست نگاه کردم و با کلمه ھايی
شمرده و آ|رام جواب دادم:
 صد البته! به اين حقيقت اعتراف می کنند و بدون در نظرگرفتن اين نکته که حداقل پدری دارند و او نيز در شمار مردان
است ،ماھيت خودشان را بروز می دھند که از ھر آشغالی،
آشغال ترند! زيرا با سئواستفاده از واژه مقدس آزادی به راه می
افتند! با ھزاران حيله و ترفند آشغالی می فريبند .اين آشغال را به
خانه می کشند! برايش غذا و وسائل راحت و آسايش فراھم می
کنند! لباس ھای چرک و بقول بعضی شان خشتک گھی و زرد
شده اش را می شويند! توھين ھا و حرفھای گنده اش را تحمل
می نمايند .به داستانھای مستحجن و تحقير کننده ای که اين
آشغال از زبان آشغال ديگری در باره شان شنيده با دقت و
سرشکستکی فراوان گوش می دھند! آخر سر ھم رختخواب را
می گسترانند! بر رويش مالفه تميز و شسته شده می کشند .با
عطری که با خون دل خريده يا در ازاء خدمات ،از آشغالی
ديگر گرفته اند ،معطرش می سازند .در کنار آن آشغال می
خوابند .چون جان شيرين در برش می گيرند .جسم و روحشان
را در اختيارش می گذارند و اجازه می دھند تا اين آشغال ،پس
از آنکه با نقطه به نقطه ی بدنشان بازی کرد ،و ھر طور که
دلش خواست و ميلش کشيد بر اساس فيلم ھای پرنو و غيره
لذتش را برد ،کثافت بدنش را در مقدس ترين نقطه بدن و سر و
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صورتشان خالی کند و بپاشد .آخر سر ھم به اين بھانه که در
ميان دوستان و آشنايانش آبرو و حيثت دارد .لذا نمی تواند با
موجودی بدنام و انگشت نما شده ازدواج يا زير يک سقف
زندگی کند ،پی کارش برود و جا را برای آشغال و کثافت بعدی
خالی نمايد.
ساکت و آرام نشسته بود! بدون کمترين حرکت يا واکنشی! نفسی
عميق کشيدم و در ادامه گفتم:
 اگر دروغ می گويم به چشمانم نگاه کن و تفی گنده تویصورتم بينداز! باور کن که به اندازه ی يک دانه ی ارزن ھم از
دست شما ناراحت نمی شوم و کينه ای به دل نمی گيرم.
سرش را به زير انداخته و به زمين رو برو و برگھای خزان
خورده خيره شده بود .جوابی برای گفتن نداشت .بيش از اين
منتظر نماندم .با صدايی آرام با وی خدا حافظی کردم و بيدرنگ
به راه افتادم .وارد خيابان شدم .يقه ی کاپشنم را باال زدم و راه
خانه را در پيش گرفتم.
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ُپل!
بر روی پل چوبی کھنه و زوار در رفته ای که دو سوی
رودخانه ی جوشان و خروشان را به ھم متصل می کرد نشسته
بود .آب گل آلودی که نتيجه ی اولين بارش باران پاييزی بودند،
با جوش و خروش و سر و صدای بسيار از الی تخته سنگھا می
گذشتند و پس از پشت سر گذاشتن پل ،در پيج و خم ھای بستر
سنگالخی رودخانه گم می شدند و شتابان به طرف دريای آبی
رنگ و آرام و گاه متالطم می رفتند!
حتمأ برای قطرھای آبی که به صورت جويبار در می آمدند ،پس
از طی مسافتی به حوضچه ی سيالبی می ريختند و سپس از
کوھستان سرازير می شدند ،رسيدن به دريا کمال آرزو بود! گر
نه دليلی نداشت تا اين ھمه مرارت و سختی را به جان بخرند و
با صخره ھای خارايين و تخته سنگھای عظيم به جدالی سر
نوشت ساز دست بزنند و از البالی آنھا راھی به سوی آينده
بگشايند!
درک چنين پيکار و کوشش سر سختانه ای ،در جوامع بشری و
حتی دنيای حيوانات که در راستای تنازع بقاء و ادامه ی حيات
تيره ،نوع ،و جنس صورت می پذيرد ،آسان و تا حدودی پيش پا
افتاده به نظر می رسد! گرچه در جوامع انسانی نيز ،ادامه ی
زندگی ،آنھم در آرمان شھری بشری و به دور از ظلم و بيداد و
استبداد و ديکتاتوری ،حفظ و تعالی جلوه ھای زيبا و فريبنده ی
زندگی ،پيش گيری از انھدام طبيعت و ويرانگری زادگاه بشر،
ھواداران و جان بر کفان محدود خود را دارد .ھواداران و
ايثارگرانی که با شعف خاطر و ايمان کامل ،از جان خود مايه
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می گذارند و انواع و اقسام محروميت ھا ،زندان ھا ،شکنجه ھا،
نفی بلد شدن ھا و حتی اعدام ھای سبعانه و ددمنشانه ی رژيم
ھای ضد بشری و دشمن زيبايی و جلوه ھای محسور کننده و
فريبای طبعيت را به جان می خرند .با اين اميد و اطمينان خاطر
که خون و مبارزه شان ،اختر تابناک و خورشيد راھنمای عده ی
بيشتری گردد و با دريدن پرده ھای تيره و تار جھل ،اوھام،
خرافات ،و عوامفريبی ھا ،و برداشتن نقاب از چھره ی کريه و
بد منظر دشمنان زيبايی و بشريت ،تفاوت ميان حيوان و انسان
را مشخص و انسانھا را با وظايف بشريشان آشنا نمايند.
برروی لبه ی پل نشسته و پاھايش را به طرف پايين آويزان
کرده بود .يازده سالش بود! ھر روزه پس از پايان دوره ی قاب
بازی که در ميدان اصلی دھکده و با حضور ھمه جوانان و
نوجوانان بر گزار می شد ،يک راست به طرف رودخانه حرکت
می کرد! بر روی پل می نشست .کيسه ی پارچه ای دبيتی را که
قاب ھايش را در آن ريخته بود کنارش می گذاشت .و به حرکت
آب خيره می شد .در چنين حالتی بود که به فکر فرو می رفت و
در باره ی خود و وقايع اطرافش می انديشيد!
در حال حاضر نيزبه جدال سھمگين آب با سنگھا و صخره ھايی
که با ھيبت و قدرت ھر چه تمامتر بر جای خود ايستاده و حرکت
آرام و يک نواخت آب را مانع می شدند ،می انديشيد!
در آن دور دورا و در پس پرده ی افق چه رازی نھفته بود؟ از
آموزگار و اطرافيانش شنيده بود که دريا يعنی آرامش ،يعنی
سکون و در يک کالم يعنی آزادی و رھايی! دنيايی شفاف و
زالل و روشن و بدون گل و الی! با جانوران ،گياھان و شگفتی
ھای عجيب و غريبی که دل خود نھان داشت! فريبا و لذت
بخش! دنيايی که در آن ،ھر قطره ای می توانست در کمال
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آرامش و با خاطری آسوده به اقصاء نقاط جھان سفر کند و به
سير و سياحت بپردازد!
از آن زمان که با رودخانه آشنا شد و بدان دل بست ،بذر اين
انديشه و تفکر در رؤيای حودکانه اش کاشته شد ،جوانه زد و
شروع به رشد و بالندگی نمود:
» کاش او ھم قطره ای بود و می توانست خود را به جوش و
خروش رودخانه بسپارد و به سوی دريا راھی شود!«
حيف که اين امر برای او محال بود! زيرا مجبور بود مثل بيشتر
ساکنين روستا زندگی کند .حصاری بسته و محدود که انديشه
ھای کھن ،سنت ھای پايدار و رسوم و قواعدی که ازلی و ابدی
خوانده می شدند ،بر آن حکومت می راندند! پاسداری و نگھبانی
از اين قواعد و سنت ھا نيز به عھده ی مالی ده بود که بدون
واسطه با خداوندگار روستا رابطه و سر و سّری داست .بنا بر
اين مجبور بود تا پايان عمر در ھمين برکه محدود و بو گرفته
بماند و در پايان ،با دنيايی از آمال و آرزوھای بر باد رفته،
چھره در خاک بکشد!
در روستايی که او زندگی می کرد ،کم نبودند پير مردان و پير
زنانی که روستاھای دور و نزديک محل زندگيشان را نيز نديده
بودند! در حاليکه ھمين پير زنان و پيرمردان ،ھمانطور که در
بيشتر رشته ھای علمی ،فلسفی ،سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی و
حتی رشته ھای دانش ھای پيشرفته امروزی صاحب رأی و نظر
کارشناسی بودند ،از حال و روزگار ساکنان آن روستاھا و شيوه
ی زندگيشان نيز کلی اطالعات داشتند!
آنان اطالعات و آگاھی ھای مبسوط خود را که در بيشتر موارد
بوی کھنگی و ماندگی می داد و زياد ھم بر پايه ی علمی استوار
نبود ،در قالب قصه و داستان ،آنھم با شور و ھيجانی فراوان
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برای ديگران و بويژه کودکان و جوانان دھکده که ميراث داران
فرھنگ و سنن پدران و نياکان خود بودند ،تعريف می کردند!
جالب توجه است که تعريف کنندگان و نقاالن ،ھر يک به نوبه ی
خود و بدون استثناء قھرمان داستان و رويدادھايی بودند که
روايتگر و گوينده اش بودند! کودکان و جوانان نيز ،شنيده ھای
خود را به حافظه می سپردند تا بعدأ که به سلک ريش سفيدان و
جھان ديدگان ده در آمدند ،با کمی تغيير و دستکاری به آيندگان
تحويل بدھند!
سرش را تکان داد .مگسی را که از دقايقی پيش مزاحمش شده
بود با تکان دادن دست دور کرد .لبخندی زد و به دور و برش
نگاه کرد .آفتاب در حال غروب کردن بود .ابرھای پراکنده ی
افق و در محلی که خورشيد قصد فرو رفتن در آن را داشت ،به
رنگ خون در آمده بود! علتش را نمی دانست! کمی زود به نظر
می رسيد تا از اين چيزھا سر در بياورد! در فرھنگ روستا،
خونين بودن افق آنھم در اين موقع سال ،دارای رمز و نشانه ای
بود و برای خودش داستان مفصلی داشت .داستانی و رمزی که
ريش سفيدان ده از آن بی خبر نبودند!
از جايش بر خاست .طبق عادت ھميشگی ،پشت شلوارش را با
کف دست پاک کرد .کيسه ی محتوی قاب ھايش را بر داشت و
با گامھای آھسته رو به آبادی نھاد .به انتھای ُپل رسيد .بر جای
ايستاد و با دقت دور و برش را نگاه کرد.
فکر تازه ای در مغزش جرقه زده بود .چھره در ھم کشيد.
پيشانيش را جمع کرد .پشت گوشش را خاراند و آرام آرام به راه
افتاد! در کنار تخته سنگ نسبتأ بزرگی که در کنار راه و حاشيه
ی گندمزار قرار داشت توقف نمود! پای راستش را بلند کرد و
بر روی تخته سنگ گذاشت! فکر و خيالی که به سراغش آمده
بود ،آزارش می داد! پايش را از روی تخته سنگ بر داشت .از
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کمر خم شد .با ھدف تميز کردن سنگ فوت محکمی بر سطح آن
نمود و بر رويش نشست! دستی بر پيشانيش کشيد و زير لب
زمزمه کرد:
 پدر من کيست؟پوزخندی زد و سرش را تکان داد .دور و برش را از نظر
گذراند و با صدايی بلندتر از خود پرسيد:
 به راستی پدرم کيست؟ کدام يک از مردان دھکده پدر منھستند؟
ھوا رو به تاريکی می رفت .قبل از آنکه سياھی شب ھمه جا را
فرا بگيرد و روستا را در کام خود فرو ببرد ،می بايست خودش
را به خانه می رساند! در غير اين صورت ،بعيد نبود که مادر و
خواھرش نگران شوند! خواھری که دو سالی از او بزرگتر بود،
ولی به دليل اختالف جنسيت و مقام درجه دومی دختران و زنان
در دھکده ،موظف به رعايت ادب و احترام گذاشتن به وی بود!
با يادآوری اين مسئله ،خنده اش گرفت .سرش را تکان داد و زير
لب زمزمه کرد:
» واقعأ مسخره است! آنھايی که شبانه روز کار می کنند و
زحمت می کشند ،بايد از کسانی که دست به سياه و سفيد نمی
زنند و مفت می خورند و ول می گردند ،تبعيت و فرمانبرداری
نمايند!« گر چه در خانه ی آنھا تفاوت ھايی کوچک و نه چندان
محسوس و چشمگير به چشم می خورد .مثأل خود او به طور
داوطلبانه پذيرفته بود که ھر شب علوفه ی گاوه و االغشان را
بدھد و گوسفندھا را به آغل بفرستد! آن ھم با احتياط و به دور از
چشمان تيز بين و گوش ھای ھميشه به زنگ در و ھمسايه ھا که
بنا به توصيه ی مالی ده در ھمه ی دقايق شبانه روز مواظب
رفتار و کردار ھمديگر بودند! اسمش را ھم گذاشته بودند » عدم
غفلت از حال و روز ھم نوع!«
٨٩

از جايش بلند شد و سالنه سالنه به راه افتاد .در تمام طول راه به
پدرش فکر کرد .اولين گام و نخستين حرکت عليه آنچه سنت
ھای دير پا و جاودانه ی روستا محسوب می شد.
بيشتر بچه ھای روستا بی پدر بودند! يعنی پدر درست و
مشخصی نداشتند! آنان بر اساس يک سنت متداول و پا بر جا
ھمه ی مردان بيکار و تن پرور روستا را که چون ورزای مست
راه می رفتند و با ھمه ی بی ھنری و بی خاصيتی به زمين و
زمان فخر می فروختند ،عمو صدا می کردند! در حاليکه ھر
کدام از آنھا بچه ی يکی از ھمين ورزاھا بوده و از پشت وی در
رحم يکی از زنان دھکده کاشته شده بودند! دليلش ھم اين بود که
اکثر مردان دھکده ،پايشان را از زادگاھشان بيرون نگذاشته و
نمی گذاشتند .تا چه رسد به زنان و دخترانی که ھمه ی مسئوليت
زندگی و رتق و فتق خانه و تأمين معاش اعضاء خانواده و افراد
تحت تکفل شان را به عھده داشتند! زنان ،شبانه روز و در کليه
ی مراحل زراعت ،يعنی کاشت و داشت و برداشت محصول در
مزارع ،باغ ھا و غيره کار می کردند! به امور دامداری و
دامپروری می رسيدند! وظيفه ی پرورش و تربيت بچه ھا را به
عھده داشتند .خريد و فروش می کردند .خانه داری می نمودند و
چرخ زندگی را می چرخاندند.
در عوض مردھا ،ھمه ی اوقات روزانه شان را در تنھا قھوه
خانه ی ده با قصه گويی ،داستان پردازی ھای بيخود ،قاب و
ُترنا بازی و نوشيدن چای سپری می کردند! وضعيت مزاجی
عجيب و غريبی داشتند! از بوی جاليز ،گندمزار و خرمن جا ،و
ھر آنچه با کار و زحمت در ارتباط بود ،حالشان به ھم می
خورد و دگرگون می شد .اگر گاه گداری نيز از روی اجبار سر
و کله شان در مزرعه و زمين ھای زراعتی پيدا می شد ،صرفأ
به خاطر انتخاب جفت و ھمخوابه ی شبانه بود.
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از ھمخوابی با زنان و دختران لذت مبردند .بويژه با دخترانی که
تازه پا به مرحله ی بلوغ گذاشته ،اولين خون قاعده گی و عادت
ماھانه را ديده و سينه ھايی به درشتی يک ليموی نسبتأ درشت و
آبدار داشتند! برداشتن پرده ی بکارت و تصاحب دخترگی باکره
ای تازه سال را ھم رديف فتح خيبر و شکستن شاخ ديو سفيد يا
اکوان ديو می شمردند .ھر چند که نه از خيبر شناختی داشتند و
نه ديو سفيد و اکوان ديو را می شناختند!
آنان چنين عادت داشتند که ھمزمان با فرا رسيدن غروب و
تاريک شدن ھوا ،سر و صورتی صفا می دادند و به سوی
مقصد از پيش تعيين شده به راه می افتادند! شب شان را در
آغوش عرق آلوده ی زنان و آغشته به رايحه ی شبدر و يونجه و
ديگر گياھان و گلھای صحرايی يا احيانأ تپاله و استفراغ بچه
ھای شير خوار به سر می بردند و پيش از درخشش شفق
صبحگاھی به خانه ھايشان بر می گشتند! با ليوانی آب غسل می
کردند و در صورت عدم وجود آب ،کف دستھايشان را بر سطح
خاک متبرکی که در کاسه ای سفالين و در گوشه ی اتاق قرار
داشت می زدند و بر سر و صورت ،آلت تناسلی و ماتحت شان
می کشيدند تا از آلودگی ھا و ترشحات بعد از جماع پاک شوند.
خاک متبرک ،توسط مالی ده ،آنھم سالی يکبار با بيلچه ی مقدس
از محل نشستن خدای غار نشين برداشته و در ازاء ھديه ای
ناچيز و کم ارزش در اختيار مردان روستا قرار داده می شد.
اين خاک ،ضمن اينکه رايحه ی مطبوع و معطر نشيمنگاه
پروردگار و خالق دھکده و جان بخش و جان ستان روستائيان را
به ھمراه داشت ،از قدرت پاک و ضد عفونی کنندگی نادر و بی
سابقه ای برخوردار بود .از ديگر خواص اکسيری اين خاک ،که
در تنھا کتاب موجود دھکده فصلی مبسوط در باره اش نوشته
شده بود ،معجزه ی درمان گری و شفا بخشيش بود .به ھمين
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دليل عليه طيف گسترده ای از بيماری ھای مسری و غير مسری
بويژه گال و سفليس و سوزاک و حتی بواسيرھای بادی و خونی
بکار می رفت!
تا حاال سابقه نداشت که يکی از اھالی روستا در صدد شناختن
پدر خود بر آمده باشد .اما او به اين فکر افتاده بود تا اين سنت
دير پا را بشکند و از ميان آن ھمه مرد ،پدر خودش را باز
بشناسد!
بر اساس باور و موعظه ھای ھر روزه ی مالی ده ،که زندگيش
را از قبل کمک ھای زنان و ھديه ھايی که بابت دعا و جادو و
جمبل و شربت دھان که درمان ھمه ی بيماری ھای کودکان و
گاه کھن ساالن را در پی داشت می چرخاند ،شناخت پدر و
آشنايی با گذشته و حال وی ،عواقب نا خوشآيند و دھشتناکی در
پی داشت! به حدی که می توانست ويرانی ده ،پايان زندگی
روستائيان و رستاخيز را بدنبال داشته باشد! به ادعای مال و آنچه
در کتاب وی ،يعنی تنھا کتاب و نوشته ی موجود در روستا که
منحصرأ در اختيار مقام واالی روحانيت قرار داشت ،در
صورت وقوع چنين حادثه ی مرگباری ،در ابتدا از آسمان سنگ
می باريد .سپس زمين و آسمان به ھم می رسيدند! و در پايان
توفانی سياه وزيدن می گرفت و زلزله ای سھمگين به وقوع می
پيوست! به نحوی که ھمه ی روستائيان ،پير و جوان ،زن و مرد
درک يا اسفل السافلين سرازير می شدند و تا ابد در ميان شعله
به َ
ھای سرکش آتش خشم پروردگار که در غار تاريک و سياھی
در ھمان نزديکی ھا زندگی می کرد و تنھا مال با وی در تماس
دائم و ھميشگی بود ،می سوختند!
درک و شعله ھای آتش جاودان ،وحشتش برداشت
از ياد آوری َ
و مھره ھای پشتش به نحو محسوسی لرزيدند!
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پشت در خانه رسيده بود .طاليه ی سياھی و شب به حاشيه ی
دھکده رسيده بود .بر جايش ايستاد .نفس عميقی کشيد .سرش را
تکان داد و زير لب زمزمه کرد:
 به جھنم! بزار ھر باليی که می خواد نازل بشه! من بايد بدونمپدرم کيه! چه گذشته ای داشته و االن چکاره است! آره ،بايد
بدونم! حتی اگه از زمين و آسمون آتش بباره و تمامی دھکده را
بسوزونه و خاکستر کنه!
با چنين عزم و انديشه ای قدم به حياط گذاشت .مادر در حال
پخت و پز غذا و خواھرش سرگرم پھن کردن نان بود .کيسه ی
قاب ھا را به گوشه ای پرت کرد و با سرعت به طرف طويله
رفت .سطل آب را به نوبت جلوی گاو و آالغ گرفت! در
آخورشان علوفه ريخت و بيرون آمد.
از کنار باغچه ی کوچک گوشه ی حياط ترکه نازکی بر داشت!
ترکه را در دستش تکان داد .در آغل را کامأل باز کرد .سپس به
سراغ گوسفندان که در گوشه و کنار حياط پراکنده بودند رفت.
به آرامی و با کمک ترکه آنھا را به درون آغل ھدايت کرد.
خواھرش لبخند زد و مادرش با صدای آرامی گفت:
 خير از جوونيت ببينی پسرم! الھی صد و بيست ساله بشی!لبخندی بر لبانش نقش بست .سرش را به عنوان تشکر و سپاس
تکان داد .با قدمھای آھسته خودش را به خواھرش رسانيد .در
کنارش نشست .دستی به سرش کشيد و جويای احوالش شد!
خواھر تشکر کرد و به پاس محبت بازوی او را بوسيد.
از کنار خواھرش بلند شد .نگاھی به آسمان انداخت .دستی برای
ھالل ماه و ستارگان شب که در زير سقف آسمان می درخشيدند
و چشمک می زدند تکان داد .خودش را به کنار اجاق و نزديک
مادر رسانيد .بر روی پنجه ھای پا نشست و دو کف دستش را بر
روی شعله ھايی که از اطراف ديگ سر می کشيدند گرفت.
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مادرش با گوشه مقنعه چشمان اشک آلودش را که نتيجه ی دود
اجاق بود پاک کرد و با لحنی دلسوزانه و مھربانانه پرسيد:
 بازم رفته بودی کنار رود خونه؟با تکان سر جواب مثبت داد و لبخندی زد! مادر تبسمی کرد و با
ھمان لحن دلسوزانه و مادرانه گفت:
 احتياط کن پسرم! موقع غروب آفتاب ،کنار رودخونه ماندنخوبيت نداره! خطرناکه!
دستش را در ھوا تکان داد و پرسيد:
 مثأل خطری؟مادر جواب داد:
 خطر اھل اونا .منظورم اجنه و شياطينه! مخصوصأ موقعغروب آفتاب!
خنده ای کرد و با شيطنت گفت:
 دلت خوشه مادر؟ آب مظھر روشنی و زندگيه! در حاليکه اجنهاز روشنی فرار می کنند .جای اونا ميون تاريکی و قلبای سياه
شده ی آدما امن تره! کنار رودخونه چه می خوان؟
مادر با کف دست به صورت خودش زد و گفت:
 به حق حرفای نشنيده! زبونت را گاز بگير! استغفرﷲ بگو! مثأل اگه نگم چه ميشه؟مادر با غضب نگاھش کرد و گفت:
 اگه آمال بفھمه!بر سر پا ايستاد .پنجه ھای پاھايش خسته شده بودند .کمی ورجه
ورجه کرد .دستھايش را به ھم حلقه کرد .آنھا را بر روی شانه
مادر گذاشت و در حاليکه به طرف پائين فشار می داد پرسيد:
 آمال يا خدای آمال؟مادر در حاليکه با دست او را ھل می داد و تقال می کرد تا شانه
اش را از زير بار وزن وی نجات دھد ،با تعجب پرسيد؟
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 چه فرقی می کنه؟خنده ای نسبتأ بلند کرد و با صدايی آھسته گفت:
 فرقش اينه که خدای آمال شنيد! اتفاقی ھم نيفتاد! اما اگه خبربگوش آمال برسه ،حتمأ اتفاقی می افته! می دونی چرا؟ برای
اينکه آمال بيشتر از خود خدا ھوای اونو داره! کاسه ی داغ تر از
آش! مگه نه؟
مادر دو دستی به صورت خودش زد و با صدايی فرياد گونه
گفت:
 پناه بر خدا!بالفاصله سرش را به طرف آسمان گرفت و تضرع کنان گفت:
 استغفرﷲ ،خدايا به حق جاه و جالل خودت از سر تقصيراتشبگذر! عقلش نمی رسه .توبه ،توبه ،ده ھزار بار توبه!
سپس بطرف پسرک بر گشت و تھديد کنان گفت:
 از فردا حق نداری کنار رودخونه بری! خدا خودش رحم کنه!خدايا به خودت پناه می برم .قضا و بال را از اين خونه دور کن!
روم سياه شد! باالخره اجنه کار خودشون را کردند!
مات و متحير ايستاده و خيره خيره مادرش را نگاه می کرد.
فورأ به خودش آمد و با لحنی التماس گونه و آرام گفت:
 باشه! آروم باش! از فردا کنار رودخونه نميرم! اصأل و ابدأپامو اون طرفا نميزارم .آروم باش! قول دادم!
مادر دستی به سرش کشيد و با لحنی دلسوزانه گفت:
 فردا صبح زود می برمت پيش آمال! ازش می خوام تا براتسر کتاب برداره و يه دعا بنويسه!
پا پس کشيد و با صدايی اعتراض آميز گفت:
 من ھيچيم نيست! من باھات نمی يام! برای خودش سر کتاببرداره! اونم با اون کتابش!
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مادر برای دومين بار و اين بار محکم تر به صورتش زد و
گفت:
 استغفرﷲ ،خدای خودت اين بچه نفھم را ببخش! آخه تو باکتاب آمال چکار داری؟ مگه می خوای زبونم الل ،سنگ بشی؟
ھمينم مانده که يه بچه ی سنگ شده را بزارم گوشه ی اتاق و از
ترس و خجالت مردم روشو با نمد و قالی و گليم بپوشونم! خدايا
صبح زود کفاره ی گناه اين زبون نفھم بی ھمه
منو ببخش! فردا
ِ
چيز را می َدم .آره می دم! چشام کور ،دو من گندم پاک کرده و
رحمت بياد!
تميز می دم خدمت آمال! خودت
ِ
خودش را به خواھرش رساند .کنارش نشست و با صدايی آھسته
و آرام گفت:
 چشه؟ ديوونه شده؟خواھر چشم غره ای رفت و با ناراحتی گفت:
 تازه می پرسی چشه؟ قصد داری ديوونه اش بکنی! از پيشمروی چشم دريده!
بلند شو! پر
ِ
مثل اينکه خراب کرده بود .درست و حسابی ھم خراب کرده
بود .آرام و نگران از کنار خواھر بلند شد .پا کشان خودش را به
گوشه ی حيات رسانيد .پشتش را به ديوار تکيه داد .سر به زير
انداخت و به خودش گفت:
 خاک بر سرت کنند! گند زدی! اونم چه موقع ای! درستزمانی که می خواستم راجع به پدرم حرف بزنم و ازش بپرسم
که اون کيه! کی ديگه چنين فرصتی بدست ميارم ،خدا می دونه!
آه سردی کشيد و در ادامه به خودش گفت:
 بايد يه مدتی صبر کنی! و اال دست و پاته می بنده و می برهپيش آمال .البته اگه قبلش ديوونه نشه و عقل از سرش نپره!
خواھرش پھن کردن نانھا را به پايان رسانيد .از جايش بر
خاست! دامن پيرامنش را تکان داد و آردھا نشسته بر آنرا تکاند.
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نگاھی به سراپای او و سپس به مادرش که نشسته و به ديوار
تکيه داده بود انداخت .لبش را به دندان گزيد و به گوشه ی حياط
و محل اجاق طبخ نان رفت .با سرعت آتش اجاق را روشن کرد
و تابه سياه نان پزی را بر روی آن گذاشت و برای بردن نانھا
يمسوز زير
برگشت .مادر نيز از جايش بر خواست .کنده ھای ن
ِ
در ديگ را برداشت و غذا را با کفگيری
ديگ را بيرون کشيدِ .
در ديگ را بست و به کمک دخترش شتافت.
مسی بھم زدِ .
در کنار سفره ،ھر سه ساکت و آرام بودند .کوچکترين حرفی به
ميان نيامد .در حاليکه در تمام مدت سر به زير داشت غذايش را
خورد و از جايش بلند شد .دور و برش را با عجله نگاه کرد و
به گوشه ی اتاق پناه برد!
پايان
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