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  به نام خدا

  اشتيل پراسه سفر به

  

  يك: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  :خودم

و هيچ دليلي نيسـت  . هيچ فرقي بين عشق يازده سالگي با پانزده سالگي با بيست و هفت سالگي وجود ندارد

كه ممكن است عشق يازده سالگي، پاك ترين عشق  همچنان. شوندكه عشق ها به مرور زمان عقالني تر و پاك تر 

  .حال پاك چيست، نمي دانم. ها باشد

 تنهـا ، دچار عشـقي مـي شـود كـه بـه ازدواج مـي انجامـد        ،دليل اينكه انسان در حدود بيست تا سي سالگي

اشـق  و اگر نه، آدم هايي كه هـزاران سـال عمـر دارنـد، شـايد هـزاران بـار ع       . يست به خاطر كوتاهي عمراضطرار

  .كساني شوند و مدام تغيير عشق دهند

  .و انجام گرفتن ازدواج، شرايط اقتصادي مرد است آنها تنها دليل نزديكي بيش از حد

  !خالص. پس، اين دليل نمي شود كه من، عاشق نباشم

  

  :توضيح در مورد چگونگي نوشتن

ني بر خـدا را در درون يـك   ساعت شش غروب، چنين درون مايه اي به ذهنم رسيد كه قدرت باالي نظم مبت

نفراتي كه در كشـتي هسـتند محـيط مناسـبي بـراي انجـام        كميچرا كه . كشتي كه از هر جايي جداست نشان دهم

  .آزمايش فكري مهيا مي كند

  .تا ساعت هشت، همزمان كه درس مي خواندم، اين داستان را براي خودم، شكل مي دادم

  .مهشت تا نه شام خوردم و اينور و اونور زد

  .كه به شكر خدا تمام شد. نه تا اآلن كه دوازده و نيم است، همچنان دارم مي نويسم

  .از دو چيز بايد تشكر كنم

  )افزسخن گ( .او گفت و تنها من نوشتم. يكي خدا كه در واقع داستان را او جهت داد

  . و ديگري ياد دل انگيز كسي كه دوستش دارم

  :و اينكه 

  .نام فانيتا را از اسم زيباي او گرفتم

  

  ...شروع 
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  اي عشق همه بهانه از توست

  !اين گريه ي بي بهانه از توست

  

بادبان )  Colombi(به دستور كاپيتان كلمبي . طوفان بدي بود. دكل هاي كشتي مان، قرچ قرچ صدا مي كرد

  . به نظر من، كلمبي دنياديده ترين آدم روي زمين بود. ها را كشيده بودند

در حالي كه طوفان داشت آرام مي گرفت، كوچك ترين دكل كشي از قسمت پايينش . ناگهان، اتفاق بدي افتاد

و با كششي كه به دكل هاي ديگر وارد كرد، دكل هاي ديگر را هم با خود كشيد و در آب اقيـانوس غوطـه   . شكست

  .ور ساخت

  .غروب بود

  .طوفان در حال آرام گرفتن بود

گفت كه ما از روي بدشانسـي،  . را خواند و مقداري حرف زدنيم ساعت بعد كاپيتان كلمبي هر هجده نفرمان 

  .اين است كه دكل ها شكست به درون طوفان كشيده شديم و بدشانسي وحشتناك ديگر

  .فردا چاره اي خواهم كردتا . برويد و بخوابيد. اما نگران نباشيد

؟ مقصودش، من و خـودش  شب كه شد، دوستم به من گفت كه ما سه نفر، براي چه با اين ها به اينجا آمديم

  .بود) Serabes(و سرابس 

  .نمي شود كاريش كرد. عزيز، اين تقدير ماست) Toroch(توروچ : گفتم

سـرابس هـم عاشـق    . تا آنجا كه يادم است تو از كشـتي نفـرت داشـتي   . تو چرا اين حرف را مي زني: گفت 

ال آوردن برده از دهكده هاي سياه پوستان اما امروز با اين دو جين انسان هاي بي مخ حشري به دنب. نجاري بود

  .كثيف ترين كاري كه مي شود كرد. هستيم

  .تو را به خدايي كه مي پرستيش ما را ول كن: گفتم 

  .شب به خير و بدون هيچ حركتي به تختش رفت و لحاف را بر سرش كشيد: گفت 

. ه نفر درس خوانده بـوديم ما س ، تنهادر واقع. در حالي كه نمي توانستم دركش كنم. دلم برايش مي سوخت

  .اما من و سرابس، از چيزي كه خوانده بوديم، هيچ به ياد نداشتيم

بـه همـه چيـز عالقـه     . به ادبيات بسيار عالقه داشـت . تنها كسي كه بسيار كتاب مي خواند، همين توروچ بود

بايد مي كرديم چيـزي گفتـه   اما يادم نمي آيد كه در مورد چاره اي كه . در مورد دريا هم بسيار مي دانست. داشت

  .اما در كل، از همه ي ما باادب تر و خويشتن دار تر بود. باشد

  .چرا كه در ميان ما كه بيست نفر بوديم، تنها او بود كه به خدا اعتقاد داشت

ملـوان كشـتي   . و يك سركارگر و يك ملـوان . هجده كارگر كه يكيشان من بودم: بيست نفر عبارت بودند از 

  .يتان كلمبي معروف بودما به كاپ

  .اما، فردا اتفاق بدي افتاد

. چرا كه چند روزي بود كه حرف هاي عجيبي مـي زد . ترسيدم. صبح كه پا شدم، توروچ را در جايش نديدم

  .در مورد اطالعاتش در مورد تاريخ و ادبيات مي گفت

  .گردم من اشتباه مي كنم كه در ميان كتاب هاي ادبيات به دنبال خدا مي: مي گفت 

  .در حالي كه من، به هيچ وجه، سر از حرف هايش درنياوردم
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چرا كه پشيماني از كار خوب، بسيار دردناك تر از پشيماني از . كه من، از كارهاي خوبم پشيمانم: مي گفت 

  .كار بد است

  .گفتم، مي شه يك بار ديگه بگي. آن موقع كه اين حرف را زد، من به او خنديدم

و با نگاهي كه بعد از مسـخره شـدن، توليـد مـي     . ي يك انسان خندان را به خودش گرفت به آهستگي قيافه

  .من ديگر اطمينان يافتم: شود به من نگاه كرد و با اطمينان برگشت و گفت 

چـرا كـه   . با خود فكر مي كردم كه نكند، تـوروچ در فكـر خودكشـي بيافتـد    . من هم آنقدر هم كندذهن نبودم

كساني كه كتاب زياد مي خوانند و سوار كشتي مي شوند، خيال خودكشـي بـه سرشـان مـي     شنيده بودم كه اكثر 

  .زند

اما به قول خودش، مگر كتاب ها مي گذارند كـه انسـان خوشـحال    . هميشه سعي داشتم كه خوشحالش كنم

  .و كاش حرف او را مي فهميدم. باشد

  .سريع به عرشه رفتم

مي گرفت، رفته باشد در جلوترين نقطه ي كشتي، خودش را بـا  گفتم كه شايد مثل بعضي از اوقات كه دلش 

تـا ديگـران بياينـد و او را بـه     . طنابي كه به آنجا بود ببندد و طوري آويزان كند كه زير پايش چيزي نباشد، جز آب

  .كشتي بازگردانند

  . جلو تر رفتم

  .ناگهان ديدم كه طنابي پاره در هوا در حال تلو تلو خوردن است

با خود مي گفتم كه ايـن طنـاب بـه حالـت معمـول      . نمي خواستم كه باور كنم كه خودكشي كرده .لمس شدم

  .اما چنين نبود. اينطور است

كاغـذ را در  . كاغذي را در آنطرف تر پيدا كردم به ضرب چاقو به بدنـه ي چـوبي كشـتي محكـم شـده بـود      

  .دست گرفتم كه بخوانم

يدم و ناگهان كاغذ از دستم رها شد و در هوا بازي كرد تا بـه  از ترس، به خود لرز. ناگهان كسي صدايم زد

  .سطح اقيانوس رسيد

اولين فكري كه به نظرم رسيد اين بود كه او به اين خاطر خودكشي كرد كه احساس مي كرد كه با شكسـتن  

  .بادبان ها، همه مان در اقيانوس سرگردان خواهيم شد، تا از گرسنگي بميريم

  .كه به اين خاطر نبوداما بعد ها فهميدم 

از زماني كه پـانزده  . گفت كه ما از چند سال قبل همديگر را مي شناختيم. برايم تعريف كرد) Fanita(فانيتا 

  .در كنار درب مدرسه با هم آشنا شده بوديم. يعني يازده سال پيش. سال داشت

  .آماده مي كردم او يك دانش آموز بود و من يك دختر كوچكي كه خود را براي خدمت كار شدن

  .مرا با خود برد و براي من شكالتي خريد. اما او به من محبت كرد

  .و به علتي كه هنوز نمي دانم برايش پاپوش درست كردند. مسئوالن مدرسه فهميدند

آن . آداب معاشـرت بـا زنـان را بيـاموزد     ،بـه او مثل اينكه فرداي آن روز او را به دست كشيشي دادنـد كـه   

  .ولي مي دانم كه آن كشيش هم سال گذشته خودكشي كرد. نمي دانم كجا. يك سال به جايي برد كشيش هم او را

ابتدا فكر كردم كـه ديگـر   . از سال بعدش كه دوباره او را مي ديدم، تنها به من لبخند مي زد و حرفي نمي زد

كوهستان فرا خواند كه با او بـه  همين كه شما را از . اما، جديداً فهميدم كه به سختي عاشقم است. مرا دوست ندارد

  .اما مثل اينكه به خاطر ترس از گرسنگي خودش را كشت. اين مسافرت بياييد، به همين خاطر بود
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. آن موقع فانيتا، شش سال بـيش نداشـت  . او را در قمار برده بود. فانيتا، دختر خوانده ي كاپيتان كلمبي بود

  .خانواده اي پول دار كه با قمار به فالكت رسيده بودند، برده بود به گفته خود كاپيتان، كاپيتان فانيتا را از

دوست دارم اولين كسي كـه بـا او   . خواهم كرداو را براي خودم بزرگ  ه بود كهگفتان كلمبي آن موقع كاپيت

  .مي خوابد، خودم باشم

  .فانيتا، باكره بود هنوز، بعد ها فهميدم كهاما، 

و در يك  از من كوچكتر استچرا كه براي من غير قابل تصور بود كه دختري هجده ساله كه تنها سه سال 

مثل اينكه كاپيتان به افراد خود گفتـه بـود كـه اگـر     . من چيزي را نمي دانستم. ، هنوز باكره باشدكشتي كار مي كند

  .كسي به او تجاوز كند، يك هفته سهميه ي غذا نخواهد داشت

 اين اتفاق فرضي خيلي دور از ذهن نبود كه چند كارگر جمع شوند و دختر را گير بياندازند و در اتـاق  چون

  .كنار اتاق كاپيتان دخلش را بياورند

اسـمي بـود كـه مـا گذاشـته      . البته اين اسم، اسم آنجا نبـود . بود) Eshtil Perase(مقصد ما، اشتيل پراسه 

به آنجه كه رسيديم، اسم آنجـا را  . كاپيتان گفته بود كه به آنجايي مي رويم كه تا به حال هيچ سفيدي نرفته. بوديم

. كه آنها آنقدر گرسنه اند كه داوطلبانه عاشق آمدن با ما هستند حدس مي زنمتنها اين را . ماشتيل پراسه مي گذاري

  .پس به احتمال زياد الزم نيست از اسلحه تان استفاده كنيد

  .مي رسيديماگر دكل نمي شكست، طبق معمول يك هفته ي ديگر به آن شهر . سه هفته در راه بوديم

  .صبح شد

  . كه كاپيتان همه را فراخواندساعت ده بود 

. غير از فانيتا، دو زن ديگر در كشتي بودند كه هر دوشان بين بيست و پنج تا سي سال به نظر مي رسـيدند 

  .بعضي شب ها هم با كاپيتان مي خوابيدند. غذا درست مي كردند. خدمتكاران كشتي بودند

هر دو هفته يكبار، هر كارگر بايد با زني مي  در آن موقع عرف بود كه. از روال جماع كارگران كشتي بگويم

  .خوابيد

و آن سه هفته اي را كه در راه بوديم، بـه خـوبي هـر    . در حالي كه در سفر ما زن كافي پيش بيني نشده بود

چرا كه كاپيتان به آن ها قول پول بسيار داده بود و گفته بود كه بـراي  . اين يك استثناء بود. چه تمام تر سپري شد

بلكه چهار هفته پشت سر هم به سوي اشتيل پراسه حركت خـواهيم  . سفر ديگر به سواحل استراحت نمي رويماين 

  .كرد

  .آنگاه مي توانيد با پول هايتان زن هاي خوشگل و جوان تري به تور بزنيد

دس چرا كه هم بسيار به حرف كاپيتان اعتماد داشتند و هم مي توانسـتند حـ  . كارگران هم قبول كرده بودند

بزنند كه در مسيري كه به سوي اشتيل پراسه است، بسيار دور از عقل است كه به سواحل استراحت برونـد و زن  

  .چرا كه اگر مي خواستند به نزديك ترين ساحل بروند، سفرشان دو هفته طوالني تر مي شد.  بازي كنند

ر سمت چپش بودنـد، شـروع بـه    كاپيتان در حالي كه دخترش، فانيتا، در سمت راستش و آن دو زن آشپز د

  :صحبت كرد

اگر نمي شكست يك هفته ي ديگر به اشتيل پراسـه مـي   . از روي بدشانسي، دكل شكست. كارگران من: گفت

  .اما اشكالي ندارد. رسيديم

  .اميد وار باشيد
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. ديكييا به ساحلي در همان نز. من بر اساس يك عمر تجربه مي دانم كه مسير آب ما را به آنجا خواهد برد

  .ولي سه يا چهار هفته طول خواهد كشيد

تنها وقتي آنجا رسيديم بايد براي برگشـتمان  . براي اين چهار هفته غذا داريم. از لحاظ غذا هم نگران نباشيد

  .و اطمينان از تمام نشدن غذا، يك مقدار غذا با خود برداريم

البتـه، آن موقـع   . خودكشي نكرده استاين شد كه مطمئن شدم كه توروچ براي سرگردان شدن در اقيانوس 

  .هنوز با فانيتا، حرف نزده بودم

  .نه. نه كه بگوييد به كلي بي ارتباط بودم

يا شكلكي در مي آوردم كـه بسـيار هـم خوشـش     . هر دفعه كه از مقابلم رد مي شد، برايش چشمك مي زدم

  . مي آمد

تازه مي فهمم كه او به اين خاطر . نگاه مي كردتازه مي فهمم كه چرا توروچ، اين كار مرا با حسادتي عجيب 

  .به من مي گفت كه اين كار زشت است كه فانيتا را براي خودش تصور مي كرد

او مـي دانسـت كـه    . او مي دانست كه غـذاي مـا كافيسـت   . اما بروز نمي داد. او بسيار داناتر از كاپيتان بود

  .مسير ما تنها سه هفته طوالني تر خواهد شد

  .كشي كرداما خود

چرا كه اين را مي دانست كه بعيد است كه بكارت فانيتا، از دست تمايل به جماع كارگران، تا يك مـاه ديگـر،   

  .و براي آنكه آن روز را نبيند، خود را خالص كرد. باقي بماند

  :كاپيتان ادامه داد 

پس، نگران نباشـيد و بـه مـن     .ده ها كشور و بندر را ديده ايم. ما سال هاست كه با هميم. اي كارگران عزيز

برگشتيم و در زير لحافي مشغول عشق بازي بـا دختـر يكـي از     "فوالنكر"روزي را تصور كنيد كه به . اعتماد كنيد

  !كشاورزان بدبختيم

  .همه هورا كشيدند

  .من كه بيست و يك سال داشتم، به احتمال زياد كوچك ترين كارگران هم بودم

را مـي  صـد و سـي نفـر    بـيش از  گويم كه شايد كشتي به نسبت بـزرگ مـا كـه    اگر از انصاف نگذرم، بايد ب

  .، و تنها ما بيست نفر در آن بوديم، تميز ترين كشتي آن زمان بودتوانست در خود جاي دهد

همچنـان كـه   . تمامي كارگر ها طوري بار آمده بودند كه صد در صد حرف هاي كاپيتان را گوش مي كردند

  .انيتا بودبعد ها فهميدم، مصداق روشنش، همان باكره ماندن ف

فهميـدم كـه از رد   . ديدم كه كمتر زن هاي خدمت كار به روي عرشه مي آمدند. آن موقع متوجه چيزي شدم

  .شدن در مقابل كارگران منتظري كه بي كار بر روي جعبه ها نشسته اند، بسيار ترسيده اند

ت سراسر وجودشان را گرفته اما اينبار وحش. در حالي كه آنها بار ها با انسان هاي مختلفي خوابيده بودند

  .بود

چرا كه شنيده بودند كه در چنين مواقعي، كارگران كشتي ها ديوانـه مـي شـوند و اگـر نسـبت زن بـه مـرد        

  .بسيار كم باشد، آن قدر با زن ها هم بستر مي شوند كه زن ها از پاي در خواهند آمد

از مهندسان با تجربه را بـا خـود بـه    كه گروهي  "پرس"به ياد داشتند كه همين سال گذشته كشتي معروف 

اما نتوانستند طاقـت بياورنـد و جمـع سـي     . بندر مارسي مي برد، راه را كج كرد كه يك ضرب به سوي لندن برود
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و هنگـامي كـه رسـيدند ، هـيچ كـارگر زنـي در       . نفره شان، دخل آن يازده زني را كه همراهشان بودند، در آوردند

  .نمانده بودكشتي زنده 

  .ن دو مي سوختدلم به حال آ

  .كلمبو هم به فانيتا سفارش كرده بود كه زياد در جلوي اين مرد ها ورجه وورجه نكند

. در ايـن زمانـه دختـر هجـده سـاله ي بـاكره كـم پيـدا مـي شـود          . مي گفت كه تو ديگر هجده سـالت اسـت  

  .مخصوصاً كسي كه دائم در كشتي باشد

از اينكـه در زيـر پنـاه كاپيتـان     . كرد به خنده و شـادماني  فانيتا، آنطور كه بعدا براي من تعريف كرد، شروع

بود، بعيد بود كـه بـه ايـن     حقيقي اش دختري كه اگر در زير دست پدر. كلمبو توانسته است، تا به اين حد رشد كند

  .درجه برسد

  .كاپيتان در همان زمان از فانيتا، در خواست كرد كه بيايد و در جلويش بنشيند

  .فانيتا آن كار را كرد

  . يتان گفت كه برگردكاپ

فانيتا، مانند اينكه آب سردي را بر رويش ريخته باشند، دست هاي بزرگ كاپيتان را لمـس مـي كـرد كـه در     

  .پشت كمرش در حال لغزش بود

  .فانيتا، مي لرزيد

  :كاپيتان 

چـرا ديگـر   . اول اينكه ، مي خواستم كه بزرگ شوي و من اولين كسي باشم كه شوهرت مي شوم. متاسفتم

مگر نمـي بينـي كـه    . كارگران من خسته اند. ديگر مجبوريم. ديدي كه بزرگت كردم و به تو دست نزدم. نمي خندي

  .صبح تا شب، بدون اميد، زير آفتاب، روي پله ها و جعبه ها نشسته اند و حرفي نمي زنند

طمئـنم كـه چنـين    مـن م . يكي دو روز ديگر از من مي خواهند كه تـو و آن دو زن را در اختيارشـان بگـذارم   

  .تقاضايي از من مي كنند و من چاره اي ندارم كه بپذيرم

  .داري، براي تو خيلي احترام قائلند اين كارگران من كه چند سال است كه با آنها آشنايي

  :فانيتا، در حرف كاپيتان پريد و گفت

بكشـم، اگـر بخواهـد    من، حاضـرم كـه خـودم را    . با دست كشيدن به پشت من، نمي توانيد مرا حشري كنيد

اما همان ها هم از اينكه . تنها دلشان آلت مردانه مي خواهد. آن ها افسرده اند. زندگي ام مانند اين زنان آشپز شود

  .اين مردان حوسي به آنها حمله ور شوند، دل شان به حلقشان رسيده

  :كاپيتان گفت

من بشورند و تو را به زور از دسـتم   مي ترسم كه بر ضد. من مي ترسم كه اخالق كارگران من فاسد شود

  .من دوست دارم كه كاپيتان باقي بمانم. خارج كنند

و اينكه تو را گفـتم كـه بيـايي، ايـن بـود كـه حـال و وضـع         . مي داني كه من تو را مانند دخترم دوست دارم

در . دون زن كـار كنـد  چرا كه كمتر كارگري پيدا مي شود كه چهار هفته براي كسي، بـ . كارگران را برايت بيان كنم

چرا كه از ابتدا به آنهـا قـول داده   . و بعيد است كه بتوانند، چند روز ديگر طاقت بياورند. حالي كه اينها چنين كردند

دلشان . بودم كه در اين روز ها در باالي دستان دسته هاي زن هاي سياه پوست از اين خانه به آن خانه مي روند

  .ينه هايشان تاب مي خورد، لك زده استبراي زن هاي حشري سياهي كه س

  . از من نخواه كه از آن ها بخواهم كه تا يك ماه ديگر هم صبر كنند
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  :فانيتا 

آنگـاه، مـدتي صـبر كـرد و بـا      . بگذار زن هاي آشپز مرد ها را ارضـا كننـد  . من كه دختر تو هستم. چرا من

مـن خـود را خـواهم    : روز ديگر بر باد رود، گفـت   حالتي بغض آلود و حالتي كه انگار زندگي اش قرار است تا يك

  .كشت

  :كاپيتان

اين را يازده سال است كـه مـي   . هر چه باشد، تو دوست توريچ بودي. اين كار تو را بعيد نمي دانم. مي دانم

 همين اواخر كه بعد از هشت سال سر و كله اش پيدا شد، فهميدم كه براي تو است كه آمده و از من اجـازه ي . دانم

تو مي تواني بعد از اينكه سفرمان تمام شد، با يك نفـر ، بـراي   . اما خودكشي اش كار اشتباهي بود. كارگري گرفت

  .هميشه ازدواج كني و گذشته را به كلي از ياد ببري

  :فانيتا 

اسـم قشـنگ او   : تـوروچ حيـرت كـرده بـود، گفـت       عشق كمرنگش بـا  كاپيتان از حالي كه از مطلع بودن در

  .ه توريچبود، ن "توروچ"

مـن قصـد داشـتم كـه خـودم بـروم و بـه او بگـويم كـه بيـا و از مـن            . اما، او ديوانه وار مرا دوست داشـت 

. او پسر بسيار با استعدادي بـود . چرا كه فهميده بودم كه ده ها كتاب ادبيات و علوم ديگر خوانده. خواستگاري كن

  .جامعه قدر او را ندانست

  .من هم مانند توروچ روحيه ي لطيفي دارم. م مي آيددر ضمن، من از ادبيات بسيار خوش

  :كاپيتان 

و نكته ي اصلي كه تو را گفتم كـه بـه پـيش مـن     . خالصه كه مجبورم كه تو را براي بقاي كشتي قرباني كنم

شايد هيچ گاه در عمرم اينچنـين از  . بيايي اين است كه از تو يك سوالي كنم كه البته از پرسيدن آن بسيار متاسفتم

  .كاري كه مي كنم شرمنده نشدم

  :فانيتا 

. شانس آوردم كـه شـوهر نشـديد   ) با خنده . (براي من ديگر شما پدر هستيد. شما به من بسيار كمك كرديد

  اما سوالتان چيست؟

چـرا كـه   . در حالي كه لبخنـد مـي زد  . همچنان كه فانيتا متعجب در انتظار جواب بود، اشك هايش روان بود

  .ن يافته مي ديدزندگي اش را پايا

  :كاپيتان 

همين سرزندگي تو بود كه عامل اصـلي  . هميشه اين لبخند تو بود كه مرا از شوهر شدنت باز داشت. دخترم

  :و در حال گريه ادامه داد كه . تجاوز نكردن كارگران به تو را فراهم كرده بود

  .به من بگو كه دوست داري اول با كي بخوابي. فانيتا، فانيتاي عزيزم

  .رفتاش آنگاه صورت خود را برگرداند و به سختي خود را از جا بلند كرد و به داخل اتاق كاپيتاني 

جـايي  . فانيتا هم كه با چشماني كه همينطور اشك مي ريخت، سرش را بلند كرد و به پشت خودش نگاه كرد

  .كه كارگران مشغول پراندن مگس بودند

  .ان گوش مي دادمناگهان من را ديد كه داشتم يواشكي به حرفش

  .ترسيد
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خنـده  . اما هنگامي كه دقت كرد و ديد كه به جاي نگاه هوس آلود من، چشماني اشك بار را مي بيند، خنديـد 

  .اي كه از زهر تلخ تر بود

  .به سمتم آمد

  . دستش را به سختي به سويم دراز كرد

اين خاطر كه به خودم اجازه ي چنـين  و بيشتر به . به اين خاطر كه گارگران نبينند. اما من دستش را نگرفتم

  .جسارتي را نمي دادم

  :گفتم 

  با من به اتاق زيرين مي آييد؟

  .همان اتاق شما سه نفر: گفت 

  .ديگر توريچ در بينمان نيست. دو نفر: گفتم 

چرا كه مي دانست، از قصد اسم توروچ را به اشتباه گفتم كه به ياد خنده ي چند لحظه ي قبـل او بـا   . خنديد

  . كاپيتان بيافتد

  .اما سريع خنده اش پايان يافت

وارد اتاق كه شديم، سرابس كه مشغول خواندن يكي از كتاب هاي توروچ بود، بـه آهسـتگي سـرش را بـاال     

  .آورد

خنده اي كه شايد، . هنگامي كه ديد كه دختركي فوق العاده زيبا، دستش را در دستم قرار داده، خنده اي كرد

  .هم در آن نبودلكه اي از حسادت 

امـا،  . از دختري نوشته كه مشخصاتش بسيار با فانيتا مي خـورد . بياييد و ببينيد كه توروچ چه نوشته: گفت

  .خدا بيامرزدش

  :گفتم

تو هم اين كتاب هاي خرافي را خواندي و خدايي شدي؟ نكنه تو هم دلـت هـوس خودكشـي    . خدا بيامرزدش

  .كرده

  :گفت 

امـا  . آن هم كتاب هـاي فلسـفي تـوروچ را   . يكاري، دوباره دارم كتاب مي خوانممن دو روز است كه از ب. نه

  .احساس مي كنم كه عقلم اندازه ي دو سال رشد كرده

  :فانيتا 

  :در حالي كه هنوز نشانه هاي اشك در چشمانش بود، گفت 

سـاس بـي   آنگاه از شدت فشار عصـبي، اح . سرابس، تو هم دومين كسي هستي كه بايد تو را خوشحال كنم

  .حالي به او دست داد و روي زمين ولو شد

  :سرابس رو به من كرد و پرسيد 

  منظورش چه بود؟

  .كاپيتان او را مجبور كرده كه تا يك ماه با كارگران هم خوابگي كند: گفتم 

  :سرابس بالفاصله برگشت و به من گفت 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



در . آينـده بـا هـم ازدواج دائمـي كنيـد     و فكر مي كـنم كـه در   . همانطور كه گفته بودي، تو او را مي خواستي

آن دو آشپز، بـرايم  : و در حالي كه به شوخي، خنده اي هوس آلود زد، گفت . نتيجه، من به فانيتا دست نخواهم زد

  .اند كافي

  .در اين زمان متوجه شدم كه فانيتا، به سختي، در حال گوش دادن به صحبتمان است

  :دايم زد و گفت كه بوي شديد نااميدي مي داد، ص لحنيبا 

  .آغوش مرد پشمالو. آغوش مرد. مرا در آغوش بكش

  .و همچنان كه او را با دو دستم گرفته بودم، دوباره به حالت بي حالي رفت

كاپيتـان  . تا دو يا سه روز ديگر، كاپيتان او را مجبـور خواهـد كـرد   . به سرابس گفتم كه بايد چاره اي بكنيم

اينكه بهترين كاپيتان هاست، اما باز نمي تواند براي باكره ماندن دختري بي خانواده، با . تنها كشتي اش را مي بيند

  .كشتي اش را كه حاصل عمرش است را رها كند

  :سرابس گفت 

امـا  . با اينكه مي دانم بسيار بي حوصله انـد . من به بيرون مي روم تا ببينم حرف دهان اين كارگران چيست

  .مببينم كه چه كار مي توانم بكن

  :من بودم و فانيتا

چـرا  . خواستم برخيزم و از البه الي كتاب ها، چاره اي بيانديشم كه بتوانم بر مغز اين كارگران مسلط شوم

كه به خاطر داشتم كه توروچ چيزهايي در مورد ازدواج هاي دائمي و آيين زناشويي خدايي مي گفت كه دو طـرف  

  .د، بدون آنكه به هم خيانت كنندرا ملزم مي ساخت كه يك عمر در كنار هم باشن

  .البته، براي من غير قابل تصور بود

  . افتادم. در حال برخواستن بودم كه ميخي كه از كف اتاق بيرون زده بود، پايم را گزيد

  . لب هايمان در مقابل هم قرار گرفته بود. دقيقاً طوري كه دلخواه ترين كار من، آسان ترين كار شده بود

  .به من دست داده بود كه تنها بايد تجربه كرد آنچنان احساسي

و بـا آن حالـت روحـي    . تكـاني خـورد  . همزمان با در آغوش گرفتنش، لب هايم را به سوي لب هايش بـردم 

  .ضعيف، لب هايش را اندكي به سويم آورد كه تشكري كرده باشد

  : آنگاه گفت 

عد از تو خودم را خوراك ماهي هاي دريـا  و قصدم اين است كه ب. اگر نبودي، من حتماً خودكشي مي كردم

  .كنم

  . آنگاه اشكم روان شد

و در حالي كه زبانم بند آمده بود، اشك آميخته از ذوق و غمش را كه صورتش را خيس كرده بود، پاك مي 

  .كردم

و در حالي كه از حرف خودم تعجب كرده بودم، اختيار خود را از دسـت  . تو چنين كاري را نمي كني: گفتم 

  .خواهم كرد يمن هم خودكش: دادم و ادامه دادم 

  .اما، ناگهان كلمه اي گفت كه مسير زندگي مان را دگرگون ساخت

  .زير را به زبان آورد عبارت فانيتا، از روي احساس خوشي و بي وزني قوه فكر، براي خنداندن من

  .خداوند با ماست. بايد اميد وار بود
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م و بر خالف انتظار او، هيچ لبخندي بر لب هايم ظـاهر نشـد، چيـزي بـه     در حالي كه بسيار تعجب كرده بود

  .ذهنم رسيد

چاره اي خواهم  و .دست ديگران به او برسدگذارم كه و به او قول دادم كه نا گرفتم بوسه اي سخت از فانيت

  .كرد كه تنها چاره مان، خودكشي نباشد

  .آنگاه باز بوسه اي از لب هاي او گرفتم

  .مواظب ميخ باش: استم برخيزم، كه به من گفتخو

  :داشتم كه بلند مي شدم، مرا به سوي خود كشيد و گفت 

  .از قديم گفته اند كه سه، عدد مقدسي است

باز در حالتي كه نمي دانستيم كه خوشحاليم يا ناراحت، همديگر را كامل در آغوش گـرفتيم و در حـالي كـه    

و ايـن در حـالي بـود كـه بـا      . چندين لحظه لب هامان را از روي هم برنداشتيم همديگر را بي هدف تكان مي داديم،

  .وجود بسته بودن چشم، اشك هايمان راهشان را از گوشه ي چشم به بيرون پيدا مي كردند

  .برخواستم

  .به بيرون رفتم

  .در جلوي عرشه، همان جايي نشستم كه نامه ي بر باد رفته ي توروچ از دستم، رها شده بود

  .آنقدر فكر كردم تا غروب شد. فكر كردم

ديد كه فانيتـا بـا لبـاس خـواب     . سرابس در را باز كرد. فانيتا بود. در به صدا در آمد. تا اينكه، آخر شب بود

  .كه چندان لباس زيادي هم نبود، به آهستگي مي گويد كه اجازه مي دهي كه بيايم تو

  :واب دادسرابس كه هميشه بزله گو و خوش سر زبان بود، ج

  .منظورش من بودم. اختيار با اوست

  .كتاب را بستم

  چه شده؟ كسي كاري كرده؟. دست فانيتا را گرفتم و به او گفتم كه حرف بزن. بر خواستم

اگر كاپيتان بفهمد، ناراحت . امشب دوست دارم كه با شما باشم. هيچ كس خبر ندارد كه من اينجام. نه: گفت 

  . مي شود

  :رد و ادامه دادچند لحظه سكوت ك

  !شايد از خدايش باشد. شايد هم ديگر ناراحت نشود

  .تو هم لفظ خدا را خوب به كار مي بري. آفرين: سرابس گفت 

مي گويد كه جهان خدايي دارد كه مي توانـد در همـه   . او هم دين توروچ را انتخاب كرده. درست است: گفتم 

  .قبول دارمالبته، من هم نظر او را . جا به انسان كمك كند

خـدايي  من هم چند روز است كه دوست دارم براي اينكه بتوانم بر خودم بيشتر مسلط باشم، : سرابس گفت

  .را بر باالي سرم تصور كنم

  .اما از فانيتا مي خواهم كه اگر سخت نباشد، امشب را در اتاق كارگران به سر كند. بسيار عالي: گفتم 

  :سرابس گفت 

  . روي عرشه مي روم تا شما راحت باشيدمن هم به 

  :فانيتا، در حالي كه آستين سرابس را گرفته بود، گفت 

  .نه، من مزاحم شما نمي شوم
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دوست دارد كه ستاره هـا را بشـمارد،    توروچ اين معني را مي داد كه اگركرد كه  يمعني دار يفانيتا خنده 

  .چرا جلويش را بگيريم

  :اما گفتم 

به شرطي كه قول دهد كـه  . فانيتا، سر تخت توروچ مي خوابد. در همين اتاق مي خوابيم امشب هر سه تامان

  .خيال هاي بد به سرش نزند

تنها اتفاقي كه در نيمه شب افتاد، اين بود كه فانيتا كابوس ديده بـود و ايـن باعـث شـده بـود كـه       . صبح شد

  .آنقدر غلت بخورد تا اينكه از تخت دو طبقه به پايين بيافتد

  . به خير گذشت

چـرا كـه جـاي    . ديديم كه چشمان فانيتا از بس كه اشك ريخته بـود، قرمـز شـده اسـت    . همه كه بيدار شديم

خـاطراتي كـه هـر لحظـه اش، توجيـه      . توروچ خوابيده بود و خاطرات دوران كودكي خودش برايش زنده شده بود

  .كننده ي يك خودكشيست

و خـاطره ي پنهـان   . خاطرات حرف زدن هاي كـودكي اش . خاطرات، ديدن توروچ در جلوي در مدرسه اش

  .سكوتي كه آن را سكوت چندش آور خواند. داشتن عشق چندين ساله اش

من از مرداني كه خيلي خود را نگاه مي دارند و آنقدر خـود را در غبـار غرورشـان تنيـده     : اين شد كه گفت 

  .اند، بدم مي آيد

مي ترسيد كـه  . يشنهاد ازدواج نداد، چرا كه از اين كار شرمش مي آمدتوروچ به اين خاطر به تو پ. نه: گفتم 

  .ناراحت شوي

من از تو خوشـم مـي   : و ادامه داد . من از چنين مردي بيزارم. به نظر من، او بيش از حد خجالتي بود: گفت 

  .آيد

  :در حالي كه بسيار تعجب كرده بودم، با زبان اشاره به او فهماندم كه 

  .اينطور با من صحبت نكنجلوي سرابس 

  :ولي او گوش نكرد و بلند گفت 

من از وقتي كه ديشب از آن باال بـه زيـر افتـادم و چيـزيم     . و تو مانند شوهر.  سرابس مانند برادر من است

چرا كه وقتي خدا اسـت، حـدود بـا حـروف     . و جايي كه خدا هست، هر حرفي جايز است. نشد، به خدا ايمان آوردم

  .دجابجا نمي شو

  :گفتم 

  .مثل اينكه يك چيزيت شده، فكر كنم با مغز به زمين خوردي

مثـل اينكـه از   . همان كاري كه دو هفته قبل، دو بار چنين كاري را با توروچ كـرده بـود  . آنگاه، لپ مرا كشيد

  .اين كار لذت مي برد

  .در حالي كه كارگران كاري را براي انجام دادن، نداشتند. سرابس بيرون رفت

رنگ هاي آبـي دريـا و   آميخته شدن و . دور تا دور آب بود. هوا آفتابي بود. به آرامي حركت مي كرد كشتي

  .آسمان، قشنگ ترين صحنه هاي خلقت را توليد كرده بود

  .حركاتي از فانيتا سر مي زد كه مرا نگران مي كرد

جـه و وروجـه هـاي    اما ورجه و وروجه كردن امـروز او، ماننـد ور  . البته، او ذاتاً دختر شاداب و فعالي بود

  .گذشته ي او نبود
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چـرا كـه فكـر مـي     . از من خواست كه لباس بهتر و پوشيده تري به او بدهم. رختخواب را صاف كرد. پا شد

و مشـغول  . خـودش را پوشـاند  . كرد كه سرابس به خاطر پوشش كم فانيتا و شرم از من به بيـرون از اتـاق رفتـه   

  .مرتب كردن كتاب هاي توروچ شد

چرا كه فكر مي كردم كه امـروز  . چنين شادابي فزاينده اي را در او ديدم، تمام نظراتم عوض شد هنگامي كه

  .در حالي كه چنين نشد. بايد غمگين ترين روز من و فانيتا باشد

  :گفتم 

  .مگر مي داني كه چه در سرم مي گذرد كه اينچنين سرزنده اي

  .او اميدوار بود ولي مي دانم كه خدايي هست كه مي توان به. نه: گفت 

ناگهان عالقه اي در من به وجود آمد كه دوست داشتم با ولعي هر چه تمام تر تمام بدنش را از بوسه هـايم  

  .مرطوب كنم

بـا  . دوست نداشـتم او را از عقـب بقـل كـنم    . او را كه مشغول تميز كردن كتاب ها بود، صدا زدم كه برگردد

  .حظه اي كه در آغوش هم هستيم، بتوانم چشمان قشنگش را ببينمعقل كوچكم فهميده بودم كه بهتر است در ل

. گفتم، ديگر براي چه گريه مي كنـي . در حالي كه متوجه شدم، چشمانش گريان است. برگشت. صدايش زدم

  .قرمزي چشمانت، تازه داشت خوب مي شد. تو كه شورش را در آوردي

  .شايد تونستم آرومت كنم. به من بگو اگر خواستي گريه كني، حداقل. قول بده ديگه گريه نكني

پس مـي گـويم كـه بيشـتر     . دوست دارم راست گو باشم: و ادامه داد . گريه ي من از روي شوق است: گفت

  .است علت گريه من به خاطر شوق

گفـتم  . رهايم كن: گفت . به آرامي همديگر را در آغوش كشيديم و ناگهان فهميدم كه او را از زمين بلند كردم

  !مگه شوخي سرت نمي شه، عزيزم: گفت . واقعاً: 

  .در باز شد

  .سرابس بود

  .چرا كه اگر نبينم، عقده اي مي شوم. گفت، بگذاريد نگاه كنم. ما را كه نگاه كرد، نتوانست رويش را برگرداند

  :فانيتا گفت 

  .به خاطر خدا رويت را بگردان

  .ا هزاران بار قوي تر استنيروي خد: ناگهان، سرابس گريه كنان به سجده افتاد و گفت 

  :سپس گفتم 

يعني همان كتابي را كـه بايـد مـي خوانـدم بـه لطـف خـدا، از روي شـانس         . من ديشب بسيار كتاب خواندم

  .انتخاب كرده بودم و خواندم

  .چيزهايي مي دانم و افكاري دارم كه اگر بدانيد، شاخ در خواهيد آورد

  .كه همه هم بشنونداما دوست دارم، جايي اين حرف ها را بگويم 

عـده اي مشـغول   . چند ساعت بعد، هنگامي كه ابر سياهي آسمان را گرفته بود، همـه كارگرهـا را صـدا زدم   

عده اي هم دور يكي از خودشان كه سواد داشت جمع شده بودند و بـه خوانـدن يكـي از كتـاب     . كارت بازي بودند

  .ر مي كردندعده اي هم كارهاي ديگ. هاي داستان توروچ گوش مي دادند

  .بلند بلند گفتم كه چاره را يافتم
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با خود انديشيده بودم كه من بايد نظامي را در كشتي برقرار كنم كه نه من مجبور شوم كه خودكشي كـنم،  

  .چرا كه خدا ما را براي حيات آفريده است. و نه هيچ كس ديگر. نه سرابس. نه زنم

  .دي و آزادي كامل اداره شود، كه قابل اداره نيستگفتم اگر بخواهد اين كشتي بدون هيچ قيد و بن

معلوم است كه شب اول بيست مردي كه همه شان دلشان زن مي خواهد، به سوي دو زني كه اتفاقاً خـوش  

  .اندام هم بودند، حمله ور خواهند شد و اين به ضرر همه است

  .اين شد كه به فكر بر پايي نظام عقد و ازدواج افتادم

يايم و اين زن را بين اينها چنان تقسيم كنم كه وصال آنها ارزشمند تر باشد، بيشتر ارضا مـي  گفتم كه اگر ب

  .شوند و بيشتر مي شود اين كشتي را اداره كرد

در حالي كه اين موضوع را براي كاپيتان كلمبي تعريف كرده بودم و او هم پذيرفته بود و اجرايي بودن ايـن  

ديشب داشتم از : بعد مرا بوسيد و گفت! فت كه تو هم مثل پسرم هستي، هم دامادمرا هم احتمال داده بود، به من گ

تا اينكه امروز فانيتا پيش من آمـد و گفـت كـه تـو     . حتي به فكر خودكشي هم افتادم. قصه ي فانيتا ديوانه مي شدم

  :در ضمن، گفت . نظري داري

  .اميدواري به خدا، بي نصيب نخواهد ماند

آن هـا هـم نسـبتاً فهميـده بودنـد،      . زدم، چگونگي تقسيم زن را در بين آنها شرح دادم همچنان كه فرياد مي

  .قبول كردند

در روز . طي يك مراسمي كه چنـد شـاهد هـم وجـود داشـته باشـد      . قرار شد كه هر زن و مردي عقد شوند

  .و خرده چيزهاي ديگر. روشن باشد

  .مي تواند يك روز ديگر هم در كنار او بخوابد اگر زن از مردي كه با او مي خوابد، خوشش آمد، آن مرد

چـرا كـه دلشـان    . آن روز، همانطور كه بعد ها خودشان به من گفتند، از بهترين روزهاي عمر آشـپزها بـود  

آن هم امتحان كردن طعم تمام آلت هاي كارگران كشتي كلمبو كه به شـرافت  . اما نه با اين تراكم. آلت مي خواست

  .داشتن مشهور بودند

  . و اين از بركت نظام قيد و بند بود. ، يكبار، به هر كسي يك زن مي رسيددو هفتهاينطور شد كه هر 

ايمـان آورده  . خوشبختانه، تا آن زمان تمـامي كـارگران خـدايي شـده بودنـد     . اتفاقاً غذاي ما به پايان رسيد

  .دند و خدا را خوانده بودندچرا كه خود را در مقابل مرگ ديده بو. آن هم ديني كه خالصانه بود. بودند

خدا هم درخواستشان را بي جواب نگذاشت، و در آخرين روزي كه غذايشان تمـام شـد، بـدون اينكـه هـيچ      

  . خللي در نظم كشتي بر سر غذا به وجود آيد، تنها يك ظهر تا غروب صبر كردند

  .آنگاه خشكي اي را يافتيم

  .خدا را سجده كنان شكر كرديم. پياده شديم

مطمئن شد كه از گزنـد كـارگران در امـان     ، از آن روز سخنراني و شروع نظام قيد و بند،ز اينكه فانيتاپس ا

به درون اتاقش رفت و گفت كه تـا پايـان سـفر، بايـد تمـام كتـاب هـاي تـوروچ را         . است، خود را به من نشان نداد

  .و خواند.  بخونم

  .و هست. عجيبي بود دختر

پس از اينكه از كشتي پياده شديم، ديديم كه سفيد ها و هم شهري هايمان به آنجا آمده بودند و شـهري بـه   

  . شهري كه رئيسش يك سياهپوست بود. پا كرده بودند

  .شهري كه همه با خوشي با هم زندگي مي كردند
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ظـام خـدايي ابتكـاري ام را    ن. از ما سوال كردند كه شما چگونه توانستيد كه همديگر را به جاي غذا نخوريـد 

   .بزرگ شد خيلي تبديل به يك شهر، آنجا بعدچند سال و . آنها هم پذيرفتند. برايشان شرح دادم

همين اآلن هم سرابس جاي مرا گرفته . ضمناً بد نيست بدانيد كه من هم تا همين اواخر رئيس آن شهر بودم

  .است

  .ت، منشي اش اسو جالب است بدانيد كه همسرم

من هم اكثرا در كتابخانه ي ويالي نسبتاً بزرگم، كه البته به اسم همسـرم اسـت، مشـغول كتـاب خوانـدنم و      

  .موقعي كه حوصله ام سر مي رود، بچه ها را از دايه شان مي گيرم و با آنها بازي مي كنم

آن زمـان بيسـت   آشپزي كه در . و جالب تر اين است كه بدانيد كه همسر سرابس، يكي از همان آشپزهاست

  .و چهار سال داشت و همسن سرابس بود

از عالقه ي سرابس و سوشا مطلـع شـدند، او را بـه عنـوان     كارگران آن زمان، در درون كشتي، هنگامي كه 

  .زن دائمي سرابس، پذيرفتند

دختـري كـه   . آشپز توبه كرده ي ديگر هم زن دائمي كاپيتان كلمبو شد و اكنون بچه شان شش سـاله اسـت  

  .تبسيار به فانيتا شبيه اس

تا جايي كه به گفته كارگرانش، . خدا ترس شد به سختي، يكاپيتان كلمببعد از آن سفر، و آخرين نكته اينكه، 

  .مي كردمي خواند و راز و نياز  كتاب اش، كشتي ي اكثراً بر روي عرشه

  :و گاهگاهي هم زير لب زمزمه مي كرد

  

  چه بيم دريا، ي مرا تكش

  .كرانه از توستو طوفان ز تو 

  

5/11/1386  

  .پايان

- - - - -  

  حامد احمدي

Hamed26.blogfa.comwww.  
- - - - -  
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  به نام خدا

  "كدامين پليسا"داستان 

  

  دو: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  . انسان چيزي نيست جز تكيه اي از اراده ي الهي

چيـزي در درون آدمـي اسـت كـه نظرمـان را بـراي       . و اگر نه، جسم آدمي، چيزي جز مقداري خاك نيسـت 

  .آن چيز، اراده است. ديگران ارزشمند مي كند

  

  ...شروع 

  

  .ميالدي 2123پرينستون،  شهر

. سـرش را پـايين انـداخت   . هنگامي كه از حمام بيرون آمد، با حالتي ترسناك و خسته به من نگاه مـي كـرد  

حالت كسي را گرفته بود كه در حال خفه شدن است و براي بيان نيازش . حركات بي تناسبي از خود نشان مي داد

  .تنها به اشاره اي اكتفا مي كند

  .خواست كه بر روي مبل بنشيند و خستگي اش را بيرون بريزد .جلو تر آمد

همين كـه ارضـاء شـدي،    . درسته كه خسته شدي، ولي در عوض عقده هاي جنسي ات را تخليه كردي: گفتم

  .كافيست

از حمـام بيـرون آمـد و بـر     ) Pelisa(و ناگهان متوجه شد كه بالفاصله بعد از او، پليسـا  . و باز جلو تر آمد

آنگاه برگشت و روي خود را به سـوي  . ل كه به سرعت به درون اتاق مي رفت، به ما خيره شده استخالف معمو

  :جواب مرا داد در همان حال، و. پليسا كرد

  .اين درست نيست .نه

اتاق خوابي كـه در  . درون اتاق برود بعد با فرياد خشني كه بوي نااميدي مي داد، به پليسا دستور داد كه به

  .قرار داشتچند قدمي اش 

  .چرا مي گويي، نه: گفتم

  . به من بگو كه چرا اين دختره دستور من را عمل نمي كند. ولش كن: گفت 

  .يك بار ديگر امتحان كن. مگر مي شود حرف تو را گوش ندهد: گفتم

  "پليسا، به اتاق خواب برو": آنگاه دوباره گفت 

  . ولي باز پليسا نرفت و همينطور لخت و عور ايستاده بود و لبخند مي زد
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  .شايد خراب شده باشد: گفتم

  . آنقدر تكنولوژي اينها باالست كه امكان خراب شدن ندارند. بعيد است: گفت 

هـم  يـك مقـدار   . اما تو اآلن سه هفته است كه دائم بر سر آن اسباب بازي دراز كشيده اي. اين درست: گفتم

  .بيرون يك مقدار هم برو. به او فرصت بده

  .من اين همه پول دادم كه باز بروم و منت دخترهاي توي كوچه و خيابان را بكشم: گفت 

  . مي رفتي، فاحشه خانه. راه ديگري هم هست: گفتم

ي مي گويند كـه بهتـرين دانشـجو   . آن موقع مردم چه مي گويند. نمي شود آنجا رفت. آنجا كثيف است: گفت

  .فلسفه دانشگاه پرينستون، شب و روز در جنده خانه است

  . كنترلش در درون آن كشوست. شايد گوشش آب رفته باشد. پليسا را خالص كن: گفتم

  .به درون اتاق دويد آنگاه كنترل را درآورد و به سويش گرفت و پليسا برايمان عشوه اي كرد و

مي دانست، نمـي توانسـت پـي ببـرد كـه آن دختـرك فـوق        پليسا، روباتي بود كه اگر كسي اين موضوع را ن

. روباتي كه تمامي علوم مادي و روانشناسـي را بـر روي آن پيـاده كـرده بودنـد     . العاده زيبا، تنها يك روبات است

روباتي كه ادعا مي كردند، آخـرين نسـخه هـايي اسـت كـه سـاخته       . بهترين روباتي بود كه بشر درست كرده بود

  .خواهد شد

از لحاظ شعور هم كامالً انـدازه ي يـك دختـر بيسـت و     . ي داشت كه كمتر انساني به آن زيبايي بودچهره ا

تـا جـايي كـه اگـر كسـي از او درخواسـت       . در حشري كردن مردها بسـيار توانـا بـود   . سه چهار ساله مي دانست

بـود كـه يـك لحظـه انسـان      چرا كه تنهـا كـافي   . حشري كردنش را مي كرد، بسيار بعيد بود كه بتواند دوام بياورد

و شباهت فوق العاده او با يك انسان، و اطاعت صـد در صـد او، انسـان را از خـود     . نبودن او از خاطر آدمي برود

  .سازدرا بسيار شاد اش و روحيه  كندبي خود 

  .بود) Jan(البته اين حال و وضع دو هفته ي قبل ژان 

. تمام دختر ها آرزو داشتند كه چنين شوهري نصيبشان شـود بلند باال كه تقريباً . ژان، جواني بود سفيد رو

  .پنج سال بود كه همديگر را مي شناختيم و بسيار قابل اعتماد بود. نگاهي داشت كه دل هر اهل دلي را آب مي كرد

حتي در طراحي و سـاخت روبـات هـاي انسـان     . او در سال گذشته، بهترين دانشجوي دانشگاه شناخته شد

  .ليد كننده ي پلسيا هم كمك كرده بودنما به شركت تو

و چون فلسفه را بسيار خوب مي دانست و ذهن و هوش زيادي داشت و از علم فيزيك هم بهره داشت، نمي 

  .توانست با پليسا ارضاء شود

حتي به من هم يك بار فرصت نزديكي بـه او  تا جايي كه . يك هفته ي اول، مدام با پليسا هم خوابگي مي كرد

اتـاق   در و اگر خواستم به او دست بـزنم، بـرود و خـود را   . به پليسا گفته بود كه به من نزديك نشود. بود را نداده

  .مخفي كند

  .خالصه اينكه پليسا خانه ي ما را روشن كرده بود

بـا اينكـه   . مانند انسان هاي افسـرده اسـت  . اما چند روزي است كه ژان، بسيار بد خلق و بدرفتار شده است

ترين كساني است كه نظريه هاي روانشناسي را نقد مي كند، اما اينبار مانند يك جوان الاوبـالي ، گـيج   خودش از به

  .و سرگردان است
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گفت كه از الس زدن بـا دختـر هـاي    . اما حرف مرا گوش نكرد. به ژان گفته بودم كه پليسا را خريداري نكن

چرا كه پوست صـورتش لـك هـاي بسـياري     . آيد خائن، و از ركب خوردن و از بدقولي و از مسخره شدن بدم مي

  .و دائماً مورد تمسخر اطرافيانش قرار مي گرفت. داشت

دختري بود بسيار زيبا و مودب و حرف گـوش  . اما پليسا هيچ كدام از كارهاي بد دختر ها را انجام نمي داد

  .كن

ي اوليـه ي فرويـد كـه بـر     سخت بر اين عقيده بـود كـه حـرف هـا    . ژان، از ئيدلوگ هاي نظريه ي فرويد بود

  .جسمي بودن و جنسي بودن محبت داللت مي كند، كامالً علمي و درست است

ديگر نمي خواست كه بيايد و در كنار من بر . پس از اينكه پليسا به درون اتاق رفت، ژان نظرش را تغيير داد

  . تا شايد با هم فيلمي تماشا كنيم. روي مبل بنشيند

مي خواهم به خيابان هـا بـروم و قـدم    : اي خرخر عجيبي از خود در آورد و گفت و همان زمان بود كه صد

  .بزنم

  .باشد: گفتم 

امـا بـراي ژان   . كسي را سال ها دوست داشـت . يك ماه قبل، ژان دچار شكست عشقي وحشتناكي شده بود

شت، دوسـت دختـرش را   اما در هنگام بازگ. كاري پيش آمد و مجبور شد كه چند هفته به دانشگاه استانفورد برود

بود، بـا هـم راه مـي رفتنـد و مـي      ) Fred(ديد، كه در محوطه ي جلوي خوابگاه، در حالي كه دستش در دست فرد 

  . گفتند و مخنديدند

اما علت تعجب شديد ژان اين بود كه فرد، رقيب درسي . البته تا اين حد از رفاقت، بين دانشجويان عادي بود

  . كسي كه يك بار تا حد مرگ ژان را كتك زده بود. او بود

  . يادش آمد كه به پليسا گفته بود كه به فرد نزديد نشود

چشماني بهت زده مشاهده كرد كه هنگامي كـه او را  با . رنجش آور ترين صحنه زماني بود كه جلو تر رفت

  .ديدند، پليسا خود را به فرد چسباند و ابراز بي اعتنايي كرد

  . در آن زمان من در گوشه ي محوطه، روي نيمكتي نشسته بودم و انتظار مي كشيدم

تعجـب  . رسـيد در ظاهر بسيار شاد بـه نظـر مـي    . گفت مي خواهم به خانه بروم. آنگاه ژان به پيش من آمد

  . چرا كه قرار بود پليسا را ببيند. نكردم

  .بيا تا با هم برويم. چه جالب: گفتم 

  .دوست دارم تنها بروم. نه: گفت 

پـس چـه   . يعني چه؟ تو كه تازه آمدي و قرار بود بروي و پليسا ببيني و بـراي امشـب دعـوتش كنـي    : گفتم 

  شد؟

و در يك لحظه صدايش را بلنـد تـر   . اصالً همه آدم ها كثيفند .زن ها كثيفند. او ديگر مرا دوست ندارد: گفت 

  . همه ي ما كثيفيم: كرد و فرياد زد 

دو دختري كه از آن كنار رد مي شدند ما را با تعجب نگاه كردند و يكي شان كه من را مي شناخت، بـه مـن   

  :گفت 

  .به او بگو كه برود و خودش را بشويد

و . سـالم : و گفـت  . هنگامي كه برگشت و او را ديد، ناگهان ايستاد. و شدژان آماده ي حمله كردن به سوي ا

  .مرا ببخشيد: در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، ادامه داد 
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  . چرا كه كسي كه به او متلك گفته بود نامزدم بود

  .ژان مرا سخت در آغوش گرفت

اري فلسـفه ي دانشـگاه ماساچوسـت را    آمده بودم كه به او بگويم كـه مـن توانسـتم كرسـي اسـتادي     : گفت 

در حالي كه ديدم، او با فرد دست در دست مشغول خنده و شادي بودنـد و هنگـامي كـه مـرا ديدنـد      . بدست آورم

  .نياوردندمحل سگ هم به من 

  .بعد تا چند لحظه سكوت كرد

ودم كـه مـدام بـا هـم     چرا كه تا چند روز قبل از برگشتن ژان، پليسـا و فـرد را ديـده بـ    . اما، من مي دانستم

گروهـي شـيطاني كـه شـب و روز     . شده بـود ) Asef(فرد، سردسته ي گروه بي خدايان آسف . صحبت مي كردند

  .تالش مي كردند كه نام خدا را به كلي از صحنه ي زندگي بشري پاك كنند

يگـر زنـده   چـرا كـه مـن د   . چرا كه من خسـته نيسـتم  . به من نگو كه تو خسته اي: و گفت. ژان، مرا رها كرد

  .مني وجود ندارد. من نيستم. نيستم

خاطرات سه سال با هـم بودنشـان را    «آ اميد وار بودم كه هنگامي كه ژان برمي گردد، پليسا را تنها ببيند و

  .اما متاسفانه اينطور نشد. تازه كنند و پليسا را دوباره مال خود كند

كه هميشه به چهـره داشـت، تنهـا پوسـته اي      آن شادي كاذبي. متوجه شدم كه حال ژان بسيار خراب است

  .بود كه درون ويرانش را مخفي مي ساخت

  .ژان از من كمك خواست كه او را تا خانه همراهي كنم

  .با كمال ميل: به او گفتم . من هم كه كاري نداشتم

  .مي دزدنداو را از دستت . ازدواج كن) Angella(زودتر با آنجال : در راه كه قدم مي زديم، به من گفت 

  .زودتر اين كار را خواهم كرد. ولي، چشب. قرار است كه پريا صدايش كنيم). Paria(پريا : در جواب گفتم 

در حالي كه دلم به حال ژان مي سوخت، ترسيدم كه به او بگويم كه مـن بـه پريـا از چشـمم بيشـتر اعتمـاد       

چيزي نگفتم و چند بـاري كـه داشـت از حـال      پس. شده است مفرطيدبيني ب يك ولي مي دانستم كه او دچار. دارم

  .مي رفت زير بقلش را گرفتم و برايش آب ميوه و چيزهاي ديگر خريدم

برجي بود، سي و هفت طبقـه كـه   . خانه اي كه ژان براي خودمان خريده بود، زياد از دانشگاه فاصله نداشت

از زيبـاترين  آن بـرج،  . گي مـي كـرديم  ر طبقـه ي سـوم آن زنـد   مـا د كه چندين طبقه اش را خريداري كرده بـود و  

  .ساختمان هاي آن شهر بود

. بيا و دو تـايي در بيـرون از دانشـگاه خانـه اي بگيـريم     : به همين دليل به من گفت . ژان پسر پول داري بود

  .خانه ي ما تا دانشگاه تنها پنج كيلو متر فاصله داشت. چرا كه از زندگي در خوابگاه خوشش نمي آمد

و  داشـت تا خانه حدود پانصد متر فاصله داشتيم كه ناگهان پسربچه اي را ديـديم كـه روزنامـه اي بدسـت     

  :زدفرياد مي 

  ".زني كه از واقعي اش بهتر است. زني كه از لب دادن خسته نمي شود. زني كه خيانت نمي كند"

  :نوشته بود. روزنامه را خواند. ژان به سوي پسر رفت

  .كامل ترين نمونه ي روبات انسان نماي خود را به فروش مي رساند) Fendina(شركت فندينا 

ژان يادش آمد كه خود او هم يكي از آن پانصد صاحبنظري بود كه در طراحي ذهن روبات ها از آنها كمـك  

  .گرفته شده بود
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رافيانتـان يكـي از   و نوشته بود، شايد يكي از اط. نوشته بود كه تا كنون چهار نمونه از آن ساخته شده است

  .اين چهار تا باشد

  .چهل و سه دقيقه طول كشيد كه به شركت فندينا رسيديم

  .چهار روبات عبارت بودند از دو مرد و دو زن. از صبح تا اين ساعت، سه تا از روبات ها را خريده بودند

اهپوسـت سـاخته   و يك زنـي كـه سي  . دو مرد به دست دو تا از پول دارترين زن هاي شهر خريده شده بود

سياهپوسـتي كـه همگـي او را بـا اسـم رئـيس بـامرام مـي         . بودنش هم به دست يكي از سياه پوستان پولدار شهر

و به اين دليل به او خوش مرام مي گفتند كـه آنهـايي را   . چرا كه رئيس بزرگ ترين باند مافيايي شهر بود. شناختند

  .كه اكثراً مي پذيرفتند. تان مي كردكه مي كشت، قبل از كشتن، دعوت به تبعيد به هندوس

  :عنوان اصلي روبات ها اين بود

  .كارگران زيبا

خريـداري شـده   در حالي كه از جنسيت نفراتي كه آنها را خريداري كرده بودند مي شد فهميد كه بـراي چـه   

  .اند

پوستي كه در اوج تنها زن سفيد . ژان هم كه كمتر از آن پولدارها، ثروت نداشت، گران ترين روبات را خريد

تمامي برنامه ريـزي هـاي ممكـن را بـر روي آن انجـام      . طريقه ي نگاه كردن. نرمي اندام. مهارت ساخته شده بود

  .داده بودند

و شباهت او با انسان عادي به قدري بود كه تشخيص انسان واقعي از روبات بسـيار مشـكل بـه نظـر مـي      

  .مكان پذير نخواهد بودتا جايي كه مي شد ادعا كرد كه اصالً ا. رسيد

چرا كه بعيـد مـي دانسـتم كـه     . من تعجب كرده بودم. هفته ي اول كه او را خريده بود، بسيار شاد شده بود

  .كه احساس كردم كه مشكل روحي ژان حل شده استو اين شد . كسي بتواند خود را با عروسكي ارضا كند

  .مهربان شده بود

د كه آنقدر سخت به بعد جسماني تمايـل انسـان هـا بـه هـم اعتقـاد       علت آن هم نمي توانست غير از آن باش

داشت، باور پيدا كرده بود كه تنها چيزي كه انسان را ارضا مي كند، قرار گرفتن در موقعيت جسماني اي است كـه  

  .انسان در لحظه ي جماع پيدا خواهد كرد

  .اما، آن هفته گذشت

با اينكه هم سن من بود، اما در دانشـگاه اسـتاد مـن    . كم كم احساس كردم كه ژان احساس خستگي مي كند

  .شده بود

و همينطور خمود و خمود تر شد، تا اينكه آن روز، هنگامي كه ديد پليسا كار نمي كنـد، دچـار خرخـر صـدا     

  .هر موقع بسيار عصباني مي شد، صدايش خراشيده مي شد. عادت داشتاو به اين خرخر ها، . شد

هر چه باشد، او ماشـين  . اين خاطر است كه آنقدر در داخل وان با پليسا حال مي كنيبه او گفته بودم كه به 

  .است و با برق كار مي كند

  .هزار بار از ما بيشتر. اين بسيار پيشرفته تر است. تو نمي داني: گفت 

  .آن موقع جوابش را ندادم

فـت كـه مـي خـواهم بـه پـارك       با صداي خرخر كه اوج عصبانيت و كالفگي اش را اثبات مي كرد، بـه مـن گ  

  .دانشگاه بروم
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بعد ها برايم تعريف كرد كه به ايـن خـاطر مـرا در آغـوش كشـيد كـه قصـد        . و آمد كه مرا در آغوش بكشد

  .خودكشي داشت

  .زار زار مي گريست. من را در آغوش گرفت و گريه مي كرد. من در كنار پنجره ايستاده بودم

از پشت پنجره، در پياده روي آنطرف خيابان، دختري را ديـد كـه حـدود يـك     . ناگهان گريه اش متوقف شد

اما اينبار دخترك بعد از اينكه متوجه شد كه ژان او را ديـده،  . ديددر خيابان هر دو هفته يك بار او را مي  بودسال 

  .سرش را برگرداند

  .بودچرا كه به كلي از دوستي با ژان نااميد شده 

ژان . اما يك سال تالش مي كـرد كـه مـخ ژان را بزنـد    . ، دختري بود كه از زيبايي همتا نداشت)Helen(هلن

و هـدف هلـن را از اينكـه سـعي داشـت      . هميشه احساس مي كرد كه تمايل هلن به او به خاطر پولدار بودنش است

  .خودش را به او بچسباند، پليد مي دانست

سال قبل از هلن ديده و  يك خ گذاشتن تمام آن عشوه ها و اشاره هايي كه در طولاما اينبار، ژان از بي پاس

  .پس، باز به گريه افتاد. همگي را بي جواب گذاشته بود، احساس گناه مي كرد

  .تا جايي كه تا چند ثانيه بعد، از تير رس ديد او محو مي شد. هلن داشت دور مي شد

لي كه در پياده رو ، سعي بي فايده مي كرد كه جلـويش را بگيـرد،   يادش آمد كه هلن دو سه روز قبل، در حا

لطفاً بايست كه عالقه ام را به تو بگويم و تو را براي هميشـه  . گفته بود كه ما تا چند روز بعد از اين شهر مي رويم

  .ر زندگي كنيمعلت رفتن ما هم از اين شهر اين است كه ما با اين وضع مالي مان نمي توانيم در اين شه. ترك كنم

  .وحشت ژان را فرا گرفت

از پلـه هـا   . نمي توانست منتظر آسانسـور بمانـد  . كت من را بالفاصله درآورد و پوشيد و به طرف در دويد

كه به ديدن من آمده بود و در آن لحظـه در كنـار در ورودي او   ) Paria(اين را پريا . نفس نفس مي زد. پايين رفت

  .ردرا ديده بود برايم تعريف ك

هر كلمه اي كه مي گويد، مي ارزد . چشمانش، ارزش كاينات را دارد. پريا، خانم ترين دختر روي زمين است

  .به تمام ترانه هايي كه ستارگان در طول حياتشان خوانده اند

ولي در طول اين مـدت، حتـي يـك    . اما تنها يك ماه است كه نامزد شده ايم. سه سال است كه مي شناسمش

  .زه نداده است كه حتي كتش را از تنش دربياورمبار هم اجا

جديداً در بزرگ ترين شركت ساختمان سازي ايـن شـهر مشـغول بـه كـار شـده       . دانشجوي معماري است

  .است

تمامي استادان و اطرافيانم عقيده دارند كه خوشبخت ترين مرد روي زمين، كسي است كه بتواند خود را به 

  .يك ماه است كه من، سراسر سرور شده ام و همين است كه حدود. او برساند

  .اما ژان نفس نفس مي زد و به سختي مي دويد

و آنطور كه بعد ها براي من تعريف كرد، مثل اينكه درست در زماني كه هلن و پدر ضعيفش در حـال رفـتن   

. ه خودت را خورد كنييعني پدر هلن گفت كه بيش از اين الزم نيست ك. ايستادند. به داخل ترن بودند، ژان را ديدند

اما هلن باز بر روي غرور خود پا گذاشت و خواسـت بـراي آخـرين بـار ژان را     . هلن را خواند تا سوار قطار شود

  . امتحان كند

  . پدرش به اجبار از ترن پياده شد
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همانطور كه مي دويد، انـدكي  . دلش مي خواست كه هلن را صدا كند، اما صدايش در گلو خفه شده بودژان، 

  .داشت، مملو از اشكدر حالي كه چهره اي . به سرعت خود افزود

و تا بـه آن روز دسـت هـيچ پسـري بـه هلـن       . پدر هلن تمام سعي اش را كرده بود كه هلن دوست بد نگيرد

  .و در آن زمان و مكان، چنين پاكدامني اي، از عجيب ترين چيزها به حساب مي آمد. نخورده بود

چـرا كـه پوشـش او تـا حـدودي از      . صدا مي زدنـد  راهبهخره مي كردند و او را تا جايي كه همه هلن را مس

  .ديگران بيشتر بود

  .هلن هم به سوي ژان چند قدمي برداشت

چـرا  . از اين كه چنين اتفاقي بيافتد، مي ترسـيد  او. هلن تصور مي كرد كه ژان او را در آغوش خواهد كشيد

و دوست نداشت كه اين كار در مقابل چشمان تمام انسان هـاي  . كردكه بدن پسري را لمس خواهد  بودكه بار اول 

  .آن اطراف اتفاق بيافتد

  .پس تنها سه قدم برداشت

ولي، در اوج ناباوري، هنگامي كه ژان كه به هلن رسيد، سرش را پايين انـداخت و بـا تمنـاي بسـيار، اجـازه      

  .ن را در مقابل چشم تمامي انسان ها پاك كندخواست كه به خاطر آن همه بي احترامي هاي گذشته، كفش هاي هل

  .اما هلن نپذيرفت

و ناگهان متوجه . اشك هاي خود را پاك كرد. دستي بر روي كفش هلن كشيد. خم شد. ولي ژان جلو تر آمد

و بـه يـاد   . اما هميشه به خاطر داشت كه هلن دختـر شـيك پوشـي بـود    . شد كه كفش هاي هلن به شدت پاره است

  .ر يك آرايشگري معتبر، نظافت چي بودداشت كه او د

و كفش هاي دسته دومي را كه با كلي ذوق و شوق و پس از دو هفتـه  . البته، دو هفته ي قبل اخراج شده بود

  .اضافه كاري خريده بود، هفته ي گذشته به عده اي از اوباشان داد، تا كارش نداشته باشند

آن موقع بود كـه بـه شـدت فقـر     . ت كه هميشه در تن داردژان پي برده بود كه كل لباس هاي هلن، همان اس

  .هلن پي برد

  .آنگاه از خود بي خود شد و برخواست و هلن را به سختي در آغوش كشيد

هلن هم كه با آشكار شدن فقرش احساس حقارت كرده بود، در آغوش ژان، خـود را در بـاالي آسـمان هـا     

  .تصور مي كرد

فراوان به دخترش، همچنان ايستاده بود و اين صحنه زيباي محبت را كـه در آن  پدر هلن هم به علت اعتماد 

  .روزگار به ندرت پيش مي آمد، نظاره مي كرد

ژان مدام شانه هاي هلـن را مـي گرفـت و بـدنش را از خـود دور مـي       . اشك هايشان با هم تركيب شده بود

چشم ها اشك آلود و نگاه غمناك هلـن را ببينـد و   ساخت و سر خود را به عقب مي كشيد تا بتواند چهره ي زيبا و 

  .و باز سخت او را در آغوش مي كشيد. با پاك كردن اشك هايش احساس شادماني بي اندازه اي نصيب خود كند

  .اين كار را چند بار تكرار كرد

  .انگار فراموش كرده بود كه در ايستگاه مترو ايستاده است

  .ساختتا اينكه هلن ويشگون نه چندان آرامي گرفت و ژان را از موقعيت خودش مطلع 

ژان همان انگشتان هلن را گرفت و در حالي كه به چهره ي مسافران داخل ترن خيره شـده بـود ، آن هـا را    

كرد، به و متوجه شد كه اكثر مردم از ديدن آن صحنه كه سراسر حكايت از احساس دوستي خالصانه مي . بوسيد

  .بغض و گريه شده اندحالت وجد آمده اند و بسياري از آنها دچار 
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سه ساعت بعد، هنگامي كه ميز غذا داشت به وسيله ي پليسا آماده مي شد، از پـدر هلـن سـوال كـرديم كـه      

  .سختي هاي زندگي اش را برايمان تعريف كند

  :آن گاه جوابي داد كه زياد هم دور از ذهن نبود

  .ها سه سال است كه هلن را مي شناسمگفت كه من تن

چرا كه با چهره ي شكسته ي پيرمرد نمي آمد، چنين دختر زيبـا و  . ما هم به درستي اين واقعيت را پذيرفتيم

  .سرزنده اي داشته باشد

كسي بود كه مرا در مقابل همان مغازه اي كه نـيم سـاعت قبـل بـرايش، اسـتاد هلـن، طـال        و ادامه داد، هلن، 

  .ديد كه از گرسنگي، دارم از حال مي روم. ا كرده بودخريد، پيد

او من را پدرش معرفي كرد و گريه و زاري به راه انداخت و چند نفري به قصد عشـق بـازي بـا هلـن بـه او      

  .ولي ما از درمانگاه فرار كرديم و هيچگاه ما را پيدا نكردند. كمك كردند

  :ژان

او . ارو خوردن از دختري يك ال قبـا را بـراي مـن تعريـف كـرد     او خودش اين داستان ن. او فرد بود. فهميدم

  .اين داستان را همه ي دانشگاه مي دانند. گفت كه من قبل از مردنم بايد او را حامله كنم

  .در همين حال، هلن از اينكه ديگران فهميده بودند كه يتيم است، دوباره احساس حقارت كرد

  .ا به طرف خودش كشيد و بوسه اي بر پيشاني هلن زداينطور شد كه ژان دستش را گرفت و او ر

  .اوي: پريا، كه در كنار من ايستاده بود و به پليسا كمك مي كرد، گفت 

در حالي كه ژان مي دانست كه پرياي عزيزم، دختر با حجب و . ترسيد كه در جلوي او ژان از هلن لب بگيرد

  .حيايي است، و اين شد كه اين كار را نكرد

  :احترامي هر چه تمام تر و بياني كه مملو از عاطفه بود گفت پريا با 

  . ترسيدم

  .ما اينقدر ها هم ادب سرمون مي شه. قابلي نداشت: ژان پاسخ داد 

  .به جز، پليسا. و اين شد كه همه خنديدند

  .چرا كه نتوانسته بودند كه چنين حركاتي را برايش پيش بيني كنند

مثـل اينكـه   . درست در همان لحظه اي كه خنده ي ما قطع شده بود. خنده كرد تنها بعد از پنج ثانيه شروع به

  .قوه تحليل او طوري طراحي شده بود كه مي توانست احوال اطرافيان را در يابد و شبيه آن كار را انجام دهد

  . اما بعد خنديديم. در ابتدا از مصنوعي بودنش، دچار احساس چندش آوري شديم

و بعـد حركتـي كـرد كـه  بـراي مـن و ژان       . يريا سر چيز ديگـ . ما سر من مي خنديدش: سپس، پليسا گفت 

  .بسيار موجب شرمندگي شد

هلن خودش را به ژان نزديك كرد و سوال كرد كه من تا به حال چنـين مسـتخدم خوشـگل و كـم شـعوري      

  .نديده بودم

  :ژان جواب داد 

  .او يك روبات است

ولي چون در روزنامه عكس هاي او را ديده بودند . تصورش مشكل بوددر ابتدا براي هلن و پدر ناتني اش، 

  .باورشان شد

  .سپس مرا نگاه كرد. پولش را از كجا آورديد: هلن پرسيد
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  .فكر مي كرد كه من پولش را داده ام

  .مگر تو نمي داني كه من بسيار ثروت مندم: گفت  يژان با حالت حيرت عجيب

لي كه بسيار تعجب كرده بود، لبخندي زد و گفت كـه تـازه فهميـدم كـه     بعد از چند لحظه سكوت، هلن در حا

چرا كه فكر مي كردي كه من مـي دانـم   . چرا يك سال در جواب تمام اشاره ها و كرشمه هاي من، بي تفاوت بودي

  .كه تو پول داري و براي پول است كه تو را مي خواهم

  .پس براي چه به من عالقه مند شدي: ژان سوال كرد

درسـت سـه سـال قبـل، يـك      . به همان خاطر كه تو يك بار مرا از چنگ دوستان فرد نجات داده بودي: گفت

اين شد كه ما دو سال به جاي ديگر رفتيم تا بتـوانم وصـال غيـر قابـل تصـور تـو را       . هفته بعد از پيدا كردن پدرم

  .ا برگرديمو همين عشق تو بود كه باعث شد دوباره به اينج. اما نتوانستم. فراموش كنم

و آن، . تنها يـك شـكايت از تـو دارم   : و آنگاه، هلن لحن خود را تغيير داد و با صداي نرم و لطيف خود گفت 

و هميشـه،  . اينكه چرا هيچ گاه نمي گذاشتي كه عالقه ام را به تو بگويم و موضوع عشقم نسبت به تو را روشن كنم

تا جايي كه اين اواخر احساس كردم كـه از مـن نفـرت    . ساختينگاه هاي تحقير كننده ات را وسيله ي آزار من مي 

  .پيدا كردي

ولي من، به نگاه هاي تند تو عادت كرده بودم و ديدن تو و همين نگاه ها بود كه بـه مـن اميـد و قـدرت مـي      

  .داد

  . و نفهميديم كه چه زماني لب هاي آنها بر روي هم قرار گرفت و اشك هايشان تركيب شد. اشك ما درآمد

تنها يادم است كه پس از چند لحظه، ژان دستش را به دور گـردن هلـن انـداخت و آرام آرام پـايين آورد تـا      

  :اينكه ناگهان پليسا گفت 

  "!ترسيدم. واي"

  ...و

  .شش سال بعد

  .پر فروش ترين كتاب سال

  "با پوششي از جسم. انسان، روح است"

  .پروفسور ادوارد ژان: نويسنده 

  :شده بودو در روي جلد حك 

  .تقديم به همسر عزيزم ، هلن

  ......و دوستان عزيزم، پريا و  

  

  .پايان

6/11/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - - 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



  

  به نام خدا

  هفت گرگ

  

  سه: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  :خودم 

آخ كه چقدر سخت است كه انسان را به كنـار چشـمه اي ببرنـد و در يـك قـدمي آب بگذارنـد و تشـنه بـاز         

  .و بدتر از آن اين است كه كسي كه اين كار را مي كند، خودمان باشيم. گردانند

  

  ...شروع 

  

  ).Torilesk(پوشيده از برف توريلسك  جنگل هاي - 1908سيبري، 

  

  .خورشيد غروب كرده بود

بوران شـديد و كـم سـابقه    . و باد مسير سقوط دانه هاي برف را دائماً تغيير مي داد. برف كماكان مي باريد

  .اي بود

  . كه رئيس گروه محسوب مي شد، همه به داخل چادرهايشان رفتند) Janoki(به دستور عمو جانو 

  .شب شد

. مدام به ياد خـاطرات گذشـته اش مـي افتـاد    . خوابش نمي برد. به سختي گذشت) Piter(شب براي پيتر آن 

. به ياد يازده سال پيش كه دست همديگر را مي گرفتند و به مدرسه مي رفتنـد . داشت) Volta(خاطراتي كه با ولتا 

  .بازي مي كردند و قدر فهم اندكشان را نمي دانستند

به ياد سال گذشته كه با دختر و پسرهاي همسايه بـه چمنـزار   . به ياد آن جدايي تلخ. گواربه ياد آن اتفاق نا

به ياد برمال شدن عالقه شان در مقابل همه، چرا كه همگي به اشاره هاي بسيار و چشمك . آن طرف كوه رفته بود

  . هاي بيش از حد آنها پي برده بودند

. نامه هاي بي جواب، نزديك بود كه پيتر را به ديـوانگي بكشـد  . ودبه ياد اينكه ولتا براي خداحافظي نيامده ب

اما از علـت بـي جـواب مانـدن بعضـي از      . بعد ها متوجه شد كه پدرش جلوي او را براي بدرقه ي پيتر گرفته است

  .نامه ها كه برايش مي نوشت و خوشبختانه به دستش هم مي رسيد، تا مدت زيادي مطلع نشد

  .در وجودش احساس شوق آميخته با ترسي را حس مي كرد به همين دليل بود كه

  .از تكرار هر گونه اتفاقي كه بخواهد او را جدا كند، سخت وحشت داشت

  .اما خوشحال بود
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با اين كه ولتاي آن روز با ولتايي كـه سـه سـال و نـيم     . خوشحال از اينكه توانسته است، دوباره او را ببيند

  .بسيار تفاوت داشت، اما هنوز هم، ديوانه وار به او عالقه مند بود قبل، حتي يك سال قبل، مي شناخت

  .تا صبح چيزي نمانده بود

در حالي كه همگي غير از پيتر در دامن امن پناهگاهي كه عمو جانو نشان داده بود، . برف همچنان مي باريد

  .آرميده بودند

  . پناهگاهي كه در مسير هجوم باد قرار نداشت

چرا كه او در گذشته دو بار از اين مسير براي رفتن به دهكـده ي  . جانو از قبل مي شناخت اين مكان را عمو

جرات داد كـه  ) Vanichka(و همين آشنايي او با مسير بود كه به خانواده ي وانيچكا . گذشته بود) Parita(پاريتا 

  .براي كوچ كردنشان از اين مسير ميانبر استفاده كنند

در اوايل فصل زمستان به دهكده ي پاريتـا  ) Manich(بود كه اهالي دهكده مانيش رسم چندين ساله چنين 

چرا كه عقيده داشتند كه حيوانات هم به پاريتا پناهنده مي شوند و در نتيجه براي آنهـا كـه همگـي    . كوچ مي كردند

  .شكارچي بودند، موقعيت مناسبي فراهم مي شد

حيوانات وحشي و درياچـه  . دامنه هاي بهمن گير. ب بيشتر بوددر حالي كه خطرات زندگي در پاريتا به مرات

  .هاي يخي كه در زير برف مخفي شده بودند، از خطرات مخوف آنجا به حساب مي آمد

پيتر كه جواني بيست و سه ساله، با قدي متوسط، شيك پوش، خنده رو و خوش قيافه بود، پـدرش را سـال   

و مادرش هم بـه طـرز مشـكوكي در چنـد روز بعـد      . ها شده بود پدرش خوراك خرس. ها پيش از دست داده بود

  .دچار سرنوشتي مشابه شد

. نام داشت و به عموجانو معروف شده بود، به خـوبي پـرورش يافـت    "جانوكي"ولي تحت نظر عمويش كه 

ود تـا  به همين خاطر، او تنها كسي بود كه براي تحصيالت عالي از دهكده ي مانيش به شهر سن پطرزبورگ رفته ب

  .در رشته ي كشتي سازي تحصيل كند

از اين رو، هميشـه مـورد توجـه دخترهـاي دهكـده و حسـادت ديگـر        . پيتر سال آخر دانشگاه را مي گذراند

  . پسران قرار مي گرفت

و اين در حالي بود كه رفاني، بـه  . ـ هم به او حسادت مي كرد) Refani(تا جايي كه، دختر عمويش ـ رفاني  

چرا كه توانسته بـود،  . و همين امر باعث شده بود كه از ولتا هم دل خوشي نداشته باشد. ف بودخوش خلقي معرو

  .ولي هيچ گاه حسادتش را بروز نداد. پيتر را شيداي خود سازد

و ايـن  . جنگل هاي آن نواحي به علت سايه هايي كه درختان در هم تنيده توليد مي كردند، دائما تاريـك بـود  

چرا كه آنها به خاطر پوشيدگي كامل آسمان به وسيله ي ابرهاي سياه . شان را تامين مي كردامر، علت كمي سرعت

تنهـا در هـر روز   . و تاريكي جنگل نمي توانستند به سرعتي كه از قبل تصور مي كردند به مسير خود ادامـه دهنـد  

  . حدود چند ساعت حركت مي كردند كه نيمي از آن پياده بود

  .رماي شديد كه دو شبانه روز باعث زمين گير شدنشان در پناهگاه شدو آن بوران و برف و س

تنها به ايـن خـاطر   . مسيري كه عموجانو نشان داده بود، مسيري نبود كه كسان زيادي از آن گذشته باشند

كه عمو جانو و همسرش، انسان هاي جسور و ماجراجويي بودند قصد كردند كه از اين مسير به دهكده ي پاريتـا  

  .د تا مسير سه هفته اي را در مدت پنج روز بپيمايندبرون
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مسير معمول كوچ كردن اهالي مانيش به دهكده ي پاريتا كه در غير از فصل زمستان تقريبـاً متروكـه بـود،    

مسيري افقي كه اهالي، اكثراً با سـورتمه هـاي مجهـز بـه سـگ      . مسيري بود كه نزديك به سه هفته طول مي كشيد

  .مي شدند هاي پرتواني كشيده

چهار روز قبل، هنگامي كـه عموجـانو و همسـرش، بـه خـانواده ي وانيچكـا چنـين پيشـنهادي داده بودنـد،          

  .در حالي كه هنوز خودشان در شك بودند. بالفاصله با قبول پيشنهاد روبه رو شدند

امه ريزي قـرار  طبق برن. در هر حالت به راه افتادند و تا آن روز سه روز بود كه در جنگل به سر مي بردند

و اتفاقـاً عبـوراز  گردنـه هـاي     . بود كه نيمي از راه را پيموده باشند، در حالي كه خمس مسير هم طـي نشـده بـود   

  .صعب العبوري كه مامن گوزن هاي كوهستان بود، احساس مسافران را خسته مي كرد

  .صبح شد

  .ولي باز هوا تاريك مي نمود. شايد هم نزديك هاي ظهر بود

چرا كه مقدار كمي مي تابيد و آنهـا را گـرم مـي    . ريض، از پشت ابر ها آنها را خشمگين ساخته بودآفتابي م

  .كرد، ولي تا مي خواستند كه احساس اميدواري كنند، خودش را پنهان مي ساخت

  .آقا و خانم وانيچكار و ولتا و دو دختر ديگرشان. از خانواده ي وانيچكا تنها پنج نفر با ما بودند

  . لي كه پسربچه ي دو ساله شان را به خاله اش سپرده بودند تا از راه معمول به پاريتا بيايددر حا

در كل، خانواده ي وانيچكا، خانواده ي آرامي بودند و اين باعث تعجب پيتر شده بود كه چگونه ممكن اسـت  

  .كه به چنين سفر ماجراجويانه اي دست بزنند

و نمـي خواسـت كـه علـت همراهـي خـانواده ي       . ا مجبـور كـرده اسـت   پيتر احساس مي كرد كه ولتا، آنها ر

  .وانيچكا را ، اعتماد زيادشان به حرف هاي عموجانو بداند

  .از وقتي كه برگشته بود، نتوانست با ولتا صحبت كند

امـا مـدتي بعـد    . چرا كه در ابتدا تصور مي كرد كه خانواده اش او را مجبور كرده اند كه با او صحبت نكنـد 

  .جه ي چيز عجيبي شدمتو

  .چادرهايشان پوشيده از برف شده بود

  .مي خواند، معلم دهكده بود "تانسو جان"زن عمو تانسو كه عموجانو او را 

  .هنگامي كه آقاي وانيچكا، ولتا را صدا زد كه بيايد و با خواهرانش بازي كند، او امتناع ورزيد

مي نشست كـه بـا خواهرهـاي خردسـالش مشـغول بـازي       اگر قبول مي كرد، بايد مي آمد و در كنار پيتري 

  .كردن بود

  .ولي روحيه ي مرموزي داشت. خوش اندام. سفيد رو. ولتا دختري بود هفده ساله كه دائما كتاب مي خواند

. صورت ي وي به حالت طبيعي شاد مي نمود، اما در هنگام مراوده با پسرها، دائماً اخمي بـر چهـره داشـت   

  .كاري كه به عقيده ي پيتر، زن ها را هزار بار خوشايند تر و تو دل بروتر مي كرد. ه بوداين برايش عادت شد

  "افسانه ي وصال "كتابي مي خواند با نام 

  :كتابي كه چنين محتوايي داشت

در همسايگي او دختـري  . پسري بود كه خودش را بسيار مغرور و بي نياز از محبت دختران جلوه داده بود

اما با ديدن اكراه هاي پياپي آن پسر متكبر، او را رهـا كـرد و تصـميم    . ك سال در شوق او سوختآن دختر ي. بود

  .گرفت كه به سراغ ديگري برود
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تا اينكه شش ماه بعـد، او  . در اين زمان، حسادت پسر تحريك شد و ديوانه وار به دنبال دخترك به راه افتاد

  .را در كارخانه ي ريسندگي يافت

اما تمام زندگي اش را رها كرده بود و چيزي جز معشوقش اش را نمـي  . شهوري شده بودپسرك، بازيگر م

  .وصالي كه آن را افسانه اي مي پنداشت. تمام زندگي اش تمناي وصال با او شده بود. ديد

به همين دليل پس از درخواست پسر، دسـت رد بـه   . و آنچنان شد كه دخترك داستان، از پسر ها متنفر شد

  .و زدسينه ي ا

  :تا اينكه پس از سه سال تمنا و عشوه، به هم رسيدند و خط پاياني داستان چنين بود

آنها همديگر را به نرمي بوسيدند و در هنگام كف زدن حضار، از كنج سالن بزرگ ترين تاالر شـهر خـارج   "

  "شدند

  .ن را سوزاندو در حالي كه اشك مي ريخت، آ. پيتر، اين كتاب را سال ها بعد پيدا كرد و خواند

  .سومين شب هم فرا رسيد

  .اول شب بود

و صـداي هـاي گـرگ    . اما باد صداي هاي عجيبي از خودش پخش مي كـرد . به سرماي شب قبل نمي رسيد

  .هاي گرسنه كه به علت سرما به اين سمت هجوم آورده بودند به گوش مي رسيد

ولـي، همچنـان كـه    . را بعيد مي دانسـت  چرا كه روبرو شدن با گرگ ها. عمو جانو، سخت پريشان شده بود

  .پيش بيني چنين سرماي سخت را نمي كرد، مقابله با گرگ ها را هم در پيش بيني خود نياورده بود

  .تقصيري نداشت

با اين كه اين مسير به مسير مرگ مشهور بود، اما آن دو دفعه كه با دوستان كوهنوردش از اين مسير مـي  

  .و سراسر خنده بود. نه ابري. نه بادي. نه برفي. گذشت، بسيار خوش شانس بود

  .در حالي كه چيزي در دلش به او نويد خطر و آه و ناله را مي داد

  .نيمه شب بود

  .صداي سگ هاي سورتمه به پا خاست

تنها كسي كـه تـا   . تقريباً همه بيدار شده بودند. صداي زوزه ي گرگي در نزديكي چادر شان به گوش رسيد

  .، ولتا بودآخر بيدار نشد

ولي مشـاهده كـرد   . در نور كم فانوس به سرعت تفنگش را آماده ساخت. عمو جانو از چادرش بيرون پريد

  .كه گرگي پير و ضعيف مشغول خوردن پسمانده هاي غذاهاي شام است

در همـين زمـان آقـاي وانيچكـا از چـادرش      . عموجانو، فريادي كشيد و گرگ به سرعت پا به فـرار گذاشـت  

  .مي خواهيد برگرديم: مد و بدون هيچ مقدمه اي گفتبيرون آ

  :عموجانو بدون اينكه فكر كند، از روي غروري كه از روحيه ي ماجراجويي اش بر مي خاست جواب داد 

  .گرگي بود كه بيشتر به گربه شبيه بود

  .بعد با خنده اي آرام بخش، همه را كه از چادر بيرون ريخته بودند، به خواب فراخواند

چسبانده بـود، بـه فكـر مـي      "تانسو جان"حالي كه تا صبح، همچنان در زير لحاف به سختي خود را به در 

  .پرداخت

  .پيتر، سرش را از لحافش بيرون آورد و حرف هاي صبح گاه عموجانو و تانسو جان را مي شنيد
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همـين خـاطر از   بـه  . چرا كه پدر و مادرش هم به وسيله ي گرگ ها كشـته شـده بودنـد   . تانسو ترسيده بود

  .شوهرش تقاضا كرد كه برگرديم و با گروه دومي كه به پاريتا مي روند، به پاريتا برويم

  .اما چون خود را در آغوش همسرش مي ديد، نمي توانست خوب تصميم بگيرد. عموجانو دو  دل بود

  .تا من در كنارت هستم، ترس معنا ندارد. همسرم: گفت 

  .شجاع و جسور. ا كه پدر و مادرش، او را اينچنين تربيت كرده بودندچر. تانسو هم به سرعت پذيرفت

آن هـا از تـاريكي شـب هـم مـي      . ترس آميخته با اظطراب، روح آقا و خـانم وانيچكـا را در بـر گرفتـه بـود     

  .چه برسد به تاريكي و برف و گرگ و لغزندگي و سرما. ترسيدند

  .آنها نشان داد صبح روز چهارم زود تر از روز هاي ديگر خود را به

  .هوا گرم تر بود

  .تصميم گرفته شد كه بار خود را ببندند و تا غروب آفتاب به باالي گردنه برسند

  .و چنين هم شد

  .نيمي از مسير را طي كرده بودند

  .مي شد با سورتمه طي طريق كرد. تنها قسمت هايي از مسير مانده بود كه سراسر سراشيبي بود

  .و چنين هم شد

  .روزي كه نيمش را به استراحت گذرانده بودند. ديگر گذشتيك روز 

ترسـي كـه مشـخص شـد كـه دليلـي       . و ترس دوباره بر آنهـا هجـوم آورده بـود   . هوا اندكي سرد شده بود

  .نداشت

چرا كه فرداي آن روز، كه روز ششم بود، ديگر يقين كرده بودند كه نام آنها به عنوان اولين خانواده اي كه 

  .رگ ها عبور كرده اند، ثبت خواهد شداز گردنه ي گ

  .همگي با آرامش فراواني شامشان را خوردند

  .بر سر شام صحبت از عدد هفت شد

  .همه شان به اتفاق اعتقاد داشتند كه زيباترين عدد، عدد هفت است

زد كـه  ناگهان، ولتا كه از ابتداي مسير ، تقريباً حرفي نزده بود، زبان گشود و در مدح عدد هفـت حـرف هـا    

  .تحسين تمامي آنها را برانگيخت

  .در انتهاي صحبتش، روي خود را به جانب پيتر كرد و با نگاهش درخواست تاييد كرد

  . به ناگاه، پيتر شروع به كف زدن كرد

هنگامي كه مشغول زدن چهارمين كف بود، سقلمه اي كه از جانب زن عمو تانسو رهـا شـده بـود، او را بـه     

  .خود آورد

  .ها از عالقه ي بي حد و حصر پيتر به ولتا خبر داشتندتمامي آن

چرا كه مي دانست كـه تمـام زن هـاي شـهر،     . تا جايي كه خانم وانيچكا، پيتر را مانند پسرش دوست داشت

  .آرزو دارند كه دخترشان زن چنين پسري شود

عجيب خوشحالي خـودش   به ياد مي آورد زماني را كه زن هاي دهكده به او تبريك مي گفتند و او با حالتي

  .را ابراز مي كرد

به ياد مي آورد كه همگي افسوس چشمان افسونگر ولتا را مي خوردند، چـرا كـه توانسـته بـود پيتـر را آن      

  .خود كند
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  .پيتر در پوست خود نمي گنجيد

احسـاس   تنها. اما برايش مهم نبود. ياد نامه هايي افتاد كه يك سالي بود كه تمامشان بي جواب مانده بودند

  .مي كرد كه لحظه ي پايان انتظار فرا رسيده است

  .دو روز قبل را به خاطر آورد

روزي كه ناگهان متوجه شدند كه پس از سـه و نـيم سـال، دوبـاره در شـرايطي قـرار گرفتنـد كـه غيـر از          

  .خودشان كسي در اطرافشان نيست

  .همگي براي جمع آوري هيزم بسيج شده بودند

  .آنها را به يك سمت كشانده و از هفت نفر ديگر جدا ساخته بوداما، دست روزگار 

در حـالي پيتـر   . دقيقاً زماني را به خاطر آورد كه ولتا، از ترس صداي گـرگ، خـود را بـه او چسـبانده بـود     

تصور كرد كه فراهم شدن محيط مناسب و خلوت و دوري از چشـمان پـدر و مـادر، ولتـا را متمايـل سـاخته كـه        

  .براي اولين بار تجربه كند آغوش پيتر را

  :ولي تا قصد در آغوش كشيدنش را كرد، ولتا خود را كنار كشيد و گفت 

  به همين زودي؟

  .آيا يازده سال انتظار كافي نيست: و از پيتر شنيد 

  !و اين كافي نيست. و ولتا جواب داد كه تو تنها يك سال است كه به من فكر مي كني

ر حد يك عشوه ي گذرا تصور كرده بود، خنديد و درخواست گرفتن يـك لـب را   پيتر كه حرف ولتا را تنها د

و احتمـال مـي   . درخواستي كه براي انجام آن در سه شبانه روز گذشته، بيش از پنجاه ساعت فكر كرده بـود . كرد

  .داد كه جوابي جز فحش و ناسزا نخواهد شنيد

  . ولتا، سكوت كرد

  .مغروق ساختو با اين كارش پيتر را در بحر حيرت 

  .همچنان كه در رقص هاي آن روز معمول بود. ولتا دستش را به سوي پيتر دراز كرد

روال اينطور بود كه بايد دست او را مي گرفت و به طرف خود مي كشـيد و او  . پيتر دانست كه چه بايد بكند

سته را از لب هاي آبدار سرخ را از زمين بلند مي كرد و در آن حالت، مي توانست ثمره ي يك عمر صبر به بار نش

  .رنگش برچيند

  .دستي كه به وسيله ي دستكش از گزند سرما در امان بود. دستش را گرفت

رنگـش،  . در چشم پيتر، لباس هاي پشمي ولتا، گرم ترين و زيبا ترين لباس هاي جهـان بـه نظـر مـي رسـيد     

  .دوختش، بهترين دوخت ها. بهترين رنگ ها

را در آغوش بكشد، ولتايي كه هميشه او را با اخم و عشوه مي شناخت، بـرايش   تصور اينكه يك روزي ولتا

  .غير قابل تصور بود

  .ولي افسوس كه صدايي شنيده شد. اما اين امر داشت به حقيقت مي پيوست

  .صداي بچه ها بود

كسـي كـه   . بـود  پدري كه جديداً به مذهب عالقه نشان داده. نگراني، پدر ولتا او را به سوي آنها كشانده بود

فـردي بـه نسـبت    . جزو معدود افرادي بود كه در انجمن مخالفين پياده شدن نظام اخالق كمونيستي شركت داشت

چرا كه به كتابخانه ي پـدر  . همين امر بود كه ولتا را به ادبيات عالقه مند كرده بود. ثروت مند و دوست دار ادبيات

  .ها و كتب فلسفه و جامعه شناسي را خوانده بوددسترسي داشت و تا آن زمان، بسياري از رمان 
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  .صدا قوي تر شد

اما دلش هم نمي خواست كه در آن حالت اظطراب و عجله، زيباترين لحظـه و بـه   . پيتر همچنان در شك بود

پس، او را بر زمين گذاشت و به بوسـه زدن بـر دسـتان    . ياد ماندني ترين خاطره ي ممكن زندگي اش را خراب كند

  .ناز او كه پوشيده به دستكش بود، اكتفا كردنحيف و 

و ناراحتي او با ديدن چهره ي نه چندان ناراحت ولتا فزوني . اين صحنه براي پيتر بسيار ناراحت كننده بود

  .يافت

   "هيزم ها را جمع كرديد؟"

  .فريادي بود كه براي چهارمين بار از سوي پدر ولتا در گوش پيتر فرو مي رفت

دلـش  . چيزي نمي ديد. آمد، مشاهده كرد كه هفت انسان غريبه او را از نامزدش جدا كرده اند پيتر تا به خود

مي خواست كه بدون آنكه به هيچ كس ديگر وقعي بگذارد، از ولتا درخواست كند كه با او به چادر برود و ديگـران  

  .هم مزاحمشان نشود، تا زماني كه خودشان بيرون بيايند

چهره ي توبيخ كننده ي عموجانو و چهره ي تحقير كننده و هوس آلود تانسو جان، بـه  در حالي كه با ديدن 

  .خودش آمد، اين فكر از مغزش محو شد

به سختي كمرش را خم كرد و هيزم را برداشت و با سختي بيشتري توانست خود را تكـان دهـد، تـا اينكـه     

  .مرتب ساختو پشيمان شد و سپس . توانست هيزم ها را در پشت چادر پرت كند

  . شب شد

عشق چيزي است كه انسـان هـا را نسـبت بـه هـم بـزرگ       . عشق بزرگ ترين و مفيد ترين اشتباه آدميست"

  "و اگر قرار بود كه انسان ها به شخصيت هم پي ببرند، همه از هم فرار مي كردند. جلوه مي دهد

  .رون آمداين جمله اي بود در سر شام، كه بدون مقدمه از دهان آقاي وانيچكا بي

  .پيتر، دمق ترين لحظات عمر خود را تجربه مي كرد

صحنه اي كـه ولتـا از دخالـت    . خوابي ديد كه آن صحنه ي ناتواني از عشق بازي را دردناك تر ساخته بود

تا جـايي كـه آنقـدر ايـن صـحنه را      . بي موقع پدرش و ديگران و قطع روابط عاشقانه شان، زياد ناراحت نشده بود

لخ و تلخ تر جلوه داد كه ديگر تصور مي كرد كه در آن لحظه ي تلخ، گوشه ي لب ولتا لبخند چندش براي خودش ت

  .آوري خودنمايي مي كرد

خواب ديد كه هفت گرگ آمده اند و لباس هاي گرانقيمتش را پاره پاره كـرده انـد و در حـالي كـه در دور او     

  .اندحلقه زده اند، زبانشان را در آورده و به او خيره شده 

  .از خواب پريد

كه زن عمـو بـه او    "امشب ديگر خبري نيست، بخواب كه اين دفعه خواب هاي خوش ببيني"ولي با جمله ي 

  .گفته بود، آرام گرفت

  .صبح هفتمين روز هم، صبح بسيار زيبايي بود

  .خود را در دامنه ي كوهي يافتند

  .با كنار رفتن مه، دهكده ي پارنتا، از دور مشخص بود

  .بيدار شد پيتر

متوجه شد كه عمو و زن عمويش قبـل از او پـرده ي جداكننـده ي داخـل چـادر را بـاز كردنـد و از رويـش         

چرا كه معموالً او را با صداي هاي خودشان بيـدار مـي   . برايش عجيب به نظر آمد. گذشتند و به بيرون چادر رفتند
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امـا آن روز  . حايل وسط چـادر را بـاز كننـد يـا خيـر     كردند و از روي احترام از او اجازه مي خواستند كه پرده ي 

  .صبح چنين كاري را نكردند

و حـالتي داشـت كـه بـه هـيچ      . پيتر لباس بسيار گرم و گرانقيمت خود را پوشيد و به بيرون از چـادر پريـد  

  .روحيه ي بشاشي داشت. عنوان با حالت گرفته ي او در عالم خواب جور در نمي آمد

  .هيچ. نه چيزي. نه صدايي، نه پيامي. را نمي ديد چرا كه كسي. متعجب شد

  . به سمت چادر وانيچكايي ها رفت

  :صدا زد

  .آقاي وانيچكا. آقاي وانيچكا

  .كسي جواب نداد

و بالفاصـله  . اما به خير گذشـت . ناگهان صحنه اي را ديد كه در ابتدا بسيار نگران شد. بند چادر را باز كرد

  .خود را كنار كشيد

آلتي كه در زير زيبـاترين لبـاس اسـكيمويي نهفتـه شـده      . دست كشيدن بر روي آلت خود بود ولتا مشغول

  .همان حالتي را بخود گرفته بود كه اگر بر روي كسي به صورت ناگهاني آب سرد بريزند. و آه مي كشيد. بود

ي خـارق العـاده   دختري با آن زيباي. به حقيقت كه هوس انگيز ترين صحنه هاي طبيعت را به خود گرفته بود

  .كه هفت سال پياپي، به اتفاق كل آرا زيباترين دختر دهكده شناخته شده بود

  .تمام اين مشاهده ها ، تنها كسري از ثانيه هم به طول نيانجاميد

  .مي ترسيد كه ولتا فهميده باشد و از كار اشتباه او ايراد بگيرد. پيتر نگران بود

  :رسيد ناگهان صداي دلنوازي از ولتا به گوش

  .عزيزم

  .مگر لب نمي خواستي. مگر آغوش نمي خواستي. مگر فرصت نمي خواستي

قلبش شديدترين سرعتي را كه مي توانست بزند را . پيتر، دچار حالتي شده بود كه به اغماء بي شباهت نبود

دو روز قبـل  ولـي در دلـش همـان احسـاس     . به آن مي ماند كه هزار متر را به سختي دويده اسـت . تجربه مي كرد

  .چرا كه هر چه باشد، اولين بارش بود. زماني كه ولتا را ناشيانه از زمين بلند كرده بود. تكرار شده بود

  .به درون چادر رفت

  .ما را رها كردند و رفتند. سالم: ولتا 

  .نه، ما را رها كردند كه با هم باشيم: پيتر 

  :و گفت . بر روي زمين دراز كشيد ولتا با چهره اي كه مغز هر مردي را معيوب مي ساخت،

  .ما را رها كردند كه با هم حرف بزنيم

همچنان كه ساليان دور چنين صحنه اي زيـاد  . پيتر هم جلو تر رفت و تقاضا كرد كه در كنارش دراز بكشد

  .اتفاق مي افتاد

دارم كـه شـوهرم   دوست نـ . من بايد اين تقاضا را مي كردم. ولتا هم پذيرفت و گفت كه اين تقاضاي من بود

  .دوست دارم كه برده اش باشم. زياد از من تقاضا كند

  .پيتر رفت و به صورت موازي در يك قدمي او دراز كشيد
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ولتاي گذشته را با . تنها فرق و بزرگ ترين فرقي را كه ولتا با چند سال قبل داشت. او چيزي را دريافته بود

دلـي كـه   . طر آورد كه در عين چهـره ي خنـدان، دلـي شـاد داشـت     ولتايي را به خا. ولتاي آن روز مقايسه مي كرد

  .دلي كه به قول خودش، به معبود فناناپذير متصل است. سراسر توليد محبت مي كرد

ولتايي كه دوسـت داشـت   . ولتايي بود كه به سختي مي خنديد. در حالي كه آن روز، ديگر چنين ولتايي نبود

به سختي مغرور باشد و همين باعث شده بود كـه دوسـت داشـت پـس از     كه در مقابل تمامي انسان هاي اطرافش 

دلش مي خواست كه تنها و تنها در مقابل يك نفـر،  . خورد شدن هرچند اندك، در مقابل يك نفر، تا انتها خورد شود

  .به سان يك برده، باشد

ش، خوانـدن  پيتر حدس زد كه شايد عامل كم شدن خنده هاي او و ضعيف شدن شدت قهقهـه هـاي معـروف   

  .رمان هاي غمگين باشد

با اينكـه مـي توانـد    . با اين كه شايد صد ها بار داناتر شده باشد. با خود پنداشت كه اين ولتا، آن ولتا نيست

  .تمامي مكاتب ادبي و اجتماعي را نقد كند، اما نمي خندد

  .را بگيرد، چه فايده داردبا خود فكر كرد كه دانستن اين همه مطلب، اگر بخواهد كه جلوي خنده ي انسان 

با خود انديشيد كه شايد تنها لحظاتي كه ولتا بخندد، لحظاتي باشد كه به وجد بيايد و آن غبـار غـروري كـه    

ولتايي كه مي دانست كـه تقريبـاً تمـامي    . بر روي چهره ي دلش نشسته است، كنار رود و همان ولتاي سابق شود

ريفش را هم از زبان بعضي از پسر هايي شنيده بود كـه در دهكـده هـاي    حتي تع. پسر هاي دهكده بر او نظر دارند

چرا كه فكر مي كـرد  . و در بيشتر جاها خجالت مي كشيد كه بگويد كه من نامزد او هستم. اطراف زندگي مي كردند

  .كه باور نمي كنند

  :با خود چاره اي انديشيد

شـايد بهتـر باشـد كـه از تحريـك      . سابق را ببينم گفت شايد با نزديك شدن بيشتر به او، بتوانم همان ولتاي

  .جنسي اش كمك بگيرم

و آن شـد كـه عجوالنـه تـرين تصـميم زنـدگي اش را       . تمام اين افكار در مدت چند ثانيه از مغز پيتر گذشت

  .گرفت

  :دستش را به آرامي بلند كرد و گفت

گر معطل چه هستي؟ دستش را بر پس، دي. هيچ كس اينجا نيست. من خنده مي خواهم. ولتاي عزيزم. عزيزم

  .سينه ي ولتا گذاشت و به آرامي حركت داد

  .آه از نهاد ولتا برآمد

خدا يا شكرت كـه خنـده ي ولتـا را    : گفت . همان لحظه بود كه خدا را براي خلق اين حس در آدمي شكر كرد

  .است چرا كه مي دانست كه تنها خداپرستي كه در دهكده زندگي مي كند، ولتا. هم ديديم

  :اما جواب عجيب ولتا

اين دست طبيعت بود كـه در مـن حشـري شـدن را قـرار      . و اينكه من ديگر به خدا اعتقاد ندارم. من نخنديدم

  .بيخود خودت را كوچك نكن. بيهوده از خدايي كه وجود ندارد چرا تشكر مي كني. داد

  .و حرفش را قطع كرد

  .تنها صداي اوف اوف شنيده مي شد

زمـاني كـه در غـروب يـك روز قـرار      . داستان عشق بازي مخفيانه ي پدر و مادرش زنده شـد  در ذهن ولتا

  .و همان شب بود كه ولتايي پديد آمد. و فرار كردند و به جنگل آن طرف دهكده پناه بردند. گذاشتند كه فرار كنند
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. پولدار به حساب مي آمـد چرا كه آقاي وانيچكو از يك طبقه ي . علتش هم مخالفت بي اندازه ي بستگان بود

اما پس از چند سال صبر دريافته بودند كه صـبر آنهـا چيـزي    . در حالي كه مادر ولتا، تنها يك خدمتكار ساده بود

ايـن هـا را مـادر ولتـا بـرايش      . آن شد كه در آن شب به كام دلشـان رسـيدند  . جز افزايش مخالفت اطرافيان ندارد

مثل اينكه لذتي كه از آن تصميم جسـورانه بـرده بـود، هنـوز در     . را كرده بودبار ها هم اين كار . تعريف كرده بود

  .رگ هاي وجودش جريان داشت

پيتر بدنش را به سوي ولتايي كه با چشماني نيمه باز به سقف چادر نگاه مي كرد، برگرداند و خودش را به 

و اينبـار همچنـان كـه در    . امي فشرددست راست ولتا را با دستان چپش گرفت و به آر. پهلوي راست ولتا چسباند

  .و مدام پايين تر مي رفت. چهره ي ولتا خيره و محو شده بود، با دست راستش شكمش را مالش مي داد

چرا كه با وجود آن همه غروري را كه در صـحبت هـايش ديـده بـود، هـيچ      . اميد در دل پيتر زنده شده بود

  .مقابله ي جسمي اي را مشاهده نكرد

  .كرد كه دستان ولتا تمايل دارد كه به سوي آلت مردانه اش بيايد تنها احساس

پيتر خوشحال از اينكه مي دانست كه بعد از چند بار انجام چنين عملي، ديگر ولتا، حداقل براي شوهرش هم 

  .نور اميد را در ادامه ي زندگي اش حس كرد. كه شده، همان ولتاي سابق مي شود

  :قه زد و ناخود آگاه گفت ناگهان اشك شوق در چشمانش حل

  .خدا را شكر

  :گفت . ولتا ناراحت شد

هـيچ گـاه   . اگـر بـود كـه كمكـم كـرده بـود      . خدايي وجود ندارد. من از خدا بدم آمده. تو از كي خدايي شدي

  ...خودش را 

  .باز هم اوف اوف كرد

عشوه بود، يا پيـام قطـع ارتبـاط    اتفاقي كه خالصه معلوم نشد كه مرتبه اي از . ولي ناگهان اتفاق تلخي افتاد

  .هميشگي

  :دستان پيتر را از الي پاي خود بلند كرد و گفت

  .راستش را مي گويي، آلتت را نشان بده. اين كه نمي شود كه فقط من خورد شوم

  )ناگهان صداي ضعيفي شنيده شد... (همين كه دوست دارم كه : گفت 

  ".مامان. مامان. كمك"

  .نه. نه: سو را شنيد كه پاره پاره فرياد مي كشيد آنگاه زجه ي زن عمو تان

امـا او دسـتش را نگرفـت و    . دستش را دراز كرد كه به ولتا كمك كند كه برخيزد. پيتر به سرعت از جا پريد

  :پيتر تصميم عجوالنه ي ديگري گرفت و با حالتي از تمنا و خشم گفت

  .اين غرور هاي بي موردت، كار دستت خواهد داد

  .اين جمله، سخت بر آشفت و سكوت كرد و منتظر ماند كه پيتر از چادر خارج شودولتا از 

بعد از چند گام، به عقب برگشت و مشاهده كـرد كـه ولتـا از    . به سوي صدا دويد. پيتر از چادر بيرون جهيد

  .و آنگاه به دويدن خود ادامه داد. چيز بدي از ذهنش گذشت. چادر بيرون نيامده است

در حالي كه پالتوي پشـمالوي قرمـز خـود را    . از محو شدن ديد پيتر از چادر، ولتا بيرون آمدبالفاصله پس 

  .به تن داشت
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صد در صد حق را بـه پيتـر   . به نظر مي رسيد كه از كار خود پشيمان شده است. چشمانش پر از اشك بود

  .مي داد

  .لحظه افزايش مي يافترد پاي پيتر را گرفت و نگراني اش در هر . او هم شروع به دويدن كرد

چـرا كـه   . مي ترسيد كه جلو تر بـرود . پيتر نزديك و نزديك تر مي شد و در صد قدمي عموجانو قرار گرفت

  .دريافته بود كه يخي را كه درياچه را پوشانده است، ضخامت چنداني ندارد

  .همين طور كه ايستاده بود،هولناك ترين صحنه هاي زندگي اش را مشاهده كرد

را مي ديد كه دست هاي كوچك دخترهاي وانيچكا را گرفته و همينطـور بـه انتظـار كمـك ايسـتاده      عمويش 

گريه هاي بچه ها، نگاه منتظر عموجانو، تقاضاي بي مورد بچه ها كه آنها را بقـل كنـد، همگـي بـر انـدوه آن      . است

  .اتفاق افزود

  .مك به اين سمت مي دويدندآن عده ي كمي كه از آن راه به ده رسيده بودند، از دور، براي ك

در حـالي كـه در زيـر آب درياچـه     .چندين متر آنطرف تر، نعش آقا و خانم وانيچكا در حال محو شدن بـود 

چرا كـه در لحظـه ي غـرق شدنشـان، عاشـقانه همـديگر را در آغـوش        . مدام فاصله ي لب هايشان افزوده مي شد

  .ولي، پس از خفگي، از هم جدا شدند. دندگرفته و دستانشان را سخت بر دور يكديگر حلقه زده بو

  .همزمان دو صداي افتادن و شكستن به گوش پيتر رسيد

  .يكي غش كردن و افتادن ولتا، به خاطر مشاهده ي صحنه دلخراش و ديوانه كننده ي مرگ پدر و مادرش

  .و دوم، شكستن يخ زير پاي عمو جانو

قول خواهم داد كه هر چقدر بخـواهي بـا تـو    : حتي گفت . زن عمو تانسو از پيتر خواهش كرد كه كمكش كند

  .كمكش كن. تو شنا بلدي: و با لحن گريان ادامه داد . هم خوابگي كنم

و براي اينكه بتوان در آن آب شنا كرد نياز به زماني بـود كـه انسـان خـود را     . آب درياچه بسيار سرد بود

آن مي رفت كه خودش هم شايد به همان سرنوشت دچـار  و اگر نه انسان دچار شك مي شد و احتمال . آماده كند

  .شود

  .اهالي دهكده رسيدند و با حلقه اي پالستيكي كه از هوا پر شده بود به سوي عمو شتافتند

  . اما كار از كار گذشته بود

  .و حتي شايد، قبل از خفه شدن، يخ زده بودند. عموجانو و دو خواهر ديگر ولتا خفه شدند

. آنها دقيقاً براي قدم زدن به جايي رفته بودند كه درياچه ي يخ زده اي بـود بـود  . بود اين بدشانسي محض

  .و برف اندكي ضخامت  آن درياچه را از نظر ها مخفي مي داشت

  :اما او مدام فرياد مي زد . پيتر، سعي داشت كه زن عمويش را آرام كند

  رفاني را چه كنم؟ رفاني را چه كنم؟

  .تمام بيهوش بودولتا به مدت يك روز 

به همين خاطر درست سه ساعت قبل از به هوش آمـدن او، پيتـر و زن عمـو تانسـو دهكـده را تـرك كـرده        

  .در حالي كه بهترين سگ هاي سورتمه كش را در اختيار داشتند. بودند

پيتر و زن عمويش، دو به دو بـه دهكـده ي مـانيش بازگشـتند و تنهـا چيـز نـه چنـدان عجيـب، گريـه هـاي            

  .سستني رفاني بودناگ

  :رفاني مدام تكرار مي كرد 

  .پدرم. پدرم
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  :پيتر گفت 

  .او، پدر من هم بود

  .و سپس باز به گريه پرداخت. برگشت و پيتر را نگاه كرد

  .در آن حال فكري به ذهنش رسيد. تا آن روز، چهره ي گريان رفاني را نديده بود

  :گفت . دست رفاني را گرفت و او را بلند كرد

  .مي گذارم كه احساس تنهايي كنيمن ن

  :رفاني گريه اش را متوقف ساخت و پرسيد 

  ولتا چه شد؟

  .حداقل براي من. او هم مرده: گفت 

بـه  . پـايش شكسـت  . در درمانگاه دهكده ي پارنتا، ولتا به هوش آمد و بـه سـرعت بـه سـوي بيـرون دويـد      

  . به دهكده ي مانيش آوردند درخواست فراوانش و به مدد ثروتي كه به او رسيده بود، او را

  .خانه اش را ديد. در حالي كه با عصا راه مي رفت. پياده شد

  :صدا زد . به طرف خانه ي پيتر رفت

آن كسـي كـه   . چرا كه مرگ عمو جانو را به چشم نديده بود و باورش نمـي شـد  . بعد بغض كرد. عمو جانو

  .قوي ترين مرد دهكده بود، مرده باشد

  :صدا زد 

  .پيتر جانو. جانپيتر 

  :جز دختري كه از آن كنار رد مي شد، گفت. كسي پاسخ نداد

  .سه روز قبل رفته اند. آنها رفته اند

  كجا؟

  .ولي مي دانم كه مقصدشان پطرزبورگ نبود. نمي دانم

..............  

  :يازده سال بعد 

  .نزديك ترين شهر بزرگ به مانيش -) Paracas(شهر پاركاس 

  .ره ي آن زني كه در جلوي كاباره ايستاده بود برايم آشناستچقدر چه: پيتر 

  .او ولتا است: رفاني در حالي كه اتومبيل را متوقف مي ساخت گفت 

  .مي خواهم ببينمش. امكان ندارد. باور نمي كنم: پيتر 

  .رفاني دور زد و در جلوي پله هاي بزرگ ترين كاباره ي شهر پارك كرد

  .پيتر پياده شد

  .د كه شيشه ي مشروبي به دست داشتزني را دي

چنـد ثانيـه   . آن زن، ناگهان، دستان خود را به دور كمر مردي حلقه كرد كه در حال باال رفتن از پله ها بـود 

  .بعد، با او به داخل كاباره رفت

  .يك روز ديگر بياييم. به خانه برويم كه بچه ها تنهايند: پيتر از حركت ايستاد و برگشت گفت 

....  

  :اي آن روز فرد
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  .مي خواستم ولتا را ببينم

  . ما اينجا ولتا نداريم

: پيرمردي بدقيافه از روي يكي از ميزها، در حالي كه در دو دست شيشه ودكا بـه دسـت داشـت، فريـاد زد     

  .و بعد شروع به قهقهه هاي چندش آوري كرد. "پيتر را مي گويد"

  .جه شدچرا كه در يك لحظه، همه چيز را متو. پيتر برآشفت

  :با ولعي تمام درخواستش را تكرار كرد

  .مي خواهم ببينمش

  :زن خدمتكاري كه از كنارش مي گذشت، ايستاد و گفت 

. نامه اي هم از او بـه جـاي مانـده اسـت    . رگ دستش را زد. متاسفانه، او، امروز صبح خودكشي كرده است

  :نوشته بود. نامه ي عجيبي هم بود

  .بشومنمي خواستم كه مزاحمت 

  .پيتر جان

  .پيتر جامو ي عزيزم

  :سپس، صد و چند دفعه نوشته بود 

  .دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، تا اينكه از حال رفت

  

  .پايان

7/11/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - -  
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به نام خدا

جزیره ي آدم خوار ها

چهار: شماره داستان 

...پیشگفتار 

:نویسنده 
شاید هـم  . تالش و کوشش بی معنی ترین کار ها بود، به شرطی که انسان شکم نمی داشت

!خنده آور ترین کارها

...شروع 

.میالدي2023-دانشگاه توکیو 
موش مـذکر بـدون آنکـه    . نتیجه ي زحمات خود را گرفتپس از شش ماه تالش بی وقفه، سرانجام 

.میلی به حرکت داشته باشد، به کنج ظرف شیشه اي پناه برده بود
و نگاهی دقیق و . پسري سفید رو با موهاي طالیی. اهل ایالت ویرجینیاي آمریکا بود) Yank(یانک 

. و پشت کاري که غیر قابل توجیه می نمود. شاید هم غمگین
شد که در آزمایشگاه مجهزي که در اختیارش قرار داده بودنـد، بـه تحقیـق پیرامـون     شش ماه می

.فرضیه هاي خود می پرداخت
از کار انداختن حس شهوت در حیوانات که می توانست مقدمه اي باشد بر ساخت چنین دارویی که 

و انـدوه، توجیـه بـه    دارویی که همزمان با از بین بردن حس غـم . همین عملکرد را بر انسان داشته باشد
دارویی که بتواند آدمی را طوري تغییر دهد که دیگـر از خیانـت و بـی    . تالش را از ذهن آدمی حذف نکند

.مهري بیزار نباشد
..................

:دو هفته قبل 
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وارد آزمایشگاه شد و به سرعت بـه سـوي یانـک رفـت و و از     ) Visha(دو هفته قبل بود که ویشا 
و ادامه داد، تنها دو هفته در کنار ما می . خبر ورود تازه واردي به نام بابک را به او مژده دادروي کنایه، 

آن هم به خاطر این است که فارغ التحصیل شده و فکـر مـی کـنم کـه بـراي آمـاده شـدن مـدارکش         . ماند
. مجبور است که دو هفته ي دیگر در ژاپن بماند

.ه آنجا می رسیدبابک می بایست در حدود ساعت دوازده ب
رشته ي تحصیلی . اواخر دوران تحصیل خود را می گذراند. ویشا دختري از کشور هندوستان بود

اما به خاطر اینکـه در دانشـگاه بمانـد، و همچنـین از روي عالقـه اي کـه بـه        . اش، بیماري هاي اطفال بود
ر دو رشته مهارت فوق العـاده  زیبایی انسان ها داشت، رشته ي جراحی پالستیک را انتخاب کرده و در ه

.اي کسب کرده بود
.تنها ایرادش، عالقه ي زیاد وي به خرده گرفتن از اطرافیانش بود

یانک که بیشتر اوقاتش را در آزمایشگاه، با سرنگ ها و مواد شیمیایی سر و کلمـه مـی زد، پاسـخ    
:داد

او . ایش را در اینترنت خواندمچرا که مقاله ه. می شناسمش. یک نابغه ي بزرگ. او یک ایرانی است
و به همین خاطر بود که از دانشگاه یوکوهاما، به دانشگاه ما دعوت شـد کـه حـدود دو    . فوق العاده است

. هفته هم که شده با ما همکاري کند
:ویشا با لحنی که بوي شهوت می داد گفت 

.منظور ات این است که مدتی ما را بهره مند بسازد
مایش بود، نگاه خود را از ظرف موش ها برداشت و با حـالتی جـدي خـواهش    یانک که مشغول آز

:کرد 
.کاري به کارش نداشته باشید

:ویشا با تمسخري که به خاطر مبرهن بودن دروغش توجیه پیدا می کرد، گفت
.خودت که می دانی که من فقط براي تو می میرم. کاري نداریم

.به دستور یانک ویشا نزدیک تر آمد
و این در حالی بود که تصور می کرد کـه طبـق معمـول بـراي     . ا هم پذیرفت و نزدیک تر رفتویش

.بوسه ي قبل از ظهر است که او را به سوي خود خوانده است
.اما چنین نشد

.یانک می خواست که موضوع آزمایش هایش را براي ویشا بیان کند
یکیشان مدام خودش را بـه  . شان دادظرفی شیشه اي که دو موش مختلف الجنس در آن بودند را ن

. اما موش مذکر عالقه اي به او نشان نمی داد. دیگري می مالید تا شاید بتواند او را به خود متمایل سازد
.و حتی به هیچ موش دیگري هم عالقه اي نشان نمی داد

ز محبـتش را  تنها اشکال آن این بود که ذره ذره، چیزي حدود ده دقیقه، موش این حالت بی نیازي ا
.از دست می داد
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و تـاکنون،  . یانک توضیح داد که با دارویی که به موش مـذکر داده ام، مغـز او را دسـتکاري کـردم    
.امیدوارم که حدود یکی دو هفته ي دیگر به نتیجه برسم. حاصل زحماتم این شد

هم چنین دارویی چرا که می خوا. کاري که اگر به نتیجه برسد، می تواند بشریت را سعادت مند کند
فـرق ایـن دارو بـا    . دارویی که هر گونه غم را از ذهن انسان ها پاك کنـد . را براي انسان ها هم تولید کنم

دارو هایی که سال ها قبل درست کرده اند این اسـت کـه پـس از مصـرف آن، هوشـیاري انسـان دچـار        
.نقصان نخواهد شد و او می تواند کار کند و تصمیمات درستی هم بگیرد

. ویشا به درستی متوجه شده بود
اگـر دیگـران از   : با حالتی نگران و ملتمسانه، رویش را به جانب یانک کرد و سوال عجیبی پرسـید  

.این قرص بخورند، دیگر چه کسی شب ها مرا آرام می کند
یانک، در حالی که از عواقب قرص مطلع بود و احتمال می داد که ممکن اسـت کـه آن قـرص ثبـات     

:جامعه را به خطر بیاندازد، و آنگاه، خود را اینچنین تسکین داد و گفت 
.آنها هم کار خودشان را. من کار خودم را می کنم. کار جامعه شناسان است. این کار من نیست

حدود سه دقیقه با هم به بحث پرداختند و در انتها، ویشا آخرین جمله اش را چنین به پایان رساند 
زمان که به علوم مغزي و اختراع خود می پردازي باید به درست بودن کار خود و تاثیر آن که تو باید هم

اما می دانـم  . باید کار خود را در دستگاه بزرگتري بسنجی. در ابعاد دیگر زندگی انسان ها هم توجه کنی
و . می کنیچرا که تنها به جایزه ي بزرگ پزشکی سال فکر. که عالقه اي به شنیدن حرف هاي من نداري

این را بدان، که اگر قرار شود که دیگران از داروي تو بخورند و مرکز گیرش محبتشان از کار بیافتد و از 
کار خوب تو قدردانی نکنند، آیا باز تو به تولید چنین دارویی عالقه نشان خواهی داد؟

، بـه سـرعت بـه    آنگاه برگشت و در حالی که به سرامیک هاي تمیز کف آزمایشگاه نگـاه مـی کـرد   
.سوي در خروجی به راه افتاد

.جوانی وارد شد و دو قدمی جلو تر آمد. ناگهان، درب آزمایشگاه گشوده شد
چهـره اي کـه خویشـتن داري و محبـت و     . با چهره اي متفاوت و تو دل برو. جوانی نسبتاً بلند باال

.لطف را می شد از ظاهرش فهمید
ر لحظه ي اول که بابـک وارد آزمایشـگاه مـی شـود، او را در     ویشا خود را آماده ساخته بود که د

.این روال برخورد با تازه وارد ها بود. آغوش بگیرد و سخت ببوسد
در حالی که با دیدن آن حالت ایستادن باوقار و لب هایی که لبخندي کوچک و عجیب را بـه همـراه   

وباره به سوي زمین رها کرد و بدون سرش را که باال گرفته بود، د. داشت، از تصمیم خود منصرف شد
.بیان هیچ چیزي به سوي درب خروجی به راه افتاد

اما، با دستان بابک روبرو شد که براي اداي احترام و عمـل دسـت دادن مقـداري از بـدنش فاصـله      
.این شد که با او دست داد و ورودش را تبریک گفت. گرفته بود

چهره اي که چیزي را نشـان نمـی داد، از آزمایشـگاه خـارج     ویشا به آرامی از کنار او گذشت و با 
.رفت که در نزدیکی آزمایشگاه بود"اندیشه"شد و به محوطه ي 
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و همین امر باعث شده بود که که تـا چنـد دقیقـه فکـر     . این طریقه ي آشنایی، طریقه ي عجیبی بود
.ویشا مشغول تحلیل این پدیده ي عجیب باشد

بیشتر مردم آن را شـهر ابـداعات توکیـو مـی     . زه ي یک شهر وسعت داشتدانشگاه توکیو، به اندا
ولی همگی همدیگر را دانشجو صـدا  . تمام کسانی که در آنجا درس می خواندند، دانشمند بودند. خواندند
تمام آنها انسان هاي نابغه اي بودند که پس از گذراندن یک امتحان فـوق العـاده سـخت کـه در     . می زدند

.للی برگذار می شد، توانایی ورود به دانشگاه را بدست می آوردندسطح بین الم
.بابک تصمیم گرفت که به سوي یانک برود

چـرا کـه دیـده بـود کـه چنـین بـی        . یانک از اولین حرکات بابک به سختی در حیرت فرو رفته بـود 
بـه نـدرت اتفـاق مـی     و این زمانی بود که چنین کاري . اعتنایی را با سالمی گرم و لبخندي نرم پاسخ داد

.افتاد
.خوش و بش اندکی کردند

.و یانک بالفاصله مشغول بحث پیرامون هدف آزمایش هایش شد و آرزویش را برایش گفت
بابک با شنیدن این موضوع، با لحنی که به هیچ وجه بوي حسادت نمی داد، به یانک تبریک گفـت و  

که به خاطر ابتال به افسردگی حاد، همزمـان قـدرت   امیدوار بود که داروي مفیدي براي دانشمندانی باشد 
. فکرشان را هم از دست داده اند

.اما، به قول خودش، ایمانش به هوشش می چربید. بابک، جوان تیزهوشی بود
. به همین خاطر، بابک که خود او نیز دانشمند مغز و اعصاب بود، به سرعت متوجه وخامت کار شد

.مستقیم، شروع به منصرف کردن یانک از ایده ي خود کردو از همان لحظه، به صورت غیر
.و می دانست که یانک به موضوعات مختلفی که می توانند حاصل شوند، فکر نکرده است

چرا که تمام قرص هایی که تا آن روز ساخته شده بودنـد، تنهـا   . در ظاهر کار یانک کار خوبی بود
.و فراموشی می کردندانسان را دچار احساس خمودي . یک مسکن بودند

در حالی که اگر این کشف بر روي موش و آدمی به صـورت دراز مـدت، نیـز نتیجـه مـی داد، کـالً       
دستگاه مغز آدمی و نیاز او به محبت و سنت هایی که حاکی از پاداش حاصل از تالش بود، بـه هـم مـی    

.ریخت
.یانک مدام تکرار می کرد که این قرص ها عوارض جسمی ندارد

.بابک می دانست که این قرص ها می تواند به انهدام جامعه ي انسانی بیانجامداما 
یانک، عالوه بر آن ایده ي رویایی، به دنبال روشی بود که مرده ها را حتی پس از یک هفته بتوانـد  

.زنده کند
اما چند روز قبل از آن روز شنیده بود که گروهی از دانشمندان روسی به چنین روشی دست پیـدا 

.کرده اند
چرا که دریافته بود که استقبال خوبی از بابک بـه عمـل   . سپس یانک از نوع رفتار خود پشیمان شد

.و تنها به تشریح آزمایشات خود پرداخته است که بوي خودپسندي و کبر می داد. نیاورده است
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.چند دقیقه اي گذشت
نامزد شما بود؟: بابک پرسید 

.ولی با چند تا از این دختر ها مراوده دارم. من نامزد خاصی ندارمو ادامه داد که . خیر: گفت 
.این پاسخ براي بابک مقداري عجیب بود

.مگر رسم شما چنین نیست که هر کسی باید تنها با یک نفر دوست باشد: پرسید 
.از زمانی که امثال فمینی آمدند، رسم عوض شده است. خیر: گفت 

:وارد کرد و گفتبابک هم اولین اشکال خود را 
.اگر چنین که می فرمایید باشد، پس، باید مدام از همدیگر خیانت ببینید

سال ها چنـین فرهنـگ سـازي مـی     . بگذارید توضیح بیشتري به شما بدهم. خیر: پاسخ داد 
اگـر  . را می گـویم "آزادي"همان مکتب . کردند که هر کس تنها یک نفر را براي خود داشته باشد

علت آن فرهنگ سازي هم این بود که درد ناشی . فر بود، مطرود اطرافنیانش می شدکسی با چند ن
چرا که خائن در پیشگاه همه مردم، مورد مالمت و بازخواست قرار مـی  . از خیانت را کاهش دهند

.در نتیجه کمتر کسی به فکر خیانت می رسید. گرفت
. من ده سال اسـت کـه در اینجـا هسـتم    . اما چند سالی است که در این دانشگاه چنین نیست

عده اي آمدند . یادم می آید آن اوایل بود که فرهنگ اینجا، در حال تغییر بود. یعنی از هفده سالگی
.ایده اي را آوردند که بسیار هم طرفدار پیدا کرد"آزادي مطلق"و با نام 

:حرفشان این بود
.چرا که آدمی محکوم به آزادي است. ر کس با هر چند نفر که می خواهد باشد، اشکالی ندارده

اسمش فمینی . که البته تغییر روش داد. یکی از دوستان دختر من هم، از سردمداران این مکتب بود
. ان هستیدضمناً شنیده ام که فردي با ایم. به احتمال زیاد در سالن غذاخوري با هم آشنا می شوید. است

نفـر قبلـی کـه بـه     . و بد نیست این را به شما بگویم که فمینی، هم اتاقی یا بهتر بگویم، هم ویالیی ما است
.ویالي ما آمده بود از دست او فراري شد

اول خواستند که برگردند و بگویند کـه بـاز   . و آن ایده اعتبار خود را از دست داد. پنج سال گذشت
.شگاه چنان باشیم که هر کس، تنها با یک نفر باشدهم بیاییم و در این دان

یکـی از مثـال هـاي    . دیگر ما نمی توانستیم تنها بـا یـک نفـر باشـیم    . اما، روحیه ها تغییر کرده بود
امـا فرهنـگ ایـن دانشـگاه مـرا      . چرا که من به سختی به تک دوستی معتقد بـودم . واضح، خود من هستم

بـا سـه تایشـان هـم     . ن، بـا دوازده دانشـجوي زن مـراوده داشـتم    طوري ساخته بود که مثالً در یک زما
.نزدیکی کرده بودم

حتماً در جرایـد خواندیـد کـه حـدود     . این شد که بسیاري از دانشمندان اینجا دچار افسردگی شدند
سی درصد از دانشمندان اینجا دچار افسردگی شدند و حتی، یک بار حدود صد و بیست نفر از آنهـا کـه   
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نشمندان دنیا هم بودند، دست به خودکشی دسته جمعی زدند که تقریباً همه شـان بـه قولشـان    بهترین دا
.وفادار ماندند و خودشان را حلق آویز کردند

آمدنـد و چیـز   . نـه . نه اینکه تک دوستی را دوبـاره رواج دهنـد  . این شد که فرهنگ را عوض کردند
آیـد، صـرفنظر از اینکـه نـامزد دارد یـا خیـر،       اینکه هر کس که از کسی خوشش می. دیگري را مد کردند

و اگر از دوستی، به دالیلی، دیگر خوشش نیاید و بخواهد با او ترك مراوده . راست و روشن، به او بگوید
و البته اجراي این فرهنگ به سختی . کند، بتواند بدون هیچ گونه احساس بدي، آن را به دوست خود بگوید

. و البته که جواب گرفتند. شروع کردند که این فرهنگ را جا بیاندازنداز پنج سال قبل. انجام گرفت
.حدود دو سال طول کشید تا همه به این گونه از ارتباط عادت کنند

همین شد که خودکشی در این دانشگاه، به حدود یک خودکشی در هفته یا حتـی دو خودکشـی در   
من که خودم از این . ا حداقل بسیار کم اتفاق می افتادی. چرا که دیگر خیانتی وجود نداشت. ماه تقلیل یافت

.وضع راضی ام
.اما می تواند بهتر شود

.همانطور که گفتم دوست دارم روشی بیابم که در عین عدم احساس غم، بتوانند تالششان را بکنند
.و در آن زمان بود که حدود بیست دقیقه به تشریح روش خودش به صورت علمی پرداخت

...
.طبقه ي هفتم. سالن غذا خوري دانشگاه-ساعت بعد نیم

چرا که عقیـده ي مـا هفـت    . همانطور که گفتم ما عادت داریم که براي خوردن غذا به اینجا می آییم
.نفر بر این است که در ویال، غذا آن لذتی را که در اینجا به همراه دارد، نخواهد داشت

.نمچرا که اینجا انسان هاي مختلفی را می بی
تراسـی کـه تمـام    . بهترین جاي اینجا. آنجا جایی است که مخصوص ماست. برویم و آنجا بنشینیم

.دشتی که دانشگاه در آن بنا شده است را می توانی ببینی
یک میز چوبی سلطنتی که در دو ضلع بلندش، . میز آنها به شکل مستطیل بود که ده صندلی داشت

و در ضلع کوچکش، در هر طرف فضـاي یـک صـندلی داشـت کـه      هر کدام چهار صندلی قرار می گرفت 
.معموالً یانک می نشست

اما آن روز یانک در ضلع بلند تر نشست و سومین میز را انتخا ب کرد و بابک را در کنار خود، بر 
. روي صندلی دوم که وسطی بود، نشاند

:دادندو بعد توضیح داد که چرا بهترین مکان این ساختمان رابه ما اختصاص 
همچنین، ویالي ما را هم ویـالي نابغـه هـاي بـزرگ مـی      . ما هفت نفر را نابغه هاي بزرگ می نامند

. گویند
و سـال گذشـته   . دلیلش هم این است که هر کدام از ما هفت نفر، در رشته مـان مقـام اول را داریـم   

.هفت تا از ده جایزه ي ابتکار را با خود به ویالي خودمان بردیم
.ی دیگر صبر کنید، بقیه ي بچه ها خواهند آمداگر اندک
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.استاد فلسفه است. است) Femini(او فمینی . ایناهاش
او قبل از اینکه به سر این میز بیاید باید در کنار هفت هشت پسر بنشیند و مقـداري بـا آن هـا الس    

می شـود کـه از غـذا    معتقد است که لذت غذا خوردن، جزئی از لذت جنسی است و این کار او باعث . بزند
.خوردنش هم لذت ببرد

بسـیاري او را فمینـی   . شبانه روز، مشغول مطالعـه اسـت  . دختري است که نمی توان او را شناخت
اما از کنایه هاي دانشجویان بدش نمی آیـد و حتـی آن   . در حالی که چنین نیست. همجنس باز می خوانند

.را افتخاري براي آزادي می داند
فت سال پیش به این دانشگاه آمده و همسن من هم هست، سردمدار مکتـب  همین دختر که ه

مکتبی که بـه  . این نام را خودش بر این مکتب نهاده. در این دانشگاه است"آزادي مطلق بی ریا"
به همین خاطر، پنج سـال قبـل او را اسـتاد برتـر افتخـاري      . حقیقت، دانشگاه را از مرگ نجات داد

.دانشگاه معرفی کردند
سخنرانی هاي هفت سـال قـبلش تمامـاً    . دائم پیرامون آزادي می گوید. دائم در حال سخنرانی است

اما . تمام آموزه هایش را نادرست می دانست. دین را بزرگ ترین عقده ي بشري نامید. در مورد دین بود
ن همین دانشـگاه  چرا که اکثر قریب به اتفاق شنوندگان که دانشجویا. آن سلسله سخنرانی ها را رها کرد

.و همین شد که براي حذف چیزي که حذف شده است، دیگر تالش نکرد. بودند، دین نداشتند
رهـایی از دیـن و رسـیدن بـه لـذت      "شش سال قبل بود که جشنی برگزار کرد که نام او را 

.نهاده بود"آزادي
.از آن زمان حرف اصلی اش تغییر یافته بود

. کینه ها و حسادت هـا، ریشـه در غـرور دارد   : می کنم، می گوید و تا اکنون که براي شما صحبت 
. هیچ کدامشان هم به غیـب ایمـان نداشـتند   . مثال هایی آورده بود که دو دانشجو همدیگر را می خواستند

و یکی شان خودکشی کـرد و دیگـري روانـی شـد و     . اما غرور خودشان باعث شده بود که به هم نرسند
جایی . تنها در یک اتاق کنج عزلت گزیده و تنها به یک گوشه ي اتاق نگاه می کنداکنون، پنج سال است که 

.که یک روز عنکبوتی را کشته بود
دائماً در سخنرانی هایش می آورد که چند سال بیشتر به جامعـه ي متعـالی   . دختر امیدواري است
ر سال زیستن بشر بر این و می گوید؛ بهترین جامعه ي بشري را در صد هزا. معهود بشري نمانده است

.کره ي خاکی در چند سال بعد تجربه خواهیم کرد
.آزادي مطلق بی ریا
تقریبـاً  . و هر بار که این عنوان را می گوید، تمامی دانشجویان هورا می کشند. این تکه کالم اوست

واقع، در پـنج  چرا که به. و علتش هم می تواند عملی بودن نظریه اش باشد. پر طرفدار ترین سخنگو است
.سال قبل، دانشگاه را از سقوط به دره ي نابودي نگاه داشت
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امـا مثـل   . ما هم نفهمیدیم که او کیست. سال ها در دل خود نگاه داشته بود. کسی را دوست داشت
.اینکه ناتوانی او از رسیدنش به او، جرقه ي این نظریه را در ذهن او زد

.کردن شیدایی انسان ها به یکدیگر بیزار استخالصه اینکه سخت از غرور و اعالم ن
.دارد می آید. مثل اینکه باید حرف هایم را قطع کنم

آنگاه، هنگامی که فمینی به سوي میز همیشگی هفت نابغه نزدیک می شد، مشـاهده کـرد کـه بـراي     
.احترام، بابک از جایش بلند شد

اما بابک، یا حرف . سی برایش بلند شودیانک براي او توضیح داده بود که فمینی دوست ندارد که ک
.او را جدي نگرفت، یا در هر صورت می خواست منش و طرز فکر خودش را نشان دهد

.و با دیدن برخواستن بابک دور زد و قصد کرد که در کنار بابک بنشیند. فمینی به کنار میز رسید
.صندلی را عقب کشید و بدون اینکه تعارف به نشستن کند، نشست

.سپس بابک لبخندي زد و با حالتی که بی شباهت به تعجب هم نبود، بر صندلی خود فرود آمد
.یک ضلع میز مستطیلی به وسیله یانک و بابک و فمینی پر شده بود

:فمینی گفت 
.مگر یانک براي تو نگفته بود که از احترام کلیشه اي بیزارم

:بابک گفت
. اما این کار من کلیشه اي نبود. یانک گفته بود

:ناگهان فمینی به درون حرف هاي بابک پرید و گفت 
.خودت هم خوب می دانی. بود

:بابک با آرامش و لبخندي که همیشه به لب داشت به چهره ي فمینی زل زد و گفت
مـن کـه ایـن را نمـی     به فرض هم که از روي ریا باشد، آیا این طریقه ي پاسخ شما درست اسـت؟  

هر چه باشد خودتان دوست دارید که حرف ها به صورت روشـن گفتـه   . از پاسخ تند من نرنجید. پسندم
.شود

چرا . فمینی همان برنامه اي را شروع کرده بود که براي اذیت کردن هم ویالیی قبلی انجام داده بود
رد، نباید در این شهر دانشگاهی تحصـیل  عقیده ندا"آزادي مطلق بی ریا"که عقیده داشت که کسی که به 

.و تحقیق کند
آزمایشی که نفر قبلی که اهل کوبا بود، طاقـت  . پس بر آن شد که مهم ترین آزمایشش را عملی کند
.نیاورد و فرداي آن روز از آن دانشگاه پا به فرار گذاشت

تصـمیم داشـت   . ال بردفمینی، دستانش را بر روي آلت بابک گذاشت و به نرمی به سوي پایین و با
.حس شهوت بابک را تحریک کند و دو جواب محتمل خود را بیابد

.یا او دست فمینی را می گرفت و بر روي خودش پرت می کرد
.یا کاري نمی کرد و با بیان اوف اوف، تشکر خود را از لذت بردن از آن حرکت بیان می داشت

.اما، حالت سومی را دید

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



هوه کمر خود را به سوي میز خم کرده بود، متوجـه ي حرکـت دسـتی بـر     بابک که براي گذاشتن ق
روي آلت خود شد و برعکس آن دانشجوي اهل کوبا که قاشقش را پرت کرده و سر و صـدا بلنـد کـرده    

.بود، استکانش را به آرامی به زمین گذاشت و روي خود را به سوي فمینی کرد
اه، مانند کشی که در رفته باشـد، بـه سـوي خـودش     و آنگاه، نگاهی کرد که دست فمینی نا خود آگ

.برگشت
.فمینی سخت، تعجب کرده بود

انگـار کـه تمـامی    . اما باور نکـرده بـود  . از ویشا شنیده بود که آن پسرك ایرانی، نگاه عجیبی دارد
.دافکار و نتایجی را که در مدت هفت سال براي تقویت آن می کوشید، ناگهان اشتباه از آب درآمده بودن

. فمینی، دچار حالت کسی شد که از سرما در حال خشک شدن است
.بابک نمی دانست که چه باید بکند

:رویش را به سوي یانک کرد و به آهستگی چیزي گفت که نزدیک بود او را دیوانه کند
.براي من بسیار جالب است. ولی، من بر عکس آن کوبایی، اینجا خواهم ماند. دنیاي عجیبی شده

قیافه اي گرفته بـود  . ی ناگهان از جایش بلند شد و در آن طرف میز، در روبروي یانک نشستفمین
انگار چیزي نمی دانست و تنهـا وسـیله ي ارتبـاطی اش، نگـاه     . که انسان هاي کر و الل به خود می گیرند

.سکوت محض و نگاه هاي پاره پاره از خصوصیات او، در آن ظهر تابستانی بود. است
.که براي آمدن دیگران و شروع خودن غذا انتظار می کشیدند، سالمی گرم شنیده شدهمانطور 

با خود فکر می کرد که . از دختري که در اولین ثانیه هاي آشنایی، بابک را از خود بیخود کرده بود
بـا  . چهـره اي سـفید  . اما دقیقاً خصوصیات همان دختري را داشت که یانک گفتـه بـود  . شاید ایرانی باشد
چشمانی بسیار دلربا که به مـوازات  . قدي بلند و اندامی کشیده. سینه اي که برآمده بود. گونه هایی قرمز

.ابروهاي کمان گونه اش امتداد یافته بود
.همگی سالمش را پاسخ گفتند
.رفت و در جلوي بابک نشست

آن لـب گـرفتن   . گرفـت چند ثانیه بعد فمینی را که حالت بحت زده داشت به خود خواند و از او لـب  
طوري که تمام دانشجویان اطراف میزشـان، شـروع بـه کـف زدن و قهقهـه      . پانزده ثانیه به طول انجامید

.هاي گوش خراش کردند
.اینطور شد که بابک به خود آمد
.چرا که به یاد شهرناز افتاده بود

.دختري بود که از نظر ظاهري بسیار به شهرناز شبیه بود)Souphi(صوفی 
به همین سبب با مردان و زنان زیادي سر و کار داشت و با . رشته ي صوفی، تلقیح مصنوعی بود

.چه زن و چه مرد. بهترین هایشان، البته به ندرت، کارهاي دیگري هم می کرد
.و شناختن شخصیت صوفی، کمک بزرگی بود که بابک بتواند غذاي خود را به خوبی ببلعد

...
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پدر شهرناز در یکی از دانشگاه هاي تهران، استاد . و شهر ناز می گذشتدو سال از نامزدي بابک
.تاریخ بود

. سه سال پیش در جلوي پارك بزرگی در روبروي دانشـگاه در تهـران بـا هـم آشـنا شـده بودنـد       
خانـه اي کـه در چنـد صـد متـري      . ساعت یازده ي صبح بود که بابک به سوي خانه اش بـر مـی گشـت   

.دانشگاه بود
ر که در راه خانه قدم بر می داشت، مشاهده کرد که دختري از درب فروشگاهی بیرون آمد همینطو

و در حالی که آماج تشکر فراوان پیرزنی سال خورده شده بود، وسایل خریداري شـده ي او را بـراي او   
.حمل می کرد

.ودچرا که خانه ي پیرزن و بابک در یک کوچه ب. بابک هم به ناچار آنها را تعقیب کرد
در طول مسیر بابک با خود فکر می کرد که من اکنون شش سال است که این پیرزن را می شناسم 

. آیا ممکن است که دختر او باشد و تازه از سفر خارجه برگشته باشـد . و می دانم که او که دختري ندارد
.البته، این را هم بعید می دانست

ش می کشید و رد می کرد، متوجه شد که آخـرین  و در حالی که دانه دانه حدس هاي خود را به پی
. آن دختر با پیرزن هیچ گونه آشنایی اي نداشت. حدسش درست از آب درآمده

.دختر تنها به خاطر خشنودي خدا به پیرزن کمک می کرد
دخترك هم وسایل را تحویل داده بود و با اینکه آن تعارف خالصـانه  . خانه ي بابک در جلو تر بود

. زن شنیده بود، به داخل خانه او پا نگذاشت و گفته بود که من تا دو سـاعت دیگـر امتحـان دارم   را از پیر
این ها حرف هایی بود که در چند قدمی بابک و زمـانی کـه داشـتند    . تنها براي من دعا کن که قبول شوم

.خداحافظی می کردند به گوش بابک رسید
.بابک و آن دختر از مقابل همدیگر گذشتند

خانه اي که شش سال بـود کـه در   . دلش نمی خواست که به خانه برود. به فکر فرو رفته بودبابک
چرا که بابک در هفت سالگی پدر و مـادرش را از دسـت داده بـود و دیگـر     . آن به تنهایی زندگی می کرد

ایی، کسی را نداشت و به خاطر هوش سرشار و استعداد فوق العاده اش موفق شده بود که مدتی در نانو
کفاشی، کفش فروشی، کتاب فروشی  و سرانجام بـه عنـوان معلـم غیـر اسـتخدامی در مدرسـه بـه کـار         

.بپردازد
امـا بالفاصـله متوجـه شـد کـه      . چرا که زمانی که کتاب فروشی را بـه راه انـداخت، سـواد نداشـت    

.در مدت هفت سال توانسته بود براي شرکت در کنکور آماده شود. سراسر استعداد است
.پس در رشته ي تخصص مغز و اعصاب در بهترین دانشگاه تهران پذیرفته شدس

و همین شد که خانه ي . اما به خاطر سبک فکرش از تجمل بیزار بود. فکر اقتصادي قوي اي داشت
.همان خانه اي که براي اولین بار شهرناز را در کوچه ي تنگ آن دید. کوچکی خرید

یکی از آنها فوق تخصـص  . اال قلیلی از رشته ها. ها آزاد بودآن زمان شرکت در بسیاري از رشته
.البته براي طی کردن دوره ي فوق، پذیرفته شدگان را به خارج می فرستادند.  مغز و اعصاب بود
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بابک به پارك رفت و دنج ترین صندلی را پیدا کرد و پنج ساعت بر روي آن نشست و مشغول فکر 
.هستند که چنین کارهاي خدا پسندانه اي می کنند، خوشحال بوداز اینکه هنوز کسانی. کردن شد

احساس می کـرد کـه جـایی از وجـودش کنـده      . اما براي اولین بار بود که خوشحالی او کامل نبود
یـک همـدم   . احساس می کرد که فضاي تهی اي به وجودش اضافه شده است که باید پر شود. شده است

.می توانست آن فضا را پر کند
بـا خـود   . چرا که دیگر وقت ناهار بود. دقیقه بود که می خواست که برخیزد و به خانه برگرددچند

گنجشکی بود کـه در کنـار چهـار    . قرار گذاشت که اگر آن گنجشک از سرشاخه بلند شد، او هم بلند شود
. گنجشک دیگر نشسته بود

.اما آن گنجشک ها پرواز نکردند. حدود یک دقیقه گذشت
هر چـه باشـد،   . باید به خانه بروم. شاید اینها نخواهند تا نیم ساعت دیگر پرواز کنند: ت با خود گف

درست نیست که براي چند گنجشک خرابش . چند سال براي آن زحمت کشیدم. فردا امتحان بورسیه دارم
.کنم

.ناگهان گنجشک ها پرواز کردند
.به جز آن گنجشکی که نشان کرده بود

.همینطور که بیشتر فکر می کرد، بر میزان تعجبش افزوده می شدو . تعجب کرد
از تصـمیمش  . یا دارد چیزي را به او الهام می کنـد . احساس کرد که کسی دارد با او حرف می زند

. صرفنظر کرد و قرار گذاشت که دیگر تا هنگام برخواستن همان گنجشک، بر روي صندلی ام بنشیند
احساس می کرد که بهترین دختري بـود کـه در   . به یاد آن دختر افتادهمینطور که نشسته بود باز 

.عمرش دیده
.صدایی او را به خود فرا خواند

"ببخشید، می شود که از روي این صندلی بلند شوید و روي آن دیگري بنشینید؟"

.صداي آشنایی بود
اینکه نتوانسته بـود او  پنج ساعتی که براي. برگشت و چهره اي را دید که پنج ساعت قبل دیده بود

همـان دختـري کـه کـه     . همان دختر بـود . را به خوبی ببیند و در خاطره اش نگاه دارد، خود را می خورد
.امروز امتحان بورسیه داشت

:پاسخ عجیب و گستاخانه اي داد که البته بعد ها به این نتیجه رسید که بهترین پاسخ ممکن بود
"لی داردشما جان بخواهید، صندلی چه قاب"

:در حالی که به دوستش نگاه می کرد، به آهستگی گفت. شهرناز از درخواست خود پشیمان شد
اگر اینجـا  . با اینکه به ظاهرش نمی خورد، اما فکر می کنم که یک الت الاوبالی باشد. او را ولش کن

.بنشینیم موي دماق ما می شود و نخواهد گذاشت که جواب هایمان را بررسی کنیم
:ا از دوستش که به آهستگی با او صحبت می کرد، جوابی شنید که برق از سر شهرناز پریدام
".او شاگرد اول دوره تخصص عالی مغز و اعصاب است"
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:و به خنده گفت
.او را با بو علی سینا مقایسه کرده اند

این شد که و . شهرناز او را به خاطر آورد که سال پیش در مراسم خاصی از او قدردانی شده بود
.برگشت و به پسرك نگاه کرد. به اشتباه بودن قدم هاي اخیرش که به عقب برداشته بود، پی برد

.او بر روي صندلی نبود
قـدم هفـتم را کـه برداشـت،     . برخواسته بود و داشت رفته رفته به قدم هاي خـود سـرعت مـی داد   

کـی سـفید رو، بـا گونـه هـایی سـرخ کـه        دختر. ایستاد، و بازگشت که براي آخرین بار آن دختر را ببیند
.شاخصه ي اصلی اش، ادب و اخالق متعالی اش بود

. و این همان لحظه اي بود که شهرناز هم روي خود را برگردانده بود
و آن لحظه، بی شک، از بزرگ ترین و فراموش نشدنی ترین لحظه هاي عمرشـان بـه حسـاب مـی     

.آمد
.سالم کردند. تی یافته اند، به طرف یکدیگر آمدندبدون آنکه بدانند که چگونه چنین قدر

:همزمان خواستند که جمله شان را با این عبارت شروع کنند 
"...شما همان پسري هستید که "و "... شما همان دختري هستید که "

امـروز امتحـان بـورس تحصـیلی معمـاري دانشـگاه       . من دانشجوي معمـاري هسـتم  . درست است
.اآلن هم آمدیم که اینجا بنشینیم و سوال ها و جواب هایمان را بررسی کنیم. داشتیمامپریال کالج لندن 

. فقط یک نفـر مـی خـوان   : دوست شهرناز که در چنین مواقعی بسیار خوش سرزبان می شد، گفت 
.که البته آن هم به احتمال زیاد شهرناز خانم است

نظاره می کرد، جـرات مـی یافـت کـه     شهرناز هنگامی که چهره ي مبهوت و سراسر تمناي بابک را
:بیشتر صحبت کند

اما اگر شما قول بدهید که ما . ما قرار بود که یک نگاه سرسري به جواب هایمان بیاندازیم و برویم
همسـایه ي  "نـازي "چرا کـه مـن و   . را یک ساعت بعد تا جلوي خانه مان همراهی کنید، ممنون می شویم

.همدیگریم
.یک ساعت گذشت

که بابک در صندلی اي در روبروي آنها نشسته بود و تمام سعی اش این بـود کـه بتوانـد    همچنان
ضربان شدید قلبش را در زیر قفسه ي سینه اش پنهان کند، ناگهان صداي شادي و خوشحالی و خـدا را  

. نازي هم که درسش خوب نبود از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. شکر، خدا را شکر شهرناز بلند شد
چند ماهی بود که با برادر شهرناز نامزد بود و شهرناز را مانند خواهر خود . بته آن علت دیگري داشتال

.دوست می داشت
.جواب هاي آزمون، ده روز بعد می آمد که براي مهرماه در کشور مربوطه ثبت نام می شد
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زم نبود که به همراه فوقش هم اگر تاریک می شد، به هیچ عنوان ال. هوا آنچنان هم تاریک نشده بود
چرا که اوالً شهرناز و نامزد برادرش دخترانی بودند کـه پوششـان   . شهرناز و همسایه اش، پسري باشد

.و اصالً فرهنگ جامعه آنچنان باال بود که چنین ترسی وجود نداشت. کامل بود
رون پرید که شهرناز هم، بعد ها هر چه فکر کرد نتوانست پی ببرد که چگونه آن حرف از دهانش بی

.تنها توجیه آن هم می توانست، شوق با هم بودن باشد. بیا و ما را تا خانه همراهی کن
سرانجام بابک او را تا درب خانه اش بدرغه کرد تا هم خانه اش را یاد گرفتـه و هـم پیوندشـان را    

.قوي تر کرده باشد
ز به دست آورده بود، توانست که فرداي آن روز، بابک باخودشحالی فزاینده اي که از دیدار شهرنا

در امتحان ورودي بورسیه ي مغز و اعصاب رتبه ي اول را کسب کند و به عنـوان یـک نابغـه ایرانـی در     
.دوره ي دو ساله ي فوق تخصصی دانشگاه یوکوهاما پذیرفته شود

ه پدر شهرناز تاریخ را آنچنان درس می داد کـ . در کالس هاي درس آقاي شیرازي شرکت می کرد
.انسان خود را در آن زمان تصور می کرد

.روزي شهرناز مسئله ي عالقه اش، به پسري را، با پدرش در میان گذاشت
مثل اینکه پـدر و مـادرش در   . اینطور شروع کرد که او یک کسی است که از هفت سالگی یتیم بوده

ت ارثـی داشـتند،   یک تصادف رانندگی به شدت آسیب می بینند و به خاطر مشـکل مغـزي کـه بـه صـور     
.بدنشان نمی توانست که به صورت دفعی، جراحات فراوان را ترمیم کند

تنها را حل خوب شدنشان هم این بود که با انجام عمل هاي جراحـی بسـیار گـران، آن هـا را چنـد      
.ولی بیشتر نمی توانستند زنده بمانند. هفته، بیشتر زنده نگاه داشت

.ر را انتخاب کردند و بابک را به امان خدا سپردندآنها هم به خاطر فقر، مرگ زود ت
اما همین سال گذشته بود که خود او توانست، راه عالج همان بیماري . بیماري آنها بسیار نادر بود

. را بیابد
:پدرش سوال کرد

.او در اینجا دانشجوست
:شهرناز 

.نام او بابک است. رتبه ي اول تخصص مغز و اعصاب دانشگاه است. بله
.و رفتار عجیبی از خود بروز داد. پدر تا نام او را شنید، منقلب شد

. و می دانم که یتیم اسـت . او با ادب ترین پسري است که می شناسم. او مانند پسر من است: گفت 
.چه کسی جز خدا می توانست او را چنین تربیت کند

مـی شـد، خـواهش کـرد کـه      سپس حالت گریه به خود گرفت و در حالی که داشت از شهرناز دور
.ادامه صحبت در مورد آن پسر را به یک موقع دیگر بگذارد

.اما، شهرناز جواب خود را گرفته بود
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یک ماه بعد، پس از هفت دیدار دیگري که با بابک داشت به لندن پـرواز کـرد تـا دوره کارشناسـی     
.ارشد را در آنجا به پایان ببرد و بازگردد

.ه دانشگاه یوکوهاما منتقل شدو همان زمان هم بابک ب
...

هنگامی که صوفی را می دید از شباهت بـی انـدازه ي او   . اما نگاه هاي صوفی بابک را آزار می داد
.با شهرناز و درد فراق دو ساله اش و روزشماري براي ازدواج زجر می کشید

آیـا او  . وضـعی دارد و از این موضوع هم نگران بود که شهرناز در لندن، چه می کند و چه حال و
این ها تفکرات کمرنگی بود که به سـرعت از مخیلـه ي بابـک    . هم با کسانی چون هورس هم مراوده دارد

.چرا که به اندازه ي چشمش به شهرناز اعتماد داشت. می گذشت
نه . اما دوست داشت که او را دانشجو بخوانند. یک استاد کامل. هورس نابغه ي شیمی ـ فیزیک بود

تنها به این دلیل که دلش نمی خواست که دانشجوهاي دختر از نام استاد بودن او . خاطر حالت تواضعبه 
.بهراسند و به او نزدیک نشوند

.سی و یک سال داشت و اهل انگلستان بود
کمتر اتفاق می افتـاد کـه در طـول روز دختـري در کنـار او      . دائماً به دنبال دختر هاي خوشگل بود

.نباشد
او این بود که قرصی را تولید کند که بتواند تمام نیاز هاي انرژي و دیگر نیاز هـاي بـدن را   ایده ي

طوري که هر انسان تنها الزم باشد که در اول صبح یک دانه از آن هـا را  . در طول یک روز برآورده کند
.ددیگر نیاز به خوردن هیچ چیز دیگر نداشته باش. مصرف کند و تا شب انرژي داشته باشد

.در این تحقیقش، یانک هم به او کمک می کرد
سر رسیدند و در حـالی کـه بـه نظـر مـی رسـید از       ) Nichoha(در همین زمان هورس و نیچوها 

.همدیگر قهر کرده اند، به سوي بابک آمدند و سالم کردند
گفـت  بـه او  . به همین خاطر جلوي نیچوها را گرفت که در کنار فمینی بنشیند. هورس عصبانی بود

.که برود و در کنار یانک که در آن سمت میز بود بنشیند
هورس بر روي صندلی کنار فمینی نشست و هنگامی که دستش را بر روي ران فمینی مـی کشـید،   

و البته بالفاصله چشمان خمار فمینی را دید که انگـار از روي  . با جلو بردن لبش از او درخواست لب کرد
.ندیده استهوس زیاد درخواست هورس را 

اما اینبار فمینی بسیار . چرا که هورس کمتر عادت داشت که پاهاي دختري را در روز روشن بمالد
.و لب هاي خود را به کندي به سوي هورس روانه داشت. راضی بود

سپس، هورس دستش را از پشت فمینی رد کرد و به پشت کمر صوفی رساند و ماالند، درحالی که 
در این زمان، ضربه اي که بر دستش وارد شد و باعـث شـد کـه او را کـه بـه      . بودچشمان خود را بسته 

.علت مصرف مشروب حالت عادي نداشت، به خود آورد
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همان دختري که دوره بیماري اطفالش را به پایان می برد . آن کسی که آن ضربه را زد، ویشا بود
.و در جراحی به اوج مهارت رسیده بود

ابک به آنجا برود، بـه وسـیله ي دوسـتان او در دانشـگاه یوکوهامـا در مـورد       ویشا قبل از اینکه ب
.اخالقیاتش تحقیق کرده بود

کسی است که خویشتن داري او دخترهاي یوکوهاما . می دانست که بابک یک ایرانی با ریشه است
چرا که . نیستو می دانست که هدف بابک از چنین رفتاري، تو کف گذاشتن دختر ها . را دیوانه کرده بود

.حتی یک مورد از هم بستر شدن بابک با هیچ دختري نشنیده بود
در حـالی کـه در حقیقـت بـه هـیچ      . کسی که ادعا می کرد کـه بـودایی اسـت   . نیچوها اهل چین بود

.نیچوها هم دانشجوي جامعه شناسی بود. صراطی مستقیم نبود
.می خواندنداین دو بیشتر با یکدیگر کتاب . صمیمی ترین دوست فمینی

تنها الزم اسـت کـه عقـل را آنقـدر     . عقل کامل است. عقیده ي نیچوها این بود که خدایی الزم نیست
.تقویت کرد که بتواند بزرگ و دور را به کوچک و نزدیک ترجیح دهد

.این دقیقاً همان حرفی بود که پس از نشستن بر روي صندلی براي هزارمین بار تکرار می کرد
علـت ایـن   . همان چیزي که تو می گویی. باشد. آن پنج نفر گفتند که دیگر خسته شدیمغیر از بابک،

همگی خدا را فراموش . حرف آنها این بود که دیگر در آن زمان مسئله ي خدا و تقابلش با عقل مطرح نبود
.و از یادآوري فرهنگ قید و بند چندین هزار سال پیش سخت هراس داشتند. کرده بودند

مـن هـم بـه بحـث هـاي جامعـه       . چرا که شما نمی گذارید که صحبتش را بکنـد : ابک گفت ناگهان، ب
و ادامه داد که بیاییم و ما هفت نفر که از جمله ي بهتـرین هـا هسـتیم، جـواب     . شناسی بسیار عالقه دارم

.واحدي براي این سوال بیابیم
.کندمقصود بابک این بود که وارد بحث شود و بتواند نظر خودش را عنوان

چرا که می دانستند که بابک دانشمند مغز و اعصـاب اسـت و دارد   . اما همگی آنها تعجب می کردند
.در مورد عالقه ي خود به جامعه شناسی می گوید

:بابک ادامه داد 
اگر قیدي نباشد، رهـایی  . به قید. اما رهایی به چیزي نیازمند است. شما همه به دنبال رهایی هستید

اما فرض کنید که فنـر فشـرده نباشـد،    . انسان طالب آزادي است. فنري را تجسم کنید. ودبی معنی می ش
.قید و بند، الزمه ي لذت است. دیگر رهایی معنایی ندارد

در همین زمان بود که بابک با خود اندیشید که نکند که این دفاع من از نیچوها که به حالت خمیـده،  
بر روي بابک دوخته بود، باعث شود شود که او به من عالقه مند نگاهش را که از جلوي یانک رد کرده و

. شود
.براي همین، با خود گفت که دیگر صحبت نخواهم کرد که این دو هفته هم بگذرد

:ویشا
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اینجـا هـر کـس در    . مثل اینکه یانک نتوانسته تو را با فضاي طرز فکر اینجا آشـنا کنـد  . بابک عزیز
.ندمورد رشته ي خودش صحبت می ک

.و ضمناً، باید بگویم که من شما را دوست دارم
پـس،  . این را گفتم که بدانید که در اینجا هر کس که از کسی خوشش بیاید، سریع عنـوان مـی کنـد   

.دوست دارم که بیشتر با شما باشم
.همه خندیدند

دلشـان  نیچو ها و ویشا به هیچ عنـوان کسـانی نبودنـد کـه در    . پندار هاي بابک غلط از آب درآمد
به همین خاطر بابک نفس راحتی کشید و این نـوع ابـراز عقیـده ي واضـح و بـی      . محبتشان را نگاه دارند

.صبر را مسخره و جالب پنداشت
در همان زمان که در فکر بابک چنین پندارهایی می گذشت، همگی از ابـراز عالقـه ي بـی سـابقه و     

:کردند و گفتندسریع ویشا به وجد آمدند و خنده کنان رو به بابک 
.ما هم تو را دوست داریم

:بابک براي اینکه نشان دهد که صمیمی شدنش را نشان دهد، پرسید
.اما نفر هفتمتان کجاست. من شنیده بودم که شما را هفت نابغه می خواندند

کرسی استاد تمامی حشـره شناسـی را   . به دانشگاه اوهایو. یانک پاسخ داد که او هفته ي قبل رفت
. اما تو، از لحظه اي که به اینجا آمده اي، همه ي ما را شاد کردي. اصالً انسان جالبی نبود. او دادندبه 

.شاید به خاطر لبخند اندکی است که دائماً بر لب داري. نمی دانم
نیچوها و هورس . سابقه نداشته که ما اینچنین با نشاط بر روي میز دور هم بنشینیم و غذا بخوریم

مـن کـه   . اما به خاطر تو است که امروز در یک زمان دور هم جمـع شـدیم  . همدیگر تشنه اندهم به خون
.عقیده دارم که دوست خوب، مانند لب گرفتن می تواند انسان را شاد کنند

و . نیچوها هم با پاهایش به سختی ضـربه اي بـه پـاي هـورس زد کـه در جلـوي او نشسـته بـود        
:لع سالح کرده بود گفت همانطور که با خنده اش هورس را خ

.ملزم کرد"هفت نابغه"، همه را به گفتن "...ما دیگر"و با گفتن . مثل اینکه بار دیگر هفت تا شدیم
و همـه را از  . و در انتها ابراز داشتند که مدت ها بود که چنین ناهـاري نخوردنـد  . ناهار را خوردند

.برکات حضور بابک می دانستند
ر آن روز اکثر مکان هاي دانشگاه را بـه بابـک نشـان داده بودنـد، خسـته و      پس از اینکه در بعدظه

.کوفته به خانه برگشتند
...

.شب اول فرا رسید
از خویشـتن داري او، نگـاه هـاي بریـده ي او     . دختر ها نقشه کشیده بودند که بابک را اذیـت کننـد  

.صحبت هاي اندکش، کالفه شده بودند
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که هفـت اتـاق در طبقـه ي اول    . بزرگ بود) همکفت و اول(دوبلکس ویالیشان یک ویالي دوطبقه ي 
. داشت

. طبقه ي همکف تنها یک هال بـزرگ، و آشـپزخانه ي متروکـه، و سـالن ورزش را تشـکیل مـی داد      
و آن طـرف تـر هـم ویالهـاي     . اطراف خانه را تا صد متر، چمن هاي سبز یکنواخت محاصره کـرده بـود  

.همان راسته، مطمئناً از عدد صد تجاوز می کردنددیگري وجود داشت که تنها در 
به همین دلیل، اتاقی را که براي بابک آماده . یانک و بابک تصمیم گرفتند که در یک اتاق زندگی کنند

.متروك. کرده بودند، همان سرنوشتی را پیدا کرد که آشپزخانه پیدا کرده بود
.ساعت یازده شب بود

ناگهان اتفاقی افتاد کـه توانسـت تمـامی    . مشغول حرف زدن بودندبابک و یانک دور میز نشسته و
.سوال هاي بابک را پاسخ دهد

در حالی که دسـتش بـه دسـتگیره بـود، از     . ویشا بدون آنکه در بزند، درب اتاق را تا نیمه باز کرد
.بابک و یانک تقاضا کرد که براي رفع خستگی، بهتر است که به حمام برویم

امـا  . ر لحظه یی کوتاه، صوفی با سینه هاي باز و آویزانش از پشت ویشا گذشـت در همان زمان، د
.همین کافی بود که هوش بابک را دچار اختالل کند

. حمامی را با خود تصور کرد که در آن، پنج تن از نابغه ترین دانشجویاي آنجا حضور دارند
اگـر اجـازه   . کـردن اسـت  صوفی دست ویشا را به آرامی گرفت و گفت که این چه وضـع خـواهش  

.در را به کلی باز کرد و جلو آمد. دهی، طریقه ي درخواست مودبانه را به تو نشان خواهم داد
تنها چیزي که باالتنـه اش را پوشـانده بـود،    . سینه هایش از سینه بندي که داشت بیرون افتاده بود

.همان جلوبند صورتی رنگی بود که دلش نمی خواست از او جدا شود
و در حالی که با سـینه هـاي خـود    . باز هم جلوتر آمد و در روي صندلی کنار تخت یانک نشستو

بازي می کرد، از یانک و بابک که مشغول بررسی متون کتاب هاي مغز و اعصاب بودند، عاجزانه تقاضا 
:و گفت . کرد که با آنها به حمام بیاید

. یندي ناهار خوشایند امروز را تکرار کنیمبه نظر من کار خوبی است که با حضور خودتان، خوشا
.و اما این بار در استخر زیر ویال

:و پس از آن از صندلی اي که در کنار بابک بود، بلند شد، و گفت 
.و منتظر شما هستیم. ما در هر صورت تا ساعت دوازده در استخر خواهیم بود

.و به بیرون از اتاق رفت و درب را بست
.می شدبابک داشت دیوانه

:گفت. یانکی که رفته بود و بر روي تختش دراز کشیده بود. رویش را به سوي یانک کرد
. این ها همیشه چنین لخت و عور هستند

:یانک پاسخ داد
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چند سالی . اصالً استخر زیرزمین متروکه است. آنها به افتخار تو چنین لخت و عور ظاهر شدند. نه
اما از امروز صبح که خبر شنیدن تو به گوش آنها رسیده، خواسته . تاست که هیچ کس به آنجا نرفته اس

. اند که طعم تو را هم بچشند
.امشب هورس هم با آنهاست: بابک گفت 
تنها تفریحش این است که هنگامی که در حمام است، ویشـا  . او همیشه با آنهاست. آري: پاسخ داد 

.ت او را بمالندو صوفی به او نگاه کنند و بعضی از اوقات هم پش
اما بـا  . بابک مطمئن بود که در نتیجه ي آن همه نزدیکی، حتماً پرده هاي همه شان پاره خواهد بود

.حرف هایی که یانک در ادامه گفت، متحول شد
:یانک گفت 

صوفی برعکس فمینی که به دروغ همجـنس  . من چندین سال بود که سینه ي صوفی را ندیده بودم
. باز خوانده می شود، یک همجنس باز قهار است
اما هر هفته اتفاق می افتد که هورس و صوفی و ویشا با . فمینی دیگر کمتر با هورس حرف می زند

بعیـد نیسـت کـه پـرده هـاي      . ه مرتب تکرار می کننداین کاري است که یکسال است ک. هم به حمام بروند
.ویشا و صوفی را پاره کرده باشد

براي بابک بعید ترین چیز جهان این بود که پرده ي ویشا هنوز به دست هورس پاره نشده باشـد،  
.در حالی که واقعیت داشت

.در مورد نیچوها هم سوال کرد
در . ی موقع همه چیز را به باد تمسخر می گیردنگاه نکن که بعض. او یک بودایی اصیل است: گفت 

زمینه ي جنسی، سخت تابع تفکرات قدیمی آیین خودش است و هیچ گاه نگذاشته که مـردي بـیش از لـب    
.همین اآلن هم که به اتاقش بروي، درش قفل است. گرفتن، به او نزدیک شود

.بابک همه چیز را فهمیده بود
و چنـد  . و مدام هم پرده ي خـود را مـی دوزد  . دانشگاه استفهمید که صوفی از لزبین هاي بزرگ

ماهی خود را نگاه می دارد و باز با مردي که براي اولین بار او را ببیند، جماع می کنـد و بـاز او را پـاره    
.می کند

.این کاري بود که در سه سال اخیر هفت بار تکرار شده بود
در ایـن هشـت   . ما این صوفی او را به بیراهه کشیدا. ویشا دختر با حجب و حیایی بود: یانک گفت 

حتی هنگامی که براي دیدن هورس بـه حمـام مـی    . ماهی که ویشا در اینجا است، او را برهنه ندیده بودم
.رفت، لباس بر تن داشت
.یک ساعت گذشت

و از اورگاسـم هـاي   . چرا که چهار ماهی می شد که با مردي جماع نکرده بود. صوفی ناراحت بود
پیاپی اي که به دستور خودش، به وسیله ي پسرهاي خوش قیافه ي دانشگاه انجام مـی گرفـت، بـه تنـگ     

.آمده بود
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تصور نشست و برخواست بر روي آلت بابک او را مدهوش . هنگامی که بابک را دید، دیوانه او شد
.اما مشکل این بود که بابک بسیار خویشتن دار بود. می کرد

.و بر روي مبلی نشست و بین دو پایش را مالش می داد. طبقه هم کف رفتصوفی به درون هال 
با دیدن این صحنه هورس که خودش را با حوله خشک می کرد، نظرش را خواست که چطور است 

.که به بچه ها بگویم و همه جمع شویم و جشن بگیریم
.همین هم شد

.رار است جشن بگیریمساعت یک بامداد بود که بچه ها را بیدار کرد و گفت که ق
بابک با اینکه تعجب کرده بود، اما تمایلش به شناختن چنین انسان هایی او را وادار کرد که به هال 

.طبقه ي همکف برود
همگی بر روي مبل ها نشسته بودند که هورس بلند شـد و دو شیشـه ي مشـروب را آورد و ادعـا     

.استکرد که اکنون، بهترین مشروب هاي جهان در دست من 
.در هفت لیوان ریخت

چـرا کـه   . سهم هر کس را جلویش گذاشت و با اشاره اي صـوفی را از ادامـه ي کـارش بازداشـت    
.نزدیک بود که خراب کاري کند و مجلس از حالت همیشگی فاصله بگیرد

صوفی هم دستش را برداشت و به سرعت لیوان شراب را گرفت و بدون اینکـه بـراي کسـی آرزو    
.ي برخورد لیوان ها را بشنود، تمام آن را سر کشیدکند و یا صدا

تنهـا  . تفاوت این شراب با شراب هاي عادي این بود که در کمتر از سی ثانیه انسـان را مـی گرفـت   
نکته اي که الزم بود که انسان در نظر داشته باشد، آن بود که اندك اندك سر بکشد کـه بـرایش خطـري    

.نداشته باشد
.سر کشید و به خاطر تجربه اي که داشت خطري او را تهدید نمی کرداما صوفی همه اش را 

ناگهان، ناگهانی تـرین  . همه لیوان هایشان را در دست گرفتند که با شماره دادن هورس سر بکشند
.اتفاق را به چشم دیدند

.بابک لیوانش را نگرفته بود
وصیه ي دیگـران مـی خواهـد در    تا آن لحظه همه فکر می کردند که بابک از آنهایی است که طبق ت
.چند روز اول خودش را وا ندهد و دل هم ویالیی هایش را بدست آورد

اما، از نظر آنها، نگرفتن آن لیوان شراب ناب، اوج بی فکري و اعتقاد بی خود به قید و بندهاي زایـد  
.بود

:فمینی گفت 
.بفرما و بیاشام

:بابک گفت 
تا به حال چنین کاري نکردم و می ترسم که اگر چنین کـاري را  من . من نمی توانم چنین کاري کنم

.بکنم، به خاطر بی تجربگی خودم کارهایی بکنم که از حد خودم خارج باشد

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



.بخور که غم هایت را برطرف کند. گفتند که پس اندك بخور
عقلم و دلم نمی خواهد که با مشروب. من عقل دارم. حتی یک قطره اش را هم نخواهم خورد: گفت 

.من غم را الزم می دانم. را از کار بیاندازم که غم هایم برطرف شود
.همگی مات و مبهوت با چشمهایشان بابک را که از پله ها باال می رفت، بدرغه کردند

. هورس دست صوفی را گرفت. همان زمان صوفی تکه اي انداخت و دیگران را به خوردن وا داشت
.آنگاه او را بلند کرد و با او رقصید. ا خیس می کندچرا که دید که دارد شلوارش ر

.دیگران هم با اندکی تعلل چنین کاري را کردند. بعد ذره ذره شروع به خوردن شراب کرد
اصالً وجود چنین انسانی را بعید می دانستند که بتواند براي خدایی که . همه به فکر فرو رفته بودند

.کندجایش معلوم نیست، اینچنین فداکاري 
...

.سه شبانه روز گذشت
...

.سه و نیم نیمه شب بود
بـه سـوي   . گلدانی بود که در سر راه سرویس قـرار داشـت  . صداي افتادن چیزي همه را بیدار کرد

.محل برآمدن صدا آمدند
. بابک را دیدند که دستش و صورتش را خیس کرده

.حدس هایی زدند
از بین رکاب هاي رکابی اش، خودشان را بـه دخترهـاي   اولین باري بود که موهاي پشمالوي بابک 

.ویال نشان می داد
:صوفی که بسیار مشروب خورده بود نتوانست جلوي خود را بگیرد و گفت 

.همه عمر دوست داشتم که یاري مثل تو داشته باشم
.هورس او را ساکت کرد

.استبابک ابراز تاسف و شرمندگی کرد که آنها را از خواب بیدار کرده 
.تو مرا متحول کردي. داشتم در مورد تو فکر می کردم. نیچوها گفت که من که بیدار بودم
.همگی هم حرف هاي مشابه زدند

از . آن هم نیمه شـب . و باز هم نماز. این همه نماز که در روز می خوانی، کافی نیست: یکی پرسید 
.ب عوضی اي هستیتو خشکه مذه. خواب نازت زدي که در دل شب، خم و راست شوي

و گفت خودش مـی خواهـد کـه بـراي     . هورس، باز، معذرت خواهی کرد. پرسش کننده، صوفی بود
.چرا که دیگر به صورت طبیعی به اورگاسم نمی رسد. رسیدن به اورگاسم، شراب بخورد

بابک باز پوزش خواست و نه به خاطر پوشش ناقصش، بلکه بی دقتی اش و بیدار کـردن دیگـران،   
.ده شد و دوست داشت که سریع به اتاق یانک برودشرمن

...
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.بعد ظهر روز چهارم
به آنجا رفته بود که نماز عصرش . بابک از پشت قفسه هاي دارو و تجهیزات آزمایشگاه بیرون آمد

.را بخواند
.در همان زمان، صوفی به ویشا و فمینی اشاره داد و گفت مرا نگاه کنید

.ولی نتوانستند. ند که جلوي او را بگیرنداما آن دختر ها دوست داشت
دوست داشت که بابک را که ایستاده بود و با سرنگی ماده اي . اما صوفی کارش را به سرعت کرد

.را به مغز موش هاي مونث تزریق می کرد را حشري کند
ک و ناگهان بابک را در آغوش کشـید و آلـتش را بـه پشـت بابـ     . از پشت، خود را به او نزدیک کرد

.چسباند و پس از چند ثانیه خود را به سرعت عقب کشید
.تقریباً بیهوش شده بود

همین امر بود که شادي فراوانـی را در او تولیـد کـرده    . بدون هیچ مالشی، به اورگاسم رسیده بود
چرا که مدتی بود که احساس می کرد مشکل پیدا کرده است و همین شده بود که مشغول پیدا کردن . بود
.علمی بر روي مسئله ي اورگاسم طوالنی شد و آزمایشاتی را انجام می دادراه 

اما هنگامی که اورگاسم سریع خود را دید، هم او و هم اطرافیانش فهمیدند که تمام قـوه ي جنسـی   
.به جنس آلت و نرمی پوست بستگی ندارد

. نامی به بار داشته باشدآنها فکر می کردند که بابک و خشکه مذهبی او، براي ویالي هفت نابغه بد
.اما چنین نشد

همه شان قبول داشتند که اکثر دخترهاي سال غذاخوري دوست دارند که بیایند و در کنار میز آنها 
. بنشینند

بعد ها طبق نامه اي که به فمینی داده بودند، که بالغ بر صد دانشجوي دختر از او درخواست کرده 
.تفکر بابک براي ما سخنرانی کنبودند که از چگونگی شخصیت و طرز 

.چرا که مخالف حرف هاي گذشته اش بود. ولی فمینی چنین کاري را نکرد
.ولی دانشجویان دختر به خود اجازه نمی دادند که از بابک سوالی بکنند

و نه به اینکه حتی جرات یـک  . نه به آن عشقبازي هاي بی اندازه ي دیگران. دو حالت کامالً متفاوت
.ا هم به بابک نداشتندسالم ر
...

.یک هفته گذشت
.در حالی که چنین هدفی نداشت. بابک کم کم خود را در دل هاي دخترها جا داده بود

چند نوبت هم میز درازي را در سالن غذاخوري خالی کردند و به هیچ پسري اجازه ي نشستن بـر  
.دور آن ندادند

.میز قرار دادند که همگی بتوانند او را ببینندهمه دختر ها نشستند و بابک را در منتهی الیه
.اما به سفارش فمینی مجبور به انجام چنین کاري شد. بابک نمی خواست چنین کاري بکند
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...
.شب یازدهمین روز

اما چیزي را دیدند که بسـیار تعجـب   . باز هم قرار شد که در پایان شب، در ویال جشن گرفته شود
.فکر می کردند که او هم ذره ذره دارد رنگ آنها می شود. آمده بودبابک هم به پایین . کردند

چرا که خودشان را می دیدند که روز به روز بیشـتر بـه   . اما خودشان این امر را بعید می دانستند
.شکل بابک شده اند

دیگر ، صوفی هنگامی که در اتاقش تنها بود و زمانی که هورس بـراي ارضـایش بـه او کمـک مـی      
.یا اگر می خورد، کم تر از قبل. مشروب نمی خوردکرد، 

.و غیر از او، همگی قرار گذاشته بودند که مشروب را تنها به شب هاي جشن اختصاص دهند
:بابک گفت 

.چرا اینطور به من نگاه می کنید
.آمده ام که در این آخرین شب ها با هم ویالیی هایم باشم. من کاري با شما ندارم

:و گفت 
من دو سال است که . براي او اتفاق بدي افتاده است. او نامزد من است. از با من تماس گرفتشهرن

.انتظار ازدواج با او را می کشم
مثل اینکه هفته ي قبل پس از پایان دوره ي تحصیلش به ایران بازگشته و چند دقیقـه بعـد از ورود   

.به ایران تصادف کرده و پاي راستش به شدت صدمه دیده است
کس دیگري براي من پیغام داد و مـن  . براي همین است که سه روز است براي من پیغامی نگذاشته

اینکه بـه ایجـا آمـدم تنهـا بـه      . دوره ي تحصیل من نزدیک دو هفته است که تمام شده است. متوجه شدم
کامـل مـی   و اینکه مدارکم تـا سـه روز دیگـر   . خاطر این بود که با طرز فکر دانشجویان اینجا آشنا شوم

.شود و باید به یوکوهاما برگردم و بگیرم و به سوي کشورم پرواز کنم
آن گریه هاي شب گذشته ي مرا که دیدید، التماس من از خداي بزرگ بـود کـه شـهرناز را زودتـر     

.خوب کند
.مثل اینکه در ایران او را عمل کردند و حالش هم خوب است

. مارستان بستري استدر بی: و همینطور که بقض کرده بود گفت 
. ولی حرفش را تـا نیمـه زد و قطـع کـرد    . همین موقع صوفی از روي عادت، چیزي به نظرش رسید

.اما پشیمان شد. می خواست بگوید که هورس، برایش شراب بریز
می خواهم در کنار شما باشم تا شاید بتوانم این آخرین ساعت هاي فراق از شهرناز را : بابک گفت 

.بیاورمتاب 
در حالی که اگر از آنها سوال می کردند که فکر مـی کنیـد کـه یـک     . نزدیک بود که اشکشان در آید

عقیده اگر بخواهد بر دل شما وارد شود و شما را گریه بیاندازد، چه مدت طول می کشد، شاید می گفتنـد  
.که ده سال
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.اما چنین چیزي رخ داد
:بابک گفت 

.من جلوي شما را نمی گیرم
. آن ها خنده شـان گرفـت  . من شما را نگاه می کنم. اگر می خواهید که مشروب بخورید ایراد ندارد

.چرا که رسم بر این بود که یا همه بخورند، یا هیچکس
.ولی صوفی نتوانست که طاقب بیاورد

.لیوان را تا نیمه سر کشید
.و بلند شد و تلویزیون را روشن کرد

.سکسی را در قالب داستان می ساختشبکه اي را زد که فیلم هاي 
جزیره اي را نشان می داد که انسان هایی جماع می کنند و هنگامی که خسته می شوند، دسـت بـه   

روستاهایی که تمام افراد آن لخـت مـادر زاد بودنـد و در طـول شـبانه روز بـا آلـت        . خودکشی می زنند
.آویزان به این سو و آن سو می رفتند

:بابک گفت 
.لم هایی می سازندعجب فی

. یانک گفت می خواهی تلویزیون را خاموش کنیم
.درست این است که من از اینجا بروم. صوفی می خواهد نگاه کند و لذت ببرد. نه: بابک گفت 
:ویشا گفت 

. این فیلم نیست
:بابک در حالی که از مبل خود بلند شده بود و در حال باال رفتن از پله ها بود، گفت 

.یعنی چنین جزیره اي است. ممکن استمگر 
جزیـره ي تفریحـی اسـت کـه معمـوالً      . "اوگاساوارا"اسمش هست، . بله که وجود دارد: یانک گفت 

خیلـی از آنهـا هـم    . دیوانه هایی که توانایی جماع دارند را به آنجا می برند تا مرگ شیرینی داشته باشـند 
را در اینجا مد کـرده  "چند دوست همزمان"مانی که فرهنگ آن ز. دانشمندانی هستند که از اینجا رفته اند

بودند ولی به همدیگر نمی گفتند، بسیاري از دانشـمندانمان را بـه خـاطر خیانـت دیـدن از دوستشـان، از       
.آنها دیوانه شدند. دست دادیم

چرا که با فکر کردن پیرامون دو دوست در یک زمان، به پوچی محبت پی بـرده بودنـد و تـوجیهی    
.راي زنده ماندن نیافتندب

از همان پنج . اما به کمک و لطف خانم فمینی، قرار شد که دیگر به یکدیگر دروغ نگوییم و ریا نکنیم
.سال قبل بود که تنها چند نفر از دانشمندانمان به جزیره رفتند

:فمینی گفت 
تی لطف کردم، دل مرا اینکه گف. طبق اصل خودم، باید بگویم که من تو را دوست ندارم. جناب یانک

.تکان نداد
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:ویشا به شوخی گفت 
پس، براي اینکه جناب بابک بتواند از طرز زندگی آدم ها بیشتر مطلع شود، بیاییم یک سفر تفریحی 

!به شرطی که زیاده روي نکنیم. هم به آنجا بکنیم
:بابک گفت 

.مگر می توانیم به آنجا برویم
شهرك توریسی درست کردند که از حمله ي دیوانه ها در امـان  در آن جزیره یک . بله: ویشا گفت 

چرا که بسیاري از آن دیوانه ها دانشمندان بزرگی هستند که اگر از . به سختی هم حفاظت می شود. است
.احساس پوچی در بیایند می توانند بسیار خطرناك باشند

.دوست دارم که آنجا را ببینم: بابک گفت 
.ز اینکه خودم را براي رفتن آماده کنم، آن جزیره را ببینمپس بهتر است که قبل ا

چرا که چنـین کارهـایی هـم مـی     . آن جزیره به جزیره ي آدم خوار ها معروف است: هورس گفت 
.من چند دفعه به آنجا رفته ام. کنند

:و با لحنی تازه گفت 
دانند که آنجا زیـاد بـراي شـما    ولی جناب بابک خان که بسیار عالقه دارید که آنجا را ببینید، باید ب

.مناسب نیست
.همگی خندیدند و خودشان را براي صبح فردا آماده کردند

...
:جزیره ي اوگاشاوارا ـ معروف به جزیره ي آدم خوار ها

در آن تئاتر گفتگو هاي پایـانی دانشـمندي را بـه    . در شهرك ایمن جزیره ، تئاتري برگزار شده بود
.که از توجیه خود براي خودکشی می گفتنمایش در آورده بودند 

به سـراغ یکیشـان مـی رفـتم، آن یکـی جلـوي       . از ته قلب. می گفت که من، دو نفر را دوست داشتم
.فهمیدم که جهان پوچ است و محبت بیفایده ترین چیز. و بالعکس. چشمانم ظاهر می شد

گردن خود انداخته و با پاي خود بعد نشان می داد که بر باالي سکوي دار رفته و حلقه طناب را به 
.کنده ي چوبی را از زیر پاي خود خارج کرده و خود را می کشد

:بابک گفت 
و بدترین نمایش است، اگر فکر درستی را . نمایش عالی اي است، به شرطی که درست اندیشه شود

.به دنبال نداشته باشد و چاره ي خوبی جستجو نشود
...

. شب شد
.العاده مجلل جزیره که به سبک ژاپنی طراحی شده بود، اتاق هایی اجاره کردندهمگی در هتل فوق

. براي بابک دختري را آوردند
.در حالی که نبود. در حالی که فکر می کرد که از ترفند هاي صوفی است. امتناع کرد
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تر است که گفتند که این جا روال اینطور است که هر کس به این جزیره می آید، براي روحیه اش به
.و این اجباري است. شب را در کنار زنی باشد
دختري بود که به نظر می رسـید  . به این خاطر که دلش براي آن دختر سوخت. بابک هم قبول کرد

.که از روي فقر به این جزیره آورده شده است
.ردبگذار بیاید و یک شب آرام باشد و امشب را در زیر چنگال مردي به سر نب: با خود گفت

بابک او را اشاره کـرد کـه بـه    . دختر در گوشه ي از اتاق نشست، در حالی که به سختی می لرزید
. روي تخت برود

با خود سوزنی زهرآلود آورده بود که پس از تماس مردي قریبـه بـا   . دختر خیال خودکشی داشت
ر دیگـرش کـرده   همـان کـاري کـه دو خـواه    . خودش، سوزن را به دورن قلبش فرو کند و خود را بکشـد 

.بودند
دید که بابک در حالی که بر روي زمین دراز کشیده، رو تختی را روي خودش . اما چیز عجیبی دید

.کشید و رویش را برگرداند
.ارباب، من آماده ام: دختر سوال کرد 

.امشب را آسوده بخواب: بابک که چشمانش از حالت گریه، گرم شده بود گفت
و یک شب را مانند ارباب ها تـا صـبح، در روي زیبـاترین تخـت هـاي      دختر هم نفس راحتی کشید

.جهان به صبح رساند
...

.صبح شد
بابک پس از اینکه نماز صبح را خواند، روي زمین نشست و در رایانه اش را باز کرد و پیام عجیبی 

:را دید
.این را برادر شهرناز فرستاده بود. شهرناز مرده است، متاسفم

و ناگهان فریادي نه چندان بلندي کشید که دختـرك را از  . د، در سکوت محض فرو رفتاین را خوان
.خواب بیدار کرد

دخترك در حالی که دلش نمی خواست که بیدار شود، از حالـت دراز کشـیده بلنـد شـد و بـر روي      
سیده چون به آروزیش ر. و پاهایش را از فرط خوشحالی، آویزان کرده بود و تکان می داد. تخت نشست

.آرزویش این بود که یک شب تا صبح بدون هیچ کاري بر روي این تخت هاي مجلل تا صبح بخوابد. بود
.همینطور به بابک خیره شده بود

.فکر می کرد که بابک هم دیوانه شده است
.اما دخترك به کنار او رفت و گفت که من از تو نمی ترسم. بابک از او خواست که به بیرون برود

. ار دیگر از او خواهش کرد که به بیرون برودبابک ب
.این نشان تشکر من است. می خواهم که شما را ببوسم: اما دخترك گفت 

. این چه کاري است: بابک گفت 
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همیشه می خواستم که چنین انسانی را . من باید چنین کاري کنم: و دخترك با ولعی مضاعف گفت 
.لطفاً مرا به آرزویم برسانید. این آرزوي من است. وجود داردکسی که در داستان ها. از نزدیک ببینم

:بابک بلند شد و به سوي دختر رفت و گفت 
و جلوتر رفت و پیشانی دخترك را بوسید و از او چیزي ... . چنین چیزي امکان ندارد، اما می توانم 

.خواست
م، بـرو و در اتـاق صـوفی،    براي آنکه مطمئن شـو . براي تشکر می توانی مرا مطمئن بسازي: گفت 

.همان دختري که از همه زیباتر است، و با ما به اینجا آمده، مشغول نظافت شو و ببین که چه خبر است
.دختر رفت و وظیفه ي خود را به خوبی انجام داد

صوفی، همان کسی که از همه خوشگل تر بود، دیشب وارد اتاق ما : سه ساعت بعد برگشت و گفت 
.این را براي ویشا تعریف می کرد که من شنیدم. نه ي شما پیامی گذاشتشد و در رایا

. خدانگهدار. اسم ویشا را هم که یاد گرفتی. ناقال. معلوم است که دختر زرنگی هستی ها: بابک گفت 
.ممنونم. دیگر با تو کار ندارم

گانه خوشی عمـر  ی: دخترك جلو تر آمد و از یک قدمی، بوسی را به سوي بابک پرتاب کرد و گفت 
.و براي همیشه به خاطرم خواهد ماند. من، بوسه اي بود که بر پیشانی من زدید

.در حالی که تنها شرت و کرست آبی رنگی به تن داشت. صوفی وارد شد
.این خبر چین تو بود. فهمیدم. اه: گفت 

.می خواستم تو را از شهرنازت بگیرم و براي خود کنم
اگر هم شهرنازي وجود نداشـت، بـاز مـن    . ي من به خاطر، شهرناز نیستخویشتن دار: بابک گفت 
اینکه به سوي شما میل نمی کنم به این خاطر است که به خدایی اعتقاد دارم کـه همیشـه   . هرزه نمی شدم

.ولی تو کار اشتباهی کردي. مرا می بیند
متوجه نادرست بـودن آن  آنگاه براي شوخی ادامه داد؛ ممکن بود که من از طرز نوشتن اشتباه تو 

اصالً می خواي بیا و من آلت گوشتی ام را به تو نشان دهم تا راحت . پیام نشوم و آنگاه سکته می کردم
.شوي

.و رفت. من که سر از کار پسرت در نیاوردم: صوفی گفت 
اشتباه نوشتن نـام  . بابک از روي صوفی متوجه شده بود که او از دیشب تا صبح مست بوده است

.شهرناز را هم به حساب مستی صوفی گذاشت
...

.شب دوم
می خواست بداند که آیا . چرا که صداهایی شنیده بود. یانک به آرامی درب اتاق نیچوها را باز کرد

.دخترهاي همردیفش، مردي را به اتاق خود آورده اند یا خیر
.ناگهان صحنه اي را دید که او را تا یک قدمی دیوانگی به پیش برد

.هورس را دید که همزمان در حال جماع با صوفی و ویشا و نیچوها بود
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در آن . هر چهار نفرشان آنقدر مست بودند کـه متوجـه ورود یانـک نشـدند    . تخت کامالً خونی بود
همان شب بود که یانک فهمید که در طول این مدت، ویشـا  . شب، سه پرده به دست هورس پاره شده بود

.چرا که فکر می کرد که دختر خودداري است. باکره بودن نیچوها اطمینان داشتاز . باکره مانده است
اما مثل اینکه آن شب، به علت مصرف باالي الکل مخلوط با ماده ي جدیدي که خود درسـت کـرده   

.و باعث شده بود که تا صبح عشق بازي کنند. بودند، عقلشان کامالً معطل شده بود
...

:گفت . و او را بیدار کردفمینی به اتاق یانک آمد 
.هورس، از دیشب تا صبح با ویشا و صوفی و نیچوها عشق بازي کرده است. می دانی چه شده

:یانک که این صحنه را می دانست گفت 
.آیا پرده هایشان را هم پاره کرده؟ من این ها را خود می دانم

شد، پس از سال ها از یانک مغذرت فمینی در حالی که به نظر می رسید چیزي را نگفته رها کرده با
:خواهی کرد و به گفتن این جمله اکتفا کرد و به آرامی از اتاق خارج شد

آن کسی که هفت سال قبل دوستش داشتم و هنوز هم دارم و به خاطر نرسیدن به او، آزادي مطلق 
.بی ریا را مطرح کردم، تو بودي

...
.آزمایشگاه هفت نابغه. روز سیزدهم

ابک به یانک توصیه کرد که ساخت چنین دارویـی را بـراي انسـان از خـاطرش دور کنـد،      هر چه ب
.جواب نداد

.صبح، هر چه یانک به دنبال فمینی گشت، او را نیافت
.تمامی شان مانتو به تن داشتند. در موقع ظهر بود که دختر ها را دید

ود را بابـک و فمینـی را بـا شـهرناز     در نظر یانک، مانتوي فمینی آنچنان او را زیبا کرده بود که خـ 
.چرا که وصف شهرناز را شنیده بود. خود مقایسه می کرد

.فمینی سخت تغییر کرده بود. فمینی به سوي یانک رفت و در انتهاي میز نشست
. پس از هشت سال، دوباره آن احساس به یانک دست داده بود. یانک احساس تولد دوباره می کرد

:ن داشته بود به صورت بسیار نا مشخص به فمینی گفتعالقه اي را که پنها
.می شود از شما خواهش کنم که امروز ناهار را در کنار هم باشیم. خانم فمینی
.وظیفه ي زن است که به پیش شوهرش برود. شما بنشینید: فمینی گفت 

.بابک، بسیار ممنونم: فریاد زد. یانک ناگهان از شادي منفجر شد
.بابک رفته است یا نه: فمینی گفت 
اما مثل اینکه شـما بـه شـهر    . از صبح تا اآلن منتظر شما بود که با شما خداحافظی کند: یانک گفت 

پس، مجبور شد که بدون خداحافظی اینجا را ترك کند و براي جمع کردن . رفتید که لباس هایی تهیه کنید
.وسایلش به یوکوهاما برود
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که موش مذکر بدون آنکه میل به حرکتی داشته باشد به کنج ظرف یعنی همان زمانی. روز پانزدهم
.حدود یک ساعت بود که موش همین حالت خود را حفظ کرده بود. شیشه اي پناه برده بود

اما ایـن را دریافتـه بـود کـه اگـر      . یانک از خوشحالی درب آزمایشگاه را باز کرد و به بیرون دوید
. درست کند، به خاطر پیچیدگی انسان، ده سال طـول خواهـد کشـید   بخواهد چنین دارویی را براي انسان

.اما همین کشفش هم می توانست او را مبتکر سال دانشگاه کند
...

.دیروز بابک وسایل خود را جمع کرد و براي همیشه ژاپن را ترك گفت
...

.فرودگاه تهران
.به سوي او دوید.اشک در چشمانش حلقه زد. بابک، شهرناز را از دور دید. شب بود

.تا اینکه ناگهان افتاد. شهرناز کشان کشان خود را با پاي گچ گرفته به بابک نزدیک می کرد
بابک، درست در همان زمان که افتادن شهرناز را دید، بی اختیار پایش حرکت الزم را نکرد و زمین 

.خورد و بر روي زمین کشیده شد
ن بود که همدیگر را بـه سـختی در آغـوش بکشـند و یـک      تنها خواسته شان ای. به هم نزدیک شدند

.ساعت در همان حال بمانند
و به خـاطر  . پس، به همدیگر رسیدند و در یک قدمی همدیگر قرار گرفتند. اما، آنها عقد نکرده بودند

.اشک هاي فراوانی که از چشم هایشان روان بود، نمی توانستند همدیگر را به خوبی ببینند
:شهرناز گفت 

.سالم
.بابک با شنیدم سالم شهرناز، دوباره به زیر گریه زد

:شهر ناز ادامه داد 
.آن هم استاد تمام شدنت را. می خواهد استادي ات را به تو تبریک بگوید. پدرم آنجاست

:بابک به سختی خود را جمع و جور کرد و گفت 
از بهتـرین شـرکت هـاي اینجـا کـار      شنیده بودم که در این دو هفته اي که به تهران آمدي، در یکی 

.گرفته اي
!مثالً می خواي بگی که عقلت درست کار می کنه. حرف هاي مسخره نزن. اي شیطون: شهرناز 

بابک در حالی که نفسش بند آمده بود، بر روي زانو هاي خود نشست و سپس، سجده کنان خدا را 
.و  بوي خاك وطن بر مستی او افزوده بود. شکر کرد

.اش بند نمی آمدگریه 
اما به هر صورت از زمین برخواست و با شهرناز به سوي پدرش که در بیرون سالن انتظار مانده 

. چهل پنجاه متري فاصله داشت. بود به راه افتاد
:بابک کم کم اشک هایش را به درخواست شهرناز پاك کرد و گفته ي دعاگونه اي کرد
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.خدایا شکرت
.من، نعمتش را بر من تمام کردخدا، با فرستادن تو براي

.من از خوشحالی داره خفه می شم
چند لحظه بعد، هنگامی که برادر شهرناز، بچه ي یک ماهه ي خود را به همسـرش داد، بابـک را در   

:آغوش گرفت و گفت 
.ایران به چنین انسان هایی افتخار می کند

.امثال نامزدم افتخار می کندحتی، به قول شهرناز، جامعه ي بشري به : همسرش گفت 
و آن شد که در فرداي آن روز خطبه ي عقد بابک و شهرناز، در حضور هفتاد تن از برجسته ترین 

.استادان ایران، خوانده شد
در همان جا، بابک سخنرانی چند دقیقه اي خودش را که روال کار بود، در سه کلمه خالصه کرد و 

.توضیح اندکی داد
.خدا، خدا، خدا

.و عشق شهرناز
کـه  . که شاد شوند. تمام تالش من شده اینکه بندگان تو را به سوي تو هدایت کنم. اي خداي بزرگ

اما مگر خودت نمـی تـوانی   . گنجی را که من پیدا کردم و اتفاقاً در دل خودشان هم هست را استفاده کنند
.ت می برمپس من تنها تالشم را می کنم و لذ. چنین کنی؟ البته که می توانی

...
.ساعت عدد یازده را نشان می داد

.در همان لحظه یانک به سمت ویالي هفت نابغه به راه افتاد
دلش می خواست که هـر چـه زودتـر فمینـی را     . چنان خوشحال بود که در پوست خود نمی گنجید

.ببیند و او را از کشف خودش مطلع سازد
.درب ویال را باز کرد

.میان باال رفتپله ها را یکی در 
.وحشتی قلبش را فشرده ساخت. صدایی شنید. به سمت اتاق فمینی رفت

.ولی بفرمایی به گوشش نرسید. در زد
.در حالی که نفس نفس می زد، درب را باز کرد

.صحنه اي را دید
. ریـا بـود  . فهمید که تمام حرف هاي فمینی که در طول دیروز و پریروز به او گفته بود، دروغ بـود 

. آن صحبت هایی که به ظاهر بوي شهوت نمی داد. آن به پایین انداختن سر ها. آن مانتو ها. آن حجاب ها
.یا اگر هم دروغ نبود، در این دو روز تغییر کرده بود

اما، یانک نتوانست که علـتش  . فمینی، بدون آنکه شرابی نوشیده باشد، با هورس مشغول جماع بود
.را دریابد
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و حـدس مـی   . که فمینی دو روز است که از ایده ي آزادي خود فاصله گرفته اسـت تنها می دانست 
با خود می گفت که شاید این پوشش کامـل او را منـزوي کـرده و او    . زد که علت خیانت او، پوشش باشد

.عقده اي شده است و نتوانسته خود را کنترل کند و به من خیانت کرده
...و . عتمادي بودبعد ادامه داد که فمینی دختر قابل ا

.تمام این افکار در مدت چند ثانیه از خاطرش گذشت
هورس، در حالی که با دست هایش پا هاي ظریف فمینی را در هوا و به دور از هم نگاه داشته بود، 

.آلتش را مدام داخل و خارج می کرد
.ناگهان فمینی متوجه ي حضور یانک شد

ی جز ایـن نبـود کـه صـحنه ي عشـق بـازي دو نفـره ي        علت آن حالت کرخت. یانک، لمس شده بود
هورس را با دختري مشاهده می کرد که هشت سال بود او را در خاطرش دوست داشت و به هیچ کسـی  

. مخصوصاً در دو روز اخیري که به خاطر آموزه هاي بابک پوششی از مـانتو بـه تـن داشـت    . نگفته بود
.ردپوششی که او را صاحب ظاهر فریبنده تري می ک

در حالی که خون خشکیده اي الي پایش را سـیاه  . فمینی هورس را پس زد و از تخت به پایین پرید
.کرده بود

اما یانـک بـه سـرعت از درب ویـال خـارج      . فمینی تا لبه ي پله هاي طبقه ي اول به دنبال یانک دوید
.شده بود

. از یانـک او را ذوق زده کـرد  نامه ي . ساعت دوازده، بابک مشغول چک کردن پیغام هاي خود بود
:نامه ي یانک را دید که در یک خط نوشته شده بود 

"آیا من انسان خوبی هستم؟، امان از خیانت، خیانت، خیانت"

...
.ساعت دو و نیم بود که جسد یانک را از تیر چوبی پایین آورند

ا این تفاوت که کنده ي زیر ب. او، خود را، به همان روشی که از آن تئاتر به خاطر داشت، کشته بود
.پایش را نیانداخته و تنها پایش را از روي آن برداشته و آویزان کرده بود

.پایان
11/11/1386

-----
)حامد احمدي(26حامد

www.hamed26.blogfa.com
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به نام خدا

خواب پریشان

پنج: شماره داستان 

...پیشگفتار 

:حافظ
بنهعذرراهمهملتدووهفتادجنگ
.زدندافسانهرهقتیحقدندیندچون

...شروع 

.از قدیم گفتند که خواب هاي بدتان را براي کسی بازگو نکنید
آن را بنویسـید و در گوشـه   و جدیداً هم شنیدم که اگر می خواهید چیزي را فراموش کنیـد، 

.اي بگذارید
...........

.ناگهان از خواب پریدم
اولین فکري که بـه نظـرم   . حیران بودم که چه باید بکنم. وحشت ناك ترین خواب عمرم بود

.و خواندم. رسید این بود که چهار تا نماز دو رکعتی بخونم
:خوابم اینطور بود

............
:مدت ها بعد ـ بهشت

.ولی لحظه به لحظه شفاف تر می شد. مه چیز غیر مشخص و کدر بوده
بیشتر حواسم را جمع . احساس کردم که در یک ورزشگاه بزرگم. اولین احساسم چنین بود

.کردم
.درست در پشت مربیان دو تیم. ردیف هشتم. دیدم که روي یک صندلی نشسته ام. بله
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.که خیلی خیلی خیلی بزرگ استدیدم که ورزشگاهی است . سرم را باال گرفتم
و اینکـه  . چرا که تماشاگران زن و مرد قاطی بودند. کم کم داشتم می فهمیدم که خواب است

.من که در ایران بودم و براي دیدن فوتبال، به زن ها اجازه نمی دادند
بـا خـود گفـتم کـه ایـن      . تعجب کردم. هورا کشیدندبا همتماشاگراندیدم که تمامیک دفعه

.او هورا می کشندهمه براياینکیست که
.تیم محمد.بازي می کردشدر پست دفاع چپ تیم. او محمد بود. دقت کردم

ایـن را از روي تختـه نمـایش    . اسم تیم مخالف هم، تا آنجایی که یادم مـی آیـد، جـواد بـود    
.فهمیدم

هـر دو بـراي تـیم محمـد     . علی سانتر کرده بود. توپ را دیدم که براي عمر سانتر شده بود
.دبازي می کردن

خود امام . چند دقیقه اي گذشت که متوجه شدم که اکثر بازیکنان تیم جواد، امامان ما هستند
.جواد مربی بود

.مربی تیم محمد هم، ابوبکر بود
. ناگهان ضد حمله اي شد

اگر سانتر می کرد، حر در موقعیت خوبی . توپ در لب خط زیر پاي امام حسین قرار داشت
تري که در کنار خط بود چیزي شنید و از فـرط خنـده نتوانسـت سـانتر     اما از دخ. قرار می گرفت

.خود را تکمیل کند
همین تعلل چند ثانیه اي اش کافی بود که بازیکنی که پشتش نوشته بود داوود، آمد و توپش 

.را زد
. حسین، کماکان ایستاده بود و به فکر فرو رفته بود

.عویضش می کردندچند لحظه بعد، به خواسته ي خودش، داشتند ت
. یکی دو دقیقه بعد، آن خانمی که به او چیزي گفته بود، از کنارم رد شد

:پرسیدم
به او چه گفتی که به زیر خنده زد و فکري شد؟

.و او براي من حرف زد
:حرفش چنین بود

در حالی که خبـر  . دوست داران تو، مهر تو را از کربال به عنوان تبرك به بالد خود می برند
!دارند که خاکش، براي شهر شانگهاي استن

.پایان
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  به نام خدا

  

  "روياي شيرين"داستان 

  

  شش: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  
  

  

  :نويسنده

  .نعمت هاي خداوند است خواب از بزرگ ترين

  

  ...شروع 

  

  . ي ديدمخواب

  .اما نمي دانم كه علتش چه بود

كه به درون زمـين فوتبـال    همان كليپي كه زن لختي را نشان مي داد. شايد به خاطر آن كليپي بود كه ديدم

چرا كه پوشش اگر . البته پايين تنه اش را پوشانده بود كه كاش نمي پوشاند. آمده و كف هزاران مرد را بريده بود

ولي اگر از انصاف نگذريم، آن شـرت قرمـز و   . از يك حدي كمتر شود، انسان دلش مي خواهد كه تا انتها كم شود

  !فوق العاده بود ،آن چيزهاي ديگر

  .و يا مي تواند به اين خاطر باشد كه شام كم خورده بودم
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...............  

  .2020سال 

  ).Rose(رز شهر ميامي ـ هتل پنج ستاره ي 

اما ابعادش طوري بود كه مي شد هشت نفـر  . خودم را در تختي يافتم كه يك نفره بود. از خواب بيدار شدم

چـرا كـه آينـه بـه     . آينه اي كه انسان مي توانست هنگامي كه دراز كشيده است خود را ببينـد . بر روي آن بخوابند

  .سقف چسبيده بود

  .ي مي كرددر و ديواري كه بچه ي شش ماهه را هوس

لوستر كه چنين بـود، ديگـر خـود تصـور كنيـد كـه       . لوستري كه تمام هنر هاي جهان در آن جمع شده بود

  .تابلوي ديوار و گچ بري ها و ظروف داخل آن چطور بود

از دور مي شد حدس زد كه حدود چند هـزار نفـر در كنـار سـاحل     . كرده بودتراسي داشت كه رو به دريا 

  .لولنددارند در همديگر مي 

  .حدس مي زنم كه حدود طبقه ي دوازده، سيزده بودم

  .زياد مهم نيست

من را هم جو گرفته بود و دلم نمي خواست در حالي كه . گفتم كه بفرماييد تو. زنگ اتاق من صدايش درآمد

  .كه از تخت بلند شوم

  . اما دختري بود. زني وارد شد

  .خواست كه هر چي داره بده، اونو به دست بيارهآدم دلش مي . آخرش بود. دلم برايتان چه بگويد

چرا كه در اكثر خواب هايم روال اينطور بود كـه تـا   . ترسيدم. كم كم داشت متوجه مي شدم كه خواب است

  .قصد نزديكي مي كردم، صحنه كدر مي شد

  .سالم كرد

  .چرا كه ديدم كه فارسي مي داند. ولي ناگهان از جا پريدم. سالم: بالفاصله گفتم

اول به ذهنم رسيد كه شايد در اين هتل معروف، براي هر مسافري، كارگر ها و گارسن هايي را مي گمارند 

  .صحبت كند مهمانكه به زبان همان 

مسـافرين هتـل، نيازهـاي     ييا باز فكر كردم كه شايد گارسني را مي گمارند كه عالوه بر رفع نيازهاي غذاي

  .دنديگرشان را هم برطرف مي كن

  .اينها در مدت كمتر از يك ثانيه از مخيله ام گذشت همه ي

  .جلو تر آمد و در را بست

  .شما قصد نداريد كه درست بنشينيد: با لحني كه نشان شخصيت باالي او بود گفت

  : ... . گفتم

باز هم جلوتر آمد و روي تختم . ولي اين را بگويم كه چيزي گفتم كه خيلي خوشش آمد. بگذريد كه چه گفتم

  .تنشس

خدايا، درسته كه كمتر كاري مي كني كه خواب هـاي صـحنه دار ببينـيم،    : گفتم. يك لحظه خدا را شكر كردم

  .اما اينجوريش رو كه ديگه نديده بوديم

  .چرا كه خواب به اون كيفيت تا به حال نديده بودم. داشتم از خوشحالي پر در مي آوردم

  .كنيد، هيچ خرجي ندارهاينو هم كه همه مي دونن كه تو خواب هر كاري ب
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  .شروع كرد به صحبت كردن

  .چرا كه دلخوري همانا و كدر شدن صحنه ي خواب، همانا. من هم كاري نمي كردم كه از من دلخور بشه

اين را به اين خاطر به شما گفـتم كـه احسـاس كـردم كـه تصـور كرديـد كـه مـن          . من گارسن نيستم: گفت

  .يازده تا پانزده هستممن رئيس قسمت پذيرايي طبقات . گارسنم

  .و بعد چيزهايي گفت كه زياد مهم نيست شما بدونين

دلم مي خواست . اينجا ايراني كم مي ياد. من اسم شما را از روي اسامي مسافران پيدا كردم: و بعدش گفت 

  .كه پس از مدت ها با يك هم وطنم باشم

از اون خانم هايي اسـت كـه لياقـت گفـتم     احساس كردم كه . يك احساس بدي به من دست داد: اينو كه گفت

  .يا زن زناكار! دختره: يعني بايد بهشان گفت. خانم را ندارند

  :ولي در چند جمله ي بعدش برايم توضيح داد كه

تنها، يك بار با كسي نامزد كردم، ولي در موقعيتي قرار گرفتيم كه فهميدم كه عالقـه ي او بـه مـن، تنهـا از     

  .است كه به خاطر كارم بدست آوردمروي ظاهرم و ثروت خوبي 

  :و ادامه داد

بعـد تـا   . يك ساعتي با هم رقصيديم و ابـراز وجـود كـرديم   . اون موقع رفته بوديم كاباره ي طبقه ي همكف

از كـه  هـم   متلك گفته و دختر هادختري به ، زياد رف مشروبصسرم رو برگردوندم، يك دفعه ديدم كه از فرط م

  .خدا خواسته

  .دلم رو زد

اصـالً ايـن سـواحل عشـق     . اون بهترين شوهري بود كه در مدت اين پنج سال اخير اينجا ها پيدا شده بـود 

  .بازي و آزادي، محل شوهر شناسي و زن شناسي و طالق است

تنها كافي است كه هنگامي كه در يك ازدحام وارد مي شه، دسـتش  . هيچ مردي بر سر حرفش پايدار نيست

  .دختر نازنازيايه الغر خوشگل ماماني بخوره به ران يكي از اين

  . تمام

  .ديگه شوهر، بي شوهر

  .از بي پرده گويي من نارحت نشو. دلم مي خواست كه بيام و تو رو امتحان كنم

  .عجب

با خودم فكر كردم كه مي خواد بگه كه دلم براي يه مرد ايروني تنگ . دلم هورري ريخت پايين. اينو مي گي

  .شده

  .حالم گرفته شدخالصه اينكه كلي 

  .با خودم گفتم كه اآلنه كه از خواب بپرم و نتونم شوهر باوفاش باشم

  .بلند شد

  .تلويزيون رو خاموش كرد

كـه  . مي خواستم دقيق دقت كنم كه ببينم كه شـبيه كـي اسـت   . من كه اون موقع محو چشم هاش شده بودم

دوسـت داشـتم كـه از    . كسي رو دوست نداشـتم  چرا كه من. هنگامي كه بيدار شدم بفهمم كه اون تو مغزه خودمه

  .بعد ها از اين فكرم خنده ام گرفت. خوابم متوجه بشم كه چه كسي رو دوست دارم
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چند ساعت بعد هنگامي كه تو جزيره بوديم، برام تعريف كرد كـه داشـتي فـيلم    . تلويزيون رو خاموش كرد

  .برام تسبيح آب نكش. هاي بد بد نگاه مي كردي

  .كردم و رفتيم با هم تو سالن غذاخوري، صبحانه خورديم تختم رو صاف

از طرفي هم مدام فكر . هر لحظه فكر مي كردم كه اآلنه كه خوابم تمام بشه. من كه داشتم از دلهره مي مردم

  .بيا و يك دفعه هر كاري دلت مي خواد، بكن و به خودم مي گفتم كهمي كردم 

بگـذار ايـن دفعـه يـك     . اين خوابم مي شه مثل خواب هاي ديگه صحنه كدر مي شه و. بعد مي گفتم كه حيفه

  .ممكن است كه اتفاق هاي بهتر بيافته. مقدار دندون رو جيگر بگذاريم

يعني تمام اون هتـل زيـر دسـت اون    . خانم، رئيس كل هتل است "شيرين"همون جا بود كه متوجه شدم كه 

  .كار مي كنن

اصالً خوش نداشتم كه زندگي در بيداري ام . نداشتم كه بيدار بشم اصالً و ابدا دوست. ديگه كفم بريده بود

تنها يك فكري به خاطرم رسيد كه چطور است كه دارويي درست كنـيم كـه انسـان خـواب هـاي      . را به ياد بياورم

  .خوب ببينه

  .بگذريم

  .آمد لب ساحل

ولـي  . وز ساعت نه صبح بودهن. زن و مرد مثل مورچه ور جه وورجه مي زدن. يكي دو كيلو متر راه رفتيم

  .اونا سردي آب حاليشون نبود

آدم وقتي تو اون موقعيت، اين همه زن لخت صيقل داده شده مي بينـه، ديگـه از هـوش مـي     . حق هم داشتن

اصالً . اصالً اگر بندازنش توي صفر درجه، براش زياد فرقي نداره. ديگه سرماي آب اقيانوس براش مهم نيست. ره

  .انگار نه انگار

شـايد  . ولي مي دونم كه مي دونست كه من تـازه واردم . نمي دونم كه چرا اين تست ها رو از من مي گرفت

  .مي خواست ميزان حشري بودن من رو بسنجه

  .چرا كه من ديگه كنترل خودم رو نداشتم. البته نتونست

و از پايان خواب،  .شد تنها عاملي كه باعث شده بود كه به كسي حمله ور نشوم، اين بود كه صحنه كدر مي

  .مي ترسيدم

  .البته در طول كل ساحل، يك بار هم نشد كه يك بار ديگه، فكر بد و كدر شدن صحنه را امتحان كنم

  .شايد به اين خاطر كه ايروني بود. نمي دونم. چرا كه دلم فقط شيرين رو مي خواست

رو از سر آدم پرواز مي دادن، هم كه بـه  حتي آن ده دفعه اي كه زن ها و دختر هاي مادر مرده اي كه عقل 

بازش نكنم، بازم من راه خودم رو گرفتم و پشت شيرين قدم مـي   ،من خوردن، و بيشتر با جاهايي كه ديگه بگذار

  .زدم

اون هم هر چند ثانيه يك بار بر مي گشت و من رو نگاه مي كرد كه نكنه بـه تـور يكـي از ايـن طعمـه هـاي       

  .قشنگ افتاده باشم

  .كه به خير گذشت خالصه

. ه دفعه احساس كردم كه نكنه كه اينجـا بهشـت باشـه   ه اينقدر معماري اش قشنگ بود كه يرفتيم يه جايي ك

  .چرا كه آدم نمي تونست كه چنين طراحي قشنگي داشته باشه

  .اصالً از لحاظ فيزيكي هم نمي تونست اون سقف معلق پايدار بمونه
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مـزه ي   ،چرا كه مي تونستم درك كنم كه اين صـحنه هـا  . ه اين خوابهولي هر چي بود به خودم قبولوندم ك

  .خواب مي ده

  .قايق تفريحي مجللي بود .سوار قايقي شديم

  .ديگه و يك رانندهنامزد كرده ي من بودم و اون بود و سه تا زن ديگه و يك پيرمرد و يك زن و مرد 

  .فكر كنم حدود چهل و پنج دقيقه طول كشيد. رفتيم و رفتيم

  .رسيديم به يك جزيره اي

مـن كـه ترسـي    . يك دفعه راننده ي قايق تفريحي ما، اسلحه اش رو درآورد و گرفـت طـرف مـن و شـيرين    

  .پريدم و جلوي شيرين ايستادم. نداشتم

  .فكر كنم كه همون موقع بود كه در آزمون شوهر شناسي شيرين قبول شدم

  .قايقمان به كنار ساحل رفت

شـما پولـدار هـاي خوشـگذران بـي      . بعد خودش گفت كه اين قايق حـق منـه  . ده كردمردك همه ي ما را پيا

  .بعد گازش را گرفت و رفت. شعور، فقط داره حق ما ضعفا رو مي خوريد

  . خواب به اين عجيبي نديده بودم. من كه داشتم گيج مي شدم

  .ه داره خواب مي بينماحساس كردم كه كم كم داره فراموش مي كنم ك. يكهو يك احساسي به من دست داد

زماني كه . مي تونستم شش ماه قبل خودم رو به ياد بيارم. سريع چيزهايي در پشت ذهن من تنيده مي شد

  .ديروزم رو هم مي تونستم به ياد بيارم. تو شركت طراحي اتومبيل در ويرجينيا كار مي كردم

بخوابم و از فردا صبح تا شب را  روزي كه بعد از شش ماه سختي مي خواستم شبي رو در هتل رز ميامي

  .با هشت دختر زيبا رو به شب برسانم

كه باز هم قرار گذاشته بودم كه هنگامي كه صبح بيدار شـدم بـه ويرجينيـا برگـردم و توبـه      و آخرشبي را 

  .و صبحي را كه خبر داريد. كرده بودم

  .خالصه كه رفتيم تو جزيره

چهار زن خوشگل ديگه و آقاي جنتلمني كه اگر خاطرم دروغ  ما بوديم و هواي گرم و آب و شيرين خانم و

و پيرمردي كه مثل اينكه عمري را در شراب و زن گذرانده بود و اآلن به كتاب و تماشـاي  . نگه، اسمش فرانك بود

  .اسمش هم بود، پانتال. دريا عالقه پيدا كرده بود

چرا كه شيرين در كنارم . نين احساسي نداشتممن چ. اين تصور اون ها بود. جزيره گير افتاده بوديم آندر 

  . بود

  .اون ها سخت ترسيده بودن

  .من هم با فراموش كردن احساس خواب، داشتم كم كم مي ترسيدم

  .در ذهن من همه چيز داشت عوض مي شد. تجاوز، جايش را به ترس از گرسنگي داده بود

حتمـاً پشـت   . يما داره پشت اين تپه فرود مي يـاد اون هواپ. يك دفعه، شيرين صدا زد كه اونجا رو نگاه كنيد

  .اين جزيره آبادي است

برآمدگي زميني كه به چشم او تپه رسيده بـود، كـوهي بـود كـه بـراي دور زدن آن و      . از شيرين بعيد بود

  .رسيدن به آبادي، حداقل سه روز زمان مي خواست

  .ولي تو اين سه روز ما بايد چه مي خورديم

  .راننده به اون گفته بود كه پشت اين تپه يك آبادي استيكي هم گفت كه 
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هم به قول شيرين خانم، كه عقرب . چرا كه هم هوا سرد تر شود. اول خواستيم كه يك مقدار استراحت كنيم

  .ها بروند خانه هايشان

  .اما هدف اين نبود

ي شـان خـودش را خشـك    يك. علت توقف يك ساعته ي ما، عالقه ي آن سه زن بود كه ديوانه ي شنا بودند

  .كرد و لباس پوشيد و آمد در كنار پيرمرد و گيتاري را كه با خود به همراه داشت را به نواختن خواند

دلم هـم نمـي خواسـت كـه     . زياد ازشون دور نبودم. من هم روي سنگي در نزديكي درخت ها نشسته بودم

  .دور باشم

  .حاشيه جزيره و در روي ماسه ها با هم قدم بزنند آن زن و مردي كه نامزد هم بودند رفته بودند كه در

بـاز  . ديدم كـه از شـيرين خبـري نيسـت    همچنان كه روي سنگ نشسته بودم، دوباره سرم را باال گرفتم و 

سرم رو به پايين انداختم و دلم هم نمي خواست كه زياد صحنه ي جانكاه شنا كردن دو زن مـاه رو را در جلـوي   

  .خودم نگاه كنم

  .موقع ديگه تقريباً فراموش كرده بودم كه خوابماون 

حـس   همينطور كه هي نگاه مي كردم و هي مي ترسيدم كه اختيارم از دسـتم خـارج شـود، دسـت هـايي را     

دور زد و . شيرين بود كه جلوي چشم هاي من رو گرفتـه بـود  . كردم كه از پشت آمده اند و چشمانم را گرفته اند

  .زرگي كه وجودش بسيار عجيب به نظر مي رسيد، نشستآمد در كنارم، در روي سنگ ب

هفت هشت تا زن بدكاره ي پولدار، با پيرمرد خرفتي كه محو اندام شناگر هـا شـده بـود و    . جزيره ي خالي

 هاي لطيفش بر روي پاهايم مي زد دستعزيزي كه با  و. جناب جنتلمني كه با نامزد خودش مشغول قدم زدن بود

  :و مي گفت

. انگار نه انگار كه ممكنه از گرسنگي تا چند ساعت ديگه بميـرن . اين ها دارن كيف دنيا رو مي كنن. نگاه كن

  نظر تو چيه؟

من هم كه كامالً فراموش كرده بودم كه دارم خواب مي بينم، در حالتي كه به هيچ وجه به اندازه ي بيـداري  

  :هوشيار و صاحب كنترل خود نبودم، گفتم

  .تنها كافي است كه بروي و آن فندك پيرمرد را بياوري. د ماهي هم بلدمصي. من شنا كردن بلدم

از وقتي كـه  . همان پيرمردي كه آنجاست: گفتم . از چهره اش فهميدم كه هنوز متوجه ي پيرمرد نشده است

آمديم، پيپي در گوشه ي لبش است و براي خودش از ماسه ها پشته اي درست كرده و لـم داده و داره مثـل خـر    

  .ل مي كنهحا

  .تعجب كرد

اما ناباورانه ديدم كه صحنه كدر . فقط اين رو مي دونم كه خواستم كه يه لب ازش بگيرم. فهميدم براي چهن

  . خودم رو بهش نزديك كردم. نشد

مقداري در خاطرات خودم سير كردم كه . از خودم تعجب كردم. ولي يك دفعه از روي سنگ به پايين پريدم

  .اسمبيشتر خودم رو بشن

نه به او مني كه ديروز نصف دستمزد ماه گذشته اش را داده بود كه يك شب در هتل رز بخوابد و نـه اون  

  .مني كه امروز در بر يك خوشگل ماماني نشسته ام و خودم عقب مي كشم

  .شايد به خاطر آن قرآني بود كه ديشب، در هتل رز خوانده بودم. نمي دانم

  . مان شيرين، ديوانه كننده بودشهوت و نور اعمال جنسي در چش
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  .چرا كه تصور مي كرد كه شوهر دلخواهش را پيدا كرده است. چشمش اشك آمده بود. اما نه

همين شد كه مژه اي هم از مژه هاي بزرگ و برگشته اش در چشمانش رفت و مجبور شدم كه براي اولين 

شـايد  آب دريا ببرم، تا آبي به صـورتش بزنـد كـه     بار دستش را بگيرم و تا پايين سنگ بقلش كنم و او را به كنار

  .چشمش خوب شود

  .همين طور هم شد

ديدم كه جناب جنتلمن، نامزد خودش را تشويق مي كند كه برود با زن هـاي  . آنها برگشته بودند. بلند شدم

  . ديگر شنا كند

  .نامزدش هم به سرعت پذيرفت

خود را درآورد و با دو تكيه ي صورتي رنگي كه به تـن داشـت، بـه طـرف دريـا       )يك نوع پوشش(اوركت 

  .دويد و با لب هايي كه نثار دو زن ديگر كرد، اعالم شروع شناي خود را آشكار كرد

بـر  يك دفعه ديديم كه كت و شلوار و كراوات رو . دهتو نگو كه جناب جنتلمن ، دلش زن هاي نو تر مي خوا

زن هـا   ي كـرد و يكـي دو دور، دور  و پريـد در آب و شـناي  پـرت كـرد   به خواب رفته بـود  سر دوش پيرمردي كه 

  . چرخيد و ديگر كاري نكرد

مـي  آيـا   :درخواست چنين بـود . سپس، پاسخ مثبتي به درخواست آن دو زن داد. نامزدش اول ناراحت شد

  ؟تو را چقدر دوست دارد نامزدتخواهي به تو نشان دهيم كه 

تـا جنـاب جنـتلمن مـي     ولـي،  . آنگاه، آن دو زن ميانسال، خودشان را به جناب جنـتلمن نزديـك مـي كردنـد    

   .بكشد، گفتند كه وقت رفتن است آن دوخواست كه دستي به سر روي 

  .بعد، سه تايي گرفتندش و آوردند به ساحل

  . از همان زمان بود كه نامزديشان به هم خورد

احساس مـي كـنم كـه از زن هـا هـم      . من كه خالصه تا آخر نفهميدم. داشت البته دختره خودش هم تقصير

شايد هم آن نامزدي ديرينه و شوهري كه در چند ثانيه از دست رفت، نظر او را نسبت به مرد ها . خوشش مي آمد

  .عوض كرده بود

ود كـه مـن اگـر    شنيده بود كه جناب جنـتلمن بـه او گفتـه بـ     و دليلش اين بود كه همان سه چهار دقيقه قبل،

  .جان داشته باشم، هر هزار تا را مي دهم كه تو يك لحظه غم نداشته باشي انهزار

  .راه افتاديم

چرا كه پس از چند دقيقه قهـر پـي بـرده    . آدم هاي عجيبي بودند. در حالي كه نامزديشان دوباره سر گرفت

  .نقشه كشيده بودنداين شد كه براي شبشان . بودند كه امشب را بايد در جنگل به سر كنيم

شب هم شد، همان تكه هاي كوچك بر تنشان بود، تنهـا يـك ژاكتـي هـم بـه      . آن دو زن پولدار ديگر كه نگو

  .مگر تا لحظه ي خواب كه ديگر ناچار بودند كه پوششان را بيشتر كنند .رويش كشيده بودند

حيف بود كه روي خزه هاي جنگـل   ولي آن ران هاي سفيد و كشيده،. البته هوا گرم بود. نمي دانم براي چه

  . كشيده شود

  .هر كسي بار خودش، آتيش به انبار خودش. اصالً به من چي

براي همين شيرين تنها كسـي بـود   . البته من سهميه ي شيرين را گرفته بودم. وسايل را تقسيم كرده بوديم

  . كه چيزي در دست نداشت
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يكي شان خيلي خوش مـزه  .  ه من مي داد كه مزمزه كنمميوه هاي وحشي را مي كند و ب ،مدام از جنگلاو، 

  . بود

  .شب شد

ديگر هم اجازه نداديم كـه پيرمـرد پيـپ    . خورديممي داشتيم با خود به همراه آورده بوديم، را غذاهايي كه 

  .مي ترسيديم كه گاز فندكش تمام شود. بكشد

ميوه هاي جنگلي را بكند و در دهان من مي گفت كه پس شيرين را بگو كه براي من . ولي او مدام نق مي زد

  .بگذارد

  .من گفتم كه هر چي كه خودش تصميم گرفت

  .شيرين گفت باشه

براي اينكـه دل پيرمـرد را بدسـت آورد، اول بـه او     . رفت و يك تمشكي چيد كه خيلي خوش رنگ و آب بود

دور  ين دو زن، كه عضوي از حلقـه  ، يكي از آپيرمرد تعداد بسيار زيادي از آن تمشك ها را خوردهمين كه . داد

  .ببندداز پشت ، شيرين را صدا زد و گفت كه بيايد و سينه بند مرا مي دادتشكيل را آتش 

و اگر نـه مـن آن قـدر صـاحب     . سينه بندش را با دو دستش داشت كه نيافتدبه اين خاطر كه خدا رو شكر، 

  .عقل سليم نبودم كه به سوي او حمله ور نشوم

ناز و ادا و عشوه هاي ديوانه كننده كه از چندين سال تجربه در يكي از عشوه اي تـرين هتـل    شيرين هم با

هاي جهان بدست آورده بود، آنچنان اين كار را براي او كرد كه زن پـس از آن از شـيرين لـب گرفـت و در كنـار      

  .او شامش را خورده بود. آتش دراز كشيد

دراز كشيده بود و مدام به اين پهلو و آن پلهو مي شد و . ب كردناگهان پيرمرد توجه ما را به سوي خود جل

  .بيا بخور. بيا. ايناش. يكي بياد: به هوا بوسه مي داد و مي گفت

چيـزي  . شيرين جان، تو كار خودتو كردي: گفت. همان زني كه دراز كشيده بود، برخواست و زد زير خنده

  .شايد هم بيشتر .هم اثرش باقي بماند فرداا فكر كنم ت. كه بهش دادي، يك داروي مستي آور است

چون يـك بـار   . نشه بود كه اين پيرمرده نزديك زنا پرت ايننصف هواسم فرداي آن روز، . راست هم گفت

يك دفعه شوارشو درآورد و . كه هواسم پرت شد، رفت سر وقت يكي از اين زنا كه داشت، قضاي حاجت مي كرد

  .دويد و رفت

  .پيداش كردم و شلوار و به شيرين دادم كه بهش بدهتا اينكه رفتم 

  .شب شد

جناب جنتلمن و همسر ايشان كه چند ساعتي نبود كه قصد همسـر شـدن كـرده بودنـد، رفتنـد و بـه خيـال        

  .خودشان آخرين شب زندگي شان را تا صبح با هم باشند

  .ندآن دو زن هم در كنار آتش روبروي هم دراز كشيدند و گل گفتند و گل شنفت

  .پيرمرد را هم با برگ هاي لوله ي شده اي كه همان زن كشف عورت شده تهيه كرده بود، به درختي بستيم

چرا . اما تصميم گرفتيم كه از هم فاصله داشته باشيم. شيرين و من رفتيم كه در بيست قدمي آتش بخوابيم

  .كه هنوز نه به باره، نه به داره

  :زد و گفت حكيمانه ايو حرف  .رمرد بخوابشيرين گفت كه تو برو و در كنار پي

  .چرا كه تمامي انسان ها، مقداري از آن ميوه خورده اند

  .كار از محكم كاري كه عيب نمي كنه
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. علـتش را نتوانسـتم كـه بفهمـم    . ديدم كه دارند من را مي زنند. رفتم و تا صبح خواب هاي وحشتناك ديدم

  .ه بودهاني، نظرم به نظري گير كردفقط حدس مي زنم كه در خيابان، به طور ناگ

  .بگذريم

  .صبح شد

  .چرا كه نزديك هاي ظهر بيدار شديم. الزم هم نداشتيم كه داشته باشيم. صبحانه نداشتيم

البته شيرين از هفت صبح بيدار بود و دست و پاي پيرمرد را باز كرد و او را به كنار دريا برد و داشت بـا  

  .او بازي مي كرد

ولي به خاطر آن اعتمادي كه . اول كه اين صحنه را ديدم، ناراحت شدم. ر بود كه بيدار شدمنزديك هاي ظه

  .از خوب شدن نصفه و نيمه ي پيرمرد هم بسيار خوشحال شدم يرين داشتم، نه تنها ناراحت نشدم،به ش

  .آقاي فرانك. آقاي فرانك: چند قدم آنطرف تر رفتم و صدا زدم

  .بخور. بخور :كه  برآمدشنيدم كه فريادي 

  . اما برگشتم. دلم مي خواست كه نگاه كنم. مقداري فكر كردم

  .فهميدم كه امكان ندارد كه آقاي فرانك خواب باشد. تا برگشتم صداي خميازه همسرش را شنيدم

  .هر دو خواب بودند. درست بود. نگاه كردم

بر خاك نمنـاك جزيـره   خوردن زياد  غلتبه خاطر  كثيفي اش هر دو خودشان را با لباس هاي كثيفشان كه

  .بود، و مقداري از برگ هاي بزرگ درختان پوشانده بودند

و كارهايي مي كردند كه البته هر چند مي خواستند كه  تا آنجا كه من خبر دارم، تا سه نيمه شب بيدار بودند

كـه در كنـار شـما چنـين      و شما تصور كنيد. من هم داشتم به شيرين فكر مي كردم. آهسته صحبت كنند، نمي شد

  .معلوم است كه فكر معطل مي شود. اتفاقي بيافتد و شما به كسي فكر كنيد

  .حدود نيم ساعت طول كشيد كه اولين ماهي را گرفتم

طوري كه انگار داشتند كه اتل متل توتوله بـازي  . نشسته بودندساحل در كنار همديگر چند قدمي همگي در 

تنها شيرين بود كـه بـه لـب آب آمـده     . كف مي زدند هم براي من آفتاب مي گرفتند،همزمان كه حمام  و. مي كردند

  .بود و نگران حال من بود

تا اينكه جناب جنتلمن كه ديگر شوهر همسرش محسوب مي شد، دست همسرش . دومين ماهي را هم گرفتم

  . بياييم ما آتش را روشن كنيم. را بلند كرد و گفت كه بياييم و مثل آنها، كار مفيدي بكنيم اورا گرفت و 

  .گرفت و آتشي روشن كرد از پيرمرد فندك را

  .غذا حاضر شد

  .در كنار هم نشستيم و حظ كامل را از ماهي تازه ي دريا برديم

  .و جالب است از حال و روز پيرمرد بگويم

و مدام دستش را پشت اين  .كه در بين آن دو زن نشسته بود چون. مي زد غلتدي پيرمرد كه داشت از شا

  .خدايشان هم راضي. خودش هم راضي. آن ها هم راضي. مي كشيد، و اندكي بعد پشت ديگري

از تجربيـات   بـرعكس،  اما اينبار پيرمرد را نبسـته بـوديم و  . تا فرداي آن روز همان موقع. همينطور گذشت

و بقيـه اش را  . را به كسب تجربه ي او پرداخته بـودم  گذشته چهار ساعت شب .م صحبت مي كردزندگي اش براي

  .خوابيده بودم
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ظهر دير پا شدم و همين شد كه جناب جنتلمن من را مورد خطاب قرار داد كه مگر ديشب كجـا  باز، تا اينكه 

  !خوابيدي

شد و كتش را كه ماسه اي شده بود، تكان  آنگاه بلند. من هم يكي به پشتش زدم و ديدم كه ولوي زمين شد

  .عجب دست سنگيني داري: داد و گفت

  .شنا مي كردم گرفتن، طرف هاي غروب بود كه داشتم براي ماهي

  .من و شيرين از محل سكونت جديدمان بسيار فاصله گرفته بوديم

تنها يك ماهي كوچك پيدا تا اينكه پس از دو ساعت شنا، . هر چه مي خواستم كه ماهي اي پيدا كنم، نمي شد

  .به هر صورت، ما همه خسته بوديم. شايد در آنجاي دريا، ماهي نبود. عجيب بود. كردم

بيا و اينجا ايـن مـاهي را   : شيرين دست من را گرفت و گفت. بود مادست هاي  شان بههمه هم چشم انتظار

  .خودمان بخوريم و به آنها بگوييم كه چيزي پيدا نكرديم

ولي ديـدم  . ان به سختي جواب او را دادم كه فكر مي كردم كه ديگر تا هميشه با من حرف نزنداما من آنچن

  :كه خودش را به پيراهن خيس و شلوار بدن نماي هوس انگيزم، چسباند و گفت

  .خوش به حال كسي كه زن تو شود

  . او هم خنديد. من خنده ام گرفت

  .به راه افتاديم و شام ما همان ماهي كوچك شد

ه همراه چند ميوه اي كه آن دو زن كنده بودند و اول به پيرمرد داده بودند و هنگامي كه فهميده بودند كـه  ب

  .اشكالي ندارد، براي شام هم آن ها را سرو كردند

  .باز هم من شب را در آرزوي وصال شيرين به صبح رساندنم

شـت كـه تـا روي شـلوار سـياه رنـگ       پيراهن گشادي را به تـن دا . بدي اش اين بود كه هميشه پوشيده بود

 داشـت ولي، هر چه مي گذشت، كنترل من هم . البته از اتو ديگر نشاني نبود. پارچه اي اتو خورده اش ادامه داشت

  .مي شدبه همان سرنوشت اثر اتوي شلوارش بدل 

  .ظهر شد

  .ديگر داشت از ماهي بدمان مي آمد. باز هم ماهي خورديم

جناب جنتلمن كه ديگر خويشتن داري را ابلهانه مي پنداشت، در حالي كه ميـوه  . بسيار با هم صميمي بوديم

هاي خوشمزه ي جنگل هاي جزيره را مي خورد، سرش را بر ران هاي يكي از آن دو زن گذاشته بـود و پاهـايش   

عشق و  در موردكه آنطرف تر دراز كشيده بود، و در همين حال، با زنش . را هم براي زن ديگري بالش كرده بود

  .عالقه حرف مي زد

  .طرف هاي غروب بود

  .ديگر داشتيم به آن طرف جزيره مي رسيديم. حركت كرديم

شيرين با همسر جناب جنتلمن و دو زن ديگر در جلو راه مي رفتند و پيرامون مسـائل شـوهرداري حـرف    

  .يكي مي گفت كه من با صد ها مرد مختلف بودم و مرد ها را خوب مي شناسم. مي زدند

تـا اينكـه    .ولي از او خيانت ديـدم . ديگري گفت كه من ده سال با يك مرد زندگي كردم. شيرين چيزي نگفت

  .و بعد از آن، تقريباً هر دو هفته، يك شوهر دارم .مرد

يكي مـي گفـت كـه همـه ي     . زياد شدن دزد و راهزن و قاتل صحبت مي كرديم در موردما هم در عقبشان، 

من گفتم كه آن دزدي كه اينجا ما را رها كرد، شايد سي سـال اسـت كـه در    . اينها به خاطر عقده هاي جنسي است
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يرين مي رسيد، ش سطح باالييهمين كه داشت بحث ما به جاهاي . او ديگر چه دردش بود. بيچ هتل رز كار مي كند

  .فريادي زد

  :به سويم دويد و گفت

  .آبادي

از آنجا ويالهاي مجللي معلوم بود كه بي آن كه انسان بداند براي . دستم را گرفت و مرا به پيش زن ها برد

  .چه، بوي شهوت مي داد

  .دو ساعت بعد به آنجا رسيديم

ناگهاني وارد شويم و آن ها از  چرا كه مي ترسيديم كه. ترسيده بوديم. نزديك حياط يكي از خانه ها شديم

  .كنند و تجاوزگران به سوي ما تيراندازي بيم دزدان

زني را ديديم كه بيست يا سي مرد را به كمك اسلحه رديف كرده بود و آنها را مجبور مي كرد كـه بـرايش   

  .كارهاي بد بد بكنند

  .ناگهان جناب جنتلمن فريادي كشيد كه همه فهميدند

  .ه بودعقرب گردنش را گزيد

و در  مـن و پيرمـرد را بـه داخـل محوطـه     . او هم قبـول كـرد  . از آن زن بدكاره خواستيم كه به او كمك كند

  .را نگاه كنيم ها فراخواند و مجبور كرد كه اين صحنه نزديكي خود

  .مثل اينكه كار روزانه اش بود

يـك  . دوباره لباس بپوشـند  مدام به مردان دستور مي داد كه خودشان را لخت كنند و. يك مازوخيست بود

  .اين كار را در جلوي ما كردند هم بار

عده اي كه از شدت فقر و مغز تهي، بـه  . مثل اينكه محافظان شخصي اش بودند. و آنگاه همه را خالص كرد

 البته براي هر كدامشان، چهار زن تدارك ديده بود كه در ساحل پـايين ويـال در انتظـار   . اين كار تن در داده بودند

  .ند و باز اين زن ديوانه ي پولدار تماشا كندناين مردان بودند كه بيايند و كارهايي بك

ا صدا زد و گفت كه تـو هـم بايـد چنـين     داشتند لباسشان را مي پوشيدند، مرهمان زمان كه مردان آن زن، 

  .كاري كني

از طرفـي  . داشته بـود  از يك طرف اسلحه اي كه به سوي من روانه. من داشتم از ترس به خود مي لرزيدم

گذشتم، ولي يك بار هـم وارد   "بــار"آن همه خويشتن داري هاي خودم را به ياد مي آوردم كه از جلوي هزاران 

  .آنها نشدم

  .مانده بودم

  .گفتم، اگر اجازه بدهيد، تنها يك لب به شما بدهم

اگـر كسـي او را نمـي    . كـرد  و بعد شروع به خنديدن. ولي گفت كه امشب زنداني من خواهي بود. قبول كرد

به هيچ وجه فكر نمي كرد كه او بـا مـردي صـحبت كـرده      با آن ظاهر مظلومانه اش، شناخت، با آن ظاهر زيبايش،

  .اما خدا مي داند كه چه ها كه با مردان نكرده بود. باشد

  .بدشانسي روي بدشانسي. همه ي ما را دستگير كردند

تنهـا يـادم   . ي اساسي كنند، آزاد گذاشته بودند كه ذره ذره جان بدهـد جناب جنتلمن را هم بدون اينكه مداوا

همـان  . است كه شيرين گردنش را به سختي با دستانش فشرد و زهرش را با دهانش به بيرون كشيد و توف كرد

  .زماني كه خوشايند ترين لبخند ها را بر چهره ي جناب جنتلمن ديدم
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  .شب شد

  .هر كداممان را در سلولي گذاشتند

  . نيمه شب شد

  .همه ي ما را بيدار كردند

چشممان را . ما را چشم بسته به داخل تاالري بردند كه در و ديوارش از عكس هاي زن و مرد لخت پر بود

  .باز كرديم

  .ديديم كه همان زن در باالي تراسي نشسته است و همينطور به ما خيره شده است

  .تاالر بيايد و بتواند جلوي خودش را بگيردهيچ كس تا به حال نبوده كه به اين : گفت

  .دوست دارم كه ببينم كه شما چگونه ايد

پيرمرد دست آن دو زن را گرفت و به كناري كشيد و درخواست كرد كـه بـراي آخـرين بـار او را ارضـاء      

رس اينكه نكند را كه زن ها شنيدند، از ت مطلب اين. مرد دچرا كه در همان شب خواب ديده بود كه فردا خواه. كنند

  .كه با مردي تماس مي گيرند، سريع دست به كار شدند و كار را بر من سخت تر كردند باشدآخرين باري 

از يك طرف آن صحنه ها و عكس ها و حتي انـدام زيبـاي زن مازوخيسـت و احتمـال آخـرين لحظـه هـاي        

  .زندگي و افكار پليد، باعث شدند كه من به اين كار متمايل شوم

  .ياد خدا. زي در دلم لحظه به لحظه شفاف تر مي شداما، چي

  .به كسي تجاوز نمي كنم چون تو، چنين انسان پليديتو، به دستور گفتم كه من به دستور 

  .، همسر جنتلمن ايستاده بودهمدر آن طرفش . دش را به كنارم كشاندشيرين خو

  :مميم، گفتصهمين كه فهميد كه ما سه نفر در كارمان م

پس، مي گذاريم براي فرداشـب كـه زن هـاي ديگـري هـم بـه شـما        . خودم هم خوابم مي آيد. ندارداشكالي 

  .بعد، با خنده هاي بلندش، از ورودي تراس به جايي رفت كه براي ما پوشيده بود. اضافه مي شوند

  .البته در همان تاالر پليد. باز هم ما را زنداني كردند

  .نزديك هاي صبح بود

  .فرانك بود. در تاالر باز شد

بعد، مشاهده كردم كه همسرش از شنيدن صداي فرانـك از  . من هم شيرين را بيدار كردم. را بيدار كرداو م

از آنچنان كمر او را به سختي گرفته بود كه انگار طنابي را گرفته كه اگـر  خودش را به او نزديك كرد و جا پريد و 

  .ادرها شود از آبشاري به پايين خواهد افتآن طناب 

  .فرار كرديم

  .قايق تفريحي اي را كه از ما دزديده بودند، در كنار ساحل همان ويال يافتيم

  . سوارش شديم و به سرعت از آن جزيره ي پليد دور شديم

چرا كه ده ها ساعت توانسته بـوديم، از روي بيكـاري بـه چهـره ي     . البته براي من كه جزيره ي خوبي بود

  . مدام خنده مان مي گرفت چرا كه. يده بريدهالبته بر .همديگر زل بزنيم

ه فرانك گفته بود كه علت اين قطع شدن نگاه هايتان پس از چند لحظه اين است كه هنوز در كنار هم نخوابيد

  .و مي گفت من و همسرم را نگاه كنيد. يدا

از يك دقيقه خودشـان را  اما بعد . بعد همديگر را نگاه مي كردند و يك دقيقه هم مي توانستند كه لبخند نزنند

  .در آغوش همديگر مي يافتند، در حالي كه اشك از چشمانشان جاري بود
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يـا  . اما ما هر چه سعي كرديم كه بتوانيم كه بيش از پنج ثانيه مستقيم به روي همديگر نگاه كنيم، نتوانستيم

  .يا او خنده ي نرمي مي زد و رويش را مي گرداند. من خجالت مي كشيدم

  .خالصه

  .برگشتيم به هتل

همان شب بود كه متوجه شدم كه صاحب اصلي هتل و چند تا از هتل هاي اطراف هم، خود همـين شـيرين   

  .خانم است

  .تازه، چند تا از اين جزيره هاي اطراف را هم خريده بود كه به زودي در آنجا ساخت و ساز كند

  .گر زن و شوهر اعالم شديمدر حالي كه به طور رسمي و قانوي و خدا آگاه با همدي. شب شد

  .ساعت نه شب بود كه شيرين پرده را كشيد و تلويزيون را روشن كرد

شب گذشته در همين زمان، يعني نـيم سـاعت قبـل از شـروع     چند اتفاقاً همان شبكه اي را نشان مي داد كه 

  .خواندن قرآن، نگاه مي كردم

زن و  اتـاق بقلـي مـا،   در مثـل اينكـه   . همينكه صدايش را كـم كـرد، صـداهايي شـنيديم    . صدايش را كم كرد

آنچنان دعوايي گرفته بودند كه با وجود آن ديوارهاي پيشرفته ي آكوستيك، بـاز هـم صـدا بـه مـا مـي        شوهري،

  .رسيد

داد، كنترل تلويزيون را گرفت و و با حالتي كه شايد بوي عجله مي . شيرين نگاهي به من كرد و لبخندي زد

  .در كنار من گذاشت

پنجـره  پـرده ي  يعني همان برقي را روشن كرد كه به هيچ وجه سايه مـان روي  . برق را نيمه خاموش كرد

  .نيافتد

  . قفل بودن در را يك بار ديگر چك كرد

رمـاي هـوا، زيـادي    در تمام اين لحظات من روي تخت دراز كشيده بودم و پتوي سفيد رنگي كه به خاطر گ

  .كشيدمهم به نظر مي رسيد، بر روي خود 

هر چه مي خواستم كه برخيزم و خودم را بي نياز جلوه دهم، دستم شل مي شد و كتـف هـايم تحمـل مـرا     

  .نداشت و مدام مي افتادم

  .و نشستم. براي آخرين بار به زور خودم را بلند كردم و توانستم كه بنشينم

آمـد و   پشت خود نگاه داشته بود، به سويم درهمانطور كه از جيب لباسش چيزي را برداشت و  آن،بعد از 

  :پرسيد

  اگر گفتي چيست؟

  .چه برسد كه به مغز خودم فشار آورم. من كه توانايي حرف زدن را نداشتم

  .آدامس: گفتمبي اختيار و از روي تمايل جنون آميز، 

همـان ميـوه هـايي اسـت كـه      : رنجي رنگي را نشان داد و گفـت  دستش را جلو آورد و ميوه هاي كوچك نا

  .همان موقع رفتم و براي امشب، اين ها را چيدمو . پيرمرد خورده بود

  .به نزديكم آمد و تعارف كرد

چرا كه من خـودم، در  . نيازي نمي ديدم كه بيشتر بخورم. من هم يكي دو دانه ي كوچك برداشتم و خوردم

  !و چه حاجت به چيز ديگر .آستانه ي بيهوشي بودم

  .عقب تر رفتم
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  .اما او همينطور ايستاده بود

لباسـي آبـي يكسـره اي كـه در پشـت آن،      . انگار كه براي اولين بار بود كه لباس هاي خواب او را مي ديدم

  .چيزي وجود نداشت

  :مپرسيد

  صداي چيست؟

  .اـبي. اـبي. ولش كن. من كه چيزي نمي شنوم: گفت

  .او هم آمد

  .راستش را بخواهيد، او هم نمي دانست. انستم كه از كجا شروع كنمنمي د

و همـين كـه مـي     .همينطور پارچه سفيدي را كه ديگر اسمش را هم فراموش كرده بودم به سرمان كشيديم

  :را در اوج اخالص به او اثبات كنم، اتفاقي افتاد و پرسيدم امخواستم عالقه 

  صداي چيست؟

  )...منظورش بود كه براي اولين بار (مممم . مهم نيست. صداي قلبم شايد هم. صداي هيچي: گفت

  .انجام دهمولي دوست داشتم كه آن صدا قطع شود و در اوج آرامش چنين كاري را 

  .صدا داشت قوي تر مي شد

  :سوال كردماينبار با تاكيد بيشتر، 

  صداي چيست؟

  .به ياد ندارم به درستيو چيزهايي گفت كه . شوخي نكن. من كه چيزي نمي شنوم. نمي دانم: گفت 

  ...و در اوج عصبانيت زنگ تلفن همراهم را خاموش كردم و . چرا كه بيدار شدم

  !حيف

...........  

  !اآلن مدت هاست كه شام كم مي خورم

  

  .پايان

15/11/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - -  
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به نام خدا

خاطرات کارلو

هفت: شماره داستان 

...پیشگفتار 

:نویسنده
همـان که بدترین مـانع هـا،   ،دریغاما . می کنیم که چگونه می توانیم به خدا برسیمفکر به این مدام 

.استکردن فکر 

...شروع 

:صبح پانزدهمین روز
که سطح دریاچه را از نور خود بهره مند سازد، خودش را از پشت قله اینآفتاب درخشان، با هدف 

. به خرج نداده بـود از خود که چنین سخاوتی را اما چهارده روز بود . هاي پوشیده از برف، بیرون کشید
.چهارده روز هواي ابري و سرما و تاریکی، همه و همه، عدم سخاوت وي را گواهی می دادند

. از زندگی باشد) Carlo(و همین امر می توانست یکی از دالیل احساس گرفتگی و سیر شدن کارلو 
، در طـول شـبانه روز، او را دچـار    )Peret(همین ندیدن نور و سرماي جانکـاه دهکـده ي کوچـک پـرت    

. احساس پوچی و بیهودگی کرده بود
دهکـده اي کـه   . قـرار داشـت  ) Sidny(دهکده اي کوچک که در سی و پنج کیلومتري شـهر سـیدنی   

و دریاچـه ي متوسـطی کـه آبـش از ذوب شـدن یـخ هـاي        . پنجاه خانه را در درون خود جـاي داده بـود  
.استفاده می کردندآب هاي جمع شدهانرژي سدي که با آن از و . می شدکوهستان هاي اطراف حاصل 

از هـواي  . او از برف بیزار بـود . اولین روزي بود که آفتاب را می دید. نور به درون اتاق آمده بود
و عجیب ترین چیـز ایـن   . اما آن روز دیگر هیچ چیز برایش اهمیتی نداشت. از بی همدمی. از تنهایی. ابري

.به هیچ وجه کالفه نبودبود که 
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صبح روز پانزدهم، به خاطر تابیدن نور خورشید به صورتش، زودتر از چهـارده روز قبـل بیـدار    
.شد

اما سرانجام، ارمغانی جز تـرس و  . احساس کرددر همان ابتدا، یک شادي ناپایداري را در دل خود 
. ز فرصت خود را از دست داده استچرا که مشاهده می کرد که نیمی ا. نداشتبه همراه وحشت براي او 

شاید بتواند بـراي براي خود کنار گذاشته بود که ) Petros(پترس شفرصت یک ماهه اي را که به خواه
.زندگی توجیه پیدا کند

با خود قـرار گذاشـت   . دو هفته بعد، یعنی روز سی ام، مصادف بود با جشن تولد پنجاه سالگی اش
و اگر نه، . ر این دنیا، به چیزي دل ببندم و امید وار شوم، زنده خواهم ماندکه اگر توانستم در این مدت، د

.به دستور عقل و بدون اینکه کار بدي کرده باشم، خود را خواهم کشت
.ي که آن قرار را گذاشته بود، پانزده روز می گذشتز روزا

به سرعت، جستنی کرد . دمباز هم به یاد این افتاد که امروز صبح، زود تر از سایر روز ها بیدار ش
.باز هم دراز کشیداین شد که. توانستاما، ن. و تا آستانه ي نشستن پیش رفت

:گفت 
براي رسیدن به چه چیز؟. براي چه؟ چرا؟ چرا من باید برخیزم

.و خوابیدن و در انتها، زنده ماندن. و خوردن. براي پول درآوردن و خریدن اغذیه. براي کار کردن
.براي جذب نگاه هاي مردم. براي بله گرفتن. راي مهیا شدن شرایط ازدواجب. براي زن

.اما او هیچ زنی را دوست نداشت
تنها فردي از بستگانش که . تنها تعاریفی از مادربزرگش شنیده بود. هیچ گاه پدر و مادرش را ندید

.نبودی هممنتظر هیچ کس. هیچ کسی را نداشت. هیچ. دیده بودبا چشم خود 
سـفرش  البته برق به ایتالیا سفر کرده بود و دکترايبار هم، هنگامی که براي گذراندن دوره ي یک

.عاشق دختري شده بود که نامش را به سختی به یاد می آورددر دانشگاه روم، هم ناقص پایان یافت، 
ر همان کسی کـه  برادپائولو، با . بعد ها هنگامی که در زندان بود، فهمید که ازدواج کرده است. لیندا
، تنها این بـود  ش که بیست سال به طول کشیدعلت زندان. ه بوده شدت، به طور اتفاقی کشخودشبه دست 

که با کوچک ترین ضربه، بیم هالك استکه پائولو در دادگاه ملبورن نگفت که برادرم، دچار یک بیماري 
.او می رود

ان موقعیـت اسـتفاده کـرد و نگذاشـت کـه      و از هم. او کارلو را مانع می دانست. و مشخص هم شد
.کارلو براي اتمام دوره ي دکتراي خود به ایتالیا بازگردد

افکار . سراسر امید بود. براي یک کسی که هوش باالیی داشت. عمر کمی نیست. بیست سال. زندان
.امید هاي بی پایان. بلند

بـی معنـی مـی    هـاي  و سـرگردانی  اما امروز، همه ي آنها را امید هاي بیهوده و گمراهـی و غفلـت   
.خواند

.اما باز جوابش را بدست نیاورده بود. باز تالش کرد که از تخت پایین بیاید
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براي چه؟
اهش خـانم اورسـوال پاسـخ مثبـت     براي اینکه به خـو آیا . براي اینکه آموخته هایم را مرور کنمآیا 

؟دهم
.چهارده روز قبل

در دنی آزاد شده بود، بدون هیچ هدفی شروع به قدم زدنهنگامی که پیتر از زندان بزرگ شهر سی
ابتدا فکر مـی کـرد کـه بـه سـراغ      . کتش را بر دوشش انداخته بود. کردپیاده هاي پر زرق و برق سیدنی

. از فکرش خنده اش گرفتچندي نگذشت که اما . برودپائولو 
کـارلو، از  . هم فراموش کرده بودحتی چهره ي لیندا را. که چگونه می توانم او را پیدا کنمکرد فکر 
مـادربزرگی کـه بـا    . شاید به خاطر تعلیمات مادربزرگش بود. جنس مخالف بیزار بودرابطه با کودکی از 

در حـالی کـه خـود   . ین و زمان و خدا بیـزار کـرده بـود   کارلو را از زمو پوسیده اش،خرافیآموزه هاي 
و شاید، علت خوشحال شدن کارلو، هنگـامی  . داشتبه طرز وحشتناکی به زنده بودن عالقهمادربزرگش

.همین باشد،برایش آوردندخبر فوتش را در زندان که 
پتـرس در  ازچرا که دو ماه و نیم قبل، هنگـامی کـه   . شاید هم علت خوشحالی اش چیز دیگري بود

و خبر آوردنـد  نشد، براي کارلهم که البته هیچ گاه مشخص مورد علت به زندان افتادنش سوال می کرد،
.مریضی اش هم مهلک و سخت است. که مادربزرگت مریض است

.آن زمان کارلو بلند شد و سرش را محکم به دیوار کوبید و یک روز بیهوش بود
:مسابقه از این قرار بود. نش می گذشتنسوخ شداز مکه چند سالافتاد به یاد آن مسابقه اي 

بقه اي ، مسـا که از دیگر قسمت ها جدا شده بـود نیدر قسمت تحصیل کرده هاي زندان بزرگ سید
و هر کس که سـر خـود را محکـم تـر بـه      . در جلوي دیواري می ایستادندترتیب داده بودند که داوطلبان 

تـا زمـانی کـه    . این یک سنتی بود که چندین سال ادامه داشت. دیوار می کوبید، امتیاز بیشتري می گرفت
.منتقل شدپترس از زندان ملبورن به سیدنی 

و عده جز، پترس. در مقابل دیوار ایستاده بودنداکثر زندانیان. آن روز را به خوبی به خاطر داشت
.هشت نفر بیهوش شدنددر آن میان، همه سرشان را به دیوار کوبیدند و . اي تازه وارد

.این چه کاري است: پترس به سوي کارلو آمد و گفت 
تو هم بیا . کسی که فکر قوي تري دارد. ترین فرد را انتخاب کنیممی خواهیم دقیق: کارلو پاسخ داد

بیهودگی نفس کشیدن در زندان پی ببـرد،  بهچرا که هر که بیشتر . و میزان عمق اندیشه ات را نشان بده
بیشتر طالـب  و . نشان می دهد که او غمگین تر استمی تواند محکم تر سر خود را به دیوار بکوبد و این 

.بیشتر از اینجا خسته شده است. آزادي است
من می . اما این دلیل نمی شود که سرم را به دیوار بکوبم. من از زندان بیزارم. نه: پترس پاسخ داد 

ایستم و شما مسابقه ي تشخیص غمگین ترین فرد و بزرگ ترین فردتان را انجـام دهیـد، ولـی مـن وارد     
.مسابقه ي شما نمی شوم
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پتـرس هـم   . تحصیل کرده را به آنجا می بردنـد زندانیانجود داشت که در زندان سیدنی قسمتی و
البتـه تـا زمـانی کـه در     . کسی که در فلسفه ي شرق به خـوبی تفحـص کـرده بـود    . شناس بودشرقیک 

تا زمانی که . دانشگاه بود، به فرهنگ شرق و سرسپردگی شان را به خرافات با دید تمسخر می نگریست
دچـار  پتـرس  شخصـیت  از آن زمـان،  . آشـنا شـد کـه بـه او درس عبـادت داد     در زندان ملبورن با کسی

.رسیدن به پوچی بودتمام تالشش، راه ندوري از خودکشی و ،فکرشسراسرتغییراتی شد که 
. به زندان سیدنی منتقل شدسه سال،پس از آن. ملبورن به سر بردزندان سه سال در او 

. حـرف هـایش  . عبـادت هـایش  . خنده هاي همیشـگی اش . دبا آمدن پترس، مسابقه دیگر برگزار نش
.و همه و همه، باعث شده بود که آمار خودکشی در آنجا بسیار کم شود. آموزه هایش
نظم به آن بخش از زندان داده بود که جانی هاي وحشی، آنچنان رام شده بودند به اندازه ايحتی 

پست ترین آنها، هفت سال تخفیف خورد و بعـد هـا   عالقه نشان می دادند که یکی ازاعمال پسندیده و به 
.پنسیلوانیا شددانشگاه استاد روانشناسی 

پترس، شش ماه قبل سرطان حنجره . دوستی چهار ساله کارلو و پترس تا یک ماه قبل ادامه داشت
نی، از جهـان فـا  ،و خالصه هـم در یـک مـاه قبـل    . ن زندان بماند، تا بمیرداهممایل بود که در ولی . گرفت

.رخت بربست
یاد آوري خنده ي آرامش بخش پترس، یکی از چیزهایی بود که کارلو را مصمم می کرد که بـراي  

.هدف زندگی، بیشتر تحقیق کند
.که دیگر از حرف زدن افتاده بودی راآن زمان. آخرین حرف هاي پترس را به خاطر می آورد

"مه اچند روز است که او را پیدا کرداما تنها . کارلو، من شش سال است که عبادت می کنم"

جمله اي که گفتـنش، درد  . این آخرین جمله اي بود که دو ماه و نیم قبل، کارلو از دهان پترس شنید
سه دقیقه هـم  گفتنشاما با همه ي آن درد ها، آن جمله را  که. وحشتناکی را براي پترس به همراه داشت

.ساخت، از دهان خود خارج انجامیدبه طول 
آن چرا که نمی توانست معنـاي  . را زجر می دادلوکار، همین مصمم بودن پترس در گفتن آن جمله

آن جمله، راهی باشد که هنـوز آن را نیـازموده اسـت و وجـود     کارلو می ترسید که نکند که . را درك کند
.ساختمی راهی که هنوز امتحانش نکرده است، خللی در منطقی و عقالنی بودن خودکشی اش وارد 

، بر التهاب قوه ي تصـمیمی  جان می دادتبسم پایانی پترس، هنگامی که در آغوش کارلو خاطره ي 
.گیري اش می افزود

.ي آدمی کرده بودهاآن تبسمی که چهره ي پترس را مهربان ترین چهره 
.هیچ گاه حالت شاعرانه ي آخرین روزهاي عمرش را فراموش نکرد

دور دنیـا  بـه مسـافرت   همـدیگر با تا پایان عمرشان،،آزاد شدندکه قرار گذاشته بودند که هر گاه
.دبرون

کـه  مـی دانـم  به او گفته بود که بعید ، پس از اینکه از بیماري العالج خود مطلع شده بود، اما پترس
.بروبه این مسافرت اما تو . بتوانم تا پایان دوره ي زندانم، زنده بمانم
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تـا ده سـال دیگـر،    ولی : پاسخ داد شدن دوره ي زندانش مطلع نبود، کارولو، در حالی که از کوتاه 
در درونـش بـه خودکشـی    گفت، می هنگامی که این جمله را در پاسخ به او اما در آن. من هم خواهم مرد

.فکر می کرد
توانست این عبارت را از راه صحبت به بیرون دوباره پترس با زحمت زیادي که به خود داده بود، 

. "خودکشی نکن": ند که منتقل ک
تو بعد از من، اهالی زنـدان را بـه دوري از   : استفراغ خونی کرد و با همان حالت ادامه داد سپسو 

.خودکشی دعوت کن
بتوان بـراي کیفیـت   تنها جمله اي که ناگهان، بدون آنکه . و چیزهاي دیگري هم گفت که مفهوم نبود

:مل از دهانش خارج شد و گفت، با شفافیت کاخوب بیانش توجیهی پیدا کرد
بـه ویـالي مـن بـرو و بـه فکـر       شديده سال بعد، از زندان آزاد دریک ماه پس از اینکه. صبر کن

. و براي زندگی توجیهی پیدا کن. بپرداز
.و این آخرین جمله هایی بود که می توانست بگوید

ن تلخی را به همراه داشت، بـه  نه چنداگامی که در اوج احساس درد، لبخندچند روز بعد، پترس، هن
بود و علت به زندان انجام دادهکه عملیاز گاهچرا که هیچ . زندگی نامشخص و اسرار آمیزش پایان داد

.نزدافتادنش، حرفی 
، "پـرت "دو هفته قبل از آزاد شدن کارلو، به او خبر دادند که پترس، قبل از مرگش ویالي دهکده ي 

.رف دریاچه بود را به نام تو کرده استو دو قطعه زمینی که در آن ط
در هنگـام رسـیدن خبـر فـوت تنهـا خویشـاوندش ـ        کارلو، دوباره دچار همان احساسـی شـد کـه    

.بی تفاوت و اندکی خوشحال. مادربزرگ ـ به او دست داده بود
و ه اسـت چرا که فکر می کرد که مادربزرگش، با مرگ خود، از سختی نفـس کشـیدن آسـوده شـد    

.هر دو بی اهمیت و بی تفاوت.نخواهد داشتبرایشآن ویال و زمین ها هیچ فایده اياینک هم،
هنگامی که از زندان آزاد شده بـود، در خودکشـی اش مصـمم    و همین عوامل بود که باعث شد که

تنها عاملی که او را تا آن روز صـبح زنـده نگـاه داشـته     . و البته روز به روز مصمم تر هم می شد. باشد
.به اینکه شاید بتواند توجیهی براي تالش و زیستن بیابد. ، فکر کردن بودبود

اما به خاطر دوستی بـا پتـرس، و کارهـاي خـوبی کـه در زنـدان       . مدت زندان کارلو، سی سال بود
. تخفیفی که به هیچ وجه سابقه نداشت. داده بود، ده سال تخفیف خوردانجام

اگر از یکی از زندانی ها مـی پرسـیدید   . م ترین زندانی بودکارلو، شاد ترین، سرزنده ترین و محتر
.که احتمال می دهید که کدام یک از زندانی ها دیرتر خودکشی کند، کارلو را نشان می داد

از همه ي زندانی ها، کـارلو  . اما پس از مرگ پترس، زندگی برایش تیره و تار و بی توجیه می نمود
امـا خـودش را موظـف مـی دانسـت کـه بـه آخـرین         . کر خودکشی افتادباز به فسریع تر از همه، بود که 

.به او گفته بود، عمل کندهم نصیحت پترس که با درد وحشتناکی 
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حدود دو ساعت، و آنگاه، . نیم ساعت پس از اینکه از زندان خارج شود، باز به فکر خود کشی افتاد
، بـه  ی آن را از خطر افتادن محفوظ می کردو با انگشتهمانطور که کت خود را بر دوش خود انداخته بود

. کوچه هاي مختلف می رفت و سرك می کشید
زنی که در ترین به یاد آن تفکرات خود افتاد که اگر روزي از این زندان آزاد شوم، به سوي نزدیک 

نه اش ، دیواو عشق می ورزم که به وسیله ي ابراز ارادتمو آن چنان به ااطراف زندان بیابم، خواهم رفت
.و تا آخر عمر خدمت او را بکنم. کنم

.خنده اش گرفت
، تکـرار  دراز کشیده بود و این ها را به خاطر مـی آورد بر تخت همچنانو آن خنده را، هنگامی که 

.و اندکی بعد، نشست.کرد
چیـزي دیـ امـا مـی دانسـت کـه با    . دیشب، از روي بی میلی شام نخورده بـود . چیزي به یادش آمد

می هم شکمش چنین دستوري را به او . و چیز انگیزه ي خوردن غذا را براي او تامین می کردندد. بخورد
.هم می دانست که براي رفتن به کاباره، بدن آماده اي الزم استو.داد

.می خواهم خودم را رها کنم. با خود گفت که امروز دیگر به خواندن کتب الکتریسیته نمی پردازم
علـت  . پترس سفارش کرده بودشرکتی رفت که همان از آزادي اش به سراغ کارلو، سه ساعت پس 

اما علت اینکه پترس او را به پیدا کردن یک شغل تشویق می کرد، . سفارشش تا چند ساعت مشخص نشد
.این بود که کار کردن می توانست او را مشغول کند و او را از فکر خودکشی بازدارد

با اینکه تا دو سال قبل، در زندان کتاب هاي جدید مربوط با رشته . کارلو قدیمی شده بوددانشاما 
.را رها کرده بودهامطالعه در آن زمینهاز آن زمان به بعد، ي خود را می خواند، اما 

پس قرار شد که یک ماه برود و با مباحث جدید برق کشی ساختمان ها و محوطه هاي بزرگ آشنا 
.کانزاس، شروع به کار کندشود و دوباره بیاید و در شرکت 

پس از خارج شدن از شرکت و ناتوانی از مالقات با اورسوال که پترس او را معرفی کرده بود و در 
به هیچ وجه دلش نمی خواسـت کـه بـه    . شروع به قدم زدن در خیابان ها کرد، همان شرکت کار می کرد

ه هفت سال در بانک مانده بـود، کرایـه   دوست داشت که اتاقی را با پول هاي پترس ک. ویالي پترس برود
.کند و به فکر کردن و یادآوري مباحث الکتریسیته بپردازد

، زنی را دید که حدود سـی و پـنج سـال    چند قدمی از درب ساختمان شرکت فاصله نگرفته بود که
یرین و آنچنان سـرزنده و شـ  ه بوداز درون شرکت به بیرون آمدآن زن نیز. دنرا صدا می زداشت و او 

.انداختمی بیان بود که او را به یاد پترس 
. تا اینکه اورسوال گفت که قرار است که به دهکـده ي خودمـان بـروم   . با هم مشغول صحبت شدند

.دهکده اي که در کنار سد لینیتا قرار دارد
شـاید بـه   . همینطوري پرسیده بودنیست؟ این سوال را "پرت"کارلو، پرسید که نام دهکده ي شما 

شاید هم به خاطر اینکه بگوید که من هم .ین خاطر که در گذشته نام آن سد را از زبان پترس شنیده بودا
.شاید هم هیچ دلیلی نداشت. اهل سیدنی هستم و خانه ام در آنجاست
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.شما در مورد من تحقیق کردید: اورسوال، چند لحظه فکر کرد و گفت
.خیص داد که حدسش اشتباه بوده استو بعد از چهره ي بی معنی و متعجب کارلو تش
بـه وسـیله ي   و مشخص شدن اینکه از قبل، کـارلو  و پس از چند دقیقه اطالعات گرفتن از همدیگر،

وارد ماشین گرانقیمت اورسوال شدند و به طرف دهکـده ي پـرت بـه    شده بود،پترس به اورسوال معرفی
.راه افتادند

روز قبـل  پـانزده مید و ناگهان پایان یافت، درست در این صحبت هایی که چند ساعت به طول انجا
.اتفاق افتاد

.پس از خنده هاي بی اندازه و حرف هاي قشنگ، بحث به جاهاي باریک تر کشید
نـور پـی بـردن بـه معنـاي لـذت، دیـده اش را        . در چهره ي کارلو، نور امیدواري کامالً مشهود بود

:، گفترد مناسبی جلوه دهدمآنگاه براي اینکه خودش را . روشن کرده بود
.من تا به حال ازدواج نکردم

، رویش بودو همزمان که مشغول رانندگی در جاده ي خاکی منتهی به دهکده . اورسوال، ساکت شد
تاثیرگـذار  را به سوي کارلو کرد و ناگهان به زیر خنده زد و چیزهایی گفت که شاید، یکی دیگر از دالیـل  

:کشی باشدمصمم بودن کارلو به خودبر
راسـتش را بخواهیـد، مـن در هجـده سـالگی عاشـق       . شـوهر کـرده ام  بـار من تا به حال، هشـت "

اما اتفاقی افتاد که لج کردیم و همزمان هر دوي مـا بـا دو نفـر    . عاشق من بودنیزو او . پسرعمویم شدم
ی خواهیم کـه بایـد تـو    و از همدیگر ماز آن زمان به بعد همیشه همدیگر را می بینیم . دیگر ازدواج کردیم

هم بـه غـرورش بـر مـی     آنگاه، دیگري.ابتدا از من تمنا کنی، و اگر نه، باز شوهر و یا زن دیگري می برم
اما امـروز نـه او   . تاکنون چهارده بار ازدواج کرده.دیگر می گیردشوهر و یا زنخورد و می رود و یک 

". با هم ازدواج کنیمقرار است که تا یک ماه دیگر .شوهرمنزن دارد و نه 

.پترس برودآلودیادش آمد که از دیروز با خود قرار گذاشته بود که به سر وقت آلبوم هاي خاك 
پـس از اینکـه   و خالصه بدون آنکه غیر از دیدن عکس هاي پترس، انگیزه ي دیگري داشـته باشـد،   

که ندین بار غلطیدن در کف اتاق خود را به پایین پرت کرد و با چ،تختروي از دوباره دراز کشیده بود، 
را سرپا نگـاه داشـت و بـه سـوي اتـاق      ثانیه بعد، خودشاز چوب ساخته شده بود، برخواست و تا چند 

.متصل به آن، می شد اکثر خانه هاي دهکده را دیدمشرف به دشت، که از تراساتاقی . پترس رفت
.هنوز نمی دانست که آیا پترس ازدواج کرده است یا خیر

بـراي همیشـه بـی    پتـرس،  مـرگ چند قطعه عکس خانوادگی که بـا  . حه ي اول آلبوم را باز کردصف
.معنی شده بود

تمام آنها عکس هـایی بـود کـه پتـرس، از سـفرهاي مخـتلفش       . نگاه کردهم چند صفحه ي دیگر را 
ر عکس قابل از سفر به ترکیه، به ایران و سفرهاي کوتاه خودش که از مطالب درج شده در زی. گرفته بود

.به تبت و بسیاري از مکان هاي معروف جهان. سفر به بنگالدش. دریافتن بود
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چرا که فکر می کرد که از آن عکس ها، نخواهد توانست که بـه  . دلش می خواست که آلبوم را ببندد
.زندگی و شخصیت گذشته ي پترس پی ببرد

ید که شاید یکی دیگر از دالیل مصمم اما ناگهان در آخرین صفحه ي تنها آلبوم پترس، عکسی را د
:بودن به خودکشی اش همان باشد

را نشـان مـی داد کـه در کنـار او،     پترس از آن عکس ها یکی. دو عکس بود که به یک اندازه بودند
.زنی با لباس هاي عروسی ایستاده که مشخص می کرد که همسر اوست

در بـار اول، چشـمم بـه    ت که دریابد کـه چـرا  آن زمان نتوانس. اما اینبار به عکس باالیی خیره شد
. عکس یک عروسی بودآن عکس،شاید به خاطر اینکه. عکس پایینی افتاد

عکس باالیی درست . عکس یک صحنه ي طالق. باالیی که سه نفر را در خود گنجانده بودعکساما 
.گر گریه ي طوالنی بودننشادر لحظه اي بود که براي آخرین بار از یکدیگر جدا شدند و چشمان پترس، 

. مرد غریبه اي در سمت راست عکس بود که دست همسرش را در دست داشت
:تا اینکه نوشته هاي پایین آن صفحه ي آلبوم را خواند و فهمید

مـن هنـوز   . اشکالی ندارداز نظر من . آن کارت را نادیده می گیرم. برگردبسیار خواهش کردم که "
آن . هر چه بگویی انجام خواهم داد. من خاك پایت خواهم شد. برگرد. بچه هابه خاطر. تو را دوست دارم

"...و .دو قطعه زمین براي تو باشد

و چند جمله ي دیگر که مشـخص مـی کـرد کـه آن مـرد سـمت راسـت عکـس بـاالیی، همـان مـرد            
س را بـدون  و توانسته بـود زن پتـر  . پیروز شده بود، خودش و پترسمیانگردنکلفتی بود که در رقابت 

.هیچ دلیلی، از آن خود کند
دست پترس، ولی با توجه به آن خیانت دردناك و ناباورانه، باز .آن زن، به پترس خیانت کرده بود

آن جمالت پایین عکس هم همان چنـد جملـه ي پایـانی    . خود را به سوي او دراز کرده بود و تمنا می کرد
.اي بود که براي آخرین بار به همسرش گفت

بـراي  آن صـحنه ي نمـادین را   تـا  . از آن صـحنه عکـس بگیـرد   ثل اینکه از کسی خواسته بود کهم
. براي آخرین بار تقاضاي خود را تقدیم همسرش می کـرد صحنه اي که پترس، . همیشه به خاطر بسپارد
.تقاضاي ادامه ي زندگی

.، کشتن همسرش باشدعلت حبس پترسآن زمان بود که به اشتباه به فکر کارلو رسید که نکند که
، پیـدا کـرده   کتاب هاي اتـاق کتابخانـه  اما با دیدن عکس هاي دیگر و نوشته هاي اندك دیگري که در الي

.بود، شکش برطرف شد
.نزدیک هاي ظهر بود

به شهر دوبارهرنگی که هفت سال در پارکینگ ویال بود، زرد متمایل به کرممی خواست با ماشین 
.برود

می خواست تمام کارهایی را که ممکن است او . رار، اینبار می بایست به کاباره برودو اینکه، طبق ق
.را از خودکشی بازدارد انجام دهد
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.خواندن کتاب هاي فلسفه پرداخت و با این کار خود را سرگرم می کردهفته ي اول را به 
رین لحظاتی که قصد هفته ي قبل هم چند فیلم را تماشا کرد که شخصی را نشان می داد که در آخ

براي کمک کردن به آن دختـر،  خودکشی نکند و خودکشی داشت، دختر فقیري را دید و تصمیم گرفت که 
.زنده بماند

. اما در کمتر از دو روز حالش به زمان سابق بازگشت. گذاشتياین فیلم بر روي کارلو تاثیر زیاد
.ر به آن امید داشت، پی برده بودچرا که به ناکارآمدي راهی را که بسیا. و بد تر هم شد

.هفته ي سوم را به این اختصاص داده بود که به هیچ وجه فکر نکند
.با یک دختري سر کندش رامدام مست باشد و هر روز

دوست داشت که بدون اینکه دردي بکشـد، احسـاس   . دلش می خواست که نه زنده باشد و نه مرده
ان یافته بود که چیـزي در جهـان نیسـت کـه بتوانـد بـه آن دل       چرا که اطمین. وجود از مغزش خارج شود

.ببندد
.شب شد

.کرده بوداولین باري بود که با زنی جماع . خسته و درمانده
از دیـدن کـنج هـاي فضـاي     .ش را گرفتـه بـود  همچنان گریبانولی وحشت از حمام، . به حمام رفت

دست کسی که می ترسید که به . کردهر چه را می دید، احساس خفگی می. محبوس حمام وحشت داشت
.غیر خودش باشد، کشته شود

.ظلم کنمشبه خودشدوست داشت که اگر مرگ، ظلم است، خود
.احساس می کرد که نشانه هاي دیوانگی در رفتارهایش در حال پیشرفت است

.شش روز دیگر هم کامالً به صورت مشابه تکرار شد
، مقـداري او را بـه   هفتمـین دختـر  برآمـده و ران هـاي سـفید    سینه هايتنها تفاوت آن، این بود که

شـاید بتـوانم   بـه سـر کـنم؛   با خود گفت که بگذار یک شب دیگر هم با زن هـا  . زندگی متمایل ساخته بود
کاري کنم که تمام این ویال و زمین ها را بفروشم و تا پایان عمر و تـا زمـانی کـه بـه فالکـت برسـم، در       

.تی بگذرانمکاباره ها، در حالت مس
.و هر لحظه بر هراسش افزوده می شد. اما این کار را نکرد

ی را کـه در  سه زن اولآن چهره ي آن لحظه اي بود که دریافته بود که دیگر از همه وحشتناك تر، 
. به خاطر نداردد روز قبل با آنها جماع کرده بود راچن

که نوشته بود، براي سنین کمتر از هجـده  به سرعت به سراغ تلویزیون رفت و فیلمی را تماشا کرد 
.با خود گفت که مگر چه فرقی بین کمتر و باالتر از هجده سالگی وجود دارد.سال توصیه نمی شود

و به یاد آن قراري افتاد که مـی بایسـت تـا    . به بی معنی بودن سوالش پی بردش آمد واما به خود
.پایان آن روز از خود سوالی نپرسد

سال هزارتواندرا از دنیا حذف کنند، می "چرا"اگر سوال بر آن عقیده بود که ن زمان، چرا که تا آ
.در این زندان بزرگ زندگی کند
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. مهم ترین دارایی مغز است"چرا"کلمه ي اما، 
.را بیشتر دوست داشت"چگونه"و او، 

. ی، تعـاریفی پیـدا کنـد   قرار بود که از فردا به چرا هاي ذهن پاسخ دهد و براي واژه هاي مهم زندگ
تعـاریف  براي خـودش،  ، نظريولی هر صاحب . واژه هایی که هیچ تعریف واحدي براي آنها وجود ندارد

.ارئه داده بودخاص خود را 
.روز سی ام

. صبح روز سی ام هم مانند بیست و هشت روز دیگر، ابري بود
ن برخواسـت ین تـوجیهی بـراي  بی آنکه توانسته باشد در این مدت سی روز، کوچک تـر . برخواست

.پیدا کند
و آینه اي کـه روزگـاري پتـرس    . لباسش را پوشید و در جلوي آینه ي قدي پترس ایستاد. ظهر شد

.همسرش و بچه هایش خودشان را درون آن می دیدند
از اینکه پس از روز پانزدهم، یک هفته اي را در کاباره هاي شهر به سر برده بود و دیـر وقـت   بعد

نه بر می گشت، چند روز باقیمانده را هم از ترس اینکه نتواند خود را سی روز نگـاه دارد، بـه کنـار    به خا
. دریاچه نرفت

. هر روز غروب به کنار دریاچه می رفتي اول، آن دو هفته 
، به یاد آن بار می نگریستخود در آینه هاي چهره يهمچنان که در اندام پیر و فرسوده و چروك

که به کنار دریاچه رفته بود و بدون آنکه قصدش، عمل بـه توصـیه ي پتـرس باشـد، محـو در      اولی افتاد
.تماشاي بازي بچه ها شده بود

مادري را دیده بود که با سر و صداي زیاد و اخمی که سراسر بوي مهربانی مـی داد، دسـت بچـه    
:افتاد و پرسیداواش را می کشید و ناگهان چشمش به چشم 

نه آقا؟. به یاد نوه هایتان افتادیدفکر می کنم که
:کارولو، بدون اینکه بخواهد در درون حرفش اندکی دروغ باشد، پاسخ داد

.من هنوز ازدواج نکردم
، به سرعت بچه اش را بقل کرد و با قـدم  بودآن دختر که به نظر می آمد که بسیار زود مادر شده 

.ه را دور زد و ناپدید شدهایی که لحظه به لحظه تند تر می شد، ساحل دریاچ
چـرا کـه   . ددییمی رفت، هیچ بچه اي را نماز همان زمان بود که هر گاه که کارلو، به کنار دریاچه 

دهکده کوچک بود و اهالی از ترس اینکه آن پیرمرد شصت یا هفتاد ساله به بچه هایشان آسیبی برساند، 
.به بچه هایشان اجازه بازي در کنار دریاچه را ندادند

همین امر بود که باعث شد که کارلو، همچنان، براي رفتن به کنار دریاچه از اتومبیل پترس که البته 
.به نام خود او شده بود، استفاده می کرد
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آن زمان کارلو بسیار امید وار بود که با زندگی کردن در آن دهکـده ي سـاکت و سرسـبز بتوانـد     
هیچ گاه تصور نمی کرد که پس از یک مـاه، و در روز شـروع   . ددراهی را پیدا کند که بتواند به او دل ببن

.شدن نیم قرن دوم از زندگی اش، هنوز هیچ چیزي را در نیافته باشد
شاید هم یکی دیگر از دالیل مصمم بودن کارلو این بود که با مردن او، اهالی آرامش مـی گیرنـد و   

.ي کنندبچه ها می توانند دوباره به کنار دریاچه بروند و باز
.همانطور در جلوي آینه ایستاده بود

شالگردن پترس را که هفت سال بود در آنجا آویزان بود، برداشت و تکاند و آن را به دور گردنش 
.بست که سرما نخورد

.آن هم پس از پانزده روز. دلش می خواست که یک بار دیگر به کنار دریاچه برود
که داشتچرا که به یاد .ا تا غروب آفتاب زنده نگاه داردنتواند خودش رمی ترسید که . می ترسید

آخرین باري که به کنار دریاچه رفته بود، به فکرش خطور کرده بود که به درون دریاچه بپرد و با نگـاه  
لحظات عمر خود را مانند طعمه هاي کرم گونه اي که هیچ ماهی ها و حرف زدن با آنها، آخرینبه کردن 

.ندخطر ندارند، سر ک
.دلش می خواست که به کنار دریاچه برودبازاما

و کمتر از ده دقیقه ي بعد، از جاده هاي مارپیچی که به دریاچه خـتم مـی   . ماشینش را روشن کرد
. شد، خودش را به دریاچه رساند

ند امید داشت که پس از دو هفته نرفتنش به کنار دریاچه، بچه ها دوباره به آنجا آمده باشند، تا بتوا
.حداقل قبل از خودکشی اش، یک پسر بچه را ببیند

.اما هیچ کسی در آن زمین صاف کنار دریاچه نبود
.ماشین را پارك کرد

.، نشستداشترفت و بر سر نیمکتی که در آنجا قرار 
بـه  . مدام سرش را که بی اختیار پایین می افتاد، باال می کرد و به سرریز هاي سد خیـره مـی شـد   

.که صبر کند و فردا از باالي آن به پایین بپردفکرش افتاد 
. اما بیزار بود

یادش آمد که یکی از امتحانات پایانی دوره ي دکتـرایش، در بیسـت و نـه سـالگی، همـین طراحـی       
تلخ، نتوانسته بود به ایتالیا برگردد و مانند دیگر توربین هاي سد بود که البته به خاطر آن اتفاق ناگوار و 

.متحان ها در اوج آمادگی، نمره ي عالی بگیردا
ناراحتی هاي ظاهري و خنده هاي پنهان رقباي خود را به یـاد مـی آورد کـه بیسـت سـال قبـل در       

.نداشتهیچ جاي ذهنش هم وجود خنده ي لیندا که دیگر اسم کارلو هم در . دنددادگاه حاضر شده بو
بـازي رل کرمـی را کـه    . به سـرش بزنـد  ازي کردن باز هم به این خاطر که نکند که هواي ب. ترسید

.چرا که گفت که من براي کوسه مناسبم. خنده اش گرفت. طعمه شده است
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آسـمان و دیـده نشـدن هـیچ     بـودن هواي ابري و تاریک. از صندلی برخواست،بدون آنکه بخواهد
.ی کردمستاره اي، به او در این کار کمک 

.اما آن هم ناپایدار بود. نست که خورشید را ببیندهنوز قله ي بلند ترین کوه منطقه می توا
.به سوي اتومبیل رفت

. دلش می خواست که پیاده به منزل بـرود . ، یا نهاما نمی توانست که به خواسته ي دلش گوش دهد
.و باز هم خنده اش گرفت که از خنده ي قبلی، دردناك تر بود. اما با خود گفت که اتومبیل را چه کنم

. به خودش آفرین می گفت. به شکمش خیره شده بود. و گره کردا به پشت کمرش زددستش ردو 
خود را الغر نگـاه دارد و انـدام مناسـبش را    بود،در زندانی کهچرا که توانسته بود در مدت بیست سال

.همین امر بود که تشویق یکی از آن دختر ها را هم به همراه داشت. فظ کندحهنوز 
. ه سرباالیی تپه رسیدتا جایی که ب. جلوتر رفت

. در بین خانه ي پترس تا دریاچه، هفت خانه قرار داشتده ها سال بود که 
اما همگی آنها با دیدن پیرمردي . مشخص بود که در آن خانه ها، کسانی هستند که زندگی می کنند

نجـره هـا را هـم    ، معروف شده بود، به درون خانه ها می رفتند و پرده ي پ"زندانی فراري دیوانه"که به 
.می کشیدند که نکند هواي حمله به سر آن پیرمرد بزند

آن زنـدان پلیـد بـود کـه او را بـه      . اما کارلو تا چند مدت قبل عقیده داشت که آنچنان هم پیر نیست
.سرعت پیر کرده بود
.رسیدي بین مسیربه آخرین خانه

بـی  وبه سویش دویـد اورسوال، . وال بوداورس. او دختر نبود. نه. دختري را دید که از دور می آید
:مقدمه گفت بی 

و چند کلمه دیگر گفت . زدواج کردازن دیگري با م باز هم یدوست دارم که به شما بگم که پسر عمو
.تنها شاید لبخندي می زد که خودش هم خبر نداشت. که کارلو آنها را به هیچ وجه نشنید

ي خودش "چرا"جواب اما،. حت کندخود را را"چگونه"در آن زمان، کارلو به این فکر می کرد که 
.را گرفته بود

.به این خاطر که چیزي براي توجیه کردن و دلیلی براي خندیدن نیافته بود
به فکر مدام. به روز هاي قبل فکر می کرد و تالش هاي بیهوده اش براي پیدا کردن تعاریف درست

بی پاسخ بودن آن سـواالت  یابد، حداقلاگر نمی تواند جواب سوال هاي خود را بخود فشار می آورد که 
.را اثبات کند

.به یاد ناتوانی اش در تعریف معروف ترین اصطالحات روزمره ي انسان ها افتاد
:و در انتها مهم ترین و امیدبخش ترین تعریف. خدا. زن. تالش. هدف. مرگ. تعریف زندگی

.لذت
ه بود و براي دو تعریفی که در دو روز پایانی، اما با اینکه براي هر کدام از اینها ساعت ها فکر کرد

.خدا و لذت. ، افتادهر کدام یک روز براي آنها زمان گذاشته بود

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



سـال  او،چرا که می دانسـت کـه  . دلش براي ماشین پترس تنگ شده بود. پارکینگ را باز کردبدر
.ها، با همان ماشین مسافرت کرده است

خودکشی او کـامالً  تا آن لحظه احساس می کرد که . شتاحساسی که تازگی دا. شدیداحساس غم 
.اما باز هم توانست بر شک خود غلبه کند.منطقی است

.اما چنین نکرد. دوست داشت که از خودش خاطراتی به جاي بگذارد
لذت بازي بچه ها،اینکه از دیدن . دوست داشت که کاري کند که دیگران از طرز فکر او مطلع شوند

.نکه بزرگ ترین زجر او هم این است که آنها قدر نادانی خود را نمی دانندو ای. می برد
.اما، باز هم بدون اینکه بداند براي چه، پشیمان شد

چهار پایه را برداشت و در زیر تیر اصلی پارکینگ چوبی متروکه ي خودش گذاشت که پـر از تـار   
یکی از کتـاب هـاي   صفحه ي اولینفتاد که درو به دلیل نامعلومی به یاد آن جمله اي ا. عنکبوت شده بود

:فلسفه ي پترس نوشته بود
تنهـا گـذر زمـان اسـت کـه پوششـی از       . خاطرات غم انگیز و زخم هاي دل، ترمیم شدنی نیستند"

".فراموشی را به روي آن می کشد

.این جمله هیچ پیامی برایش به همراه نداشت
همـین امـر،   و . ر این بود که خود را پشت ابر پنهان کنـد بو ماه هم دیگر هوا کامالً تاریک شده بود

.احساس خفگی و گرفتگی را تشدید می کرد
؟ گزینـه هـاي تـرس،    يهمچنان که طناب را می بست، از خودش سوال کرد کـه چـه احساسـی دار   

را جلـوي پـاي انتخـاب خـود     ... ثابت کردن چیزي، خراب کردن دیگـري و  حسادت،نگرانی، خشم، انتقام،
.گذاشت

.نیافتگزینه هانمیان آدر اما جوابش را 
!خودم را می کشم، براي تفریح و امتحان: گفت به پاسخ ها افزود و ي جدیداگزینه 

.خنده اي که مشخص نبود. از جواب خود خنده اش گرفت
به سوي انتهاي پارکینگ نگاهی کرد که حداقل یک بار هم شده، به آنجا هـم بـا دقـت نگـاهی کـرده      

.بیابدبراي زندگیباشد و شاید توجیهی
و براي آخرین بار، خاطره ي بدن پر گوشت آن دختر سفید رو خودش را به روي چهارپایه کشید

چرا که به اطرافش نگاه می کـرد و مـی دیـد کـه     . را در ذهنش زنده کرد که شاید بتواند توجیهی پیدا کند
. کنندمی خود را به زندگی عالقه مند ،همگی با عالقه به جنس مخالف

بیش از حد آنهـا، در امـان   تکرار شدنکه تمام این ها چیزهایی است که به خاطر اما به نظرش آمد
. طرز تفکر عمومی، نادرستی خود را پوشانده اند

حتـی  . اما نتوانست خنده را تا چهره اش بـاال بکشـد  . باز هم احساس خنده کرد. دیگر خواهی؛گفت
، خنـده اش ریختنت براي بیرون هم نتوانسباز شده است، خودخواهتصور خنده دار اینکه یک فاشیست

.به او کمکی کند
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، در به یاد چیزي افتاد که در سیزده سال قبلدر همان حال، و با دستش احساس می کردطناب را 
لحظـه اي کـه قاشـق حـاوي سـوپش را بـه سـوي        . در هنگام خوردن غذا، برایش اتفاق افتاده بودزندان،

.عنکبوتی که خفه شده بود.آنگاه متوجه ي عنکبوت شددهانش می برد و 
.این هم کادوي وارد شدنم به پنجاه و یک سالگی: گفت . هواس خود را جمع کرد

دلش می خواست که یـک بـار دیگـر    . متوجه چهارپایه اي شد که از تحمل وزنش، به تنگ آمده بود
.پاي خود را ببیند، چرا که دیگر نمی توانست

پـیش بینـی کـرده    زیـادي، همانطور که با حتمال بسیار و. به آخرین خواسته ي دلش هم عمل کرد
.بود، این کار هم نتوانست او را منصرف کند

.محکم کردانداخت و را به دور گردنش حلقه
...ناگهان

ناگهان متوجه ي مورچه اي شد که به خاطر ترس از پرت شدن، آنچنان به آستین کـتش چسـبیده   
.را جدا کردبود که حتی با فوت کردن هم نمی شد آن 

دیگـري داشـته   هـیچ نگرانـی  غیر از خفگـی، نمی خواست که هنگامی که چهارپایه را پرت می کند،
.چرا که از مورچه خوشش نمی آمد.باشد

.اما نتوانست. آن را با دستش بگیرد، له کند و پرت کندابتدا می خواست که
نو نگـران شکسـت  بکنمچه دلسوزي رد که براي این موهیچ توجیهی براي این وجود ندار: فکر کرد

. در این فکرش مصمم بودو . بدنش باشماعضاي
هیچ گـاه و در طول زندگی اش، . اطمینان داشت که کشتن مورچه، به هیچ وجه نباید کار بدي باشد

. چنین اطمینانی نداشتو در هیچ موردي،
.اما

.اما آن را له نکرد
.که به پایین بیاید و او را بر روي زمین رها کندبنابراین، تصمیم گرفت

بر روي زمین نشست و آستینش را به زمین چسباند و مورچه با ناز و ادایـی عجیـب،   ن آمد و یپای
.آرام آرام پایین آمد

.اتفاق عجیبی افتاد
.ناگهان احساس کرد که دیگر دلش نمی خواهد که به باالي چهارپایه برگردد

د کـه بـر لـب    خندي که اکنون بر لبش نشسته بود، از جنس همان لبخنـدهایی بـو  لباحساس کرد که 
.حتی لبخند خودش را گرم تر می دانست. هاي پترس دیده بود

همچنان که برخواسته بود، به اطرافش نگاه کرد و دید که همه چیز را خوشایند و عشق آفرین مـی  
.بیند

، در آنجـا پیـدا کـرد   دوید و در اولین کاغـذي کـه   از پارکینگ خارج شد و به سرعت به سوي ویال 
:نوشت
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"لذت یعنی، آرامش وجدان"

بهترین جمله ها را از فکرش بیرون کشید و در ادامـه  شروع به فکر کردن کرد و پس از چند لحظه،
:ي آن نوشت 

".اما، مجبوریم که کار خوب کنیم که باورمان بشود. او همیشه ما را دوست دارد"

.گردد و از آن مورچه تشکر کندرواست که بو دلش می خ
.ترین خنده اي که می تواند بر لب هاي هر بشري بنشیندشیرین. خنده اش گرفت

و خاطره ي چند لحظه قبل را اینطور مرور می کرد که اگر خدایی وجود نداشته باشد، پس چـرا لـه   
.نکردن مورچه، اینچنین شادي بی حدي در دل من قرار داده است

ینبار، بدون آنکه از خدا سوالی کند و قصـد هـیچ نـوع برنامـه ریـزي اي داشـته باشـد، بـا خـدا          و ا
:مشغول صحبت شد و گفت 

".من دوباره متولد شدم. این نیم قرن را ولش کن"

و که بوي نور و انرژي اش، به سوي در شتافت و با چهره ند لحظه بعد، به خاطر شنیدن صداییچ
چیـزي  شب، می خواست قتوی می داد، در را باز کرد و خانم اورسوال را دید که در آن آرامش و خوش

:بگوید
.حتماً لطف کنید و تشریف بیاورید. است) پسر عموي اورسوال(فردا عروسی من و جان 

گذاشت خود ر دهان او تعارف کرده بود را برداشت و دیک دانه از شیرینی هایی را که اورسوال به 
لـذت  چشیدن که با چهره ي خندانش آن ها را بدرقه می کرد، برایشان آرزوي عشق پایدار و ینو همچنا

.دشواقعی را خواستار 
..........

.چهار سال بعد
او عالوه بر پایان دوره ي دکترا و نوشتن مقاالت مختلف و گرفتن جایزه ي بهترین مختـرع سـال،   

.منصوب شدرومدانشگاه همان يبه سمت استاد
او همچنین، عالوه بر کتاب هایی که در زمینه طراحی تراشه ها و نانوتکنولوژي نوشـت، هـر هفـت    

:کتاب معروف دیگرش را در ضمینه ي فلسفه، با این عبارت آغاز کرد
"به نام خداوند بخشنده ي مهربان"

.پایان
18/11/1386

-----
)حامد احمدي(26حامد

www.hamed26.blogfa.com
-----
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به نام خدا

مهناز من

هشت:شماره داستان 

...پیشگفتار 

:نویسنده
!نده افکر کرددر مورد خصوصیات همسر مناسب، ، ازدواجشانخوشا به حال آنها که قبل از

...شروع 

.اتوبوس داشت راه می افتاد
. سـوار نشـدند  م که غیر از من، چند نفري هستند که هنـوز چرا که می دانست. ولی عجله اي نداشتم

.همان دخترك بیست و چند ساله. حداقل، از سوار نشدن یکی از آنها که مطمئن بودم
در این نیم ساعت که از آغاز حرکتمان می گذشت، راننده بیش از آنکه به خیابان نگاه کند، به آینـه  

ه؛ پیرمرد پیل پیکر هرزه چشمی که از شکل زمخـت چـروك   رانند. و به چشم هاي آن دخترکردنگاه می 
هاي پیشانی اش، می شد حدس زد که بیش از سی سال از عمرش را در گذر از روي ایـن آسـفالت هـاي    

.داغ گذرانده است
. البته، حق هم داشت

که بعد مشخص شد که اشتباه باشد"ترك"از نژادبه نظرم رسید که باید. دختري بود سفید روي
با اینکه، غیر از او، شـاید ده  . هر چه زمان می گذشت، نظر مرا هم بیشتر به خود جلب می کرد. می کردم

!هر جا هست، سالمت باشد. میدختر دیگر در اتوبوس بودند، ولی بهتر است که مقایسه نکن
.توقف ده دقیقه اي، براي صرف صبحانه تمام شدمدت 

شاید در آینه، دخترك را . ه صداي بوق اتوبوس بلند شدبالفاصل. خالصه از دستشویی بیرون آمد
.دیده بود
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نمی توانستم هواسم را . هر چه سعی کردم که به چیزهایی فکر کنم که قرار بود فکر کنم، نتوانستم
.جمع کنم

ایـن هـا را کـه گفـتم، در خیلـی از دخترهـاي       . امـا نـه  . خوش اندام. بلند باال. سفید رو. دختري تنها
درست است، . چیزي فراتر از این ها. ولی آن که مقصود من است، چیز دیگري است. ود داردامروزي وج

.ابروانش را در هیچ دختر دیگري سراغ ندارم. ابروانش. یادم آمد
یک اینکه می ترسیدم که به چهـره اش  . به خاطر دو چیز که مرا می رنجاند. داشتم دیوانه می شدم

خواب بـود و بـا خرپـف هـاي     در حالاًر پهلویم نشسته بود، دائمردي که دو دوم از اینکه پیرم. نگاه کنم
.گلبهارم. گلبهارم: و اینکه مدام بر سر من می افتاد و می گفت . چندش آورش مرا می رنجاند

.برایم تفاوتی نداشت. در هر صورت. و یا شاید، نوه اش. نمی دانم گلبهار دخترش بود یا زنش
اگـر اتفـاقی نمـی افتـاد، مـی بایسـت تـا اول        . یک صبح تابستانی خوب. دساعت، نزدیک هاي نه بو

.، حدود ساعت شش یا هفت، به تهران می رسیدیمآفتابغروب
قصد داشتم که هنگامی که براي آخـرین بـار مسـیر    . تمام شد. ام به پایان رسیددو سال سربازي

قیده داشتم کـه تـوان فکـر کـردن انسـان در      چرا که ع. برگشت به خانه را می پیمایم، به آینده ام فکر کنم
می گذرد، چند برابر قوي ابه زمان، از مقابل چشمان انسان ماشین، هنگامی که طبیعت را می بیند که به مث

.تر می شود
می توانستم که چون . خوشحال بودمرسید،پایان اینکه سربازي ام به چند روزي بود که از شوق

. دیگر زندگی ام را شروع کنم
چند ماه قبل انـدك دلبسـتگی اي   . چرا که دیگر کسی را نداشتم که برایش غمگین باشم. راحت بودم

.مدتی است که ازدواج کردهو در همین اواخر بود که شنیدم، . دختري داشتمبه 
از غم نداشتن شغل و نداشتن خانواده اي که بتواند سرمایه اي براي من فراهم کنـد، بـه خـود مـی     

.از تکلیف. روع مسولیتاز ش. پیچیدم
و نـه آرزوي دختـري   . نه خانواده ي با توجهی که مراقب اعمالم باشـند . نه خدایی. نه ایمانی داشتم

ولی باز نمی توانستم که براي اولین بار هم که شده، سر صـحبت را  . که تالشم را براي رشد، توجیه کند
.با دختري باز کنم
.رسیبا خود گفتم که چرا می ت. می ترسیدم

و تنها شانسی که آورده بودم این بود که در همان ردیفی خانه داشتم که دختـر سـفید رو هـم در    
.ردیف دوم. خانه داشتهمان ردیف 

.در جلوي من مرد چهل ساله خوش لباسی نشسته بود و جلو ترش، کمک راننده
. دخترك سفید روآن سمت اتوبوس هم اول راننده بود و در پشتش زوج جوان و بعد از آن، همان

.می کردگلبهار، گلبهارکه مدام . تنها حائل میان من و او، همان پیرمرد خرف بود
خوشبختانه آن کسـی کـه آن   . کسی که در کنار او ننشسته بودهیچ و اتفاق فرخنده ي دیگر اینکه، 

.صندلی را رزرو کرده بود، از اتوبوس جامانده بود
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.فکر هایم را ادامه دادم
با آن همه تالش ها، امید ها، افکار . به زندگی بر باد داده ام. به ایام تلف کرده ام. ان نداشته امبه ایم

همه و همـه مـرا دیوانـه    . متعالی، تخیالت واهی، بچه مثبت بازي هاي بی نتیجه، عقب افتادگی از همه چیز
.می کردند

.آهی برآوردم
خود بگویم که این همه صبر، این همه خویشتن می خواستم که این ها را براي خود مرور کنم و به

تـا  . داري، این همه ترس از مسخره شدن، این همه ترس از رسوا شدن، همه و همه بی خـود بـوده اسـت   
.شاید بتوانم خودم را آزاد کنم

.ترس مرا رها نمی کرد،ولی
ر گریزم ولی از با خود می گفتم که این درست است که من در ظاهر، دخت. ته مانده شعوري داشتم

از زمانی کـه همـان دختـري را کـه سـه سـال       . مه اطرفی، در حال حاضر، دیگر که ایمانم را از دست داد
هیچ گاه به او . بیچاره تقصیري نداشت. اصالً هیچ گاه در دستم نبود. نه. دوستش داشتم، از دستم گرفتند

.نگفتم که دوستش دارم
دوسـت  . شخصـیتم را بشـکنم  . خودم را بشکنم. د کنمنمی خواستم که خودم را خور. درست است

و دیگـر مـادر   . داشتم که بیاید و به من بگوید که تو بهترین پسري هستی که در روي زمـین وجـود دارد  
. جهان چنین پسري را نخواهد زایید

.همه اش تقصیر خودم بود. این که بعید بود
.پشیمانم

روم، و پشت پایی به تمامی موانع بی پایه و اساسـی بـزنم   اما باز نمی توانم به کنار آن دختر ب. اما
. گور پدر محدودیت هاي این ها. گور پدر غرور. گور پدر حرف مردم. که خود تراشیده ام

ایـن کـه بعیـد    . راستی، مگر می شود که انسان قبل از اینکه با کسی حرف بزنـد، بـا او ازدواج کنـد   
شاید از عـادت پلیـد برخـورد کـردن     . حتماً من مشکل دارم. مپس چرا من نمی توانم چنین کاري کن. است

عادت اینکه بدون یاد خدا، عداي بچه مثبت . استجنتلمن وار ، تنها گرد غروري بی حاصل، بر تنم نشسته
.ها را درآورم

. نه... . می خواهم شانه ام را به سرعت از زیر سر پیرمرد خرف بیرون بکشم و به کنار او بروم و 
شاید هم باید آنقدر بـی شـرم شـوم کـه بـدون مشـروب،       . دچار حالت مستی شومشاید باید . وانمنمی ت

.اعمالم بی حیا و مست گونه باشد
. نمی دانم که تقصیر کیست. نمی توانم. آه

چرا که شـاید  . تقصیر دین است. تقصیر اون باالیی ها است. شاید تقصیر جامعه ي بسته ي ماست
تمنـاي انسـان بـه انسـان را، بـی شـرمی و قـدر خویشـتن         . پست جلوه می دهدخدایی شدن، شکستن را 

شاید در جامعه اي که دم از خدا می زنند، درخواست دوسـتی، خفـت بـار تـرین     . نشناسی جلوه می دهد
.باشدهاکار

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



شاید تا خدایی هست، پیشنهاد دوست شدن، آشنایی بیشتر، همصحبتی با جنس مخالف، بـا تـوبیخ   
.اه باشداطرافیان همر

.به قول یکی از رفقاي خدمت؛ گور پدر جامعه شناسان مفت خور
زمان همینطور می گذشت و همچنان با خود کلنجار می رفتم تا اینکـه جـوان خـوش انـدام خـوش      

.چهره اي براي سومین بار به جلوي اتوبوس آمد و در کنار همان آقاي خوش لباس نشست
. اکثر اوقاتی که در اتوبوس بودم، به طبیعت بیرون نگـاه کـردم  در ابتدا سرم را برگرداندم و مانند 

.همه اش شن بود و ریگ.به تپه هایی که حسرت یک گل الله را می خوردند
چرا که مدام بر می گشت . احساس کردم که می خواهد با من رقابت کند. اما نتوانستم طاقت بیاورم

.داندرویش را بر می گرباز و به دخترك نگاه می کرد و 
تا آن لحظه آنچنان ساکت و . دخترك سفید رو نشسته بودندهمان زوج جوانی بودند که در جلوي 

.آرام نشسته بودند که انسان حدس می زد که شاید کر و الل باشند
چهره اي که . از صبح تا آن زمان، چند بار موفق شده بودم که چهره ي تقریباً خوب زوجه را ببینم

ولی به هیچ وجه زننـده نمـی   . استفاده کرده بودیختنش، از تمامی وسیله هاي آرایششاید براي زیبا سا
.نمود

.اما، با خود گفتم که حتماً شوهرش به خاطر چهره اش است، که دلباخته اش شده است
همان جایی که قالیچه ي مربعی شکل، خود نمـایی مـی   . تلویزیونی در باالي سر راننده قرار داشت

درون خـود جـاي   راتصویر زنـی . لت احساس راحتی و  نترس شدن مسافران همان بودکرد که شاید ع
روي خـود را برگردانـده بـود و ماننـد دیگـر زن هـا، ایـن        . لبخندي تلخ. داده بود که لبخندي به لب داشت

بـه صـورت   توانایی را داشت که با نگاه کردن از گوشه ي چشم، بی نیازي و تمنـا را بـا حـالتی عجیـب،     
.ان نشان دهدهمزم

همـین مایـل نگـاه    . آخ از دست این زنهـا کـه بهتـرین ابزارشـان، بـدترین شـکنجه ي مـردان اسـت        
.آه. همین پچ پچ کردنشان. همین خنده هاي بی صدایشان. کردنشان

با خود گفتم که حتماً اینبار هم مانند دو دفعه ي قبل، از . پا شدجایش، جوان خوش چهره باز هم از 
.م آن دختر سفید رو، ناامید می شود و به سرعت به انتهاي اتوبوس برمی گردددیدن نگاه گر
اینبار بلند شد و من را نگاه کرد و بعد رویش را به دخترك کرد و به زبان ترکـی، خـوش و   . اما نه

منظورش ایـن بـود کـه اگـر جایـت بـد       . بشی با او کرد و شاید حرف هایی زد که تا حدودي متوجه شدم
. انی به عقب اتوبوس بیاییاست، می تو

شاید من در مقایسه با آن . عجب هوش سرشاري.نمی دانم که از کجا فهمیده بود که او ترك است
ولی در اینکه من از گـیج تـرین نـوع    .ولی بعداً فهمیدم که چنین نبود. شاید آشنایی قبلی داشتند.ها خنگم

.پسر ها بودم، که شکی نداشتم
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یی دختر به خشم آمده بود، دسـتش را بـر صـندي آن زوج جـوانی گذاشـت و      و باز که از بی اعتنا
می : بدون هیچ تعلل و احساس بدي، دوباره درخواستش را که حکم اتمام حجت می داد، به دخترك تقدیم

.و چند لغت سخت ترکی گفت که هیچ سردرنیاوردم. توانی بیایی و ادامه ي مسیر را با ما باشی
ترکی جواب فهم ایـن  شیرین دیگر توانایی من در فهم زبان . ا خوب نفهمیدمالبته من حرف هایش ر

. آخرین حرف ها را نداد
و چنـد چیـز بـی فایـده ي مسـخره ي      . از دو سال خدمتم، همین چند کلمه ترکی را یاد گرفته بودم

.دیگر
ه در از درستی این جمله زمانی مطمئن شدم که دخترك، برگشت و آخرین جملـه را بـه پسـرك، کـ    

:حال رفتن به عقب اتوبوس بود، همزمان که لحظه ي کوتاهی به من نگاه کرد، به فارسی گفت
"من جام خوبه"

نمی دانم که چرا ناگهان به این فکر افتادم که وقتی به خانه رسیدم به دیگـران  . هوش از سرم پرید
ن محلـه بـه آن خـوبرویی    در ایـ . ترك است. بگویم که در این مدت براي خودم همسري دست و پا کردم

.و آن ها مرا به خاطر حسن انتخاب تحسین کنند. نمی توانید یافت
.اما این فکر بی معنی، تنها چند لحظه اي ذهن مرا مشغول کرد

در همین زمان، راننده، بـه شـوفرش گفـت کـه     . چرا که اخبار شروع شده بود. ساعت نه و نیم بود
:اد و با صداي بلند گفتو بعد چند فحش د.کنرادیو را خاموش 

"اگر دست این ها باشد، شب ها هم زن و شوهر را از هم جدا می کنند"

فکر کنم که مقصودش این بود که آن مرد خوش لباسی که در جلوي من نشسته بود، حرف هایش 
، کـر  و از همان زمان بود که متوجه شدیم که آن مرد خـوش لبـاس  . اما تایید نکرد. را بشنود و تایید کند

.ولی اصالً با آن لباس گرانقیمت، نمی آمد. است
.مرا رها نمی کردك،فکر دختر

ولی کـاش کـه دورگـه بودنشـان، بـراي      . به قول بچه ها، دو رگه بود. یادم می آید که لهجه نداشت
.همیشه، بر چهره شان تاثیر نگذارد

ده ها بار بود که دچار . دخالصه اینکه دچار احساسی شدم که زیاد از آن احساس، خوشم نمی آم
.براي ده ها دخترآن هم . آن احساس شده بودم

و . با هم بـازي مـی کـردیم   . دختر غریبه اي به خانه ي ما می آمد. بیشتر زمانی که مهمانی داشتیم
. پس از مدتی می گذاشت و می رفت

راي تـک تـک   شـاید بـ  . براي تک تک دوستان خواهرم، دچار اینچنین احساسی شده بودمهمشاید
.همین. تنها کافی بود که چند دقیقه اي احساس کنم که مرا زیر نظر دارد. دخترانی که در عمرم دیده بودم

شان می رفتند، بدون آنکه محل سگ ه بعد، همچنان که تا آن لحظه از عمرم بر همین منوال بود، هم
.بیاورندهم به من 
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. من در نظرشان پسر خـوبی جلـوه کـرده ام   . ارندمن و بگو که فکر می کردم که آنها، مرا دوست د
من بودند که عمري، موجبـات آزار روح مـرا فـراهم    و ابلهانه ياین ها تصورات خام و افکار پوچ. اما نه
.می کردندکرده 

هر لحظـه کـه بیشـتر از همسـفر شـدنمان مـی       . نمی دانم که این زمان چه خاصیتی دارد. اما زمان
تا جایی که فکر می کردم که نکند که من به او پیشنهاد دهم و او . راغم می آمدگذشت، افکار جدیدي به س

امـا ،نشسـته امبا خود می گفتم که آیا او همسر آینده ام است که در چند قـدمی  . و همسرم شود. بپذیرد
.من توان یک نگاه چند ثانیه اي را هم به او ندارم

. یع نگاهم را می بریدمو سر. نگاهش می کردم. رویم را بر می گرداندم
احسـاس مـی کـردم کـه بـا آن      . از این احساس هاي گول زننـده . احساس می کردم که نگران است

و وظیفه ي من اسـت کـه یـک جـوري سـر      . ، به من تکیه کرده"من جایم خوب است"، ی که زده بودحرف
تو چه ربطی با او . کتی استاما نمی دانم که چرا این فکر به ذهنم رسید که این چه حر. صحبت را باز کنم

. داري
با خود گفتم که اگر قرار باشد که همه ي بی ربط ها، بی ربط بمانند که نسل بشر منقرض می ولی، 

.از یک جایی شروع کنممنباید. شود
. پس از اندکی، بدون آنکه هیچ توجیه جدیدي پیدا کرده باشم، لحظه به لحظه، جسور تـر مـی شـدم   

.گاهی کند. گاهی تند می زد. ی تبعیت نمی کردقلبم از ریتم خاص
یـا  . "شما دانشـجو هسـتید  ":مثالً. گفتم که سر ناهار به یه بهانه اي سر صحبت را باز خواهم کرد

.چه افکار مسخره اي... . مثالً یک دختري را می شناختم که شبیه
و . را نجـات دهـم  او . شیشـه را بشـکنم  . دوست داشتم که اتوبوس چپ کند و او بیافتد بر سر مـن 

.اینطور زندگی مان شروع شود
.لحظه به لحظه، فکرم داغ تر می شد

. حدود ساعت ده بود
.البته بعداً یک حدس هایی زدم. نمی دانم چرا ایستاد. ناگهان اتوبوس ایستاد

بعضی ها می گفتند که خود جاده ها هم شلوغ اسـت، اگـر   . صداي بعضی از مسافرین در آمده بود
.که این همه فس فس کنید، شاید تا هشت شب هم به تهران نرسیمبخواهید

دسـتگاه  . و چند بار گفت که از نمی تونم تند تر برم.ولی گوش راننده به این حرف ها بده کار نبود
.ما رو کنترل می کنه

، فضاي هر نـوع مخالفـت،   یشانی داشتند که با پیاده شدن چند تادر ضمن، چند نفري هم دستشوی
.به کلی خفه شد

.اینطور شد که تقریبا همه پیاده شدندو 
ي رقیب که دیگر رقابت را رها کرده بود، را می دیدم که سه چیپس خریـده بـود   پسر خوش چهره

بعـد دانـه دانـه و بـه     . کـرد مـی  و آن ها را به مساوات بین سه دختري که احاطه اش کرده بودند، تقسیم 
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چرا که خنده هـاي پـوچ و   . به عبارتی نشخوار می کرد. ترتیب، دست در چیپس آنها می کرد و می خورد
.مدآکات رو بناییشان، در نظرم بسیار چندش آور می تهی و حر

.من مانده بودم و چند نفر دیگر
لطف می کنید کـه یـک آب معـدنی    : رو کرد به من و گفت . شاید به خاطر من پیاده نشده بود. و او

کنم که چرا خودتان پیاده نمی شود که جلـوتر پاسـخ   اي باحمقانه می خواستم که سوال . براي من بخرید
.ابیدهپایم خو: داد

.چشب: گفتم . من هم که وارد مرحله ي جدیدي شده بودم
. برگشتم و به سوي پله رفتم

.پولش. ببخشید: مرا صدا زد، گفت
نگـاهم را از روي دسـتش برداشـتم و بـه     . دست سفید لطیف دراز شده اش، مرا خشک کـرده بـود  

.خودم دارم: چشمان خمارش دوختم و گفتم
ولـی اشـکال   . خیلی بهتر می توانستم بگـویم . اب خنده داري داده بودماآلن که فکر می کنم، چه جو

.به خیر هم گذشت. حاال که گذشت. ندارد
. پیاده شدم

.یی را هم اضافه کردمآب میوه ها. که گفته بود، خریدمآب معدنی اي را
ده همان حال، همچنان که داشتم به سوي اتوبوس برمی گشتم، پسري را دیدم که شاید هشـت تـا   

از سـوء  . از بی پروتئینـی . دست سفیدك دار و ازگیل زده اش را دیدم. به چند قدمی ام رسید. سال داشت
.از من کمک خواست. تغذیه

اصالً آنچنان سنگ دل شده بودم که در ابتـدا داشـت   . چند سالی بود که به کسی کمک نکرده بودم
ردم که اگر لباس تـنم را هـم بخواهـد، بـه او     احساس می ک. اما در درونم چیزي یافتم. خنده ام می گرفت

.خواهم داد
ه خـوبی عالقـه   بـ عشق انسان را . با خود گفتم که به رمز خوبی پی بردم. گذاشتم به حساب عشق

معناي چگونگی تمایل . ر یافته بودمدخالصه ،بیست و چند سال به دنبال آن بودممعنایی که . می کندمند
.به بزرگی

اینکـه بـراي   . بـورزي با خود گفتم که پس رمز دوست داشتن دیگران این است که به کسـی عشـق  
اگر کسی را دوست بداري، ناخودآگـاه همـه را دوسـت خـواهی     . کسی بمیري تو را عاشق خوبی می کند

.داشت
یادم آمد که دیروز چند هزار تومـان، پـول پیـدا    ، شتچنین حرف هایی از ذهنم می گذهم چنان که 

.نیمش را. دمهمان پول ها را از جیبم درآوردم و مقداري اش را به آن پسرك دا. کرده بودم
فریاد می . تا اینکه به آن طرف سکوي جلو مغازه ها رسید، تشکر کرد و دوید. شش باز شده بودنی

. زد که مادر، مادر
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در کنج یک دیوار ایسـتاده بـود و دعـا    . زن چادري اي که به احتمال زیاد بیوه بود. او مادرش بود
.می کرد که دست پسرش بیخود دراز نشده بود

. حال بودند از اینکه توانسته بودند که چند ده هزار تومان را یکجا بدست آورندخوش
. اصالً اولین باري بود کـه خوشـحالی از ایـن جـنس را تجربـه مـی کـردم       . من هم خوشحال بودم

سريو یک. دوست داشتم که خود را فداي عدالت اجتماعی کنم. احساس می کردم که چقدر دلسوز شدم
اصالً یک چیزهایی به مغزم خطور کرده بود که در حالت عادي، بعیـد بـه نظـر    . گانهحرف ها و افکار بزر

.دنجایش چنین تفکراتی را داشته باشگ،مغزممی رسید که
.کامل استتاحساس می کردم که شخصیتم در حال . شاید نتیجه ي عشق و احسان بود

همیدمف. که دخترك ایستاده استدیدم. چیز عجیبی دیدم. سرم را باال کردم. به سوي ماشین آمدم
در حالی که اگر در اتوبوس می ماند، آن صـحنه هـا را نمـی توانسـت     . که تمام آن صحنه ها را دیده بود

. مات و مبهوت به همان نقطه اي از جاده خیره شده بود که در زمان کمک کردن،ایستاده بودم. ببیند
شاید هم راننده به داخـل  . لش براي من تنگ شده بودنمی دانم، شاید د. او از ماشین پیاده شده بود

.اتوبوس رفته بود و او مجبور شده بود که بیرون بیاید
. بدون هیچ تاملی از دستم گرفت. یک آب میوه را هم به او تعارف کردم. آب معدنی اش را دادم

. ولی هیچ نگفت. دوست داشتم که حرف بزند. برایم عجیب بود
. هستیمثل اینکه انسان خیري . آفرین: که دوست داشتم بگوید 

.اما انگار که گنگ شده بود
کردم و باز هم بدون هیچ تعارف متقـابلی، پـایش را   دیگريتعارف،حال سوار شدن به اتوبوسدر 

. بلند کرد سوار اتوبوس شد
.رفت سر جایش نشست

. ه بروم و در کنـارش بنشـینم  از من درخواست ک. دوباره توانایی صحبت کردنش را باز یافته بود
هر موقع به یاد آن درخواست می افتم، احساس . این درخواست را بسیار جدي و آجزانه از من طلب کرد

.در طول تاریخ بودمی کنم که عاجزانه ترین درخواست یک زن، 
محرمیم، چـه  یک آن، با خود فکر کردم که ما که نا. اما من زمان زیادي براي تصمیم گیري نداشتم

.معنی دارد که تا هنگامی که یک صندلی خالی وجود دارد، بروم و در کنار دختر غریبه بنشینم
در همین زمان ها بود که پیرمرد با چهره ي تمسخرگونه به من اشاره داد که بیا و بـرو و در سـر   

.و کنار پنجره را نشان داد. جایت بشین
.شینممن هم مجبور شدم که بروم و سر جایم بن

.اتوبوس راه افتاد
احساس می کردم که این همه زندگی من، این همه عاشق شدن هایم، این همه دوست داشتن هایم و 

، خداونـد جـواب   رانجامسـ ، به این خاطر بود کـه  بوداتفاق افتادههادوستی تمام آن که درشکست هایم
.دهدباینچنین ،خویشتن داري هایم را، چشم پوشیدن هایم را، متلک نگفتن هایم را
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اینکه . اینکه دخترك از ماشین پیاده شد. این که آنها آنجا بودند. پسرك فقیر کمک کردماینکه به آن 
.و اینکه هاي دیگر. او مرا دوست دارد

.دنیا را روشن می دیدم. مهربان شده بودم
.گفتم که پدر، شما از کجا می آیید. سر صحبت را با پیرمرد کناري ام باز کردم

. نکرده بودم صحبت شدنهها سال بود که کسی از او درخواست مثل اینکه ده . چشمش برقی زد
.خودش گفت که شصت و پنج سال دارد

.براي ما. دوست داشت که تمام سرگذشت زندگی اش را براي من تعریف کند
دخترك سفید رو هم به نزدیک ترین نقطه ي صندلی اش آمده بود که او هم به حرف هاي ما گوش 

.دهد
.بت کردپیرمرد شروع به صح

:آنطور که گفت
در سـه سـالگی مـی    . گلبهـار نـام  . در چهل و پنج سالگی، براي اولین بار صاحب فرزندي می شود

زنی که صد ها بار آش درسـت کـرده بـود کـه     . زنش هم دو ماه بعد از فوت فرزندش فوت می کند. میرد
ذشت چندین سال از مـرگش،  یک زن خرافاتی که آنچنان سرحال و با امید بود که با گ. صاحب بچه شود

.هنوز حرف هایش یکی از دالیل خسته نشدن پیرمرد از زندگیست
دارم کـه  پـول  می گفت، آنقدر .گی می کندا پول بیمه ي از کار افتادگی زنداز آن زمان تا به حال، ب

مخصوصاً در آن زمان که احساس می کردم که رقیق القلـب تـرین   . دلم را سخت سوزاند. بگذریم. نمیرم
.روي زمینمهايانسان

:و یادم هست که شعري هم در وصف آن دخترك سفید روي سروده بودم، بدین مضمون

غروریبکنارمدريبودکاش
.سروردامانتبهمنسپردمیم

برمدرینشستیمدیشاکهای
.کرمیپازامغصهيرهاندیم

ر خوش چهره مرا بیـدار  تا هنگامی که همان پس. خوابیدم. احساس خواب کردم. یک ساعت گذشت
.ناهار است: کرد و گفت

با خود گفتم که چرا . ناراحت شدم. و تنها و تنها من هستم. دیدم که اتوبوس خالی است. بیدار شدم
و اینطور کارش را براي خود توجیه کردم که حتماً دلش نیامـده کـه مـرا بیـدار     . آن دختر مرا بیدار نکرد

.کند
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خیلـی از  . رستوران نسبتاً مجللی بود. به درون سالن رستوران رفتمخودم را جمع و جور کردم و
.مسافر ها هم تعجب کردند که چرا راننده، اینجا توقف کرده

.جلو تر رفتم
تا در هنگام خوردن ناهار در جایی بنشینم که . چشمم را روي میز ها می گرداندم تا او را پیدا کنم

.نوش جانمان شود،غذااتاز دور خنده اي نثار همدیگر کنیم چرا که شاید، . مبه او دید داشته باش
.اما

جایی که شـاید  در ، النسمنتهی الیهدر . میز منحوسیک. هان صحنه اي دیدم که خشکم زداما ناگ
.هم بودکان رستورانمبهترین 

. دختري سفید رو. فترراننده را می دیدم که بر پشت دختري، باال و پایین می هايدست
.چشمانم گرد شده بود. احساس می کردم که خوابم

مـی  بـه سـختی   راننده را خرسی می دیدم که خرگوشی را بـا چنگـال هـایش در آغـوش گرفتـه و      
. فشارد

امکـان  امـا  . شـاید رفیـق بابـایش از آب درآمـده باشـد     . با خود گفتم که شاید راننده فامیلش باشد
.چنین کسانی که دستشان را در جمع، بر دوش دختر آشنایشان نمی کشند. بعید بود. نداشت

که این پیام را می قیافه اي. به خود گرفته بودرا ي غمگین و افسرده ايقیافه. سر دختر پایین بود
در عوض، خنده ها و قهقهه هاي تهوع آور آن راننده، . ستاداد که در طول زندگی اش تا به حال نخندیده 

.انسان را ترقیب می کرد که از همان طبقه ي دوم خود را با مغز به کف حیات جلوي رستوران پرت کند
شـتباه، از نهـاد بشـر    آه حسرتی که میلیارد ها بـار، بـه خـاطر تصـمیم و انتخـاب ا     .آه حسرت. آه

.براي من تکرار شد،یک بار دیگر، به خاطر تعلل. برخاسته است
.چیزهایی به نظرم رسید.به نظرم رسیدزيچی

گفتم که شاید آن دختر با بینشی که داشته، دریافته که مـن تـا پایـان ایـن سـفر، از او درخواسـت       
بتواند به کسی پناه که ،به تهران می رفتشاید. می ترسیدهو . بودههم و حتماً فقیر . ازدواج نخواهم کرد

.و ترسیده که اسیر دست الت هاي بی سر و پاي تهران بشود. حتماً بی کس بوده. ببرد
به یاد زمانی که پیرمرد از خاطرات زندگی اش می گفت، یک بار هم مسـتقیماً  . یاد کار خودم افتادم

.در حالی که مدام سعی می کرد که در تیررس نگاهم باشد. ي او نگاه نکردمبه چهره 
احساس می کردم که باید به این فکر کنم که بعد از ناهار به سـویش بـروم و   . بیزار شده بودم. نه

.بگویم که تو را دوست دارم
این ،یچ وجهکه به هی دادمکه اجازه ه بودآن راننده آنچنان حرکات وقیهی با او انجام داد. ولی نه

.فکر که تازه در مغزم جوانه زده بود، رشد کند
ولـی کـم کـم داشـت     . تنهـا آب میـوه را خـوردم   . رفـت نالبته غذا از گلویم پـایین  . ناهار را خوردیم

.وقت رفتن بود. که میز را ترك کنمدمشاشتهایم باز می شد که مجبور 
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یزي در جهان نیست کـه مقـداري از دلـم را در اختیـار     دیگر اطمینان صد در صد داشتم که هیچ چ
اما آنچنان که اکنون معتقدم، ایـن احسـاس هـا،    . احساس خوبی بود. کامالً براي خودم بودم. داشته باشد

.پایدار نخواهد ماند و تنها به بی اعتمادي و بدبینی منجر خواهد شد
.شاید یک مقدار بیشتر. ساعت حدود یک بود

.را از سر گرفتاتوبوس حرکتش 
دختر سفید رو، در جلو ترین نقطه ي اتوبـوس،  .، به انتهاي اتوبوس رفته بود تا بخوابدکمک راننده

.در سر جاي کمک راننده نشسته بود
مجبـور شـده اسـت کـه     . هیچ کسی را ندارد. می گفتم که فقیر است. در ابتدا، دلم به حالش سوخت

. ع با چنین خرس وحشتناکی تن در دهدبراي تلف نشدن از گرسنگی، به ازدواج و جما
راننـده مـی   . چرا که خنده هایش را می شنیدم که راننده را به وجد آورده بود. اما نظرم عوض شد

انگار که دوست دیرینه ي همسالند که پـس از شـش   . او می گفت و راننده می خندید. گفت و او می خندید
فقشان که آنها را غرق در سعادت کرده، از خوشـحالی و  سال صبر، به یکدیگر رسیده اند و از ازدواج مو

.شادمانی نمی دانند که چه بکنند
شاید دخترك هنگامی که دید من به آن فقیر اینچنین کمک کـردم، بـا خـود پنداشـت کـه مـن پسـر        

در حـد  بـه او، پولداري هستم که اگر به او لطفی کنم، از روي تـرحم اسـت و احتمـال تقاضـاي ازدواج را    
.صفر دید
حتی یک هفته از . تا روز عقد را در ذهنم مرتب کرده بودم. را بگو که چه تفکراتی را چیده بودممن

. به شیراز، در مدت بیست دقیقه، در تصوراتم سپري کرده بودمهم ماه عسل مان را 
اوج نقطه ي فراموشی زمانی بود کـه  . و چقدر هم ناگهانی فراموش شد. چقدر عشق او ناگهانی بود

. ستش را دراز کرده و دست ها و کتف بد قواره ي راننده را می مالددیدم که د
برگشـت و خطـاب بـه    .، بـه راننـدگی اش ادامـه دهـد    یک مقدار که گذشت، راننده دید که نمی تواند

:دخترك گفت
.داردپدربزرگی بخواهد نوه اش را از کار بدي باز، انگارلحنی که چنان با !. نوچ

تا به حـال، هـم خوابـه ي ده هـا پیـر و      همین حرکت بود که بر من ثابت کرد که شاید، آن دخترك،
.اشدبجوان شده 

.پري شدسو این بود نتیجه ي تمام آن دلهره ها و تپیدن قلب ها که 
.بعد از آن

.اوج بیزاري ها. آغاز بدبینی ها
. م می خوردبه،حالم از آن زنی که پسرش را به سوي من فرستاده بود. از جنس زن بدم آمده بود

شـاید هـم خـودش بـا     . مـی کنـد  گـدایی تماً شوهرش معتاد است و براي پول تریاك او با خود گفتم که ح
.پسرش هم قاتل خواهد شد. شوهرش می نشیند و می کشد
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هر روز . هرزه شوم. مثالً هیچ گاه ازدواج نکنم.که واقعاً عجیب بودندچیزهایی وارد مغزم می شد
.نگویمهکو کار هاي پلیدي که بگذارید . با یکی باشم

:ی برده بودم که تنها به این پ
.غم سراسر از پلیدي فکر و عدم عادل بودن در رفتار حاصل می شود

.را می خوردماین تفکرات، حدود دو ساعت، مغز
.ساعت سه و نیم بود

.اتوبوس ایستاد
مسافران فکر می کردند که راننده به این خاطر اتوبوس را نگاه . اینبار دیگر صداي همه درآمده بود

!ود و در پشت پرده ي اتوبوس، چاهی براي چال دخترك بکندداشته که بر
.اما اینطور نبود

برایش زنگ زده بود که ش یکی از دوستان. که اتوبوس را متوقف کندترافیک شدید باعث شده بود
، تصمیم گرفت که به جاي ایسـتادن  تجربهراننده هم از روي . زیاد براي نزدیک شدن به تهران عجله نکن

و حرکت ذره ذره، استراحت نیم ساعته اي به ما بدهد که دیگر از خوردن دود ماشین در پشت ماشین ها 
.ها در ترافیک، در امان باشیم

. ، مـن بـودم  فـت د که راننـده بـا آن دختـرك کجـا ر    شاید تنها کسی که متوجه نش. همه پیاده شدیم
.اشتدو شاید واقعیت هم . فراموش کرده امیزناحساس می کردم که چهره اش را 

چرا که مـدام احسـاس   . ابتدا می ترسیدم. رفتم و در درون مسجدي که در آن جا بود دراز کشیدم
می کردم که مسافران هم اتوبوسی ما خواهند آمد و مرا خواهند دید کـه بـه جـاي نمـاز بـر زمـین دراز       

.کشیده ام
.اما جالب اینجاست، که یک نفر هم براي نماز وارد نشد

. م شدنیم ساعت هم تما
و بوق هم شـنیده  . منتظر بودم که بوق هاي اتوبوس را بشنوم و بلند شوم و قصد سوار شدن کنم

اما هنگامی که به بیرون از مسجد رفتم، شاگرد راننده را دیدم که می گوید که به علت ترافیک زیـاد،  . شد
. راننده گفته که نیم ساعت دیگر هم استراحت کنید

.هوا گرم بود
.بی فایده. تا چشم کار می کرد، زمین لم یزرع. ي قم بودنزدیک ها

آنچنان که براي . از تابش شدید آفتاب بیزار بودم. باز هم می خواستم که به درون مسجد پناه ببرم
.م، درگیر شده بودمدر پادگان، چند بار با افسر ارشدکشیک شب شدن 

.بزنمم قصد کردم که آبی به سر و صورت
ابلوهاییت. در اوج ناباوري، تقریباً تمیز بود. هم مردانه بود، هم زنانه. شدمارد دستشویی رفتم و و

یکـی نوشـته بـود پیـامبر     . یکی نوشته بود نماز، ستون دین است.ندر باالي آینه ها، خودنمایی می کردد
.اکرم نمی دونم چی
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ت و حـرف  همینطور که داشتم این ها را می خواندم، یکـی از هـم اتوبوسـی هـایم، از کنـارم گذشـ      
.تمام خدا و پیغمبر را یک کاسه کرد و همه شان را به باد استهزاء گرفت. اینطوري براتون بگم. رکیکی زد

چرا که هر چی باشه، من تا همین چند سال گذشته، دست و پا شکسته، نماز هـایم  . به من برخورد
.را می خواندم

.اید شکسته خوانده می شدندبعصري که آن هم نماز ظهر و. ناگهان به دلم افتاد که نماز بخوانم
. رفتم و وضو گرفتم
.رفتم و نماز خواندم

پر بود از . همینطور که از در مسجد بیرون می آمدم، متوجه شدم که اتوبوس دیگري ایستاده است
همـان  . شاید عزت نفـس . ندکدچار غرور می ار، آدم داردولی نمی دونم که این نماز چه خاصیتی . دختر

.ر بار از همین احساس بد، چوب خورده بودمحالت بی نیازي که هزا
.اما نه

احساس بی نیازي ناشی از نماز، با احساس بی نیازي ناشی از نفرت از زنان و یا دوسـت داشـتن   
.ارددتنها یک دختر، تومنی سن نار فرق 

.خوشحال بودم
رفقاي هفـت همینکه چند قدم از در مسجد دور شدم، همان جوان خوش چهره که همراه چند تن از

:خود بود، مرا صدا زد و گفتخط
. حاج آقا قبول باشه

ه بـ روحم دچار حالت کرختی عجیبی شده بـود کـه   . دیگر از هیچ چیزي احساس رنجش نمی کردم
:و گفتمردمکسرم را باال . داردنتوهین برایش، معنا نظر می رسید،

.قبول حق باشه
سه چهار دختر هـم در  . شکش زده بوددقیقاً در پشت سر جوان خوش چهره، مهناز را دیدم که خو

.کنار او ایستاده بودند
و به خاطر آن اتفاقی که براي مـن در چنـد سـاعت قـبلش افتـاده بـود،       گذشته،ولی بر خالف روال

.بدون اینکه از دیدن او دچار دستپاچگی و تعجب شوم، رویم را برگرداندم و عبور کردم
که بـین آن همـه دختـر، بـه دنبـال مهنـاز       سوار اتوبوس شدم و حتی یک بار هم دلم نمی خواست

.بگردم
.اتوبوس راه افتاد

یکی دو ساعت بود که لحظـه بـه لحظـه بـر طـرز تفکـر       . کماکان افکار بدبینانه در من وجود داشت
و . احساس می کردم که زنان، تنها کاري که می دانند، همین رکـب زدن اسـت  . بدبینانه ام افزوده می شد

.که قال گذاشتن در اکثر موارد کار مرد هاستخوانده بودماست که در جاییدر حالی این 
.احساس کردم که دیگر تفکرات بدبینانه ام، از رشد ایستاده اند. ده دقیقه گذشت

. حتی در حال افولند
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با خود گفتم که درست این بود که . به یاد تحویل نگرفتنم افتادم. ذره ذره داشتم به هوش می آمدم
را که عمري بود که با همدیگر همسایه بودیم و هزاران سـاعت بـا هـم    جلو می رفتم و سالم می کردم، چ

.بازي کرده بودیم
. باز، چند دقیقه گذشت و باز یک بار دیگر به یاد مهناز افتادم
.هر چه باشد، من به اندازه ي خواهرم، مهناز را می شناختم

ل دار و وارد بـه  پـو نسـبتاً  زیبا، باوقار، خوش برخورد، صادق، شیرین بیان، خوش رو، خنده رو، 
.رموز عشوه گري

اصالً بعید بود که آن مهنازي که می شناختم، به پسري اینچنین نگاه کند که نیم ساعت قبل به مـن  
.کرده بودنگاه 

تنهـایی بـه   ه بیب، یک شهر غررا در حالی دید که درخودم گفتم که او مبا. دشتکانی درونم، دچار 
نگـاه حیـران   ، و در پایـان . جـواب جمـاعتی از اوبـاش را دادم   ، ايبا صبوري فـوق العـاده  . نماز پرداختم

.ی پاسخ گذاشتمبدختري را با بی نیازي هر چه تمام تر 
.این اوج خوش شانسی بود

.بودم، بزرگ تر جلوه می دادکه مرا از آن چه ار،باو صحنه اي از من دیده بود که ده ها 
.این همان حس فزون خواه آدمی است

اتوبوسی هـم کـه آنهـا را بـه آنجـا آورده      . بازیگري بود، او دانشجوي به یاد می آوردمتا آنجا که 
.بودشانبود، اتوبوس دانشگاه

.ساعت پنج شده بود
.دیگر داشتم دیوانه می شدم

آنقدر همه چیز را به هم ربط داده بودم که احساس می کردم که جهان بـه ایـن خـاطر خلـق شـده      
.است که من و مهناز به وجود بیاییم و به هم برسیم

.یدنمان را از بعید ترین چیزها می دانستمدیگر نرس
.رمحاضر بودم که برایش بمی

مدام ویز ویز می کردند و خنده هاي شهوت آلودشـان را بـه   . آن زوج جوان مرا کالفه کرده بودند
نـه بـه اآلن کـه انگـار مـی      . سـاکتی کـه در صـبح دیـده بـودم     نه به آن زوج جوان. زحمت فرو می دادند

.ر شکم همدیگرخواستند بروند د
.شدابتدا بهشان حسودي ام 

اما، با مقایسه ي مهناز با آن زوجه ي آرایش کرده ي بدترکیب، احساس شادي فزاینده اي بـه مـن   
.داددست 

زنی که . به نظر من، شوهرش گول او را خورده بود. او را بهتر نکرده بودش،آرایش،به نظرم اصالً
.کنیز نگاه هاي مردان هوس ران است. ن نیستتا به آن حد آرایش کند که ز
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حرف هاي انسان هایی که در صندلی هاي اطـرافم  . رنگ لباس هایشان. دیگر دقتم بیشتر شده بود
.نشسته بودند، برایم مهم و جالب توجه بود

.استچشمم به جهان باز شده. دقیق شده ام. احساس می کردم که هوشیار شده ام
. به یاد اینکه خواهرم همیشه از او تعریف می کرد. به یاد بازي هاي کودکی. به یاد مهناز می افتادم

. هیچ گـاه آرایـش نکـرده   . می گفت که تنها دختري است که با آن همه پول و منال، هیچ گاه فخر نفروخته
. از زبانش در نیامدههیچ گاه کلمه ي رکیک 

.از ایمانش که بسیار شنیده بودم
و این دو مطلـب را مشـخص   . اما استعداد زیادي در بازیگري داشت. نبوداما درسش آنچنان خوب 

و اینکـه رسـیدن بـه    . یک اینکه خوب نبودن درسش، او را راحت الوصول تر می کرد و جذاب تر. می کرد
.عالقه اش، نشانه ي عزت نفس باال و اراده ي قوي او بود

.باز هم شروع شد
.خیاالت

حتـی شـکل   . بار دسـت هـایش را در دسـت هـایم احسـاس مـی کـردم       این . اما اینبار فرق می کرد
.ذهنم الهام شده بودهبانگشتري روز خواستگاري هم 

.خالصه کنم
:از عمق عالقه ي من و بی سر و پا شدنم همین بس که این شعر را در آن حال سرودم

یحوالنیادرتویبنمانده،غزلشور
.یالیخیبمردابما،باومیاماندهما

شدیتهیزندگازکوچه،حجمتوازبعد
.یاهالنیاذهندرمرد،یعاشقمفهوم

رمیبگپرتوچشمتاخودم،ازخواهمیم
؟یبالشکستهنیاباکرد،توانیمچهاما

ستيابرتودلِمثلچشمميهواامشب
.یزاللازچشمهنیااست،دورتویببرگرد،

ابیناردستدويااست،کالمنیآخرنیا
.یماللاتيدورجزندارم،ودلتنگم
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.و چنین جمالتی از من ساطع می شد که خودم را در بحر حیرت مغروق کرده بود
!عشق، چنان گردابی است که رهایی از آن، تنها با نیافتدن در آن ممکن است

.ساعت شش شد
صله ي همـه ي مسـافران، سـر    چرا که حو. شاگرد راننده مجبور شد که سومین فیلم را هم بگذارد

.بیست دقیقه اي بود که در ترافیک منتهی به تهران گیر کرده بودیم. رفته بود
.شاید بگویم که در این بیست دقیقه، یک کیلومتر هم راه نرفته بودیم

. من هم که یا دیوانه ي کسی بودم، یا از دیوانگی نفـرت پیـدا کـرده بـودم    . دو فیلم قبلی پلیسی بود
مین تنها چند صحنه از فیلم ها را دیدم و یا به حرف زدن با پیرمرد سر خودم را مشغول کردم، یا براي ه

.با نگاه کردن به کویر بی انتها
.در هر حالت تلویزیون هم در جایی نبود که به راحتی بتوانم نگاهش کنم

. باید گردنم را کج می کردم
یشـتر  بو سـپس رهـا کـردم و    . آنقدر جالب بود که تـا نیمـه اش را نگـاه کـردم    اما این فیلم سومی 

.دیگر گردنم درد گرفته بودچرا که . دادممیصدایش را گوش
.خالصه ي فیلم از این قرار بود

ش را یتـیم  جـوان مردي می میرد و با مردنش، زنش را بیوه و دختر. در چین ریزش می کندمعدنی
.می کند

مـی  یکی از خبر نگارها براي گرفتن عکس به آنجا می رود و عاشق گریه هاي خالصـانه ي دختـر   
.شود

و زمان ها مـی گـذرد و هـم پسـر و هـم دختـر، از دوري هـم       . می ترسد که عالقه اش را ابراز کند
. روانی می شوند

و البته بعداً ادامه ي فیلم را دیدم که چه ها می شود که همدیگر را می بینند و بیماري روحی شـان  
.درمان می شود و تمام خستگی روزشان، با یک نگاه گرم و آغوش نرم، از تنشان بدر می شد

ان نشسـته بـود   صداي کمک راننده که پشت فرم. اتوبوس خودش را به کناري کشید و متوقف شد
:بلند شد که 

!نماز مغرب
شاید از بـدو  . چرا که از قیافه اش می شد حدس زد که چند سال است که عملی است. تعجب داشت

.تولد
.بگذریم

چرا که سه رکعت همان سه . وضو گرفتم و مجبور شدم که نماز مغرب را کامل بخوانم. پیاده شدم
. رکعت است

"تهـران شـرق  "چیزي حدود نیم ساعت می خواست کـه بـه پایانـه ي    تنها. به تهران رسیده بودیم

.برسیم
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.دیگر کامالً شب شده بود
.عجیب این بود که باز هم اسیر دختر سفید رو شده بودم

.در سر جاي خودش. آمده بود و در کنار من نشسته بودار دیگرب
گفته بود که تو را به خیر و و پولش را داده بود و. شاید راننده حال و هول خود را با او کرده بود

.ما را به سالمت
.باز هم دلم برایش سوخت

نمـی دانـم،   . انه، جاي خود را به احساس شهوت تنـد داد ذره ذره این احساس هاي بزرگ منشاما
.شاید غریزه ي جنسی انسان در شب فعال تر باشد

چـراغ هـا و بـه خـاطر     ولی احتمال بسیار قوي می دهم که خواب رفتن مسـافران، خـاموش بـودن    
.آوردن آن ورجه وورجه هاي زوج جوان و نگاه گیراي مهناز مرا حشري کرده بود

اما، راستش را بخواهید، از همه مهم تر، آن نور بنفش المپ باالي سر دختر سفید رو بود که سینه 
. اختسهاي برآمده اش را روشن می 

. مدام می خوابید و مدام بیدار می شد
آیا این درست بود که به سویش می رفتم و می گفتم که من زن . خود را نمی دانستممن که تکلیف

هتلـی را کرایـه خـواهم    . اما اگر پول می خواهی، بیا و امشب را با من بـاش . تو را هم دوست ندارم. دارم
خـودت را بـه   بعد یک مقدار پول به تو می دهم تا بتـوانی . نیمککرد و تا صبح در آنجا با هم عشق بازي 

...مرد بعدي برسانی که او به تو پولی بدهد که باز بتوانی خودت را به بعدي برسانی
. چرا که شهوت من، از روي چیزي بود که خالصه نتوانستم دریابم. رها می کنم

.ولی تنها و تنها چیزي که یادم هست، این است که دلم به شدت براي آن دختر سوخت
:پایانه ي شرق

.مجبور بودم. با اینکه دیروقت بود، اما اشکال نداشت. در کنار پایانه بودقریباًتعمویم، خانه ي
.ساعت نه بود که زنگ خانه ي عمویم را زدم

.یک سال از من کوچکتر است. دختر عمویم در را باز کرد
.هر چه باشد، بچه ي تهران است و خدا می داند که چه کاره است

پرس و جو هاي بیش از حد زن عمو، خوش بختانه، درس خوان و زبر و ولی زیر نظر دقیق عمو و
چرا که خانواده ي آنها، در بین فامیل به زندان مشهور بـود و زن عمـویم را زنـدان    . زرنگ بار آمده بود

.بان می گفتند
اوج خوش شانسـی، جـواب   دراما خدا را شکر که سخت گیري هاي بیش از حد، در کمال تعجب و

. بودمثبت داده 
آنقدر مرا بیدار نکرده بودند کـه  . دختر عمویم رفته بود. بیدار شدم. صبح که شد، در اتاقم را زدند

. در اداره ي مخابرات، کار خوبی پیدا کرده بود. او به سر کارش برود
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و امانتی اي که به من داده بودند را به ورامـین بـردم و بـه صـاحبش     مدر هر صورت، تشکر کرد
.ه سرتان را درد نیاورم، رفتم سمناندادم و دیگ

.شاید هم یک هفته. دو سه روز بود که از سربازي برگشته بودم
.مادرم گفت که می خواهم براي برگشتنت به در و همسایه دعوتی بدهم

البته، اگر هـم  . ولی شانس آوردم که نفهمید. با ولع بسیار، جوابی دادم که داشت شاخ در می آورد
.شکالی نداشتمی فهمید که ا

تنها شغل نداشتم و ماشـین و خانـه و شـعور    . وقت ازدواجم بود. من دیگر بیست و پنج سالم بود
.شوهر بودن و اخالق و پول

.مهم این بود که عاشقم
امـا  . با اینکه با خواهرم بسـیار صـمیمی بـودم   . می ترسیدم که از خواهرم در مورد او سوالی کنم

.ي کرده بودم که اگر می گفتم که فالن کس را دوست دارم، برایم خیلی افت داشتبی نیازآنقدر ادعاي 
.قصد داشتم که روز دعوتی به او بگویم

. می دانستم که مهناز هنوز در سمنان نیست
.اما

.او برگشته بود. بر سر دیگ. او بود و چهار دختر دیگر. اما ناگهان چشمم به او افتاد
دوست داشتم که مادرم همان زمانی از عالقه ي میان . تدا خواهرم بفهمددیگر دوست نداشتم که اب

.من و مهناز باخبر شود، که کد خداي محل باخبر می شود
که اگر از روسـتاهاي  . روستایی دور. چرا که دهکده ي ما، با شهر سمنان، دو ساعت فاصله داشت

ک دره ي تنگ و بی آب و علف، انسان هایی اطراف هم بپرسی، شاید خبر نداشته باشند که در اینجا، در ی
.زندگی می کنند

.به سوي دیگ غذا رفتم
منظورم ایـن اسـت کـه    . مسخره که نه. مرد ها همینطور. دختر هاي همسایه مرا مسخره می کردند

.و از این جور چیزها! کار که نداري. که مثالً وقت زن بردنت رسیده. مرا دست می انداختند
. ترس، کم کم داشت راهش را به درون دلم باز کرد. رد، همان مهناز بودبی تفاوت ترین ف

اینکه او با دیدن بـی اعتنـایی آن روز مـن، امـروز بـه      . پس آن نگاه چه بود. نکند که او مرا نخواهد
.اینجا آمده است، چیست؟ او که عادت نداشت که در این مراسم ها شرکت کند

.ا بیاندازمادرم مرا صدا زد که بیا و سفره ر
همـه و همـه   . دایی ها بودنـد . عمو ها بودند. همه بودند. بعد از ناهار هم با بچه ها رفتیم که بگردیم

.بودند
و بـا  ه حتی پسر عمو ها و فامیل هاي نزدیک مهناز هم بودنـد کـه از کـودکی بـا آنهـا بـزرگ شـد       

.اکثرشان رفیق جون جونی بودم
.شب که شد، به خانه برگشتیم
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.دند که من همان کسی نیستم که بودمهمه فهمی
.نابغه ي تشخیص علت تو خود فرو رفتن انسان ها. خواهرم از همه مارمولک تر بود

چرا که به پسر عمه ام که خط خوشی  هم داشت گفته بودم که این شعر را بـر  . البته کاري نداشت
.چسباندماو هم نوشت و من هم آن را به باالي دیوار اتاقم . روي کاغذ بنویس

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
.دوستان دستی که کار از دست رفت

اي عجب گر من رسم بر کام دل
.چون رسم، چون روزگار از دست رفت

عشق و سوداي و هوس در سر بماند
.صبر و آرام و قرار از دست رفت

.این شعر، تشخیص را براي خواهرم آسان کرده بود
اگر جالب نبود، پس آن نیش بـاز شـده ام،   . چه جالب گفت.زنت را تحویل بگیر. اسمش را بگو: گفت

!به چه خاطر بود؟
. براي تمام پسر عمو ها و حتی پسر هاي همسایه، خودش زن پیـدا کـرده بـود   . راست هم می گفت

شـده  با اینکه بیست و دو سال بیشتر نداشت، اما یک کالنتر کامـل  . داشتن چنین خواهري یک نعمت است
.بود

.مقداري صبر کرد، اما جوابی از من نشنید
:آمد و جلوي من نشست و گفت

چرا نرفتی پیشش؟. مهناز رو دیدم
یک چیزي که . احساس رسیدن به همه چیز. احساس لبخند. احساس وصال. احساس شادي بی حد

.باید تجربه کنید
.پس چرا اینقدر سرد به من نگاه می کرد: گفتم 
.ست مهارتش را در بازیگري به تو نشون بدهمی خوا: گفت 

اصالً اون موقـع کـه مـن سـاعت نمـی      . نمی دونم شاید هم دو ساعت. یک ساعت با هم حرف زدیم
.شناختم

.اگر هم صالح نمی دونی،خودم می گم. فقط بهش گفتم که خودت به مامان یک جوري بگو
اینکه گفت کـه بیـا   . چی چیز را فهمیده بودمامان قبل از من، از همون نگاه ها و حرکاتت همه : گفت 

چـرا کـه تمـام اون خنـده هـاي      . رسـوا نشـی  . و سفره رو بندار، به این خاطر بود که بیشتر خورد نشـی 
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دخترها و اینکه بدون هیچ ترسی تو رو دست می انداختند به این خاطر بود که خیالشون جمع شـده بـود   
.که دیگه زن داري

اما فکرم . از مرد ها کند ذهن ترندهاهمیشه فکر می کردم که زن. وردممن که داشتم شاخ در می آ
.عوض شده بود و با خودم می گفتم که زن ها از مرد ها زرنگ ترند

.چند روزي گذشت
. هیچ مشکلی را نمی دیدم

.اخالقم که خوب بود. امید داشتم که شغلی پیدا کنم
اصالً سابقه نداشت که کسی . له ي ما بودساختن یا خریدن خانه هم که هدف زندگی زوج هاي مح

.که ازدواج می کنه، خونه داشته باشه
.میم چه کار کنیماشین می خواست! ماشین. پول هم با کار بدست می آمد

.هر چی می گفتی، یک جوري تفسیر می کردم
ن جهـا . زمان را خوب. خودم را خوب. او را خوب می دانستم. همه چیز را مهیا و خوب می دانستم

لبخندش . طریقه ي آشنایی مان را جذاب. خانواده اش را خوب. نگاهش را خوب. آسمان را خوب. را خوب
.را عالی

.چهره اش را، شخصیتش را، پوششش را، اندامش را و همه و همه چیز را فوق العاده می دانستم
.و اما

.به یک ماه هم نکشید که ازدواج کردیم
؟...اما، چه ها بر من گذشت

.احساس نگرانی. قه قبل از خواندن خطبه عقد شروع شداز ده دقی
شما اشـتباه  . احساسی که به من می گفت که تو براي او، و او براي تو نیست. نه. نه که او بد باشد

.شما قبل از اینکه به ازدواج فکر کنید، وارد ازدواج شدید. کردید
.شتم که بله نگویماحساس می کردم که اگر از من بپرسند که آره یا نه، دوست دا

.من بودم و او
.شب اول بود

خوش بختانه کارم جور شده . همان طرف هاي غروب بود که از من خواست که برو و ماست بخر
.کار خوبی هم بود. از فردا صبح باید به سر کار می رفتم. بود

. ولی، با خود گفتم که حاال که کار خوب داري، آیا با بهتر از مهناز نمی توانستی ازدواج کنی
.می گفتم که این ها شیطانی است. ن فکر ها را کنار می زدمای

اولین شبی که می خواستم با یـک زن بخـوابم، در چنـد سـاعتی مـن قـرار       . داشتم دیوانه می شدم
.داشت، آن هم زنی که زن من است، ولی دلم در شک بود

.احساس انسان هاي روانی را داشتم
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نفر، تنها یک نفر پیدا مـی شـود کـه در چنـین شـبی،      احساس می کردم که شاید از بین یک میلیون
.احساس خوبی ندارد

باید می آمد و در خانه ي مـن، غـذا   . یک ترم دیگر درسش تمام می شد. دلم به حال او می سوخت
دندان هایی کـه  . می پخت، کهنه ي بچه هایم را می شست، تا رنگ موهایش، چنان رنگ دندان هایش شود

.ندکرم خورده بودي نی تا حدوددر همین جوا
. فردا شد

کسی که عاشق روانشناسـی  . سال آخر دانشگاهش بود. صمیمی ترین دوستم. به پیش بهرام رفتم
از همـان کـودکی، عاشـق نصـیحت     . صد ها کتاب روابط زناشویی و اخالق و چه و چه خوانده بـود . بود

.کردن بود
. همه چیزش کامل بود
. زدمزنگ در خانه اش را

؟نداخونه ببخشید، آقا بهرام : گفتم
.بفرما تو. زنم رفته بیرون، تا غروب هم نمی یاد. خودمم: گفت 

.ساعت حدود یک بود
.ودبـ پس، آن همه عشـق چـه   . پشیمان باشم. دوست نداشتم که روز اول ازدواجم سردمزاج باشم

.تامین کندان رامحتی نتوانست که انرژي یک روز زندگی کجا رفت؟
.م این ها را به بهرام گفتمتما

.وش کردگاو هم با کمال صبر و آرامش 
. به یاد گریه هایم افتادم. حسش را نداشتم. به او گفتم که دیشب به من گفت که برو یک ماست بخر

. اما چیزي به من می گفت که آن گریه ها، یک قران هم ارزش ندارد
. یند که شب اول با هـم اخـتالف پیـدا کردنـد    از ترس اینکه مردم بگو. به زور رفتم و ماست خریدم

اما من چیزهاي دیگري از زنـدگی  . البته، شاید بتوانم با کمک همین ترس، تا آخر زندگی ام با مهناز باشم
. آغوش. عاطفه. نور. گرما. عشق. می خواستم

.اکنون معناي هیچ کدام را درك نمی کنم
از من سـوال کـرد   . تمایالت و تخیالت من می گنجیددقیقاً همان کارهایی را کرد که در اوج . دیشب

نمی دانم که از کجا فهمید که دوست دارم که دست هایم را از زیر کتفش بگذرانم . که چگونه دوست داري
...و ایستاده او را به دیواري بچسبانم و لب از لب 

.اما این هم جواب نداد
یلی بزرگ است و من در مقابـل ایـن همـه    یا جهان خ. باز هم احساس می کنم که جهان خالی است

.بزرگی ها، هیچ و پوچ و کوچکم
.ازدواج مرا آرام نکرد

.ازدواج مرا پر نکرد
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.او دقیقاً همان چیزي است که از روز اول فکر می کردم. نه. شاید او را اشتباه شناخته ام
.نمی دانم، سردرگمم
.مرا کمک کن. آیا من دیوانه ام. او هیچ نقصی ندارد

:بهرام گفت 
. زن انسان باید زیبا باشد. زیبایی مهم است

.آنقدر که اگر بیست سالی از ادواج گذشت، باز هم ظاهر خوب داشته باشد
. که زن تو این ها را دارد

. تنها باید به هم عادت کنید. پس مشکل حل است
روز به روز عالقه تان به هم ازدواجی که . یک ازدواج جدید. تازه بهترین نوع ازدواج را شما کردند

.بیشتر می شود
شـاید از تکنیـک هـاي    . نمی دانم که چرا احساس کرده بودم که دلم بـراي مهنـاز تنـگ شـده اسـت     

!تکنیک جمالت معکوس. روانشناسی بود
آن میزان مهم است کـه انسـان را   . نه ابرو هاي کمانی او. به نظر من، میزان لبخند همسر مهم است

.ت خود پر می کنداز لطف بی من
اما از انصاف نگذریم، آنقدر سخن هاي زیبا گفت که یک لحظه ي دیگر طاقت نداشـتم کـه در فـراق    

. مهناز باشم
:فقط یادم هست که آخرین جمله را اینطور گفت که 

بهترین حالت این است که زن و شوهر، دلشان همدیگر را نخواهد، اما خداوند در دلهایشان اینچنین 
آن موقع می شود که سعادت خودشان را در شادابی . را بنگارد که براي شادي همسرت بکوشدستوري

.دیگري می بینند
.هنوز جمله اش را تمام نکرده بود، که صداي زنگ در را شنیدیم

.سمانه خانم. به احتمال زیاد، همسرش بود
ببیند کـه  هم طاقت دوري مهناز را نداشتم و هم بد می دانستم که همسرش بیاید و. دو علت داشت

چرا که با خود می اندیشیدم که باید از قبل به بهرام خبر می دادم که می . بهرام با دوستش در خانه است
.خواهم به دیدارت بیایم و او به همسرش می گفت

. پس، سریع از بهرام خداحافظی کردم و به طرف در رفتم
نسی، محل خدمتش از فرط خوش شا.ش می گذشتخدمتاز دوست قدیمی ام را دیدم که شش ماه

ولی همچنان عادت نادرست دهان لغی و . چند سال بود که ندیده بودمش. شهر بقلی ما شده بودهمیندر
. بودگفتهنخبر شاهی اش را ترك 

که مـی دانـی کـه    عریف کردتهمچنان که منتظر آماده شدن بهرام و آمدنش به کنار در بود، برایم 
چیست که در دست من است؟کاغذ این 

.نه: گفتم
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.اخطار طالق. حکم اخطار است: ت گف
که یمرت. تمام محل می دانند. دو هفته اي است که زنش را با کتک از خانه بیرون کرده: و ادامه داد 

. ي سرگردان
.همسـرم را دوسـت دارم  احساس می کردم که دیوانـه وار در حالی که . شدمروان،به سوي خانه

از کلوپ گرفته بودم و ، یاد می آوردم که در دوران نامزديآن فیلم چینی را به همچنان که قدم می زدم، 
.ا خانواده نگاه کرده بودیمب

که هم اريکتنها . لتش را هم نمی داندعمی شود که وشاینديخبعضی موقع انسان دچار احساس 
.، آن احساس را پایدار می کندشکرتاین .ز خدا تشکر کنداکه ، این استبکندمی تواند
........

. سه هفته بعد به شیراز رفتیم
نشون رو با یک دختر کوچوله ي که سه هفته اي بود که خدا خویکی از هم خدمتی هامبه خانه ي

.ل مامانی گرم کرده بودگخوش
سر کوچشون هم یه کلوپ داشت کـه یـه شـب مـن و یاسـر      . ودبحافظیه زدیکنانه ي آقا یاسر خ

!منظورم همان فیلم چینـی بـود  . تعریف فالن فیلم را خیلی شنیده اممن هم گفتم که.رفتیم که فیلم بگیریم
.نگاه کردیمبا هم فیلم را گذاشتیم و دسته جمعی بود، ومین شب همسآن شب که 

.صبح کردیمان،معد رفتیم و در اتاقب
هـم  بعـدش  .ور هـم شـد  طـ و ایـن  . رویمبحافظیه ه بکه یک بار دیگر ر آن شدبتصمیم فردا صبح 

و بعـد از اینکـه   یانببراي تابستان به پیش ما البته قول گرفتیم که .ردیمکوسایلمون رو جمع و برگشتیم 
.بریمیه سفر به شمال با هم،سمنان رو بهشون نشون دادیم،

. احساس می کردیم که خوشبخت ترین زوج روي زمینـیم من و مهناز که .ه بودخوش گذشتخیلی 
.یه بار دیگه به شیراز بیاییم،راي سال دیگهبکه ستدلمون می خوا
آن خاطره ي به یاد ماندنی در مسیر برگشت، در نزدیکی هاي قم، در همان نمازخانه اي که ضمناً، 

به ما عنایـت  ، ي خوشکل مامانیایستادیم و نماز خواندیم و از خدا خواستیم که یه بچهرا با هم داشتیم،
.کنه

.ردکهمچنان که چنین هم 
.پس، خدا را شکر

.پایان
26/11/1386

-----
)حامد احمدي(26حامد

www.hamed26.blogfa.com

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



-----

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



  

  

  

  

  به نام خدا

  در حال احتضار

  

  نه: شماره داستان 

  

  

  ...پيشگفتار 

  

  :نويسنده

  .هر چه فكر كردم به اين رسيدم كه غم يعني احساس كوچكي

  

  ...شروع 

  

حدود سه و نيم بعدظهر بود كه دو عامل قطع برق و خارش ميان پاهايم، باعث شدند كه از زمـين و زمـان   

  .حالم به هم بخورد

  .شانسي ناخوش آينديعجب بد 

آنگاه، صف ها از . بيست دقيقه اي مي شد كه در صف ايستاده بودم كه برق قطع شد و نانوايي از كار افتاد

  .هم گسيخته شد و بيست و چند نفري كه پشت سر هم ايستاده بودند، پراكنده شدند

  .متاسفانه، بار ديگر فرصتي مهيا شد كه به فكر فرو روم

زماني كه از . ناله ها و شيون هايي كه يك هفته قبل شنيده بودم. له هاي آن پيرزن ها افتادمدوباره به ياد نا

در حاشيه ي ميدان گاهي كه فضاي نسبتاً بـازي هـم داشـت، خانـه اي     . يكي از كوچه هاي روستايمان مي گذشتم

يرزن نشسـته بودنـد و گريـه    بر سر ايوان آن خانه، چند پ. بود، يك طبقه كه شايد قدمتش به پنجاه سال مي رسيد

  .مي كردند

  . فهميدم كه در درون خانه، يكي شان در حال احتضار است

نمي دانستم كه چرا آن پيرزن ها به جاي اينكه بر سر بالين آن پيرزن در حال مرگ بروند، بـر سـر ايـوان    

كه منظره ي خـوبي هـم داشـت     شايد آمده بودند كه هواي تازه بخورند و بيرون را از باالي آن ايوان. آمده بودند

  .تماشا كنند

  .و شايد از تماشاي مرگ يكي از بهترين دوستان دوران جواني شان وحشت داشتند
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همه شان كساني بودند كه هزاران بار آن ها را در كوچه و پس كوچـه  . همه ي آن پيرزن ها را مي شناختم

  .هاي محله مان ديده بودم

  .ي پاياني آن پيرزن را به ياد مي آوردم، به شدت آزرده خاطر مي شدمهرگاه آن ناله ها و درد كشيدن ها

خاطره ي شنيدن همين ناله هاي بي فايده ي هفته ي قبل بود كه مرا بر آن داشت كه سـعي كـنم كـه بـراي     

  .زندگي معنايي دست و پا كنم

  .يداز اينكه مي دانستم كه آن پيرزن، ديگر پس از مرگ سختي نخواهد كش. خوشحال بودم

روز گذشته فكر مي كردم كه بعد از اينكه فردا صبح به شهر بيايم، خـاطره ي آن پيـرزن كـه دو روز قبـل     

  . مرده بود از خاطرم پاك خواهد شد

او كه : هرگاه او را در كوچه ها مي ديدم، به اين فكر مي افتادم . پيرزني كه در اوج پيري باز بسيار زيبا بود

نازنين  -پيرزني كه شباهت بسيار به دوست دخترم . و است، پس در جواني چه بوددر اين پيرسالي چنين خوشر

  .پيرزني كه بدون شك در جواني خوشگل تر از نازنين ي بود كه تا چند مدت قبل دوستش داشتم. داشت -

امروز صبح هم هنگامي كه به شهر مي آمدم، از راننده كه عموي همان دختر بود چيزهايي شنيدم كـه مـي   

  .اما كار ساز نبود. انست به فراموش كردن آن قضيه كمك كندتو

  .از سفر هاي خود به كشور هاي خارج مي گفت

و اينكه پمپ بنزينش آتش گرفت و بـه داليلـي مجبـور    . از اينكه به مدت ده سال در ايتاليا پمپ بنزين داشت

  .شد كه فرار كند و بيايد و در اينجا مسافر كش شود

و اينكه گفته بود كـه بقيـه اش   . و درست در مقابل يكي از ديسكو هاي بزرگ فلورانس بوداز اينكه خانه ي ا

  .را خودت حدس بزن

و اگـر نـه،   . تعريف كرده بود كه زندگي اين است كه كسي كه دوستش داري، به تو بگويد كه دوسـتت دارد 

  .و اين بزرگ ترين زجر است. بيتمام دنيا به تو بگويند كه تو خوبي، و او نگويد، تو باورت نمي شود كه خو

  .بايد به دنبال لذت رفت

  .ادامه داد كه دلم براي يكي از آن زن هاي كشيده ي سفيد روي موبلوند تنگ شده است

  :و بعد از اينكه از يادآوري روز هاي خوش غير قابل بازگشت گذشته بغض كرده بود، گفت

  .بايد احساس كني كه بزرگي. لذت

  . دت است را پيدا كني و به او عشق بورزيبايد كسي كه مثل خو

و اگر نه، ممكن است كه كسي را دوست بداري كه با اينكه چند سـال بـا   . سعي كن كه در اين كار دقت كني

آنگـاه احسـاس مـي كنـي كـه تمـام تالشـت در        . تو بوده است، خصوصيات تو را نفهميده باشد و تو را تاييد نكند

  . ستدوران زندگي، بي فايده بوده ا

خويشتن داري ات بي فايده . احترام هاي بي خودت بي فايده بوده است. درس خواندنت بي فايده بوده است

  .توكل كردنت خنده دار بوده است. بوده است

  .فكر كن كه اگر يك بار ديگر متولد شوي، چگونه زندگي خواهي كرد

ديگر زنده شوم، از هفت سالگي همان خانه اي من اگر يك بار . و باز هم ادامه داد، خود من خيلي فكر كردم

  .و تا آخر عمر، از دنيا لذت خواهم برد. را اجاره خواهم كرد كه در فلورانس به تورم خورده بود

  .هر كدام از آنها به گوشه اي پناه برده بود كه تا آمدن برق، از گزند آفتاب در امان باشد
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همان فكرهايي كه در اين زمانه . چنان در فكر فرو رفته بودمولي من همچنان ايستاده بودم، در حالي كه هم

  .كسي براي آن ها تره هم خورد نمي كند

  .سرم را باال كردم

. يكـي از آنهـا نظـر مـرا بـه خـود جلـب كـرد        . ماشين هايي را ديدم كه به سرعت از مقابلم عبور مي كردند

در كنـار او شـوهرش را ديـدم كـه بـه      . يتش مي كردخانمي هدا. ماشيني گرانقيمت كه آن را با نگاهم تعقيب كردم

  .به نظر مي آمد كه چند روزي باشد كه ازدواج كرده باشند. خواب فرو رفته بود

  . آن قدر آن ماشين را تعقيب كردم كه ديگر ارزش تعقيب نداشت

  .آنگاه چشم هايم را متوقف كردم و گذاشتم كه ماشين راهش را ادامه دهد

. كوچه اي باريك و كـم عمـق  . اشين، براي هزارمين بار همان كوچه ي ملعون را ديدمپس از ناپديد شدن م

  .همان كوچه اي كه در هفت سالگي، براي اولين بار به آن پا گذاشته بودم

در همـان مجلـس، معلمـم را    . يادم مي آمد كه كالس اول بودم كه با پدرم به مجلس ختم كسي آمده بـوديم 

  .كه هنوز هم كه هنوز است آن روز را به ياد داشته باشم ديدم و شايد همين باعث شد

چه كسي فكرش را مي كرد كه من پس از گذراندن دوران دبيرستان، براي ادامـه تحصـيل بـه همـين شـهر      

  .بيايم و خانه اي بگيرم كه مجبور شوم كه هر روز اين كوچه را ببينم

ر مشـغول گذرانـدن دوران كارشناسـي و    شش سالي كه در اين شه. شش سال اين كوچه بر سر راهم بود

  .كارشناسي ارشد بودم

كوچه . بعد از آن به خاطر گذراندن دوره سربازي، دو سال از زجر ناشي از ديدن اين كوچه در امان بودم

  .اي كه با هر بار ديدن آن، تلنگوري مي خوردم كه داري به سرعت پير مي شوي

دو هفتـه از شـروع   . باز مجبورم از جلوي اين كوچه بگـذرم  و بدبختانه محل كار جديدم هم جايي است كه

همين امر و ارتباط نداشتن كارم با رشته ي تحصـيلي ام  . كارم در قسمت بايگاني شركت آب و فاضالب مي گذرد

  .دو عاملي اند كه در اين دو هفته مرا تا مرز جنون و هرزگي پيش برده اند

ه است و باعث شده كه انگيزه ي كار كردن و تالش را نداشته تكرار ديدن آن كوچه مرا به شدت خسته كرد

  .باشم

ساعت حدود چهار بود كه رويم را برگرداندم و به داخل نانوايي نگاهي انداختم كه ببينم كه آيا بـرق آمـده   

  .است يا خير

  .اما چيزي نظرم را جلب كرد. ديدم كه برق نيامده است

  .پسر نانوا

  .يي خود را مي گذراندپسري كه شايد دوران راهنما

پسري كه از چهره اش مشخص بـود كـه اگـر بسـيار تـالش كنـد و بـه        . شايد هم ترك تحصيل كرده باشد

  .كارش عالقه مند باشد، حداكثر مي تواند بعد از فوت پدرش كار او را ادامه دهد

درست است كه . ممانند خود من كه پس از فوت دوست پدرم در اداره ي آب و فاضالب، جاي او را گرفته ا

اما در مقابل آن آرزو ها و تفكرات گذشـته ام، تنهـا يـك حقـوق بخـور      . حقوق خوبي نسبت به كارهاي ديگر دارد

  .نميري است كه نمي تواند براي كسي كه تصميم سرپرستي يك خانواده را دارد، كافي باشد
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حـداكثر ايـن اسـت كـه بـزرگ      . دبه چه اميد تالش مي كن. از خودم پرسيدم كه آن پسر براي چه زنده است

شود و جاي پدرش را بگيرد و مدام در كنار اين كوره عرق كند كـه پـولي بدسـت آورد تـا بتوانـد دل دختـري را       

  بدست آورد و با او ازدواج كند و در بستر او قرار بگيرد كه چه بكند؟

خنده ام گرفت، اما شنيدن صداي ولي در ابتدا از سوالم . با خود گفتم كه آيا دنيا سراسر اندوه و غم نيست

دختري كـه تـازه وارد صـف زنانـه     . دختري باعث شد كه آن سوال، دردناك ترين عامل براي نفس كشيدنم باشد

  .شده بود و به دنبال آخرين نفر مي گشت

  .نازنين

  .نازنين، همان دختري كه چهار سال در روستاي ما، در خانه ي پشتي ما زندگي مي كرد

اما در ظاهرش نمي شد هيچ گونه نشانه اي يافـت كـه بتـوان آن را حمـل بـر      . عاشقش بودمتا چندي پيش 

  .عالقه اي كرد كه نسبت به من روا داشته باشد

  .ولي ياد او مانند خرچنگي بر ديواره ي دلم چسبيده بود. احساس مي كردم كه فراموشش كردم

دختري با موهـاي  . اش به محله ي ما آمده بوددختري كه پس از پايان سال سوم راهنمايي اش، با خانواده 

  .لخت و رويي سفيد و اندامي كشيده و فوق العاده

ولي نمي دانم چرا در طول اين چهار . همان دختري كه چهار سال در دوره كارشناسي با او هم كالس بودم

وت كنم كه بياييم كـه بيشـتر   يا از او دع. سال حتي يك بار هم به خود اجازه ندادم كه از او درخواست ازدواج كنم

  .با هم آشنا شويم

  .تا اينكه دو ماه قبل فهميدم كه كسي مي خواهد به خواستگاري اش برود

ابتدا مي خواستم به پيش او بروم و بگويم كه من تا ابد بنـدگي ات را خـواهم كـرد تـا شـايد مـي توانسـتم        

  .اما اين امر امكان پذير نبود. نظرش را عوض كنم

  . روغ، شنيده بودم كه آن دختر سه ماهه حامله استراست يا د

  .كمتر از يك ماه قبل هم عروسي اش برگذار شد

عروس خانمي كه در روز عروسي بچه چهـار ماهـه   . در محله ي ما، داستان عروسي شان را همه مي دانند

  .در شكم داشت

  .ا شده بودمثل اينكه پنج ماه قبل با آن پسر در يكي از خيابان هاي همين شهر آشن

دختري كه هيچ گونه آرايشـي  . به نازنينم كه ديگر در آن زمان براي من نبود. برگشتم و نگاهي به او كردم

  .نداشت و در نظرم اينطور مي آمد كه مي توان چهره ي او را نماد شرم و حيا خواند

  .ولي عادت بدي پيدا كرده بود

  .ز تيررس چشمش خارج شوندتك تك ماشين ها را با چشمانش دنبال مي كرد تا ا

  .بيشتر از آنكه از بي محلي آن دختر بدم آمده باشد، از خودم بدم آمد

بيشتر از اينكه از بي پاسخ ماندن تمام آن تالش هايم براي جلب توجه آن دختر كرده بودم ناراحت باشـم،  

  . آن هم دوازده سال. از اينكه چرا چند سال به چنين دختري دل بسته ام. از دست خودم ناراحت بودم

  .دختري كه خالصه به اجبار مجبور شد كه ازدواج كند

احساس مي كردم كـه قـدرت تشـخيص    . اين شد كه احساس مي كردم كه بي عرضه ترين پسر روي زمينم

شايد تقصير خواندن اين كتاب هاي ادبيات . احساس مي كردم كه ديگران را بيش از اندازه خوب مي پندارم. ندارم

  .باشد و شعر
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دختري كه برود و با يك جوان الاوبالي كه شغل و درآمدي نداشته باشد آميزش كند و حامله شـود و بعـد   

از باال آمدن شكمش مجبور شود كه بله بگويد، همان دختري بود كه سال ها در ذهنم مثل فرشته اي بود كه هـيچ  

  .عيب و نقصي نداشت

  .البته خوشحال بودم

مان روزي كه آن ناله هاي پيرزن در حال موت به گوشم رسيد، اين را هم شنيدم هفته ي قبل، درست در ه

  .كه آن دو دارند از هم جدا مي شوند

  .و در دو روز قبل، درست در همان روزي كه مرگ پيرزن فرا رسيد، آن ها هم از هم جدا شدند

  .باز هم برگشتم و بار ديگر به آن دختر نگاه كرد

  :مي خواهد كه با من بازي كند و به ياد اين چند بيت افتادمابتدا فكر كردم كه خدا 

  

  من چرا دل به تو دادم كه دلم مي شكني

  .يا چه كردم كه نگه باز به من مي نكني

  

  دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

  .تا نگويند رقيبان تو كه منظور مني

  

  ديگران چون بروند از نظر از دل بروند

  .من رفته كه جان در بدني تو چنان در دل

  

  .نگاهم خسته شد

  .چرا كه به هيچ وجه رويش به سمت من نبود

  .باز به جلوي خود نگاه كردم و آرام آرام نگاهم را پايين آوردم تا فكر كردن آسان شود

ن عقيده ي من كه هزارا. من خودم چنين چيزي را قبول ندارم. اما نه. تا به حال عاشق چندين نفر شده بودم

  .بار آن را براي خودم تكرار كردم اين است كه من تنها عاشق يك نفر شدم و او همين نازنين است

  .و اين واقعيت دارد

  .چهار سال دبيرستان، تنها و تنها به او فكر مي كردم

 زماني كه پـايم بـه دانشـگاه بـاز    . به ياد سال هاي دانشگاه افتادم كه در يك زمان به چند نفر عالقمند بودم

ولي هيچ گاه، هيچ كدام نتوانستند كـه جـاي   . شد، دختران زيادي را ديدم كه بعضي شان بسيار زيباتر از او بودند

  .او رابراي من بگيرند

  .اصالً، عشق دوئيت را نمي پذيرد. به نظر من، انسان نمي تواند در يك زمان عاشق دو نفر باشد

به دوران غم هاي شديد و ديوانه . دوران عشق هاي خالصانهبه . به دوران دبيرستان. و به گذشته تر رفتم

  .كننده و بي انتها

چرا كه ايمـان نداشـته ام را در خطـر    . و آنگاه به ياد زماني افتادم كه براي اولين بار رو به خدا كرده بودم

يرسـتان درس  و زماني كه او هم در كالس اول دب. زماني كه در كالس اول دبيرستان تحصيل مي كردم. مي ديدم

  .مي خواند
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در دوران دانشـگاه هـم   . اما هيچ گاه ديگر آن غـم خـالص را درك نكـردم   . بعد از او، عاشق ده ها نفر شدم

هرگاه مي خواستم كه داستاني يا نوشته اي بنويسم كه درآن به مضامين غم و اندوه نياز بود، مجبور بودم كه به 

اني كه غمش سراپاي وجودم را گرفته بود و وصال را بسيار بعيد مي به ياد زم. ياد دوران دبيرستان خود بيافتم

  .ديدم

شايد به اين خاطر كه . نمي دانم كه چرا بعد از اينكه در دانشگاه او را مي ديدم، ديگر آن احساس را نداشتم

  .ددختران زيادي را مي ديدم كه هر كدام مي توانست همان زني باشد كه از شب تا صبح در كنارم بخواب

و . هميشه سايه ي دخترهايي كه كمتر دوستشان داشتم، نمي گذاشت كه عالقه ي خالصم را به او ابراز كنم

  .اكنون پشيمانم

عقل و مقايسه همان هايي هسـتند كـه   . حالم از عقل به هم مي خورد. ديگر حالم از مقايسه به هم مي خورد

  .كه براي هميشه نتوانم با او هم بستر شوم باعث شدند كه در درخواستم به او تعلل كنم و باعث شود

شگردي كه با كمـك آن مـي توانسـتم    . اين شگردي بود كه با آن مي توانستم خودم را خويشتن دار تر كنم

  .توانايي اين را پيدا كنم كه در مقابل هيچ دختري خالصانه نيازم را ابراز نكنم

  .ري شدآنقدر به فكرم ادامه دادم كه فكرم وارد مقوله ي ديگ

  .سعي كردم كه براي فرار از غم، شخصيتش را در نظرم كوچك كنم

با خودم مشورت كردم و به اين نتيجه رسيدم كه آن دختري كه دوازده سال در ذهنم او را بسـيار بـزرگ   

  .مي پنداشتم، آن دختري نيست كه اكنون در صف نانوايي ايستاده است

  .يگر برايم مهم نبوددر هر صورت د. اما شايد اين واقعيت نداشت

  .اين شد كه سوالي برايم پيش آمد كه مي بايست از خود مي پرسيدم

  آيا من واقعاً عاشقش بوده ام؟

نكند كه عشق من هـم از  . آيا اگر عاشق بودم، پس چرا ديوانه وار به سوي او نرفتم تا نظرم را به او بگويم

  .آن عشق هايي باشد كه از هوس بر مي خيزد

  .ست كه من دوازده سال عاشق كسي بودم و هستم كه وجود خارجي نداشته و نداردآيا ممكن ا

  .اما نتوانستم. بيشتر دقت كردم كه شايد بتوانم كه صدايش را بشنوم

شايد مي ترسيد كه با كسي آشنا شود و مجبور شود كه از زندگي اش، از . شايد مي ترسيد كه حرف بزند

  .شدنش، از ازدواجش و چيزهاي ديگر، خبري به كسي بدهدشوهرش، از محل تولدش، از بزرگ 

البته در اين محل كه چنـين  . شايد دلش مي خواست كه هيچ كس او را نشناسد. شايد. از خودش مي ترسيد

  .بود

مثل اينكه يك هفته قبل از اينكه من در خانه ام مستقر شوم، با شوهرش آمده بود و درست در پشـت خانـه   

  .ي اجاره كرده بودي جديد من، خانه ا

  .و اآلن كه دو روز است كه از شوهرش جدا شده است، ديگر اطالع ندارم

علت نگاه كردن من هم به شكم او ايـن بـود   . اينكه شكمش را باال آمده نيافتم. تنها يك چيز برايم عجيب بود

با آشـغال تـرين پسـر ايـن      كه دلم نمي خواست باور كنم كه او، كه همان فرشته اي كه از آرايش بيزار بود، شبي

  ... .خيابان ها خوابيده باشد و بچه اي از او 

پسـري كـه اصـطالح ورد زبـانش،     . پسري كه پس از اينكه او را ديدم، دچار احساس غم وحشـتناكي شـدم  

  .ركيك ترين ناسزا ها بود
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  .اين براي من بسيار دردناك بود كه من در مقايسه با او بازنده باشم

يـا بـه   . ا نازنين، مردي را دوست نداشت كه نيمي از ديوان حـافظ را از بـر داشـته اسـت    دو حالت داشت، ي

دليلي كه به هيچ وجه نمي توانم براي خودم توجيه كنم، از پسر هاي سرگردان بي تربيت كوچه و پس كوچه هاي 

  .شهر خوشش مي آيد

دم كـه پوشـش زنانـه نخواهـد     در حالي كـه مطمـئن بـو   . چشمم را از روي شكم باال نيامده ي اش برداشتم

  . توانست كه بچه ي چهار ماهه را پنهان كند

چشمم را به سوي چشمانش نشانه رفتم كه شايد بتوانم از روي هوس و نه از روي دعوت ازدواج به يكـي  

  .از دخترهاي فاسد روي زمين نگاهي انداخته باشم

  .ود را رئوف نشان دهد نمي توانستبه صورت مردي كه هر كاري مي كرد كه چهره ي خ. خيره شده بود

  .به كسي كه به هيچ وجه لياقت محبت نداشت. يك تمناي خالص. صحنه ي زننده اي بود

ولي انگار كه ديگر از روبرو شدن با غم و ركب خوردن لمس شده . براي هزارمين بار. بسيار ناراحت شدم

البته باور كردني نيست كه . ا ناراحت نمي ساختديگر چنين برآورد هاي غلط و پيش بيني هاي نادرست، مر. بودم

  .بي مهري كسي را نيازارد

  .ديوانگي را نزديك مي ديدم

دلم مي خواست كه جلو بروم و بگويم كه حاال كه از شوهرت جدا شدي، مـن حاضـرم كـه بيـايم و بـا تـو       

  .زندگي كنم

همان افكاري افتادم كه دوازده سال دوباره به ياد . اما اين خيال به سرعت از مقابل چشمان ذهنم حذف شد

  .قبل در مغزم جوانه زده بود

دلم مي خواست كه به سويش بروم و بـدون تـرس از خـراب شـدن در جلـوي مـردم، سـينه هـايش را بـا          

دستانش بگيرم و بعد از اينكه لب هايش را به سختي مي گزم، بدون هيچ گونه دخالتي از جانب او، سينه هـايش را  

  .دام آنها ها را فشرده كنم و رها كنم كه به صورت خود باز گردددر بياورم و م

ولي چيزي بود كه بـه  . هيچ گاه او را چنين ضعيف نديده بودم. از نازنين بعيد بود. اما او همچنان خيره بود

  .چشم مي ديدم

جايي كه مجبور آيا اين دختر همان نازنيني بود كه شايد ماهي يك دفعه از خانه بيرون مي آمد و و تنها در 

در حالي كه در آن لحظه به صورت جواني خيره شده بود كه چهـره ي بـدتركيبي   . مي شد، سرش را باال مي كرد

  .داشت

  .جواني كه تا حدود زيادي، شبيه آن كسي بود كه تخم بچه اي را در شكمش كاشته بود

با صفت مردانگـي اشـتباه گرفتـه    تنها آلتي داشت كه . كسي كه به احتمال زياد نه پولي داشت و نه شعوري

  .شده بود

  .و چه مقايسه ي دردناكي. و او را هم با خود مقايسه كردم

  .يا حداقل با ادب ترين پسر. من، تا چندي پيش، خودم را بهترين و وفادارتين شوهر روي زمين مي دانستم

همين نگاه هاي با شرمي بـود  اما اكنون فكر مي كنم كه تنها چيزي كه بال بر سرم آورده است همين ادب و 

نگاه هايي كه بر خالف ميل دروني ام، به هيچ وجه بوي دعوت و ابراز . نگاه هاي با شرم. كه به دختران مي كردم

  .خصوصيتي كه براي يك زن مناسب است و نه يك مرد. عالقه را نمي داد

  .بيشتر گوشم را تيز كردم كه حداقل حرف زدن زن ها را بشنوم
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چرا كه هنگامي كه به صحبت زن . خوشم آمد. م كه لحن سخن گفتن تمام زن ها يك جور استاحساس كرد

ها گوش مي دادم به ياد همان دختري مي افتادم كه دوازده سال قبل براي اولين بار او را در كوچه ديده بودم كه 

ذهنم بود كه هر گاه  آن صحنه، دردناك ترين صحنه ي. دختري كه موهاي لختي داشت. دوچرخه سواري مي كرد

  .به ياد آن صحنه مي افتادم احساس غم شديدي قفسه ي سينه ي مرا مي فشرد

كسي كه هنوز مي ترسيدم كه به او نگاه كنم و با اين . اما همان دختر، درست در چند متري ام ايستاده بود

از اين حرف هاي مسخره كه ... . كند و كار، عالقه ام را به او بيان كنم و اين شايد باعث شود كه در مقابل من ناز 

. نـه . تن لختش را مردي كيسـه زده اسـت  . ازدواج كرده است. او ديگر رفته است. واقعاً گريه دار و خنده دار است

  .باور كردني نيست

بايد شنيده باشـد كـه همكالسـي    . و مرا نشناخته باشد. امكان نداشت كه نازنين تا آن لحظه مرا نديده باشد

  .و لعنت بر اين سربازي كه شايد عامل همه ي بدبختي هاي من بود. تحصيلش، از سربازي آمده استدوران 

  .او صد در صد مي داند كه من كيستم. نشناختن بعيد است

. آيا مي داند كه من داراي روحي هستم كه از لطافت همتا ندارد. اما آيا مي داند كه من چطور انساني هستم

  .توانم از صبح تا ظهر با يك قاصدك و يك پروانه سر كنم آيا مي داند كه من مي

  .و دردناك تر درد دوري است. و اين خنده دار بود و دردناك

  .از اين بعيد تر چيزي نمي تواند باشد. بعيد است كه او تا به حال با خلق و منش من آشنا نشده باشد

حسـرت يـك نگـاه    . ي يك نگاه به من نمي كندچرا كه من، همه چيزم را به او نشان دادم ولي او همچنان حت

  .كوچك بود كه حالم را گرفته بود

  .با خود گفتم، من پستم

  .اين شد كه باز به فكر فرو رفتم كه به چه علت من به به او نرسيدم

  .و آنگاه، براي صدمين بار اين را تكرار كرد كه تقصير من نبود

  .ر بزرگ شدميا تقصير تربيت غلط پدر و مادرم بود كه من دي

آخر من چرا بايد اين همه زجر بكشم كه چهار سـال ديـر بـه    . يا تقصير خدا بود كه من را دير به دنيا آورد

  .دنيا آمدم

  :و سپس به ياد حرف معروف خودم افتادم كه ديگر از يادآوري آن حالم به هم مي خورد

تكرار كنم كـه تـا بـه حـال ده هـا       دوست ندارم كه همان اشتباهي را. من دوست ندارم كه زود بزرگ شوم

  .ميليارد نفر انجام داده اند

  .به ياد همه ي آنهايي افتادم كه تا ماه ها قبل آنها را دوستان خود مي دانستم و بهشان اميد داشتم

چـرا كـه همـه شـان     . ولـي همـه شـان رفتنـد    . درست شش ماه قبل پنج دختر بودند كه به آنها عالقه داشتم

  .آخري شان هم همين نازنين بود كه تا ماه قبل باعث شده بود كه به آينده ام خوش بين باشم. دازدواج كرده بودن

  .شايد از اينكه برق رفته بود داشتند كالفه مي شدند. چند لحظه نانوايي در سكوت فرو رفته بود

  .مادري دخترش را صدا زد ؛ نازنين

  .با شنيدن آن اسم، سرم را به سرعت باال كردم

  :شت ساله پاسخ داددختر ه

  .بله مامان

  .اسمي كه معلوم نبود كه براي چند هزارمين دفعه از مغزم عبور مي كرد. اسم آن دختر هم نازنين بود
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  .در آنطرف تر، پسر بچه اي در كنار جوي داشت با تيله هايش بازي مي كرد

  .ناگهان تيله از دستش رها شد و راهش را به سوي جوي پيش گرفت

  .بچه به طور كامل دراز كشيد و دستش را دراز كرد و به سرعت از گم شدن تيله جلوگيري كردآنگاه پسر 

در آنطرف تر، همان جواني كه آماج نگاه هاي خالصانه ي نازنين قرار گرفته بود، براي لـوس كـردن خـود    

  .جلو رفت و مشغول پاك كردن لباس هاي خاك آلود همان پسر بچه شد

  :و گفت. تحقير آميز به چهره ي آن جوان نگريست و دستش را پس زد اما، پسر بچه با نگاهي

  .خودم مي توانم لباسم را پاك كنم

  .ولي آن جوان از گفته ي آن پسر بچه ناراحت نشد

  . نمي دانم كه چه اتفاقي افتاد كه دلم مي خواست در مورد اين موضوع اندكي فكر كنم

  غم چيست؟

اما من در اين لحظه از ديدن دوباره ي نازنين و تكرار همـان  . اي نرنجيدچرا آن جوان از چنين بي اعتنايي 

  .عشوه هاي تحقير آميز چندين ساله اش، باز زندگي برايم تيره و تار شده است

با خود گفتم كه آن جوان، بدرفتاري آن پسر بچه را به حساب بي شعوري اش گذاشت و اين باعث شد كـه  

  .ناراحت نشود

بـراي  . ن هم براي رهايي از احساس غم، با خود بگويم كه نـازنين هـم مـرا نمـي شناسـد     پس چه بهتر كه م

مثل همين امروز كه حتي يك نگاه كوچك هم به من نكرد كه مثالً بگويد كه دورانـي هـم   . همين به من نگاه نمي كند

  . محلي و هم دانشگاهي بوديم

با اينكه فكر . كه چه دست گلي به آب داده استو شايد هم از اين شرم داشت كه مي دانست كه من مي دانم 

او خود را يك زن هرزه مي داند كه براي هر شـبش بايـد بـه    . مي كردم كه براي او ديگر شرم و حيا معنايي ندارد

  .چهره ي يك مرد سبيل كلفت خيره شود تا شايد بتواند با شكم سير بخوابد

بـه جـايي رسـيدم كـه زنـدگي و تـالش       . كردن بودمتا نزديك هاي ساعت پنج بود كه همچنان مشغول فكر 

  .برايم يك بازي معمول بشري جلوه مي كرد

  .تنها دوست داشتم كه لذت ببرم

. نازنين، بر خالف ديگر زن ها كه بر روي سكوي سيماني جلوي نانوايي نشسته بودند، كماكان ايستاده بود

كه بعيد است كه اين ها هم از سرگذشـتش خبـر    چرا كه مطمئن بود. شايد نشستن را براي خودش آر مي دانست

با اينكه از روستايمان چند خانواري در اين قسمت از شهر زندگي مي كردند، اما هر چه باشد شـهر  . داشته باشند

  .است و خبر ها بسيار دير تر از روستا مي پيچد

  .فكرم ادامه داشت تا اينكه متوجه شدم كه شوري در صف افتاده است

  .بودبرق آمده 

  . درست در همين زمان صف ها دوباره شكل گرفت

تا جايي كه صداي غيبـت كردنشـان   . صداهايشان قوي تر شده بود. زن ها و پيرزن ها به هم نزديك شدند

  .كامالً به گوش مرد ها مي رسيد

  .خوشحال شدم
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دم كـه از غيـب   من كه عمري خودم را در راه خدا سرگرم كرده بودم، حداقل به اين صفت خوب رسانده بو

غيبت را يك امري مي دانستم كه آنهايي كه كمبود محبت دارنـد انجـام مـي دهنـد كـه ديگـران را       . خوشم نمي آمد

  .خراب كنند و از خرابي ديگران براي خود استداللي دست و پا كنند كه مثالً من بزرگيم

ن را مي ديدم كه با چـه ولـع   و هنگامي كه ديگرا. كسي كه غيبت مي كند، از بدي ديگران خوشحال مي شود

غير قابل توصيفي مشغول افشا كردن بدي هاي ديگرانند، خوشحال شدم كه من ماننـد آن هـا نيسـتم كـه از بـدي      

  !ديگران خوشحال شوم

دلم مـي خواسـت كـه بـه او     . چند دقيقه بعد از من، نوبت نازنين بود. حدود پنج و ربع بود كه نوبت من شد

تا اينكه بتوانم عالقـه ام را بـه او بگـويم و    . است، بهتر است كه تا خانه همراه شما بيايمبگويم كه ديگر خيلي شب 

اما . آيا باز هم همان خانه اي است كه از ايوان پشتي خانه ام به آن ديد داشت. هم اينكه بدانم كه خانه اش كجاست

نانوايي مطمئن شدم كه بايد بـاز خانـه    اما با ديدن دوباره او در صف. او كه ديروز اساسش را جمع كرده بود. نه

  .اش را در همين حوالي انتخاب كرده باشد

البته همـين كـه   . حتماً در آن سمتي خانه دارد كه هنگامي كه به صف نانوايي مي آمد، از آن سمت آمده بود

  .وار تر كند اين امكان وجود داشت كه بار ديگر او را در صف نانوايي ببينم، مي توانست مرا به زندگي اميد

  .نانم را گرفتم

بدون اينكه به صف زنانه نگاهي بكنم، نظرم را به سـوي خيابـان كـردم و مسـير برگشـت را بـراي خـودم        

  .نشانه رفتم

يك . اتاق سرد و تاريكم از دور خود نمايي مي كرد. خانه ام كه لب جاده ي اصلي بود، از دور مشخص بود

  .ديروز از فرط كثيفي، سياه به نظر مي رسيداتاق كوچك، با پرده هاي سفيد كه تا 

ايواني كه عامل شدت گرفتن افسردگي ام در اين مدت دو هفته شـده  . ايواني كه به روي خيابان باز مي شد

  .بود

  .عادت كرده بودم كه بر سر ايوان بيايم و به بيرون نگاه كنم

همين نگاه نكردن هاي ذره . نگاه كند چون كه طبقه ي سوم بودم، هيچ كس سرش را باال نمي كرد كه به من

ذره ي انسان هايي كه از سينماي كنار خانه ام خارج مي شدند، عاملي شده بود كه احساس كنم كه آنقدر كـوچكم  

  .كه هيچ كس من را اليق يك نگاه خشك و خالي هم نمي داند

  .به سوي خانه ام راهم را ادامه دادم

  .همينطور به چهره ي راننده ها زل بزنم تا شايد مرا نگاه كننددلم مي خواست كه تا درب خانه، 

از بس به اين ماشين ها از آن باال نگاه كرده بودم و هيچ كدام به اين جا نگاهي نيانداختـه بودنـد، عقـده اي    

  .شده بودم كه يك راننده به من نگاه كند

مي كرد، احساس مي كردم كه خوشبخت بعضي از مواقع كه نمي دانم به چه دليل، يك سرنشين به من نگاه 

  .ترين انسان روي زمينم

قـرار بـود كـه    . ديروز از پسر عمويم گرفتـه بـودم  . به ياد فيلمي افتادم كه مثل اينكه صحنه هايي هم داشت

  .امشب تنهايي ام را با آن به سر كنم

در پشت خوابيـده  امروز صبح كه در ماشين نشسته بودم و صداي خر و پف سه دختري را مي شنيدم كه 

بودند، تصميم قطعي گرفته بودم كه به ياد آن خر و پف ها امشب با ديدن اين فيلم يك خود ارضايي كامـل انجـام   

  .دهم

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



  .اما نه

  . بعد از اينكه دوباره نازنين را ديدم، تمام تفكراتم عوض شد

احسـاس  . بيزار مي شـوم طبق تجربه برايم ثابت شده بود كه هر گاه كه احساس غم دارم، از خودارضايي 

چرا كه از آن طرف غم گريبان انسان را . شايد هم نه. احساس خوبي است. مي كنم كه مي توانم خود را نگاه دارم

  .مي گيرد

زماني كه انسان سراسـر  . درست در همين زمان ها است كه خودارضايي را خود عقده اي كننده مي خوانم

چـه  . دوسـت نـدارم كـه حـرف بـزنم     . نمي خواهد كه به تلويزيون نگاه كنمچنين لحظاتي اصالً دلم . پر است از غم

  .برسد كه فيلمي نگاه كنم كه دارند با هم عشق بازي مي كنند

  .چيزي به ذهنم آمد كه وقتي به خانه رسيدي فيلم را بگذار، تا شايد با ديدن آن صحنه ها حالم خوش شود

  .لم بد انسان را افسرده تر مي كندچرا كه حدس مي زدم كه في. اما بعيد مي دانستم

به ياد حرفي افتادم كه يكي از دوسـتانمان بـه   . سال دوم دانشگاه. به ياد زماني افتادم كه در خوابگاه بودم

  .شوخي به اهالي خوابگاه ما گفته بود كه اتاق شما بوي وايتكس مي دهد

  .ي كردمبه ياد زماني كه از شب تا صبح از غم دوري همين نازنين، ناله م

  .ديگر غروب شده بود

دلم مي خواست كه يك نفـر هـم بـراي مـن     . مدام بوق مي زدند. ماشين ها چراغشان را روشن كرده بودند

  .بوق بزند

دلم مي خواست كه بـه زيـر زانـو هـايم دسـت      . احساس اينكه پايم خسته است. احساس كردم كه خسته ام

  .دلم نمي خواست كه به دست خود بميرم. دخيم را بدهندبزنم و غده هايي را بيابم كه نويد يك سرطان ب

دوست داشتم كه بروم و بخوابم و هرگاه كه از خواب بيدار شدم هيچ چيزي از تجديد ديدارم با نازنين بـه  

  .چرا كه ديگر قرآن، خدا، نماز، سجده و شعر حافظ را بي فايده مي دانستم. خاطر نداشته باشم

طوري كه، تا آن زمان كه احساس گشايش به من دست دهـد هـم جسـمم و     دوست داشتم كه زمان بگذرد،

  .هم مغزم فلج شوند

 16:44بي اختيار زمـان  . نمي دانم كه چرا دلم خواست بدانم كه در چه لحظه اي از شبانه روز خواهم مرد

  .چرا كه بيشتر از بيست و دو ساعت وقت داشتم. نفس راحتي كشيدم. به ذهنم رسيد

من در آن احساس گرفتگي شديد كه شايد هر دو سال يك بار به آن دچار مي شدم، باز هم . دباورم نمي ش

مثل اينكه باز باورم نشده بود كه تا به اين لحظه، به هر چه اميد بسته بودم همه بر . دلم مي خواست كه زنده بمانم

  .باد رفته اند

  .به نازنين. به خدا

  .به خدا

. اين دنيا برايم تنگ است. من در اين دنيا دارم زجر مي بينم. شروع كرده اياين چه بازي دردناكي است كه 

اصالً چرا بايد آنجا ها خود . نمي توانم تو را در ته ذهنم پيدا كنم. تو هم كه دوري. چيزي ندارد كه به آن دل ببندم

وجـودت صـد در صـد در يقـين      چرا چشمانمان نبايد بتواند كه تو را ببيند يا دلهايمان بتوانـد از . را مخفي سازي

  .شود

  .به ياد حرف قديمي اي افتادم كه در آن زمان بسيار مسخره مي نمود

  :براي تقويت ايمان
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آنقـدر صـبر كـن كـه خبـر      . تمناي تاييدش را در سر بپروران. او را در نظرت بزرگ كن. عاشق كسي باش

دست . وا تاريك شد، تنها يك المپ را روشن كنآنگاه كه ه. پرده هاي اتاق بزرگ را بزن. نامزدي اش به تو برسد

تا خـدا را در ذهنـت پيـدا    . سه ساعت. دو ساعت. يك ساعت. ها را در پشتت به همديگر گره بزن و بسيار راه برو

  .كني

سـاعاتي كـه   . آن لحظات به قول عرفا، بهترين ساعات زندگي انسان است كه اكثـراً خودشـان خبـر ندارنـد    

زماني كه ديگر، نمي تـوان  . و هنگامي قدر آن لحظات را مي دانند كه سال ها گذشته استاخالص به اوج مي رسد 

  .به آن احساس غم لذت بخش دست يافت

  .به نازنين

  . كجا مي تواند باشد

  .صداي زنگ درب شنيده شد

بـه   چرا كه همه شان كه ديشب اينجا بودند، پـس بايـد كسـي   . با خود گفتم كه بعيد است يكي از اقوام باشد

  .اشتباه زنگ اينجا را زده باشد

داشت سر خود را باال مـي آورد  . بر سر ايوان رفتم و از باال دختري را ديدم كه در مقابل در ايستاده است

  .كه سر خود را عقب كشيدم

آيا ممكـن اسـت كـه او همـان     . از باال كه لباسش شبيه لباس همان دختري بود كه چند دقيقه قبل ديده بودم

  باشد؟نازنين 

اما نمـي  . دلم مي خواست كه با همان زيرپوشم به ديدنش بروم و با لحني تند به او بگويم كه چه كار داريد

  .دانم كه چه چيزي به من گفت كه اين كار را نكن

آن زمان كه در محله مـان  . به ياد زماني افتادم كه او را در حالي ديده بودم كه تنها يك ركابي به تن داشت

حياطي كه از خانـه  . لحظه ي كوتاه براي پهن كردن پرده هاي سفيد خانه شان به درون حياط آمده بودبراي چند 

  .ي ما به سختي مي شد آن جا را ديد

دستاني كشيده و سينه هايي كه تا حدودي آويزان . خوب به ياد داشتم كه زيربقلش را كامالً تميز كرده بود

  .كه هزاران بار بر تو دل برو بودنش افزوده بود و از همه مهم تر موهاي بلندش بود. بود

  .در حالي كه قلبم به شدت مي تپيد به سرعت به سوي درب رفتم و درب را به آرامي باز كردم

  .سالم كرد

به نانوا گفتم كه من آن آقا را . و ادامه داد كه اين بقيه پول شما است كه فراموش كرده بوديد كه پس بگيريد

  . ما را گرفتم كه به شما بدهممي شناسم و پول ش

  .اگر اجازه مي دهيد، بروم: و با كمي مكث گفت 

من هم بدون آنكه بتوانم بار ديگر با نگاه كردن به شكمش، پاسخ تمام آن بي اعتنايي هايش را بـه صـورت   

  .كنايه به او بدهم، تنها تشكر سردي كردم و پس از چند نگاه كوتاه و پر معني، خداحافظي كرديم

يـاد آن كـار از   . خاطرات غرور هاي كاذب. گاهي كه تمام خاطرات دوازده ساله را در خودش گنجانده بودن

ركب خوردن هـايي  . شناخت ناقص. محاسبات اشتباه. عشوه هاي بيش از حد. تمناهاي بي حاصل. كار گذشتن ها

  .از تير خوردن بدتر بود

ترين پسر روي زمين مي ديدم، از خودم به شـدت  و چون خودم را ضعيف . آن گاه به درون خانه برگشتم

  .بيزار شدم
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  .و شروع كردم به ناله هايي كه از بي همدمي بر مي خاست

  

................  

راستش را بخواهيد ساعت دقيقاً هفت و هفت دقيقه است كه پس از اينكه ايشان لطف كردند و اين خانه را با 

  .ي شود كه با هم اين متن را نوشتيمحضور خودشان نوراني كردند، يك ساعتي م

  

  .پايان

19/12/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - -  

  
 

  

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



  

  به نام خدا

  مارخچشمان 

  

  ده: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  
پـس، ايـن مكـان،    . هر چه دقت كردم، در اين عكس، لكه اي از تكبر، ريا، و عالقه مندي به منع و زجر نيـافتم 

  .جايي است در بهشت
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  ...شروع 

  

  )Tanalp( تانالپ كوچك ي دهكده - نروژ

دامنـه هـاي   . منظره هـاي زيبـاي قلـه هـاي پوشـيده از بـرف      . چه چه بلبل ها .آواز گنجشك ها. نسيم خنك

، كـامالً در نظـر گرفتـه شـده     "اقلـيم "و ويالهايي كه در طراحي شان، . دشت و چمنزار سرسبز. پوشيده از درخت

  .بود، همه و همه نويد بخش شروع يك روز تابستاني فوق العاده را مي داد

ر، مغزش خالي بود، اما اندامي داشت كه از نظر تناسب، در منتهاي درجـه  ، اگر چه در ظاه)Norse(نورس 

  .اي بود كه يك جوان بيست و دو ساله مي توانست داشته باشد

دو هفته اي مي شد كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي شش ماهه، در اداره ي آتش نشاني، مشـغول بـه   

تفريحي كوچك لبـه ي جنگـل بـرود و مواظـب باشـد كـه        كارش اين بود كه هر روز صبح به پارك. كار شده بود

  .گردشگراني كه به آنجا مي آيند، موجب آتش سوزي جنگل نشوند

در تاريخ آن جنگل هم، تنها يك بار، آن هم به خاطر بي احتياطي يك گروه هنـر پيشـه و رقـاص، آن جنگـل     

  .آتش گرفت كه البته سريع هم مهار شد

ويالهايي كـه  . يي بود كه از شهر منشعب مي شد، مشتمل بر هشت ويال بودآن دهكده، كه يكي از دهكده ها

  .چندان بزرگ نبودند، اما از نظر زيبايي و تجمل چيزي كم نداشتند

به همين خاطر، و براي راحتي حال ميليونر هاي صاحب آن ويال ها، يك آتـش نشـان و يـك انبـار كوچـك      

كنار تفريح گاه هاي باالتر از دهكده و نزديك به قلـه ي كـوه؛    چوبي كه وسايل دفع حريق در آن وجود داشت، در

  .تعبيه شده بود

نورس عقيده داشت كه مي تواند پنج هزار سال با همان وضعيت شغلي، در همان محل، بـا شـادي هـر چـه     

  .تمام تر به كارش ادامه دهد و از زندگي اش لذت ببرد

درجه ي مكنـت رسـيده انـد، و ديـدن صـحنه هـاي زيبـاي        معاشرت با خانواده هاي متمولي كه به منتهاي 

طبيعت كوهستان و ديدن چهره هاي دختران و پسران پولداري كه با ماشين هاي مدلي كه بـه دسـتور خودشـان    

ساخته شده بود، افرادي كه دائم به عيش و نوش مي گذرانند، و افسرده نشدن از ديـدن زن هـاي لخـت، چـرا كـه      

زنان را بر آن داشته بود كه پوشش بيشتري به تن كنند و اين مي شد كه جـاي عشـوه را   دماي پايين هواي آنجا، 

اين ها، همه و همـه عـواملي بودنـد    . از آنها مي گرفت و نوعي احساس خوشايند اجباري را بر آنها تحميل مي كرد

  .كه باعث مي شدند كه نورس، روز به روز بيشتر از شغلش خوشش بيايد

ه هاي استانداردي كه از دشت و دمن و سپس از دامنه مي گذشت و به نزديكي هاي قله همينطور كه از جاد

درسـت در  . مي رسيد، عبور كرده بود و به منتهي اليه دهكده رسيده بود، موتور سيكلتش، ناگهـان خـاموش شـد   

ايد زيبـاترين  وياليي كـه شـ  . وياليي كه شايد كوچكترين شان بود.در جلوي وياليي . مكاني كه شيب اندكي داشت

  .شان هم بود

خـودش هـم رفـت و بـه     . پياده شد و موتورش را تا كنار حصار چوبي آن ويال هدايت كرد و جكـش را زد 

در جايي كه يكي از زيباترين صـحنه هـاي خلقـت    . آهستگي بر روي زمين پوشيده از چمن آن طرف جاده نشست

  .در مقابل انسان خودنمايي مي كرد

ش خود انسان را به ياد ناز و عشوه هاي دختري مي اندازد كه انگار بويي از غـرور  رودخانه اي كه با پيچ

ابري كه انگار مي خواست بگويد كه من دوست ندارم كه جلوي خورشيد را بگيرم، بلكه دوسـت دارم  . نبرده است

خودش مي باليـد كـه    قله ي پوشيده از برفي كه به اين علت به. كه غبار هاي طبيعت را پاك كنم كه شما لذت ببريد
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و دشتي كه با دست كاري هاي عاقالنـه انسـان و   . مي توانست چشمان انسان ها را با عظمت خودش مسحور كند

  .چيدن با نظم ويالي هاي كوچك چوبي در آن، زيباتر به نظر مي رسيد

را شايد بيست ثانيه هم نكشيد كه دلش خواست كه يك بـار ديگـر برگـردد و ويـالي زيبـاي پشـت سـرش        

  .دوباره نگاه كند و همچنين نگاهي انداخته باشد كه آيا ماشيني از دوردست به چشم مي خورد يا خير

تنها بدشانسي كه البته بدشانسي نبود و البته، همانطور كه بعد ها هم مشخص شد، اوج خوششانسـي بـود   

ديروزش كه چند صد ميليونر بـراي   بر خالف. اين بود كه آن روز، روزي نبود كه افراد زيادي به آن منطقه بيايند

  .خوشگذراني آخرين روز هفته ي خود به آنجا آمده بودند

  .نگاهش را كه اسير زيبايي غيرطبيعي آن ويال شده بود، به سختي برگرداند و دوباره متوجه دشت كرد

اآلن كـه بعيـد   با خود گفـت كـه   . سرش را پايين انداخت و فكر كرد كه چه كسي در اين ويال زندگي مي كند

چه برسد به ايـن كـه در ايـن ويـال كـه      . حتي بعيد است كه در كل دهكده، پنج تا آدم زنده باشند. است كسي باشد

  .تقريبا آخرين ويالي دهكده هم است

همچنان كه نشسته بود سعي مي كرد كه جزئيات آن ويال را در ذهن خود به ياد آورد تـا بتوانـد ظـاهر آن    

  .پارد و بعد ها بيانديشد كه چرا از اين ويال، تا به اين درجه خوشش مي آيدويال را به خاطر بس

همينطور كه ايوان بزرگ در طبقه ي باال، عرشه ي پر از صندلي، باغچه ي پوشيده از گل، و حياط شـيبدار  

آالچيقـي را  رو به پايين و ديگر جزئيات را به خاطر مي سپرد، به تك درختي رسيد كه در كنار ويال قرار داشت و 

  .در سايه اش خود جاي داده بود

خنـده اش  . يادش آمد كه در زير درخـت زنـي را ديـده اسـت    . يك تلنگر. يك بار ديگر به ياد آن درخت افتاد

چون زني را ديده بود كه به علت بعيد بـودن آن  . چرا كه فهميده بود كه چرا از آن ويال خوشش آمده است. گرفت

  .كشيد كه متوجه اش شودديدار، چندين ثانيه طول 

زني كه در زير درخت، در كنار جويي كه از قله ها مي آمد و تا رسيدن به رودخانه پـر از التهـاب بـود، در    

  .روي نوعي از صندلي دراز كشيده بود كه معموالً در كنار استخر مي گذارند

  .د كنار كشيده شده بودندچرا كه چند ثانيه اي بود كه تمامي ابر ها از جلوي خورشي. احساس گرما كرد

  .بدون آنكه تقريباً فكري كرده باشد برگشت تا بار ديگر چهره ي آن زن را ببيند

  .داشت به نهال هايي كه هنوز درخت نشده بودند، آب مي داد. او در باغچه بود. يافت. نه. اما او را نيافت

  .شلوار سفيدش را تا نزديكي هاي زانو باال زده بود

خواست كه از جايش بلند شود، بدون اينكه فكري بكند كه مثالً بيايد و براي آن زن كه سي نورس دلش مي 

  .ساله به نظر مي رسيد عشوه كند

واقعيت اين است كه هر گاه يك مرد زني را در يك جا مي بيند، احساس مي كند كـه حضـور آن زن، خـود    

زني كه خود را خم كـرده  . را در خود جاي داده بودمثالً مثل همين جا كه يك باغچه اي بود كه زني . دعوتي است

ولي هرگاه يك مرد در يك جا با زيرپوش و . بود و با بيلچه اش، خاك زير يك درخت كوچك را زير و رو مي كرد

  .زيرشلوار ظاهر مي شود، انگار نه انگار كه پوشش اش كم است

وتـاه كنـار در ورودي آمـده بـود و او را     زن به كنار حصار چوبي ك. در همين فكر ها بود كه صدايي شنيد

  "نورس". صدا زد

جـواب سـالمش را داد و جلـو تـر     . نورس سريع برگشت و بدون آنكه متوجه شود، خود را برخاسته ديـد 

دروازه را كه برايش باز شده بود را پشت سر گذاشت و در پشت سر آن زن كه جوان تر از آني بود كـه از  . رفت

  .ه راه افتاددور به نظر مي رسيد، ب
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موتورسيكلت و هرآنچه كه مي توانست جلوي نورس را از ورود به آن خانه بگيرند، توانايي آن را نداشتند 

  .كه بتوانند شكي در اراده ي ورود او به خانه به وجود آورند

م حتي يك فاميل دوري كه سالي يك دفعه به پيش او بـرود هـ  . تنها ي تنها. البته نورس كسي را هم نداشت

  .در ميان اطرافيانش به چشم نمي خورد

  :وارد خانه شدند و زن دوباره شروع به صحبت كرد 

  .بفرماييد و بر روي كاناپه بنشينيد

با خود گفت كه مرا چه شده است كه تا به اينجا، بـدون هـيچ تعـارفي    . نورس از دست خودش شرمنده شد

  . پيش آمده ام

. البته اشـكالي نداشـت  . كان داد كه شايد حالش سر جايش بيايدسرش را چند بار به اين طرف و آن طرف ت

تنها در پاسخ به تعارف يك زن ميانسالي كه دوست داشت به يك آتـش نشـان در راه مانـده    . كاري كه نكرده بود

  .كمك كند، جواب مثبت داده بود

  .ولي نورس به ياد يكي از عقايد خود افتاد

اشتباهاتي مي شود كه نه چند دقيقه قبل مي تواند آنها را پيش بيني كند و نـه  در زندگي، گاهي انسان دچار 

  .چند دقيقه بعدش باورش مي شود كه چند دقيقه قبل فالن كار را كرده است

درخواستي كه هيچ كمكي به خويشـتن داري اش  . همين عقيده بود كه او را بر آن داشت كه درخواستي كند

  .نمي كرد

اگر مي شود زنگ بزنيد تـا تعميركـاري   : و ادامه داد. شود كه يك ليوان آب به من بدهيدببخشيد، مي : گفت 

  .بيايد و موتورم را تعمير كند

هـم بلـه   . هم تمنـا را . پاسخي كه هم ناز را داشت. زن با پاسخ چشب آهسته اش خيال نورس را راحت كرد

كـه نـورس آنچنـان در آن كاناپـه احسـاس      اين هـا چيـزي بودنـد كـه باعـث شـدند       . بود و هم عجله نداشته باش

  .خوشايندي بكند كه شايد تا به حال، هيچ كدام از آن متموالن آن دهكده دچار آن احساس نشده بودند

  .دلش نمي خواست كه هيچ گاه از روي آن برخيزد

شيشه اي كـه آن طـرف   . حمام كه چه عرض كنم. چند دقيقه بعد، متوجه شد كه صداي دوش حمام مي آيد

  .ن آب جاري بودآ

دهانش . نورس آنچنان مبهوت شده بود كه انگار در يك جنگل پر از گرگ، اسير يك خرس بزرگ شده است

باز مانده بود و تن سفيد متمايل به زرد رنگ آن زن را از پشت شيشه مي ديد كه تنها در قسمت مياني با شـرطي  

  .سياه پوشانده شده بود

ختي كه از صبح تا آن لحظه از خود بدست آورده بود، خود را آن نورس چرا كه با شنا. سرش را برگرداند

  .گذشته نمي ديد كه بتواند اين صحنه ها را ببيند و ديوانه ي بدن صيقل خورده ي زن ها نشود

البته، چند دقيقه بعـد هـم بـه صـحت     . در نگاه نورس آن زن يك دختر به نظر مي رسيد. زن چه عرض كنم

  .دهمين امر پي برده بو

چند دقيقه بعد، زن از حمام كوچك شيشه اي كه در انتهاي پذيرايي قرار داشت بيرون آمد و با حوله اي كه 

انگار براي طريقه ي گرفتن آن يك ساعت فكر شده بود، بيرون آمد و سريع به درون يكـي از اتـاق هـاي طبقـه ي     

  .لي هاي آن طرف پذيرايي نشستباال رفت و بعد از عوض كردن لباس به پايين آمد و در يكي از صند

  .نورس احساس مي كرد كه يا وارد بهشت شده است يا دارد خواب مي بيند
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چند دقيقه اي همينطور گذشت تا اينكه آن زن مجله هايي كه در دست داشت را رها كرد و بر روي آن ميـز  

  .اشت نشستگذاشت و به كنار نورس آمد و در كاناپه روبروي او، كه در دو قدمي اش قرار د

  .اگر مايليد قهوه ي ديگري بياورم: خوش آمد ديگري گفت و ادامه داد

و اين قهوه، خوش مزه ترين قهوه اي بود كه در طول عمرم خـورده  . ممنون. خير: نورس تشكر كرد و گفت

  .بودم

بـود   آن زن سرش را اندكي به سوي باال آورد و خنده ي نرمي كرد كه انگار حاصل عمر خود را كـه قـرار  

  .در يك لبخند بگيرد، گرفته است

  .خماري چشمانش، به ياد ماندني ترين صحنه اي بود كه در خاطره ي نورس مانده بود

  .چشماني كه به چشمان غزالي مي مانست كه از ترس نمي دانست چه كار كند

ياق ها بـه  تمام شور ها و هوس ها و اشت. چشماني كه تمامي شهوت هاي بشري را در خود جمع كرده بود

جايي كه انسان دوست دارد كه زمان متوقف شود و تا هميشه به نگاه كسي كه به انسـان  . آن نقطه ختم مي شدند

  .نگاه مي كند، نگاه كند

دلش مي خواست كه تمام درختان جنگل هاي اطراف، شكل انسان پيدا كنند و گيتـاري در دسـت بگيرنـد و    

انه حلقه ي بزرگي بزنند و برقصند و آنقدر جشن بگيرند كه از حال بروند عزم ساز و آواز كنند و بيايند و دور خ

و آن زمان كه از حال رفتند دستي بيايد و ابتدا غلغلكشان بدهد و بعد سـر يـار را بـا دسـت خـود بـاال بيـاورد و        

  .مشروب بدهد و كف بزند و بگويد كه برخيز كه وقت رقص و سما است

  . نگاهي خالص

و اكنون كـه دوسـت   . چند روز است كه در انتظار دوستي منتظر مانده اند و نخوابيده اندچشماني كه انگار 

  .را در بر خود مي بينند، خواب از آنها پريده است و دلشان مي خواهد كه يار خود را تا مي توانند، سير نگاه كنند

  . در آن زمان، نورس فراموش كرده بود كه حرف زدني هم مي داند

مي خواست كه در و ديوار جان پيدا كنند و شروع به رقـص كننـد و همينطـور ايـن افكـار      همين طور دلش 

  .بسط پيدا مي كردند، تا اينكه اين افكار به طور موقت با يك جمله ي آن زن پايان يافت

  .مي شود كه اسم شما را بدانم: پرسيد 

  .نورس: نورس 

  .هستم) Anna Batler(من هم آننا باتلر 

چند مدتي است كه از تدريس در دانشگاه فاصله گرفتم و آمدم اينجـا كـه بـر    . روانشناسي هستممن استاد 

اگر اشتباه نكنم، شما . شما را هم چندين بار در حاشيه ي جنگل ديدم. روي ماده اي كه مي خواهم بسازم فكر كنم

  .آتش نشان هستيد

  . ز كارم هم راضي امآتش نشانم، ولي ا. ولي من تحصيالت عالي ندارم. بله: نورس 

پسـري كـه در خويشـتن داري بـه     . من شما را خوب مي شناسم. نمي خواهد از اخالقيات خود بگوييد: آننا 

و بالحني كـه خنـده در آن مـوج    . به شدت به زن ها و كباب عالقه مند است. منتهاي درجه ي توانايي رسيده است

  درست مي گويم؟: مي زد، پرسيد

البته يك دوست داشتم كه مي گفت كـه در دنيـا سـه لـذت     . ا استاد روانشناسي هستيدواقعاً كه شم: نورس 

  .خدا، زن، كباب: اصيل وجود دارد 

ابتدا مي خواستم كه براي رفع مـوانعي كـه جلـوي لـذت انسـان را مـي گيـرد،        : آننا به زير خنده زد و گفت

  درست نمي گويم؟. م نيستاما اآلن احساس مي كنم كه الز. مقداري مشروب به شما تعارف كنم

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



  . ممنون. اصالً من شراب نخوردم و نمي خورم: نورس 

  .من هم تا به حال نخوردم و نمي خورم و نخواهم خورد. من هم مثل شما هستم. ناراحت نشويد: آننا 

آن گاه . راستش را بخواهيد كم اتفاق مي افتد كه از چيزي يا كسي ناراحت شوم. من ناراحت نشدم: نورس 

يوان قهوه اش را بلند كرد و همچنان كه نمي توانست نگاهش را از چهره ي متفكر و مهربان آننا بردارد، آن را تا ل

  .انتها سر كشيد

نيم ساعت بعد، هنگامي كه به هوش آمد، آننا را ديد كه بر روي ايوان نشسته و دارد كاله بچه گانه اي را با 

  .كاموا مي بافد

لي آننا رفت و گفت چه مي بـافي؟ آنگـاه، جلـوتر رفـت و ميـز روبـروي آننـا را        نورس آهسته به كنار صند

درسـت در  . برداشت و آنطرف تر گذاشت و بر روي زمين، و در همان مكـاني كـه آن ميـز قـرار داشـت، نشسـت      

  .موقعيتي كه به كل دشت پشت كرده بود

مثل اينكه خيلـي خسـته   : گفت  آننا، بدون آنكه نورس متوجه شود، تجسسي در پوشش ميان تنه اش كرد و

  . بوديد

  . براي خودم هم جاي سوال است كه چرا خوابم برد. فكر نمي كنم: نورس گفت 

هم از حركات تان در خـواب مشـخص   . راستش را بخواهيد، مثل اينكه خواب خوشي ديده بوديد: آننا گفت 

  .بود و هم از چيز هايي كه بر روي شلوارتان ريخته است

كه هنگامي كه داشت خواب مي ديد، كارهايي كرده بود كه عشق بازي اش را در خواب بـرمال  نورس فهميد 

  .مي كردند

ماده اي كه مي تواند انسان را بـه خـواب   . آزمايش ماده اي كه ساخته ام. اين اولين آزمايش بود: آننا گفت 

ا به يـك روز، تـا سـي سـال و حتـي      مقدار آن ماده مي تواند انسان ر. ببرد و البته خواب هايش خوش خواهد بود

  .در حالي كه آن خواب مي تواند در مدت كمي در اين دنيا اتفاق بيافتد. بيشتر به خواب ببرد

  . اميد وارم كه مرا ببخشيد. من مقدار بسيار كمي از آن ماده را در قهوه ي شما ريخته بودم

چه برسد كـه باعـث شـديد كـه     . ي زدمشما اگر زهر هم مي ريختيد، من حرفي نم. خواهش مي كنم: نورس 

فكـر كـنم كـه بـه خـاطر      . چون من، زياد خواب هاي خوش نمي بيـنم . يكي از خواب هاي خوش زندگي ام را ببينم

  .تعليماتي است كه در مورد آتش نشاني ديده ام و احساس استرسي كه هميشه، به همراهم است

مي ترسم كه اين . در ابتدا ديدم كه نفس نفس مي زديد چرا كه. مي شود خوابتان را برايم تعريف كنيد: آننا 

چرا كه اين دارو طوري طراحي شده است كه در ابتدا استرس مي دهد . اما بعيد است. دارو خوب كار نكرده باشد

چرا كه پاداشي كه برايش تالش نكرده باشي، چندان لـذت بخـش   . كه آن لذت پاياني خواب، خوشايندتر به نظر آيد

  .ودنخواهد ب

  .و اگر نه، من مي آيم و كنار شما خواهم نشست. ضمناً لطف كنيد كه بلند شويد و بر سر صندلي بنشينيد

  :نورس 

خواب ديدم كه از زنداني فرار كردم و در جنگل هاي اطراف زندان دهكده اي را پيدا كردم كه سـه ويـال در   

اما صداي . نمي خواست كه به داخل يكي از آنها برومابتدا دلم . يكي از آنها از همه بزرگ تر بود. آن وجود داشت

چـرا كـه بـار    . پارس سگ ها نزديك و نزديك تر مي شد و من ديگر دلم نمي خواست كه به درون زندان باز گردم

  . هر سه بار هم از بيمارستان زندان فرار كرده بودم. سومي بود كه داشتم فرار مي كردم
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از همان لحظه به بعد چشمانم دچار مشكلي شد كه نمي . دم كه باز استبه در بزرگ ترين ويال رسيدم و دي

دوست داشتم كه به درون خانه بروم و آينه اي پيدا كنم و آن گرد و غبار را از چشـمم پـاك   . توانستم خوب ببينم

  .كنم

دختري كه از پشت شيشه مشـخص بـود كـه تنهـا تنكـه      . به درون خانه رفتم، ديدم كه در حمام كسي است

  .سياهي به تن دارد

  .ولي من براي يافتن آينه، به درون يكي از اتاق خواب ها رفتم

در همين زمان چند پليس به درون خانه ريختند و تا متوجه شدند كـه كسـي درون حمـام اسـت و دارد بـا      

طر چون مـن كسـي بـودم كـه بـه خـا      . آرامش آن جا حمام مي كند، مطمئن شدند كه من به درون اين خانه نيامدم

منحرف كردن دختران بي پناه و كشاندشان به خودفروشي و توليد فيلم هاي مستهجن و كارهـاي غيـر متعـارف    

  .دستگير شده بودم

ولي من دلم مي خواست كه انسـان هـا   . من صاحب بزرگ ترين باند خريد و فروش زن در آن منطقه بودم

  .ستاما پليس ها مرا گرفتند و گفتند كه اين لذت ني. لذت ببرند

  .داشتن همدمي كه انسان را درك كند. لذت اصلي، داشتن همصحبت است

  .بعدش شما چه كرديد. بسيار عالي: آننا 

  . همان كاري كه اگر شما هم بوديد مي كرديد: نورس 

  چه كار؟: آننا 

  .حتماً بايد بگويم: نورس 

  .دانمكه بعيد مي . مگر اينكه شما ببينيد. من كه اشكالي نمي بينم: آننا 

  . شما كه چاره اي براي من نگذاشتيد: نورس 

هنگامي كه بيرون آمد، بدون هيچ وقفـه اي، و  . رفتم و بعد از آن منتظر ماندم كه آن دختر از حمام در بيايد

  .بدون اينكه به او اجازه ي صبحت و حتي پوشيدن لباسش را بدهم، شروع به صحبت كردم

آلن كه آن صحنه ها را كه به خوبي به يـادم هسـت را بـه يـاد مـي      خودم ا. شايد هم يك ساعت. نيم ساعت

  .آورم، از خودم تعجب مي كنم كه چطور يكسره اين همه حرف زدم

بعد از اينكه نيم ساعت با هم عشق بازي كرديم، برايم تعريف كرد كه سال ها قبل، به خاطر ديدن يك خواب 

همين شد كه عمو و زن عموي ناتني . ي اش را به او بازگردانمو من توانستم دوباره سالمت. ترسناك، الل شده بود

اش كه او را بزرگ كرده بودند، برايمان جشن عروسي اي گرفتند كه به نظر بسياري از مردم آن شهر بي سـابقه  

  .بود

  :و گفت . دستش را روي زانوي نورس گذاشت و بلند شد. به زير خنده زد: آننا 

  .لباسم را عوض كنم اگر اجازه بدهيد، مي روم كه

اين شد كه فكرهايي كرد . با خود گفت كه او همين نيم ساعت قبل لباس تميز پوشيده بود. نورس تعجب كرد

  .كه البته همشان درست نبود

و خستگي داشت وارد تن نورسي مـي شـد كـه بـه منظـره هـاي فـوق العـاده زيبـاي آن          . يك ربعي گذشت

  .كه باز با آننا حرف بزنددلش مي خواست . كوهستان نگاه مي كرد

مجله هـايي  . در آخر به سراغ مجله ها رفت. مدام از اين مبل راحتي بلند مي شد و بر آن ديگري مي نشست

  .كه يك ساعت قبل، قبل از اينكه آننا به پيش او بيايد، چند برگ از آنها را نگاه كرده بود

  .مجله ها را باز كرد
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كه در لحظه ي جماع در مقابل دوربـين لبخنـد هـاي ظـاهري شـان را      مجله ها، عكس هاي انسان هايي بود 

  .مجله هاي عكس هاي بد. عرضه مي كردند

نـه  . نورس بيش از آنكه تعجب كند، دچار احساسي شد كه حس كرد كه تمام وجودش شده است تمناي دل

  .دش بيايدنه از اينكه ممكن است عقل از انجام آن كار، ب. نه از خراب شدن. از مرگ مي ترسيد

  .آهسته پله ها را باال رفت

. آننـا را ديـد كـه انگـار جـوان شـده بـود       . بر سرعت خود افزود و بدون اينكه مكث كند در اتاق را باز كرد

  . احساس كرد كه همسن خودش است

آننايي كه شـلواري بـه تـن    . در همان لحظه بود كه آننا متوجه شد. يك لحظه احساس كرد كه بايد بازگردد

تنها پيراهن توري مانند سفيدي كه مغز را به كلي از كار مي انـداخت و تـا روي ران هـايش كشـيده شـده      . تنداش

  .بود

  .چند ثانيه اي طول نكشيد كه شلوارش را هم پوشيد

  .نورس، كماكان شيفته ي آن همه شيدايي خود و زيبايي معشوق

  . احساس كرد كه عاشق اوست

تمام واژه هاي جهان مسخره اند و خنده دار كه تنها از زبان ديوانـه  احساس كرد كه به جز عشق و محبت، 

  .ها ميل برخاستن مي كند

  :صداي چند لحظه ي قبل آننا تازه به گوشش رسيده بود كه گفته بود

  چرا مرا نگاه كردي؟

  :اين شد كه زبان گشاد و معذرت خواهي كرد و گفت

  .من ديدم كه شما دير كرديد و نگران شدم

ثانيه بعد، با شنيدن جواب آننا دچار احساسي شد كه هر چه خواست كه اندام خود را بـدون اتكـا    ولي چند

  .به چيزي نگه دارد، نتوانست

حـاال بگوييـد   . اما نشد. من دوست داشتم كه لباسم را كامل بپوشم و بيايم و به شما نشان دهم: شنيده بود

  كه اين لباس قشنگه يا نه؟

اتاق تكيه داده بود، و حالتي داشت كه انگار بيست ليتـر شـراب را يكجـا خـورده     نورس كه به چارچوب در 

  .بعد همانجا نشست و شروع به گريه كرد. خوشگليد. شما قشنگيد: است، پاسخ داد 

آننا بر تخت نشسته بـود و بـدون   . چند لحظه بعد دستان آننا را ديد كه به او اشاره مي داد كه به سويم بيا

  .داشته باشد، لحظه به لحظه آرايش خود را كامل تر مي كرد، تا جايي كه به غايت زيبايي رسيدآن كه آينه اي 

  . نورس، خودش را هوشيار يافت

بلند شد و بدون اينكه حرفي بزند، خود را از روي آننا كه در لبه ي تخت دراز كشيده بود، به آنطرف تخـت  

  :ودپرت كرد و سريع برگشت و اولين چيزي كه گفت اين ب

  ...مخصوصاً اين توري ها كه اين سينه ها را پوشانده. اين قشنگ ترين لباسي است كه در عمرم ديده ام

................  

  .بيمارستان كاليس

  .نورس. نورس. نورس

  .اين صداها محرك هايي بودند كه باعث شدند كه نورس از اغماء دو روزه، بيرون بيايد

  .ديده بودنورس، تمام اين ها را در خواب 
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  .چشمانش را باز كرد

  .در اطراف خود هفت يا هشت دكتر و پرستار را مي ديد كه احاطه اش كرده بودند

  :پروفسور هافكي جلو تر آمد و شروع به صحبت كرد، گفت 

چرا كه يكي از نشانه هاي انسان هاي سالمي كه از اغمـاء بيـرون مـي آينـد ايـن      . شما سالم هستيد. عزيزم

  . از صبح تا اين لحظه شما، دو بار جنوب شده ايد. شان از كار نيافتاده باشد است كه شهوت

اصالً انسان هايي كه شـهوت تنـد دارنـد، سـالم تـر از ديگـر انسـان هـا         . اين نشان مي دهد كه شما سالميد

  .انسان سالم كسي است كه به ديگران عالقه داشته باشد. هستند

باشد، ولي بـراي دوسـت خـود و رقيـبش كـه شكسـتش داده        يا مثل كسي كه عشق شكست خورده داشته

  .اين انسان ها سالمند. است، آرزوي سعادت كند

اين ها كساني هستند كه در . مخصوصاً كسي كه هم شهوت تند داشته باشد و هم توانايي مهار كردن آن را

  .اوج انگيزه، قوه فوق العاده اي در خالقيت و توليد دارند

و همـين  . در ابتدا كه نمي خواست باور كند كه تمام آنها خواب بوده است. مي آوردنورس، داشت شاخ در 

  .باعث مي شد كه مانند پروفسور هافكي، حرف هاي بي ربطي بزند

دنيـا ارزش ايـن همـه عشـوه ي بـيش از      : و گفـت  . يك بار دست پرستار را گرفت و از او تقاضاي لب كرد

  .ه لب هايمان را كرم بخورد، ما لب هاي همديگر را بخوريمبيا و قبل از اين ك. اندازه را ندارد

ولي به خواهش پروفسور هـافكي،  . نورس، ملحفه ي روي خود را به سرعت گرفت و بر روي تخت نشست

  .از تخت پايين نيامد

به خنده و با لحني كه سراسر بوي اطمينـان كامـل مـي    . ولي، همچنان به حرف هاي بي ربط خود ادامه داد

  :گفت داد، 

  .شما موجوداتي هستيد كه در مغز من توليد شده ايد. شما وجود نداريد. من دارم خواب مي بينم

اين اثرات آن شكالتي است كه در پايان اينكه حالمان را كرده بوديم، آننا بـه  : و بعد به زير خنده زد و گفت 

  .دانم چرا اين خواب، خوش نيست تنها، نمي. من داد كه خستگي مان را در كنيم و هم خواب خوشي ببينيم

تصـميم  . پروفسور هافكي، از اين همه اراده نورس در باور نكردن اين كه اين دنيا واقعي است، تعجب كـرد 

گرفت كه آمپول آرامش بخشي به او زده شود، تا اينكه پرونده اش را يك بار ديگر به دقت بررسي كنـد كـه ببينـد    

  .يركه آيا نورس مشكل رواني دارد يا خ

.....  

يك هفته بعد، هنگامي كه نورس مي خواست براي بار سوم به ديدار دكتر روانشناس خـود بـرود، بـه فكـر     

  .فرو رفت

. من دلم مـي خواهـد كـه بـه داخـل آن كابـاره بـروم       . با خود گفت كه از كجا معلوم كه اين هم خواب نباشد

فروشگاه ها هر چه را كـه دوسـت دارم و الزم دارم را بـر    دوست دارم كه بدون اينكه پول در بياورم، بروم و از 

  .دارم و پولي هم نپردازم

از كجا معلوم كه ناگهان از خواب بپرم و متوجه شوم كه اين بيست و چند سال زندگي ام، تنها خوابي بوده 

روع كنم، از كجا و از كجا معلوم كه اگر به آن جا بروم و زندگي ديگري ش. است كه در جاي ديگر داشتم مي ديدم

  .و همينطور تا انتها. معلوم كه آن هم خواب نباشد

  .خنده اش گرفت

  . اما سوال ديگري خنده اش را قطع كرد
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با خود گفت كه چطور است كه احساس وجود ما كه امري مادي نيست، به اين بستگي دارد كه قلـب مـادي   

  .ما كه يك تكه گوشت است، باز و بسته شود

  .رفتو باز خنده اش گ

  .البته ديگر وقت سوال ديگري نبود كه از خود بپرسد

  .نوبت او شده بود

  . به پيش روانپزشك رفت و بدون هيچ مقدمه اي سوال بعدي اش را مطرح كرد

  :سوال 

از كجا معلوم كه تمام جهاني كه مي بينم، توليـد مغـز مـن نباشـد كـه      . از كجا معلوم كه ما خواب نمي بينيم

  .در حالي كه وجود ندارد. وجود دارداحساس مي كنم كه 

شـايد  . نكند كه هر گاه كه مي ميريم در واقع از آن خواب بيدار مي شويم و وارد جهان قبلي خود مي شويم

  .بايد آنقدر بميريم كه خالصه وارد جهان اصلي خودمان بشويم

ابوس هـايي اسـت كـه دارم    شايد اين جهان يكي از ك. شايد بايد من خودكشي كنم كه ديگر شما ها را نبينم

  .به نظر شما بهتر نيست كه خودم را از خواب بيدار كنم. مي بينم

  . چرا كه جوابي نداشت. روانپزشك خشكش زده بود

  . نورس هم متوجه اين امر شده بود و سرش را برگرداند و خواست كه به سوي در بازگردد و خارج شود

  :ي شد اين را از دهان روانپزشك شنيد كه گفته بودتنها، هنگامي كه نورس داشت از اتاق خارج م

اما ميليارد ها انسان توانستند بـا اعتقـاد بـه يـك خـدا، ايـن سـوال را در        . اين سوال شما هيچ جوابي ندارد

  . ذهنشان پاك كنند

ز و بـا . نه اينكه سوالم را پاك كنم. من دوست دارم كه جوابش را بدانم: نورس دوباره وارد اتاق شد و گفت

  .در را باز كرد و خود را عبور داد و محكم در را بست

دلش مي خواست كه . نورس، تمام بيماران را با تمسخر نگاه مي كرد و خود را آفريننده ي آنها مي پنداشت

هر چه به مغزش فشار آورد كه مـثالً شـكل فـالن صـندلي را در چشـمانش تغييـر دهـد،        . بتواند يكي را حذف كند

  .نتوانست

  .ين ها هيچ تاثيري برايش نداشتاما ا

چرا كه آن خـواب هـم تـا حـدود زيـادي      . همانطور كه در خواب ديده بود. نورس، هيچ كس را نمي شناخت

  .برگرفته از تمايالت و خواسته هاي جهان واقعي اش بود

 خانـه اش هـم در نقطـه اي بـود كـه بـر      . نورس در كارخانه ي توليد كپسول هاي آتش نشاني كار مي كرد

  .ساحل يك رود بزرگ شهر مسلط بود

  .مدام زنان و مرداني را مي ديد كه با شور و عالقه همديگر را لخت مي كردند

اما هيچ كدام آن لذتي نمي شد كـه  . او از ديدن آن صحنه ها كه روزي چند بار از دور مي ديد، لذت مي برد

  .با آننا تجربه كرده بود

  .ي توانست در ذهنش تجربه كندآننا برايش اوج لذت ممكني بود كه م

براي همين شد كه يك مرخصي دو هفته اي گرفت و البته تنها روز اول را توانست در خيابان ها قـدم بزنـد   

  .و به فكر بپردازد

. مـن ديوانـه ام  . غروب اولين روز مرخصي اش بود كه ناگهان در خيابان داد زد كه من عاشق آننـا هسـتم  

  .مي گرفت و مي گفت كه يكي بيايد و مرا غلغلك بدهد، تا از خواب بيدار شومو بعد خنده اش ... شما ها 
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  .من مي خواهم از خواب بيدار شوم

مقدار زيادي مشروب خورد و در همان حال تصميم گرفـت كـه بـا همـان زن     . تا كه به در ميخانه اي رسيد

گرفتن لب از او كرد كه با ضرب چوبي به پشت پيش خوان آنجا رفت و ناگهان اقدام به . فروشنده عشق بازي كند

  .كه بر فرق سرش خورده بود، بيهوش شد و بعد از چند ساعت، در زندان به هوش آمد

خـوابي كـه در حـالي كـه در     . هنگامي هم كه به هوش آمد، يك لحظه احساس كرد كه دارد خواب مـي بينـد  

  .گوشه ي ميخانه است، دارد مي بيند

بـه همـان روشـي كـه در آن     . ابتدا مي خواست كه فـرار كنـد  . بازداشتگاه بوددر درون . خواب نبود. اما نه

آن بـراي خـواب و   . اما امكان پـذير نبـود  . خود را به بيمارستان برساند و از آنجا فرار كند. خواب، انجام داده بود

  . چنين فراري امكان نداشت. داخل فيلم ها بود

  . ندمجبور شد كه دو هفته در زندان بماند و فكر ك

بر خالف تصور خودش كه وقت خوبي براي فكر كردن بود، در دو هفته اي كـه در زنـدان بـود، هـيچ فكـر      

  .خاصي نكرده بود غير از اينكه پي برده بود كه در ميخانه هم آزادي نيست

  .فرق ميخانه با بيرون از ميخانه يا داخل خيابان اين است كه آنجا هوار زدن مجاز است و در خيابان خير

  .اما به صورتي ديگر. و اگر نه، قيد و بند ها و بايد و نبايد ها، باز هم وجود دارد

و خودش بدون آنكه از او درخواسـت  . او دلش مي خواست كه به هر كه مي گويي كه لخت شو، لخت شود

  .كني، بياد و ما را لخت كند

بعد از آن حرف هاي نـورس رفتـه   همان روانشناسي كه . همين افكار را براي همان روانشناس تعريف كرد

  .چون خود او هم داشت ديوانه مي شد. آن هم بعد از مطالعه ي دو هفته اي. بود و خداپرست شده بود

ديده بود كه تمام تفكرات فيلسوفانه و حرف هايي كه عقالي بزرگ مي زنند، به هيچ وجه نمي تواند توجيهي 

  .كندباشد كه بتواند انسان را به زندگي اميد وار 

  . وجود دوست، تنها عاملي است كه انسان را مي تواند زنده نگاه دارد

چند روز بعـد، بـه خـاطر فـوت يكـي از همكـاران       . افكارش را زماني تعريف كرد كه از زندان آزاد شده بود

ان در آنجا، به صورت اتفاقي، ديده بود كه هم. كارخانه ي كپسول سازي، در كليساي خارج شهر جمع شده بودند

  .روانشناس سر بر سجده گذاشته و دارد گريه مي كند

  .نورس از او پرسيد كه مگر او را مي شناختي

  . اين اشك بندگي است. آن روانشناس پاسخ داد كه من ناراحت نيستم

آيـا از خـورد كـردن و پـايين آوردن عـزت نفسـت و شكسـتن غـرورت         : نورس درون حرفش پريد و گفت

  .سخ شده اي هستيتو انسان م. خوشت مي آيد

من از اين اشكم، لذتي مي برم كه تو در آن خوابت و با آن همه عشق بازي با . نه: آن روانشناس پاسخ داد 

  .من با خدايي حرف مي زنم كه معلوم نيست كه وجود داشته باشد يا خير. آن دختران نكردي

  .يي كه تمام جهان را آفريدخدا. خدايي كه ما را آفريد. اما براي خودم چنين خدايي را مي سازم

  .خدايي كه اگر بتواني درك كني، صحبت با او، اوج لذتي است كه ذهن انسان مي تواند آن را تجربه كند

هميشه احساس مي كرد كه نگاه آننا و نگاه كسي كـه انسـان را درك كنـد، بـاالترين     . نورس، تلنگري خورد

  .لذت آدمي است

  .داد كه آننا، همان خداستو اين شد كه آن روانشناس پاسخ 

  .نورس، براي اولين بار به گريه افتاد و بدون اينكه بداند كه براي چه، به سجده افتاد
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  .و در ادمه حرف عجيبي زد كه باعث شد كه آن روانشناس هم در كنار او به سجده بيافتد

  :نورس گفته بود

خودت هـر  . اي آنناي عزيزم. اي خداي بزرگ. من او را يافتم. ديگر الزم نيست كه كسي به من چيزي بگويد

  .چه را الزم است بر دل من فرود آور

بدان كـه مـن سـعي    . اي كسي كه داري با من بازي كني. اي كسي كه از هر چه در دلم مي گذرد، خبر داري

  .مي كنم كه بازيگر خوبي باشم

  .در چيست نورس از جاي برخواست، در حالي كه دريافته بود كه بزرگ ترين لذت آدمي

يادي كه بايـد آن را تجربـه   . يادي كه انسان را به رقص مي آورد. ياد مستقيم او. ياد خالص و ناب خداوند

يادي كه انگار روح انسان را بتونه مي كند و تمام نقاط ضعف و خالي انسان را . يادي كه انسان را پر مي كند. كرد

  .مي گيرد

  .ي، وارد مغز انسان مي شودلذتي كه در منتهاي درجه امكان ذهن بشر

با خود گفت كه اگر هـزار بـار هـم از    . اين شد كه از آن لحظه احساس مي كرد كه در بهشت زندگي مي كند

  .خواب بيدار شوم و هر بار در يك جهان نو، تو را رها نخواهم كرد

  .من هرگاه كه احساس وجود كنم، تو را هم در مغزم پيدا خواهم كرد

تنها اين را مي دانم كه مي توانم از وجود خود باخبر شوم و مـي  . يست كه خوابم يا بيدارديگر برايم مهم ن

  .توانم با تو صحبت كنم

همين دنيا بهشت است، اگر بتوانيم تو . اين آخرش است و تو اي خداي بزرگ، از هيچ چيز فرو گذار نكردي

  .همه بچشان و اي خداي بزرگ، لذت ديدارت را به. را در پس مغزمان پيدا كنم

. نمي دانم، شايد هر آنچه كه غير از خود مي بينم فرشتگاني باشند كه مي خواهي با آنها مرا آزمـايش كنـي  

  .ولي همين كه ذهن خودم را مي توانم بشناسم كافي است. اما، مرا كه راهي به ذهن ديگران نيست

  .در خلوتش با خدايش گفت يعني كه تسليم خداوند شد و اولين جمله ها را. و نورس خداپرست شد

شش ماه بعد، به خاطر كار با انگيزه و بي نقصي كه در آن كارخانـه از خـود نشـان داده بـود و آن خنـده      

رويي و روحيه ي بششاشي كه شهره ي شهر شده بود، معاون كارخانه شد و سپس داماد صاحب كارخانه شـد  

من بخوابم و ديگر بيـدار نشـوم يـا در جهـان ديگـري      و در شب قبل از عروسي شان با خود فكر مي كرد كه اگر 

  .بيدار شوم، چه مي شود

  :و پاسخ داد

  .آنجا هم تالش خودم را خواهم كرد. هيچ

  .فردا هم در اتاق خود بيدار شد و عروسي كرد و شب شد و با همسرش خوابيد

....................  

  .بيمارستان هافكي

  .نورس چشمانش را باز كرد

كـامالً مطمـئن بـود كـه     . كه به نظرش رسيد، پس زمينه ي نارنجي رنگ ساعت روبرويش بود اولين چيزي

  .آخرين باري كه آن ساعت را ديده است، پس زمينه اش آبي رنگ بود

  .بعد از آن، تجهيزات ترسناكي را ديد كه تختش را احاطه كرده بودند

به تن داشت، قصد دارد كه به سرعت از ناگهان متوجه شد كه زن خوش چهره اي كه لباس يك تكه سفيدي 

  . در اتاق خارج شود
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  :و اين شد كه خودش هم متوجه نشد كه چگونه شد كه پرسيد

  خانم؛ سالم، ببخشيد، قبل از اينكه از اتاق بيرون برويد، مي توانم بپرسم كه امروز چند شنبه است؟

ودي رويش را به سـوي نـورس كـرده    آن پرستار هم كه دستش را از روي دستگيره برداشته بود و تا حد

  :بود، پاسخ داد 

  .سه شنبه

و تا مدت ها به ذهنش نرسيد، كه ممكن بود در آن لحظه فكـر كنـد كـه    . نورس چيزي را به خاطر نمي آورد

  . در شب عروسي اش با دختر صاحب كارخانه داشت آن خواب را مي ديد

نمي دانست كه دارد خواب مي بينـد يـا بيـدار اسـت، امـا      با اينكه هيچ چيز را به ياد نمي آورد و اينكه هنوز 

  .احساس آرامش عجيبي مي كرد

امـا ادب حكـم مـي كنـد كـه از پرسـتارم       . خدايا، من نمي دانم كه اكنون در چه جهاني هستم: در دلش گفت 

  .تشكر كنم

  :ديگري بكنداين افكار كه زمان بسيار كوتاهي پرستار را معطل كرده بود، باعث شد كه نورس سوال 

بـي  . ولي مي خواستم كه از شما تشكر كنم. ببخشيد، من نمي دانم كه چند مدت است كه در اينجا بستري ام

  .شك شما در اين مدت براي من زحمت بسيار كشيديد

پرستار، به پوشش خود نظري انداخت و هنگامي كه از مرتب بـودن آن هـا اطمينـان يافـت، گلـويش را كـه       

  . كرد و نزديك تر آمدصاف بود، صاف تر 

  :پاسخ داد

  .آيا اين را به خاطر مي آوريد. شما اسمتان، نورس است

  . هيچ. اما ديگر هيچ چيز را به خاطر نمي آورم. بله: نورس

. وجـود خـودش  . در حالي كه در دل خود مي دانست كه از سه چيز مطلع است كه به نظر خودش كافي بود

  .و خدا. نام خودش

  :ه ي اندام خوش و اخالق خوش تر نورس شده بود، گفتپرستار كه شيفت

دو روز قبل، در كليساي مركـز شـهر، بـا موتـور سـيكلتي      . شما دو روز است كه در اغماء به سر مي بريد

تصادف كرده بوديد كه به آرامي به زمين خورديد، ولي سر شما به جايي خـورد كـه باعـث شـد كـه وارد اغمـاء       

  .شويد

  . ش از پيش به تخت نزديك تر شداين ها را گفت و بي

  :باز جلوتر رفت و نيمكتي را در كنار تخت نورس قرار داد و بر رويش نشت و گفت

و بـراي  . روال اين است كه كساني كه از اغماء بيرون مي آيند، دچار يك فراموشـي وحشـتناك مـي شـوند    

من هم در ابتدا رفتـه بـودم كـه    . شوندهمين فراموشي دفعي، تا چند ساعت بسيار پر حرف و غير قابل كنترل مي 

اما شما چنين رفتاري را نشان . چند پرستار مرد بياورم كه بتوانند شما را كنترل كنند يا حتي، آرامش بخش بزنند

  .نداديد

و يك چيز ديگر اينكه، اگر مي شود مقداري در مـورد شـغل و   . خيلي ممنون از اين توضيحات شما: نورس

  .، توضيح دهيد ممنون مي شومخانواده ام، اگر دارم

  :پرستار كه از شوق ديدار با چنين مردي به وجد آمده بود، پاسخ داد
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من خودم . در كارخانه هاي مختلف، ابزارهاي توليد درست مي كنيد. شما دانشجوي دكتراي مكانيك هستيد

كنم كه درجه ي شما بـاال تـر اسـت    ولي فكر . دقيق نمي دانم، اما خواهرتان به من اين ها را گفته كه به شما بگويم

  .كه به اين اتاق ويژه آورده شده ايد

ضمناً دوست دارم تا هواستان سر جايش نيامده است اين را هم به شما بگويم كه شـما شـهوت تنـدي هـم     

  .در يك ساعت، سومين باري است كه جنب شديد. داريد

  .نورس از صميميت غير طبيعي پرستار دچار تعجب شده بود

اگر اجازه بدهيد بروم و به پدر و مادرتان كه خانه شـان در همـين   : ستار از جاي خود بلند شد و گفتو پر

  .نزديكي است خبر بدهم

  :نورس كه از زنده بودن پدر و مادرش خوشحال شده بود، گفت

  .شما چند روز است كه با خواهر من آشناييد

  :شد كه قسمت زيادي از حافظه بيمار به كار بيافتادپرستار كه دستگيره را گرفته بود، پاسخي داد كه باعث 

  . تقريباً، اندازه ي سن ام

نورس كه به خاطر برگشتن قسمت زيادي از حافظه اش، خماري چشم هـاي پرسـتار را آشـنا يافتـه بـود،      

  :آخرين سوالش را با ولعي كه بوي عجله مي داد، پرسيد

  "مي تونم ازتون بپرسم اسمتون چيه؟"

ز دهانه ي در رد شده بود، به عقب بازگشت و با تعجبي كـه در پوششـي از مهربـاني پيچيـده     پرستار كه ا

  : شده بود، پاسخ داد

  :اسمم. "!يعني مي خواي بگي هنوز اسمم يادتون نيومده"

  .آنـنــا

  

  .پايان

23/12/1386  

- - - - -  

  )حامد احمدي( 26حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - -  
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۱ 
 

  به نام خدا
  

  "ماه عسل"

  يازده: شماره داستان 
  

  ...پيشگفتار 
  

  
  تابلوي نصب شده بر ديوار قصر جانتامانا كومار

  

  
  

      ماه عسل     

  شش  پنج  چهار  سه  دو  يك

  دوازده  يازده  ده  نه  هشت  هفت
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۲ 
 

  
  ...شروع 

  

۱  

  
آنجا كـه فضـاي بـازي    . هر زمان كه دلم مي گرفت، دوست داشتم كه به درون حياط بروم"

  .و ناگهان غيب شوم. ت هايم را باز كنمدس. دارد
در جـايي كـه دختـري باشـد، تنهـا و      . در دهكده اي. و زماني بعد، در هندوستان ظاهر شوم

  .درمانده
  .تا صبح. و آنگاه، با هم باشيم. مرا در آغوش كشد. به پيش او بروم

  . و او شاد شاد باشد از آن آشنايي
  .و من مريض شوم

بر بالينم بنشيند، به اين اميد كـه   را به طول بيانجامد و او تمام هفتهاي مريضي ام، يك هفته 
  ".روزي برخيزم و دوباره با هم باشيم و دوباره از با هم بودنمان، شاد شويم

تا اينكـه  . كشيدن پرده هايش، در سياهي فرو برد با اتاق رابعد از اينكه اين جمله ها را گفت، 
  .چند لحظه بعد آباژوري روشن شد

.................  
  . امان از دست اين فرهنگ هاي نادرست

از قرار معلوم، تازه ازدواج كرده هايي از اطرافيانشان بـراي مـاه عسـل بـه انـدونزي رفتـه       
مجبور شوند كه به يك كشور بهتر و اسم و رسم دار هم و همين امر دليل آن شد، كه آنها . بودند

  .تر بروند
جواني خنده رو كه از هر ده جملـه اي كـه مـي گفـت، هشـت      . ودشادمهر، عاشق ايران باما، 

نمي دانم از چه كسي شنيده بود كـه يكـي از علـت هـاي اصـلي رد      . جمله اش شوخي بود و خنده
و عقيده داشت كه يـك مسـلمان بايـد    . خالفت داماد پيامبر همين شادابي و خنده رويي ايشان بود

  .هميشه شاد باشد
احتي مي كرد، اين شعر حافظ را مـي خوانـد و رفـع كـدورت مـي      اگر زماني هم احساس نار

  :كرد
  كدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

  .صفاي همت پاكان و پاك دينان بين
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بـه  . ببـرد  اصـفهان را بگيرد و به  "خانم مهشيد"دلش مي خواست كه براي ماه عسل، دست 
  .به هر جاي ديگر ايران. به الوند. به همدان. به قشم. كيش

مخصوصاً پدر مادر هايي . ي امان از دست پدر و مادر هايي كه آرزوهايشان بسيار استول
  .خانواده هاي پولدار و فرزنداني ثروتمند. كه تك دختر داشته باشند

. و هـم فهـم  . هم پـول داشـت  . گفتم ثروتمند به آن خاطر كه شادمهر، يك پولدار ثروتمند بود
  .انتخاب كرد كه او هم، هم پول داشت و هم فهمبراي همين شد كه بطور شانسي، زني را 

  :شايد شادمهر صد ها بار به شوخي گفته بود
مـي  . اينكه يك پول دار متوسطم، افتخار مي كنم خاطر يعني من به! الثروت متوسطم ، فخري

  .بگذريم. گفت كه اين حرف را سعدي زده
اما آنها مجبور شدند كـه  . اميدنه تا ده روز به طول مي انجدر آن زمان، ماه عسل ها عموماً 

  .به ماه عسل بروند كه ركورد زمان ماه عسل ها را هم بشكننداي دو هفته 
همان كشوري كه شادمهر، چهار سـال در  . سرانجام، تصميم بر آن شد كه به انگليس بروند

  .به قول خودش كه بهترين سال هاي زندگي اش را. زندگي كرده بود. آنجا تحصيل كرده بود
گاه كه مي گفت كه انگليس كشور خوبي براي زندگي است، اطرافياني كـه در آن مجلـس    هر

  . خنده اي كه زياد هم جالب به نظر نمي رسيد. گرفتمي  شانحاضر بودند، خنده 
آنها، به اشتباه، فكر مي كردند كه دل شادمهر براي تكه هايي كه تنها دو تكه بر تـن داشـتند،   

  .تنگ شده است
  :بنابراين، به شادمهر گفت. ميل نبود كه پايش به خارج باز شود، بي مهشيد

شادمهر جان، با اينكه مي دانم كه هميشه مي گفتي كه ماه عسل به يكي از شهر هـاي ايـران   
و با لحني كه شوخي و ناز زنانـه  . بيا و يك هفته اي به ليورپول برويم. مي رويم، اما اشكال ندارد

  :امه دادرا توامان در خود داشت، اد
. اگر خدا خواست، بر مي گرديم و شهر هاي ديگر ايران عزيزمان را، يكـي يكـي مـي گـرديم    

  باشد؟
  :و گفت. شادمهر هم پذيرفت

  . باشد
با اينكـه مـي   . چون پدر و مادرمان هم دوست دارند كه به خارج برويم، من هم قبول مي كنم

هر چـه باشـد، عمـل بـه دسـتورات پـدر و       ولي . دانم كه اين كار، يك رسم بدي را دامن خواهد زد
  .مادر، مهم تر از تعالي وطن است
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و زبان انگليسـي، رشـته ي تحصـيلي همسـرش     . شادمهر در سازمان هوا فضا كار مي كرد
  .اين هم مي توانست انگيزه اي باشد كه از رفتن يك ماهه به انگلستان، ناراضي نباشد. بود

  .رزرو شد "پاتختي"براي فرداي روز  بود كه بليت "حنابندان"سه روز قبل از 
  .چه عروسي باشكوهي

  .چه چشم و هم چشمي هاي چندش آوري. چه ريخت و پاش زيادي
  .و چه زوج خوشبختي

  .را داده بودند، پايان يافت يشانروز پاتختي با نوشتن اسم كساني كه هديه ها
  :صبح زود روز بعد

تمام كله گنده هـايي كـه هـر كـدام     . ن شانسالن انتظار پر شده بود از خيل كثير خويشاوندا
مـن نمـي   . اكثراً شان هم كساني بودند كه به غير خود فكر نمي كردند. براي خودشان كسي بودند

، كه تنها، به چشم و هـم چشـمي   يدر دامان اين چنين خانواده هاي از خدا بي خبرچگونه دانم كه 
چنـين دختـر و پسـر بـا     . به وجود آمدندو ظواهر مادي توجه دارند، چطور چنين دختر و پسري، 

  .تربيتي
مگر مي شود كه در يك خانواده ي مرفه بـي درد، آنگونـه تربيـت شـد كـه ديـدن يـك گـدا،         

اما شادمهر و همسـرش چنـين   . كور شود را فراهم كند كه اشتهايش فردآنچنان موجبات ناراحتي 
  .بودند

ين خداحافظي بـا پـدر و مـادر و    وقت ورودشان به سالن انتظار مسافران شد و پس از آخر
  .ديگر خويشاوندان و دوستان، رفتند كه براي بار دوم كنترل شوند و در انتظار پرواز بنشينند

...  
و چند دقيقـه بعـد، زوج جـوان ايرانـي، از خـاك ايـران       . چرخ هاي هواپيما از زمين كنده شد

  . خارج شدند
هـايي كـه از آن بـاال قابـل تشـخيص       مـرز . مرز ايران لحظه به لحظه دور و دور تر مي شد

اين مي شد كه يـك زمـان انسـان    . بودند همرز هايي كه انسان ها، براي خودشان، قرارداد. ندنبود
  .احساس مي كرد كه مگر چه مي شد كه تمامي انسان ها مي آمدند و مرز ها را بر مي داشتند

يقي سـنتي ايرانـي   و شادمهر هم كه مشغول گوش دادن موسـ . بسيار خوشحال بود مهشيد
  . احساس را داشت همينبود، از ديدن شادي همسرش، دقيقاً 

  
  سعدي تو كيستي كه درين حلقه ي كمند

  !چندان فتاده اي كه ما صيد الغريم
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  .اين بود قطعه اي از آن چيزي كه شادمهر در آن لحظه گوش مي داد

  :ه و شوخي گفتپس از اينكه گوشي را از گوش شوهرش برداشت، با حالت خند مهشيد
خوبي اين سفر در اين است كه به اميد خدا، هر زمان كه برگشـتيم، ديگـر الزم نيسـت كـه     "

  "چگونگي فرهنگ مردم انگليس را به صورت نقل قول براي دانشجوهايم تعريف كنم
  .جالب هم گفت

  .البته كه رفتن به كشور انگلستان، براي يك استاد زبان انگليسي، افتخاري است
گاه گاهي در كنار تدريس زبان انگليسي، مقداري هم از طرز تفكر و چگونگي فرهنگ  ،مهشيد

منبـع تعـاريفش نيـز، چيزهـايي بـود كـه از       . مردم انگليس، براي دانشجويانش صـحبت مـي كـرد   
  . شادمهر شنيده بود

اما، آن مطالب را، آنچنان با آب و تاب بيان مي كرد كه دانشجو نمي توانست تشخيص دهـد  
  .يا براي خود او اين ها اتفاق افتاده و يا دارد از كسي نقل مي كندكه آ

  :مثالً مدام اين داستان را تعريف مي كرد كه 
در يك خيابان خلوت، در يكي از شهر هاي كوچك اطراف لندن، كه نه چراغ راهنمايي داشت 

بـا  . مـي شـديم  و نه پليسي ايستاده بود، داشتيم با بچه ي چهارسـاله مـان از عـرض خيابـان رد     
راننده اي كه به طرف ما مي آمد، هنگامي كه ديد كـه مـا بـه همـراه     . صحنه ي جالبي مواجه شديم

بچه اي در حال عبور از عرض خيابان هستيم، چندين متر قبل از خطوط عابر پيـاده توقـف كـرد،    
  .كه مبادا بچه از ماشين بترسد

ت كه اين ها را ديگري براي من تعريـف  در بيشتر موارد، بعد از گفتن چنين خاطراتي، مي گف
  .كرده و من براي شما

  :يا خاطره اي ديگر
انسـان   .غـذا مجـاني بـود    .مي گفت كه رفته بوديم در رستوران آموزشكده اي غذا بخـوريم 

من هم رفتم و بـا چهـره اي خنـدان از    . هاي زيادي به صورت كامالً منظم در صف ايستاده بودند
  .رد خواهش كردم كه يك بشقاب هم براي من بكشدكسي كه غذا را سرو مي ك

جـز اينكـه بـا    . هيچ كاري نكرد كه نكـرد  ،شكلت درآوردم و خنديدم و اما، هر چه لبخند زدم
  .نگاه زننده اش، مرا متعجب ساخت

  : بعد يكي از همراهانم به سويم آمد و گفت 
  Please: بايد بگوييد . مثل اينكه فراموش كرده ايد كه چيزي را بگوييد
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ايـن يعنـي كرامـت    . اين يعني، احترام به شخصيت انسـان هـا  . به حق كه فرهنگ خوبي است
به احتمال نزديك به يقـين، همـين هـا بـود كـه زنـدگي در       . اين يعني فرهنگ سازي محبت. انساني

  .انگلستان را براي شادمهر خوشايند كرده بود
  :مثالً مي گفت  و ه مي كردو البته، بعضي از اوقات، آنجا را با ايرانمان مقايس

از ظهر تا اآلن كـه آفتـاب   : مي گفت. نانوا مدام مي ناليد. چند روز پيش، رفتم به يك نانوايي"
  "غروب كرده، دارم عرق مي ريزم، ولي يك نفر به من نگفت كه خسته نباشي

  .اكثر روسري ها برداشته شده بود
  .، يكي از آنها بودمهشيدبه جز معدود افرادي كه 
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  .چند ساعت گذشت و چه پرواز راحتي

  :و به انگليسي گفت ن گرفتصداي دلنوازي به آهستي برخاست
  "...مسافران عزيز؛ تا سه دقيقه ي ديگر هواپيما بر زمين خواهد نشست، لطفاً"

  .بود كه چرخ هاي هواپيما با زمين برخورد كردبعدظهر حدود دو و نيم 
  .يك چمدان چرخدار و يك ساك كوچك مشكي رنگ. افتادندوسايل شان را كه گرفتند و راه 

چند دقيقه بعد، در جلوي درگاه خروجي فرودگاه، شخصي را ديدند كه به استقبالشان آمـده  
  )به زبان فارسي: (آن شخص جلو آمد و قبل از هر گونه صحبتي، جمله اي گفت. بود

  ".آقاي هاوكينگ، ماشين شان را براي شما فرستادند. سالم"
  .شما ايراني هستيد: و بالفاصله گفت. شادمهر خوشحال شد

  )به زبان انگليسي: (اما او پاسخ داد
تنها به من دستور داده اند كه در بدو ورودتان اين چند جمله را . من اهل انگليس هستم. خير

  .به زبان خودتان به شما بگويم
البته او، در . به استقبالش نيايدچرا كه از رابرت قول گرفته بود كه . شادمهر تعجب كرده بود

ولي مثل اينكه، نتوانسته بود كه طاقت بياورد و تصـميم گرفـت كـه    . واقع به قولش عمل كرده بود
حال كه خود نمي توانست براي پيشباز بيايد، حداقل يكي از خدمت كارانش را بفرستد كه توانسته 

  .ه باشدباشد با اين كار مقداري از دينش را به شادمهر ادا كرد
حـدس زد  . تعجب ديگر شادمهر به اين خاطر بود كه آن فرد به زبان فارسي خوش آمد گفت

  .حدس درستي هم زده بود. از نامزدش ياد گرفته است حتماً كه آن عبارت را
چند صد متري را بر روي مسير عابر پياده ي متحرك با هم قدم زدند تا بـه پاركينـگ چنـد    

ر اين فاصله از تغييرات شهر و سازمان هـا و سـاختمان هـا و مراكـز     د. طبقه ي فرودگاه رسيدند
  . جديدي كه احداث شده بود حرف هايي به ميان آمد

را به خود  مهشيدپاركينگي كه ستون هاي دايره اي شكل قطورش، نظر . به پاركينگ رسيدند
ت بـود، بـه   خودروي قرمز رنگ فرستاده شده ي رابرت، كـه بسـيار هـم گرانقيمـ    . جلب كرده بود

  .راحتي خودش را از ديگر خودرو ها متمايز مي ساخت
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اعتباري كه شـادمهر در شـهر ليورپـول     ز هم باالبته اگر هم رابرت، ماشيني نمي فرستاد، با
داشت و خدماتي كه به آن شهر كرده بود، مي توانست بـا معرفـي خـودش، و نشـان دادن كـارت      

  . كرايه كند، بي آنكه بهايي بپردازد ، براي چند روز ماشيني را"شهروند نمونه"
  .اين ها به اعتبار خدماتي بود كه به شهر ليورپول و شهرداري اش كرده بود

مدت ها بود كه شهرداري ليورپول براي زيبايي هر چه بيشتر شهر و فكر هاي جديد و طرح 
  :ر كههاي زيبا و پيشنهاد هاي معماري و شهرسازي، مسابقه اي ترتيب داده بود، اينطو

هر كه چند اشكال اساسي شهر را پيدا كند و همچنين راه برطرف كردن آن را بگويد، به قيد 
  . قرعه، جايزه خواهد گرفت

شادمهر كه مانند بسياري از جوانان ايران، از صفت تيزهوشـي بهـره منـد بـود، در طـي آن      
هم ترين آن، پيشنهادي م. چند سال، توانسته بود كه چندين پيشنهاد خوب به شهرداري آنجا بدهد

  .كه اجرايي هم شد. بود كه در مورد چگونگي طرح و معماري پارك بزرگ جنوب شهر داده بود
يك قسمت دقيقاً شبيه به پـارك هـاي صـد و    . گفته بود كه پارك را به دو قسمت تقسيم كنيد

نيمكت هايي كه حياطي خاكي و . نه تجهيزاتي و نه برقي و نه هيچ چيز ديگر. پنجاه سال قبل باشد
  .لكه اي از فوالد نورد شده در آن ديده نشود

نورپردازي . سيرك هاي جديد. در اين قسمت جديد، همه چيز باشد. و قسمتي كه جديد باشد
درياچه هاي مصنوعي و قـايق سـواري و   . سينما. سالن هاي بزرگ نمايش و رقص. هاي آنچناني

. مجسـمه هـاي بزرگـان   . زمـين هـاي بـازي   . هااسختر هاي دولفين . هاي مصنوعي) Beach(بيچ 
  . رستوران هاي آنچناني

مسئوالن شهرداري نيز، همانطوري كه همه ي نظرها را با دقت مورد رسيدگي و موشـكافي  
آنگاه بـا برگـزاري كنفـرانس    . قرار مي دادند، نظر شادمهر را هم به دقت مورد بررسي قرار دادند

اسان شهري و طراحان و معماران فضا و حتـي اديبـان و   هاي مختلف كه جامعه شناسان، زيباشن
ديگر علما حضور داشتند، طرح پيشنهادي شادمهر كه به تصويت چندين مهندس مشاور شهرساز 

  .رسيده بود، تصويب و پذيرفته شد
البته، شادمهر عالوه بر آن طرح، چندين و چنـد بـار اشـكاالت جزئـي شـهر، ائـم از خرابـي        

  .گ غير هماهنگ ساختمان ها را هم گوشزد كرده بودروسازي راه ها تا رن
تقريباً تمام مـردم طـوري   . البته تنها شادمهر نبود كه اينقدر به زيبايي شهري اهميت مي داد

  . بيزار بودند شهر بار آمده بودند كه از كثيفي و نامرتبي
ايـراد گـرفتن   شايد هم يكي از علت هاي راقب بودن مردم شهر به بيان ايراد ها، آسـاني راه  

و بـراي آن  . شماره ي پيامكي را ترتيب داده بودند كه مي شد بـا آن بـه شـهرداري خبـر داد    . بود
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تماس، پول نمي افتاد و بلكه كسر هم مي شد و از آن مهم تـر، اينكـه مـي ديدنـد كـه بـه نظرشـان        
  .اهميت داده مي شود و آن مشكل را رفع مي كنند

ر به ايران آمده بود، به اداره ي آب شهرشان رفت كه در يك بار، بعد از چند مدت كه شادمه
جالب اين است كه نيم ساعت پـرس  . مورد ميزان نظارت بر بهداشت آب شهرشان پرس و جو كند

اما خبري از اتاق مركز دريافـت نظـرات و   . و جو كرد كه ببيند كه بايد نظرش را به چه كسي بدهد
  . نبود اتپيشنهاد

انسان را به سختي مورد احترام قرار مي دهند و آنقـدر بـراي انسـان     اتاقي كه در انگلستان
ارزش قائل مي شوند كه انسان دوست دارد كه هر روز نظر تازه اي بدهد و بـرود و آن شـيريني   

  .هاي لذيذ سر ميز اداره ها را بخورد
  .خالصه، وارد اتاق معاون آب و فاضالب شد

  .خود را به آن مسئول اعالم كرد در كمال احترام پيشنهاد هاي دلسوزانه ي
  :آن فرد، در حالي كه در زير يك تابلوي بزرگ سبز ايستاده بود، گفت

  ! تو هم حال داري. اي بابا، تصفيه بهداشتي كجا بود
  :و جالب اينكه در آن تابلو نوشته شده بود

  "هدف من از قيام، امر به معروف و نهي از منكر است"
  .اما

بعد ها كه دوستان زيادي در زمينه هـاي مختلـف، پيـدا كـرده     بلكه . نشداما شادمهر نا اميد 
دوستان اش، سـه هفتـه اي در خانـه ي    . و چنين هم كرد. بود، تصميم گرفت كه آنها را دعوت كند

بزرگ او كه در باالي تپه بود دعوت بودند و به بررسي مشكالت شهر از لحاظ اقتصادي، درآمـد  
  .، شهرسازي و به طور كلي آينده ي شهر پرداختندپايدار طبقات ضعيف، بهداشت

تا آنهـا بـه آن نظـرات    . آن نظرات را در كتابچه اي جمع و به شهرداري شهرشان تقديم كرد
  .چه كنند، خدا مي داند

كسـي كـه يـك    . قرار بود كه تمام ماه عسـل ده روز شـان را در خانـه ي رابـرت سـر كننـد      
به قول خودش، هزاران سال قبل هـم، پـدر پـدر پـدرم هـم      و . يك لندني اصيل. انگليسي اصيل بود

  . اهل لندن بود
  .افتخار مي كند چقدرجالب اين است كه دقت كنيم كه به لندني بودنش، 

  . با دختري هندي. مثل اينكه نامزد كرده بود
  .را نديده بود) Inida(شادمهر هنوز اينيدا 
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همچنـان كـه   . دريافـت كـرده بـود   ) Email(تنها عكس بسيار زيبايش را از طريق پيام نگـار  
تـا حـدي كـه    . ديدن از نزديك او، تاييدي بود بر نظري كه با ديدن آن عكس به نظرش رسيده بود

شايد هر چه انسان تالش كند، كه از نوك پا تا فرق سر، عيبي را بيابد، نگاهش خسته بـاز خواهـد   
  .گشت

  .وان بسيار خوش چهره اي بودچرا كه خود رابرت هم ج. البته، به رابرت هم مي آمد
ولي تـا آن زمـان كـه بـا     . دانشگاه ليورپول. رابرت استاد هوافضاي همان دانشگاه شده بود

شادمهر هم كالس بود و در دوره دوره ي كارشناسي ارشد درسـت مـي خوانـد، هميشـه بعـد از      
  .شادمهر، رتبه ي دوم مي شد

ر ليورپـول بزننـد، تـا شـادمهر جاهـاي      قرار گذاشتند، تا قبل از ساعت چهار، چرخي در شه
  .و بعد از آن، طبق قرار، به خانه ي رابرت بروند. مختلف شهر را به همسرش نشان دهد

  . از آن فرد خداحافظي كردند و دو تايي سوار ماشين قرمز رنگ شدند
مي گفت، آنجا، مـرا  . تصميم گرفتند كه به جايي بروند كه بسيار مورد عالقه ي شادمهر بود

  .ه ياد ايران مي اندازدب
مـي خواسـت    مهشيد. ، اتومبيل متوقف شدمهشيداما در بين راه پشيمان شدند و به دستور 

  .كه بيشتر با فرهنگ و رفتار مردم آن شهر آشنا شود
همچنـان كـه در كنـار    . ساعت حدود سه را نشـان مـي داد كـه شـروع بـه قـدم زدن كردنـد       

  :گفت مهشيدرودخانه اي قدم مي زدند، 
  . نه به آن موقع، نه به اين موقع

تا همين چند وقت قبل، هميشه مي ترسيدم كه از داخل ماشين، به پسـرهاي داخـل كوچـه و    
مـثالً  . هنوز هم نمي دانم كه گناه بود يا نه. مي ترسيدم كه كار گناهي كرده باشم. خيابان نگاه كنم

تانه پدرم معموالً سرعت مجاز را خوشبخ. يك بار يادم هست كه داشتيم از مسافرتي برمي گشتيم
پسـري در  . سمت راست. من عقب نشسته بودم. رعايت مي كند و زياد هم به آن نزديك نمي شود

سه رديف بلوك را بر روي هم گذاشته بـود كـه   . در جلوي يك تعويض روغني. آفتاب نشسته بود
از . فوظ نگاه داشته بودسرش را با كالهي حصيري از گزند آفتاب مح. كار صندلي را برايش بكند

. او هم در اين راه كوتاهي نكـرد . همان ابتدا كه متوجه اش شدم، چشمانم را به چشمانش گره زدم
اين نگاه كردنمان آنقدر ادامه داشت تا جايي كه مجبور شدم كه برگردم و به پشت نگاه كـنم و تـا   

بعد از چند لحظـه، بـا   . نكرده باشيمقبل از اينكه كامالً از تيررس نگاه همديگر محو شويم، نامردي 
اصالً كـار بـد    ؟آيا من كار بدي كرده بودم. آمدم خنده هاي مادرم كه نثار پدرم شده بود، به خود

مـن تـا   . بعيد است. نه. آيا آن نگاه براي من ضرر داشت. چيست؟ آيا خدا از دست من ناراحت شد
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. آن موقع، افكار خوبي بـه ذهـنم رسـيد   . چندين دقيقه از نگاه عاجزانه ي آن پسر، خوشحال بودم
پسـري چنـدين ثانيـه از    . احساس كردم كه بنده ي خوبي هستم كه ديگران هم مرا دوسـت دارنـد  

نمـي  . پسري كه انگار جبر زمانه با او چنين بـدرفتاري كـرده بـود   . ه استنگاهش را خرج من كرد
كاري مـي كنـد كـه افسـردگي، بـه      شايد هم زياد شدن اين نگاه ها، به جاي احساس بزرگي، . دانم

  .آهستگي جاي خود را در دل من باز كند
  :در همين شايد ها مانده بود كه شادمهر گفت كه بگذار ادامه اش را من بگويم

  .نه به اينجا، نه به آنجا
اشاره كرد به دختر جواني كه در كنار رودخانه، در آن هواي نه چنـدان گـرم، در آن هـواي    

شنايي گرگ و ميش، سينه بندش را دست كاري مي كرد كـه مگـر ناگهـان بـاز     مه آلود، در آن رو
و به هم لبخندي بزنند و شب را تا . كه پسري به نرمي به سويش برود و آن را برايش ببندد. شود

  .شايد. صبح با هم باشند
 چرا كه تنها آن دختر نبـود كـه در زيـر آن   . و مطمئن هم بود كه مي تواند پسري را پيدا كند

چراغ روشنايي كوچه نشسته بود، بلكه تعداد زيادي از دختر هـا و پسـر هـاي آن خيابـان، موقـع      
غروب بيرون مي آمدند و در كنار رودخانه اي كه با چراغ هاي بنفش رنگ، مزين شده بود، مـدام  

و فردا هم كه مـي  . خوش بودند و براي فردايشان خستگي در مي كردند. آغوش عوض مي كردند
  .اميد غروب و آغوشي تازه تر، به سختي كار مي كردندشد، به 

  :گفت مهشيد
. معلوم است كه اشتباه نكردم. مي بينم كه به خوبي مي تواني حرف هاي مرا پيش بيني كني

  .عزيزم
سپس، نگاهي نثار يكديگر كردند كه علتش مي توانست، سرريز شدن عالقـه و قـرار گـرفتن    

  .در آن محيط باشد
، بدون دليل و تنها از روي هوس، خواستند كـه يـك كيـك كاكـائويي كوچـك      به احتمال زياد

  . به درون فروشگاه بزرگي رفتند كه درست در روبروي ساحل رودخانه قرار داشت. بخرند
راسته اي كه طـول اش بـه ده   . چندين متري مي شد كه از راسته ي كيك ها عبور مي كردند

. تنوع بيش از حد كيك هـا قابـل مقايسـه نبـود    . نده ايعجب گوناگوني متحير كن. ها متر مي رسيد
تنها انسان را ياد اين مطلب مي انداخت كه ابتكار و تنوع در اروپا تا حدي است كه به اغـراق گفتـه   

  .اند كه طرح صندلي هر رستوراني، مخصوص به خود آن رستوران است
سرعتش را كم  مهشيد همينطور كه به قفسه ي كيك مورد نظرشان نزديك مي شدند، ناگهان

چرا كه دو چيز را ديده بود كـه كـامالً بـه هـم     . ، چيزي پرسيددر حالي كه تعجب كرده بود و كرد
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دسـتش را  . شبيهند، ولي در دو طبقه ي مختلف قرار گرفته اند ولي قيمت هاي شان متفاوت اسـت 
  :فتگ. بلند كرد و سيخونكي به شادمهر زد كه هواسش، به طور موقت پرت شده بود

  اين ها با هم چه فرقي دارند؟
  :شادمهر پاسخ داد

ولي آن كه گران تر است، به اين خاطر گران است كه اضـافه بهـايي كـه مـي پـردازي،      . هيچ
  .يك نوع صدقه. خرج انسان هاي فقير و كهنسال و ناتوان مي شود

ه شـوخي  اندكي به فكر فرو رفت و بعد از خارج شدن از فكر و باال گرفتن سـرش، بـ   مهشيد
  . ديگر دوست ندارم كه به ايران برگردم: گفت

  .آنگاه، كيك گرانقيمت را در سبد گذاشت و پولش را داد و با هم از فروشگاه خارج شدند
  :شادمهر گفت

راسـتش را  . چرا كه مي ترسم  كه ديـر بشـود  . ديگر بهتر است كه به سوي ماشين برگرديم
مـي خـواهيم   . مسـابقه ي وقـت شناسـي   . ابقه دارمبخواهي، من چند سالي است كه با رابرت مسـ 

دوست ندارم كه پس از چند سال كـه همـديگر را نديـديم،    . ببينيم كه كداممان وقت شناس تر است
تـازه، از قـرار معلـوم    . بايد تا ساعت چهار به آنجا رسـيده باشـيم  . در اولين مسابقه مغلوب گردم

مثل اينكه، آن دختـر، فرزنـد   . ختر هندي برويمبايد به خانه ي آن د. است خانه اش را عوض كرده
من نمي دانم كه رابرت، چطور توانسته مخ آن دختـر  . يكي از بزرگ ترين سرمايه داران هند است

  .را بزند
  :كه آلوده به لكه هايي از تمسخر بود، ادامه داد ،و با لحني شوخي گونه

  . و ديگر ادامه نداد... . تو هم پولداري و او هم 
خنده اي كه . و تنها به خنده اي اكتفا كرد. منظور او را دريافته بود و چيزي نگفت هشيدماما 

  .هر بار انجام مي گرفت، مغز شادمهر را به طور موقت از كار مي انداخت
حـرف عجيبـي   . به ياد حرفي افتادند كه به شوخي، چندين بار در بينشان رد و بدل شده بود

البتـه، در ايـن   . پايان ماه عسل، كاري به كار همديگر نداشـته باشـند   قرار گذاشته بودند كه تا. بود
چرا كه آنها حـدس نمـي   . ، تنزل يافته بودلحظه، اين قرار، تا حد يك شوخي هوس انگيز بي اساس

فكـرش را نكـرده بودنـد    . حدس نمي زدند كه ماه عسلشان ده روزه باشد. زدند كه به خارج بيايند
راستش اين است كه آنها تا بـه حـال، زيـاد بـه هـم نزديـك       . نزديك شوند كه بتوانند اينقدر به هم

بهتر . تا آن زمان، چهار ماه از اولين آشنايي شان مي گذشت. بهتر است بگويم، اصالً. نشده بودند
چرا قبل از خواستگاري با هم آشنا نبودند و اصالً سعي نكرده بودند . است بگويم از خواستگاري

فرق ديگر اين زوج با ديگر زوج ها در اين بود كه مراسم عقـد سـه   . را بشناسندكه بيشتر همديگر 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



۱۳ 
 

. يعني، تنها سه روز بود كه با هـم محـرم شـده بودنـد    . روز گذشته شان، عقد واقعي شان هم بود
در حالي كه خانواده مي گفتنـد كـه اگـر اينطـور نباشـد بهتـر       . اين هم به خواسته ي خودشان بود

ولي آنها مي گفتند كه هنوز ما به انـدازه ي كـافي همـديگر را    . زودتر عقد كنيدبهتر است كه . است
از همان لحظه ي اول آنچنان مدهوش همديگر شـده بودنـد كـه    ! اما، دروغ مي گفتند. نمي شناسيم

ضمناً آنها كساني بودند كه به قيد هـاي مـذهبي   . شايد به سختي مي توان براي شان همتايي يافت
. و ايـن، واقعـاً عجيـب اسـت    . براي همين، تا سه روز قبل، به هم دست هم نزده بودند. پايبند بودند

و بعـد از آن، جزئيـات   . شايد اولين تماس آنها، لحظه ي گذاشـتن انگشـتر در دسـت همـديگر بـود     
  .كوچكي كه در اين سه روز اتفاق افتاد و اجازه مي خواهم كه بگذريم

قـرار شـان   . سل كاري به كار همديگر نداشته باشنداينكه در ماه ع. پيشنهاد مسخره اي بود
از همان ابتدا در مقام شوخي بود و درست در لحظه اي كه عقد شان رسمي شد، كامالً بر بي پايه 

  .مي شد پي بردو اساس بودن قرارشان 
دلـش  . سه ماه از آن تـاريخ مـي گذشـت   . براي اولين بار شادمهر چنين پيشنهادي كرده بود

بگويد كـه وجـود    مهشيدشايد هم مي خواست به . خود را خويشتن دار جلوه دهدمي خواست كه 
شايد هم مي خواست بگويد كه همين كه با من حرف مي زني و . تو براي من مهم است، نه جسمت

و اگر تمايل بـه نزديـك شـدن بيشـتر بـا مـن نداشـته        . به من مي خندي، براي سرم هم زياد است
هم در اين اواخر به شوخي گفته بـود كـه بـه فـرض كـه اگـر طـالق        يك بار . باشي، مشكلي نيست

  !گرفتيم، مهريه ات، نصف خواهد شد
و رفـع شـدن    مهشـيد اين ها را كه گفتم به كنار، و اين هم به كنار كه به علت عـادت نبـودن   

عادت از روي رفتار شادمهر، چندين بار حالي به حـالي شـدند كـه بـه سـختي توانسـتند خـود را        
  .نندكنترل ك

و اين شد كه آن پيشنهاد، آنچنان خنده دار به نظر مي رسيد كه تصميم گرفتند كه به عنـوان  
  .يك خاطره ي خوشمزه، در گوشه ي حافظه ي زندگي مشتركشان نگاه دارند

  .به سوي خانه ي رابرت حركت كردند
. اخالقـش چيسـت  . در راه، شادمهر براي همسرش توضيح داد كه رابـرت چگونـه مرديسـت   

مثالً گفت كه اگر خواست با تو دست بدهد و رفتاري نشان داد كـه بـه آن عـادت نـداري، ناراحـت      
. ضمناً من را هم كه مـي شناسـد  . البته من براي او توضيح دادم كه تو چگونه دختري هستي. نشو

خـودت كـه مـي دانـي     ... . ممكن است كه لحظاتي فرامـوش كنـد و   . ولي، هر چه باشد، عادت است
  .چيست منظورم
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، تنها، باشه اي گفت و همينطور كه مات و مبهوت از تميزي شهر و شـگفت  مهشيددر پاسخ، 
  :زده از آراسته بودن مردم بود، پرسيد

اين ها چگونه مي توانند اين همه خودشان را نگاه دارند؟ اصالً خود تو برام بگو كه چطوري 
راستش را بگو، تو چند بار تـو ايـن خونـه    . توانستي كه چند سال اينجا بماني و اخالقت تغيير نكند

بعد با دستش ساختمان دو طبقه ي خوش رنگ و لعابي را نشان داد كه براي جلـوگيري  . ها رفتي
  .از رخنه كردن غم به داخل ساختمان، دور تا دورش را با المپ هاي صورتي مزين كرده بودند

نده حرف نمي زننـد و بعـد بـه زيـر     اوالً اينجا، وسط رانندگي با ران: شادمهر به شوخي گفت
  .و ببخشيدي گفت و من و مني كرد كه البته حرف اش قطع شد. خنده زد

نه؟ بعد رويش را به . مي خواي، آمار كاباره رفتنتو به من نگي. من كه مي دونم: گفت مهشيد
، خـود را خوشـبخت تـرين زن روي    مهشيداين در حالي بود كه . شادمهر كرد و منتظر جواب شد

  .زمين مي ديد و احساس مي كرد كه بر روي ابر ها مشغول پرواز است
در همين لحظه، شادمهر به همسرش نگاه كرد و هنگامي كه خنده هاي خـالص همسـرش را   
: ديد، جوابي داد كـه بـه سـختي از ميـان لـب هـايش كـه مشـغول لبخنـد زدن بودنـد بـه در آمـد             

  "!قربونت"
رد و صحبت مي كرد و البته سوال هايش را هم پشـت  همينطور به اطراف نگاه مي ك مهشيد

  !سر هم مي پرسيد، بدون اينكه منتظر جواب باشد
تنها چند بار كه ماشين متوقف مي شد كه از عابر كنار خيابان در مورد آدرس سـوال كنـد،   

شيشه ي ماشين را پايين مي زد و با كسب اجازه از شوهرش، سوال را خودش مطرح مي  مهشيد
: الوه بر پاسخ، تعجبي را در چشمان آن فرد مي خواند كه مي توانست به سه علـت باشـد  كرد و ع

يا به خاطر طريقه ي سوال كردن كساني كه در چنان ماشين گرانقيمتي نشسته اند و آدرس محله 
كه تا حدود زيادي عقب رفتـه بـود كـه البتـه      مهشيديا روسري . ي اعيان نشين شهر را مي گيرند

و سوم اينكه آن عابر سر خود را پايين مـي آورد و بـه نويگيتـور    . مورد، ضعيف بوداحتمال اين 
)Navigator (چرا كه تعجب كرده بود كه چـرا از آن  . داخل ماشين نگاه مي كرد كه خاموش بود

  .استفاده نمي كنند
  .ديري نپاييد كه آن ماشين سواري فرح بخش، به پايان رسيد

  . ديكي هاي مقصد رسيدنديك ربع به چهار بود كه به نز
اول كـه باورشـان   . قصر. ويال كه چه عرض كنم. وياليي فوق العاده كه كم تر همتايي داشت

تـازه،  . اما واقعيـت داشـت  . چرا كه چنين قصرهايي را تنها در فيلم هاي هندي ديده بودند. نمي شد
  .انم رابرتپدر خ. اين ويال، يكي از ده ها ويالي مجلل جناب جانتامانا كومار بود
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. مي گفت كه چرا كه اينقدر ماشين را عقـب جلـو مـي كنـي    . تمام شده بود مهشيدديگر صبر 
يا به نظر من بيا و برويم و زنگ در را . يك جا پارك كن و بگذار اين يك ربع آرامش داشته باشيم

  .بزنيم
  :شادمهر گفت

  !داري؟تو مگر فرهنگ ن. نبايد زودتر زنگ بزنيم. هنوز چند دقيقه مانده
خنده اي كـه تمـام دختـر هـا و زن هـاي      . از آن لبخند هاي خود استفاده كرد مهشيدباز هم 

ديگر دنيا را، در نظر شادمهر آن چنـان صـغير جلـوه مـي داد كـه تمـام زن و دخترهـاي جهـان،         
دختربچه هايي به نظر مي رسيدند كه حداكثر سنشان هشت سـال اسـت و در غـروب آفتـاب، در     

  .شغول بازي اندداخل كوچه، م
  :شادمهر با خود گفت

  . من كه بعيد مي دانم كه بتوانم بيشتر صبر كنم
هم كه از ديدن آن همه صحنه هاي ماچ و بوسه ي چنـد سـاعت قبـل، سـراپا تمايـل       مهشيد

  :شده بود، در دلش گفت
  . من كه بعيد مي دانم كه بتوانم بيشتر صبر كنم

. قه ي خود به همديگر جلوگيري كنند، نمي توانستندهر چقدر سعي مي كردند كه از ابراز عال
  .آخر اين چشم مگر چقدر مي تواند خوددار باشد

دلشان مي خواست كه از ماشين پياده شـوند و همينطـور همـديگر را در آغـوش بكشـند و      
  . ببوسند

  .از فكر پليدشان. اما، خنده شان گرفت. پياده هم شدند
لباس و زن نسبتاً چاقي را ديدند كه در نور كم غـروب  مرد خوش . آنطرف تر را نگاه كردند

مه آلود، در گوشه ي خيابان، طوري همديگر را از روي هوس در آغوش گرفته بودند و تكان مـي  
  .دادند كه انگار قرار است زبانم الل، زبانم الل، تا چند دقيقه ي ديگر قيامت شود
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۳  

  

  
  

  . ودي ويال رساندندحدود چهار بود كه خود را به كنار در ور
دروازه اي كه مانند ديگر دروازه هاي خانه هـاي هنـدي زنـگ    . دروازه خود به خود باز شد

  .ندارد
همانطور كه حدس زده بودند، افرادي گماشته شـده بودنـد كـه كشـيك خـودرو ي قرمـز را       

  .بكشند
ه سـينه،  چهار پيشخدمت كه لباس هاي اصيل هندي را به تن داشتند در كنار مسير، دست بـ 

ايستاده بودند و يكي شان در حالي كه خنده ي خوشايندي بر لب داشت، يك قدمي جلـوتر آمـد و   
  .مسير اصلي را به مهمانان نشان داد

خودرو در حالي به پيش مي رفت كه زوجي را در درون خـود جـاي داده بـود كـه مبهـوت      
  .عظمت ويال و محوطه ي زيباي آن شده بودند
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ار گرفته بودنـد كـه باعـث شـوند كـه هـر آن، صـحنه ي جديـدي بـر          درختاني كه طوري قر
و صحنه ي قبلي را چنان بپوشـاند كـه مسـير را از آنچـه كـه      . ميهمانان جديد الورود هويدا شود

  .دهد جلوههست، طوالني تر 
  .چند صد متر را همانطور طي كردند تا به فضاي جلوي ويال رسيدند

  .از اين رفاه بي اندازه. راز اين تمول چشم گي. شكه شده بودند
و درست در همـان جـايي كـه    . البته ميزان شكه شدن شان رفته رفته رو به زوال نهاده بود

  . شادمهر مي بايست خودرو اش را متوقف سازد، به خود آمده بود و نگذاشت كه آبروريزي شود
  .و پياده شدند. خودرو را در جايي كه مي بايست متوقف كند، متوقف ساخت

سرعت، چهار خدمتكار ديگر به سويشان آمدند و احترام كردند و درخواست كردنـد كـه    به
  .وسايل شان را بگيرند و به درون ويال ببرند

در همين زمان، رابرت، با رويي باز و همان لبخند معروف ساختگي اش، به آهستگي و قـدم  
  .زنان، به سوي شادمهر آمد و او را در آغوش گرفت و رها كرد

. دش، از آن نوع لبخند هاي سردي بود كه بر لب بسياري از انسان هـا مـي تـوان يافـت    لبخن
  .البته در اين كار بايد دقت كرد

اطرافيانش به او گفته بود كه بايد لبخنـد  . لبخندي كه از كودكي به داشتن آن عادت كرده بود
او هـم  . بـاال بيـاوري   رمزش هم اين است كه مقداري از گوشه هاي لبهايـت را . بزني تا شاد باشي

اش، زدن همـين  دوره ي دانشجويي اين ها را شنيد و عمل كرد و شايد هم يكي از داليل افسردگي 
درسـت از آن زمـاني كـه بـا     . البته قرار بود كه ديگر از آن لبخند هـا اسـتفاده نكنـد   . لبخند ها بود

اي قصد كرده بود كه باز از شايد هم تنها براي لحظه . شادمهر آشنا شد و حالش بهبود يافته بود
  .تنها براي لحظه ي تجديد ديدار. آن لبخند ها استفاده كند

تا جايي كـه مـي شـد آن را شـرت هـم      . بسيار كوتاه. رابرت، شلوارك كوتاهي به تن داشت
  .خواند

بـه   مهشـيد چرا كه ديده بـود كـه   . بوي پوزش از رفتار رابرت به آساني به مشام مي رسيد
  . يره شده استپايين تنه اش خ

  .عجيب بود مهشيداز 
تعريـف كـرده بـود كـه      رابـرت علت آن هم مي تواند اين باشد كه آنقدر شادمهر از حسنات 

  .تصور مي كرد كه رابرت، يك شادمهر ديگري است كه اينبار در لندن به دنيا آمده است
  .اما تفاوت هاي شادمهر با رابرت بسيار بود
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هـم بـا   . هم با شخصيت. هم خنده رو بود. صفات خوبي بودشادمهري كه از هر نظر داراي 
هم با كسي كه حرف بي ربط مي زد، سر خصومت مي . هم مهربان بود. هم تعارفي نبود. همه بود

لبخندي كه مـي شـد آن را جـزء جـدايي ناپـذيري از      . شادمهري كه به حق اليق اسمش بود. گرفت
بود كه لب هايش را به سختي از حالت خنـده   شادمهري كه در لحظه ي خواب مجبور. لبش خواند

  .شادمهري كه با ديدن يك گدا، اشتهايش كور مي شد. رها سازد تا بتواند بخوابد
  . چند دقيقه اي مشغول قدم زدن شدند، تا به كنار استخر بزرگ جلوي ويال رسيدند

مـا ناگهـان ديدنـد كـه     ا. در ابتدا فكر كردند كه بانو اينيدا، مايل نيستند كه بـه پيشـباز بياينـد   
دختري كه بيشتر به فرشته شبيه بود، با لباس حرير فوق العاده زيبا، از درون ويـالي سـه طبقـه    

گربه اي هم بـه دنبـال او   . اي كه شش هزار متر زيربنا داشت، به سوي شان شروع به دويدن كرد
  . به استقبال آمده بود

چنين خاضعانه به استقبال مهمانـاني   مگر مي شود كه چنين دختر پول داري،. تعجب كردند
  .اما واقعيت داشت. بيايد كه هنوز با آنها آشنايي چنداني ندارد

و . و شـايد چيـز ديگـر   . شايد شـهوت . شايد احساس حسادت. شادمهر، دچار احساسي شد
  .شايد هيچ كدام

  .در هر صورت، به چهره و اندام اينيدا خيره شده بود
شايد احساس كـرد كـه   . نمي دانم، شايد احساس ترس. شتچيزهايي مي گذ مهشيددر مغز 

علتش هم ايـن بـود   . آشنايي با اينيدا، در ميزان عالقه ي شوهرش به او تاثير منفي خواهد گذاشت
  .كه حدس مي زند كه يكي از داليل عالقه ي شادمهر به او، ثروت نسبتاً زياد پدرش باشد

زمان زيادي هم طول نكشيد كه خـود  . بود اما حقيقت اين نبود و تمام حدس هايش نادرست
  . او هم به اين مطلب پي برد

  .شوهرش بهتر از آني بود كه در آن لحظه تصور مي كرد
  .و اما همسر رابرت

تمـام كـارش   . استاديار و محقق اديان و آداب و رسوم مشـرق زمـين  . اينيدا يك بودايي بود
. و آداب و رسـوم ايـران  . زردشـتي هـا  . بـودايي هـا  . مسلمانان. شده بود تفحص در فرهنگ شرق

جالب اينجاست كه در دانشگاه ليورپول، پايان نامـه اي را تنظـيم كـرده بـود كـه هـزار و سيصـد        
صفحه داشت و شايد در ايران عزيزمان، كمتر تحقيقي به اين حجم و با اين گستردگي انجام شـده  

  :موضوع پايان نامه اش چنين بود. بود
  "مذهب بر شكل گيري فرهنگ هاي برخواسته از فطرت بشر فرآيند هاي انحرافي"

  . شايد هم واقعي. خنده هاي مصنوعي. هر چهار نفرشان، مدام به هم مي خنديدند
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اگـر  . چرا كه آنها كه هنوز همديگر را كه نمي شناختند. ولي به احتمال زياد، مصنوعي بودند
ديگر تعريف شنيده بودند و اين باعث مـي  هم بيخود به هم مي خنديدند، به آن خاطر بود كه از هم

  .شد كه به لبخند هاي واقعي در آينده ي نه چندان دور اميد داشته باشند
را، مانند يك دختر هشت ساله كه همسايه اش براي بـازي بـه خانـه اش     مهشيداينيدا دست 

  .نشان دهد اوآمده باشد گرفت و رفت كه قسمت هاي مختلف ويال را به 
درياچـه ي  . اصطبل ها و زمين هاي اسب سـواري . زمين گلف. قصر: است بگويم البته بهتر 

آنجايي كه تپه پايان مي پذيرد و قسمتي از شـهر از بـاال مشـخص    . بزرگ مصنوعي در پشت ويال
  .است

  .شادمهر براي رابرت، حكم پدر يا برادر بزرگ تر را داشت
  :هفت سال پيش، سال دوم دانشگاه

. تحقيقي كه نسبتاً پرهزينه بـود . كردند كه بر سر موضوعي تحقيق كنند يازده نفر را انتخاب
  .تحقيقي كه شش هفته هم به طول انجاميد

  .رابرت مدير تيم تحقيقاتي بود
  .در ابتدا، پنج نفر از آنها پسر و شش نفر ديگر، دختر بودند

حسـاس  يـك ا . آخر هفته ي اول بود كه رابرت، بـراي اولـين بـار، احسـاس افسـردگي كـرد      
همانطوري كه بعد هـا بـراي شـادمهر تعريـف كـرد كـه تـا يـك قـدمي اقـدام بـه            . افسردگي شديد

  .استخودكشي هم پيش رفته 
رابرت به خاطر چهره ي نسبتاً دخترپسند و مناسبش، دوست داشت كه مـدام مـورد محبـت    

  .مزه كندو مدام خنده هاي نو و ابراز عالقه هاي جديد را مزه . همه ي دختران قرار بگيرد
هفته ي دوم بود كه آن شش دختر از گروهشان به يك گروه ديگـر رفتنـد و بـه جـاي آنهـا      

  .شش دختر ديگر به جايشان آمدند
  .رابرت خوب شد

آخر هفته ي دوم بود كه باز هم از همصحبتي و مصاحبت با آن شش دختر جديد، احسـاس  
مدام دوست داشت كـه  . ي داشتعلتش هم اين بود كه روحيه ي برتري جويي خاص. خستگي كرد

مدام دوسـت داشـت كـه از    . مدام خورده مي گرفت. به ديگران بگويد كه شما از من كمتر مي دانيد
ايـن مـي شـد كـه بـا اطرافيـانش،       . "رابرت، كـارش را خـوب بلـد اسـت    ": دهان ديگران بشنود كه

ند او رفتـار نمـي   مخصوصاً جنس مخالف، بدرفتاري مي كرد و در مقابل، آنها هم چنـدان خوشـاي  
  .كردند
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و قاعـده  . رابرت شاد شد. اتفاقاً باز هم آن شش دختر رفتند و همان دختر هاي قديمي آمدند
  :اي يافته بود، به اين مضمون

تـا از يكـي خسـته شـد، بـا ديگـري       . انسان براي شاد شدن، بايد دائم با كسان مختلف باشد
چـرا كـه   . ي مي تواند با همـان آدم اولـي باشـد   حت. اگر از آن خسته شد، با كس ديگر باشد. باشد

گذشت زمان و دوري، شخصيت ساز است و انسان را در نظر ديگري بزرگ تر مي كند و دوباره 
  .توليد عالقه خواهد كرد

او، توانسته بود كه مسـئوليت رهبـري بـزرگ تـرين گـروه تحقيقـاتي       . البته جواب هم گرفت
  .ه دوش بكشدتاريخ دانشكده هوا فضا را به درستي ب

در همان زمان ها بود كه رابرت و شادمهر با هم آشنا شده بودند و روز به روز بيشـتر بـا   
  .هم دوست مي شدند

  .مدت ها گذشت و باز رابرت افسرده شد
بـا همـه   . به اين خاطر كه مي ديد كه شادمهر هميشه سر حـال اسـت  . به پيش شادمهر رفت

  .مي شودولي از دوري هيچ كسي، درمانده ن. است
  : رابرت به پيش شادمهر رفت و گفت

مـن  . به پيش روانشـناس رفـتم ولـي نتوانسـت كـه مـرا درمـان كنـد        ! من، رابرت درمانده ام
. حتي نمـي دانـم كـه شـادي چيسـت     . شاد نيستم. جهان برايم بي معني است. احساس غم مي كنم

از غفلـت و فراموشـي   شـادي، سراسـر   . حتي شك دارم كه در اين دنيا شادي وجود داشته باشـد 
بعـد گفـت   . من اراده ندارم. به نظر من، بايد هميشه مست بود و به لذت فكر كرد. حاصل مي شود

در آنجا بـه  . چند مدتي است كه به كالس رقص مي روم. من، انگيزه ندارم. كه اراده كه معنا ندارد
شب هـا  . كسي به آنجا برودكمتر پيدا مي شوند كه از دانشكده ي ما، . من خيلي احترام مي گذارند

امـا مـن   . در آنجا، صد ها دختر و پسر با هم مي خورند و مي زنند و مي رقصند و لذت مي برنـد 
اما فرق آنها با مـن در ايـن اسـت كـه     . كه آنها هم مثل من باشند بعيد نيستاين هم . لذت نمي برم

شـايد هـم تنهـا مـن     . نمي توانم و من آنها مي توانند به خوبي اداي انسان هاي شاد را در بياورند
شـايد بايـد   . عميق فكر مي كنم يزياد باعث شده كه شايد من زياد درس خوانده ام و. مشكل دارم

مـن يـك نجيـب زاده    . شايد بايد دوباره بچه شـوم . سرم را به ديوار بكوبم، تا مغزم از كار بيافتد
به عشق ايـن كـه يـك شخصـيت      در كودكي بود كه. ولي آرزو داشتم كه يك جنتلمن شوم. نيستم

اين . بزرگ شوم، به كوهستان مي رفتم و براي خودم از درختان غذا تهيه مي كردم و مي خوردم
و . بـه دختـران بـه سـختي رو مـي دادم     . كار ها را مي كردم كه بسيار به خود سختي داده باشـم 

افتخاري كـه  . شكدهشدم بهترين دانشجوي اين دان. اكنون هم به آن چيزي كه مي خواستم رسيدم
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از ابتـدا كـه   . ولي باز هم خالي ام. و من رسيدم. هزاران نفر در انگلستان مي خواهند به آن برسند
دوست داشتم كه در خويشـتن داري و اسـتقامت بـي ماننـد     . مادرم هم كه كارگر بود. پدر نداشتم

قصد دارم كه بـه   و. فكر مي كردم كه بزرگ ترين فضيلت آدمي، خويشتن داري كامل است. باشم
مـي  . تا حدود زيادي مي توانم بر خـودم مسـلط باشـم   . از بهار بدم مي آيد. هيچ وجه ازدواج نكنم

امـا احسـاس مـي كـنم كـه ديگـر       . مي توانم كه بيخود به كسـي نخنـدم  . توانم خودم را كنترل كنم
امالً بـر اعصـابم   زماني بود كه احساس مي كردم كه مي توانم ك. توانايي خنده را از دست داده ام

ولي گاهي كنترل خود را از دست مي دهم و بيش از مقداري كه الزم است، احترام و . مسلط باشم
باعـث شـده كـه مـدتي اسـت كـه فكـر        امـر  پشيمان مي شوم و همـين   از آن محبت مي كنم و بعد

و . مي ترسـم كـه نـارو بخـورم    . دوست ندارم كه به كسي اعتماد كنم. خودشكي راحتم نمي گذارد
. بازگو نكرده بـودم بدان كه من هيچ گاه عواطف دروني ام را اينطور و به اين واضحي براي كسي 

سعي مي كـردم كـه عـزت    . هميشه اينطور است كه همدمي جز خودم ندارم كه برايش درد دل كنم
اما اكنون فهميـدم كـه اعتمـاد بـه     . دوست داشتم كه اعتماد به نفس داشته باشم. نفس داشته باشم

. براي اينكه به تازگي پي بردم كه نظر آدمي زاد بدرد خودش نمـي خـورد  . نفس هم بي معني است
. بايد محبت كنيم و ببينيم كه چقدر محبت مي بينيم و با اين كار به ارزش محبـت خـود پـي ببـريم    

اما از آن شب به بيهودگي بودن اين كتاب هـا پـي   . همانطور كه مي داني كتاب هاي زيادي خواندم
تمـام  . در مـورد خويشـتن داري بـود   . دو هفته قبل كتابي خواندم كه پانصد صـفحه داشـت  . بردم

اما هنگام خواب، نمي توانستم خودم را از روي ميز بلند كنم و بروم . كتاب را در يك روز خواندم
  :شنيدم كه دانشمندي گفت. اما از تلويزيون چيزي شنيدم. و مسواك بزنم

  (Love it or leave it) . ش كنيا عاشقش باش، يا رهاي
همين جمله بود كه باعث شـد كـه بتـوانم از فـرداي آن     . همين جمله بود كه به من انرژي داد

و همانطور كه مي داني، براي بـار اول اسـت   . روز كه شروع امتحانات بود، به شدت درس بخوانم
از هـم احسـاس كـاهلي مـي     ولي از ديروز كه امتحانات تمام شد، ب. كه همزمان رتبه ي اول شديم

جلمه اي كـه فكـر مـي كـردم كـه بهتـرين       . ديگر آن جمله نمي تواند براي من توليد انگيزه كند. كنم
. دوست داشتم كه خوب بودن اين جمله را به گوش همه ي جهانيـان برسـانم  . جمله ي جهان است

  .اما دو هفته اي نگذشت كه خودم هم در درستي اين جمله شك كردم
بيش از يك سال بود كه همديگر را . اولين روز آشنايي عميق شادمهر با رابرت بودآن روز، 

  .نكرده بودنداما رفتارشان آنچنان متفاوت بود كه به هيچ وجه به سوي هم ميل . مي شناختند
و شادمهر كسـي بـود كـه شـب و روز     . رابرت كسي بود كه بسيار خشك به نظر مي رسيد

  .داشت مي خنديد
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تا جايي كه بيشتر اين زمان، هم . ه بعد، يك سال و نيم ديگر، با هم دوست بودنداز آن روز ب
  .اتاقي بودند

 اگر هم لباس كهنـه اي . نمي شديافت ولي در ظاهرش هيچ نشانه اي از فقر . رابرت فقير بود
 شـهره خط اتوي لباسش . چهره ي خوبش را هميشه آراسته نگاه مي داشت. مي پوشيد، تميز بود

. نگـاه هـاي آرام  . برگشـتن هـاي آهسـته   . دم زدم متين را به خوبي به خود عادت داده بـود ق. بود
  .صحبت كردن هاي با وقار

! اما نتوانست كه نتوانسـت . از آن زمان به بعد شادمهر مي خواست كه او را با خدا آشنا كند
تيم، نه اينكه به يـاد  مي خواست به رابرت بگويد كه تمام تالش ما براي اين است كه به ياد خدا بياف

  .خدا بيافتيم كه بتوانيم تالش كنيم
  :خدا براي اين نيست كه بتوانيم از خود كار بكشيم، بلكه 

  "لذت نهايي زندگي، در ياد مستقيم خداوند است"
  .تا يك سال و نيم بعد كه با هم بودند، شادمهر هيچ گاه دست از دعوت رابرت بر نداشت

  . طوري بود كه تمام دعوت ها را نقش بر آب مي كرداما محيط آن روز دانشگاه 
تا رابرت مقداري خودش را پيدا مي كرد و مي توانست احساس بزرگي كند، شادمهر را يـك  

حتي يك بار از دهانش در رفت كه تو يك جهان سـومي عقـده    .فرد خرافي و عقده اي مي پنداشت
كه در دوران نوجواني هيچ كسي را نيابند و شما بچه هايتان را با عقده تربيت مي كنيد . اي هستي

  .تمام انسان هاي خدايي، بد قيافه و عقده اي اند. ناچار به سوي خدايي كه وجود ندارد، ميل كنند
  .و تنها آرزوي هدايتش را كرد. آن زمان، شادمهر از حرفش ناراحت نشد

بـه سـوي   چند مدت بعد، رابرت كه سراسـر شـور و شـوق شـده بـود، در وسـط خيابـان،        
  :شادمهر دويد و گفت

پيدا كردم كه چگونـه مـي   . راه مبارزه با غم را يافتم. راه لذت زندگي را پيدا كردم. پيدا كردم
  .توان به آرامي نفس كشيد

 در كـاري  اگـر كسـي از هـم ميهنـانم     .بايد براي ديگران آرزوي خير كـرد . بايد حسود نبود
  .براي من هم خوب استرشد كند، ، وطن من رشد خواهد كرد و وطن من شودموفق 

يكـي دو مـاه بـه    . همين آموخته ي رابرت بود كه تاچند ماه او را بسيار سرزنده كـرده بـود  
پايان تحصيلشان در دوره ي كارشناسي ارشد نمانـده بـود كـه بـاز هـم رابـرت دچـار افكـار تـا          

  .حدودي تلخ شد
  :گفت
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مگر . چرا كه عقالني نيست. كرد من ديگر براي ديگران آرزوي سعادت و خوشحالي نخواهم
هر چه فكر مي كنم نمي دانـم كـه چـرا    . مي شود بدون هيچ چشم داشتي، ديگران را دوست داشت

شـايد  . ولي درست كه فكر مي كنم، مـي بيـنم كـه هـيچ تـوجيهي نـدارد      . از اين كار خوشم مي آيد
چنـين افـرادي را بـزرگ     شايد به خاطر اين فيلم ها باشد كه معموالً. احساس بزرگ بودن مي كنم

  .جلوه مي دهد و اين باعث مي شود كه به خود تلقين كنم كه من هم انسان خوبي هستم
رابرت عادت داشت كه قبل از شروع كارش بر روي ميز مطالعه اش بنشيند و دو دسـت اش  

رش، را به هم بچسباند و در زير چانه اش قرار دهد و آنقدر فكر كنـد كـه بتوانـد بـراي انجـام كـا      
  .توجيهي پيدا كند

بـدون اينكـه منـت    : مـي گفـت  . بعضي از مواقع موفق مي شد و بسيار هم خوشحال مي شـد 
  .خداي تو را بكشم، فكر كردم و راه درست را يافتم

  .باز هم از خدا بيزار مي شد. خسته مي شد. بعضي از مواقع هم موفق نمي شد
  . شادمهر هم جرات نمي كرد كه به او توضيحي بدهد

چرا كه مي دانست كه يا انسان بايد به خدا هيچ اعتقاد نداشته باشد، يـا اعتقـاد زيـاد داشـته     
  .در اين بين، زجر آور است. باشد

چرا كه ممكن است كه انسان كار بدي بكند و فكر كند كـه خـدا ديگـر او را دوسـت نـدارد و      
  .همين باعث مي شود كه ناراحتي اش دوچندان شود

  :نين چيزي گفتيك بار هم رابرت چ
  !اگر قرار باشد كه انسان بدون ديدن خدا، خدا خدا كند، همان بهتر كه ملحد باشد

  .آنگاه رو به شادمهر كرد و تقاضاي تاييد كرد
  .تا شايد در دفعات بعدي بتواند عقيده اش را تغيير دهد. شادمهر هم ناچار بود كه تاييد كند

  :چرا كه شادمهر با خود مي گفت
جود خداوند در جهان بسيار دور از ذهن بود، پس اين همه جبهه گيـري در مقابـل   كه اگر و 

يك خم و راست شدن سر نماز مگر چه ضرري دارد كه تمام اين . او، دليلي نمي تواند داشته باشد
خـداي  يـك  پس، اگـر  . هر چه باشد، نماز يك ورزش است. بي خدايان دارند با آن مبارزه مي كنند

و قبول داشت كه شك در . از تصور باشد، نبايد نماز، به ترك دوستي بيانجامد ، بسيار دوربزرگ
كـه تـا بـه     معتقد بودو . عقيده داشت كه انسان بايد به ناگاه خدايي شود. مورد خدا درد آور است

هيچ كس با برهان نظـم خـدايي   . آن روز حتي يك نفر هم از راه فلسفه نتوانسته است خدايي شود
او اين بود كه هر كه در راه خدايي شدن بسيار پيشـرفت كـرده اسـت، بـه دسـت       نظر. نشده است

بـه علـت   شايد هم به قـول رابـرت،   . است بوده مهر خداوندي. شانس بوده است. خود نبوده است
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شادمهر هميشه مي گفت كه همين كه نمي شود به هيچ روشي وجود خداوند را . ها عقده اي شدن
د به هيچ روشي وجود خداوند را صد در صد رد كرد، همين نشـانه  اثبات كرد و همچنين نمي شو

  .آزمايش كندخداوندي كه مي خواهد بنده اش را . ي خداوند است
اما بايد توجه داشت كه بعضي از عقده اي شدن ها و همصبحت پيدا نكردن ها، به مصاحبت 

  .آيدبلكه، باعث مي شود كه آن فرد قاتل از آب در . به خدا منجر نمي شود
براي همين زياد به رابرت فشار نمـي آورد و دوسـت داشـت كـه روز بـه روز خـود را بـه        

چرا كـه وظيفـه اصـلي يـك مسـلمان را ادامـه ي راه       . رابرت كه ادعاي كفر مي كرد، نزديك سازد
  .ترويج آيين خدايي و جذب خدا پرستان جديد: يعني. پيامبران الهي مدانست

ان تحصيل بود كه شادمهر تصميم گرفت كـه بـراي آخـرين    دريكي از آخرين روز هاي دور
  .بار، رابرت را به اسالم دعوت كند

كه من براي وصل خـدا حركـت مـي    : آن زماني كه شادمهر گفت. اما به داليلي منصرف شد
  .هدفم رسيدن به او است. كنم

  :و پاسخ رابرت كه به نظر شادمهر از اوج ناداني او بر مي خواست، چنين بود
  .پس براي چه به دنبال او مي گردي كه به او وصل شوي! وند كه جسم نيستخدا

  .چه پاسخ عجيبي
  .چه جمله ي چندش آوري

و اين شد كه براي هميشه اين افسوس در دل شادمهر ماند كه بتواند مفهـوم ارتبـاط نـاب و    
رت را متحـول  هزاران جمله درست كرده بود كـه بگويـد و رابـ   . خالص را با خداوند، به او بفهماند

  .اما هيچ كدام جواب نداد كه نداد. كند
مثالً جايي كه انسان با خداي خود . انگار كه پيدا كردن خدا، در ذهنمان يك امر شانسي است

  :مي گويد
  "خدايا، اين مسخره بازي ها را ببين"

 و آنگاه خدا مي گويد. و مراد انسان از مسخره بازي ها، هر آن چيزي است كه غير خداست
ايـن چنـد روزي كـه مهلـت     . كه به دستور من و براي من، آن مسخره بازي ها را مسـخره نپنـدار  

  . داري، به سختي بكوش كه ياد مرا از دست ندهي
و اين در حالي بـود  . اين ها افكار شادمهر بود كه هر گاه به خاطرش مي آمد، بغض مي كرد

  .ه مخلوط مي كرد و سر مي كشيدكه هر گاه رابرت اين ها را مي شنيد، تعجب را با خند
  :يكي از معدود جمالت شادمهر كه مورد توجه رابرت قرار گرفته بود، چنين بود
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تك تك مسير هاي كوتاه را . هر مسير طوالني، از هزاران مسير كوتاه تر ساخته شده است"
  "كه مي توانيم بپيماييم، پس كل مسير دور از دسترس نخواهد بود

جملـه اي كـه   . عد ها، عامل آشنايي رابرت و اينيدا هـم همـين جملـه بـود    جالب اين است كه ب
  .اينيدا چندين بار از عمويش شنيده بود

....  
دو سه ساعتي را دور ميز نشيمني كه بر روي تراس طبقـه ي سـوم قـرار داشـت نشـتند و      

سـمان  همچنين به منظره ي چمن سبز رنگ يكدست و دنبال بازي اسب ها و نماي طبقات بـااليي آ 
خراش هاي شهر كه خود را به سختي از البه هاي درخت هاي مرتفع داخل محوطه بـه آن تـراس   

  .مي رساندند، نگاه مي كردند
  .ساعت هفت و نيم بود كه شام حاضر شد

  .وارد سالن غذاخوري شدند
غـذاهايي كـه تنـوع    . دور ميز نشستند و مستخدم هاي زن و مرد مانند فرفره كار مي كردند

غذاهايي . يشان تمام نصيحت هاي بزرگان را بر عدم اسراف، از حافظه ي انسان مي ربودرنگ ها
ولـي مـي   . موجبات ناراحتي شادمهر و همسرش را فراهم كـرده بـود   امر همين. شانزده نفربراي 

  .و چيزي هم نگفتند. ترسيدند كه چيزي بگويند و صاحب خانه از گفته شان ناراحت شود
شام را، چنـد دقيقـه اي بـه تعويـق انـداخت، تـابلوي بـزرگ زن و        تنها موضوعي كه صرف 

مردي را نشان مي داد كه با تمام وجـود خـود مشـغول    . مردي بود كه در حال عشق بازي بودند
مردي كه سراسر تمنا . زدن فلوتي بود كه بتواند خود را به حد لياقت وصال معشوق خود برساند

ه نه تنها آن وصال را تلخ نمي كرد، بلكه شـادي فزاينـده   عشوه هايي ك. بود و زني كه سراسر ناز
. به عبارت ديگر، سخت گيري هايي كه هيچ گاه از اميد وصال نمـي كاسـت  . مي افزوداي را به آن 

  .افزايش مي داد آن راناشي از و لذت  كردهتنها و تنها وصال را ارزشمند تر بلكه 
  :سوال كرد مهشيد

آيا شما به . نم، اين اثر يكي از بزرگ ترين هنرمندان ايران استتا آنجا كه من مي دا. ببخشيد
  آثار نقاشي ايران هم عالقه داريد؟

آنجا بـه زن هـا بسـيار بهـا     . همانطور كه گفتم، من به فرهنگ ايران بسيار عالقه دارم: اينيدا
  . داده مي دهند

ش همه چيز رابـرت و  با اينكه شوهر. را حال آورد مهشيداين پاسخ شجاعانه ي اينيدا، جگر 
مـي خواسـت كـه اعتـراف اينيـدا را بـه       با زيركي  مهشيدهمسرش را برايش تعريف كرده بود، اما 
  .عالقه به ايران را از دهان خودش بشنود
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انداخت و با نگـاهش پيـامي را ارسـال كـرد كـه شـايد        مهشيداين شد كه شادمهر نگاهي به 
  :داشتمي چنين محتوايي 

  !رو متوجه مي شم، با اين بيچاره چه كار داري؟من كه موزي بازي تو 
  :رابرت كه بدون اينكه به چيزي بو برده باشد، گفت

آنقدر كـه بـا شـادمهر پيـاده روي     . بهتر است كه شروع كنيم. بوي غذا ها كه مرا مست كرد
و  مي خواهم امروز رسوم را كنار بگذارم. كرديم كه فكر مي كنم شايد ده كيلومتر راه رفته باشيم

  .زياد و سريع. هر طور كه دلم مي خواهد غذا بخورم
تنها از خلق و خوي . شام را نوش جان كردند و بعد از آن صحبت هاي زيادي به ميان نيامد

  .و اينطور زمان ديدار را به پايان رساندند همديگر بيشتر پرس و جو كردند
. اش، همچنـان مخفـي مانـد   اما چيستي برنامه هاي تدارك ديده شده ي رابرت براي ميهمان 
  .جذاب تر است ،چرا كه رابرت اصرار داشت كه بگذار كه ذره ذره بگويم كه اين طريقه

رابـرت بسـيار   . در ضمن، قرار بود كه فيلمي را تماشا كنند كه از تلويزيون پخـش مـي شـد   
فيلمي كه . نشينندعالقه داشت كه اين فيلم را تا پايان نگاه كند و ديگران هم در اين كار در كنار او ب

نشان مي داد كه سازمان ملل و برخي از شركت هاي بشر دوستانه براي نجات عده اي از انسـان  
كـه بـازيگرانش هـم    . هاي اسير گروهك ها چريكي به محله اي مي روند و آنها را نجات مي دهنـد 

اه كـردن  اما پس از راي گيري، معلوم شد كه تنها كسـي كـه حـس فـيلم نگـ      .بسيار معروف بودند
  . دارد، فقط خود رابرت بود

بهتر است كه ديگر شب به خير بگـوييم  . اينيدا گفت كه آنها تازه از سفر آمده اند و خسته اند
  .و بقيه ي صحبت ها و آشنايي ها باشد براي فردا

اين شد كه حدود ساعت هشت و نيم شب، كه ساعت معمول خاموشي آن خانـه بـود، وقـت    
آنقدر دور و بر ساختمان نورپردازي شده بود . ه خاموشي كه چه عرض كنمالبت. خواب فرا رسيد

حتي، انتهاي محوطه كه به سختي در روز قابل تشـخيص بـود، در   . كه چيزي كمتر از روز نداشت
  .شب، مشخص تر به نظر مي رسيد

  .مراسم شب به خير، به پايان رسيد و هر كس راهي اتاق خود شد
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۴  

  
  .خود جاي گرفتند خواب پله ها باال رفتند و در اتاقشادمهر و همسرش از 

بـراي آنهـا هـم، آن شـب،     . شبي كه اولين بار زن و شوهر در كنار هم مي خوابند. شب اول
شـبي كـه اگـر خـوب مـورد      . شبي كه قرار بود براي اولين بار در كنا هم بخوابند. چنين شبي بود

  .ار مورد توجه انسان هاستشبي كه بسي. توجه قرار گيرد، شب قابل توجه ايست
  .اما

و اماي بعدي اينكه، بايـد  . اما جالب اينجاست كه اين دو، به چنين شبي زياد فكر نكرده بودند
. خانم آن بلـه ي معـروف را نگفتـه بـود     مهشيدگفت كه جمله ي قبلي تنها تا زماني صادق بود كه 

فكر نكرده بودند، اين بود كـه هدفشـان   علت اينكه آنها قبل از انجام عمل عقد، زياد به اين موضوع 
را در چيزهاي عالي تري جستجو مي كردند و پايه ي عالقه ي آنها به هم، به هيچ وجه، به زيبايي 

 "تا حـدود زيـادي  "اگر هم نگوييم به هيچ وجه، مي توان . ظاهري و وصال جسمي بستگي نداشت
كه نه شادمهر چهره ي آنچنـان خـوبي    و اين هم مي تواند جالب توجه باشد. را به جاي آن نشاند

  .داشت و نه همسر اش
آنها هميشـه بـا خـود     .اين يك حقيقت بودو به . ر همديگر را دوست داشتنداما آنها ديوانه وا

  .مي پنداشتند كه همسرشان تو دل برو ترين همسر روي زمين است
و سـوالي  پـيش دسـتي كـرد     مهشـيد لباس هايشان را هنوز كامل عوض نكـرده بودنـد كـه    

غلبـه كـرده    آن بـر البته پرسيدن اين سوال زماني اتفاق افتاد كه عالقه به نزديكي از ترس . پرسيد
  .بود

  به نظر تو ممكن است كه روزي برسد كه ما بخواهيم از هم جدا شويم؟
  !بعيد نيست: شادمهر كه از خوشحالي داشت پر در مي آورد، به شوخي گفت

  !ه ام را بپردازي؟آيا تو مي تواني مهري: مهشيد
حاال كه اين بال به سـرم آمـد،   . نبايد آن رقم را قبول مي كردم هم ابتدا همان از. آه: شادمهر

  .دهمبپس بايد تابانش را پس 
  نظر ات چيست؟. دلم مي خواهد كه امشب، به ياد ماندي ترين شب زندگي مان باشد: مهشيد

امشـب تـازه از راه   : كه مقداري ناز كنـد شادمهر كه همه چيز را مهيا مي ديد، تصميم گرفت 
  . باشد براي يك شب ديگر. آمده ام و خسته ايم
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بـه هـيچ وجـه انتظـار      و .اوالً اين حرف مـن تعـارف خـالي بـود    : ناراحت شد و گفت مهشيد
. آن هـم در شـب اول  ... . من دارم در آتش هوس مي سوزم و . نداشتم كه اينطور جواب مرا بدهي

  .من ثابت كني كه براي تو، من مهم هستم، نه جسمم شايد مي خواستي به
  :شادمهر باز هم به حرف هايه غرور آميز خود ادامه داد و گفت

بگـذار يـك چنـد    . به اين خاطر كه مي ترسم كه كاري بكنم و نتوانم كه مهريه را بپـردازم . نه
اتفـاقي نيافتـاده باشـد،     تا زماني كهچرا كه مي داني كه . . ..اً اگر خواستيمبعد و روزي صبر كنيم،
  !مهريه نصف است

معلوم بـود   .محبت بيش از اندازه. به هيچ وجه چنين انتظاري نداشت. ناراحت تر شد مهشيد
مـي بايسـت چنـد بـار نـر و مـادگي       . كه هنوز به خصوصيات رفتـاري همـديگر آشـنا نشـده انـد     

و . ار را از خود نشان دهنـد رفتارهايشان بهم سابيده شود تا بتوانند درست ترين حالت بروز رفت
  .اين اتفاق مي توانست طبيعي باشد

هر چـه باشـد، هـر عملـي حـد و      . ولي شوخي بدي كرده بود. اما شادمهر شوخي كرده بود
  .اندازه اي دارد

  .ناز كند مهشيدمي خواست كه براي 
  :گفت مهشيد

. بقلـم بزنـي   مي توانستي كـه ايـن حـرف هـا را در    . درست است كه تازه آمديم و خسته ايم
نـه  . اما هر چه باشد، ناز كردن وظيفه ي زن ها اسـت . شايد هم دوست داشتي كه در ايران باشيم

مگـر آن عكـس را در هـال     .بايد مي گذاشتي كه هر كس، كار خاصيت جنس خود را بكنـد . مرد ها
  .ويال نديدي كه مرد چگونه براي راضي كردن زن اش، داشت فلوت مي زد

يش را برگرداند و پوشش اش را آنقدر كم كـرد كـه مناسـب آن شـب گـرم      اين را گفت و رو
 كـرده  بـه سـوي پنجـره    رادر حالي كه رويش . باشد و رفت و در منتهي اليه تخت دونفره خوابيد

، مسير ورود نسيم خنـك اويـل شـب را    با باز شدن پرده هايش به وسيله ي بادپنجره اي كه . بود
  .هموار كرده بود

كنارش رفت و دراز كشيد، در حالي كه از كـرده ي خـود بـه شـدت ناراحـت      شادمهر هم به 
شـايد آن  . كـرده بـود  شايد هم براي اولـين بـار بـود كـه چنـين مغرورانـه بـا زنـي صـحبت          . بود

با اينكه اعتقاد داشت كه درخواست اوليه . او را بر اين امر واداشته بود ،درخواست اوليه همسرش
  .خودش خالف آن كرده بود بايد از جانب مرد باشد، اما
  .به شدت ناراحت بود
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لحظاتي كـه بـزرگ تـرين بـار     . شايد از بدترين لحظاتي كه در عمرش برايش پيش آمده بود
  .پشيماني را بر دوش اراده ي خود تجربه مي كرد

. دوست داشت كه زمان چند دقيقه اي به عقب بازگردد و اينبـار بهتـرين كـار را انجـام دهـد     
آنقدر در مقابل همسرش خاضعانه رفتار كند كه تا بـه حـال هـيچ مـردي چنـان       دوست داشت كه

  .نكرده است
كـه دسـت   . ديدن اوليه تن لخت همسرش و تصورات شهواني، حدسي را وارد مغـزش كـرد  

بـراي او،  . بدهـد كسي نبود كه با چنين كارهـايي كنتـرل خـود را از دسـت      مهشيداما . درازي كند
شادمهر مـي دانسـت   . اين گونه رفتار ها بود از هزار بار با ارزش تررفتار محبت آميز شوهرش، 

آن  مهشـيد او همين چند دقيقه قبل اش ديده بـود كـه   . بزرگ تر از اين هاست مهشيدكه شخصيت 
ايـن نشـان مـي داد كـه     . چنان كه بايد و شايد از غرور شوهرش دچار تو ذوق خوردن نشده بود

ايـن  . بلكـه از روي مـنش بـزرگ و مهربـاني عقالنـي اش بـود      پيشنهاد او نه تنهـا از روي هـوس،   
پيشامد، بيش از آنكه تماس جسمي را به تعويق انداخته بود، مي توانست خاطره اي تلخ از غـرور  

  .بي جاي شادمهر تا پايان عمر در خاطره ي زناشويي شان بر جاي گذارد
  .چه شبي مي توانست باشد

  .اي جهان بوددر اتاقي كه شايد مجلل ترين اتاق ه
كه فكرش را مي كرد كه آن ها در اروپا، در انگلستان، در ويـالي مجلـل يـك هنـدي پولـدار،      

  .براي اولين دفعه با هم همبستر شوند و لحاف رويشان، يكي باشد
  .را خورد كرد مهشيدچند دقيقه بعد، اتفاق ديگري افتاد كه اينبار اعصاب 

ساس ندامت مي كرد، آنچنـان در خـود فـرو رفتـه     شادمهر، در حالي كه از كرده ي خود، اح
  .بود كه به هيچ وجه مجال براي فكر كردن به مسائل هوس انگيز و شهوت آلود وجود نداشت

  .خودش بدش آمده بودو ديگر از همينطور به سقف اتاق نگاه مي كرد 
  .چرخيد

خـورده ي  را ديد كه به هيچ وجه شـباهتي بـه زنـان صـيغل      مهشيدبازوهاي لطيف و الغز 
و هنگامي كه اين مطلب را بـه يـاد مـي آورد    . بود مهشيداما آن بدن، بدن . خانه هاي فساد نداشت

  .غرق در خوشحالي مي شد و البته در آن زمان، مجالي براي خوشحالي نبود
آن هم به اندازه اي كه بتوانـد  . نزديك كرد مهشيدخودش را اندكي لغزاند و بيش از پيش به 

مـي دانـم   . د كه اين توبيخ تو، به من فهماند كه نبايد در اين هنگام به تو نزديك شومبا عملش بگوي
  .استميلي كه نود و نه درصد، روحي . ولي من ميل نزديكي دارم. كه اشتباه كردم
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در فضـاي   اش را دسـتان چند دقيقه بعد، شادمهر در حالي كه چشمان اش گرم شده بـود و  
آنگـاه،  . دهان خود، مويي را احساس كرد خوابش مي گرفت، درداشت  و بود جايلحاف  زير گرم

كند، به جاي اينكه از دستانش كمك بگيـرد، ، زبـانش را بـر روي شـانه ي      يچندانفكر بدون اينكه 
كـه قـوه ي    اتفاق افتـاد اين ها در زماني . تا اينكه بتواند مو را از دهان اش خارج كند كشيد مهشيد

  .ه بودتفكرش تقريباً به خواب رفت
كه تصور مي كرد كه شادمهر با اين كارش قصد هم آغوشـي دارد، بـه اداي خـواب     مهشيد

آن چنان برگشـت سـريعي كـه شـادمهر را از آن حـال      . بودن خود پايان داد و به سرعت برگشت
  .ه بودداد حالت خواب آلود تا مرز هشياري كامل تغيير

  ....د امشب حداقل هته ايم، اما دلم مي خواگفت، با اينكه تازه از مسافرت آمديم و خس مهشيد
  :كه شادمهر به داخل حرفش پريد و گفت

  .اينم مو. ايناهاش. دهنم مو رفته بود
طوري كه احساس مي كرد كه بدترين نـارو ي زنـدگي اش را   . به سختي ناراحت شد مهشيد
بـه   مهشيد. ه بودباز هم برگشت، ولي اينبار، براي شادمهر جريمه ي سختي را بريد. خورده است

اين هم به خاطر توانايي . راحتي در خودش مي ديد كه بتواند تا هفته ها با شادمهر همبستري نكند
  . اما اين كار را غير عقالني و خدا ناپسندانه مي دانست. اش در خويشتن داري بود

بـاري از   چنين رفتار كسالتبروز اما به هيچ وجه، . البته شادمهر هم چنين توانايي را داشت
رفتاري كه شايد تا حدودي به اين خاطر بود كه تا به حال با . چنين مرد مهرباني قابل توجيه نبود

  .چنين محيط هايي آشنايي پيدا نكرده بود كه بتواند بهترين طرز رفتار را ملكه ي ذهن اش كند
  .شادمهر داشت ديوانه مي شد

در حالي كه از فرط غصه به خود . انداو هم به سمت ديگر تخت رفت و روي خود را بر گرد
  .مي پيچيد

  :و بعد مانند بمبي ناگهان منفجر شد و گفت. حدود يك دقيقه اي با خود كلنجار رفت
  .نه

اصالً  .كردماشتباه را همه ي اينها . غلط كردم. منو ببخش. من اين همه عوضي نيستم. من نه
مـن  . عجـب غلطـي كـردم   . واي. انه مي شمتو اگر منو نبخشي، تا صبح ديو .همينطوري اشتباه شد

  ....من خاك . خاك زير پاتم
، مـي خواسـت كـه تـذكر دهـد كـه       بـود كه نگران خارج شدن صداي شادمهر از اتاق  مهشيد

و . چرا كه دقيقاً داشت به همان چيزهايي كـه انتظـارش را داشـت مـي رسـيد     . اما نگفت. آهسته تر
  . رسيده بود
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و شكستن شخصيتش آشكار بود كه هيچ كسي نمي توانست  آنچنان عجز و البه ي شادمهر
تصور كند كه شادمهر، روزي اينچنـين، ماننـد بچـه هـاي شـش سـاله كـه شـكالتي از مادرشـان          

  .بخواهند، درخواست چيزي داشته باشد
  .شادمهر شده بود، بچه اي كه بيشتر به نوكر شبيه بود تا به يك شوهر

  .ش او را به گريه ي خفيفي واداشته بودآنقدر عصباني شده بود كه پشيماني ا
  :كه ديگر هيچ دل خوري اي از همسرش نداشت، لب به زبان گشود و گفت مهشيد

ولي، يادت باشد كه ديگر حـرف  . اما من بخشيدمت. باشد كه امشب، شب ما را خراب كردي
هر چه ديدي از و اگر تكرار شود، ! غرور آميز، آن هم در چنين مرحله اي از نزديكي، تكرار نشود

مي ترسيد كه باز هم جواب خودپرستانه اي  مي گفتاين ها را هنگامي  مهشيد. چشم خودت ديدي
  .اما اينطور نشد. و دلخراشي اي بر دلخراشي اي افزوده شود. از شادمهر بشنود

  .شادمهر آنچنان به صداقت رفتار رسيده بود كه خشوع را به اوج رساند بود
، نمي توانست باور كند كه اين عجـز و البـه   مهشيدشان مي گذشت، اما چهار ماه از آشنايي 

  .ي خاص و عام بود شهرهها، تمنا هاي خالصانه ي شادمهري است كه در وقار و كنترل نفس 
دچار احساسي شد كه به شدت بوي شهوت و تمايل به نزديكي هاي  مهشيدبه همين خاطر، 

نكه بر آن شد كه در اين شب اول، بهتر است كه تـا همـين   اما مقداري فكر كرد تا اي. بيشتر مي داد
  .جا پايان پذيرد

. شادمهر آرام گرفته بود و گفته بود كه احساس مي كنم كه از تو هزاران متـر دور شـده ام  
  ...غلط كردم. ديگه تكرار نمي شه. نوكري ات را مي كنم. غلط كردم. غلط كردم

  :، زبان نرم تري را به مدد گرفت و گفتمي كندخفه كه ديد شادمهر دارد خودش را  مهشيد
باشـد  . خسته ايم. واقعاً امشب تازه از مسافرت آمديم. كشتي تو كه خودت رو. بابا بخشيدم

  !براي فرداشب كه ببينم آغوشت چطوريه
دلش مي خواست كـه شـبي ديگـر پـيش بيايـد و      . اما اين ها كه درد شادمهر را دوا نمي كرد

  .م روند هم آغوشي اش، يك ذره هم، بويي از غرور بي جا به مشام نرسدكاري كند كه در تما
كه در ابتدا فكر مي كرد كه شب اول هم بستري شان، به خـوبي نگذشـت، بيشـتر     مهشيداما 

  .فكر كرد و اين مطلب را دريافت كه بهتر از اين هم نمي توانست اتفاق بيافتد
ست كه مي تواند به زندگي زناشويي شان اين خورد شدن شديد شادمهر، مهم ترين عاملي ا

  .استحكام بخشد
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با خود پنداشت كه آيا ممكن است كه اين شادمهري كه اينچنين مانند بچه ها از من معـذرت  
چنـين برگشـتني را   در آن حـال،  . باال ببـرد  براي من و صدايش را برگرددخواهي مي كند، روزي 

  .ديدبعيد مي 
تـا  . صداي باال، اجتناب ناپذير اسـت در زناشويي ي است و اما، هر چه باشد، زندگي زناشوي

جايي كه اگر در بسياري از خانواده ها، اگر تعداد دعوا و درگيري كم بشود، بايد بيشتر ترسـيد و  
  .چرا كه هر سكوتي، نشانه ي خوبي نيست. علت را جستجو كرد

سپري  مهشيدبراي  خالصه، آن شب بدون هيچ اتفاقي، به تلخي براي شادمهر و به شيريني
  .اي كه بر اساس تفكر عميق، شيريني را صفت مناسب آن اتفاق مي دانست مهشيد. شد
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۵  

  
  .دو ساعتي از طلوع خورشيد مي گذشت

اتـاق  ب لباس اش را پوشيد و انـدكي در . همسرش را بيدار كرد. شادمهر از خواب برخاست
رابرتي كه در هال مشغول ورزش بـود و  . درا باز كرد و بعد سركي به ايوان كشيد و رابرت را دي

. و صبح به خيري نثار رابرت كنـد  برودبر آن شد كه از پله ها پايين . داشت نفس عميق مي كشيد
   .و اندكي گذشت خوش و بش شان آغاز شد. پايين رفت

  :رابرت، با ولعي خاص، گفت
دادنمـان، نـيم دقيقـه     اولين بار بـود كـه لـب   . ديشب اينيدا از آمدن شما بسيار خوشحال بود

  .و چيز هاي ديگري هم گفت. طول كشيد
  :با خود گفت. شادمهر در درونش شرمنده شد

درسـت اسـت كـه مـن دوسـتش       .را براي من تعريف مـي كنـد  دارد جيك و پيك زندگي اش 
  .هستم، اما اين ها را كه ديگر نبايد براي من بگويد

داشـت از درب   اش را پوشيده بـود و لباس كه  مهشيدهمين طور كه مشغول صحبت بودند، 
  .آنها را ديد، به درون اتاق برگشت به محض اينكه. اتاق بيرون مي آمد

به نظر نمي رسيد رابرت از چنين رفتار هاي ريز زنانه كه بوي شرم و حيـا مـي داد چيـزي    
  .چرا كه كمتر از زن هاي ليورپولي چنين چيزي ديده مي شد. متوجه شود

علتـي كـه باعـث شـده     . ، حتمـاً علتـي دارد  مهشـيد ت دريافت كه اين كار اما شادمهر به سرع
به سرعت هر چهل و چند پله ي قوس دار را باال رفت و وارد اتاق . به پايين بيايد نخواسته مهشيد

  :شد و پرسيد
  "چي شده؟"

از اين كه شوهرش با ديدن كوچك ترين عمل غير طبيعي همسرش، مشـوش شـده و    مهشيد
  :مورد پرس و جو مي كند، بسيار خوشحال شد و گفتاز او در آن 

و من انتظار مي  اصالح مي كرديوقت اذان صبح، درست زماني كه داشتي صورت خود را 
روبـرو  كشيدم كه بيرون بيايي و من هم بروم و وضو بگيرم، ديدم كه رابـرت و اينيـدا در تـراس    

  . نشسته اند و به همديگر نگاه مي كنند و مي خندند
بعد رابرت از جايش بلند شد و به سويم آمد و همچنان كه شرت سـفيد  . ان من را ديدندناگه

  :به تن داشت، گفتگي رن
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لـپ هـاي قرمـز شـما هـر      . مه اعمرم ديدتمام طول شما تو دل برو ترين زني هستيد كه در 
  .مردي را ديوانه مي كند

به تو هـم  ستم كه اين موضوع را اآلن كه باز او را ديدم دوباره به ياد آن لحظه افتادم و خوا
ولـي مطمـئن ام كـه مـي     . براي مـن تـازگي دارد   تنهااين جور چيزها  مي دانم كه. در ميان بگذارم

  .را تحمل كنم اين هاتوانم 
  :در خود احساس كند، گفت را شادمهر بدون آنكه نياز به فكر كردن

سـت كـه آنهـا را در حـالي     ا هديـد . او مي خواست كه به تو محبت كند. ناراحت نشو. عزيزم
دچـار احسـاس    ممكـن اسـت  و اين باعث شد كه فكر كند كه . اندديده اي كه مشغول خوش و بش 

آمد كه به تو بگويد كه تو هم زن زيبايي هستي و اگر از ديدن عالقه شـان بـه   . شده باشيگرفتگي 
آنها فهمشان . ال ندارداگر نظر مرا مي خواهي، اشك. هم ناراحت شدي، تو را از ناراحتي در بياورد

  .بگويم كه فرهنگ شان اين است استدرست تر شايد هم . در همين حد است
مثل اينكه فهميده كه تو دوست نـداري كـه   . تازه، اآلن كه رابرت را ديدم، شلوار به تن داشت

راسـتش را بخـواهي،   . يپشـمالوي زرد رنگـ  ولي چه موهـاي   .بازي كنه ي پشمالوشمدام با موها
دو سال و نيم از من بزرگ تر است، اما باور بدار كه ماننـد پسـرمان، بـرايم احتـرام قائـل      رابرت 

لپ هاي قرمز رنگ ات واقعاً كـه تـو دل بـروت    . راستي، راستش را بخواهي، دروغ هم نگفته. است
  !كرده

  .رفتند كه دور ميز صبحانه بنشينند
  .واقعاً كه سالن غذاخوري به اين زيبايي كم پيدا مي شود

بدون آنكه با شادمهر مشورت كنـد،   مهشيد هنوز صبح به خير گويي ها پايان نيافته بود كه
  . بياييم و امروز صبح، صبحانه را در تراس و روي زمين بخوريم :گفت

  .رابرت و اينيدا داشتند شاخ در مي آوردند
  !روي زمين

پـس، رو بـه سـوي     .دادندخود ناما اجازه ي چنين كاري را به . ابتدا مي خواستند كه بخندند
  : شادمهر كردند و گفتند

  .اشكالي ندارد. باشد
رابرت دو دستش را بهم زد و محتويات ميز منتقل شد و در فضاي فوق العاده صـميمي تـر   

  .نوش جان كردن صبحانه شروع شدروي تراس، 
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 ، با خـود گفـت  به راحتي پذيرفته شد، مهشيدشادمهر كه مشاهده كرد كه چنان سنت شكني 
و ايـن شـد كـه همچنـان كـه      . دهـم  رواجكه بيايم و من هم يك فرهنگ ديگر ايراني ها را در اينجـا  

  :بود، گفت اش مشغول گرفتن لقمه ي كره و عسل 
ديروز . مثل اينكه يكي از خواننده هاي معروف ايراني در چند روز بعد در لندن كنسرت دارد

  .هنگامي كه با هم قدم مي زديم، پوسترش را ديدم
  :اينيدا با نيش خندي گفت

مـا  . و رابرت هم گفته است كه شما به همان خواننده عالقه داريـد . اين را ما مي دانيم. چشب
همانطور كه رابرت . نگران برنامه هايتان نباشيداما اين را هم عرض كنم كه شما . حواسمان هست

، فيلم، چنـد مسـابقه ي فوتبـال   به ديدن چند عالوه بر آن كنسرت، به شما قول داده، قرار است كه 
  . برويم ي ديگر همچند موزه، چند تئاتر و چندين منطقه ي زيبا

 مهياشادمهر در حالي كه خود را شوهري مي ديد كه بهترين ماه عسل ها را براي همسرش 
  :و پس از بيرون آمدن گفت ه بودغرق شد خويش، در افكار خوشايند است كرده

 مهشـيد ، بـه  سـپس . خواهد بود نطر ماندني ترين هفته ي زندگي مااين هفته، واقعاً كه به خا
ديشـب را بـه خـاطر    پشيماني از اينكه چـرا  . نگاه كرد و اين باعث شد كه درد حسرتش تازه شود

  .غرور كاذب اش از دست داد و باز نتوانست او را در آغوش بگيرد
چهره اي كه معلوم بـود  . فتداشت، جلمه اي گ خود آن چهره هم پيامياينيدا با چهره اي كه 

  :شنونده است از جانب كه طالب تعجب
دو روز ديگر جشن ايالتي ! اين برنامه ها، همگي مي ماند بعد از اينكه از هندوستان برگشتيم

و ايـن هـم همـان    . برنامـه ي مـا ايـن اسـت كـه بـه آنجـا بـرويم        . اسـت  نيزسالگرد پدرم  و. است
  .ه شما داده بودسورپرايزي است كه رابرت نويدش را ب

  :رابرت هم كه كم كم داشت اينيدايش را با همسر شادمهر مقايسه مي كرد گفت
  .اين بود سورپرايز من. درست است

شادمهر با چهره اي كه به راحتي به وجود تعجب در آن مي شد پي برد، رويش را به سوي 
به هندوستان با آنها كه كرد و چند جمله اي با هم صحبت كردند و خالصه تصميم گرفتند  مهشيد
كـه آنهـا   . خانواده شان را مطلع كنند و اجازه بگيرندتصميم قطعي مي ماند براي زماني كه . بروند

با در نظر گـرفتن ايـن نكتـه كـه      مهشيدپس از اندكي، . پس، مانعي نمي ديدند. هم از خدايشان بود
  :ن دعوت شان را اعالم كردپذيرفته شد، با پاسخ منفي همراه كردچنين دعوتي را نمي توان 

  .با كمال ميل با شما به هندوستان خواهيم آمد
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مي تواننـد بـدون اينكـه بليتـي تهيـه      رسيد اين بود كه چطور  مهشيداولين چيزي كه به ذهن 
  .و همين سوال اش را پرسيد. كنند به هندوستان بروند

را بـر روي زانـويش زد و   بليت براي چه؟ بعد دستش . بليت: اينيدا كه تعجب كرده بود، گفت
بعد رويش را بـه  ! ما قرار است كه با هواپيماي شخصي خود برويم. اما نه. درست مي گويي: گفت

احسـاس  . و به منتهاي درجه ي لذت از مكنت بي اندازه ي خـود واصـل آمـد    سوي شوهرش كرد
  .خوشايندي كه قابل مقايسه با پرواز روي ابرها بود

، به شوهرش نگـاه كـرد   رخنه كرده باشدن حسادتي در رفتار او هم بدون اينكه چندا مهشيد
امـوال بـي پايـاني كـه از پـدر      . اعالم داشـت  اينيدامال زياد اش را بر  تحسين و تاييد آن نگاهو با 

  .پولدار اش به تك فرزندش رسيده بود
رين مـاه عسـل هـا مـي ديـد،      كه ماه عسل اش را، در مسير تبديل شدن به بي نظير ت مهشيد
اديبانه اي از چگونگي برنامه هاي آينده كرد كـه عـالوه بـر بـروز خـوش حـالي اش،        پرسش هاي

  .نشان از بي اهميت بودن ارزش پرسيدن اش مي داد
  :گفت ،خوشحال شده بودهمراهي چنين همراهان خوش مشربي كه از هم  اينيدا

  !مثل شكسپير حرف مي زند مهشيد
نمي توانـد بـه آن سـطحي برسـد كـه      باز هم كند،  هر چه انسان مطالعه. درست هم مي گفت

براي اينكه انسـان بتوانـد بسـيار روان    . بتواند به شيوه ي زبان معمول كشور ديگري صحبت كند
 مهشـيد و صد البته كه اين سفر براي بهبود كيفيت مكالمـه ي  . صحبت كند، بايد به آن كشور برود

  .بسيار مفيد واقع شد
، جملـه اي از  تـا حـدودي اشـراف داشـت     ر ادبيات ايران و جهانب اينكههم به خاطر  مهشيد

و مرحبـا   جمله اش را گفت و همه خنديدند. شده بود گفتهشكسپير گفت كه انگار براي همان لحظه 
  .ها شروع به بلند شدن كردند

چـرا  . صبحانه، خورده شد و اينبار ديگر نيازي به بلند شدن صداي دست زدن رابرت نبـود 
انسان هرگاه به چهره ي آن ها نگاه مـي كـرد،   . ان كارشان را به خوبي مي دانستندكه خدمت كار

به اين فكر مي افتاد كه آيا غير از اين است كه اين ها وجود دارند كه تنها و تنهـا خـدمت سـرمايه    
  .را بكنند اندار

و بـه  همگي رفتند و در كنار استخر بزرگ پشت ويال، در زير آالچيق فوق العـاده زيبـايي، ر  
چـرا كـه صـندلي    . البته بر روي صندلي هايي كه از آن طرف حياط آورده بودنـد . استخر نشستند

هاي دور استخر از آن نوع صندلي هايي بود كه انسان بايد لباس انـدكي مـي پوشـيد و دراز مـي     
كشيد كه پوستش در مقابل تابش آفتاب برنزه شود و بعد از آن تني به آب بزند و لذت ثروت بـي  
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صـندلي  . همين شد كه آن ها نمي توانستند روي چنين صندلي هـايي بشـينند  . را بچشد خود ايانپ
هم در ايـن فضـا بـا هـم صـحبت       ينيم ساعت، به اين هدف كه هاي معمولي اي آوردند و نشستند

  . كنند
. آن طرف استخر اتاقك هايي بود كه مقـداري عجيـب بـه نظـر مـي رسـيد      . چه استخري بود

ك تر در درون آن، بر عجيب بودن آن مي افزود و بـاز هـم عجيـب تـر، پوشـش      استخر هاي كوچ
از سـكو هـا گرفتـه تـا سـالن      . كامالً مشهود بود كه براي چه بودنـد . شيشه اي دور اتاقك ها بود

هر چه باشد، بوي شهوت از در و ديوار آن قسمت محوطـه كـامالً   . تا كمد ها و ابزار ديگر. آرايش
  .به مشام مي رسيد

. دور ميز صحبت از اين شد كه سفر هندوسـتان تنهـا دو روز بـه طـول خواهـد انجاميـد       در
شـروع مـي    گشت و گـذار شـما  و در واقع، از آن روز . همين كه جشن تمام شد، بر خواهيم گشت

  راستي اسم اين سفرتان چه بود؟. شود
  .يعني يك ماه خوشي. ماه عسل: شادمهر

  .ما هستيدپس يك ماه پيش . بسيار عالي: رابرت
ولي همين يك شبي هم كه به ما اجازه داديـد كـه   . شما و اينيداي عزيز، لطف داريد: شادمهر
بعـد از اينكـه   . حاال كه قرار است به هندوسـتان بـرويم  . نشان لطف فراوان شماست اين جا باشيم

با اينكـه  . برگشتيم، دوست دارم كه با هم به آن كنسرت برويم و بعد از آن، زحمت را كم مي كنيم
  .دلمان نمي آيد از پيش شما برويم

و اينكـه مطمـئن   . هر چقدر دوست داريد مي توانيد پيش ما بمانيد! چقدر تعارف. واي: رابرت
  .باشيد كه ما حتماً تا يكي دو ماه ديگر به ايران مي آييم

. دما هم مقدمات را فراهم مي كنيم كه از سفر بـه ايـران لـذت ببريـ     .خوش مي آييد: شادمهر
  راستي، پرواز چه ساعتي است؟

تـا زمـان پـرواز بـه سـوي       .پرواز به سوي هندوستان در ساعت سه بعدظهر انجام مي شد
چرا كه از پرواز با هواپيمـاي شخصـي منصـرف شـدند و     . هندستان چند ساعتي بيش نمانده بود

م مشكل بليتـي در  با اين تفاوت كه باز ه. تصميم گرفتند كه با هواپيماي مسافربري معمولي بروند
آن هـم چـه   . هميشه براي چهار نفر سرمايه دار در هواپيما جايي وجـود خواهـد داشـت   . كار نبود

  .قدر آسايش و پول در كنار هم قرار گرفته اندببينيد كه چ ... .همان جايي كه باز هم . جايي
  . اين سفر، به واقع، سورپرايز بزرگي بود .سفر به هندوستان
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اينكه ليوان مخصوص شراب را كه محتوي آب بود را سركشيد، بر روي ميـز  رابرت بعد از 
  .گذاشت و پيشنهاد خود را اعالم كرد

جالـب  . بهتر است كه تا ظهر در شهر گشتي بزنيم و بعد برگـرديم و آمـاده ي سـفر شـويم    
  .اينجاست كه خود من هم براي اولين بار است كه به هندوستان مي روم

خدا براي اولين باري كه به هندوستان مي روم، بـا بهتـرين دوسـتم    شكر : و به شوخي گفت
  .هستم و چه لذتي از اين باالتر خواهم بود

شادمهر كه از رانده شدن نام خدا از دهان رابرت، قنـد در دلـش آب شـده بـود، بـي اختيـار       
  .براي فزوني بركت زندگي همگان، در دلش دست به دعا برداشت

  .ار نفريم، بهتر است كه با ماشين شخصي برويمرابرت گفت كه حاال كه چه
تصميم گرفتند . و اينيدا در عقب نشستند مهشيدجلو و  ، درچند دقيقه بعد، رابرت و شادمهر

كه در اين مدت كوتاه مانده تا ظهر به نزديك ترين پارك بروند كه ميهمانان بيشـتر بـا آن حـوالي    
  .آشنا شوند

  .پارك بسيار تميزي بود
اي درون پارك آنقدر تميز و تازه بودند كه انسـان احسـاس مـي كـرد كـه كـار       ساختمان ه

علت آن هـم بودجـه ي بـاالي تعميـر و نگهـداري      . ساخت شان همين ديروز به پايان رسيده است
نه كيوسك تلفني پيدا مي شد كه سيمش كنده شده باشد و نه پوسـت  . باالي تسهيالت عمومي بود

  .هوا معلق بزندپفكي كه با وزش باد مدام در 
و بسياري از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به آنجا مي آمدنـد و  . بچه ها. دختر ها و پسر ها

مانند هر جاي ديگر دنيا، خاطرات دوران گذشته ي خود را به ياد مي آورند و سعي مي كردند كه 
و همينطـور خـاطره   . با به ياد آوردن خاطره ي ديگري، خاطره ي قبلي به ياد آمده را از ياد ببرند

  .ها همديگر را دنبال مي كردند تا غروب شود
: گفت مهشيدهمينطور كه در پارك قدم مي زدند، شادمهر به گوشه ي پارك اشاره كرد و به 

و هر گونه بزه كاري كـه  . فاحشه ها. معتاد ها. آن قسمت پارك مخصوص انسان هاي فاسد است
  .مي تواني در فكرت تصور كني

  . پس چرا پليس نمي آيد و آنها را جمع نمي كند. شوخي مي كني: گفت مهشيد
آنهـا را بيايـد و   . روانـي انـد  . آنها اكثراً ايدز دارنـد . چه كارشان كند: شادمهر در پاسخ گفت

اين كه بهتر است كـه مفسـدان را يكجـا جمـع مـي كنـد و مـورد        . بگيرد و متفرق كند كه چه بشود
  .خواب هايشان هم حقوق دارند اينجا، كارتن. حمايت قرار مي دهد

  .همچنان قدم مي زدند
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  .اين فضاي بزرگ را كه مي بيني، براي گفتگو است: شادمهر 
  براي گفتگو؟: مهشيد

يادت نيست برايت تعريف كرده بودم كه مي ترسـيدم كـه بـه يكـي از قسـمت      . آره: شادمهر
ينند و بدون هيچ بهانه اي با هـم  اينجا، مردم همديگر را مي ب. اينجا، همان جاست. هاي پارك بروم
تنها چهره ي همديگر را مي بينند و مي پسندند و بعد اگر دلشان خواسـت بـا هـم    . آشنا مي شوند

ازدواجي كه موارد بسياري پـيش  . بيشتر صحبت مي كنند و شايد كارشان به ازدواج هم بيانجامد
  .آمده كه تا پايان عمر هم پايدار مانده است

  .كردند كه دختر ها و پسر ها بتوانند همديگر را ببيننداينجا را درست 
 و عالقـه دارم  دارمت در اينجا هيچ عيب نيست كه بـه سـوي كسـي بـروي و بگـويي دوسـت      

  .دارم همدميا نياز به يك . بيشتر با شما آشنا شوم
درست شود كه انسان ها بتوانند فـرد همفكـر و    همه جابه نظر من چنين مكان هايي بايد در 

  .رد عالقه ي خود را پيدا كنندمو
پيرمردي كه چنـان ريـش و پشـمي بـه دور كلـه اش      . پيرمردي مشغول نواختن گيتاري بود

  .مي دادجلوه را دو برابر  سر اشتنيده شده بود كه 
  .زن جواني از مقابل او رد شد و نگاه تحقير آميزي به او كرد

رز تفكر خاصي داشته باشد كه بيايد به اين خاطر كه چقدر انسان بايد ط. تعجب كرد مهشيد
يك كارتن خالصـه   بهو در پارك ها به نواختن موسيقي بپردازد و پولي در بياورد و خانه اش را 

  .كند
 مهشـيد و شادمهر گوش مي داد، از شادمهر پرسيد كه  مهشيدرابرت كه به دقت به صحبت 

  ي آزاد جالبي داريد؟ مي گويد كه جامعه مهشيد؟ شادمهر هم پاسخ داد كه مي گويدچه 
يـك سـوال هـم از تـو     امـا،  . جامعه ي جالبي است. درست استرابرت هم در پاسخ گفت كه 

  :دارم
  آيا آن پيرمرد براي تو آشنا نبود؟

شادمهر كه تا اين حرف را شنيد، به سرعت روي خود را برگردانـد و بـه چهـره ي پيرمـرد     
اخته بود و انگار جهـان را بسـيار ريـز تـر از آن     پيرمردي كه سر خود را پايين اند. نگاهي انداخت

  .يك ظاهر عارف گونه. باال بگيرد براي ديدن آن اندازه مي ديد كه ارزش داشته باشد كه سرش را
  نيست؟ معروف آيا اين استاد داداسكي. بعيد است. نه

كـرده اسـت و تمـام وقـتش را در      تعلـيم چند ماهي است كه ترك . خودش است. بله: رابرت 
تنها گيتاري مي زند و خرج خوراكش را هم از كمك عابرين اينجـا در مـي   . مين پارك مي گذرانده
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مـي دانـي   . گه گاهي هم به سالن انتظار متروي همين جا مي رود و در آنجا سه تار مي زند. آورد
ديـدي كـه خالصـه    . به ادبيات ايـران هـم عالقـه داشـت    . كه بيشتر تحقيقاتش در مورد ادبيات بود

  .انه شدديو
  .و معرفت جويي اين هم از ادبيات

در اين ميان اينيدا هم به حرف آمد و گفت، از عرفاي ايـران بـيش از ايـن نمـي تـوان انتظـار       
  .معروف ترينش، همجنس باز بود به اين خاطر كه. داشت

  .منظورتان كدام است: گفت. شادمهر شكه شد
كه در آن اعتراف كرده كـه همجـنس   خودش در ابتداي مثنوي اش شعري دارد . موالنا: گفت

  .استبه حق كه حافظ شاعري توانا . ولي، حافظ را قبول دارم. باز بود
مـي تـوانم از   : گفت سوال كرد وداشت،  تا حدود زيادي آشناييشادمهر كه به ديوان موالنا 

  .شما بپرسم كه كدام بيت را مي گوييد
  :رسي گفتفا ا همان لهجه تقريباً روان خود، بهاينيدا هم ب

  
  كز نيستان تا مرا ببريده اند

  .در نفيرم مرد و زن ناليده اند
  

  من به هر جمعيتي ناالن شدم
  !جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم

  
شادمهر هر چه خواست كه قيافه ي انسان هاي متعجب را بـه خـود بگيـرد، نتوانسـت و بـه      

  .شده بود، چندشش مهشيددر حالي كه . ناچار به زير خنده زد
ميـزان درك چنـين    بـه بيش از پيش  مهشيدو اين موضوع، درس خوبي بود كه . ادامه ندادند

  .ي فرنگيهاحصيل كرده ت. ي پي ببردانسان هاي
همچنان كه احساس مي كرد كه چقدر خوشبخت است كـه مـي توانـد چنـين مفـاهيم       مهشيد

  :پرسيد. فرو رفته بودعميق عرفاني را به خوبي درك كند، رويش را به شادمهر كرد كه به فكر 
  .آن پيرمرد كه بود

  .مثل اينكه از دنيا بريده و آمده و براي رهگذران مي نوازد. استاد فيزيك كوانتوم: شادمهر 
  .به جايي خورده سرشحتماً . بيچاره:  مهشيد

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



٤۱ 
 

. از طرفـي آزاري هـم كـه نـدارد    . شايد از كارش لذت مـي بـرد  . مگر بد است. چرا: شادمهر 
دانشمند بزرگ را تربيت كرده كه اكنون هر كدام براي خودشان درجات باالي علمي ضمناً چندين 

هر چه . من اين را زياد تاييد نمي كنم. ولي راستش را بخواهي، براي من هم جالب نيست. را دارند
در هر صـورت، خـدا كنـد كـه حـالش      . استباشد، اين را ثابت مي كند كه به مانعي برخورد كرده 

ي انسان فوق العاده پختـه ا . خود من در چند تا از سخنراني هايش حاضر بودم. نشودبدتر از اين 
تا گذشت  .او چنين بودولي سرنوشت  .فلسفه هم از هم فيزيك مي دانست و هم از ادبيات و. است

  .نمي كندزمانه با انسان چه بازي ها كه 
رويي انداخته بـود و  بر خوش در آن طرف تر، زن ميانسالي دستش را به دور گردن جوان 

  .را بزند مخشمي خواست كه 
سرش را پايين انـداخت و بـه علـت عـادت نبـودن بـه ديـدن چنـين         . ، خنده اش گرفتمهشيد

  .صحنه هايي، سراپاي وجودش پر از شهوت شده بود
رابرت و شـادمهر از دوسـتي قـديم شـان و سرگذشـت      . باز هم جهت صحبت ها تغيير كرد

از چگونگي عالقه پيدا كردن اينيدا به ايران و گـاه گـاهي    مهشيدو . فتندهمدوره اي هاي خود مي گ
  .هم از ندانسته هايش در مورد زبان انگليسي

  .ظهر شد
  .نشستند و چه غذا هايي. رستوراني كه بايد از قبل ميز را كرايه كرد. وقت ناهار است
  .ناهار صرف شد

مي كردند كه خودشـان تعجـب مـي     آنقدر صحبت. و مدام صحبت مي كردند. به خانه آمدند
هـر چـه باشـد،    . كردند كه چطور ممكن است كه بتوانيم اين همه موضوع مورد بحث داشته باشيم

آنهـا فكـر   . همه شان تحصيل كرده بودند و با چندين و چند موضوع براي تبادل نظر، آشنا بودنـد 
ي رفتند، احسـاس مـي كردنـد    اما هر چه پيش م. نمي كردند كه بتوانند اين همه با هم صحبت كنند

و نياز به وقت بيشتر بـراي بـا هـم بـودن را احسـاس مـي       . ي دارندبيشتر ب نگفتهكه حرف هاي 
  .كردند

وارد خانـه شـدند، در   . تـا بـه آن رسـيدند   . نزديك و نزديك تر شـدند . قصر از دور پيدا بود
  .حالي كه همچنان كمر خدمتكاران خم شده بود

  .هواپيمايي كه مستقيم به هندوستان مي برد. وار هواپيما شوندبايد آماده مي شدند كه س
  .چسبيد بسيارتنها آب شربتي خوردند كه در آن بعد ظهر خاطره انگيز . و همينطور هم شد

تا به جايي با ماشين رفتنـد و مـابقي   . لباس شان را پوشيدند و به سوي فرودگاه راه افتادند
    .و در ضمن، راحت. چه مونوريل سريع سيري. نوريل رفتندراه را تا فرودگاه بيرون شهر، با مو
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۶  

  

  
  

  .چه غروب دل انگيزي. غروب كه شد، راه افتادند
  .قديم افتاد كه مردم با خر و قاطر سفر مي كردند سفرهاي ناگهان به ياد مهشيد

  . هواپيماي قشنگ و راحتي بود
و انسـان  . حتـي و آرامـش اسـت   تمام تالش انسان براي را. واقعاً كه راحتي چيز مهمي است

  .جز اينكه علم اش را افزايش دهدچاره اي ندارد، 
قفسه اي كه تمامي روزنامه ها و مجالت معروف دنيا در آن پيـدا مـي   . طبقه ي دوم هواپيما

  . آن هم در چند هزار پايي. شد
دانـه  رابرت مجله هـا را دانـه   . زن ها همچنان صحبت مي كردند. كنار همديگر نشسته بودند

 و امـا . معلوم نبود كه در ميان صفحات مجله ها به دنبال چه مـي گـردد  . مي گرفت و ورق مي زد
و بـر  . شادمهر هم با استفاده از گوشي تلفن همراه اش آهنـگ سـنتي اي گـوش مـي داد    . شادمهر

كمـا  . انگار كه بر روي ابرها پرواز مي كـرد . صندلي اش تكيه زده بود و چشمان اش را بسته بود
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انگـار كـه ظرفيـت لـذت بـردنش پـر شـده اسـت و         . اما آن ابر، چيز ديگري بـود . كه چنين هم بود
لبخند كوچكي بر لب داشت و انگار به آخر . همينطور شادي دارد از سر و رويش سر ريز مي كند

  .نداردزمان گذز ديگر هيچ طلبي از انگار بهرمندي از دنيا رسيده باشد و 
  .چه شام لذيذي .مدتي گذشت و شام آوردند

شادمهر به سمتي نماز خواند كه جلوي عبور و مرور را نگيرد، و زن . نماز هايي خوانده شد
در واقع دل هـا بايـد   . در حالي كه هر دو رو به خدا بودند. اش هم در آن طرف تر، در جهتي ديگر

  .به روي خدا باشد
  . اندكي گذشت

بـر روي  . در آن ارتفـاع  خواب. .دن شبرسي .خاموشي چراغ ها نشانه ي رسيدن چيزي بود
امـا  . انگار كه بر تخت خوابي آرميده اند. در حالي كه كوچك ترين تكاني هم حس نمي شد. آسمان

هر چه باشد، تخت خـواب شخصـي، شخصـي    . هر چه باشد، تخت خواب شخصي چيز ديگريست
  !است و شخصي

  .خواب خوبي ديدندو خوب خوابيدند 
. مبئـي فرودگـاه ب . هندوسـتان . خبـر از رسـيدن مـي داد   . بلند شد صداهايي. صبح فرا رسيد

اما جذابيت مقصد آنچنان باال بود كه هـر چـه زودتـر    . نيزسفر خوبي . فرودگاه نسبتاً بزرگي بود
  .و به سوي آن بروند دوست داشتند كه پياده شوند

  .ه شدندپياد به وسيله پله هايي به آن چسبيده، از آن هواپيما كامالً متوقف شد و
تنها چهار اتومبيل آورده بودند كه قرار بود كـه  . زياد نبودند. كساني به استقبال آمده بودند

ه سـوي  يك زوج در يكي و زوجي ديگر در ديگري و يك ماشين در عقبشان و يكي در جلوشان بـ 
خارج شهر بمبئي در دامان كوه هاي بلند و در حاشـيه ي دشـت   قصري كه در . قصر حركت كنند

آنجـا  شگفتي اي بر شگفتي هـاي طبيعـي ديگـر     بنا شده بود و با معماري ماهرانه اش ي پهناورها
  . افزوده بود

به اين خاطر كه مي خواسـت در شـهر   . سه ماشين به دستور اينيدا به سوي قصر بازگشتند
  .دوري بزند و ميهمانان اش را تا حدودي با آن شهر آشنا كند

يكـي از اولـين صـحنه    . مثل مور و ملخ در هم مي لوليدنـد شهر بمبئي، شهري بود كه مردم 
ي جالب توجه براي ميهمانان اين بود كه ديده مي شـد كـه مـردم بـه راحتـي در خيابـان هـا و        ها

 بسـيار سـاخته بـود و    فراوانـي مثل اينكـه شـهرداري توالـت هـاي     . ميادين شهر ادرار مي كردند 
امـا بـاز مـردم گـوش نمـي كردنـد و كـاري كـه         ! "هتا توالت عمومي، تنها يك دقيق"نوشته بود كه 
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، البته، تنها خوبي اين امر تميز ماندن توالت هاي عمومي بـود . را مي كردند بهشان مي گفتدلشان 
  .براي تويست ها

كـه بـه سـوي     بـر آن شـد  در شهر گشت و گذار كردند، تصـميم  كه دو ساعت  حدودبعد از 
كه بـه سـوي شـمال مـي      "پونا"و به ابتداي جاده ي اين شد كه از شهر خارج شدند . قصر بروند

  .تا قصر، نيم ساعتي راه بود. رسيدندرفت 
درست در مـوازات كـوه هـايي كـه معمـوالً در مسـير هـاي        . جاده از ميان دشت مي گذشت

 ، دور تـا دور . خورشيد باال آمـده بـود  . ديگر كامالً صبح شده بود. مستقيم امتداد داده شده بودند
 دشت هاي پوشيده از گياهان عجيب و غريب كه مي شـد نـام علـف را   . از طبيعت بكر پر شده بود

 يتا جايي منظره آنقدر زيبا بود كه شـادمهر را بـه اعترافـ   ! علف هايي دو متري. هم بر آن گذاشت
  :واداشت
امـا ايـن   . بسياري از جا هاي ايران را ديـده ام . بسياري از استان هاي ايران را رفته اممن، "

به حق كه انسان احساس مـي كنـد   . ه ها و اين طبيعت بي نظير را اولين بار است كه مي بينمصحن
  ".كه در اينجا قطعه اي از خواب رويا در هم آميخته اند

ارتفاع علف هاي دور و بر جاده مدام افزايش مي يافت تا اينكه ديگر كامالً تبـديل بـه درخـت    
  .ه، پر شده بود از درخت هاي نسبتاً بلندحاشيه ي جادو به همين خاطر، . شده بودند

. ورودي قصر جانتامانا كومار در ليورپول مي انداختندمسير اين صحنه ها، انسان را به ياد 
چرا كه قرار بود كه تا چند دقيقه بعد به قصر برسند و مشاهده ي مرحله به مرحلـه ي محوطـه و   

كـه در هـر دو قصـر و شـايد در قصـر      شگردي بود  ،پوشيده نگاه داشتن محيط قصر با درختان
  .هاي ديگر جناب جانتامانا به كار رفته بود

در بين راه صحبت از شغل جناب جانتامانا به ميان آمد و اينكه اجداد او چه كاره بودند كـه  
 او، صاحب مـزارع بـي انتهـاي انـواع     .جواب داده شد .توانسته بودند چنين ثروتي را بدست آورند

و باعث شده بـود كـه تقريبـاً    . به كشاورزي بسيار عالقه داشت. چه كه در آيد ره. كاشتني ها بود
  .در زمين هاي خودش، از هر نوع گياهي، مزرعه اي داشته باشد

چند هزار كارگر براي او كار مي كردند كه شايد يك دهم آنها هم خبر نداشتند كه بـراي كـه   
  .كه خود آن واسطه ها براي جناب جانتاماناآنها براي واسطه هايي كار مي كردند . كار مي كنند

خـود اينيـدا   . سوال شد كه مزارع جناب جانتامانا كه البته اكنون به اينيدا رسيده بود، كجايند
اشاره به جنوب كرد و گفت كه آن كوه ها را مي بينيد، كوه هايي پوشيده از درخت، در پشـت آن،  

مگر قسمت اندكي كه دسـت مردمـان دهكـده    . دشتي است كه استثناست و در آن كشتي نمي شود
اما، بعد از تمام شدن آن دشت، باز هم كوه هايي مانند همين رشته كوه ها، كشيده شـده  . اي است
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كـه البتـه آنجـا    . اند كه در پشت آن كوه ها، تا چشم كار مي كند مزارع پدرم بود كه به مـن رسـيد  
منتهاي درجه ي چشم نوازي  كهم رفت تا درياچه اي هم هست كه در اولين فرصت به آنجا خواهي

  .طبيعت را از نزديك ببينيد
 برخالف. ساعت حدود نه بود كه درختان به صورت ناگهاني پايان يافتند و قصر آشكار شد

 .آنچه تصور مي شد، قصر و بسياري از قسمت هاي آن، در نگاه اول، به راحتي قابل رويت بودند
و قصري كـه از قبـل عظمـت اش را حـدس     . ازه هاي با شكوهباز هم دروازه هاي مجلل و سردرو

  .باز هم پله هاي مارپيچ بيشمار و اتاق هاي فراوان. زده بودند
ابتدا اينيدا حدس زد كه شايد بر خالف خواسته اش، مراسـم  . صداي طربناكي به پا خواست

و مـرد در  تنهـا حـدود سـي زن    . استقبال گرمي در شرف انجام است، اما حدس اش درست نبـود 
كنار مسير مابين دروازه تا پلكان قصر، در ميدان بزرگ مخصوص جشن، به پـايكوبي بـه سـبك    

در همـين  . و ديگر از نورافشاني ها و سر و صداي هاي آنچناني خبـري نبـود  . هندي مي پرداختند
حال، زوج ايراني همچنان در جالل و جبروت آن قصر و محوطـه هـاي پيرامـوني آن محـو شـده      

  .و چگونگي استقبال از آنها برايشان چندان اهميت نداشت بودند
سـوالي پـيش   . از همه مهم تر و متعجب كننده تر براي اينيدا اين بود كه اثري از جوكي نبود

در حالي كه از چند روز قبل در آنجـا مسـتقر شـده بـود و     . آمد كه چرا او به استقبال نيامده است
  .داشت مقدمات جشن را فراهم مي كرد

  .طبق قرار، جشن مي بايست در ظهر همان روز انجام مي شد
  :كه به دستور جوكي و به جانشيني او به استقبال آمده بود، گفت "سيك"اما 

  .جناب جوكي، جشن را به فردا موكول كرده اند
هنگامي كـه جـوكي بـه مسـافرتي     . سيك، از دوستان نزديك جوكي بود و در واقع معاون او

. ك خود را به دست او مي سپرد و البته سيك، فرد بسيار مـورد اعتمـادي بـود   مي رفت، تمام امال
سيك، نام اصلي او نبود بلكه، سيك نام آنهايي اسـت كـه هميشـه دسـتاري بـه سـر مـي بندنـد و         

  .معموالً درستكار تر از ديگر هندي ها هستند
برپـايي جشـن    آن روز هم جوكي براي تفريح به جايي رفته بود و سيك، وظايف او را براي

  .ه بودبر عهده گرفت
پدر او مرتاز مشهوري بود كه در يكي از تزكيه . بر عكس پدر خود. جوكي چنين انساني بود

اما پسـر اش، كـامالً   . هاي خويش، دو سال در درون اتاقي، بر روي سكويي نشست و پايين نيامد
مـدام بـا دختـر    . پايبنـد نبـود  به هيچ آداب و رسوم و قيـد و بنـدي   . از هر جهت آزاد. متفاوت بود

منظور از دختر، دختر هاي زيباروي دهكده هاي جنگلي كه براي كار كردن به پـيش او  . هايش بود

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



٤٦ 
 

مي آمدند و عالوه بر كار كردن در مزرعه هاي خانواده جانتامانا، به دستور جوكي، هـر چـه مـي    
تمام كشور هاي دنيـا  . خالصه، جوكي كسي نبود، جز يك خوش گذران بزرگ. خواست مي كردند

  .را رفته بود و به قول خود طعم هر نژادي را چشيده بود
آن روز هم، جوكي به خاطر سرگرمي هايي كه داشت، دستور داده بود كه مراسم جشن يك 

  .روز به عقب بيافتد
اينيدا هم به هيچ وجه نمي توانست تصور كنـد  . اما با آمدن اينيدا، ديگر رئيس آنجا اينيدا بود

چرا كـه  . مراسم را يك روز عقب انداخته باشد ،پسر عمويش به بهانه ي خستگي دختر عمويش كه
  .بروز اين اندازه از ادب از جوكي بعيد بود

عجيـب مـي   . جوكي جواني خوش چهره، خنده رو، با مرام، و خوش صحبت و مهربـان بـود  
ني اش را از او نگرفته بود و مهربادر او تاثير بدي نگذاشته و  نمود كه چنين خوش گذراني دائمي،

  .برعكس او را بسيار پرحوصله و مهربان كرده بود
شايد دليل اصلي اش اين بود كه با مـردم فرودسـت خـويش مهربـان بـود و هـر كـه بـا او         

و اينطور بگويم كـه شـايد روحيـه تجـاوز و     . همبستري مي كرد، او را تا مدت ها بي نياز مي كرد
  .يافت نمي شدنزديكي بيمار گونه در او 

و فوق العاده معذرت خواهي كردند كه نمي توانند . جناب جوكي بعدظهر مي آيند: سيك گفت
  .و اينكه خودتان كه او را خوب مي شناسيد. در مراسم استقبال شما حضور يابند

  .و به همين خاطر كوچك ترين ناراحتي اي از او به دل نگرفت. و اينيدا هم مي شناخت
و بـه همـين خـاطر،    . نه خواهري داشت و نه برادري. ز اينيدا كوچك تر بودجوكي، سه ماه ا

  .تنها همبازي دوران كودكي اش، اينيدا بود
اينيدا تصميم گرفت كه مهمان ها را به داخل قصر ببرد و مراسم رقصي را كه جـزو اصـول   

د بايد تـا فـرداي آن   چرا كه اگر اين كار اتفاق مي افتا. اما نمي شد. اساسي جشن ها بود، آغاز كند
راسـم بايـد دسـته    چرا كه سنت آنجا اين بود كه از ابتـدا تـا انتهـاي م   . روز رقص ادامه مي داشت

  .هايي مدام برقصند، بي آنكه ناپيوستگي اي پديد آيد
پس تصميم گرفت كه مهمانان اش را به گشت زدن در مزرعه ها و كوهسـتان هـاي اطـراف    

  .ببرد
كـه بـراي ناهـار در يكـي از مجموعـه هـاي        رديف كردنـد اينطور  غذايي برداشتند و برنامه

يحي به دستور پدرش سـاخته شـده   اين مجموعه ي بزرگ تفر. تفريحي كنار درياچه به سر ببرند
در حالي كه پدرش فوت كرده بـود و نتوانسـته بـود كـه     . و همان سال به بهره برداري رسيد بود

  .آنچه را كه هميشه در آرزويش بود ببيند
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  .و هينطور پدر جوكي، الگوي اينيدا. پدر اينيدا، الگوي جوكي بود
از هـر چـه   . تنها و تنها براي عيش و نوش درست شده بـود  ،اين مجموعه ي بزرگ تفريحي

چرا كـه  . ولي اينيدا از چنين مكان هايي خوش اش نمي آمد. انسان بخواهد، در آنجا مهيا شده بود
رهنگ آنجا، به ضرر نوع زن است و تنها بدرد تفريح مـرد هـا   مي دانست كه چنين مكان هايي با ف

اما جوكي تمايل داشت كه آن را بسازد و قول داده بود كه نگذارد كـه مـردان هـر چـه     . مي خورد
  .كه به آنجا مي بردند، بكننددوست دارند با دختراني 

  .پرواز كردند
ها او اجازه داشت كـه آن را  هواپيمايي مخصوص اينيدا كه تن. با هواپيماي كوچك ملخ داري

يعني . آخرين باري كه از آن استفاده كرده بود، باز مي گشت به شش ماه قبل. به حركت در آورد
چرا كـه قبـل از آن   . زمان طوالني اي بود. درست از آخرين باري كه اينيدا به هندوستان آمده بود

مي مانـد و بـه مـزارع و كارخانـه      اينيدا هر سه هفته يك بار به هندوستان مي آمد و يكي دو روز
اما از زماني كه از حسن نيت و راستگويي جوكي اطمينان پيـدا كـرد،   . هاي پدر خويش سر مي زد

  .ه بودمديريت ها و سرپرستي تمام اموال خود را به او سپرد
بسيار بـه هـم    مهشيداز اين جهت اينيدا و . آن هم يك خلبان فوق العاده. اينيدا خلبان هم بود

حتي يك بار يكي از عمو هـايش  . هميشه از موتور سواري خوش اش مي آمد مهشيد. بيه بودندش
 مهشـيد و چنـد صـد متـري را    . او را جلوي خود سوار كرده بود و فرمان را به دست او داده بود

اما پدر پولدار اش كه مي خواسـت تنهـا   . از دوچرخه سواري هم خوش اش مي آمد. رانندگي كرد
گران فروشي كند اجازه نمي داد كه دختر اش براي دوچرخه سواري به بيرون خانـه  دختر اش را 

براي همين هنگامي كه به سن ده سالگي رسيد ديگـر رسـيدن بـه آروز هـاي خـود را غيـر       . برود
  .ممكن مي ديد تا آن روز

سـه دقيقـه اي گذشـت كـه قـرار شـد مقـداري از        . هواپيما ديگر كامالً از قصر دور شده بود
گفت كـه  . و نمي دانست از كي تشكر كند بسيار خوشحال شد مهشيد. خلباني كند مهشيدر را مسي

و اينيدا با اينكه كار مشكلي بود و مـي بايسـت همزمـان چنـد     . طريقه ي دور زدن اش چطور است
به خوبي از پس آن كـار بـر آمـد و دوري بـر      مهشيد، برايش توضيح داد و مي شدنداهرم جابجا 

كـه   ندهنگامي كه به توانايي مهشيد در كنترل هواپيما واقف شدند، تصميم گرفتد و روي قصر زدن
را  مهشـيد اينيدا بـه خـوبي احسـاس     .هشيد به خلباني اش ادامه دهدهواپيما متا زمان فرود آمدن 

  . چرا كه از شباهت اش با خود باخبر شده بود. درك مي كرد
امـا   .دقيقه پيمود بيستر درياچه را در مدت با هواپيماي ملخي مي شد فاصله ي قصر تا كنا

فرودگـاه خـاكي متروكـه    . اينيدا، تصميم گرفت كه در داخل جنگل فرود بيايد .نظر اينيدا تغيير كرد
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رابـرت و شـادمهر كـه    . اينيدا پشت رل نشست و هواپيمـا را فـرود آورد  . اي از دور ديده مي شد
  .تماشاي جنگل هاي انبوده شده بودندهندوستان آمده بودند، محو  براي اولين بار به

وجه تسميه اش . موسوم بود "پلنگ هاي پرنده"جنگلي كه در آن فرود آمده بودند، به جنگل 
در هر صورت جنگل خطرناكي بـود و هـر   . هم شايد به خاطر پلنگ هاي زياد و تيزروي آنجا بود

و مزرعه داران، يـك نفـر بـه    مراغبت هاي شديد اهالي يك بار شنيده مي شد كه در عين  چند مدت
  .دست پلنگ ها از بين مي رفت

در حالي كه اينيدا به ياد داشـت كـه آخـرين    . فرودگاه خاكي تقريباً مناسبي درست شده بود
  .باري كه به آنجا رفته بود، فرودگاه كامالً متروكه بود

كـه بـه   در كنار فرودگاه كوچك خاكي، تنها يك ساختمان بزرگ شيشه اي سه طبقه ي مترو
و البته . و ديگر دور تا دور، درخت بود و درخت. چشم مي خورد كه به هيچ وجه ترميم نشده بود

البتـه، يكـي از علـت هـاي متروكـه شـدن آن        .پلنگ هاي بسيار و شـايد حيوانـات خطرنـاك ديگـر    
  .فرودگاه و هتل كنار اش، تراكم زياد پلنگ ها و موجودات خطرناك ديگر بود

  .هواپيما تا هتل متروكه صد متر فاصله داشت. شدند از هواپيما پياده
ايـن را كـه گفـت،    . خطرنـاكي دارد  حيوانـات اينجا . اينيدا گفت كه زياد از هواپيما دور نشويد

رابرت كه در حال دور شدن از هواپيما بود ناگهان ايستاد و به اطراف اش نگاه كرد و به شادمهر 
  .و در را ببندند پيشنهاد داد كه به درون هواپيما بروند

را مي ديد كه به دنبال اينداي تفنگ  مهشيدچرا كه . اما شادمهر نمي توانست چنين كاري كند
پس . به دست به سمت هتل قديمي متروكه حركت مي كند و او نمي توانست زن اش را تنها بگذارد

رابرت هم . د بر مي گرديمبيا با آنها برويم و همانطور كه اينيدا خانم گفتند، تا ده دقيقه ي بع: گفت
  .از روي اجبار قبول كرد و دويد تا خود را به يك متري اينيدا رساند

و . شـان هـم مشـخص نبـود    صداي كالغ هـا و پرنـدگاني كـه نام    .واقعاً جنگل خطرناكي بود
  .بيست هم مي رسيد، مويد همين مطلب بودند بيش از كه شمارش اش شايد به يصداهاي ديگر

  .ه بودساعت حدود يازد
قرار بود كه براي ساعت دوازده به هتل هاي كنـار درياچـه برونـد و آنجـا را رسـماً افتتـاح       

  .تا شايد جوكي هم آنجا باشد و بتوانند او را هم ببينند. كنند
  .وارد هتل متروكه شدند

و تنها با فنـر بـه حالـت بسـته، بـاز مـي       . هيچ كدام از درهايش قفل نداشت. هتل عجيبي بود
و همچنـين بسـياري از تيغـه    . ام درب و پنجره هاي بزرگش از شيشه ساخته شـده بـود  تم. گشت

  .هاي درون ساختمان) ديوار هاي نازك جداكننده(
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او عقيده داشت كه دلهره عمـل  . جانتامانا كومار آنجا را ساخته بود براي عيش و نوش خود
ترتيـب مـي داد و تمـام    سـالي دو دفعـه مراسـم يـك هفتـه اي      . نزديكي را لذت بخش تر مـي كنـد  

سركارگران و مزرعه داران بزرگ اش را دعوت مي كرد و آنها را با دخترانـي خوشـگل پـذيرايي    
  .مي كرد

تا اينكه يكي از آن دختران كه بي اندازه خوشگل و مهربان بود، نظر اش را جلب كرد و شـد  
تر دهكـده اي سـر مـي كنـي و     آن زمان همه بر او اشكال گرفتند كه چرا تنها با يك دخ. مادر اينيدا

ديگـر  او اما مهر مادر اينيدا به دلـش نشسـته بـود و    . خودت ديگر در اين مراسم شركت نمي كني
و جـايي كـه   . و از آن روز آن هتل متروكه شد. هيچ كاري نمي كرد به جز جلب رضايت آن دختر

  .ه كس ديگري بروداولين بار با مادر ايندا كه باكره بود آشنا شده بود، را اجازه نداد ك
برايشـان  همچنان كه به طبقات مختلف هتل سركي كشـيدند، اينيـدا خـاطرات كـودكي اش را     

  .تصميم گرفتند كه به سوي هواپيما بيايند و به سوي درياچه پرواز كنند. مرور كرد
جنگل انبوه، دوستاني خـوب، و بـه جـا مانـدن خـاطراتي      . لذت داشت به اوج خود مي رسيد

  .ت را به اوج مي رساندخوش، اين لذ
  .اما بدشانسي ناخوش آيندي روند تفريح شان را دگرگون كرد

و هر چه قدر هم اينيدا با مهارت خـود سـعي در روشـن كـردن آن     . هواپيما روشن نمي شد
  . چند دقيقه بعد متوجه شدند كه هواپيما سوخت ندارد. كرد، نشد

گام حركت درجـه ي بنـزين مقـدار پـر را     ولي چيزي در خاطره ي اينيدا به او مي گفت كه هن
شـايد بـه يـاد    . اما خالي بودن درجه ي آن نشان اين بود كه تصـور اشـتباهي بـود   . نشان مي داد

و اين هـم  . آخرين باري افتاده بود كه در شش ماه قبل با همان هواپيماي ملخ دار پرواز كرده بود
  .بعيد بود

اي بـي سـوخت و جنگـل انبـوه و حيوانـات      در هر صورت، آنها مانده بودنـد و يـك هواپيمـ   
  . از آن لحظه به بعد، انگار صداي خرخر حيوانات بيشتر شده بود. خطرناك

  .نزديك هاي ظهر بود و به غير از اينيدا، هيچ كدام عمق اتفاق ناگوار را درك نكرده بودند
كـه رابـرت   همچنان نشسته بودند و فكر مي كردند، تـا اين . ساعت از دوازده هم رد شده بود

آنهـا تـا بعـدظهر حتمـاً مـي      . پيشنهاد داده بود كه بياييم و غذايي را كه با خود آورديم را بخوريم
  .دير كرده ايم و به دنبال ما مي آيند و آنگاه بازخواهيم گشتما بينند كه 

. آنها نگريسـت  بهدر همين زمان ميموني از اين شاخه به آن شاخه پريد و با ديده ي تعجب 
تا اينكه اينيـدا، چيـز ديگـري    . ا به ياد تفريح هاي گذشته و ديدن از باغ وحش ها انداخته بودآنها ر

  :گفت
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در ضمن، اينجا در مسير مستقيم رفتن به ساحل . آنها كه نمي دانند كه ما به اينجا آمده ايم"
واننـد تـا   ممكن اسـت كـه نت  . درياچه نيست، پس بعيد است كه احتمال دهند كه ما به اينجا آمده ايم

  .امشب ما را پيدا كنند
ميمون، همچنان كه بر روي شاخه نشسته بود، صدايي از خود درآورد كه بـي شـباهت بـه    

  .اما باز همچنان به چهره ي انسان ها خيره شده بود. خنده نبود
اما هر چه باشد، ظهر بود و سه نفـر از آنهـا هنـوز تـاريكي     . چهره ها تا حدودي ملتهب بود

نجا را تجربه نكرده بودند و خود را با نقش هاي اول فيلم هاي ترسـناك كـه خالصـه    جنگل هاي آ
اما صداي ميمون ها كه مدام بر تعداد شـان افـزوده مـي شـد،     . نجات مي يافتند مقايسه مي كردند

  .عاملي شد كه سرعت دريافتن عمق مطلب را افزايش داده بود
نصف مقداري را كه با بلكه تنها . ه نه كل غذا راالبت. غذا را با آرامش نسبتاً خوبي ميل كردند

بهتر است كه چرا كه اينيدا گفته بود كه ممكن است شام هم اينجا باشيم، براي همين . خود داشتند
  .بگذاريم براي شاممقداري را هم 

داشتند كه هر چه زودتر كساني از راه خاكي قـديمي هتـل متروكـه بـه دنبـال شـان       هم اميد 
  .ي كه معلوم شد بيهوده بوداميد. بيايند

از مقايسـه  . ساعت ها نشسته بودند و از طرز فكر و زندگي مردمان هند صحبت مي كردنـد 
  . ي فرهنگ انسان ها

تنها در نزديك هاي غروب بود كه ايندا باز تفنگ اش را بـه دسـت گرفـت و بـه سـوي هتـل       
چرا كه مي خواست به آنهـا بفهمانـد    .متروكه به راه افتاد تا آن حوالي را بيشتر به آنها نشان دهد
شـاخ و بـرگ   . درختان چسبيده به هم. كه پياده برگشتن به سوي خانه، كار چندان درستي نيست

  .هاي عجيب و ترسناك
اما در . براي رسيدن به خانه، شايد هفت ساعت پياده روي كافي بود. واقعيت هم اينطور بود

عبور از چنين جنگلي، آن هم با يـك تفنـگ، چنـدان     بين راه، جنگل خطرناكي وجود داشت و اصوالً
  .عقالني نبود

  .خورشيد تا نيمه در پشت كوه ها فرو رفته بود
وارد طبقـه ي  . از اتـاق هـايش ديـدن مـي كردنـد     همچنان بار ديگر به داخل هتل رفتند و يك 

آنجا بـه   جايي كه بزرگان و سرمايه داران هند، روزگاري در .بيست دقيقه اي گذشت .سوم شدند
بعضي از اتاق ها كـه درب اش  . اما ديگر فضاي آنجا تغيير كرده بود. عيش و نوش گذرانده بودند

. رخت خواب هاي پاره پاره. باز مانده بود، خانه ي ميمون ها و بعضي از حيوانات ديگر شده بود
بقه پيـدا مـي   اما در عين حال چند اتاقي هم در آن ط. و كمد هاي چوبي پوسيده. آينه هاي شكسته
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چرا كه . اما چندان جاي امني براي گذراندن آن شب به نظر نمي رسيدند. شد كه سالم مانده بودند
مي توانست به راحتي تا  ،جداره ي آنها شيشه اي بود و اگر حيواني بوي آنها را احساس مي كرد

ا بشـكند و ايـن مشـكل،    نست شيشه ها رو اگر قوي بود، مي توا. آن طبقه باال بيايد و آنها را ببيند
  .مشكل كوچكي نبود

و دو طبقـه  . طبقه ي اول ساختمان هتل، شامل آشپزخانه، و يك تاالر بزرگ و پيشخوان بود
  .ي ديگر، شامل شصت اتاق نسبتاً بزرگ كه ديوار بسياري از آنها، از جنس شيشه بود

علـت آن هـم   . نـد حدود ساعت شش و نيم بود كه تصميم گرفتند كه به درون هواپيما برگرد
  .خوش نيامده بودخانم  مهشيدشان و مخصوصاً  مزاجكه چندان به  بودزوزه هايي 

  . اتفاق بدي افتادهمچنان در طبقه ي سوم قدم مي زدند كه 
همينكه مي خواستند از پله ها پايين بيايند، صـداي پـرطنين شكسـتن شيشـه ي بزرگـي بـه       

شـايد پلنگـي شيشـه هـاي ضـخيم طبقـه ي اول را        بحراني ترين احتمال را دادند كه. گوش رسيد
آنچنان ترسيده بودند كه وقت جيغ . به سوي آنها بيايد آنگاه شكسته و مي خواهد به طبقات باال و

تميز ترين . كل راه رو را به سرعت دويدند تا به آخرين اتاق رسيدند. زدني هم به زن ها داده نشد
چـرا كـه   . دان هاي حيوانات درنده محفوظ مانـده بـود  اتاق بود كه به صورت مرموزي از گزند دن

البته نه تا آن حد كه كسـي  . دري داشت كه برعكس تمامي در هاي ديگر، قفل تقريباً محكمي داشت
اتاقي كه در منتها اليه راهـروي طبقـه ي سـوم    . وارد اتاق شدند. نتواند با ضربه اي آن را باز كند

 امـا . كـم تـرين احتمـال پيـدا كـردن آن انسـان هـا را مـي داد         اتاقي كه طبق قوانين احتماالت،. بود
از چهـار وجـه   اينطـور بـود كـه    . و مي توانند آنها را پيدا كنند حيوانات حس بويايي قوي اي دارند

يكـي بـه اتـاق بقلـي كـه وسـايل درون اش بـه وسـيله ي         . اتاق مربعي شكل، دو طرف شيشه بود
دو ديوار ديگـر،  . ري شيشه اي كه بين اتاق و راهرو بودحيوانات به هم ريخته بود و ديگري، ديوا

 بـزرگ در واقع ديوار هاي خارجي ساختمان بودند كـه بتنـي بودنـد و در يكـي از آنهـا پنجـره ي       
در مقابل پنجره، شاخه ي بزرگي وجود داشت كه با ماالنـدن خـود   . شيشه اي به چشم مي خورد

  .به بدنه ي هتل، خود را باال كشيده بود
  .جنگل در تاريكي فرو نرفته بود هنوز

وسيله ي رديابي يا چيـز ديگـري كـه در كـار     تلفن همراه يا از طرفي، . آنها گير افتاده بودند
تنها اميد شان اين بود كه تا فردا كه اگر زنده باشند، با ماشين و يا بـا هواپيمـايي بـه دنبـال     . نبود

  .و آنها را نجات دهند پيدا كنندشان بيايند و هواپيماي كوچك شان را 
جنگلي بود نسبتاً بزرگ به صورت زميني همـوار كـه اطـراف اش بـا     . جنگل پلنگ هاي پرنده

  .تپه هايي انبوده از درختان زيبا. بهتر بود كه نام تپه بر آنها بگذاريم. كوه هايي احاطه شده بود
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را طـوري   به سرعت وارد اتاق شدند و تخت هـا و ميـز آرايـش و چنـد كمـد كوچـك ديگـر       
  .گذاشتند كه درب اتاق نتواند باز شود

  .نگاه مي كردند كه چه حيواني از پله ها باال خواهد آمد. چشم ها خيره شده بود
كـم كـم   ديگر، . تا اينكه حيواني از پله ها باال نيامد. پنج شش دقيقه اي قلب ها همچنان مي زد

اي عنكبوتي بـود كـه سرتاسـر اتـاق را     تنها مشكل، انبوه تاره. داشتند احساس آرامش مي كردند
  . اما وسايل درون اتاق سالم بودند. گرفته بود

و اين از معـدود خـوش شانسـي هـاي آنهـا بـه       . نه گرم و نه سرد. هوا هم تقريباً خوب بود
اما آنها كماكان مي ترسيدند كه از اتاق خارج شـوند و ايـن ترسشـان آنهـا را نـيم      . شمار مي آمد

  .گاه داشتساعتي در اتاق ن
 خـوب دقـت كردنـد و   . خورشيد تقريباً غروب كرده بود كه صداي ميمون هايي شـنيده شـد  

چهار بچه ميمون را ديدند كه از پله هاي انتهاي راهـرور بـاال آمدنـد و انگـار قصـد كردنـد كـه از        
  .و باز هم تعجب، در قيافه شان به وضوح مشخص بود. مهمانان تازه وارد ديدن كنند

آن صداي شكستن شيشه، ممكن بود ناشي از افتادن يكي از آن . ذهن شان شدحدسي وارد 
ممكن بود كه كار يكي از ميمـون هـا   . كوزه هاي شيشه اي باشد كه در طبقه ي همكف ديده بودند

چرا كه اينيدا گفت كه جايي كه ميمون خانه كرده اسـت،  . در هر صورت خيالشان راحت شد. باشد
  . سياري از حيوانات ديگر وجود نداردمي توان مطمئن بود كه ب

مادرشان هم سر رسيد و پنج نفري به كنار ديـوار شيشـه اي   . اتاق بقلي اتاق ميمون ها بود
  .آمده بودند و همزمان به چهار تازه وارد خيره شدند

  .هر چهار تازه وارد، بي اختيار، بر سر جاي خود نشستند و در انتظار اتفاق جديدي بودند
  .كامالً غروب كرده بودديگر و خورشيد  مدتي گذشت

ميمون بزرگي پيدا شـد  . اتفاقي افتاد كه فضاي سكوت گونه ي يك ساعته ي آنها را شكست
و به اتاق بقلي شان آمده بود و در مقابل ديدگان بچه ميمون ها و تـازه واردان، مـادر را در زيـر    

چهره ي ميمون مـاده، بـزرگ تـرين     صحنه آنچنان هوس انگيز بود كه ديدن. خود اسير كرده بود
  .شرابي بود كه مي گفت كه قيد و بند ها، بي معني هستند

عمل نزديكي ميمون ها آنقدر شبيه به انسان بود كه تازه وارد ها را بر آن داشت كـه ماننـد   
تماشاي راز بقا از تلويزيون، در كنار هم بنشينند و بـه ديـوار تكيـه داده بدهنـد و پاهـاي خـود را       

البته اينبار طوري كـه آن  . از كنند و صحنه ي راز بقاي زنده را از پشت شيشه نظاره گر باشنددر
اتفاقات درست در پشت همان شيشه اي اتفاق مي افتاد كه تنها چهـار و نـيم متـر بـا آنهـا فاصـله       

  .داشت
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و مثـل  . را با يك دست گرفته بود و بـا دسـت ديگـر دسـت شـوهرش را      مهشيداينيدا دست 
تفنگـي وجـود داشـت كـه اگـر       ،نيم متر آنطرف تر هـم . با شوهرش كرده بود مهشيدكار را همين 

  .بودنبود، ترس شان ده برابر مي 
  .يك كمد آينه دار در كنار در. كمدي چوبي، خالي، پر از عنكبوت. تختي دو نفره

د كـه  بعد از پايان يافتن نزديكي آن دو ميمون و بي حال شدن ميمون نر، وقت آن رسيده بو
امـا  . و چنـين هـم كردنـد   . تار هاي عنكبوت داخل اتاق را بگيرند تا اتاق براي خواب تميز تر شـود 

هميشه نيم نگاهي به سوي انتهاي راه پله داشتند كه نكند يك زماني حيواني بيايد و طوري شود و 
  .اتفاق بدي بيافتد

  .ريافتندچرا كه چيزي را د. باطل شد هااين نگراني كه ديري نپاييد اما 
كج كرده بـود بـا قيافـه ي بهـت      مهشيددر هنگام پاك كردن پشت كمد، اينيدا كه آن را براي 

. زده ي ميموني كه صورت اش را به شيشه ي راهرو چسبانده بود روبرو شد و آن را رهـا كـرد  
ز اما بعد ا. طوري كه كسري از ثانيه همه دچار خياالت هولناكي شدند. كمد به شيشه برخورد كرد

شيشه ها، بسيار مقاوم تر از چيزي بودند كـه تصـور مـي    . برخورد كمد، چيزي دستگيرشان شد
بعد از آن، رابرت چند بار با مشت و يك بار با دسته ي تفنگ به شيشـه زد و يقـين كـرد كـه     . شد

اين موضوع، اينيـدا را كـه عمـري بـه بـازي در ايـن هتـل        . هيچ حيواني نمي تواند آن ها را بشكند
  .نده بود، دچار تعجب كردگذرا

تنها چند اتاقي كـه در طبقـه ي   . اما نه همه ي شيشه ها. آن شيشه ها، فوق العاده قوي بودند
  .سوم قرار داشتند

بـا خـود بـه داخـل هتـل       از روي شـانس مقدار غذايي كـه  . خيالشان بسيار آسوده شده بود
هيچ گونه احساس نگراني را تا فردا آورده بودند را به عنوان شام خوردند و روا نمي دانستند كه 

  .به خود راه دهند
چيـزي  . اما چند دقيقه اي نگذشته بود كه يكي از زن ها مي خواست كه به دستشـويي بـرود  

درست ترين فكري كه در انتها به ذهن شان رسيد اين بود كـه بـه   . بود كه به آن فكر نكرده بودند
يكي نگهباني بدهـد و ديگـري در پشـت يكـي از آن     طور موقت در را باز كنند و هر زوجي برود و 

و رفـتن تـا   . چرا كه طبقه ي سوم دستشويي اي نداشـت . تيغه هاي كدر، هر كاري مي خواهد بكند
طبقه ي پايين تر، براي دستشـويي، در آن شـب تاريـك و ترسـناك، گزينـه ي خنـده دار و شـايد        

  .ابلهانه اي بود
هيچ كس . گفت كه من با او مي روم مهشيدهمان حال در . اينيدا ديگر نمي توانست صبر كند

هم ماننـد اينيـدا، از مـاجراجويي و احسـاس      مهشيدتعجب نكرد، چرا كه همه ديده بودند كه چقدر 
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شانس بلندي كه آن تازه وارد هاي مرد آورده بودند، اين بود كه زنـان همـراه   . خطر لذت مي برد
را به دست گرفت و بلنـد شـد كـه بـه دنبـال اينيـدا       تفنگ  مهشيد. شان شجاع و هيجان طلب بودند

  :اما شادمهر مقداري فكر كرد و بعد گفت. برود
اما به اميـد  . درست است كه من از كودكي مقداري ترسو بودم. نه، تو نرو، من با او مي روم

  .تو اينجا بمانو  تفنگ را به من بده. اقي نمي افتدخدا اتف
وه بر اينكه قبـول نكـرده بـود كـه بـا اينيـدا بـه چنـد اتـاق          رابرت كه بسيار ترسيده بود، عال

  :آنطرف تر برود، شادمهر را مخاطب قرار داد و گفت
انسان چون مي ترسيد، خدايي درسـت كـرد   . خدا هم براي همين موقع ها درست شده است

  .كه اين موقع ها بدردش بخورد
  :شادمهر نگاهي به اوضاع اينيدا كرد و جواب كوتاهي داد

  "!تصور چنين خدايي چه بدي دارد؟. فرض كه چنين باشد به"

  .و از در خارج شد
، نمـي  مهشـيد . در اتاق منتظر ماندند كه اگر اتفاقي افتاد، همه نـابود نشـوند   مهشيدرابرت و 

. اما مي دانست كه هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. خواست قبول كند كه شوهر اش خطر كند
رابرتي كه مانند بچه هاي شـش سـاله خـودش را مـدام بـه      . در اتاق ماندپس، پذيرفت و با رابرت 

هم تا آنجا كه راه داشت  مهشيد. بتواند از ترس اش بكاهدبا اين كار نزديك تر مي كرد كه  مهشيد
  .نقش يك مادر را براي رابرت بازي مي كرد

اغبت را بر عهـده  چند اتاق آنطرف تر، جايي كه از آن اتاق ديد نداشت، شادمهر وظيفه ي مر
  . گرفت كه اينيدا راحت باشد

يكـي شـان در   . نگاه كنيد كه چقدر انسان ها در بعضي از لحظات به هـم نزديـك مـي شـوند    
آن زمان شادمهر و اينيدا آنچنان صميمي بودند كه به خـواهر بـرادري   . همين هنگام ترس و خطر

  . يادي از مغزشان دور كرده بودترس و بي تجربه بودن آنها، هوس را تا حدود ز. مي ماندند
مـن   دسـت  اينيدا بيرون آمد و با چهره اي خندان از شادمهر درخواست كرد كه تفنگ را بـه 

شـادمهر هـم بـا پـايين انـداختن سـرش و خنـده ي معنـي داري، قبـولي          . دهيد و شما هـم برويـد  
ا تحويـل اش داد  تفنگ ر. درخواست، و باور نكردني بودن پيش آمدن چنين صحنه اي را بيان كرد

  .و رفت كه او هم كار الزمي را بكند
تنها موقعيتي  .رسيد مهشيدشادمهر همينطور نگهباني مي داد تا اينكه بعد از رابرت نوبت به 

، همـين  كه از پريشب پيش آمده بود كه بتوانند به دور از چشم هـاي ديگـران بـا هـم تنهـا باشـند      
  !چه تنهايي اي؟اما اينجا، در اين موقعيت، . موقعيت بود
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و اينطور شد كه آن شب . كاري نمي شود كرد! يك دقيقه فرصت و ترس از حمله ي پلنگ ها
  .ماه عسل شان هم با افسوس همراه شد

  .كمد ها و تخت ها را بار ديگر طوري چيدند كه امكان نداشت كه در بتواند از خارج باز شود
لحـافي را از  . د، هيچ كدام قبول نكردندهر چه به همديگر تعارف كردند كه روي تخت بخوابن

در چند متر مربع، كنار هم دراز كشيدند، طـوري كـه بـاز    . روي تخت گرفتند و روي خود كشيدند
البته، فشرده خوابيدن، بـا اينكـه در ابتـدا بـه     . هم زن ها در ميان بودند و مرد ها در دو طرف آنها
! رماي اندك و لحاف كوتاه، اجتناب ناپذير بودحكم مغز منع مي شد، اما ذره ذره، به حكم ترس، س

  .هر كسي ديگري را در آغوش داشت و زن ها هم از پشت به هم تكيه داده بودند
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۷  

  
در هر صورت، شب را، با توجه به اينكه چه اتفاق هايي به صـورت ناخواسـته افتـاد، صـبح     

 از ياوابند، براي هميشه در پرده و اينكه آنها چگونه توانستند در آن شب به اين راحتي بخ. كردند
  .ابهام ماند

  .آسماني بي ابر. آفتاب برآمده بود
چيـزي نبـود جـز    . اما نه. ساعت ده بود كه از پنجره ي بزرگ اتاق به بيرون نگاهي انداختند

. و اين شد آغازگر نگرانـي هـاي نـو   . هنوز پيدا نشده بودند. محوطه ي خاكي فرودگاه و ديگر هيچ
  .چه از طول روز مي گذشت، اين نگراني ها بيشتر و بيشتر مي شدطوري كه هر 

مـي شـد حـدس زد كـه نكنـد      . مي توانست عجيب باشـد  است، اينكه كسي آنها را پيدا نكرده
جوكي چنين رندانه عمل كرده و با خود گفته كه اگر دختر عمويم سر به نيست شود، تمـام ثـروت   

هـر چـه   . براي يافتن دختر عمويش كـاهش داده باشـد   اش به من مي رسد و اين امر، اراده اش را
و هر چقدر هم كه به راستگويي عادت كرده باشـد، هـيچ گـاه تكيـه گـاه      . باشد او خوشگذران بود

در يـك كـالم، انسـان    . قاطعي وجود ندارد كه بتواند خط بطالني بر احتمال خطاكار بودن او بكشد
  .هاي بي قيد و بند، كمتر قابل پيش بيني اند

مجبور بودند كه به داخل هواپيما برگردنـد و  . وقت صبحانه بود و هيچ غذايي در دست نبود
  .و همين كار را هم كردند. چند كيك و كلوچه اي كه مانده بود را به عنوان صبحانه بخورند

. خود اينيدا با اينكه به دل پاك بودن پسر عمويش اعتماد داشت، دچار شك هايي شـده بـود  
. و يـا هـر چيـز ديگـر    . مثالً زني زيـر سـر او نشسـته باشـد    . تغيير فكر داده باشد كه شايد جوكي

سرانجام، تصميم گرفتند كه تا زمان ظهر منتظر بماننـد و اگـر خبـري نشـد، خودشـان بـه سـمت        
  .آنطرف دشت راه بيفتند

اينيدا به حافظه ي خود رجوع كرد و به ياد آورد كه در دامنه ي كـوه هـاي آنطـرف دشـت،     
و اگر بتوانند تا غروب يا اوايل شب به آنجا برسند، مـي تواننـد شـب را در آنجـا     . ه اي استدهكد
  .البته به شرطي كه به دست بعضي از اهالي از همه جا بي خبر آنجا، هالك نشوند. بمانند

  . ولي اينيدا با رئيس آن دهكده آشنايي داشت
  .ال شان بياينداما كماكان اميد داشت كه تا قبل از ظهر كساني به دنب
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تنها اينكه، بعضـي  . پس، مشكلي نبود. آن جنگل، ميوه هايي هم داشت. مشكل بعدي، غذا بود
مـي  با آنها و خوش بختانه اينيدا چيزهايي را هنوز به ياد مي آورد كه . از آن ميوه ها سمي بودند

  .توانست تشخيص دهد كه كدام ميوه ها خوردني اند
  .وا چندان گرم نبودبا اينكه نزديك ظهر بود، ه

تصميم گرفتند كه چيزهايي براي غـذا تهيـه   . هتل خرابه مكان خوش خاطره اي برايشان شد
  .كنند و براي آخرين بار بروند و در همان اتاق بخورند و بعد از آن راه بيافتند

رابرت و اينيدا در اتاق ها قـدم مـي   . تا ظهر و وقت ناهار، كمتر از يك ساعت زمان باقي بود
ديشـب،  . اينيدا با خود مي گفت كه نطفه ي من در كدام يك از اين اتاق ها ريخته شـده اسـت  . زدند

هنگامي كه ترس بر آنها غلبه كرده بود، به اين فكر افتاده بود كه نكند كه مـن در همـين جـايي بـه     
كـر  ايـن طـرز ف  . وجود آمدم كه قرار است امشب در همان مكان به وسيله ي حيواني از بين بـروم 

  .مي توانست بر پوچ بودن جهان از نگاه او تاثير بگذارد
، در جلوي ايوان كوچك هتل ايستاده بودند و به پلـه هـاي   مهشيددر همين زمان، شادمهر و 

بـا خـود مـي گفتنـد كـه زمـاني كسـاني و چـه دخترانـي          . شش پله ي كوتاه. ايوان نگاه مي كردند
زمان پر از فضوالت حيوانـات   اينرفتند كه البته ديگر در روزگاراني از اين پله ها باال و پايين مي 

و بيشـتر از   مهشيد. همين امر تفكر دم غنيمتي را در آنها تقويت مي كرد. و برگ هاي پوسيده بود
او، شادمهر آنچنان از هوس سرريز شده بودند كه تقريباً دنبال كوچك ترين موقعيتي مي گشـتند  

با اينكـه شـادمهر هميشـه    . موقعيت كم كم داشت شكل مي گرفتو اين . كه به همديگر وارد شوند
مي گفت كه دلش نمي خواهد كه اولين بوسه در جايي ناآرام و پر دلهره انجام گيرد، اما ديگر گفته 

  .ها فراموش شده بود
بر آن شدند كه چند متري از پله ها دور شوند و به بهانه ي چيدن ميوه هاي جنگلي به پشت 

و همين طـور هـم   . و  با اينكه مكان خوبي نبود، همديگر را سخت در آغوش بگيرند درختان بروند
پنجاه متري از هتل دور شدند و توانستند براي اولين بـار همـديگر را بـه سـختي در آغـوش      . شد

اما لذت بي منتهاي عشق بازي شان پا نگرفته بود كه صداي گوش خراش و ناخوش . امــا. بكشند
. شبيه شيپور. صداي غرش عجيبي بود. خود آورد و سريع به سوي هتل دويدند آيندي آنها را به

دست كم، آن صدا . ولي معلوم نشد كه خود حيوان درآورنده ي صدا چرا به سويشان حمله نكرد
  .صداي يك حيواني شبيه خرس يا چيزي در همين مايه ها بود

پله هاي ايوان به پـايين مـي آمدنـد    اين شد كه هن هن كنان اينيدا و رابرت را در حالي كه از 
در گوشه اي پنـاه گرفتنـد و انتظـار حيـوان     . يافتند كه تفنگ بدست داشتند به كمك شان مي آمدند

از اينكه به اتاقي پنـاه نبـرده بودنـد مـي     . اما خوشبختانه، باز هم خبري نشد. درنده اي را كشيدند
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، شجاعت شان رشد قابـل تـوجهي كـرده    شد به اين نتيجه رسيد كه با يك شب خوابيدن در جنگل
  .بود

با آن در آغوش كشـيدن، عقـده چنـد    . در حافظه شان، باز خاطره ي ناكامي ديگري حك شد
اگر صدايي شنيده نمي شد، هيچ بعيد به نظـر  . روزه كه پايان نيافته بود، هيچ، بيشتر هم شده بود
امـا  . و البته در ابتدا ناراحت بودند. كه نرسيد. نمي رسيد كه كار به جاهاي باريك تر هم مي رسيد

آنها بود كه در چنين جايي براي اولـين بـار بـه چنـان عملـي       شأنبعد خوشحال شدند كه دور از 
چنين عملي در چنان جايي بـه  . اين عمل بد نبود، اما در آن وضع، ظاهر خوبي نداشت. دست بزنند

اده به جنگل فـرار كـرده انـد و دارنـد     اين مي مانست كه به خاطر محدوديت هاي بيش از حد خانو
  .كارهاي ديگري مي كنند

  . ديگر چنين كاري نكنيد. اينيدا گفت كه شما چرا بدون اسلحه، اينقدر از هتل دور شديد
  .وقت ناهار

چيده بود را به عنوان ناهار ميـل كردنـد و بـه سـوي      مهشيدميوه هايي كه شادمهر به كمك 
  .مقصد به راه افتادند

ر مخاطره ترين و پر خاطره ترين پياده روي هاي طول عمرشـان، در شـرف آغـاز    يكي از پ
  .پياده روي اي كه اگر اتفاقي نمي افتاد، مي بايست شش ساعتي به طول مي انجاميد. بود

. پر از ميوه هـاي جنگلـي  . با شكمي پر. خورشيد در وسط آسمان نشسته بود كه راه افتادند
  .ه از فرط گرسنگياما نه از روي مزه ي خوب، بلك

. يك مقدار كه وارد جنگل شدند، كم كم داشتند درك مي كردند كه دست به چـه كـاري زدنـد   
با خود گفتند كه چطور است كه بياييم و برگـرديم و بـاز در   . در دلشان شك داشت خانه مي كرد

ان را اما با اين واقعيت چطور كنار مي آمدنـد كـه اگـر جـوكي قصـد نجـات شـ       . هتل منتظر بمانيم
پس، بدگماني در دلشان تقويت شد تا حدي كه گفتنـد  . بود كردهداشت، بي شك تا به حال پيدايش 
و . پس، چرا تالش نكنيم و خود را نجات نـدهيم . تفنگ كه داريم. كه ما بياييم و سعي خود را بكنيم

رگشـتند  و براي آخرين بـار ب . تصميم شان براي گذشتن از دل جنگل، قطعي شد. همينطور هم شد
جنگـل انبـوه    تـراكم و هتل را از ميان شاخه و برگ هاي درختان بازديد كردند و وارد درختان پر 

البته اين تراكم كه بر اراده ي پياده روي شان تاثير منفي گذاشته بود، ديري نپاييد كه پايان . شدند
له ي بـين  طوري كه درست بعد از همان صـد يـا دويسـت متـر ابتـدايي مسـير، ديگـر فاصـ        . يافت

تا جايي كه اگر حيواني قصد حمله داشت، مي شد . آسمان معلوم بود. درختان بيشتر و بيشتر شد
آتـش  و آن طـور كـه خـودش مـي گفـت،      بـود  تفنگ اينيدا، نسبتاً جديـد  . با تفنگ به آن شليك كرد

  .داشت يپرتوان
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دا هم در پاسخ ايني. كه چگونه انساني است. همينطور كه قدم مي زدند، صحبت از جوكي شد
  :آنها شخصيت اش را براي ديگران توضيح داد

كه البته هيچ گـاه  . كه آرزو داشت كه بر روي آب راه برود عمويي. جوكي پسر عمويش بود
  .اما مي گفتند كه كساني هستند كه چنين توانايي را دارند. نتوانست

كه تنها از كـل آن  . بوالخيراين صحبت ها شادمهر را به ياد حكايتي انداخته بود از ابوسعيد ا
نقل شده بـود كـه چنـين پرسشـي از جنـاب      . حكايت خالصه اي را به ياد داشت كه البته كافي بود

روند يـا  راه اين چگونه است؟ پاسخ داده بود كه هنر در اين نيست كه بر آب  كه اندابوسعيد كرده 
. د و گنجشك مي تواند پرواز كنـد چرا كه پشه هم مي تواند بر روي آب راه رو. پرواز كننددر هوا 

بلكه، هنر در اين است كه انسان به صورت معمول زندگي كند و زن اختيار كند و در بازار هـا راه  
تا اينكه اگـر نظـر اطرافيـان اش را از او    . خوش رفتار باشدرود و بتواند در آداب رفتار با ديگران 

  .رياضت غير معمول نه در. بخواهيد، بگويند كه در خوش خلقي دستي دارد
اين خاطره چند ثانيه اي مغز شادمهر را مشغول كرد و نگذاشت كه شـرط ادب را بـه جـاي    

چرا كه اينيـدا كماكـان   . گوش كند ،داشت كردنآورد و به خوبي به سخنان كسي كه انتظار گوش 
  .مي گفتداشت از صفات جوكي 

اينيدا با بيان ايـن حـرف هـا،    . بودضمناً حرف هايي از درستكاري او هم زد كه البته كم هم ن
البته اميـدي هميشـه در   . خيالشان را راحت كرد كه بعيد است كه جوكي چنين قصدي داشته باشد

دلشان وجود داشت كه به آنها مي گفت كه مطمئن باشيد كه بدون هيچ اتفاقي به سالمت به مقصد 
بـر خسـتگي راه    يا اين اميد ر داشتند وو انگار آنها هم بدون هيچ دليلي، به اين اميد باو. مي رسيد

  . چيره مي شدند
كنار زدن مداوم شاخه ها، يا پريدن از جوي آب، يا شكه شدن بـه  . مسير چندان جالبي نبود

وسيله ي صداي حيواني كه تا به حال نشنيده بودند و علت هاي ديگـر، مسـير را بـا مسـير هـاي      
  .كرده بودمعمول، متمايز 

زدند و بي اختيار سرعت شان تند و كند مي شد و بـاز همينطـور قـدم    همين طور قدم و مي 
  .مي زدند

اينيدا همچنان به گفتن خاطرات خود با جوكي ادامه مي داد كه انگار نـه انگـار رابـرت در دو    
  . قدمي او ايستاده است

البته خود رابرت بار ها بر رسم شادمهر خورده مي گرفت كه اين چه سنتي است كه زن هـا  
بلكه يك شوهر خوب، شوهري است كـه  . ها و تنها مي بايست با شوهر هايشان بگويند و بخندندتن
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خـودش   رچـرا كـه در واقـع همسـ    . از خنديدن و ابراز عالقه ي همسر اش با مرد ديگر، شاد شود
  . شاد مي شود و شادي حقيقي در جستجوي شادي ديگران است

مـدام  . ينيـدا ديگـر شـور اش را درآورده بـود    امـا ا . البته تا حد زيادي، حرف درستي مي زد
حرف مي زد و از اين طرف به آنطرف مي پريد و افسوس خاطرات گذشته ي خـود را بـا جـوكي    

  .مي خورد و حسرت مي برد
البته شايد واقعـاً چنـين قصـدي    . رابرت ديگر طاقت نياورد و خواست كه بحث را عوض كند

  :طوري چنين سوالي را مطرح كردنداشت و ممكن است كه بر خالف تصور، همين
  .سوالي پيرامون چگونگي آشنايي

. البته براي شادمهر كه تعريف كرده بودم كه چگونه با اينيداي عزيز آشنا شـدم : رابرت گفت
  .نمي دانم، شايد براي شما هم تعريف كرده باشد

ني او حرفي نزد و تنها به صورت شادمهر نگـاه كـرد و انگـار انـگ تـوبيخ بـر پيشـا        مهشيد
چسباند كه چرا زودتر براي من تعريف نكردي كه به آنها ثابت كرده باشيم كه هـر چـه هـر كـدام     

  .مان مي دانيم، ديگري هم مي داند
اما شادمهر به سرعت به حرف آمد و گفت كه جناب رابرت، همين پريروز، هنگامي كه با هم 

  .تعريف كنم شمابراي  قدم مي زديم، براي من تعريف كردند و هنوز خوب وقت نشد كه
رابرت كه ديد كه پيشنهاد معمولي اش دارد توليد دعوا مي كند، باز هم بحث را عـوض كـرد   

  :و گفت
دوست دارم كه يك بار ديگر، البته اينبار با جزئيات كامل تر شرح آشنايي مان را بگويم كـه  

  .مي برمچون من از بازگو كردن اين خاطره، بسيار لذت . خانم هم بشنوند مهشيد
. جنگل بود و بيكاري محض. چرا كه چاره اي نداشتند. همه قبول دارند؟ همه هم قبول كردند

  .چه بهتر كه كسي خاطره ي خوشي تعريف كند و بقيه گوش دهند
رابرت با ولعي خاص كه نشانه ي حقيقي بودن شادي دروني اش بـود، شـروع بـه صـحبت     

  :كرد
ليورپـول مكـاني وجـود دارد كـه دانشـجويان مـي        جناب شادمهر مي دانند كه در دانشـگاه 

البته چندين سال است كه اين كار به وسيله ي رايانـه انجـام   . نشينند و با يكديگر صحبت مي كنند
دانشجويان مي نشينند و در يك فضاي سالن مانند مجازي، جمالتي مي گويند و آنهايي . مي شود

. زديك مي شوند و گروه هايي تشكيل مي دهنـد كه جواب هاي مناسب تر همديگر مي دهند به هم ن
مثالً در مورد خود ما، جريان از يك جملـه شـروع   . همينطور جرياني هم است براي انتخاب همسر

نوشـته  . مـن هـم نوشـتم   . اينيدا نوشته بود كه مهم ترين جمله براي موفقيت خـود را بنـويس  . شد
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قـدم هـاي كوتـاه كـه     . قدم كوتاه برداشتبودم كه براي طي كردن يك مسير طوالني، بايد بيشمار 
همزمان كه اين جمله را نوشـتم و  . در نتيجه، مسير طوالني هم دور از دسترس نيست. سهل است

تـا جملـه اش   . و او هم جمله اش را فرستاد. براي او فرستادم، او هم مشغول نوشتن جمله اي بود
همـديگر را نمـي شـناختيم و حتـي نمـي      آن زمان . را خواندم، ديدم كه عجب تفاهم فوق العاده اي

من كه بـي انـدازه مشـتاق بـودم كـه بـدانم كـدام دختـر         . دانستيم كه با چه كسي صحبت مي كنيم
جلوي درب مي ايستادم و به چشم ها نگاه مي كردم كـه ببيـنم كـه كـدام داراي     . مخاطب من است

بازي كردن مهارت داشت، كه يـك  اما آنقدر اينيدا در فيلم . حالتي است كه بتواند مرا متوجه سازد
در حـالي كـه   . ماه و نيم مرا كه چهره اي متعجب داشتم در كنار در مي ديد و بي اعتنا رد مي شد

زنـان بـه   . همين فيلم بازي كردن هاي جنس زن، يكي از تفاوت هايش با مرد اسـت . او مي دانست
خود را تـا پـايين   . كه از حد بگذرانندولي مردان خدا نكند . راحتي مي توانند نيازشان را پنهان كنند

صد ها پسـر شـب و   . او فوق العاده ثروت مند بود. البته اينيدا حق داشت. ترين حد خورد مي كنند
تـا اينكـه مـن، بـه     . و اين تصميم گيري را براي او سخت مي كرد. روز در آرزوي وصال او بودند

شـد كـه اينيـدا تصـميم قطعـي اش را       اين شد كه باعث. عنوان دانشجوي برتر سال برگزيده شدم
يك روز كه از قطع شدن پيام هاي هفتگي اش دچار افسردگي شـده بـودم، دختـري آمـد و     . بگيرد

و حـرف هـايي   . و چيز هـايي گذشـت  . آه چه خوش گذشت. جلوي من در كافه ي دانشگاه نشست
ر روح افـزا بـود كـه    آنقـد . آن روز و آن لحظه را هيچ گاه فراموش نمي كـنم . زديم كه بسيار عالي

حاضرم يك بار ديگر به دنيا بيايم و تمام زجر هاي زندگي ام را دوباره تحمل كنم، تنها و تنها بـه  
  . خاطر آن چند لحظه

لپ اش سرخ شده بود و نـيش  . اينيدا كه اينها را مي شنيد، داشت از خوشحالي پر مي گرفت
چـرا كـه انـدام باريـك و خـوش      . مي كـرد  و دائم به اينور و آنطرف جست و خيز. اش تا حلق باز

تا جايي كه مي . تركيب اش و مهارت اش در انواع ورزش ها، او را بسيار توانا و پرتوان كرده بود
تنهـا  . لگل باال مـي رفـت  نتوانست در كمتر از بيست ثانيه، حدود ده متر از بعضي از درختان آن ج

ت و از سطح زمين دور مي شد، قيافه ي رابـرت  اين را بگويم كه هنگامي كه از درختان باال مي رف
قيافه ي رابرت شبيه به پسراني مـي شـد كـه آرزو    . ديدني بود كه بسيار پر از تمنا و نياز مي شد

  . داشتند كه چنين دختر جسور و سرزنده اي زنشان شود
با چهره اي مبهـوت   مهشيددر زماني كه بازگو كردن خاطرات آشنايي شان به اتمام رسيد، 

به شادمهر نگاه مي كرد و از خودش پرسيد كه اين شوهري كه من دارم، و فكر مي كنم كـه آخـر   
من تا به حال فكر نمـي  . بروز محبت شوهران جهان است، نكند كه از همين رابرت هم كم تر باشد

شـايد تمـام   . كردم كه چنين افراد خشكي مثل رابرت، هنگامي كه پايش بيافتد چنين دلباخته شـوند 
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و من تا به ايـن لحظـه فكـر مـي     . عشق و معشوقي اند رفتار هايسان ها اينچنين طالب محبت و ان
  .اما نه. كردم كه شادمهر تنها و تنها الهه ي محبت است

جاي گرفت و باعث شد كه حدود ده ثانيه همينطـور كـه قـدم     مهشيداين شد كه شك در دل 
تا اينكه شادمهر متوجه شد و . و فكر كند مي زدند، چشم اش را در چشمان شوهر اش پيوند بزند

و بدون چندان فكري دستان اش را طوري حركـت  . در چه فكري است مهشيدبالفاصله پي برد كه 
با ايـن  . مي خواي بخا، مي خواي نخا. داد كه اين پيام را داشت كه من وسعم همين است كه هست

ما اميد داشت كـه بتوانـد بـه او ثابـت     ا. را شاد كند و شك اش را برطرف مهشيدكار نتوانست دل 
  . كند كه اگر بهترين شوهر روي زمين نيست، حداقل بهتر از او وجود ندارد

ها گير كرده بودند كه رابـرت درخواسـت كـرد كـه شـما هـم        قدر همين هاگير و واگير اتفا
  . بسيار دوست دارم كه بدانم و اينيداي عزيز نيز. بگوييد كه چطور با هم آشنا شديد

اينيدا كه از كثرت ازدواج هاي عاشق و معشوقي و كوركورانه ي ايرانيان بسيار شنيده بود، 
امـا بـه   . امـا . مي ترسيد كه با داستاني روبرو شود كه داستان آشنايي شان به گرد آن هم نرسـد 

خاطر روح بزرگي كه داشت، چندان برايش تفاوت نداشت و بيشتر مايـل بـود كـه شـرح عالقـه ي      
  .اني را بشنودزوج اير

شـادمهري كـه   . آن هـم سـخن گفـتن شـادمهر    . شادمهر شروع كرد به تعريف و سخن گفتن
و مخصوصاً بسيار به سبك بيان سعدي عالقه داشت . تفريح اش مطالعه ي كتاب هاي ادبيات بود

هـر  . و ناخودآگاه صحبت كردن اش روز به روز به گونه ي داستاني روايي نزديـك تـر مـي شـد    
و خالصه اينكه، سعي . يك جمله ي خيال برانگيز نيز. ه مي گفت، يك شوخي در آن بودجمله اي ك

كرد كه با گفتن داستان آشنايي شان، به صورت داستاني، جذابيت هاي عجيب و غريبش را بيشتر 
  .تا اينكه اين سبك گفتار اش تا چه حدي بر تاثير گذاري مطلب افزوده بود، نمي دانم. و بيشتر كند
اين ماجرا براي چهار ماه قبل . فكر كنم كه بيست دقيقه اي مي شد. نوايي ايستاده بودمدر نا

همچنان ايستاده بودم كه دختري وارد صف شد و تعداد زنان را كـه شـش نفـر بودنـد، بـه      . است
من خود به . چرا كه هفتمين نفر است. همان اول چيزي به دلم آمد كه چه دختر خوبي. هفت رساند
اما آن روز دنبـال چيـزي   . يزها اصالً اعتقاد ندارم كه مثالً عدد هفت را مقدس مي داننداين جور چ

كـه البتـه بـا    . مردانه هم چهار نفـر ايسـتاده بـوديم   . مي گشتم كه فرخندگي آن ديدار را تثبيت كنم
. خـانم، نـان اش را گرفـت و رفـت     مهشيدكه البته يكي، همزمان با ورود . خودم مي شدند پنج نفر

كه چرا از بـين  . طرح شدقضيه اينطور ادامه يافت كه سوالي برايم م. ال اينها چندان اهميت نداردحا
حدوداً بيست و چند ساله اي كه در صف نانوايي ايستاده اند، اين دختر كه اولـين بـار    چهار دختر

جيـب  ايـن بـرايم خيلـي ع   . دلبستگي ه است؟جلب كردرا ، نظرم استبه نانوايي محل ما آمده  است
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حتماً، عشق چيزي است كه مغـز را بـه حركـت وا    . شايد و البته نه. بود و حتي طرح اين سوال نيز
مـن  . دوست داشتم كه همه چيز را بـدانم . آن زمان هم چنين بود. آن را پر تكاپو مي كند. مي دارد

ن سـوالي  اگر يك سال فكر مي كردم كه راز زيبايي و انتخاب را دريابم، بي شك نمي توانستم چني
و اينكه چرا اگـر ده مـرد   . كه چرا من از آن دختر خوشم آمد. اما آن موقع مطرح كردم. مطرح كنم

را انتخـاب   مهشيدديگر هم به نانوايي بيايند و از آنها بپرسي، كدام يك از آنها را ترجيح مي دهي، 
. خـداحافظي كـرد   مهشـيد همانطور كه يكي از آن مردان، هنگامي كه داشت مي رفت از . مي كردند

چهـره اي  . مي گويم كه او چهـره ي خاصـي دارد   هميشه همين است كه. بدون آنكه او را بشناسد
جريـان از اينجـا   . برايتـان خالصـه كـنم   . دارد كه تعامل و عالقه به تبادل محبت را فرياد مـي زنـد  

ن دو نفري كه در جلوي من صـف ايسـتاده بودنـد، شـروع بـه صـحبت پيرامـو       آن شروع شد كه 
يكي شان از گراني ميوه و تره بار مي ناليد و ديگـري از زيـاد بـودن ماليـاتي كـه      . مباحثي كردند

البتـه بحـث شـان زيـاد طـول      . ماموران مالياتي دولت از مردم مي گيرند و خودشان مـي خورنـد  
چـرا  . نكشيد و خوشبختانه نون يكي شان سريع در آمد و رفت و خدا رحم كرد كه به دعوا نكشيد

يكي شان رئيس اداره ماليات شهرمان بود و از قيمت ميـوه مـي ناليـد و ديگـري رئـيس بـازار       كه 
در حالي كه هر دوشان در طي چند سال، نمي دانم بـه چـه طريقـي بسـيار     . ميوه بود و از ماليات

به قـول خـود   . پولدار شده بودند و هر چه بر پول شان افزوده مي شد، بيشتر از دولت مي ناليدند
. كه در مملكت ما مردم احساس مي كنند كه فرزندند و حكومت بايد براي شان نون بياورد، رابرت

مـديريت، نظـارت و برنامـه ريـزي     . البته قانون هم مهم است. در حالي كه حكومت همان مردم اند
فقـط ايـن را بگـويم و    . يـادم آمـد  . آها. كجا بوديم كه به اينجا كشيد .عجب. آزادي بيان. مهم است

اينكه آنها طوري مي ناليدند كه دزدي برايشان به راحتي قابل توجيـه  . مه ي ماجرا را شرح دهمادا
خود شان دزدي مي كردند و داستان دزدي كردن كارمند بدبخت نيروي انتظامي كه شايد بـا  . بود

آن حقوق، واقعاً هم حق داشت كه زيرميزي بگيرد را مي زدنـد و از مسـير اشـتباه بـه يـك اصـل       
مثالً مي گفتند كـه فالنـي را كـه شـايد     ! مي رسيد و اثبات مي كردند كه دزدي، دزدي نيست مسلم

پـس، او حـق   . اين بدبخت چگونه مي تواند امرار و معـاش كنـد  . فالن قدر حقوق دارداو، . بشناسي
و ايـن را بـراي كـل افـراد جامعـه بسـط مـي        . دارد كه كارهاي غير قانوني بكند و زيرميزي بگيرد

ضمناً در همين هول و هوا يك جـواني  . تا آخر و عاقبت اين مردم چه مي شود خدا مي داند .دادند
  . زود بريمبايد سه تا نون بده ما كار داريم : وارد نانوايي شد و نانوا را صدا زد و گفت

  .شما هيچي به او نگفتيد: در اين ميان، رابرت كه به سختي ناراحت شده بود، گفت
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هر چي مي گفت، آن جـوان برمـي گشـت و بـه     . چي مي گفت: حث و گفتپريد وارد ب مهشيد
شادمهر فحش مي داد و در محترمانه ترين حالت كه بعيد به نظر مي رسيد، مي گفت كه تو دخالت 

  .نكن
و حتمـاً  . چند بار كه تكرار شود، ديگر جرات نمي كند كه به شما چيـزي بگويـد  : رابرت گفت

اگر كسي چنين كند، مردم چنان نگاه تحقيرآميزي به او مي كننـد  در پيش ما، . شرمنده خواهد شد
اين را كه گفت، شادمهر وارد بحث شد و تصميم گرفت كه بحـران  . كه نيازي به بيان حرفي نيست

  :فرهنگي ايران را بيش از پيش براي دوست قديمي اش روشن كند، گفت
چنـد  . نان اش را گرفـت و رفـت  من تازه ايستاده بودم كه جوان به سرعت . اين را مي گويي

امـا چنـد   . چرا نوبت را رعايت نكرد. نفري پشت سرش مقداري حرف زدند كه چرا اين كار را كرد
صـحبت از  . دقيقه بعد گوشم را تيز كردم و ديدم كه در صف زن ها صحبت از همان جوان اسـت 

اين اسـت كـه   . ت استچقدر پر دل و جرا. چقدر جسور است. كه مثالً چقدر برش دارد. كماالت او
در پيش ما، چنين . چرا كه مردم حق را به او مي دهند. نمي گذارد كه من به آن جوان اعتراض كنم
. انسان ها در دل خود مي گونـد كـه عجـب شـجاعتي    . كسي با عرضه تر جلوه مي كند تا بدكار تر

بگـذار ادامـه ي   . ردمسـرتان را درد آو . اين ها را ولـش كـن  . البته دارد روز به روز بهتر مي شود
  .آشنايي مان را بگويم

آن كسي كه مرا متوجه . به شما مي گويم. اگر گفتيد كه اين ها چه ربطي با آشنايي ما داشت
نـان ام را گرفتـه   . بـود  مهشـيد ساخت كه آن كه از قيمت زياد ميوه مي ناليد مامور ماليات اسـت،  

مرا كنار كشيد و گفـت  . ري مرا صدا مي زندبودم و داشتم از نانوايي خارج مي شدم كه ديدم دخت
شـوخي مـي   : بلند خنديدم و گفـتم . رئيس اداره ي ماليات: گفت. نه: گفتم. كه مي دانيد كه او كه بود

با اينكه تا . از خنده ي دائمي ام، از نيش هميشه بازم فهميده بود كه فرد مورد اعتمادي هستم. كنيد
من هم براي اولين بار به . ير اش اخالق مرا در يك نگاه فهميدبه حال مرا نديده بود، با درك بي نظ

. چهره ي او و مخصوصاً چشمان افسونگر اش خيـره شـدم و ديـدم كـه خنـده اش نـاقص اسـت       
: گفـتم . نه: از او پرسيدم كه شما مي دانيد كه آن نفر ديگري كه بود؟ گفت. چيزي به ذهن ام رسيد

زيبـاترين صـحنه ي   . زير خنده زد و سرش را پايين گرفـت به . مسئول تنظيم قيمت بازار ميوه ها
انگار كه مي خواست كه به هر صورتي كه شده خنده هايش را در زير چادر اش، بـا خـم   . عمر ام

او هـم تعجـب   . اما نمـي توانسـت  . كردن سر اش، با جمع كردن لب هاي غنچه گونه اش، پنهان كند
  . و آن صحنه، چه صحنه اي بود. كرده بود
انگار كه، انگار كه از آسمان نزول كرده بود، انگار كـه  . توانستم كه بدون او زندگي كنم نمي

از . خنده هايش را فراموش نمي كنم. براي من آفريده شده بود، انگار كه براي من آفريده شده بود
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و روال طوالني و معروف عشق ايراني مان از همان شب سر . و عاشق شدم. همان شب تب كردم
  .دوش آب سرد و تا انتهايش را كه البته به صورت خالصه قبالً گفتم. گرفت

امـا اينبـار، بـا احسـاس     . موضوع كه كامالً تمام شد، جو دوباره به صورت عادي بازگشـت 
  .بيش از پيش يصميمت

  .ويش، ويشي به پا خواست
انگار كـه   .همينطور كه راه مي رفتند، مار بزرگي، سر راه شان قد برافراشت. صداي مار بود

اينيدا خواسـت بـا آن چـابكي و سـرزندگي خـاص      . پول عوارض گذر از آن مسير را مي خواست
خود، با دسته چوبي كه در دست داشت، او را بكشـد، امـا بـا مشـورتي كـه كـرده بودنـد، از ايـن         
تصميم منصرف شد و از آنجا به بعد بر آن شدند كه اگر به جايي كـه احتمـال دادنـد كـه مسـتعد      

كـه حيـوان قـوي    مار است، رسيدند، پاهايشان را محكم تر به زمين بكوبند كه مار فكر كند  وجود
  .و برود رد كار خودشتري آمده است 

  .قدم زدند تا آنگاه كه ديگر وقت عصرانه بود
را كنار كشيد و براي بار ديگر ابراز عالقه ي خود را اينطور ابراز  مهشيدشادمهر، بار ديگر 

  :داشت
بيـرون   اتشـادي از چهـره   و يك لحظه نديدم كه آن شور و شوق . در خوشحاليامروز چق

دترين زن به نظـر مـي رسـد كـه شـا     . امروز واقعاً احساس كردم كه مفهوم غم را نمي داني. برود
بـا اينكـه   . با اينكه تو اولين كسي هستي كه من با او آشنا شدم و اين را همه مي دانند .روي زميني

از تو با هيچ دختري به چشم خريدار صحبت نكردم، اما بدان كه اگر لطف خـدا   من تا به حال غير
  .پيدا كنم را نبود، از بين هزار تا دختر خوب، باز هم نمي توانستم هيچ كسي مثل تو

اين بود ابراز عالقه ي هميشگي شادمهر كه معموالً هم به خاطر سنگين بـودن بـار پيـامي و    
همـراه مـي    مهشيدد و معموالً با اين پاسخ رندانه و طنز گونه ي احساسي، خوش فعل و قافيه نبو

  !شد كه تو به من عالقه داري و هر دفعه از خدا تشكر مي كني
. در جايي كه جويي در جوار آن جـاري بـود  . در سايه ي درختي. تصميم گرفتند كه بنشينند

ايد انـدكي خـيس بـودن    خاكي بودن آنجا و شـ . تنها مسئله ي مورد طرح، كثيفي محل نشستن بود
اما . چرا كه ديگر لباس هاي همه شان خاكي شده بود. آن هم مسئله اي با اهميت بسيار اندك. اش

چون قبل از گفتن حرف اش، آن را مزمـزه كـرد و   . مي خواست مطلبي را بگويد كه نگفت شادمهر
چـرا كـه مـا    . مي خواست بگويد كه مهم نيست كه كجا مي نشـينيم . فهميد كه حرف درستي نيست

بـا خـود فكـر    . اما اين حرف غلطـي اسـت  . خودمان از خاك هستيم و خاكي شدن مسئله اي نيست
. كرد كه پاكيزگي، مگر در نزد او، بي اهميت است كه مي خواهد آن را با دنيا خواهي مقايسـه كنـد  
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اش به همين خاطر، كه نكنـد حـرف   . ناچيز بودن اميال دنيوي جاي خودش، پاكيزگي جاي خودش
  .به خوبي در فكر شنونده ننشيند، از گفتن آن صرفنظر كرد

بلكـه بـرگ درختـي    . البته نه هر برگ درختي. برگ درختان، تنها گزينه براي سرو كردن بود
نـام  . البته بعداً، غير از اينيدا، ديگـران از خـوردن آن بـرگ هـا پشـيمان شـدند      . كه مخصوص بود

از بدي هـاي ديگـر آن، ايـن    . است كه دشمن دندان است نوعي ماده مخدر نرم. بود "پان"درخت، 
  !و با مقداري تعجب برانگيز آن هم تفي سرخ. حال تف كردن است است كه جونده ي آن دائماً در

آن برگ ها چندان خوش مزه نبود ولي چون درخت ميوه اي پيـدا نشـد، مجبـور بودنـد كـه      
به دهان همـديگر بگذارنـد كـه خـوردن اش     به همين خاطر، تصميم گرفتند كه آن برگ ها . بخورند

اين ها را در دهان شادمهر نمـي گذاشـت، ممكـن نبـود كـه       مهشيدتا جايي كه اگر . راحت تر شود
  .برگي كه شايد صد ها سال غذاي اجداد ما بود. حتي يك برگ هم از گلوي او پايين برود

فت و به درختي تكيـه  همينطور كه خستگي شان را در مي كردند، شادمهر يك متر عقب تر ر
  داد و گفت كه مي دانيد كه آروزي من چيست؟ 

  .نه: گفتند
 آرزو دارم كه يك شكم سير ناهار بخورم و همينطور كه از دور سفره كنار مـي روم، : گفت

در يك متري پشت من، متكايي گذاشته شده باشد و بالفاصـله عقـب بـروم و بـه آن تكيـه دهـم و       
  .د و سفره را با خم شدن مكرر و گرفتن ظروف مختلف، جمع مي كندخانم ام را ببينم كه مي آي

از پاسخ گويي به جواب شوهر اش عاجز مانده است لب بـه   مهشيداينيدا كه فكر مي كرد كه 
آخر زن ها چه گناهي كردند كه در طـول تـاريخ   . اين كار اشتباهي است. خير: سخن گشود و گفت

  .بايد نوكري مرد ها را بكنند
كه متوجه چيزي شده بود، سعي كرد كه مطلب را هر طور شده جمع و  مهشيدزمان  در اين

. كـور خونـده  : به صورت اينيدا نگاهي انداخت و بعد به صورت شـادمهر و آنگـاه گفـت   . جور كند
. البته اشكالي هم ندارد كه يك بار هم ما بياييم و شوهر هايمان را به آروزي شـان برسـانيم  . البته

براي اولين بار، همه به خاطر چنـين  . اين شرايطي دارد كه جاي گفتن اش اينجا نيستو البته خود 
و چنين خنده هايي، براي مردمي كه تربيت شده ي غـرب  . سخنان و افكار شهوت آلودي، خنديدند

  .كه البته ديديم كه پيش آمد و چه لذت بخش بود. هستند، كمتر پيش مي آيد
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۸  

  
  .م زدن ها شروع شددوباره راه افتادند و قد

  .مي شد گفت كه ديگر غروب شده استمدتي گذشت، تا حدي كه 
ديگر بـه آهسـته رفـتن    . آهسته، آهسته به سمت آن صدا نزديك شدند. صداهايي شنيده شد

امـا  . به نظر مي رسيد كه شايد دهكـده اي باشـد  . و به نگاه دقيق به اطراف نيز. عادت كرده بودند
جلوتر رفتند و از دور دهكده را ديدند و معلوم شد كـه حـدس شـان    . شدديگر صدايي شنيده نمي 

اينكه آيا اين كار درسـت اسـت   . اما مشكلي وجود داشت. آنها به مقصد رسيده بودند. درست بود
چـرا  . انسان را به فكر مـي انـدازد  . كه جلو بروند و بگويند كه ما امشب براي شام ميهمان شماييم

  .نه بربخورد و آنگاه كارهاي بدي بكندكه ممكن است به صاحب خا
 كه خالصه تصميم گرفتند كه به. اين فكر، چند ساعتي بود كه مغزشان را مشغول كرده بود

امـا هنگـامي كـه بـاز هـم      . هر چه باشد آنها هـم انسـانند  . دهكده بروند و خودشان را معرفي كنند
حدوداً صد متري ديدند، دچـار شـك    نزديك تر رفتند و دهكده را از البه الي درختان از فاصله ي

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هواي گـرگ و مـيش و نـور    . غروب بود و هواي تاريك. شدند
، قشنگ ترين گل ها را به صورت غيرواقعي طوري جلوه مـي دهـد كـه انگـار گياهـان گوشـت       كم

آن حيـاط  . ي رسـيد چه برسد به دهكده اي كه به صورت طبيعي گوشت خوار به نظـر مـ  . خوارند
  . خلوت و آن وسيله ي خوك بريان كن چرخان وسط ميدان

دهكده، دايره اي شكل بود كه مكان هندسي كلبه هاي آن، در محيط دايره ي آن واقـع شـده   
البتـه گـاه گـاهي همپوشـاني     . درون اين دايره خالي و خارج اين محيط، شروع درختان بود. بودند

هايي بودند كه تا چندين قدم در جنگل پيشروي كرده بودنـد بـي   كلبه . هايي هم صورت مي گرفت
تعداد كلبه ها شايد به سي عدد هم مي رسـيد  . آنكه وجودشان باعث قطع درختان اطرافشان شود
  .كه تمامي شان چوبي و اكثراً مستطيلي شكل بودند

، در پيش پـاي  يكي از اين كلبه هاي بيروني دهكده كه در البه الي درختان قرار گرفته بودند
ميهمانان در فاصله ي پنجاه متـري از دهكـده، در پشـت درختـاني     . ميهمانان ناخوانده قرار گرفت

پناه گرفته بودند و تصميم خودشان را براي معرفـي خودشـان بـه اهـالي دهكـده، بـازنگري مـي        
ان اين بودند از طرفي خوشحال بودند كه توانسته اند كه دهكده را پيدا كنند و از طرفي نگر. كردند

مدام از پشت درخت ها نگاه مـي  . كه نكند كه رفتار ميزبانان با آنها دور از شئونات مردانگي باشد
  . كلبه اي نظر آنها را جلب كرد. كردند و اين طرف و آن طرف دهكده را زير نظر مي گرفتند
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گـار صـاحب او   طوري كه ان. در بيروني ترين نقطه ي آن. اين كلبه در منتهي اليه دهكده بود
قصد داشت كه با اين كار اش ناراضي بودن خود را از اهالي آنجـا نشـان دهـد و از آنهـا فاصـله      

  .بگيرد
  .نزديك و نزديك تر رفتند

  .به نزديكي كلبه كه رسيدند، متوجه كسي شدند
  .دختري

. دختري كه ظاهرش نشان از غمگين بودن اش را مي داد. دختري، كه به ديوار تكيه داده بود
در روي زمين نشسته بود و طوري به دهكده پشت كـرده بـود كـه بـه نظـر مـي       . بيچاره دخترك

  .رسيد كه ديگر دلش نمي خواهد كه برگردد و يك بار ديگر هم كه شده به آن دهكده نگاه كند
از . ميهمانان، بـه وجـد آمـده بودنـد    . دلهره، مطلبي است كه در اينجا به اوج خود رسيده بود

هيجـاني تـا ايـن    . مخصوصاً زن ها كه ديگر به منتهاي آرزوي خود رسيده بودند. جاناين همه هي
زن ها طوري رفتار مي كردند كه انگار، . حد كه شبيه اش را در فيلم هاي سينمايي هم نديده بودند

از گير افتادن و محدود شدن به وسيله ي ديگران خوش شـان  . دلشان مي خواست كه گير بيافتند
يد به همين خاطر است كه در بعضي از جاهـا دوسـت دارنـد كـه دهنـده باشـند و نـه        شا. مي آمد
علت گذر چنين خياالت شهوت آلودي، اين بـود كـه آن دختـرك، پوشـش چنـداني بـه تـن        . گيرنده
و اين، دليل خوبي بود كه حس شـهوت كسـاني كـه نزديـك دو روز انسـان نديـده انـد را        . نداشت

ه پارچه اي در ميان تنه ي خود داشت و اندك شاخ و برگي كه سينه آن دخترك، تنها تك. برانگيزد
  .و البته بسيار سست. هايش را پوشانده بود

و بهتر ديدند كه از طريـق همـين دختـر وارد    . ميهمانان تصميم گرفتند كه وارد دهكده شوند
ده قدمي درخت ها را يكي پس از ديگري به پشت سر گذاشتند تا به . شوند كه خطرش كمتر باشد

  .دخترك همچنان نشسته و سرش را پايين گرفته بود. كلبه رسيدند
دختر، با شنيدن صداي پاهاي ميهمانان، كه تشـخيص اش، در سـكوت خوفنـاك آن دهكـده،     

سرش را باال گرفت  و ديد كه چهار انسـان سـفيد   . چندان كار سختي نبود، متوجه ورود شان شد
تا اين صحنه را ديد، به سرعت . د و به او خيره شده اندپوست شيك پوشي در جلويش ايستاده ان

  .از جايش بلند شد و مقابل شان ايستاد
البته . اين را همه متوجه شدند. انگار كه جن ديده باشد. رابرت، چند ثانيه اي، خيره شده بود

چـرا كـه بـاالپوش اش افتـاد و سـينه هـاي       . گذاشتند به حساب برانگيخته شـدن حـس شـهوت او   
دختري سبزه و خوش بر و رو كه سني حدود بيست و دو سـه سـال   . رنش كامالً مشهود شدمتقا

  . داشت
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صـدايش  . همينطور ايستاده بودند و به همديگر نگاه مي كردند كه صداي سـگي شـنيده شـد   
و در همـين زمـان   . دخترك سريع دويد و به پشت كلبه رفـت . شايد در پشت كلبه بود. نزديك بود

در . و فكر كردند كه ديگر كاري از دست شان بـر نمـي آيـد و گيـر افتـاده انـد      . دميهمانان ترسيدن
. امـا نـه  . حالي كه چيزي در دلشان، و مخصوصاً زن ها بود كه از گير افتادن خوش شان مي آمد

چنـد ثانيـه   . بلكه رفته بود كه از پارس كردن سـگ جلـوگيري كنـد   . دخترك نرفته بود كه خبر دهد
و اينبار سگي را به همراه آورد كه مدام بدنش را بـه پاهـاي باريـك و بسـيار     بعد، دختر، برگشت 

  .خم شد و روپوش خود را كه آنطرف تر درآورده بود بر تن كرد. خوش نقش او مي ماليد
باز رابرت با ديدن آن دختر در فكر فرو رفت و چهره ي كساني را به خود گرفت كـه انگـار   

  .اندچيزي را از دست داده 
پيدا شدن زن سي ساله اي از پشت درخت ها كه چهـل متـري بـا آنجـا فاصـله داشـت،       اما، 

  .دوباره او را از فكر كردن خارج ساخت
سينه هـايي  . و بلند باال و بد فرم. اما سيه چهره. زني بود، كه مي شد لخت مادرزاد خواندش

چـرا كـه چنـد    . هـم بـود  كه تخت بودند و نه تنها براي ميهمانان هوسناك نبودند، بلكه چندش آور 
آن زن بد فرم، . ثانيه قبل، اندام سفيد و سياه و سبزگونه ي دختري را ديده بودند كه نظير نداشت

روباه يا حيواني شبيه به آن شكار كرده بود و آن را بر دوشش انداخته بـود و بـا   . شكارچي بود
ناگهـان از الي دره ي   مـادر پسـر،  . بچه اي، شايد نـه سـاله  . پسر اش داشت از شكار برمي گشت

كوچكي، از روي صخره ي كوچك تري، و الي درخت هاي بزرگ تري، پيدايش شده بـود، آن هـا   
را ديد و بدون هيچ گونه توجهي، صورت اش را برگرداند و رفت كـه شـايد روبـاه را بـراي شـام      

  .شوهر اش سرو كند
اي آويزان داشت، برود و خبـر  ميهمانان گفتند كه نكند آن زن  كه تقريباً سياه بود و سينه ه

اميدشان اين بود كه شب را در آن كلبه يـا در همـان   . دهد كه تازه وارد هايي وارد دهكده شده اند
  .كه اين هم داشت خراب مي شد. جايي كه دخترك نشسته بود، سر كنند

دختر در حالي كه آرامش چهره اش به انسان روحيه مي بخشيد، از آنها درخواست كرد كه 
اينيدا هم كه هوش خوبي داشـت فهميـد   . زبان او را تنها اينيدا مي فهميد. ه داخل كلبه ي من بياييدب

كه اين تقاضا به خاطر مسائل شادي آفرين نيست، چرا كه به آن دختر نمي آمـد كـه چنـين كـاره     
  .پس، درخواست دختر را براي ديگران گفت. باشد

امـا آنچنـان كـه خـودش     . دختر آن دهكده باشد اصالً به او نمي خورد كه. دختر عجيبي بود
تعريف مي كرد، دختر يكي از كشاورزان آنجا بود كه البته چند وقتي بود كـه پـدرش را حيوانـات    

علت ناراحتي اش هم اين بود كه قرار بود فـرداي آن روز، كـه مقـارن بـا روز     . درنده كشته بودند
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عروسـي  . اولين عروسي دختر بود. ه باشدجشن ايالتي است، روز عروسي او با پسر رئيس دهكد
تنها و تنها آنقدر مي فهميد كه بـه  . با پسري كه نه تنها الل بود، از قوه عقلي خوبي هم بهرمند نبود

  .راحتي مي توانست دختر هاي مامان را از غير مامان تشخيص دهد
آن ظـاهر  آن هـم دختـري بـا    . اتفاق ناخوش آيندي بود كه داشت براي آن دختـر مـي افتـاد   

  .بسيار خوب و بهتر از همرديفان اش
و رابرت، تصور مي كردند كه هندي ها، مانند داخل فـيلم هايشـان، اكثـراً     مهشيدشادمهر و 

تا جايي كه مي گويند كه تمام دارايي هنـد، همـان چنـد نفـري     . خوش قيافه اند، اما اين درست نبود
  .ته بعالوه آن دخترو صد الب. هستند كه در فيلم هايشان بازي مي كنند

مثل اينكه بيشـتر كلبـه   . شامل دو اتاق. به درون همان كلبه رفتند و كلبه ي نسبتاً بزرگي بود
علت وجودي آن ها هم اين بود كه شايد پـدر و مـادراني كـه مـي     . هاي ديگر، تنها يك اتاق داشتند

ور از چشم بچـه هـا كـار    خواستند شب را با هم سپري كنند، مي رفتند به داخل آن كلبه ها و به د
  .و اگر نه، دماي هميشه خوب، و عوامل ديگر آنها را از ساخت خانه بي نياز كرده بود. مي كردند

او قول داده بود كـه در ايـن مـورد    . دختر از اينيدا اجازه گرفت كه برود و مدتي بعد برگردد
ت كه از پدرش به او ارث اوست و تنها چيزي اس خود كه آن كلبه برايو اين .به كسي چيزي نگويد

  .ي است و مي تواند مكان امني باشدشب خال نرسيده و مادرش به جايي رفته است و اينكه در آ
  .و رابرت كه مدام در دل آه مي كشيد، با دست پاچگي، شروع به صحبت كرد. دخترك رفت

  .يكي با او برود. نكند كه برود و خودكشي كند
  .واهي من بروم؟ آخر ما كجا برويمدر جوابش گفت، نكند مي خ مهشيد
  .ممكن است دست خودش كار بدهد. او ناراحت است. نه: رابرت

ديدم . نكند كه مهرش در دلت جا گرفته: اينيدا كه از حرف هاي رابرت تعجب كرده بود، گفت
  .كه يكسره به او نگاه مي كني و چيزهايي در سر مي پروراني

ان چندان اهميتي بگذارد، شروع كرد به تعريف كـردن  رابرت بدون آنكه به حرف هاي اطرافي
  . خاطره اي كه انگار اگر نمي گفت، مي تركيد. خاطره اي

. او بـا او رفـت  . روزي فهميدم كه كسي كه مـدت هـا در نظـرم اسـت، نظـر بـه ديگـري دارد       
هـا و  تن. ديگر هيچ چيز برايم اهميـت نداشـت  . در داخل پارك زير برج ايفل بودم. افسرده و مغبون

تنها دوست داشتم كه قدم بزنم و خوش چهره ترين اندام را پيدا كنم و به سويش بروم و پيشنهاد 
تـا اينكـه خواسـتم    . هيچ دختر تو دل برويي را در كنار رودخانه نيافتم. رفتم و رفتم. نزديكي دهم

ن سه دختر رفتم و بر روي يكي از صندلي ها نشستم كه ديدم بالفاصله قبل از م. خستگي در كنم
آنقدر خوب روي . وسطي شان دلم را گرفت. رفتند و بر روي آن نشستند و تقريباً جا را پر كردند
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. تازه از آب بيرون آمده بودند. سينه بندي داشت و شرطي كه هنوز خيس بود. بود كه حد نداشت
رفـتم و  اشـتم و  دمن هم كه به زبان فرانسه آشنايي كامـل  . و البته سينه هايي متقارن. تني بي لك

تا جايي كه ديدم كه لب بـه سـخن گشـود و از    . به حرف هايشان گوش دادم. در جلوشان نشستم
اين تعريف مي كرد كه سه بار است كه سينه هايم را عمل كردم و اگر مي بينيد كه اينگونـه انـاري   

  .به اين علت استشكل و خوش حالت شده اند، 
اكنـون، بـه   . م براي دوران جـواني و جـاهلي مـن بـود    كه البته اين كه براي شما تعريف كرد

  .خاطر تعريف اين خاطره، از اينيداي عزيز معذرت مي خواهم
شادمهر به خاطر اينكه جو افسوس ناك آنجا را به هم بزنـد، بـاز از شـهوت كمـك گرفـت و      

  خالصه آن شب چه كار كردي، عزيز؟: گفت
آن شب رفتم آنطـرف تـر   : بلند تر مي شدرابرت خنده اي كرد كه به موازات پاسخ اش مدام 

  .به به. و به به
چرا كه به احتمال زياد خودش هم چنـين ميهمـاني هـايي و    . اينيدا، به هيچ وجه ناراحت نشد

  .مجالسي را در پرونده ي خاطرات خود داشته
شما مردا هر كاري مي خواهيد مـي  . قبول نيست: ، شوهرش را كنار كشيد و گفتمهشيداما 

  .اما ما طوري خلق شديم كه دستمان بسته است. اتفاقي نمي افتد كنيد و
اينكـه  . مي داني چيسـت : شادمهر هم كه در جواب هاي كوتاه و شيرين متخصص بود، گفت

برايم مي گفتي كه چرا ارث زن نصف مرد است و از اين جور چيزها، به اين خاطر است كـه خـدا   
گفـت كـه   . تر آفريده و بعد متوجه شده كـه نامرديـه  شما زن ها را بسيار خوشگل تر و تودل برو 

بعضي موقع احساس مي كنم كه شـما زن هـا و خـدا    . بگذار حداقل يك تغييراتي بدم كه بهتر بشه
بگي برگـرد بـه هتـل و دسـت      اآلن اگرمثالً  .دست به دست هم مي دهيد كه مرد ها را ديوانه كنيد

  .مبزن و برگرد، من منت مي پذيرم و انجام مي ده
  واقعاً انجام مي دي؟: مهشيد

شادمهر كه در پهلويش نشسته بود، دستش را دور گردن اش حلقه زد و چيزي نمانـده بـود   
چرا كه بعيد مـي دانسـتند كـه    . رابرت و اينيدا به آن دو خيره شده بودند. كه بوسه اي نثارش كند

كشيد كه شادمهر بـه خـودش   زياد طول ن. شادمهر هم از حد بگذراند و بتواند حالي به حالي شود
  :گفت مهشيدآمد و در جواب 

البته اين جواب را در حالي داد كه فاصله صورت هايشان به يك وجب هم نمي رسـيد،  . حاال
تـاثير   مهشـيد به همين علت، نه تنها جواب بي معني شـادمهر در خنـده هـا و چشـمان خمـارآلود      

  .ود را به خاطر بياوردمي توانست سوال خ مهشيدنگذاشت، بلكه بعيد بود كه 
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در همين زمان، رابرت دست اينيدا را با يك دست اش گرفت و آن دست خود را هـم آورد و  
دستان نرم و لطيف اينيدا در دستان خود پنهان كرد و ماچ و بوسه اي آغاز شد كـه واقعـاً حرفـه    

آنقـدر ايـن غربـي هـا     . اما به هيچ وجه نويد نزديكي بيشتر را نمي داد. بسيار شهوت آلود. اي بود
عادت كرده اند كه چه وقت و چگونه خود را كنترل كنند كه هر كـاري را در هـر جـايي بـه انـدازه      

مثال همين جا، آنچنان ماچ و بوسـه  . متعالي خود مي كنند، بدون آنكه وارد حريم هاي ديگر شوند
تند و تـا آخـرش   ي گرمي كردند كه آدم دلش هري پايين مي ريخت كه نكند نفهمنـد كـه كجـا هسـ    

چـرا كـه اگـر    . اين چيز خـوبي اسـت  . اما به هيچ وجه چنين چيزي اتفاق نيافتاد و نمي افتاد. بروند
چنين نباشد، و اين عادت فرهنگي در بين انسان هاي يك اجتماع شكل نگيرد، دو نفر يـا يكـديگر را   

ست داشـتن مراتـب   در حالي كه دو! دوست ندارد و يا اگر دوست دارند، زن و شوهر خواهند شد
دارد و انسان مي تواند به صد ها نفر از جنس مخالف اش عالقمند باشد، بي آنكه بـه نزديكـي بـه    

و اين چيزي است كه مي تواند باعـث شـادي و تعامـل زيـاد محبـت بيشـتر در بـين        . آنها فكر كند
. هم مي گفـت و راست . مي ناليد كه در ايران نيست مهشيدچيزي كه . انسان هاي يك اجتماع شود

  .تا به كسي مي خندي، احساس مي كند كه نياز داري
مـي گفـت كـه    . در واقع مقايسه اي بود. ياد خاطره اي افتاد كه شادمهر مدام تعريف مي كرد

چرا كه ممكن . در ايران بعد از ساعت شش غروب يك دختر نمي تواند از پسري، ساعت را بپرسد
ف شب هم زنگ خانه اي را بزني و از او طلب مشروب اما در غرب، نص. است به شام دعوت شود

براي خودش و اينطور مي شود كه كني، مي رود و يك استكان براي شما مي آورد و يك استكان 
هم مي زنند و سر مي كشند و در همان خيابان گل مي گويند و گل مـي شـنوند و   استكان ها را به 

  !بدون اينكه اتفاقي بيافتد. خداحافظ، خداحافظ
امـا ايـن   . دختري كه رابرت را به ياد زير برج ايفل انداخته بود، بسيار شبيه همين دختر بود

و اين بسـيار بسـيار   . بلكه به صورت طبيعي چنين بود. دختر ديگر سينه هايش را عمل نكرده بود
چنـان كـه   . دختـري بـي نقـص و پـاك دل و صـميمي     . بر تو دل برو بودن آن دختـر افـزوده بـود   

هـم چنـدان بـدش نمـي آمـد كـه        مهشـيد و . م از رفتن نيم ساعته اش به تنگ آمده بـود شادمهر ه
چرا كه مي دانسـت كـه اتفـاقي كـه نخواهـد      . شوهرش را كه خراب زني شده است را مشاهده كند

تنها اين سوال باقي مـي  . بود مهشيدتنها بر تو كف رفتن شادمهر خواهد افزود و اين به نفع . افتاد
يك دختر فرانسوي در آن سر دنيا مي تواند باشد كه يكي ديگر در اين سر دنيا، با  ماند كه چگونه

  .طوري كه بيم خودكشي اش بسيار مي رفت. همان قيافه و البته با وضع زندگي بسيار بد تر
چـرا كـه در   . اينيدا، كه از دير كردن دختر نگران شده بود، گفت، نكند كه كـاري كـرده باشـد   

در . اساساً در اينجا زن انسان محسـوب نمـي شـود   . ختران بسيار زياد استاينجا ها خودكشي د
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اصوالً هيچ دختـري  . اتفاق افتاده استميليون سقط جنين دختر  چندهمين ده سال گذشته بيش از 
چرا كه مدام زير دست مردان . اينجا، زيبايي بدترين نعمت است. به پسري كه مي خواهد نمي رسد

  .جابه جا مي شوي
  .همه خوشحال شدند. آمد دختر
كه اگر نروم، به زور مي آيند . من بايد بروم به خانه ي رئيس دهكده. شما اينجا بمانيد: گفت

امـا  . درست است كه عقل سالمي ندارد. ضمناً من به ازدواج با پسر او راضي شدم. و مرا مي برند
. دوسـت اش دارم . مردانه ايو اندام قوي و . پدرش رئيس است و مهم تر از آن، ظاهر خوبي دارد

  .چرا كه همان پسر، بهترين پسر اين دهكده است
  .همه ناراحت شدند. دختر رفت

. در زدنـد  در همين حال، .و دو زوج. دو اتاق. شب نشده بود كه خياالتي وارد ذهن شان شد
 روسـري اش را كـه از لحظـه ي پيـاده شـدن از      مهشـيد . و بدون معطلي در را به زور باز كردنـد 

آن زمان با شادمهر مشورت كرد كه آيـا اشـكال   . هواپيما از سرش باز كرده بود، دوباره سر كرد
شادمهر هم گفت كـه حجـاب بـه محـيط بسـتگي      . دارد كه من روسري ام را جلوي رابرت باز كنم

امـا در آن زمـان   . اينجا اگر تنها همان چيزها را داشته باشي، از نظر من حجابت كامل اسـت . دارد
ممكن است كـه  . داشت روسري اش را به سر مي كرد، شادمهر گفت كه اين كار را نكن مهشيدكه 

همچنـان تشـخيص    مهشيداما . عقده اي باشند و اين كار آنها را تحريك كنند كه به تو تجاوز كنند
  .داد كه بايد روسري اش را بر سرش كند

  . آنها را گرفتند
. زني كه سينه هاي تخت بـدقواره اي داشـت  . بودآن زن خبر داده . نگراني شان، درست بود

  .آنها را بردند و در كنار ميز نشاندند
در حياط دهكده، ميز طويلي، به تقليد از جناب جوكي درست كرده بودند كـه در منتهـي اليـه    

رئـيس  . اما آن شب، آن صـندلي خـالي بـود   . آن يك صندلي قرار داشت كه جاي رئيس دهكده بود
چـرا كـه   . دشانسـي بزرگـي بـود   و ايـن ب . بود كه تا دو روز ديگر به دهكده بيايدحتي قرار ن. نبود

كـه او گفـت كـه او    . مي خواست به دختر بگويد كه برو و با رئـيس دهكـده برگـرد   اينيدا، در اتاق، 
  .نيست

آتشي به پا بود و دو حيوان بزرگ كه شبيه خوك بودند و البتـه خـوك نبودنـد، داشـتند بـر      
بـود كـه از دل   چـوبي  پسر هجده ساله اي مسئول چرخانـدن شـاخه   . ي شدندروي آتش بريان م

  . حيوان عبور كرده بود
  .دست هاي ميهمانان را باز كردند و پس از آماده شدن غذا، دستور داده شد كه بخوريد
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كه تقريباً جاي تمام صندلي ها به . هر طرف اش جاي سي نفر بود. طويل. ميز مستطيل شكل
. از هـيچ زنـي خبـري نبـود    . پسران دهكده، كه همگي كشاورز بودند پر شده بـود وسيله مردان و 

تـا جـايي كـه آنهـا را     . اصالً زن ها در آن دهكده حق نداشتند كه بعد از غروب آفتاب بيرون بيايند
مي ترساندند كه اگر مردي شما را بعد از اين زمان گيـر آورد مـال او هسـتيد و او مـي توانـد آن      

  .مند شودشب از شما بهر
. ولي بقيه اصالً خوش شان نيامـد . اينيدا تنها كسي بود كه مي توانست به آن غذا ها لب بزند

پس به ناچار، چيزهايي را پايين مي دادند كه نكند كـه نگهبانـاني كـه پشـت     . اما آنها مجبور بودند
غذا هـا را تـوهين    ، نخوردن آنبودند سر هر يك از آنها ايستاده اند و به احتمال زياد تهي از مغز

  .پس، ذره ذره، مزه مزه مي كردند. به خودشان تصور كنند و با چوب محكم بر مالج آنها بكوبند
پـس، اجبـار   . فهميد كه آنها چنين غذايي را دوست ندارند. نائب رئيس، فردي خوش قلب بود

بود، گوشت خـالص   هر چه. اما اينيدا، همچنان ادامه مي داد. را از خوردن آن غذا از آنها برداشت
از طرفي، . و خوردن آن نه به خاطر خوش مزه بودن، بلكه به عادت بستگي داشت. يك حيوان بود

  .مهشيدهر چهار نفرشان، بسيار خسته بودند و بيش از همه آنها 
آن دو زن ميهمان كه در كنار هم نشسته بودند، اولين زناني بودند كه در تـاريخ آن دهكـده،   

علت اين امر، دستور نائب رئيس . ند كه وارد جمع مردان شوند و دور ميز بنشيننداجازه يافته بود
شرم كرده بود و دستور داده بود كـه كسـي اجـازه    . ، روسري داردمهشيدآخر ديده بود كه . بود

چرا كه با خـود مـي گفتنـد كـه زنـاني كـه       . البته آنها هم نمي كردند. ندارد كه به آنها جسارتي كند
در آن دهكـده، بـه علـت    . ن را پوشانده اند، احتماالً، ميل به نزديكـي نخواهنـد داشـت   چنين خودشا

لخت بودن دائمي بسياري از زنان و مردان، يار خوب، هميشـه پيـدا مـي شـد و ديگـر نيـازي بـه        
اين درست بر خالف چيزي بود كـه اينيـدا از آزار و اذيـت دختـران و     . تجاوز و آزار و اذيت نبود

خالصه اينكه، آزادي . ارانه ي دهكده اي ها تعريف كرده بود كه بسيار عجيب بودروحيه تجاوز ك
در حجاب، به خوبي فطرت آنها را متوجه ساخته بود كه كسي كه پوشش مناسـبي دارد، ميـل بـه    
نزديكي ندارد و نزديك شدن به او، نه تنها درد سر دارد، به هيچ وجه هـم نمـي توانـد بـراي مـرد      

و زنان لخت هـم آنهـا را مـي    . دچار حالتي مي شدند. ي كه زنان لخت مي ديدندمردان. جذاب باشد
  .ديدند و دچار حسي مي شدند و سپس در هم مي آميختند

تنهـا نـاراحتي   . كه مبادا بخواهند بـا زنـان كـاري كننـد    . اين شد كه نگراني شان برطرف شد
كـه فـردا ظهـر    . ا فـردا صـبح گرسـنه   گفته شده بود، يا اين غذا، يا تـ . شان، اين بود كه غذايي نبود

عروسي پسر رئيس دهكده است و چون از دهكده هاي ديگر هم به اينجا دعوت مـي شـوند، تنـوع    
تصـميم  . باب طبع ميهمانان خواهـد بـود   از غذا ها يكي ،غذا ها بيشتر خواهد شد و به احتمال زياد
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و تـا زمـاني كـه    . شـود بر آن شد كه تصميم گيري در مورد ميهمانان به شـخص رئـيس سـپرده    
  .است بايد از آنها مراقبت شود كه فرار نكنند قصررئيس در 

از طرفي، اين مهرباني و استقبال نسبتاً خوب از ميهمانان مي توانست به خاطر اين باشد كه 
به همين خاطر نائب رئيس كه از نشاني هـاي دقيـق اينيـدا از    . اينيدا گفت كه رئيس مرا مي شناسد

نشانه هايي داده بود، خطر نكرد و گفت كه بگذار كده ها، زمين، اسم روساي ديگر دهتاريخ آن سر
حاال شايد آمد و ايـن دختـر، واقعـاً    . كه اين يك شب را به آنها اعتماد كنم و دست خودم كار ندهم

دختر جناب جانتامانا بود و اگر روزي متوجه شوند كه من آن را بـه كشـاورزان دهكـده داده ام،    
در برنامـه ريـزي    عصـرانه،  را بـه عنـوان   كنند و آن گوشت هـا را گوشتم را قرمه قرمه مي حتماً 

  .خواهند دادوعده هاي غذايي سگ هاي قصر جاي 
بـا خـود   . نائب در همين فكر بود كه ناگهان صداي آروق بلندي بـه فكـر كـردنش پايـان داد    

را بـد   داشـت هم بين كشـاورزان  از رواج زيادي  را كهاين عمل آروق زدن  من بتوانمپنداشت اگر 
شايد علت اصلي رواج چنـين  . ام، كمك بزرگي به فرهنگ دهكده كرده شود تا ريشه كن دهمجلوه 

آنها هنگامي كه غذا را مي ديدند، آنقدر با اشتها غـذا مـي   . ولع اهالي بود هاي باعملي، غذا خوردن 
يـك غنـي   آنقد بود كـه  د مي بردند، خوردند كه به واقع مي شد گفت كه لذتي كه از غذا خودرن خو

  .از خوردن چلو كباب نمي برد
اينيدا اينقدر خوشگل بود كه اندام كشيده و سينه هاي اناري آن دختر هم، به هيچ وجه نمـي  

همگي شان شام را خوردند و چشـم هـا بـه    . توانست گزندي به بي قياس بودن زيبايي او برساند
نائب بلند شد و گفت كه امشب هيچ خبـري  . داشت خيره شدسوي اينيدا كه پوشش نسبتاً كم تري 

. اما چشم ها همچنان خيره بودند. و با اين كار آب سردي بر روان كشاورزان طماع ريخت. نيست
  .اما اينبار با نااميدي

  .فردا مراسم جشن تنها پسر دهكده بود و سور و ساتي در آستانه ي به پا شدن
صداي طربنـاك ضـربات   . به اي آرام آرام وارد حياط شدندناگهان، رقاص هايي از درون كل

هشت دختر، دور تار دور هم مي چرخيدنـد و بـا   . جشن آغاز شده بود. موزني به تبلي شنيده شد
تو گويي بازي چـرخ و  . لباس هايي كه نشاني از هندي بودن در آن ها ديده مي شد، مي رقصيدند

  .فلك است
مگر در . هايي كه در فيلم ها مي بينيد واقعيت خارجي ندارند اينيدا گفته بود كه معموالً رقص

اما ديديم كه جناب جوكي مي خواسـت كـه بـه چنـين فـيلم      . آن هم نه به آن صورت. ايالت پنجاب
  .هايي جامه ي عمل بپوشاند
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در دل جنگي كه روشنايي اش تنها چند . اين صحنه ي رقص، ميهمانان را به وجد آورده بود
در اطراف آن محوطه روشن كرده بودند، در جايي كه هيچ كس فكـر نمـي كـرد كـه     آتشي بود كه 

ايـن را هـم   . كسي زندگي كند، كساني زندگي مي كردند كه مجالس رقصي چنين به پـا مـي كردنـد   
. مثل اينكه جناب جوكي، براي فرهنگ سازي و ارزشمند كردن شخصيت زنان درسـت كـرده بـود   

. مگر خود بخواهند. آمدند و كسي حق نداشت به آنها وارد شودآن رقاصه ها از خارج دهكده مي 
كه معموالً هم مي گشتند و خوش اندام ترين مرد، و اگر يافت مي شد، مردي كه اندك لبخنـدي بـر   

در آن شب، تنها هر هشت رقاصـه، كـه   . و با او مي خوابيدندرا انتخاب مي كردند لب داشته باشد 
الي چوب هاي كلبه نگاه مي كردنـد و از دسـتور بـر غيـر مجـاز       داشتند مراسم غذا خوردن را از

و ديگر . بودن تجاوز به آن دو زن خوششان آمده بود، خواستار هم خوابگي با نائب رئيس بودند
 كه آن شب، نائب هم. مگر پسر هجده ساله كه چوب را مي چرخاند. از هيچ كس خوش شان نيامد

چـرا  . شده بود، يكي از آنان را به درگاه پذيرفت و خوابيـد از انجام آن عملش بي اندازه خوشحال 
و . كه جوكي دستور داده بود كه هيچ رئيس و نائبي نمي تواند همزمان بـا دو نفـر همبسـري كنـد    

  .اگر مي شنيد كه كسي چنين كرده، حالش را به سختي مي گرفت
ايـن امـر فقـر     شايد علت اصـلي . بسيار خشك. مردم دهكده به هيچ وجه اهل شوخي نبودند

  .دراز مدت و از بين رفتن روابط خانوادگي و سختي زندگي بود
ميهمانان هم ماننـد ديگـر اهـالي    . ميهمانان را به گوشه اي بردند و بر صندلي هايي نشاندند

در همين زمـان، كسـي از    .ساعت حدود دوازده بود. دهكده روي نگاه شان را به رقص ها دوختند
برگشـت،  . ش به تكه چوبي كه به عنـوان نـرده اسـتفاده مـي شـد، خـورد      مقابل شان رد شد و پاي

اينيدا توضيح داد كه . دستي كشيد، پاشد و برگشت و به راه خود ادامه داد ،نشست و به آن چوب
بعد از اينكه اين توضيح را داد بلند شد و روي زمين . او با اين كارش از آن نرده عذر خواهي كرد

احساس خستگي و خواب آلودگي زيـاد، رفـت و در كنـار     و از روي يد اورابرت هم به تقل. نشست
چند دقيقه بعد، دو تن از ميهمانان كه چنين مراسم بزم زنده اي براي شان به هـيچ  . او دراز كشيد

. ، داشت جگرشـان حـال مـي آمـد    مهشيداما شادمهر و . جذاب نبود، به خواب رفتندجديد و وجه، 
ري دستور داده بودند كه بياينـد و بـا آن زنـان برقصـند و بـه بيـاني       مردان بي مغز دهكده را طو

قافـل از اينكـه نـه تنهـا بـا ايـن كـار بـر         . شادي كنند و بعد رها كنند و بروند و آنطرف تر بايستند
آخـر ايـن   . ، بلكه روحيه تجاوز گري را در مردان پرورش مـي داد شدشخصيت زنان اضافه نمي 

آخر درست كردن چنـين مراسـمي و رقـص    . ردن شخصيت زنچه روشي است براي ارزشمند ك
بلكه فقط مردان را تو كف مي برد و توليد اين سـوال  . زن ها، براي زن ها كه توليد ارزش نمي كند

. و اگر نه، غير از نزديك خواهي در مردان تاثير ديگري ندارد. كه چرا آن زن ها در برشان نيستند
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در . مي گفت و در واقع داشت ادعاي معرفت مي كرد مهشيده اين ها، حرف هاي شادمهر بود كه ب
مي گفـت،   مهشيدحالي كه خود او چشم از رقاصه ها بر نمي داشت و وقتي داشت اين ها را براي 

  .مدام به زنان نگاه مي كرد و آنها هم به و او و لبخندي پشت لبخندي
شق بازي افراد وسـط بـزم   حتي چند دفعه به وجد آمده بود و با دستانش صحنه هايي از ع

  .نشان مي داد مهشيدرا به 
آخر، آن مرد هاي دهكده اي، كه با زن ها مي رقصيدند، كـف  . شايد شادمهر راست مي گفت

قبـل از اينكـه وارد دور رقـص شـوند،     . اين امر به خوبي از چهره شان مشـخص بـود  . مي كردند
دست رقاصه ها را در دست مي گرفتند، آن زمان كه . نيش شان تا حلق باز. چهره اي شاد داشتند

و آن زمان كه دست شـان  . روحيه اي پر استرس. چهره اي نگران كه نكند بيش از حد محبت كنند
شايد چنين مراسم به سـود زنـان   . انگار كه شادمهر حق داشت. را رها مي كردند، ناراحت و نادم

اي از مردي تقاضا مي كرد كـه بـرو    شايد اگر رقاصه. چرا كه مردان را در كف گذاشته اند. باشد
كـافي  . و به هتل دست بزن و برگرد، چنين كاري را مي كرد، اما آن حرف شنوي اش مـوقتي بـود  

بود كه رقاصه به قول اش وفا كند و شب را با مردي بخوابد و اگر تنوع زنان زيـاد باشـد، ممكـن    
اين درست است . برگردد است كه مرد حاضر نشود كه برود و به پشت كمرش هم دست بكشد و

كه شايد مردان كف كرده بودند و بندگي را به آخرين حد خود رسانده بودند، اما تصور كنيـد كـه   
. آنگاه بدبخت تر از آن زنان چه كسـاني بودنـد  . چنان دستوري داده نمي شد كه كسي دست نزند

آنگـاه  . د كـه بخوابنـد  كساني كه بدون اينكه ذره اي ناز آنها كشيده شـود، مجبـور بودنـ   . هيچ كس
زن . چيزي كـه در جاهـايي كـه دسـتور جـوكي نيسـت، هسـت       . ديگر برنده ي اصلي مردان بودند

و چه بهتر كه اين تو كـف  . كه مرد را در كف فرو برد. هنگامي لذت مي برد كه نازش كشيده شود
كـي را زيـاد   چرا كه كمي پوشش تمايل بـه نزدي . فرو بردن، نه به خاطر نبود نيمي از پوشش باشد

اين مي شود كه نـاز كشـيدن از   . در واقع نزديكي روحي. بلكه به خاطر شخصيت او باشد. مي كند
به نفـع زنـان   . زن، از همان ابتدا شروع مي شود، نه از زماني كه پوشش اش نزديك به صفر است

  . است اگر دريابند
واسـت كـه جملـه ي    اما شـادمهر خ . ديگر از سخنراني هاي شادمهر خسته شده بود مهشيد

  :گفت. ديگري بگويد و بد خاموش شود
اين مـردان را نگـاه   ! انسان دلش مي خواهد كه اگر دست كسي را گرفت، پاي او را هم بگيرد

آيـا چيـزي جـز    . امـا نمـي تواننـد   . كن، تا حدودي پيش مي روند به اين اميد كه تـا آخـرش برونـد   
اگر بگوييم كه باشد، پـس تمـام ايـن زن هـا      .سرخوردگي و عقده اي شدن برايشان باقي مي ماند

اين طور مراسم، تنها و تنها انسـان  . زير اين ها بخوابند، آنگاه ديگر چيزي از زن ها باقي مي ماند
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به بيان ديگر، با اين طور رفتار ها، يا زن ها برنده انـد،  . نزديك خواه مي كند. ها را تو كف مي برد
گر عقل باشـد و پـس از آن حجـاب ناشـي از عقـل، هـر دو برنـده        و ا. مثل اين، يا مرد ها، مثل آن

  .هر دو ناز خواهند كرد و نياز خواهند ديد. خواهند بود
. ، كه قبالً تمام اين ها را از شادمهر شنيده بود، ديگر دوست نداشت كه چيزي بشـنود مهشيد

  .ودچيز ديگري بشن مهشيدو البته شادمهر هم مطابق قولش عمل كرد و نگذاشت كه 
آتـش رو  روشـنايي  همينطور، يك ساعتي، داشتند مراسم را نگاه مي كردند كه البته هنگامي 

به زوال مي نهاد، مرداني سوء استفاده مي كردند و دست به كارهايي مي زدند كه چون خيال زن 
در ضـمن، نزديكـي در آن حـد    . ها مطمئن بود كه پيشروي نخواهد داشـت، از خدايشـان هـم بـود    

در نتيجه، زن ها هم چندان ناراضي نبودند كه . كه مغز تا حدود زيادي از كار مي افتد چيزي است
چرا كه هر چـه باشـد انسـان انـد و مـالش، مـالش       . با آن كارگران سيه چهره ي بدتركيب بخوابند

و . و همينطور آن دختر، كه پدرش مدت ها نائب رئـيس بـود و مـرد   . از هر كسي باشد حال. است
و شادمهر خودمـان را چـرا   . بود و حاضر بود كه با پسر ناقص العقل رئيس بخوابد در كف مانده

اما نمي توانست يك لحظه چشـم از آن زنـان   . او، آخر آشنايي با حكمت و معرفت بود. نمي گوييد
پس، هنر كردن اين است كه ديگري را به هر روشي، بـا دوز و  . اين خاصيت نزديكي است. بردارد

  .يك كني، از آن به بعد خود او خواهد آمدكلك به خود نزد
امـا دستشـان را   . چند نفري آمدند و آن ها را پس از بيدار كردن به كلبه اي راهنمايي كردند

بستند كه فكرهايي كه بي شك با ديدن آن مراسم به ذهن شان رسـيده بـود، قابليـت عملـي شـدن      
اما آنقدر خسته بودند كه چشـم را  . ه بودبا اينكه دست ها و پاهايشان بست. خوب خوابيدند. نيابند

  .بستند و تا نزديكي هاي صبح كه چنين بود
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  .ديگر كامالً صبح شده بود و خورشيد براي چند هزارمين بار، خودش را نشان داد

كلبـه اي كـه آن شـب نقـش     . عده اي داشتند به سمت كلبه مـي آمدنـد  . صدا هايي شنيده شد
امـا اينبـار   . و بي معطلي قفل در را برداشتند و در را باز كردند. در زدند. زندان را بازي كرده بود

و دستور داده بود كـه ميـز   . رئيس آمده بود. بلكه به خاطر شرمندگي. و توبيخ. نه از روي توهين
مرغ هايي برشته طبخ شوند كه . صبحانه اي درست كنند كه دست كمي از ميز ناهار نداشته باشد

نائـب  . و همه چيز را مـي دانسـت  . رئيس از پيش جناب جوكي مي آمد. رسنه اندميهمانان بسيار گ
  .شانس آورد كه با ميهمانان خوش رفتاري كرده بود

آمد و پرسيد كه شما  پسر هجده ساله ي چرخاننده ي چوببر سر ميز صبحانه نشستند و 
ب اش بر او گذشـته  كه مدهوش از جرياني بود كه ديش آن پسربيچاره . چه ميوه اي دوست داريد

هنوز خوب از جريان مطلع نشده و نمي دانست كـه مهمـان آن روزش، صـاحب تمـام ميـوه        بود،
چرا كه رسم بر اين بود كه در آنجا ابتدا مي آمدند و سوال مـي كردنـد كـه چـه ميـوه اي      . هاست

كنـيم،   كـه اگـر بـاز ريشـه يـابي     . دوست داريد و بعد مي رفتند و آن ميوه ي خاص را مي آوردند
  !هستريشه در اقتصاد ضعيف آنجا داشت كه ريشه ي تمام فرهنگ هاي غلط نيز 

. هر چه منتظر ماندند كه رئيس بيايد و هنگام خوردن صبحانه با آنها باشد، نيامد كـه نيامـد  
  . پس، نيامدن اش اشكالي نداشت. مثل اينكه مشغول بر پا كردن جشن عروسي پسرش بود

و  كه در آن صبح ديده شده بود، مسواك زدن هاي پر سـر و صـدا  تنها چيز ناخوش آيندي 
چرا كه ديگر به نبودن حتي يك فرد تو دل بـرو،  . گرفتي اهالي بود كه در ملع عام انجام مي طوال

  .در كل دهكده، عادت كرده بودند
رئيس دهكده از جناب جوكي اجازه گرفته بود كه چون عروسي پسـرم اسـت، دوسـت دارم    

جوكي هم پذيرفته بود و او را مورد تشويق قرار داد كـه چـه خـوب    . ه ي خودم باشمكه در دهكد
تا رئيس دهكده وارد دهكده شد خبر دادند كه دختـري  . كردي كه در چنين روزهايي جشن گرفتي

و . مي گويد دختـر جانتامانـا كومـار ام   . را دستگير كرده ايم كه ادعا مي كند كه اينيدا كومار است
رئيس داشت دلش مي تركيد كه نكنـد كـه بـا او كـاري كـرده      . را به رئيس نشان دادندرفتند و آن 

بـراي همـين سراسـيمه بـه كلبـه      . چرا كه شنيده بود كه دختر عموي جوكي، گم شده است. باشند
زندانيان رفت و آنها را آزاد كرد و با صبحانه ي دلچسبي پذيرايي كرد كه نكند كه خاطره ي بـدي  

  .ي جوكي تعريف كنندرا از آنجا برا
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زمـاني كـه بـا ماشـين     سـت در  در. اين ها فكر هايي بود كه اينيدا در پيش خودش مـي كـرد  
  .رئيس، داشتند به سوي قصر مي رفتند

  .تا قصر نيم ساعتي راه بود
مخصوصاً اينيدا كه نتوانسته بود در روز اصـلي جشـن ايـالتي در    . چندان خوشحال نبودند

روز بعد از آن هم مراسم كوچك تري  يكيك روز برگزار مي شود و  جشن ايالتي در. قصر باشد
به همين خاطر، آنها مي توانستند براي اختتاميه ي مراسم خود را . براي نزديكان برگزار مي شود

  .و اين مي توانست موجب خوشحالي نسبي اينيدا و همراهان او شود. به قصر برسانند
. چرا كه براي آنها چنـدان فـرق نداشـت   . ناراحت نبودند اما زوج ايراني، آنچنان كه گفته شد،

آنها به عمق طبيعت بكر هند رخنه كرده بودند و بهترين ماه عسل هاي طول تاريخ بشر را تجربـه  
كه از چيزي كه در مرتفع ترين نقطه ي تجسم اش هم مي گذشـت،   مهشيدمخصوصاً . كرده بودند

را در عمل ديده بود و هيجاني را تجربه كرده بـود كـه   فراتر رفته بود و تمام اين تجسمات خيالي 
خـدايا شـكرت كـه مـا را خـوش      "به همين خاطر، ورد زبان شان اين شده بـود كـه   . كم نظير بود

  ."شانس آفريدي
ي را مي رفت كه اگر چه سطح خوبي نداشت، اما منظـره ي اطـراف آن   جاده ا مسير ،ماشين

  .توليد نمي كرد، هيچ ماللي را در مسافرين مسير آنقدر زيبا بود كه رانندگي آهسته
ديگـري بـه    سـمت اما اينبار از . ماشين همچنان حركت كرد و كرد تا خود را به قصر رساند

به همين خاطر بود كه شادمهر كه راننده بود سوالي كرد كه آيـا  . از سمت شرق. قصر وارد شدند
قصـر آنقـدر بـزرگ بـود كـه      . گفت راست هم مي! اين همان قصري است كه پريروز ديده بوديم؟

درخت ها كـه پايـان يافـت، ديگـر قصـر بـه       . نماي شرق و غرب اش چندان شباهتي به هم نداشت
  .ناراحت شد كه چرا آن سوال را پرسيدم گفته اشطوري كه شادمهر از . خوبي مشخص شد

 سـت جوكي از دور ديده مي شد كه در بـين ده هـا زن زيبـا رو مـي لوليـد و نوشـابه اي بد      
كه صحنه اي كه مي  چرا. سرنشينان تعجب كرده بودند. ماشين وارد محوطه ي اصلي شد. داشت

محوطه تـا دلتـان    آن. نداشتروز جشن كرده بود، تطابقي  دومينديدند با آن تعريفي كه اينيدا از 
  .بخواهد شلوغ بود

  .يك روز به عقب انداخته استچند دقيقه بعد معلوم شد كه جوكي جشن را 
اسم استقبال گرمي صورت گرفت و يكي از بزرگ ترين جشن هاي هندوستان در شـرف  مر
  .آغاز بود

نتوانسـته   مهشيدچيزي كه باز . فوق العاده باشكوه بود. در آنطرف رقص ها آغاز شده بود
تصـور مـي    مهشيدجشن پرفروق تر از چيزي بود كه . تصور اش به آن برسددادن بود با پرواز 
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ر كل مسير با خودش ور مي رفت كه اين جشن را بزرگ تر تصور كنـد كـه هنگـام    با اينكه د. كرد
اينيدا به او گفته كه هر جا كه رفتم و . ديدن اين همه انسان هاي شيك پوش و با كالس شكه نشود

چرا كه اينيدا هم براي اولين بارش بود كه . حق هم داشت. هر جا ايستادم، تو بايد در كنارم باشي
  .ه جاي پدرش، به عنوان رئيس كل امالك او معرفي شودمي خواست ب

جوكي به آنها پيوست بعد از يك سري روبوسي ها و دلم براتون تنگ شده بودن هاي زياد، 
   .و هر كجا مي رفتند او هم با آنها مي رفت

حداقل اش اين بود كه دريافتند كه جوكي هيچ تقصيري در گم شدن آنهـا و پيـدا نشدنشـان    
  .نقشه ي پليدي نيزو . نداشت

جوكي پرسيده بود كه در ايـن  . وارد قصر شدند و عظمت قصر موضوع بحث را عوض كرد
جوكي، جواني بـود كـه   . گذشت چونمدت كه در جنگل ها بوديد براي من تعريف كنيد كه بر شما 

  .رتنها موي سرش بلند تر بود و لبخند اش كوتاه ت. از نظر ظاهري، بسيار به شادمهر شبيه بود
در درون قصر اتاق هاي مخصوص لباس بود كه هر زن رقاص مي توانست لبـاس خـود را   

جوكي سيستمي چيده بود كه هـر كـه هـر چـه دوسـت      . از بين صد ها لباس انتخاب كند و بپوشد
آن روز، بـراي اولـين بـار    . داشت را مي توانست از داخل قصر تهيه كند و در جشن استفاده كنـد 

م كساني كه براي ايندا كار مي كردند، به وسيله ي جوكي بـه ميهمـاني دعـوت    اكثر كارگران و تما
  .شايد چيزي حدود چهار هزار نفر. شده بودند

صحنه اي كه باعث شده بـود  . تمام قصر و در و ديوار آن محوطه قلقله و عيش و نوش بود
هـا عكـس از    دوربين عكس برداري خود را كه در قصر جاگذاشته بود در آورد و صد مهشيدكه 

مـي  تـا   مـي شـدند  عكس هايي كه حتمـاً مـي بايسـت سانسـور     . اتفاقات ريز و درشت آنجا بگيرد
  .نشان دهدتوانست به اطرافيان و بستگانش 

در . زمان ها گذشت و وقت ناهار شد و اينيدا رفت و در منتهي اليه ميز بسيار طويل نشسـت 
آن مستطيل بالغ بر صـد نفـر نشسـته     يك صندلي مجلل جاي مي گرفت و در طول فقطضلعي كه 

  .دن فرمان بدهدرخوعمل بودند كه منتظر دستور اينيدا بودند كه به 
و در سمت راسـت رابـرت، شـادمهر و در سـمت     . در سمت راست اينيدا رابرت نشسته بود

امـا در سـمت چـپ     .و بعد خالي و بعد جانشين جوكي در قصر و بقيـه مـدعوين   مهشيدراست او 
طـوري كـه   . رست در جلوي رابرت، جوكي نشسته بود و مدام خنده هاي كوچكي مي زداينيدا و د

  .از حركات او تا حدودي خوش اش آمده بود مهشيد
بعد از اينكه غذا ميل شد، جوكي دستور داد كه همه از دور ميـز خـارج شـوند و در بيـرون     

  . قصر به عيش و عشرت بپردازند
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  :گفت. سخنانش شنوندگان را شكه كرد در اينجا جوكي لب به سخن گشود و با
مي . به شما خوش گذشت؟ نمي خواهد چيزي بگوييآيا در اين چند روز دختر عموي عزيز، 

من مـي دانـم كـه    . اما اميد وارم خوش گذشته باشد. دانم كه حتماً در بعضي اوقات ترسيده بودي
هنگـامي كـه در   . لي كـرده بـود  آن را يكي از افراد من خـا ! هواپيماي شما بنزين اش تمام شده بود

تميـز كـردن يـك اتـاق و     . شكستن شيشه كار مـا بـود  . داخل هتل متروكه سرگرم قدم زدن بوديد
. حتي دستگيري شما و برگزاري مجلـس بـزم در دهكـده   . همچنين گذاشتن شيشه هاي پرمقاومت

  .اين همه را من تدارك داده بودم
ن فرودگاه خاكي كه داده بودم بازسازي اش اگر بپرسي كه از كجا مي دانستم كه شما در آ

. كردند، فرود مي آييد بايد بگويم كه من بهتـر از هـر كسـي از روحيـات دختـر عمـويم خبـر دارم       
  .اشاره كرد مهشيدبه . البته مثل اينكه خانم دكتر هم اينطور بودند. ماجراجو و دوست دار هيجان

اسـت و دكتـر    مهشيداسم ايشان . بار كه گفتميك : آنگاه اينيدا با حالتي تقريباً عصباني گفت
  . تو با چه اجازه اي مهمانان مرا اذيت كردي؟ تو واقعاً پسر عموي بدي هستي. هم نيستند

خودت تعجب نمي كني كه چطور شده كـه  . ما هميشه مراغب شما بوديم. چرا نگراني: جوكي
هميشـه  . كه ته دلت خوشت آمد اما مي دانم .توانستيد شش ساعت از آن جنگل به سالمتي بگذريد

حدس مي زنم كه  تـو  . اتفاقات ماجراجويي و حادثه هاي هيجان انگيز. عاشق چنين اتفاقاتي بودي
  .ته دلت از من راضي هستي

به اين خاطر كه ديد كه چقدر جوكي خالصـانه بـه دنبـال رضـايت دخترعمـويش مـي       : اينيدا
ري كرد و قـول گرفـت كـه ديگـر تكـرار      گردد، بر درست بودن حدس جوكي صحه گذاشت و تشك

  .و جوكي هم پذيرفت. نشود
در بيرون قصر، زن ها كماكان مي رقصيدند و هر چه مـردان از آنهـا طلـب مـي كردنـد، بـا       

  .كمال ميل انجام مي دادند
در همان زمان، نگاه هاي نـه چنـدان   . بعدظهر شد و همگي به دور استخر بزرگي جمع شدند

بر آن داشت كه روسري اش را دوباره سرش كند تا با ايـن كـار آن نگـاه    را  مهشيد ،جالب جوكي
جوكي با خود تصور كـرده  . كه البته در اين كار موفق شد. كند قطعهاي نه چندان جالب جوكي را 

. پس با خود گفت كه حتماً از آن زن هاي رهـا اسـت  . بود كه دختري مسلمان حجابي به سر ندارد
را هم ديده بود كه مرد را از پا در مي آورد، پـس بـا خـود فكـر      مهشيد و اينكه خنده هاي مهربان

اما بعد از ديدن روسري بر سر او، ديگـر بـه خـود    . هم مانند ديگر زنان است مهشيدكرده بود كه 
بلكه بيش از پيش با او صميمي تر و نزديك تر شـد  . اجازه ي چنان نگاه هاي جسورانه اي را نداد
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ماننـد خـواهر مـن     مهشـيد د كه جوكي گفت كه با اينكه خواهري نداشـتم، امـا   و براي اولين بار بو
  . است

بعد از آن از شادمهر تقاضا كرد كه هر چند مدت يك بار به هند برونـد و بـه جـوكي سـري     
تا جايي كه رابرت مانـده بـود   . از آن به بعد، جوكي و شادمهر بسيار به هم عالقه مند شدند. بزنند

يكي سراسر قيـد و بنـد و ديگـري كـامالً     . ان هاي متفاوتي با هم كنار آمده اندكه چطور چنين انس
اما رمز دوست داشتن شان اين بـود كـه هـر دو بـه گسـترش مهـر و عاطفـه بسـيار عالقـه          . آزاد

  .داشتند
جوكي، هنگامي كه از صميمي اتش با شادمهر مطمئن شده بود، تصميم گرفت كه دسـت بـه   

در همين زمان اينيدا و رابرت تصميم گرفتند كه به داخل قصر برونـد و   اتفاقاً. ريسك بزرگي بزند
 آنگـاه كسـي را صـدايي   جوكي گفت كه همين جا بايستيد و . اين راه را براي جوكي هموار تر كرد

كمتر از يك دقيقه بعد يكي از خدمت كاران تنومند آمـد  . زد و با اشاراتي به دوستش چيزي فهماند
صـدايي شـبيه   . صدايي از آن برخواست. و او دميد. بدم: جوكي گفت. شتو شيپوري در دست دا

 مهشيدصدايي كه به صداي حيواني شبيه بود كه ديروز، وقت ظهر، هنگامي كه شادمهر و . شيپور
و همان باعث شـده بـود كـه نزديكـي شـان بـه تعويـق        . شده بوداز قصر دور شده بودند، شنيده 

  .بيافتد
  .خيره و مبهوت ايستاده بودند و نمي دانستند چه كنند همينطور مهشيدشادمهر و 

آن را . دادنـد  اشدستور ديگري داد و آلبومي آوردند و به دست  جوكيدر همين هال و هوا 
زمـان آن عكـس جالـب توجـه     . و شادمهر مهشيدعكس . باز كرد و عكسي را از داخل آن درآورد

بـه   مـرد تنومنـد  در آن زمـان،  . رفته بودنددرست در همان زماني كه همديگر را در آغوش گ. بود
عكس را تقديم . دستور جوكي، و با در آوردن صدا از دست به كار شدن آنها جلوگيري كرده بود

دوسـت دارم كـه از مـن    . تنها و تنها همين عكس است. شادمهر كرد و گفت كه معذرت مي خواهم
  .بپذيريد و كينه اي به دل نگيريد
نـاراحتي اش را   مقـداري از كلنجار رفت و هنگامي كه عكس را ديد، شادمهر مقداري با خود 

واقعـاً بايـد خـاطره    ! دست ات درد نكند: از جوكي فراموش كرد و محكم بر شانه اش و زد و گفت
بهترين صحنه اي كـه دوسـت داشـتم از آن    . و واقعاً عجب خاطره اي. اي از آن جنگل مي داشتيم

  .د چون قلب پاكي داري، كارهايت هم در قلب ديگران مي نشيندشاي. نمي دانم. عكسي داشته باشم
حاال شما كه چنين بزرگواري كرديـد و از ايـن عمـل    : جوكي باز معذرت خواهي كرد و گفت

او درسـت در پشـت سـر    . من ناراحت نشديد، من همي مي خواهم شـما را بـا نـامزدم آشـنا كـنم     
  .ديدندرويشان را برگرداندند و دختر بيچاره را . شماست
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  .دلتان برايش سوخت حتماً به سوي دختر رفت و از جوكي سوال كرد كه مهشيد
ما اآلن شش مـاهي اسـت   . اين دختر اهل آن دهكده نيست. نه: جوكي خنده نرمي كرد و گفت

  . فردا عروسي مان است. كه نامزديم
. ي نبـود قاطي كردن شـادمهر كـار چنـدان غيـر منتظـره ا      اما. شادمهر ديگر قاطي كرده بود

تمـام آن نشسـتن هـاي بيـرون     . ديدن اين همه برنامه چيدن ها، نشانه ي ذوق بـاالي جـوكي بـود   
ناپديد شدن رئيس در هنگام صـبحانه و  . داستان پسر رئيس. رفتن و برگشتن. گذر آن زن. دهكده

ه خالي بودن دهكده در آن زمان و اتفاقات عجيب و ديده نشدن روحيه تجاوز كاري در دهكده، هم
  .و همه، نقشه هاي از پيش برنامه ريزي شده بود

چرا كـه اينقـدر در   . اين عمل را بي اختيار انجام دادند. به هم نزديك شدند مهشيدشادمهر و 
اما جـوكي گفـت كـه ديگـر     . اين چند روز دور زده شده بودند كه ديگر به هيچ چيز اعتماد نداشتند

  . مقول مي دهم كه هيچ چيز پنهان شده اي نداري
شادمهر كه انسان خوش باوري بود، به خوش قلب بودن جوكي اطمينان يافت و حـرف اش  

  . البته واقعيت هم همين بود و ديگر هيچ چيز پنهان كرده اي از مهمانان نداشتند. را باور كرد
تـن   .را دارم و شما چيز هاي ديگري را ديده ايد تامن عكس در آغوش كشيدن : جوكي گفت

  .لخت همسرم را
لب به سخن گشود و اينبار به زبان انگليسي شروع به : بود "اميا"دختر كه اسم حقيقي اش، 

  :گفت. و شادمهر متوجه شوند مهشيدصحبت كرد كه 
خـانم اسـتاد    مهشيدالبته مي دانم كه . در بمبئي معلم زبان انگليسي ام. من اسم ام، اميا است

اما چون مادر من فرانسوي بـود و انگليسـي   . نندمن هستند و در دانشگاه هاي ايران تدريس مي ك
در مـورد  . را خوب مي دانست، من هم مي توانم به راحتي به فرانسه و هم انگليسـي صـحبت كـنم   

اينكه شما چنين صحنه اي را از من ديديد، كه البته ديگر بعيد است ببينيد، اين را بگويم كـه خـودم   
ميت ما پي ببريد و بدانيد كه به هـيچ وجـه قصـد    از جوكي خواستم كه چنين شود كه به اوج صمي

مـن  . شما چهار نفر و جوكي تنها كساني هستيد كه اينقـدر بـه مـن نزديكنـد    . آزار شما را نداشتيم
  .نزديك دو ماه است كه از جوكي حامله ام

هـم از اينكـه شـما انگليسـي مـي      . ديديد دروغ مـي گفتيـد  . اوه: شادمهر به حرف آمد و گفت
  . م اينكه شما زن و شوهريد و نه نامزددانستيد و ه

اين شد كه به زير خنده زدند و چون ديگر غروب شده بود، به سمت قصـر شـروع بـه قـدم     
ي فرانسوي مغـز مـرا   تاآلن دو روز است كه معني لغ. شادمهر گفت كه فقط يك سوال. زدن كردند

  ... مي توانيد بگوييد كه معناي . مشغول كرده
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خود جوكي به هيچ وجـه  . ه عيش و نوش ديگران نگاه كردند كه شب شدآنقدر قدم زدند و ب
به عقيده ي او شراب تنها براي زماني است كه انسـان بـا همسـرش    . شرابي را در آن روز نخورد

  .تنها است و اين نظر او را به طور كامل شادمهر تاييد كرد
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۱۰  

  
. ور بي سابقه، شب از راه رسيدجشن در اوج خود، برگزار شد و پس از پايان يافتن آن سر

  .شامي كه تنوع غذاهايش انسان را به فكر وامي داشت. فرا رسيد و اندكي بعد، وقت شام نيز
همين كار ها بود كـه جـوكي را در نـزد    . غذاهاي ايراني زوج ايراني را شگفت زده كرده بود

آرزوي نزديكي بـا   طوري كه صد ها زن بدون چشم داشتي. اطرافيان اش دوست داشتني مي كرد
جوكي دستور داده بود كه بـراي آن دو  . و اين احساس چقدر برايش لذت بخش بود. او را داشتند

  .و درست هم كردند و اين كار، افزود عالقه اي، بر عالقه اي. نفر، قرمه سبزي درست كنند
لـت اش را  پس بگذاريد كـه ع . رابرت خوش نيامده بود سر شام اتفاقاتي افتاد كه به مزاجبر 

او هنوز نگفته بود كه نـامزد كـرده   . جوكي مي خواست كه اينيدا را باز متعجب كند. به شما بگويم
  .هم خواسته بود كه تا فردا به آنها چيزي نگويندزوج ايراني است و از 

جوكي كه خود را ديگـر ايـال دار   . اما اينيدا نمي دانست. فردا روز عروسي جوكي و اميا بود
ش و بش ها و صميميت هايي بروز مي داد كه اگر كسي نمي دانسـت كـه خـود او زن    مي ديد، خو

در واقع جوكي با اين كار مي خواست عالقه ي رابرت . دارد، به حق كه نادرست به نظر مي رسيد
  .كه ديگر اينبار ريسك اش با نتيجه ي خوبي همراه نشد. به دختر عمويش را بسنجد

و انـدكي بعـد از او   . د و اينيدا را در آغوش گرفـت و بوسـيد  شام كه تمام شد، جوكي بلند ش
  . اما باز خود را كنترل كرد. اين را كه رابرت ديد، ديگر جوش آورد. لب هم گرفت

. جوكي قول داده بود كه قبل از خواب مهمانان را ببرد و آنها را بـا اتـاق پـدرش آشـنا كنـد     
اي مرتازي خـود مـي پرداخـت و سـرانجام در     همان اتاقي كه پدرش سال ها به تزكيه و فعاليت ه

  .همان جا سكته كرد و جان داد
و همينطور، اينيدا هـم بـر خـالف    . بسيار آزاد و راحت. اما جوكي دقيقاً بر خالف پدرش بود

  .بسيار مقرراتي و دقيق. پدرش بار آمده بود
د، و قصـد  يكي از رسم هاي جانتامانا كومار اين بود كه ميهمـاني كـه وارد قصـر مـي شـون     

. دارند كه شب را هم بخوابند، بايد در جايي بخوابند كه ديوار هاي بين آن اتاق ها از شيشه اسـت 
به هيچ قيد و بندي پايبند نبـود،   ،جوكي، با اينكه به ادعاي خود. اما به وسيله ي جوكي منسوخ شد

  .اما به قيد و بند هايي كه براي خود مي ساخت، سخت پايبند بود
  .ب بود كه ميهمانان راحت شدند كه بروند و بخوابندساعت ده ش
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هنوز لباس رويش را با ناز و عشـوه در مقابـل شـادمهر در نيـاورده بـود كـه درب        مهشيد
رابـرت  . حدس اش درست بـود . شادمهر حدس زد كه باز هم اتفاقي افتاده است. اتاقشان زده شد

اينكـه بـراي شـب بـه خيـر هـم اينيـدا و        مثـل  . البته حق هم داشت كه ناراحت شود. قهر كرده بود
شادمهر به روحيات رابرت . جوكي، همديگر را در آغوش گرفتند و باز رابرت را ناراحت تر كردند

آشنايي داشت و در غروب همان روز هم ديده بـود كـه رابـرت مـدام سـعي دارد كـه اينيـدا را از        
رابـرت جـوكي را   . قصـر رفتنـد  براي همين دست همديگر را گرفتنـد و بـه درون   . جوكي دور كند

رقيب خود مي دانست و مي ترسيد كه باعث شود كه از ميزان محبت اينيـدا نسـبت بـه او كاسـته     
  .شود

دست به دامان شـادمهر شـده بـود    . ايستاده بود در در كه باز شد، نائب جوكي در پشت آن
  .كه شما بيا و پادرمياني كن

دعوا مي گيرند كه تو چرا بيش از حد با مرد هـاي   جريان از اين قرار بود كه رابرت و اينيدا
نـه هـر كـه    . دفقط به شوهرش محبت كنـ . باشد مهشيدمن دوست دارم كه زن شبيه . ديگر هستي
  .بقلش ا باز كرد بپرد درآغوشش ر

از اينيـدا  . دوسـت دارم كـه باهـاش باشـم    . اينيدا هم در جوابش گفت كه اون پسرعموي منه
اما هر چه باشد، دعوا است و در دعوا حرف هـايي زده مـي   . بعيد بود چنين جواب سنگ دالنه اي

امـا هـر چـه    . شود كه معموالً هيچ كدام از طرفين خودشان هم به حرف هاي خـود ايمـان ندارنـد   
باشد، اين حرف را زده بود و رابرت اين حرف را پايان كار پنداشته بـود و مـي خواسـت كـه بـه      

  .دواج بگذردانگليس برگردد و از قيد اين از
چرا كه او و شوهر اش، هنوز به خـوبي نمـي دانسـتند    . تعجب كرده بود مهشيدبيش از همه 

كه معلوم شد كه هنوز در طول اين چنـد مـاه كـه    . كه رابرت و اينيدا زن و شوهر اند يا تنها نامزد
  .شب و روز با هم اند، نامزدند

نـد تـا در همـان شـب بـه سـوي       خالصه، رابرت درخواست كرد كه با فرودگـاه تمـاس بگير  
كه البته از انگليس به هندوستان پرواز هـاي زيـادي صـورت مـي گرفـت و دو      . انگليس پرواز كند

. كه تا فرودگاه رفته بودند، به سوي انگليس پـرواز كـرد   مهشيدساعت بعد، با بدرقه ي شادمهر و 
. كار تو ناشي از عجله است اين. در حالي كه شادمهر بسيار به او نصيحت كرد كه اين كار را نكن

پـس،  . از طرفي به جوكي قول داده بود كه نگويد كه جوكي زن دارد و اين ها همه آزمـايش اسـت  
  .منتظر ماند تا ببيند چه مي شود
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بـراي همـين، تـا زمـاني كـه      . از طرفي، ماندن آنها هم باعث رنجش خاطر رابرت شـده بـود  
بح، از هندوستان به شيراز گرفتند و با اين كارشـان  رابرت پرواز نكرده بود، بليتي براي چهار ص

  .اينيدا و جوكي را شكه كردند
آنها هم جلوي زوج ايراني را نگرفتند و با ابراز افسوس فراوان كـه چـرا اينطـور تمـام شـد،      

  .براي بدرقه راهي فرودگاه شدند
ود و اتفاقـاً  تنها هفته اي دو پرواز به ايران صورت مي گرفت كه يكي اش به سوي شيراز بـ 

اينبار هم جوكي به اين خاطر كه نكند رابرت با ماندن شـادمهر  . انجام مي شددر صبح همان روز 
در هندوستان بيش از اين ناراحت شود، توانست با نفوذي كه داشت، يـك سـاعته بليتـي را بـراي     

  .شان بگيرد و در اوج اندوه از هم جدا شوند
به سوي ايران پـرواز   واپيما هيچ معطلي اي داشته باشد،هو بدون اينكه . وارد هواپيما شدند

  .ندكرد
اين بود كه خوش به حال اينيدا و زن هـايي كـه در ايـن نـوع از جوامـع       مهشيداولين سوال 

  .زندگي مي كنند
  چطور؟: شادمهر
چند ماه است كه با هم اند و هنوز كسي نمي داند كه با هم زن و شوهر انـد يـا تنهـا    : مهشيد

در حالي كه در ايران ما، تا اولين لبخنـد  . هنوز كه هنوز است اينيدا براي رابرت ناز مي كند. نامزد
آن پسـر  را به پسر بزني و كسي ببيند، ديگر كسي به تو به چشم دختر نگاه نمي كند و ديگر براي 

همديگر را كه نمـي  . به همين خاطر است كه ازدواج هاي كوركورانه زياد است. محسوب مي شوي
مي گويند كه فالن دختر زمـاني  . ناسند، تا هم مي شناسند، ديگر نمي توانند از هم فاصله بگيرندش

و همين حاال هم شايد مهـر او را در دل دارد و نمـي توانـد بـراي خواسـتگار      . او را دوست داشت
ران در آنجا زن ها مي توانند بسيار بيشتر از اي. پس، ديگر بدرد نمي خورد. بعدي زن خوبي باشد

مي توانند زمـاني بلـه را بگوينـد كـه طـرف را      . مي توانند از روي شناخت تصميم بگيرند. ناز كنند
  .اما متاسفانه در ايران ما اينطور نيست. خوب مي شناسند

  نه؟. تو كه خوش شانس بودي: شادمهر
  !تو هم با اين دوستاي دعوايي هيجانيت. خوابم مي ياد. ول كن: مهشيد

  !بخواب. بخواب. باشه. كه خسته اي مي بينم: شادمهر
، زير چشمي به شادمهر نگاه كرد و با نگاهش گفت كه ايـن بخـواب، بخـواب، تـو     مهشيدبعد 

اينجـا   ،بـراي همـين  . به بيان ديگر، من كه ديگر كنترل ام دست خودم نيست. لحن عادي اي نداشت
ذرانيم و برسـيم ايـران   بگـ  هم را گذار اين يك شبب. جاش نيست كه حرف هاي شهوت آلود بزني
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كه اينيدا چطور توانست اين همـه مـدت صـبر     پرسيدو اين سوال را از خود . كه ديگه طاقت ندارم
  .شايد آنجا زن ها را هم تا مي كشد. كند

  .ساعت يازده صبح بود كه هواپيما فرود آمد
همين خاطر  به. در اين چند روز تمايل به شگفت زده كردن اطرافيان، در آنها رشد كرده بود

به همين خـاطر  . نداشتند هم البته وقت چنداني. به خانواده شان خبر نداده بودند كه دارند مي آيند
و بدون آنكه . به ايران آمدند و بعد از اينكه ناهار را خوردند، به خانواده ها خبر دادند كه ما آمديم

نهـا در مـورد مكـان ديـدار     توضيح بيشتري در مورد علت زود آمدن شان در پشت تلفن بدهنـد، ت 
صحبت هايي كردند كه هم پدر شوهر و هم پدر زن توصيه كردند كه ديدار در خانـه ي شـادمهر   

اجازه خواسـته بـود    مهشيدخانه اي كه پدر پولدار شادمهر برايش خريده بود و پدر پولدار . باشد
چرا كه . ن ما هم پذيرفتندو زن و شوهر جوا. كه به سليقه خود داخل خانه را با وسايلي تزئين كند

بي تفاوتي نسبت بـه مـال دنيـا، ناشـي از بـزرگ       شايد اين اما. اين چيزها برايشان اهميتي نداشت
  .بودن نسبت به اين جور چيز ها باشدشدنشان در رفاه و عقده اي ن

برونـد و بـا ايـن كـار ايـن مطلـب را        مهشـيد قرار شد كه ساعت شش به خانه ي شادمهر و 
اين وظيفه ي ما است كه بـه  . شما ديگر انسان هايي هستيد كه براي خود كسي هستيد برسانند كه

بـه   مـي خواهنـد  شان سيار شرمنده بودند كه پدر و مادرب مهشيداما شادمهر و . ديدن شما بياييم
عاقبـت بـه خيـر شـدن     براي  خدا را پدران و مادراني كه. بيايندخود زحمت دهند و به ديدار شان 

  .شكر مي كردندفرزندانشان 
پس از گشت و گذار در شهر و رفتن به حافظـه   مهشيدبود كه شادمهر و  يكساعت نزديك 

  .به سوي خانه شان راه افتادندو تجديد پيمان بندگي نسبت به خداوند بلند مرتبه، 
  .سه ساعت تا خانه شان كه در يكي از شهر هاي خارج شيراز بود، راه بود

اينبار ديگر توانستند كه لباس را به خوبي . كه به خانه رسيدندساعت نزديك هاي چهار بود 
  .و وقت كمي هم نبود. دو ساعت وقت بودتا ساعت شش كه قرار بود ميهمانان برسند، . درآورند

   .در كنار هم ايستادند و نماز خواندند
هـم رفـت كـه ظـروف      مهشـيد شادمهر رفت كه عكس هاي گرفته شده را وارد رايانه كنـد و  

جابجا كند و چيزهايي را كه بـراي پـذيرايي از پـدر و مـادر هايشـان      بار پزخانه را براي اولين آش
  .دم دست بياورد الزم است را

و در سينك ظرفشويي با افتاد  مهشيداز دست . ليواني شكست. ناگهان صداي شكستني آمد
به ظرف شستن  دمهشيآيا به اين خاطر بود . ظرف شيشه اي ديگري برخورد كرد و چله چله شد

  عادت نداشت؟
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  چه شد؟ : شادمهر سر رسيد و گفت
  .دستم خورد، افتاد: هم با چهره اي ناراحت گفت مهشيد

  .خودت كه چيزيت نشد. فداي سرت: شادمهر
: از شنيدن پاسخ او خوشحال شد و وقتي ديد كه ناز او خريدار دارد، ناز ديگري كرد مهشيد

زدم و اون گلدون رو كه برام خريده بـودي رو مـي شـكوندم،    ولي اگر من مي . نه من چيزيم نشد
  .بازم ناراحت نمي شدي

اآلن فقط دوست دارم كه بياي بريم عكس ها . من اآلن اين چيزها نظرم نمي آيد. نه: شادمهر
حاال بيا بريم عكـس  . بعداً ليوان ها رو آب مي كشي. تا بابا اينا بيان، دو ساعت وقته. رو نگاه كنيم

  .نگاه كنيمها رو 
  .هم ظرف ها را رها كرد و رفت مهشيد

عكس هاي كنار رودخانه ي ليورپول، عكس هاي ويـالي جنـاب كومـار، عكـس هـاي پـارك       
بزرگ شهر، عكس هاي قصر اينيدا، و ديگر برداشته شدن دوربين و گوشي تلفن همراه به وسـيله  

وش كشـيدن شـان كـه    ي خدمتكاران جوكي از ساكشان و نگرفتن عكس، عكـس لحظـه ي در آغـ   
عكس هاي روز جشن كه بسيار زياد بود و بي اندازه و در انتها، جبران آن كار جوكي را مي كرد، 

  .پر خاطره
اش  پا شد و صندلي مهشيدهمينطور كه شادمهر داشت عكس ها را به آهستگي رد مي كرد، 

دمهر انـداخت و  دسـت اش را دور گـردن شـا    چندين لحظه بعدو . را به صندلي شادمهر جفت كرد
  .نهاد مهشيدبر پاي  به عنوان پاسخ، دست چپش را همشادمهر 

  .داشت كار باال مي گرفت
چه كار كرديد، ما چه بگوييم؟ يعني تـو  با هم حاال كه مادرت سوال كرد كه : شادمهر پرسيد

  چه مي گويي؟
  .يك چيزهايي سر هم مي كنم و به او مي گويم. اينقدر ها كه مي دانم: مهشيد

  مثالً چه؟: شادمهر
اهـل حـال   . كه مثالً شوهر خوبي اسـت : هم در آن حال و هوا، اندكي فكر كرد و گفت مهشيد

. اصالً اين ها را چرا بايد بـراي مـادرم تعريـف كـنم    . راستي. در همه حال خوش رفتار است. است
  .همين. يك كالم مي گويم كه خوش گذشت كه خوش گذشت. ندارد يدليل

  مگه نه؟. كنم كه اآلن وقت خوبي براي فكر كردن نيست فكر مي: شادمهر
  .من كه داشتم فراموش مي كردم كه داره ميان خونه ي ما. راست مي گي: مهشيد

  . خنده شان تمام نشده بود كه باز هم ضد حال
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  .زنگ درب صدا كرده بود
  .يعني پدر و مادران شان .خودشان بودند

با ذوق و شـوق   كه آنگاهشان بودند كه كي مي آيند  كه چشم انتظار فرزندان انيپدر و مادر
هم بايد بچه دار مي شدند كه مي فهميدند كه پـدر و مـادر    مهشيدشادمهر و . به ديدار شان بروند

  .شان اآلن چه حالي دارند
با هم قرار گذاشته بودند كه همزمان و درست در ساعت چهـار بـه خانـه     آن دوپدر و مادر 

دل شـان  . ديگر وقت شناسي و قول بي معنـي شـده بـود   . يگر طاقت نداشتندچرا كه د. شان بروند
اتي هايشـان را ببيننـد و گـل    غمي خواست كه زودتر بروند و اول از همه بچه هايشان و بعد سـو 

  . بگويند و گل بشنوند
از جلـوي پلـه   . لباس شان را باز به سرعت پوشيدند و به اسـتقبال رفتنـد   مهشيدشادمهر و 

اين مسير را با آرامش قـدم زدنـد تـا بـه     . ان تا دروازه محوطه، شصت متري راه بودهاي وياليش
روازه را شـادمهر  در حالي كـه د . برونداستقبال پدر و مادرشان كه بيرون دروازه ايستاده بودند 

به خود اجـازه نـداده بودنـد كـه بـه حـريم       ولي آنها  .باز كرده بودبا اف اف تصويري، دروازه را 
ايـن  . تا نيمه هاي راه نرفته بودند كه شادمهر بـه گريـه افتـاد   . هايشان وارد شوند خصوصي بچه

خانواده اش را مي ديـد،   وقتيهر زمان كه به اروپا مي رفت و بر مي گشت، . كار هر دفعه اش بود
در اين چنـد روزه هـم كـه بـا همسـرش رفـت و برگشـت، بـاز هـم اشـك از           . گريه اش مي گرفت

  .چشمانش جاري شد
زرتي تا تكون مـي خـوري   . تو هم كه آبروي ما رو بردي. بازم كه گريت گرفت: گفت شيدمه

  .م تو رو ببينن مي گن كه ببين بچمونو دست كي داديما اآلن كه پدر و مادر. گريت مي گيره
  .اينارو جدي گفتي: شادمهر
بـه  دستش را يواشكي به پشت شادمهر برد و ويشكوني گرفت كه شايد شـادمهر را   مهشيد

  .آفرين بچه ي خوب. حاال ديگه گريه نكن. شوخي كردم: ، پاسخ دادبعد. خود آورد
  .تا دروازه نمانده بودبيشتر سه چهار قدم ديگر 

كه با ديدن اشك هـاي شـادمهر بغـض كـرده بـود و داشـت بـا آن         مهشيد .در را باز كردند
 اش تركيـد بـه پريـد بقـل    نصيحت ها به شادمهر، خود را تسكين مي داد، با ديدن مادرش، بغـض  

  .اش مادر
تعجب كرده بود، با خود فكر كرد كه نكند كـه ايـن    مهشيدكه از ديدن اين حركت  مهشيدپدر 

. بشـه دل دخترم اين همه براي مادرش تنـگ  باعث شده كه  پسره با دخترك من بدرفتاري كرده و
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پسـري  . بي مـي شـناخت  چرا كه شادمهر را بـه خـو  . اما نمي توانست اين فكر خودش را باور كند
  .مودب كه اخالق اش، مهم ترين مشخصه ي او بود

  .در همين زمان شادمهر را ديد كه داشت دستان مادرش را مي بوسيد
  .به انجام رسيدديدار ها و احوال پرسي ها  بقيه يبعد از چند لحظه، 

وز رفتنـد  چهـار ر . پدر و مادر ها تعجب كرده بودند كه چرا بچه هايشان اينطوري مي كننـد 
بـه قـول   . هر دو خـانواده تقريبـاً در يـك سـطح    . اين همه گريه و زاري ندارد. مسافرت و برگشتند

اما بچه هاي خودشان، به طرز عجيبي با خضوع و . معروف با كالس و با ظاهر سازي فوق العاده
 كه بـه هـم  هاي عجيب، همان بهتر  پس، با خود گفتند كه چه بهتر كه اين دو انسان. پرمحبت بودند

  !هر دو يك چيزي شان مي شود. رسيدند
بعد پـدر شـادمهر گفـت كـه بيـاييم و      . مبل ها نشستند ، رويوارد خانه شدند و دور تا دور

و بـا هـوايي   . وق العـاده زيبـا  فـ . تراسي بود كه به كل دشت ديد داشت. و رفتند. برويم سر تراس
دو تـا صـندلي كـم بـود كـه       البتـه،  .تندرفتند و بر صندلي هاي روي تراس نشس. خنك و روح افزا

و شادمهر رفتنـد و هـر كـدام يـك صـندلي بـراي خودشـان آوردنـد و در دو سـمت ميـز            مهشيد
  .ميزي شش نفره! اما ديگر نه به آن درازاميزي مستطيلي، . نشستند

  .صحبت آغاز شد
  .نشنيديم مي خواستيد برويد هندوستا. پرسيد كه در اين چند روز به كجا ها رفتيد

همـانطور  . يك شب در ليورپول مانديم و دو شب ديگر را در قصر پدر جانتامانا بـوديم . بله
كه ديروز با تلفن به شما گفتم، قرار بود كه فردا به انگليس برگرديم و يك هفتـه ي ديگـر در آنجـا    

اي شما ما هم گفتيم كه چون دلمان بر. اما براي رابرت كاري پيش آمد و برنامه بهم خورد. بمانيم
  .برويم ادامه ي ماه عسل مانتنگ شده بود، به ايران بياييم و بعد در فرصت بعدي، با هم به 

ساعت حدود پنج و نيم بود كـه ديگـر تصـميم گرفتنـد كـه بـه       . صحبت ها وارد جزئيات شد
  .داخل خانه بيايند و ادامه ي حرف ها را آنجا بزنند

! بلـه اي كـه بلـه   . را از چشمان شان بگيرنـد  از نگاه شان مشخص بود كه مي خواهند بله اي
كـه  در حـالي  . كه آنها مـي خواسـتند   آنها هم كم نمي گذاشتند و درست همانطور رفتار مي كردند

  .هيچ اتفاقي نيافتاده بود
هـم چنـين    مهشيد. به من بده روكنترل  اونو  كن لطفاگه مي شه  :گفت  مهشيدشادمهر به 

شايد شادمهر اين كار را كرد كه مقـداري  . تلويزيون روشن شد. داد لطفي را كرد و كنترل را به او
او نمـي توانسـت بـراي    . بر روي دروغ هايي كه گفت، فكر كند كه نكند جايي را خراب كرده باشـد 

تعريف كند كه آره، دختر شما در اين طرف شيشه بود و نسناسـي در   مهشيدپدر و مادر حساس 
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پـدر و مـادر   البتـه،  . ست و پاي يك مشت سبك مغز مي رفتد يا مثالً داشت زير! آن طرف شيشه
و صد البته كـه چنـين هـم     .اش هم برايشان مشكل بود كه باورشان نمي شد، هيچ، تصور مهشيد

  .بود براي پدر و مادر شادمهر كه ديگر بماند
جنگل هاي اندونزي يا جايي در همين مايه ها . چند شبكه كه عوض شد، شبكه ي راز بقا آمد

زن سياه پوستي را نشان مي داد كه چند خرگـوش را شـكار كـرده و بـا اليـاف      . را نشان مي داد
شادمهر تا اين صـحنه را ديـد،   . به سوي خانه ي خود مي برد داشت درختي آن ها را بسته بود و

بلند بلند مـي  هر چه را كه نمي دانست،داشت جدول حل مي كرد و  مهشيد. ساخترا مطلع  مهشيد
به آن صحنه افتاد، رويش را به شادمهر كرد و با حالتي از تعجب آميخته با  مهشيدتا نگاه . پرسيد

  .، خنديدخوشحالي
از شادمهر بعيد بود كه بر روي اين شـبكه و مخصوصـاً   . پدر و مادر ها تعجب كرده بودند

عوض  پس چرا شبكه را. بچه مثبت بودقول معروف،  كه به مردي. اين صحنه ها اينقدر مكس كند
چرا كه آن زن خرگوش به دست، باالپوشي نداشت و باز . كه تعجب كنند حق هم داشتند نمي كند؟

  .سينه هاي تخت اش، آويزان بود
نه به خاطر مكتبي كـه بـه آن تعلـق    . در آن زمان، شادمهر از تمام زن ها خوش اش مي آمد

بـه خـاطر ناكـام    . چيز ديگريبلكه به خاطر  ،داشت كه مي گفت كه همه چيز را بايد دوست بداري
  .ماندن

البته در اين كار پدر و مادر ها نتوانسته . جدول را تمام كرده بود مهشيدكانال عوض شد و 
تنها به مهم ترين چيزي كه بايـد  . چرا كه اهل جدول و اطالع عمومي نبودند. بودند هيچ كمكي كنند

  .مي دانستند، تسلط داشتند و آن تربيت فرزند بود
اما شادمهر بالفاصله گفت . پا شد كه وارد آشپزخانه شود و غذايي درست كند مهشيدمادر 

  .غذا را از بيرون خواهيم آورد. كه چه كار داريد مي كنيد
  .من خودم مي خواهم امشب غذا درست كنم. نه: گفت مهشيد

. من هم به خانم كمك مي كنم و شـام را خودمـان درسـت مـي كنـيم     . نه: مادر شادمهر گفت
  .شما از مسافرت آمده ايد و خسته ايد

  .هم پا شد و گفت باشد: مهشيد
، شادمهر هم با او بلند شد كه اگر چيزي كم و كسر است برود و مهشيدبه محض بلند شدن 

اين صحنه را كه پدر ها ديدند، به همديگر نگاه كردند و يواشكي به همديگر . سريع بخرد و برگردد
ايـن  . اآلن زندگي ها سوسول شده و مرد ها فقط بايد نـوكري كننـد  . يمهم مرد هاي قد ،گفتند، مرد
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و طوري لم دادند كـه انگـار هـيچ وظيفـه اي در      بيشتر به مبل ها تكيه دادندرا كه گفتند و شنفتند، 
  .خانه ندارند

آن هم جوجـه كبـابي كـه    . ، جوجه كبابي شانطبق معمول تمام ميهماني ها. شام آماده شد
  .ده بودشادمهر درست كر
  .بسيار چسبيد

ها روز  قيمتاز اينكه چرا مدام دارد . باز هم طبق معمول صحبت از وضع بازار به ميان آمد
خالصه كه بحث به آنجا كشيد كه از شـادمهر پرسـيده شـد كـه ايـن      . به روز افزايش پيدا مي كند

. ن همـه قـوي اسـت   اروپا و ديگر كشور هاي بانظم و قدرتمند چه كار مي كنند كه اقتصاد شان ايـ 
. گفت آنجا مردم عيب هاي يكديگر را مي گيرند و همديگر را به انجام كار خوب تشـويق مـي كننـد   

  ...آنجا هر چيز سر جاي خودش است
  .آخر هاي شب بود

داشـتند بـه سـوي خانـه بـر مـي       و تمـام   هـا  بدرقه كردنخداحافظي كردن ها شروع شد و 
  .گشتند
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۱۱  

  
  داريم؟ نون هبراي صبحان :گفت شادمهر
  .اآلن كه وقت اين سوال نبود. فريزر خالي خاليه. نون؟ فكر كنم نه: مهشيد

باشه كه كليدم رو بـا خـودم ببـرم     وقتي صبح مي خوام برم نون بخرم، يادم پس،: شادمهر
  !واسه اينكه خيلي خسته اي. تو رو بيدار نكنمديگه وقتي برگشتم كه 

راپاي وجود شان را گرفت و از وسط حياط تا داخـل  تا اين جمله گفته شد، شور و شوقي س
  .دويدندرا خانه 

خدا را هزاران بار شكر كردند و بهتر ديدند كه براي كامل شدن لذت وصال، نمازي دو نفره 
. و خواننـد . و كردنـد . خودشان را سراسر سرور كننـد  ،به درگاه باري تعالي بخوانند و با اين كار

پاداشي اسـت كـه   . نهايي تالش هاست ي اينجا نقطه. ذتي دارد اين نمازچه ل. نمازي را در كنار هم
به افـراد بـا حوصـله    . به افراد مهربان. به افراد خوش قلب. است داده خداوند به افراد ساعي وعده

 ادا درآوردن هـا  و همـين . كه اگر حوصله هم ندارند، حداقل اداي با حوصله هـا را در مـي آورنـد   
  .صبور .با حوصله شوندكم كم آن ها هم باعث مي شود كه خود 

شسته شـده  ظرف هاي  سپسو  .ها را بشويدنعلبكي  و استكان تا به آشپزخانه رفت مهشيد
نگذاشت و گفـت   مهشيد، اما قصد داشت كه اين كار ها را خودش بكندشادمهر البته . كندرا جابجا 
ي بيرون به اين جور زن ها شادمهر هم در جوابش گفت مي دون! مي خواهم بشورممن كه امشب 

  چه مي گن؟
  چي مي گن؟. نه: مهشيد

ولي مي دوني من به . "شوهر شو تو چنگش داره"يا مثالً مي گن . "كالنتر"مي گن : شادمهر
  اين دخترا چي مي گم؟

  .نمي دونم. نه: مهشيد
  .بهت مي گم

از و . عزيـز . تو دل بـرو : نزديك شد و گفت مهشيدشادمهر كه وارد آشپزخانه شده بود، به 
  !فداش بشم. همه درست تر، قربونش برم

كيـف   ساكت مانده بود و گوش مي كرد و ،مشغول شستن ظرف ها بودكه  همينطور مهشيد
و در حالي كه نعلبكـي  . كرد احساس ست هاي شادمهر را بر روي شكم خودكه ناگهان د. مي كرد
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۹٦ 
 

كه ناگهـان ديـد كـه دسـت هـا       .اندهاي كف آلود را آب مي كشيد، چشمان اش را بست و منتظر م
  :برداشته شد و شادمهر چيزي گفت و از آنجا دور شد

  .نگذاشته "پيام"كسي برايم  آيابهتر است من بروم و ببينم 
  :كه ديد كلك خورده است، برگشت و گفت مهشيد

  .كردي با اين كارها مي توني منو حشري كني فك
  .هر چه زودتر بتواند وارد اتاق شود كه .و سرسري استكان ها را آب كشيدسريع سپس 

  .چند دقيقه بعد
  .چه خبري دارم اگه گفتي: و گفت آمد مهشيدشادمهر به سرعت به سوي  

  .نمي دونم
  .اصالً يك چيزي مي گم كه باور نمي كني

  چي؟
جـوكي هـم باهـاش    . تصميم گرفت كه بـره ليورپـول  ما كه راه افتاديم سمت ايران، اينيدا هم 

  .رفت
  .عجب: مهشيد

اينو همين بيسـت دقيقـه قبـل، رابـرت     . ان اآلن هم رابرت و اينيدا و جوكي تو قصر ليورپول
  .برام فرستاد
  .بمونيمبيشتر كه  به ما زياد تعارف نكردن چراپس بگو : مهشيد

  .بازم بايد بريم هند. عروسي شونههم حدود يك ماهه ديگه : شادمهر
  .منم مي يام. شوخي مي كني: مهشيد

  .هنوز صبر كن دعوتمون كنن: شادمهر
  !واقعاً يه مسافرت مارو الزمه: مهشيد

  .اون دفعه خيلي بهت مزه داد مسينكه: شادمهر
مي خوام از فردا تو . گير ميمون ها نيفتيم ،كه خدا كنه ايندفعه. فقط يه چيزش بد بود: مهشيد

نصـف  . بكـنم گـل  نصـف حيـاط رو   . يه ذره داشـته باشـم   ،از هي چيمي خوام . باغ سبزي بكارم
  .ديگش، از اين چيزا

. رفتم بخـوابم من كه . من كه فكر كردم كه اون چيزيش كه بد بود، يه چيز ديگه بود: شادمهر
  .براي نماز صبح بيدارم كن

  .صبر كن اينارو جا برسونم، دارم مي يام. كجا: مهشيد
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كان پشت رايانـه  شادمهر كما. وارد اتاق شد و مستقيم پريد سر تخت مهشيدچند دقيقه بعد، 
  .خاموش شد، مهشيدبود كه به محض ورود 

  : شادمهر از جايش بلند شد و گفت
اصـالً از طـالق خوشـم    . رسـيدن  ديگهبه هم. خدا رو شكر، اونا هم به سر و سامون رسيدن

  .ي اتفاق نيافتهخدا كنه كه ديگه هيچ طالق. نمي ياد
طـالق كـه اينقـدر هـا بـد      : گفـت كه با لباس خواب صورتي رنگ اش بازي مـي كـرد،    مهشيد

ده كه بازم داره صبح طـالق  حاال چي ش. شندو نفر همديگر را نمي پسندند، از هم جدا مي . نيست
  !مي كني؟

راسـتي  . مي كـنم ن هم فكرديگه بهش اصالً . مي كنمنديگه صحبت طالق . غلط كردم: شادمهر
  بگو تو از كجا مي دونستي كه من رنگ صورتي خوشم مياد؟

اينـو وقتـي خريـدم كـه      اما. تو كه گفته بودي كه من رنگ آبي خوشم مي ياد. نه بابا: مهشيد
  .هنوز به من نگفته بودي

از . من نمي دونم اين خارجي ها چطوري مي تونن تو ملـع عـام زناشـونو ببوسـن    : شادمهر
  :قديم گفتن

  !زان كه با معشوق پنهان خوش تر است
و جملـه ي  . بار به صورت خريـدار در او نگريسـت  كرد و اين مهشيدبعد نگاهش را به سوي 

  : جالبي گفت
از هـر رنگـي    اآلن، مـن : كـه مـي گفـتم   ه اينـ  شهم درستشايد . من از رنگ آبي خوشم نمياد

  .اي عزيزترين عزيزانم. برام فرقي نمي كردمي پوشيدي،  كه قهوه اي هم !خوشم مي آيد
  ... .و بعد به سوي پرده ها رفت
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  ...شروع 
  

  .بيست سال گذشت
سراسـر  نوشـته اي  . بي مخاطـب . نوشته اي براي خودم. نوشته اي. نامه اي نه. مي خواهم نامه اي بنويسم

  .كه پشيماني، همه چيز است. و پشيماني. و پشيماني. و رنج. درد
  .چيزي به مغزم خطور كرد

. نـه . روز سـوم اسـت  . امروز، فردا شده است. خبر فوت اش را شنيده باشم ،روز قبل. و من بمانم. كه برود
 هفـتم بگـذار  . فردا هـم نـه  . باز هم نه. و سر قبر خلوت. بگذار چهارم شود. فردا. امروز نمي روم. امروز نمي توانم

  .سر شود
  . و شد

  .كسي را كه بسيار دوست داشتم
مـي  . تا قبل از اينكه عاشق شوم، به عشق خنده مي زدم. من هم همينطور بودم. حق داريد. شايد درك نكنيد

با آنهايي كه عشق را درك نكرده اند، سخن نمـي  . اما همين بس. گفتم كه عشق، فرزند ناخلف عقل زايل گشته است
اما آنهايي كه مرا درك مي كنيد، آنهايي كه صاحب . ها را ندارمجور آدم اصالً حوصله ي حرف زدن با اين . گويم
  .اما چگونه. ، دست مرا بگيريددايبه تجر

  .از سر مزار مي آيم
  .و من ماندم و دور و برم خاليست. روز از رفتن اش مي گذرد بيست. روز بيستشايد . روز دهشايد 

شايد بيان تمام حرف هايم باشد، تنها در يك . نمي دانم چرا اينقدر مشتاقم كه اين شعر را بنويسم. نمي دانم
  .بيت

  
  رم بخواهي بوسه دادنچو بر گو

  .رخم را بوسه ده كه اكنون همانيم
  

اما اين ها بـرايم مهـم   . من غلط بكنم كه چنين آرزويي كرده باشم. نه. يادم مي آيد كه منتظر مرگ اش بودم
  .مهم اين است كه به او نرسيدم. نيست

امـا  . خانـه ي خوبيسـت  . كنمرا باز مي  دروازه. كليد را مي اندازم. به درب خانه رسيدم. دارد شب مي شود
  .كلمه اي تنگ و تاريك و كوچك. بزرگ ترين كلمه ي رنج آور. تنهايي. مي فهميد. حيف كه تنهايم

فكر نكنيد كه مي خواهم بيخود خودم را به زحمت بياندازم كـه شـما را   . آنقدر ها هم نه. نه. دلم گرفته است
و آيـا مگـر مـي    . ثبت احسـاس درونـي  . ثبت خاطراتي باشد تنها مي خواهم نوشته اي نوشته باشم كه. غمگين كنم

براي همين تنها آرزو دارم كه براي درك مـن، شـما هـم تجربـه ي مشـابهي داشـته       . شود كه احساس را ثبت كرد
يـك عمـر زجـر بـي     . داشتن چنين تجربه اي، يعني يك عمر زنـدگي در سـختي  . اما خدا نكند كه چنين باشد. باشيد

  .بي حاصليك عمر صبر . حاصل
اصـالً نمـي دانـم كـه چـه مـي       . نمي دانم. با دستان خودم. قبر اش را شستم. باور نمي كنيد. خنده دار است

خـاك بـر سـر    . ديگر مردم برايم اهميتي ندارنـد . مردم چه مي گويند. و اصالً نمي دانم كه امروز چه كردم. نويسم
اين هم . صبر از من بود. تعلل از من بود. خاك بر سر مناصالً . غلط كردم. مدام گفتم مردم، مردم. مردم هم كردم
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مـي شـود تكبـر لجـام     . هر نوع عدم ابـراز نيـاز كـه نمـي شـود صـبر      . صبر هم براي خود تعريف دارد ؟شد صبر
تنهـا اميـد دارم كـه ايـن     . نمي خواهد ديگر يادآوري كنيـد . خودم اندازه ي كافي درد دارم. حاال بس است. گسيخته

تـا حـال كـه    . اميد هاي ديگر واهي استديگر اميدي كه باز هم مانند . ندنمرا خالي ك. ندنمرا تسكنين كنوشته هايم، 
امـا مبـادا كـه    . من هم مي نويسـم . اما مي گويند كه نوشتن انسان را آرام مي كند. اما خدا كند كه نباشد. چنين بود
  .ديگر بدتر از اين، چه مي تواند باشد. امتا يك قدمي خودكشي پيش رفته . بدتري در ميان نيست. بدتر شوم

امـا ايـن   . كـه برگـردم   ه بـودم قصد كـرد . تحصيالتم تمام شد. تازه از كانادا آمده بودم. يازده سال قبل بود
بگـذريم،   كـه  از آن ازدواج ناميمون پر از شك. ارتباط چيست كه بيست سال است دست از سر من برنداشته است

راستش اين است اما . در بسياري از اوقات خوب بودم. اما نه هميشه. از من گرفته استرا  خوراكياد او، خواب و 
راسـت مـي گوينـد كـه خوشـا بـه حـال دوران        . بعد از آن آشنايي ديگر هيچ گاه احساس خوشي كامل نكـردم كه 

ران اميـد هـاي   بهتـرين دوران زنـدگي انسـان، دو   . دوران اميد هاي واهي. دوران راهنمايي. دوران ابتدايي. كودكي
دوران خـوش بينـي هـاي بـي     . دوران غم هاي كوچك. چرا كه فراتر است از چيزي كه مي تواند باشد. است بزرگ
دوره اي مي شـود كـه آهنـگ    . ديگر خوشي قطع مي شود. است دلبريبه دنبال  يدلهر ديگر از آن به بعد . اساس

و . و دائـم كسـي را داريـم   . غم مـي خـوريم  . مي كنيم كسي را تصور. خاطراتي به يادمان مي آيد. ها را مي شنويم
بايد برحذر بود از اينكه با يكي باشيم و آنقدر ياد او را با مـيخ تصـور چهـره او در مغزمـان بكـوبيم كـه كنـد اش        

  .ديگر زندگي ام به پايان رسيد. بدبخت شدم. و براي من، چنين شد. نشود
، مـرا  ري آرزويـش را داشـتم و اكنـون ديگـر نيسـت     تصور نمي كردم كه نشستن بر سر قبر كسي كـه عمـ  

همـين  . چهره اش، كماكـان يـادم اسـت   . بدون اينكه خود بداند. او كه مونس تمام افكارم بود. اينچنين فسرده سازد
و . من كه اين همه فراموشكارم، چطور مي توانم چهره ي او را به اين خوبي در ياد داشته باشم ؟امر عجيب نيست

اصالً چرا بايد اتفاقاتي بيافتد كه باعث شوند كه نتـوانم فرامـوش اش كـنم؟     براي چه؟. و من هستم. او ديگر نيست
  .خدايا، مرا رها كن. مدام مسائلي كه خاطرات گنديده ي گذشته را يادآوري مي كنند

چـرا كـه   . رفـت از روزي كـه   .يكي دو هفته ايست كه احساس مي كنم كه افسردگي ام شديد تر شـده اسـت  
بيخـود مـي گوينـد كـه     . در كنار كـرم هاسـت  . اما ديگر نه. يشه مي دانستم كه ممكن است كه در بازار ببينم اشهم

امـا  . كاش در آن دنيا باز ببينم اش. اما كاش كه خدايي باشد. اين ها همه كشك است. خدا كدام است. پيش خداست
حركتـي  اينكـه  بلند نخواهم كرد تـا  آنقدر و سرم را  بدانيد كه ديگر بدون اينكه لحظه اي مكث كنم، به پايش مي افتم

  . كه گريه نمي كند ،يا دست اش را بر شانه ام بگذارد و بگويد كه مرد. بدهد يفحش اينكه حتي از او ببينم يا
و من دوست داشـتم  . عمر يك بار است. ديگر كه بدرد نمي خورد. اصالً به فرض كه در آن دنيا به او برسم

. به فرض كه تمام خوبرويان آخـرت را بـه مـن بدهنـد    . آمدم، به همان كسي كه دوست داشتم برسمكه در دنيا كه 
خدايا، به فـرض كـه زمـان را هـم      .را دوست داشت و به او نرسيد ولي در پرونده ام نوشته است كه در دنيا كسي

دارم ديوانه مـي  . به او نرسيدم من. باز مي گويند كه در زمان قبلي، من به او نرسيدم. بازگردانيبراي من به عقب 
  .آخ، نفسم باال نمي آيد. شوم

من . دكتر راست مي گفت. حداكثر تكاني كه به خود مي دهم، تنها عبور از بين ميز و صندلي هاي اتاقم است
و . هفـت سـال در تيمارسـتان بـودم     نزديـك  چه برسد به من كه. ديوانه مي كندهم تنهايم و تنهايي انسان عاقل را 

باعث شدند كـه دوبـاره   و يا از اينكه . تشكر كنمآيا . به آن دكتر ها و آن دارو ها چه بگويم. چه بگويمكه ي دانم نم
در هر صـورت، چـاره اي بـرايم بـاقي     . بهشان ناسزا و بد و بيراه بگويم به سر عقل آيم و بتوانم غم را درك كنم،

  .نمانده است

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



مي ترسيدم كـه ناگـاه بـه زيـر     . نمي توانستم كه خارج شوم. از خانه خارج نشدمتقريباً روز،  بيستدر اين 
چرا هيچ كس حـرف مـرا درك   . غم ام سنگين است. اما نشدم. ديوانه شدمباز گريه بزنم و مردم باز خيال كنند كه 

را هـم اول  ك خـورد و خـورا  . اول صـبح هـا  . نان را مي خريدم. اما چرا دروغ بگويم. غم ام سنگين است ؟نمي كند
امـا از  . شايد نور خورشيد باعـث مـي شـود   . اول صبح حالم خوب است. داردنمي دانم چه حكمتي . صبح مي خرم

هر چقدر تالش مي كنم كه افكار صبح ام را طوري به خاطر داشته باشم كه بتـوانم  . متنفرماصالً . شب بدم مي آيد
دهنده، بسيار توانا تـر از افكـار بـي     رافكار قدرت مند آزا هجومنمي توانم و با آنها شب را به خوشي سپري كنم، 

رسـيدن  مي خورم تا اينكه قبل از  و آرام بخش و كوفت و زهر مار شب ها، مدام قرص خواب. بنياد صبح ام است
  .برده باشم ، به خواب پناههيوالي غمدست 

  .ياد بيمارستاني افتادم. صحبت از بيماري و درمان است
تنهـا يـادم   . اصالً اهميت ندارد كه به ياد داشته باشـم  .را به ياد ندارمزمان دقيق اش . ل بودسه چهار ماه قب

مـي دادم، انگـار    قورتكه ام را آب دهان . گلويم درد مي كرد. را تعطيل كرده بودمتازه تاسيس ام است كه مغازه 
 هـا را مـي  راهرو كه رد مي شـدم، اتـاق    از. برايم دارو هايي نوشت دكتر .فرو مي روددر گلويم  دارد تيغ گنده اي

يكـي غـده اي در   . جواني بيست سـاله . بود و كور گير كردهيكي چشم اش به لبه ي درب ماشين . و بيماراني. ديدم
و . شكر، آمپول زدند و خوب شـد  ايكي را سگ گاز گرفته بود و خدا ر. نازا شده بود به علتي يكي. پشت گردن اش

. خـدا نكنـد  . اين همان بيمارستاني است كه من دقايق آخر عمرم را در آن خواهم گذرانـد  آيا. همينطور رد مي شدم
ايـن تخـت هـا را    من نمي گذارم كه . خواهم كردمن زودتر خودم را خالص . من نمي گذارم كارم به اينجا ها بكشد

سي سي يو نياز داشته هاي تخت اين  يكي ازبه كه سرش به تنش اش مي ارزد، شايد كسي  .كرده باشمپر بيهوده 
  ؟من براي چه بايد زنده بمانم .و من مزاحم باشم باشد

چرا بين اين همه اتاق، اين اتاق نظرم را به خـود  . باشد اتاق حدس مي زنم كه همين. بر دلم. چيزي الهام شد
از آنهايي هستم كـه   منبه احتمال زياد، . و باز فكر مي كنم. من در اينجا تمام نخواهم كرد. جلب كرده است؟ اما نه

رخـت بربسـته   در آن  "هنگامـه " چند ماه بعـد،  كه بودنكند اين اتاق همان اتاقي و اما . مرد خواهد ي خود در خانه
  .بود

. او خوابيـده اسـت  . او مثل نور بود و نور مگر مي ميـرد . مردني نبوداصالً او . او نمرده است. مگر مي شود
امـا بيـرون   . بسـيار صـدايش زدم  . آيـد او چرا از قبر بيرون نمـي  . چرا پلك نمي زند. اما چرا نمي تواند حركت كند

  :حتي يك كوچولو نگفت . نيامد
را كنـار  م نصـف شـب خـاك رويـ    مـن امشـب   . خودت را اينقدر اذيت نكن. خوابيده ام فقطمن . من زنده ام"

مـي  و يك زنـدگي نـو را شـروع     آيم و مي رويمو مي  باز بگذاردرب خانه ات را . خواهم زد و بيرون خواهم جهيد
  ".كنيم

به همين خاطر بود كه از همان ابتـدا كـه آن اتـاق را    . همان اتاقي كه او در آنجا جان داد. بوداين همان اتاق 
ايـن همـان جـايي    . چيزي به دلم الهام شـده اسـت  . باور كنيد كه همان است. نگريستديدم، با ديده ي خشم بر من 

و روح . همان سقفي كـه روحـش از آن رد شـد   . به سقف اتاق نگاه كردمدر آن زمان، . است كه روحش پرواز كرد
  . باشد نكند كه در آن دنيا هم با ديگري رفته. بسياري ديگر

نوزده سال بود كه با شـوهر اش بـه هـر    . بيست سال كه نه. ده بودچرا كه پس از بيست سال، باز مجرد ش
 ديگـر پسر اش  تك .اش تمام شده بودديگر طاقت فكر ميكنم كه اما . با آبرو داري. صورتي است، زندگي كرده بود

البته مي گفتند كه يكي شان يـك  . نابينا شده بودشاخه ي درخت گيالس  با كودكيدر  هايشچشم  .بزرگ شده بود
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انسان ثروت مند و صـاحب   آنفكر مي كرد كه دختر  چه كسياما . شوهر اش كه معتاد شده بود. مقداري مي بيند
همـه بـا    هميشـه  ازدواج كند و پسر خوش تيپ اش كـور شـود و   بي ايمان و بي اراده ايجالل و جبروت با مردك 

نمي خواهم بگـويم  . او خوب است. نه. است اين ها همه حق اش. به او نگاه كنند و دلسوزير يتحقي آميخته با نگاه
مخصوصاً كسي كه در مدت چند سـالي كـه در   . من سگ كي باشم كه بدي كسي را بخواهم. او را گرفت من كه آه

شايد اصالً خيـال نمـي كـردم    . بودم، مدام به ياد او بودم و با ياد او توانسته بودم كه به ديگري دل نبندم آن طرف
  . كه زماني برگردم

مدام مـي ترسـيدم كـه مبـادا بـار ديگـر       . برگردم، ناراحتي ام شروع شد خواستمرست از همان زماني كه د
  .كسي كه تمام زندگي ام شده بود. با او حرف زده بودم، در تخيالتم، كسي كه شايد هزاران ساعت. ببينم اش

رفتـه و   بـه حمـام   ده ومي گويند كه ترياك زياد كشيده و عـرق بسـيار خـور   . چهار ماه قبل شوهر اش مرد
و همـان جـا جـان داده     زدهحمام او را گرفته و همينطور مانند تمساهاي آفريقايي سـرش مقـداري از وان بيـرون    

خيالم راحت مـي شـد   با فرو رفتن كامل سر اش در وان، خفگي هم مزيد علتي مي شد بر مرگش كه  كاش كه. است
  .كه مبادا باز زنده شود

  .اي كاش كه اينطور نمي شد .، مدام در بازار مي ديدم اشدوقتي كه شوهر اش مراز 
را كه مي خواهي كـه  اين را دكتر روانپزشك ام به من ياد داده بود كه چيزي  .آيدبدم مي  "اي كاش"از لفظ 
گفـتم كـه مـي خـواهم     . از من پرسيد كه چه چيز مي خواهي .حالم كم كم خوب شده بود .بدست آوربدست آوري، 

بـه   و. قبلي ام كه در رشته ي فيزيك و نور بود، ارتبـاطي نداشـت  يزي كه به هيچ وجه به تحصيالت چ. وكيل شوم
و باز از من سوال كرد كه بيـا  . و چهار سال خواندم. ناي را كه دوست داري، بخوا همين رشته من گفت كه برو و
براي همين شـش مـاهي اسـت كـه در پاسـاژ      . ناگهان نمي دانم كه چه شد كه نظرم عوض شد. و دفتر وكالت بزن

و همه تعجب مي كنند كه من چطور با تحصيالت مهندسي . عطر مي فروشم. دارم مغازه اي، "الماس نشان"بزرگ 
نزديك به  كذايي،ركت بودن آن ش و بيش از يك سال به عنوان همه كارهدر خارج ام دگي كردن ام، با هفت سال زن

 همچنـين، ايـن  دوره ي چهـار سـاله ي حقـوق و    هفت سال زندگي با آسايش در تيمارستان و با به پايان رساندن 
اين درس دكتـر  . مي دهدبه حرف مردم اهميت  چه كسياما ديگر . آمده ام و عطاري زده ام ،مي كه دارثروت زياد

. اآلن هم حرف مردم چندان براي اهميت نـدارد . ، برايم بسيار مفيد بود"حرف مردم را بي خيال"روانپزشك ام كه 
  .اما باز هم نمي شود گفت كه هيچ

امـا امشـب    .هر بار هجومي نو و با ادا هـاي جديـد   .درب خانه را كه باز كردم، باز هم غم ها هجوم آوردند
اآلن دو هفتـه اسـت كـه بـه هـيچ وجـه بـه        . نمي دانم كارم به كجا خواهد كشيد. مي خواهم بيدار بمانم. منمي خواب

. مـن تحميـل كنـد    بـه آمريكا رفته است و ديگر نمي تواند چيـزي را   به البته او. نداده امتوصيه هاي دكتر ام گوش 
اما من چيـزي مـي   . تنها مرا خمار مي كند. بي تاثير است احساس مي كنم كه چرا كه. ديگر قرص ها را نمي خورم

زمـان  در آن آيـا  . و به فرض كه مقداري را فراموش كـنم . بسياري از خاطرات ام را فراموش كنم با آن خواهم كه
  غم از بين رفتن مقداري از خاطرات ام را نخواهم خورد؟هم، 

بـه يـاد قـديم    . خوبي بسته باشنددر و پنجره بايد به . هوا سوز دارد. امشب از آن شب هاي سرد پاييزيست
وارد خانـه شـدم   از لحظه اي كه . ها كه چادر نماز قديمي مادرمان را در زير در مي گذاشتيم كه سرما وارد نشود

در آن تـابلو را   براي هزارمين بـار ، انداختم ينگاهسمت چپ  و به ديوار سرم را باال كردمدرب خانه را بستم و و 
بعد از اينكه از تيمارستان بيـرون  . در كنار هم. دو درخت اند. "انتظار"م، تابلوي ه ارا گذاشتاسم تابلو . ديدم ممقابل

در اين مدت داده بودم و براي من كار هم كـرده بودنـد، خانـه ي    نيز پولي كه آمدم و با پولي كه در بانك داشتم و 
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انده بـودي، بيـا و ببـين كـه مـن از آن      كه بگويم كه تو كه مرا سست عنصر خو. بزرگي خريدم كه حال او را بگيرم
به آن بـي شخصـيت بـي فرهنـگ بلـه بگـويي؟ آيـا         واقعاً جايز بود كه نيستم؟ برترآيا من . بهترمشوهر معتاد ات 

يك مقـدار صـبر مـي    آخر . تو چرا آن كار را كردي. آخ گزد؟ببي همه چيز لب هاي تو را  ملعونآن  درست بود كه
دو درخت در كنار . يدي در حال غروب كردن قرار دارد كه آن را محبت ناميده امدر بين دو درخت، خورش .كردي

  . هم طوري ايستاده اند كه قشنگ مشخص است كه من و تو ايم
تـا آن موقـع كـه    . مرا به شگفتي واداشـت . اآلن كه دستشويي بودم، مردمك چشم ام را به خوبي نگاه كردم

تنـگ و  . دنديده بودي كه چقدر قشنگ بـاز و بسـته مـي شـو    . دقت كرده بودي زنده بودي، آيا به مردمك چشم ات
انگـار كـه از ارتفـاع     .و آنگاه دچار حالتي مي شـوم  آن چشمان قهوه اي تو را كه به ياد مي آورم،. گشاد مي شود

بـزنم و صـدا    بلندي پرت شده ام و با زمين سفتي برخورد كرده ام و تمام بدنم درد مي كند، ولي نمي توانم فريـاد 
  .از گلويم در نمي آيد

هـر يـك از افـراد    . مثل زماني مي ماند كـه خـانواده اي عزيـزي را از دسـت بدهـد     . همينطور بود هميشه هم
هر كدام هـم بـه يـاد لحظـه اي مـي افتنـد كـه آن صـحنه برايشـان          . از دست رفته شان، خاطراتي دارندخانواده با 

شايد بـه يـاد لحظـه اي مـي     . زجه مي زند. نمي دانم. از دست مي دهد مادري پسر سي ساله اش را. دردناك است
شايد پدري كه دختـر اش را از دسـت داده اسـت، بـه يـاد      . نشسته بودند اشافتد كه تازه به دنيا آمده بود و هنوز 

رض بـه فـ  لحظه اي مي افتاد كه دختر اش به خانه آمده است و گفته كه پسر غريبه اي امروز بـه مـن فحـش داد و    
  .اميرحسين آمد و فراريش داد

دلـم مـي    به ياد آن لحظه مي افـتم،  مي افتم، صحنههرگاه كه به ياد آن . من هم براي خودم خاطره اي دارم
ابـراز   حلقـوم غـذايي كـه در    به مثابه اشك مي شود. اما مگر اين اشك در مي آيد. خواهد كه اشك بريزممي . گيرد

  .اي بخت كوتاهم، از تو بيزارم. گير كرده است احوالم
واقعاً كه فكر انسان را عميق مـي  . راست مي گفتند كه سعي كنيد كه هر چند مدت يك بار به سر مزار برويد

  .كسي را كه دوست داري، ديگر نمي بيني. اما فايده ي اين عميق شدن را نمي دانم. كند
. نـه . شب كـه سـرد ات نيسـت   . كنار خانه ي اين مورچه ها. است يعني كه آن اندام ظريف تو، زير اين سنگ

. مي گويند كه در زمستان زير برف ها گرم اسـت . رم كه گرم ات نگاه دارنداميد دا. ين همه خاك دور و برت استا
فكر كنم كـه راسـت   . مي گويند كه مرده اي و گرما و سرما را درك نمي كني. حتماً زير خاك ها هم همينطور است

پـس  . تو كـه اينجـايي  . آيا به اين معناست كه نيستي. اما كسي نيست كه به من بگويد كه مردن يعني چه. ي گويندم
قبل از اينكـه ايـن خـاك خـراب اش     . مي خواهم يك بار ديگر صورت ات را ببينم. چرا اينقدر رويت خاك ريخته اند

ن برادرانت چقـدر بـي غيـرت انـد كـه خـواهر       اي. يعني آن صورت لطيف تو، به يك مشت خاك تبديل مي شود. كند
نمي خواهم با فكر كردن بيشتر روحيـه ام را بـيش   . من اندازه ي كافي فكر كرده ام. نه. شان را اينجا رها كرده اند

گفته است كه آنقدر به خود فشار آورده اي كه مانند شعرا و . دكتر گفته است كه خطرناك است. از پيش عميق كنم
چـه   كه نمي فهم ام. خود زيان رسانده اي، در مورد مرگ و نيستي و چيستي تدقيق كرده اي كه به حكما و فالسفه

  .مي گويند
مي گوينـد كـه روح انسـان هـا در پـس از      . كه چنين باشدبايد هم . بله. راستي، آيا تو صداي مرا مي شنوي

چـرا كـه   . و مي دانم كه تمام وقت با من خواهي بـود . زند سر ميبه اين طرف و آن طرف مرگ سرگردان است و 
. پـيش تـو   مروحم پرواز مي كـرد و مـي آمـد   . البته دوست داشتم كه ابتدا من مي مردم .غير از من كسي را نداري

به اين اميد كه چهـره ات را در آن لحظـه ببيـنم كـه دوسـت اش      . آنقدر منتظر مي ماندم تا خبر فوت ام به تو برسد
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ببينم كه شب مـي شـود و در كنـار    . چشمان اتگوشه ي جمع شدن اشك را در . را مي شد به وضوح يافت داشتم
سايه هاي برگ هاي درختان كه بر روي ديـوار تشـكيل    البه اليچهره ام را در داري نشسته اي و  ي اتاقت پنجره

خدا كند كه آن موقع . كجا رفته بودم پس، حتماً مي داني كه امروز. اما حاال تو رفته اي. مي كنيد جستجو نمي شو
كـه بـدتر از    پسـري . تنها اين احتمال را مي دهم كه پيش تنها فرزند ات بوده باشي. حواست جاي ديگر نبوده باشد

چاره اي نداشت كـه بـه قـرص هـاي روانگـردان رو      . چه كار كندبيچاره . البته اشكالي ندارد. پدرش اش شده است
خوش به حالش كه زود تر از دست اين زنـدگي نكبـت بـار    . البته بعيد مي دانم كه پسرت زياد دوام بياورد. بياورد
اجازه نمي دادي كه به باالي آن درخـت   اوي كه كاش به ه اشايد هزاران بار با خودت فكر كرد. خواهد شد خالص

  .استچنين من چنان كه تقدير . تقدير اش چنين بود. و ديگر چه مي شود كرد. اما رفت. برودس گيال
من اگر جاي تو بودم، مي رفتم و در آن روبرو، در باالي آن ميز چوبي قهـوه اي رنـگ مـي نشسـتم و يـك      

و به جوان ديوانـه  . مي دادمپايم را بر پاي ديگر مي گذاشتم و دستانم را به حالت گره زده بر روي زانو هايم قرار 
و به خوبي به عبارات لذت بخشي كـه از  . ي عاشق پيشه اي كه عمري آرزوي وصال اش را داشته خيره مي شدم

  .بين اعترافات دردناك اش خارج مي شود، گوش مي دادم
ور به احتمـال زيـاد همينطـ   . است، مخصوص پسر ها و مرد ها بيشتر اين شيوه ي نشستن. اما شايد هم نه

تو كسـي نيسـتي كـه چنـين     . من تو را مي شناستم. و زن ها هم همينطور. دختر ها روحيه شان فرق مي كند. است
اينكـه مـي   . تو دختر بسيار با حجـب و حيـا تـري بـودي    . وقيحانه جلوي من بنشيني و به چهره ي من خيره شوي

. دوران جـواني اش برانگيختـه مـي شـود     گويم دختر، به اين خاطر است كه شنيده ام كه هر كه مي ميرد، به شـكل 
. گـوش بـده   ماما لطف كـن و بـه حـرف هـاي    . پس، اي عزيزم، اي تنها معشوقه ي من، هر طور دوست داري بنشين

دوست دارم كه مقداري تحمل كني و حـرف هـاي مـرا    . خواهش مي كنم نرو و تمنا مي كنم با ديگر برزخيان نگرد
  .بشنوي كه البته حتماً بايد بشنوي

احسـاس  . نمـي دانـم  . و هر طرز نشستني را كه دوست داري برگـزين . هر جايي هم كه دوست داري بنشين
شـايد از  . احساس مي كنم كه آنجايي كه منظور مـن بـود ننشسـته اي   . همي كنم كه از اين طرز فكرم خوشت نيامد

شايد هـم  . كار نرفته است هيچ چوب بلوطي در آن به. خيالت راحت باشد. جنس ميز كه چوبي است خوشت نيامده
راستي مي داني كه آن جمجمه ي سر را . از آن اسكلت سر كه در گوشه ي ميز به من نگاه مي كند، خوشت نيامده

نمي داني كه به دنبال چنـد باسـتان    .ده سال بيشتر است .باور كن كه خيلي زحمت كشيده ام. از كجا گير آورده ام
. شان دهند كه ممكن است كه در زير خاك هاي آن جمجمه ي سالمي پيدا كـنم شناس رفتم كه خرابه اي را به من ن

جايي را به من نشان دادند كه مثل اينكه در حدود ششصـد يـا هفتصـد سـال قبـل      . و خالصه ديدي كه موفق شدم
ام را نمي داني كه چقدر، وقـت و پـول   . و شايد خانه هاي اطراف رئيس آن دهكده و يا هر چيز ديگر. قلعه اي بوده

و خالصـه  . صرف اين كار كردم كه كارگرها خاك ها را كنار بزنند و يواشكي به دنبال يك جمجمه ي سالم بگردند
نمـي دانـم   . راستي، اين جمجمه اي را كه مي بيني، جمجمه ي يك دختر بيست و سه چهـار سـاله اسـت   . پيدا كردند

آن استخوان هاي فك، هنوز طعم گـرفتن بوسـه ي   شايد هم پوست هاي اطراف . شايد تا آن سن ازدواج كرده بود
تنها پيدا شدن سر . از قرار معلوم، در درگيري هاي بين خان ها كشته شده بود. يك جوان جسور را نچشيده باشد

  .مي تواند گواهي اين گفته ام باشد خنجري در حوالي شكم اش
اني بـراي زيـر و زبـر كـردن زيـر و بـم       گماشتن كـارگر . شايد هم راست مي گفتند. گفته بودند كه ديوانه ام

خرابه هاي بيرون دهكده اي دورافتاده براي گرفتن جمجمه ي اي سالم و قرار دادن آن در اتـاق شخصـي خـود و    
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شبانه روزي به چنين چيزي و مدام عميق تر شدن در اين تفكر كه زندگي چيز پيچيده و دنيا تنـگ  هاي نگاه كردن 
  وانگي نبود؟دي ه يو تاريك است، آيا نشان

اينكه بروم و در مقابل تپه ي روبرو به محلـه مـان و مشـرف    . راست مي گفتند. آري. شايد راست مي گفتند
به خانه تان، جايي را در بين درخت ها درست كنم و از آنجا با دوربين هاي بسيار قوي ام داخل خانـه ي شـما را   

شركت و غيره، همه و همه مرا مجاب مي كنند كه تشخيص شان نگاه كنم و آنگاه لو رفتن جايگاه من و اخراجم از 
  .درست بود كه مرا به زور به تيمارستان راهنمايي كنند

و اگـر  . چه خوب شد كـه مـردي  اجازه مي دهي؟  مي خواهم بگويم كه . مي خواهم چيزي بگويم. اما بگذريم
  .مرا ببخش. نستم با تو صحبت كنمانه نمي تو

اين جمجمه را كه مي بيني، بـا هـزار زحمـت حفـظ     . خودم مي گويم. فتي؟ نه ولش كناگر گ. داشتم مي گفتم
آن موقع كه فهميدم كه مي خواهند مرا به تيمارستان ببرند، آن را در باغچه ي حياط دفن كـردم و همـين   . كرده ام

دو مـاه قبـل كـه البتـه      بلكه يكي. نه در زماني كه خبر فوت تو را شنيدم. نه. تازگي ها دوباره از خاك درش آوردم
  .قضيه اي دارد كه رويم نمي شود كه بگويم

  آيا تو اصالً صداي مرا مي شنوي؟. چيز هراسناكي به مغزم رسيد
شـايد هـم   . امـا نـه  . پس بگو كه چرا احساس مي كنم كه داري از همين نزديكي به من نگاه مي كني. پس بگو

ابتدا خطـر نكـردم و حـرف هـايم را      همان پس، همان بهتر كه من از. نمي دانم؟ شايد فقط بتواني نگاه كني. بشنوي
پس بگو كه اين آهنگي را هم كـه گذاشـتم را   . اي شيطون. پس، تو داشتي به نوشته هاي من نگاه مي كردي. نوشتم

اينطـور بسـيار بهتـر مـي     . كاش مي توانستي بشـنوي . باز هم دلم برايت تنگ شد. اين كه خيلي بد شد. نمي شنوي
. چرا كه به ياد خاطرات خود مـي افتـاديم  . بسيار بهتر مي توانستي مرا درك كني. انستم با تو ارتباط برقرار كنمتو

. بيـا خجالـت نكـش   . بيـا . بيا و همين كنـار مـن روي صـندلي بنشـين    . پس بيا كاري كن. تو كه از دل ما خبر نداري
  .كه چقدر دوست ات دارم دانيخودت كه مي 

 يبگـذار بـه سـوي يخچـال روم و مقـدار     . لحظه بلند شو و اجازه بده از جايم برخيـزم  اما اگر مي شود يك
به همين خاطر باشد هايم، هم شايد علت تمام غم . من لب به شراب نمي زنم. خودت كه مي داني. نه. بنوشمشربت 

خصوصاً از وقتي كه از م. شايد بداني. دارم مطلب شگفت آورياما برايت . استفاده نكرده ام بزرگ كه از اين نعمت
محض اطالع بگويم كه تمام زماني كه در خارج بودم، حتي يك بار هم لب . اينجا رفتي و حركات مرا كنترل مي كني

به . م رفتعيش و نوش با آن دختران از دستموقعيت هاي تمام . و اآلن مي فهم ام كه اشتباه كردم. به شراب نزدم
اما تمام آن كارهايم باعـث نشـدند كـه يـك     . بت و خويشتن دار و با ايمان استاين اميد كه بگويند كه طرف بچه مث

مدام اينطور تصور مـي كردنـد كـه مـن     . بار يك دختر به پيشم بيايد و بگويد كه واقعاً تو پسر قابل اعتمادي هستي
حـاال مـي   امـا  . مكـن ديگري را شاد  مبا اين كار و بروز دهمهستم و نمي توانم محبت ام را  ييو ترسو كم روپسر 

. مطمئن نيسـتم هم م، هنوز ه اتا به حال شراب نخوردبوده است كه اشتباه آيا در اينكه . راست مي گفتندفهم ام كه 
  .امشب كامالً مطمئن خواهم شد و به تو خواهم گفت. اندكي صبر كن
كـه بـرايم مثـل روز    چـرا  . و شايد هم زده باشـي . زده باشينشايد تو هم تا به حال لب به شراب . نمي دانم

پسـرت  آن هم از . انبار كرده بودهاي متعدد از مشروب را  يهميشه بطر تانروشن است كه شوهر ات در يخچال 
چه بسا كه تو هم لحظه اي هوس كرده باشي كه مقـداري  . نمي توانست جلوي تو را بگيردو او هم كه . كه كور بود

آن دختـري كـه نگـاه يـك     . آن دختـر سـنگين  . اما بعيد است. كه بي شك چنين است. را سر بكشي نوشيدنياز اين 
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مگر ممكن است كه منتظر باشد كه شوهر اش به دنبال مواد مخـدر  . كل آسمان هاشكوه ثانيه اي اش مي ارزيد به 
  .نور بزند آنور بزندبه سر يخچال برود و بنوشد و مست كند و در رخت خواب اي آنگاه از خانه خارج شود و

شايد مي خواهم كه لج ات را دربياورم و تو را مجبور كنم كه خـودت را بـه مـن    . از دست من ناراحت نشو
يـا سـايه اي بشـو بـر     . ساعتي را متوقف كنيك . يك گلداني را بيانداز. در اين فيلم ها كه اينطور است. نشان بدهي

ي چشـم اش  قطع شـده   كه پسر ات را به پيش خود بياورم و عصب سر ديوار كه اگر اين كار را كني قول مي دهم
همـان پسـري   . پسر تو. خواهم ماندقولي بدهم سر قول ام اگر پول دارم و  ها مي داني كه من اينقدر. ترميم كنمرا 

اما اي كـاش كـه سـه مـاه قبـل كـه از جلـوي مغـازه ام         . من حاضرم كه جانم را برايش بدهم. هكه از تو خارج شد
و پـاي درآورده بـود    شـوهرات را از بيماري سـرطان،   آن موقع تازه. ، مي آمدم و صدايت مي كردمه بوديشتگذ

بـه خواسـتگاري ات   بيايـد و بـرود و    منتظر ماندم كه عـده اي . مي ترسيدم كه نزديك شوم و مردم چيز ها بگويند
  . را خوب كنم سعي مي كردم كه چشم اش. خودم پسرت را از همه چيز پاك مي كردم. بيايم

  .اما نشد
اصالً تو بـه  . اصالً تو به من بگو كه آن موقع شب در آنجا چه كار مي كردي. نه. آن ماشين لعنتي. تصادف

مـن كـه خيلـي     ؟نهند، راست است يا ه امن بگو كه اين حرف هايي كه با بزرگ تاجر شهر و تو در بازار شايع كرد
تـازه اگـر هـم    . دست به اين كارهـا زده باشـي  كمبود محبت به خاطر م كه بعيد مي دان .اما بعيد مي دانم. مي ترسم

امـا شـايد   . اوايل شب بـود . داشتي مي رفتي خانه. غروب بود. آن موقع كه شب نبود. زده باشي؟ كه بعيد مي دانم
  . شايد براي خريد مشروب خودت. شايد براي پسرت. پول مي خواستي

شايد اصالً نمي دانسـتي مـن از   . مي دانستي من در پاساژ مغازه دارمشايد اصالً ن. چرا به پيش من نيامدي
هـم آن را   ،شـايد و . شـده بـود   از خـاطرت محـو   امو چهـره   م از ياد اتشايد ديگر ياد. مه اتيمارستان بيرون آمد

  .باشيكرده  خودت، كامالً محو
همـه اش نشسـته    .حتماً كه حق با شـما اسـت   .من هيچ گاه از مغازه بيرون نمي آمدم. شايد حق با تو باشد

و بعضي هاشان . اكثراً تقلبي. هاي مختلف عطرپر از  طبقاتي. شيشه اي ويتريني. مغازه اي كوچك. بودم پشت ميز
يا . تانبگذارم درب خانه  برايت بفرستم و يا خودم. دهمهديه  به تومي خواستم يكي شان را  .و اصل .واقعاً قيمتي

  . ه دست ات برسانمب به هر روشي
  

  ز ديده گر چه برفتي نمي روي از ياد
  .كه چشم بد به جمال مبارك ات مرساد

  
  ز خون ديده نوشتم هزار نامه به تو

  .ولي چه سود كه هرگز نكردي از ما ياد
  

  خراب كرد فراق تو خانه ي عمرم
  .مگر به وصل تو بار دگر شود آباد

  
  . مي گويند كه نديدن كسي، فراموشي آن كس را مي آورد

  .رويم نمي شود كه بگويم. اما چه كنم كه اتفاقي افتاده است. راست مي گويند
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  .خيلي از دست ات عصباني ام اين اواخر،
بسـيار  اولين بار كه ديـدم اش،  . بينممخصوصاً هر زمان كه خانم فروشنده ي مغازه ي روبرو اي ام را مي 

قـدي  . مهربـان . بيـوه چهـار سـالي،   . صورتي نـه چنـدان چـروك   . خانمي چهل ساله. بودشبيه ات . برايم جالب بود
كه اول كـه ديـدم اش    .راه رفتن هاي خودتبا همان طرز نگاه ها و طريقه ي . هم قد خودت. تقريباً بلند. نه .متوسط

سريع رفتم و ته و تـوي  . شايد دختر خاله ات باشد. اما تو كه خواهر نداشتي. با خود گفتم كه شايد خواهرت باشد
ايـن مـژده را دادنـد كـه بيـا كـه جنـاب دكتـر          ،و بـه او  اسـت  اول فكر كردند كه دلم گير كـرده . قضيه را درآوردم

و عـرض  . و بـاور نكردنـد   .دلم جاي ديگر گير استسال هاست كه اما پوس كنده گفتم كه . خواستگارت شده است
. دروغي بـزرگ . چه دروغ بزرگي گفتم. كردم كه شوخي كردم و راستش اين است كه جديداً، جايي گير كرده است

عـدم  سـاب  گذاشت بـه ح حرفم را او هم سريع تو ذوق خوردگي خود را جمع و جور كرد و  .دروغي بسيار بزرگ
كه دارد مرا نگـاه   ديدمكه از زير طبقه ي عطر ها او را ببينم، مي  كردمو هر موقع كه سرم را خم مي  .مغزمتعادل 

دفعه كـه دلـم بـراي     يكروز است كه به جز  بيستالبته . مي كند و بعد سرش را پايين مي اندازد كه تو آدم نيستي
همـين  . ترسـيدم . مغازه اش تعطيل بود .نبود. نديدم اشمان روز هم همغازه تنگ شده بود، ديگر به مغازه نرفتم و 

ايـن مـردك همسـايه ام كـه بـار اول از او       باز. را گرفتم سراغ اشزنگ زدم و  كناري امسه روز قبل بود كه براي 
  :پرس و جو كرده بودم، حرف اش را تكرار كرد

به يـاد  . سر كنيد به با هم هم بيا و اين چند روز باقي مانده را ؟گير كرده پيش اش نكند اين دفعه واقعاً دلت"
خـودت   مگـر . چـرا تعلـل مـي كنـي    پس . مي آيد مگفته بودي كه زيباترين چهره اي را دارد كه از آن خوشدارم كه 

پشـت  ت همـين اآلن  ا خـانم  .ضمناً، نگران نباش ."تعلل، مادر درد هاست"صد بار گفته كه  دكترهزار بار نگفتي كه 
  ".چندان هم در آن تاريكي قابل تشخيص نيستند، خيره شده يي كهصندلي اش نشسته است و به عطر ها

  .تنها گوش مي دادم و چند لحظه بعد، گوشي را قطع كردم
حتماً مي خواهد بدانـد كـه    .اممغازه  بهتمام كارش شده است خيره شدن آنطور كه برايم تعريف كرد، انگار 

  آيا واقعيت دارد؟. م گشتچه زماني باز خواه
  . پي خواهي برد. مي خواهي پرواز كن و به خانه اش برو و نگاه كن. باور كن كه بسيار شبيه تو است

اندامي بلند و  .ي گذرا و نيش دارها نگاه. ابرو هاي كماني. است سياهاش  انچشمتنها فرق اش اين است كه 
و لباسي نه چندان تنگ و اپل هايي كه انسان را به ياد سربازان چسـت و چابـك جنـگ هـاي صـليبي مـي       . كشيده
. دانشـجوي حسـابداري بـود   . تنها يك پسـر دارد . اصالً شكل لباس پوشيدن اش هم مثل خودت، همتا ندارد. اندازد

كه درس خواندن كه آينده ندارد و من آن پولي را كه بـراي  مي گويد . يك ماه هم نمي شود كه دانشگاه را رها كرد
  .راست مي گويد. مغازه اي را اجاره مي كنم و پول در خواهم آورد و آنگاه درآمديبا آن دانشگاه بايد بدهم، 

آنقدر گروه خون او با ايـن بـرادرش   . استاد دانشگاه است. يك دختر هم دارد. يادم آمد. چند لحظه صبر كن
  .ند كه نمي توان اين دو را در كنار هم در حافظه جا دادفرق مي ك

مـرا صـدا    دلش مي خواسـت هنوز ده روز هم نبود كه با هم آشنا شده بوديم كه هر طور . پسره ي بي ادب
پسـره ي  . چرا كه مادرش اصالً اينطور نيسـت . به مادر اشهم و خواهرش . به احتمال زياد به پدرش رفته. مي زد

چند بار به او تـذكر دادم كـه   . نه جناب دكتري. نه آقايي. جمشيد. جمشيد. اسم كوچك صدا مي زند بي ادب، مرا به
اما از آن جوانان بي سر و پا و گستاخ است كه نمي شود كه اصالً نمـي شـود بـا    . اگر آقاجمشيد بگويي بهتر است

و هنگـامي كـه كمـر    . ه معلوم استپيراهني مي پوشد كه آنقدر برايش كوتاه است كه ناف اش هميش. آنها حرف زد
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اش را خم مي كند كه كرم مورد نظر مشتري را از جايش دربياورد، يا هنگامي كه نردبان را بلند مي كند و حركـت  
  .مي كند، تمام موهاي شكم اش را دختر هاي مردم مي بينند

كه  پسر همـين ريحانـه    چرا كه فهميده بودم. همان روز هاي اول بود كه رفتم كه بساط دوستي را پهن كنم
. اما گفتم كه بادا باد. آخر من با اين پسرك بي ادب چه حرفي داشتم كه بزنم. نمي دانستم كه چه بگويم. خانم است

  . شما چه ژلي را پيشنهاد مي كنيد. مي خواهم امتحان كنم. گفتم كه من تا به حال ژل نزده ام. هر چه گفتي، گفتي
چند قدم آنطرف تـر  . ز مغازه بيرون جهيد و گفت كه چشم ات به مغازه باشدسريع حرف ام را قطع كرد و ا

دختر كـه مغـازه اش تقريبـاً در روبـروي     . جلوي دختري را گرفت كه او هم تازه در گل فروشي اي كار گرفته بود
ادت آن مغازه ي پسرك بود، از خنده هاي دريده و نگاه هاي پيوسته و نادرست پسرك به جان آمده بود و طبق ع

اما تعجب مـي كـنم كـه    . دختري فوق العاده. چند روز هرگاه چنين صحنه هايي مي ديد، به مغازه ي بقلي، مي رفت
به نظر من صد برابر از پسـر ريحانـه خـانم، بـا     . آن دختر را چندين بار ديده بودم. چرا به اين پسر دل بسته است

. اما نه. مدام زن ها را بسيار بهتر مي بينم. مشكل دارم نكند كه من در تشخيص هايم. نمي دانم. شخصيت تر است
آن دختر را كه من مي شناختم، آنقدر با حجب و حيا بود كه در اين دو هفته اي كه مغـازه زده بـود، يـك بـار هـم      

 اما قر و فر اين پسرك كه هميشه جلـوي مغـازه  . نديدم كه به قصد درآوردن ادا و اطوار از مغازه اش بيرون بيايد
نمـي شـود از رفتـار شـان سـر در      . پسر و دختر هاي جديد اند ديگر. مي دهد دارد چشم چراني مي كند، مرا آزار

دخترك، از طرفي، مدام قهر مي كند و ناز مي كند، از طرفي خنده هاي پسرك بي همه چيز را با خنده پاسـخ  . آورد
و اما مي توانـد  . و من هنوز خبر ندارم باشداريخ بشر، معروف ترين روش آشنايي همين شايد در طول ت. مي دهد

اينطور كه شايد كه دخترك كسي را نداشته باشد و زمانه مجبور اش كرده است كه بـه  . قضيه كامالً متفاوت باشد
 عقـد اين جوان سرگشته بچسبد كه هم در امان باشد و هم شايد شانس بياورد و دخترك را در آينده ي نزديك به 

  .اش درآورد
آخر يك بار به كسي كمـك مـادي كـردم، بـراي     . خواستم كه به دخترك كمك مادي كنم، اما ترسيدم يك بار

از آنهـا كمـك   ضمناً، مي داني ما چند تا از اين دختر ها داريم، مگر من مي توانم به چند تا . هفت پشت ام بس است
  .پس، رها كردم كه هر كاري مي خواهند با هم بكنند كنم؟

  .آخ
  .چقدر خوب بود

صحبت از چشمك زدن هاي پيوسته ي پسر و خنده هاي گسسته ي دختـر بـه ميـان آمـد و مـن خـودم را       
  .واقعاً كه فراموشي و غفلت نعمت بزرگي است. فراموش كردم

  .و از آنجا، به ياد تو. اما باز به ياد مادر اش افتادم
ندگي را زندان مـي كنـد و سـينه    ز. خاطره اي سراسر حسرت. و ياد تو هم كه تلخ ترين خاطره ي زندگي ام

  .ها را پر از غم و چشم ها را پر از اشك
  .اما مگر مي شود. رها مي كنم

شايد به اين خـاطر  . آخر اين خدا چرا بايد كسي را در پيش روي من قرار مي داد كه اين اندازه شبيه توست
چـه  ... . مگـر اينكـه   . تواند توجيهي داشته باشدغير از اين كه ديگر نمي . كه مدام به ياد تو بيافتم و مدام زجر ببينم

  .ببخشيد. حرف چندش آوري
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تو بـا آن  . هيچ كس براي من تو نمي شوي. مرا ببخش. مرا ببخش، از اينكه حتي اين ها را بر زبان مي آورم
مـي  نهـم   به بايدآخر چرا ما . تو ديگر تكرار نمي شوي. تو با آن خاطراتي كه با تو داشتم. خصوصياتي كه داشتي

  .رسيديم
  چه فكري داري مي كني؟

اصـالً شـك   . آفـرين بـه تـو   . مي دانم كه محال است كه به اين فكر كني كه من بعد از تو بخواهم ازدواج كنم
چرا كـه  . اصالً خنده دار است كه به اين چيز ها فكر كني. كردن به چيزي كه كامالً واضح است، چندان جالب نيست

  .بودي و با رفتن ات، زندگي ام سرد و خاموش شد تو تنها گرماي زندگي ام
  .من در زندگي شكست خوردم

يك عده كه الاوبالي . اكثر انسان ها چنين اند. مه ااما مي دانم كه فقط من نيستم كه در زندگي شكست خورد
شـان را  يك عده هـم بـه قـول خودشـان روح    . و هيچ موقع وصال را درك نمي كنند .بويي نبرده اندعشق از اند و 

باور كـن كـه آنهـا هـم بـه درك وصـال       . لطيف كرده اند و بدون آنكه بدانند، در واقع، غرور شان را زياد كرده اند
  .براي همين است كه مي گويم كه اكثر انسان ها، بدبخت اند. عالي نخواهند رسيد

  .اين همه شكست خورده اند، من هم همينطور
  . آن موقع نمي فهميدم

  . ديدممي تباه شده را تازه به ايران آمده بودم و زندگي ام 
از اين طرز فكر ها كـه  . آه. سلطان اعتماد به نفس: آنجا به من مي گفتند. در مونترال براي خودم كسي بودم

نسـان  مگر فرق مـن بـا ا  . اين كار انتظارم را زياد مي كند. بدم مي آيد ديگر. ستمخودم را تافته ي جدا بافته مي دان
همـه ي انسـان   . و يك روزي بايد بـروم . يك روزي از خاك برآمدم. من هم معمولي ام. هاي معمولي چيست؟ هيچ

و هر كدام، به نوعي ايـن درد را تحمـل مـي    . شكست عشقي دارند. و همه ي انسان ها مشكل دارند. ها معمولي اند
  .كند

بيـرون آمـدم، بـاز هـم چنـدان احسـاس خـوبي         حتي زماني كه باز از تيمارسـتان . من كه ديگر بريده بودم
بعضي از بچـه هـا كـه خـوش لباسـي و خنـده       . در بازار ها راه مي روي. بيرون باز از داخل بهتر است و. نداشتم
تمـام  . رفـتم . گفتند كه برو دانشگاه. بعد گفتند كه بيايند و مرا سرگرم كنند .ات مي كنندسالم  بينند،مي  تو رارويي 

  .و مدتي گذشت. پوچ بودن زندگي، دوباره شروع شد حاكي از ليدو افكار پ. شد
 همه ي اينها پيشـنهاد جنـاب دكتـر   . هر چه كردند چاره نداشت تا اينكه گفتند كه برايم كاري دست و پا كنند

  .آن هم از نوع عطاري. خودم پيشنهاد دادم كه مغازه داري. بود
  .كه افتتاح شد

  .مدتي گذشت. كار هاي يكنواخت
من كه بـه قـول خـودم، افكـار عميقـي دارم، بـي كـاري كـه بـا كـار            چونبا خودم فكر كردم كه براي كسي 

  .يكنواخت كه فرقي ندارد
  .من نمي دانم كه اين مردم چگونه مي توانند پنج سال، ده سال، و ده ها سال، كار تكراري بكنند

  .م را مي گويمهمسايه ي بقلي ا. همين جعفر آقا را چرا نمي گويي
و هر روز صبح كه بر سر كار مي آيد، انگار كه بيسـت و سـه سـال اسـت و امـروز،      . پنجاه سال اش است

  .روداولين روزي است كه به سر كار مي 
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امـا بـه او    ،مي گويد كـه مـن هـم كسـي را دوسـت داشـتم      . مي روم و در مورد زندگي اش از او مي پرسم
  .است با هم سر كرديم اما هر طوري هست كه عمري. نرسيدم

چـرا  . مي گرفتندطالق از هم دو هفته  بايد بعد ازكساني كه  .هنوز هم دارند با خوشي با هم زندگي مي كنند
ولي هـر موقـع كـه از او    . و مقداري هم اجبار. ازدواجي از روي لجاجت. كه شرح ازدواج شان را برايم تعريف كرد
  :در مورد زن اش سوال مي كنم، مي گويد

ما هم همين . همه با زن شان تا آخر عمر سر مي كنند. و به شوخي، مي پرستم اش. زن ام را دوست دارم"
پس با او تابيدم و . بد مي دانستيم كه به بهانه ي شبيه نبودن مان به همديگر، همديگر را ترك كنيم. كار را مي كنيم

شـايد هـم تـو    . را بخواهي، نمي دانم سـعادت چيسـت  البته، راستش . او هم با من تابيد و با هم به سعادت رسيديم
اما هر چه باشد، مهم اين اسـت كـه احسـاس سـعادت و     . راست بگويي و ما بسيار انتظار مان از سعادت كم باشد

  ".زندگي سالم مي كنيم

د گفتنـ . تنها ازدواجم. من هم از روي لجاجت ازدواجي داشتم. چرا من اين كار را كردم. اما من متفاوت بودم
مي دانستم كه از آنهايي نيسـتي كـه تمـام آرزوي شـان     . تو را در خيابان ديدم. كه مدتي است كه ازدواج كرده اي

قـدم زدن بـد   . اين است كه ازدواجي كنند و دست شوهر شان را بگيرند و بي دليل اول تا آخر بـازار را متـر كننـد   
به هيچ وجه دوست اش . كه به خواستگاري كسي رفتماز لج تو بود . اما نه به آن شكلي كه منظور من است. نيست

آخ كـه اآلن كـه نگـاه مـي     . با هم صحبت كنند بروند و در آن اتاق ولي گفتند كه آقاي دكتر و خانم مهندس. نداشتم
. فهميد كه كسي را كـه مـي خواسـتم را از دسـت دادم    . همه چيز را با يك نگاه فهميد. كنم، آن زن چقدر فهميده بود

حـق  . من خيلي حالم خـراب بـود  . اما نتوانست. زندگي دوباره ببخشد ي،كه به چنين انسان با فهم و شعور اما آمد
خالصـه  . يك سال اينور زديم، آنور زديـم . هفت سال و ده سال انتظار و شكستن تمام پيكره ي انتظارم. هم داشتم

با اينكـه مهـر اش در دلـم خانـه كـرده      . شدو كاري نكردم كه راه برگشت نبا اما پشيمان شده بودم. ازدواج كرديم
آخر نمي دانم كه عالقه هايي كه ريشه در دوران قبل از بيسـت سـالگي   . تو نمي رسيد پرفروغبود، اما به گرد مهر 

داشتم به مستي و رفيق بازي . دارند، چه خاصيتي دارند كه تا انسان عمر دارد، در گوشه قلب انسان باقي مي ماند
هميشه ايمان ام را قوي تـر از حـدي مـي دانسـتم كـه نتوانـد       . رو مي آوردم كه ايمانم اجازه نداد و چيز هاي ديگر

. و آنگاه كار هاي عجيب. بدون آنكه خودم بفهم ام، افسرده شدم. اما نتوانست. بگيردرا جلوي اين حادثه ي ناگوار 
  .مثل جعفر آقا. يك زندگي يكنواخت .و آنقدر دنيا چرخيد و چرخيد، تا رسيديم به اينجا كه مغازه دار شوم

  .و همين ريحانه خانم را چرا نمي گويي
زيـاد و اتـاق   مشـتري هـا   بعضي موقع كه تعـداد  . تنها تفريح اش اين است كه مشتري وارد مغازه اش شود

باز مشـتري هـا مـي     مدتي مي گذرد و و. كور مي شودرا پرو اش پر مي شود، پرده را مي كشد و ديد مغازه اش 
. مـي كـردم  مـن  واس اش نيسـت  حـ هرگـاه  درست همان كاري كه . باز خيره شدن هاكنار رفتن پرده ها و روند و 

اينكه همـديگر را  ترس از . و من هم از ترس او. از مغازه بيرون نمي آمد ،از ترس من. خيره مي شدم به مغازه اش
هـر گـاه كـه بلنـد مـي شـد و در جلـوي        . نـداخت مـي ا  مـان  ما را به ياد كسانديدار مان، چرا كه . ببينيمنزديك از 

اي تقريبـاً   مانتو. راه مي رفت، دلم مي خواست كه برگردد و از پشت به ميان تنه اش نگاه كنم مغازه اشپيشخوان 
اما او آن كسي نيست كه به من گفته باشـد، سسـت عنصـر و مـن ايـن      . خانم است. خودت همين اواخر مثل. گشاد

خوانم، به خارج بروم و خودم را اليق او كنم و هنگامي كه برگردم به مـن بگوينـد كـه او    همه تالش كنم كه درس ب
چند سال به ياد تو صبر كرده بود و هر چقدر دختر خاله ات خواست جلوي او را بگيرد، نتوانست و گفت كه شايد 

در شـايد  . م ريختـه باشـد  روي هـ شايد با دختـر اجنبـي اي   . هم نخواهد كه ازدواج كندپسر خاله ات ده سال ديگر 
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اين خارج كه براي انسان . ، ولي به شما نگفتهچهار پنج ساله شده باشند ي داشته باشد و بچه هايشبچه هايخارج 
  .واس نمي گذاردحهوش و 

مي خواستم كـه سـورپرايزت   . كه خطا نكردم ديديو . من هميشه به ياد تو بودم .اين ها همه دروغ است اما
براي همين است كه مي گويم كـه  . اي كاش خبر مي دادم. كاش خبر مي دادم. به ايران خبر ندادم كنم و آمدن ام را

دو نكند و صبر كنـد كـه   داشتم زنگ مي زدم كه آهاي دختر خاله، به عزيزم بگو كه خطا . خدا با من سر جنگ دارد
  .ديوانه شوماندك اندك  اما آمدم و كار از كار گذشته بود و به من حق بده كه. پرواز دارمهفته بعد 

از اينكـه  شايد اما . مي گويند كه اثرات ديوانگي در من بسيار كم شده است. اما مي گويند كه اآلن سالم شدم
و شـايد مردمـان    .فكر هايي كرده باشـند دوباره اطرافيانم نرفته ام ام، و به مغازه  مانده امكه در خانه ي است مدت

 هـم  و. هم اينكه مي دانند كه من اهل مطالعـه ام . هم نمي برند يچندان اما چون به پول مغازه نياز ندارم، شك .محله
را اينكه صبح ها به پياده روي مي روم و نان مي خرم و با مردم صف نانوايي خـوش و بـش مـي كـنم، شـك هـا       

  .كمرنگ و كمرنگ تر كرده است
واقعاً كه سال هاي زيـادي ايـن كـار را    . سالم و شاد را در مي آورمدارم اداي انسان هاي باز هم شايد من 

  .اما ناگهان بريدم. كرده بودم و موفق بودم
از آشـنايي مـان مـي     مدت چند سال كـه  آنچقدر افسوس خوردم كه كاش غرور را كنار مي گذاشتم و در 

زنـگ مـي زدم و مـي گفـتم كـه       ارتان را مـي گـرفتم و يـك بـ    شماره ي تلفن  گذشت و هنوز به خارج نرفته بودم،
پاسـخ  و اگـر بـاز   . و اگر پاسخ خوبي مي شنيدم باز ايـن كـار را مـي كـردم    . اشتباه گرفتم ، شماره تان راببخشيد

يا مـي فهميـدم كـه راهـي بـه       است،و جواب ات مثبت  آيداز من خوشت مي  متوجه مي شدم كه، مثبتي مي شنيدم
كاش كه فرهنـگ جامعـه ي مـا خـوب بـود و      . كاش كه مي گفتم. افسوس. سوي تو ندارم و مي رفتم دنبال ديگري

  !اي كاش. بزرگ ترين گناه و بدترين تجاوز به حساب نمي آمد ،بيشتر براي شناخت تقاضاي آشنايي
همانقدر كه خواهرم را مي شـناختم، تـو را   . البته چه شناختني؟ خوب است كه از كودكي با هم بزرگ شديم

  .هم مي شناختم
. مامـا ناراحـت نيسـت   . دنكه دارد شب مي شود و حرف هاي من دارد خطرناك و خطرناك تر مي شـو  انگار

  .من كه من ام. كه فيل را از پا در مي آورد مه اتدارك ديدمشروبي . خيالم جمع است
نوشته اي كه قرار بود، ثبت كننده ي احساسـم باشـد، از لحظـه ي ورود    . نوشته ام را اينطور ادامه مي دهم

  .ه خانه، تا لحظه ي خوابب
  . كتم را همانجا پشت در آويزان كردم

  .پذيرايي اي در ميان بود
. مـي رسـد   ها باال آنهمينطور مي رود و مي چرخد تا به  و آن سرشيي كه يك سرش درون نشيمن پله ها

. رو بـه حيـاط  . چپپنجره اي در سمت  .نشستم مپشت ميز. اتاق خودم است. اتاقي بود. پله ها را يكي يكي پيمودم
پـرده  . رو به باغچه هاي خوش نقش خودم و محوطه سازي هاي همسايه ها، كه پوشيده اند، از گل. و رو به كوچه

. ديواري كـامالً سـفيد  . جمجمه اي بر روي يكي از طبقات اش. در كنار در ورودي اتاق. كمدي در جلويم. اي ضخيم
ضـخيم اش  . پرده هـا را هـم عـوض كـردم    . كه برداشته بودم. بردار البته گفته بود كه جمجمه را. دستور دكتر بود

  .به من احساس امنيت دست مي دهد. كردم
آن شـوهر   وبـه يـاد تـو    هرگاه كه وارد اين اتاق مي شوم و به در و ديوار آن نگاه مي كنم،  .باز هم دلتنگي

راستي، به مـن بگـو كـه چطـور     . اين طور مي شود داخل مي شوم، سال است كه هر بار ينچند. افتممعتاد ات مي 
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تو خوب بودي، او ديگر چه نيـازي داشـت كـه    اگر . ؟ او كه در ابتدا خوب و سرحال و كاري بود و اما تومعتاد شد
  .البته، نكند كه نباشي. من مي خواستم آن كسي نبودي كهنكند كه تو . رو بياورد اعتيادبه 

ما اگر براي هـم نبـوديم چـرا بايـد     . اي دريغ. و من شايد براي تو. بودي تو براي من ساخته شده. اما بودي
ما بايد بـه  . به ازدواج فكر كنيم. كه همديگر را ببينيم طوري. در يك محل. در يك جا. در يك زمان به دنيا مي آمديم

  .و به اوج خوشي ها مي رسيديم پيوستيمهم مي 
، مي گفتم كه حتماً با دختر خاله ام به صدا در مي آيدنه مان هر موقع كه زنگ درب خا. ياد آن زمان به خير

دختـر  آن و مادرم خيلي حق بر گردن تو . كه خياطي ياد بگيريد. شايد هم به مادرم. سر بزنيد خواهرمآمديد كه به 
و  مخصوصاً دختر خاله ام كه از نعمت مادر محروم بود و مادرم مثل دختر اش آن را بـزرگ كـرد  . خاله ام داشت

اآلن هم براي خودش شده، از بهترين خياط هاي محل كه از جاهـاي ديگـر هـم    . هر چه مي دانست را به او ياد داد
و اما تو كه به طرز غريبي خيلي مادرم را دوست . مي آيند و منت اش را مي كشند كه چرخي بر پارچه شان بكشد

از . جـواب داد كـه نـه   امـا   ؟شير داده است يـا خيـر   همحتي من يك بار از مادرم سوال كردم كه آيا به تو . داشتي
از من سوال كرد كـه آيـا فالنـي را    . بود كه مي دانست كه مي تواني بدردم بخوري ديدههمان ابتدا چيزي را در تو 

: و خنـده كنـان ادامـه داد   . در گهواره ي تو بزرگ شـد همان دختري كه : كه را مي گويي؟ گفت :گفتم دوست داري؟
  .د سالي است كه هر روز در كوچه، مي بيني اشچنهماني كه 

ايـن بـدرد   . از دماغ فيل افتـاده  كه انگار. پدرش پولداره كه باشه. اون دختره خيلي فيس و افاده اي. نه :گفتم
تا اينها را مي گفتم بادي به غبغب مي انداختم و بي اختيار بلند مي شدم و داخل اتـاقم مـي شـدم و    . من نمي خوره

دراز مـي  م و مـي رفـتم و   ا روشن مي كردم و بعد چند دقيقه اي طول نمي كشـيد كـه خسـته مـي شـد     تلويزيون ر
  .كشيدم و آهنگي و خوابي

يا حتـي، هـر آهنگـي    . تنها كافي است كه آهنگ غمگيني بگذارم. غصه خوردنشده آسان ترين كار براي من 
. و يـارم اآلن كجاسـت   .مـورد يـار مـي گوينـد    در . تمام آهنگ ها در مورد دوستي هـا مـي گوينـد   چرا كه . بگذارم

تـو يـار مـن    . ديگر خودت حدس بزن كه چه مي كشـم . تنها كافيست كه به ياد اينها بيافتم. چشمان اش بسته است
  .تو يار من بودي. بودي

احتمـال مـي دهـم كـه     . همين اآلن دارد مي خوانـد . به يادم آمد كه تو هم اين آهنگ را بسيار دوست داشتي
  :پس، مي نويسم. را نشنويصداي م
  

  وقتي مي آي صداي پات از همه جاده ها مي آد
  .انگار نه از يه شهر دور كه از همه دنيا مي آد

  
  تا وقتي كه در وا مي شه لحظه ي ديدن مي رسه

  .هر چي كه جاده است رو زمين به سينه ي من مي رسه
  

  اي كه تويي همه كسم بي تو مي گيره نفسم
  .مسباشم به هر چي مي خوام مي راگه تو رو داشته 
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اما من فكر كردم . براي ما. براي من كه نه. يادت است كه اولين بار اين آهنگ را كجا براي من گذاشته بودي
ولي بـه تـو   . شايد هم اصالً يادت نباشد. شايد يادت نباشد. حق داري. كه براي اين است كه دل مرا به دست آوري

خاطر داري كه با پسر هـاي كوچـه مسـابقه ي دوچرخـه سـواري گذاشـته بـودي و        آن روزي را به . خواهم گفت
خواهرم صدايت را شنيد و به داخـل  . را خاكي كردند ات نامردي كردند و زمين ات زدند و آن موهاي لخت آويزان

و  دست ات را گرفت و متوجه شد كه خون از آرنج ات جاري شده و همينطور مسير اش را طي كـرده . كوچه دويد
از همـان لحظـه از   . اما به ياد دارم كه گريه نكرده بودي. شده بودقرمز كف دست ات هم . آمده تا نزديكي هاي مچ

چرا كه آن روزي كه سر راه مدرسه سالم كـرده  . از همان لحظه نظرم نسبت به تو تغيير كرده بود. تو خوشم آمد
ي كند، با پسر هاي مردم دوچرخه سـواري مـي كنـد،    بودي، با خود فكر كردم كه دختري كه به پسر مردم سالم م

امـا بعـد هـا فهميـدم كـه تعـاريف خـواهرم و        . پدرش پولدار است و شايد فيس و افاده اي، نبايد دختر خوبي باشد
ايـن   .نمي نازيديتو نه تنها فيس و افاده اي نبودي، بلكه به هيچ وجه به پول پدرت . دختر خاله ام از تو درست بود

. مـادرم نبـود  . بـه داخـل خانـه ي مـا آمديـد     . دختر خاله ام سر رسيد. بود اتتيجه ي تربيت صحيح مادر ها همه ن
  .اي جانم فداي تو. خواهرم آرنج ات را بتاديني كرد و صداي نازك گوش خراشت دلم را آتش زد

تـا  . پدرت بوديهر موقع به جايي مي رفتي با . يادت است كه از آن تاريخ به بعد كمتر وارد كوچه مي شدي
و يادم است كه تو دل برو ترين . شايد شهر ما. اينكه بزرگ و بزرگ تر شدي و شدي خوشگل ترين دختر محله ما

همـه تعريـف تـو را مـي     . تو كه بين پسر ها نبـودي . باور كن كه اينطور بودي. آيا درست به ياد دارم. دختر بودي
  .پس، رها مي كنم. ي گويممنظور مرا كه از تعريف مي گيري كه چه م. كردند

ي مي دانستم كه از طرف خـدايي آمـده اسـت كـه مـا را      تاما اين را بگويم كه من آن زمان، آن اتفاق را موهب
  .بيشتر با هم آشنا كند و مهر مان را در دل همديگر جا كند

از جانـب  تمام عشق ها زماني آغاز مي شوند كه انسان احساس مي كند كه نيرويي آخر من فكر مي كنم كه 
مثالً انسان احساس مي كند كه چنـد عامـل   . است فرخنده و مباركبراي تو  مسيريغيب به او گفته است كه چنين 

ويد كه خدا خواسـت  مي گ. دست به دست هم دادند كه در فالن شب به ياد او بيافتد و به طور مثال فردا او را ببيند
من از چند نفـر سـوال كـردم و اكثـر شـان      . باور كن كه براي خيلي ها اينطور شده است. و عشق شروع مي شود

گفتند كه ما هم در ابتداي عشق مان همين احساس را داشتيم كه نيرويي ما را سر راه همديگر قرار داده و ما براي 
  .هم هستيم و بايستي به هم برسيم

پنج سال كوچكتر بودي و همين باعث مي شد كـه هميشـه تـو را    . مثل يك خواهر. هميشه برايم عادي بودي
بـه يـاد دارم كـه    . صـبح پـاييزي  روز يـك  . اما يك روز برفي. كوچكتر از آني بدانم كه بتواني فكرم را مشغول كني

و . گهگاهي هوس مي كردم كه پاهايم را در برف بكشـم . ومخواستم از مسير ديگري به مدرسه بر. خيلي سرد بود
آنجا مثل اآلن نبود كه پـر  . كه چقدر زود گذشت، آه . در حالي كه داشتم ديپلم مي گرفتم. مانند بچه ها. مي كشيدم

نمـي   دور كـه از آن . بـود  مـان  تنها يك خانه بود كه اگر يادت باشد، خانه ي ميوه فروش محل. از خانه شده باشد
البتـه  . ناگهـان تـو را ديـدم   . توانستند تشخيص دهند كه اين پسرك كيست  كه دارد پايش را بر روي برف مي كشد

ديگـر بـا نگـاه هـاي سـاده و بـي       . به قول معروف، عشوه اي شده بود. نگاهت فرق كرده بود. اينبار به ديد ديگري
. انگـار آدم جديـدي شـده بـودي    . ق كـرده بـودي  انگار سال ها گذشته بود و فر. شيله و پيله ي قبلي، فرق مي كرد

كـم  . چشم ات را مستقيم به من ندوخته بودي و نگفته بـودي كـه سـالم داداش جمشـيد    . سرت را باال نكرده بودي
  .نام فاميل صدا بزني بهمانده بود كه مرا 
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لي بود، شد مهـم  آن روز كه تا لحظه، كامالً معمو. چند قدمي از هم فاصله نگرفته بوديم كه ترس برم داشت
و اگر نه معلوم نبود كـه  . و چندان نياز نبود كه درس بخوانم. شانس آوردم كه وسط ترم بود. ترين روز زندگي ام

  .لعنت به آن بورس كذايي .بتوانم همانطور شاگرد اول باقي بمانم و در آن دانشگاه مورد نظرم قبول شوم
  .به خانه آمدم

هـم حتمـاً بـه     سالم ات. قشنگ به من نگاه كني نتواني باعث شده بود كه گفتم كه حتماً نور خورشيد و برف
  .اما اينطور نبود. همين خاطر با ناز، ادا شده بود

اما . بيايي با خواهرم بازي كني. مدام از پنجره ي اتاقم نگاه مي كردم كه خدا كند كه بيايي دوچرخه سواري
بود كه احساس مي كردم آن برخورد عجيب و ديدن چهره ي  همين. از آن روز، دوچرخه سواري را كنار گذاشتي

حتمـاً شـب گذشـته ي آن صـبح     . نمي دانـم . حيرت زده ي من، تو را به وجد آورده بود كه عشوه ات را ادامه دهي
سرد، كسي به تو چيزهايي ياد داده بود كه اگر مي خواهي كه ديگري را ديوانه كني، سعي كن كـه سـالم ات سـرد    

  .كاش كه الل مي شد. كه الل مي شدكاش . باشد
در . ديدن حسادت از خواهر. به هيچ وجه انتظار چنين جوابي از او نداشتم. به تنها خواهرم گفتمموضوع را 

گفت كه مثل اينكه از كودكي حق داشتند كـه  . اما آن حركات اش حسادت بود يا اينكه ناز نوع زن. مغزم نمي گنجيد
  .تو فكرت خراب است. نگامه باشندهات با هميشه مواظب حركات 

چطـور او مـي   . تا آن روز، يك ذره هم به اينكه او زنم بشـود، فكـر نكـرده بـودم    . داشتم شاخ در مي آوردم
مراقبت هاي بيهوده و شك كردن هاي زايد و آزار . گويد كه از گذشته پدر و مادر حق داشتند كه مواظب ات باشند

نمـي  . هر چه باشـد، پيرامـون محبـت مـي چرخيـد     . به نظرم رسيد، گناه كه نبود فوق اش كه اگر اين فكر ها. دهنده
دريچه ي ديگري با هـم  از تنها دوست داشتم كه از آن به بعد، . فردا برايم برويد خواستگاري كههمين خواستم كه 

و نگذاشـت كـه    غـرور ام را خدشـته دار كـرد   . و خراب كرد. كه نكرد. حرف بزنيم و تو اي خواهر، پا در مياني كن
  . حرف ام را بزنم

  .رفتم دانشگاه
امـا  . مادرم هم مي دانسـت . بدون آنكه حركتي كرده باشم كه احساس كنند كه همچنان آن احساس را دارم

. اما نمي دانم كه چرا هيچ گـاه علنـي نكـرد   . اما مي دانست كه هنگامه دختر خوبي است. به روي خودش نمي آورد
ه شود و من كه او را همراه ببينم آنچنان منت دختر مردم را بكشـم كـه ديگـر نتوانـد بـا      مي ترسيد كه با من همرا

  .فخر بفروشدخانواده هاي مردم به پسر با هوش و زرنگ و تو دل برويش، 
نمـي دانـم كـه چگونـه توانسـتم      . مونس من شـد  نه خواهرم دست مرا گرفت و نه مادرم. من بودم و خودم

خواهرم چرا اين كـار را  . ت كه مي گويم كه من، قهرمان تالش در مسير هاي بيهوده اماينجاس. درس ام را بخوانم
مگـر خـود او نبـود كـه دو     . اما نه. شايد مرا خيلي كوچك مي دانست. شايد آن روز اعصابش خرد بود. با من كرد

يعني، مي توانستيم . تنها يك سال. ولي مگر هنگامه چقدر كوچك تر بود. راست اش سه سال. سال بعد، بچه داشت
در همان سال نامزد كنيم و مراسم چنين كارهايي را انجام دهيم و سال بعد يا سال بعد اش به خانه بخت برويم و 

  .من ديگر هوس به خارج رفتن از سرم مي پريد
  .زبوني و بي پناهي، تنهايي. و تنها برايم چند چيز باقي مانده بود. اما تنها ماندم

و . كه اگر به او نرسيدم، ديگر بـه ازدواج فكـر نكـنم و در واقـع، ديگـري را بـدبخت نكـنم       با خود عهد كردم 
در اين هفت سال، هفتصد بار مي خواستم كه هـر موقـع كـه برگشـتم، بـا      . و رفتم و هفت سال بعد برگشتم. نكردم

البتـه مـي   . تمـام شـود   ممكن است كه ديگر طاقت اش. مادرم صحبت كنم و بگويم كه بيا و اين دختر را برايم بگير
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. اما به گذر زمان دقـت نكـرده بـودم   . دانستم كه با آن صحبت هايي كه با هم كرده بوديم، در دلت خانه كرده بودم
. فكر مي كردم كه همه ي انسان ها اينطورند كه هر گاه يكي در دل شان خانه كرد، تا ابدالدهر بيرون اش نمي كننـد 

هفته ي قبل اش، تصادف كرده و به اغماء رفته و پـاي مـادرم شكسـته و    واهرم ختا سال آخر كه آمدم و ديدم كه 
. انگار كه نه انگار. پدر. پدرم، مثل هميشه، بدون آنكه حرفي بزند، فقط گريه مي كند و هيچ بخاري از او در نمي آيد

ند كه از خودش پول خـارج  تنها به اين را بگويم كه اگر آن را از زندگي ما مي گرفتند و به جايش دستگاهي مي داد
البته آن موقع ديگر بيماري اش بسيار پيشرفت كرده بـود و فقـط تلويزيـون نگـاه     . مي كرد، چيزي عوض نمي شد

همان بهتر كـه دو مـاه   . مي كرد خود را خرج پماد هاي بي اثر ممي كرد و قر مي زد و نيمي از درآمد خياطي مادر
امـا از درس ام چنـدان   . مي خواستم كه پيش مادر بمـانم . اش، راحت شدداغ دختر  به خاطربيشتر طول نكشيد كه 

و . و اين چند ماهي بيشتر طـول نمـي كشـيد    ام مقالهآخرين تنها انتظاري بود براي پذيرفته شدن . باقي نمانده بود
از آن زمـان كـه    ولـي . و درس ام را تمام كـنم  مادرم هم كه واقعاً انسان پخته اي بود، مرا تشويق كرد كه برگردم

البته، شـوهر خالـه ام   . پدرم رفته بود، ديگر رويش مي شد و پول هايي را كه به او مي دادم، با كمال ميل مي گرفت
از ديوانـه شـدن ام، بيمـار شـده     مادري كـه  . نگه دارد كه تا لحظه ي مرگ مادرم، برايش سرپناه خوبي بودرا خدا 

. مي شود كه هنوز كه هنوز است، آدم هاي خـوب پيـدا مـي شـوند     ماورو خوشحالم كه هرگاه مي بينم اش، ب .بود
  .ه ي نشر هيچ شايعه اي را به مردم كوچه و بازار ندادچنان رفتاري كرد كه اجاز ،در آن چند سالآدم خوبي كه 
  . همين پاييز بود. هنوز سوم راهنمايي بود .او را دوست داشتم بود، راهنماييزماني كه من از 

  . واقعيت داشته باشد ،پادشاه غصه نزاعم باشك مي كنم كه نكند كه  كه نگاه مي كنم وتقويم را 
شايد سالگرد همـان روزي كـه آنطـور ديـدم     . و اينكه شايد امروز، سالگرد آن زمان باشد. اينكه پاييز است

زبانـه كشـيد و    مـان  شـعله ي عشـق   آن روز برفي كه. آن روز اتفاقي افتاد كه بسيار مشتاق نزديكي ات شدم. ات
  .كشته شدسال ها بعد اتفاقي افتاد كه ديگر نمي توانم ببينم ات و شعله عشق 

  .همچنان روشن است مانهمچنان نگاهم به دنبال توست و شعله ي عشق . اما نه
  .چه آهنگ خوبي شروع شد

كاش هر دو مي توانستيم اين آهنگ را بشنويم و با شنيدن اين آهنگ از خودبيني ها متنفر مـي شـديم و بـه    
بسـيار  چرا كه كـارم را بـراي انتقـال پيـام     . كاش صداي مرا مي شنيدي. همديگر نگاه مي كرديم و كيف مي كرديم

ه يك آهنگ غمگين اگر از گوش يك انسان قديم ها، هميشه احساس مي كردم ك. اما اشكالي ندارد. ساده تر مي كرد
سالم هم به داخل رسوخ كند، احساسي در او توليد خواهد كرد كه آن انسان تصور مي كند كه تمام چيز هايي كـه  

، همه و همه، دارند نقش بازي مي كننـد  جان ندارندكه  ييو چه آنها اند در اطرافش هستند، ائم از آنهايي كه جاندار
مي آهنگ غمگين باعث . دلشان را خنك كنند ،به نگار خود نرسيده است عاشقي ،اينكه ببيننداز  و ندرا برنجان اوكه 

  .شود كه غم در دل انسان ريشه بدواند
شـراب  . نـه . مـي خـواهم برخيـزي   . تقاضـايي دارم . مآن دفعه كه اجازه ندادي كه بلند شوم و چيزي بخـور 

اما اينبار اجازه مي خواهم كـه   .ديگر شراب الزم نيست .آرام شدمچرا كه با حرف زدن با تو خيلي . نخواهم خورد
. هرگاه كه صداهايي مي شـنوم . اين كار هميشگي ام است. و به كنار پنجره بروم ي و بلند شومچند لحظه بلند شو

  .و يك مقدار هم قدم بزنم و استراحت كنم و باز برگردم و بقيه ي حرف هايم را با تو بگويم و يادداشت كنم
  .آه

، اين ماهي كه من مـي بيـنم،   آسمان آيا اين ماه. به باال نگاه كردم .بد تر شدم. كاش به كنار پنجره نمي رفتم
  در كنار پنجره ي اتاق اش دارد مي بيند؟در مسكو، كز كرده، دختري دلخسته،  همين حاال، همان ماهي است كه
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محيط خارجي حياط . شبي تاريك و حياطي روشن .به درون حياط ويالي بقلي نگاه كردم. نظرم را گرداندم
سه دختر نوجوان و دو دختـر  . چه نور پردازي ماهرانه اي. را با خوش سليقگي هر چه تمام تر، پر از گل كرده اند

يكـي ندانـد   . و چـه سـر و صـدايي دارنـد    . دارند بدمينتون بازي مي كننـد . پرده را اندكي به آرامي كنار زدم. جوان
آن دو دختر بزرگ تر در گوشه ي حياط، . تازه تنها سه نفرشان دارند بازي مي كنند. كه ده نفرند احساس مي كند

شايد يكي شان دارد نامزد مي گيرد و تو گويي كـه از  . بر روي سكويي نشسته اند و دارند يواشكي پچ پچ مي كنند
خـدا  . و گشايش بي حد در چهـره شـان   و روشنايي و شادابي. خنده هايي پياپي. شادي انگار در حال پرواز كردند

م و در زيـر نـور المـپ هـاي رنگـي حيـاط پيـدايش كـنم و تحويـل          وبيافتد و بركند كه توپ شان به درون حياطم 
  . كه توپ را بگيرد و بازي را از سر بگيرند انددختراني بدهم كه در كنار دروازه بي تاب 

و دقـت  . ها آنقدر ها هم قوي نيست كـه از آن رد شـود  و ضربات آن . توري بلندي كشيده اند. اما نمي شود
پس، بهتر است كه پرده را رها كـنم  . از آني است كه كاري كنند كه توپ از حياط شان خارج شود تر شان هم بيش

و بازگردم و بدون آنكه انتظار شنيدن صداي زنگ دروازه را داشته باشـم، در سـر جـاي خـود بنشـينم و نوشـته       
  .و يا يك مجوز شبيه است يك اتمام حجتنوشته هايي كه بيشتر به . همادامه دهايم را 

  .مثل همان ترس هاي قديم. اما مي ترسم كه بنويسم
بحث به جايي رسيد كه هر كـس بايـد مـي    . نشسته بوديمدرس يادم مي آيد كه وقتي با دوستاني در كالس 

ير از چند نفري كـه بـه معشـوق شـان رسـيده      انسان پيش آيد چيست؟ غمي تواند براي  گفت كه بدترين چيزي كه
آن . بودند كه مي گفتند كه بي كاري، باقي همان داستاني را تعريف مي كردند كه بعد ها براي من اتفاق افتـاده بـود  

و بعـد هـا بـر    . لحظه، من از ترس مي ترسيدم كه چيزي بگويم و معلوم شود كه اين داستان، داستان خودم اسـت 
  .روي زمين نباشم مرد ن غمگين ترينپس، چرا م. سرم آمد

. ، بـه شـوخي مـي گـرفتم    من در مورد ازدواج صحبت مي كـرد  باكسي هرگاه اين كار هميشگي من بود كه 
. اآلن كه فكر مي كنم مي بينم كه چرا انسان ها به هـم محبـت نمـي كننـد     .بودم همه اش تقصير غرور بي جاي. آري

آخـر و عاقبـت   نمي ترسند كه . آيا نمي ترسند. چرا آنهايي كه به هم عالقه دارند در ابراز عالقه شان تعلل مي كنند
  .چيزي شبيه آخر و عاقبت من شودبشان 

  .سرت را درد آوردم
  .اما حرف ام هنوز باقي است

اين همه زن كه . هست ات پيرامونبه من مي گويند كه چرا زن نمي بري؟ مي گويند كه اين همه زن بيوه در 
تو با گرفتن زير بال و پر يكي از اينها، هم به زنـدگي  . خدا را خوش نمي آيد. از روي بدشانسي بي شوهر شده اند

  .يك كار خير كرده اياينكه ات سر و ساماني مي دهي و هم 
دختـر  . ر آن برادرانو خواه. پدري مغرور. دختر آن پدر. و فقط توتو فقط . اما من فقط تو را دوست داشتم

. شبيه تو اصالً پيـدا نمـي شـود   . دختر يكي از با شخصيت ترين خانواده ها. مادري سنگين و مدير و مدبر. مادرت
خود مـن معتقـد ام كـه ازدواج بـه     . من تو را مي خواهم. خود تو كه نيستي. به فرض هم كه بشود، او، شبيه توست

شايد اينبار هـم ازدواج ام ماننـد   . نمي دانم. ازدواج برايم خوب نيست .سر و سامان گرفتن زندگي ام كمك نمي كند
  .ازدواج قبلي ام كه از روي لجاجت بود، به طالق بيانجامد

يعني ذره ذره دوستي در بينمان داشت شكل مي گرفت كه به خاطر . اما مي داني كه او را هم دوست داشتم
رهـا شـد و اكنـون    . آن رهـا كـردن ام هـم از روي لجاجـت بـود      .رهايش كـردم . برخي از افكار پليدم، از بين رفت
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مي دانم؟ پـس  پس، نمي دانم كه چگونه و به چه دليل، خود را بسيار مهربان . خانواده اي دارد كه مثال زدني است
  .بي اساس و پوشالي استتصوري كه غرور در من رخنه نكرده است، به احتمال زياد، اين

هر چه با خودم كلنجار رفتم كه اينها . صبح تا اآلن فكرم را مشغول كرده است اما ديشب خوابي ديدم كه از
فكر مي كنم كه نكند كه اينطور باشد كه وظيفه ام در خواب بـه  . خواب است و افكار گذرا و پوچ، اما انگار نمي شود

  . من الهام شده است
اما نمي دانم كـه چـرا دسـتان    . ري فكر كنماينكه تا ديشب بعيد مي دانستم كه روزي بتوانم به ازدواج با ديگ

. نمي دانم چرا بوالهـوس شـده ام  . حاال هر زني شد فرق ندارد. اندام نهيف زني را به ياد مي آورم. ام شل شده اند
چرا آدمي اينقدر به محبت هـاي جنسـي اهميـت مـي     . نمي دانم كه چرا اينقدر فكرم به وصال جسمي چسبيده است

  .دهد
  .ي ديشب خوابي ديدمراستش را بخواه

ولي يكي شان كه با من رابطه اي داشـت را بـه خـوبي بـه يـاد      . خوب به ياد ندارم. چندين زن ماهرو بودند
طوري كه انگار چندين سال در كاباره هـا سـر كـرده باشـم و     . آغوش هاي گرم و پياپي او مرا آزار مي دهد. دارم

آنقدر دلم براي . برايم گذارديرا خدايا چرا چنين خواب هايي . ترك شهوت راني از حوزه ي توانايي ام خارج است
براي اينكه آن زن را خـودم سـاخته   . احساس مي كنم كه علت اش را مي دانم. آن زن تنگ شده است كه نمي دانيد

بعيـد اسـت و   . روحيه اش طوري بود كه لكـه اي از بـدي در آن نيـافتم   . او همانطور بود كه من مي خواستم. بودم
اندام لخـت سـفيد و زرد رنـگ    . چهره ي زيباي او را به ياد مي آورم. د است كه زني بهتر از او نصيب من شودبعي

انگـار كـه از راهـي    . خنده هاي آميخته با نگراني هـاي بـي حـد   . خنده هاي فراوان. تني تنومند و پر حرارت. اش را
كه فكـر كـنم كـه در    . كه نكند كه به دست غير بيافتدمدام نگران بود . باريك، بر باالي دره اي، مي خواهد عبور كند

  .آخر خواب هم چنين شد
  .امروز هم براي همين آمده بودم سر مزارت. مي خواستم كه اجازه بگيرم
معبـود  "انگـار  . نمي دانم به سوي چـه معبـودي  . نمي دانم چرا. بسيار عاجزانه. اما باز دلم گريه مي خواهد

هيچ وقـت فكـر نمـي    . و اگر نه، گريه ي من، احمقانه است. گرداننددلم مي خواهد كه زمان را به گذشته باز . "زمان
  .بيايدت احمق بودن، بيشتر به من شايد همان صف. گونه اي از كالفگي. كردم كه چنين درمانده شوم

اين آهنگ سـوزناك ديگـر   . مگر خودم كم وامانده ام. كم خودم سرگشته ام. اآلن چه وقت اين آهنگ بود. آه
مثل يك تكـه چـوب   . و بدتر از آن بدبختي خودم است كه دستم نمي رود كه صدايش را قطع كنم. اينجا چه مي كند

  .خشك شده ام
و آهي هزار بار بلند تر كه اي كـاش مـي توانسـتم آن چنـد     . چهره ات را فراموش كنمكاش مي توانستم . آخ

كه اگـر مـي شـد، ديگـر جهـان      . نمي توانم. اگر مي توانستم ، آه. اگر مي توانستم ، آه. نگاه گيرايت را فراموش كنم
  .بهشت. بهشت بود. برايم جهان دگري بود

  .بگذار كه حرف ام را كوتاه كنم
ايد به اين خاطر باشد كه به جاي روي آوردن به شراب و آلوده شـدن بـه خمـاري، بتـوانم در     اين چاره، ش

  .را تحمل كنم هاي ناشي از به ياد آوري خاطراتم كنار ديگري مقداري از زجر
اين . اين دليل نمي شود كه او را بسيار دوست دارم. از اين گفته هاي من، ناراحت نشو. اما باز هم مي گويم

. گريه اي بـي حـد  . دلم گريه مي خواهد. همين. تنها مي خواهم با هم باشيم. مي شود كه او براي من مي ميرددليل ن
اگـر  . خدا كند. خدا كند. كه بتوانيم حرف همديگر را بفهميم. خدا كند كه او هم كسي را داشته باشد كه به او نرسيده
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كه نه تنها تمام بـرگ هـايش ريختـه، بلكـه تمـام شـاخه        د، به درختي مي مانستمنبه درختي تشبيه كنمرا قرار بود 
. ام ويـران . ديگر هـيچ چيـزي از مـن بـاقي نمانـده اسـت      . تنها يك تنه ي لخت و خالي. هايش را هم از بن بريده اند

وحشت از اينكه نكند كه با ديگـري بـروم   . ديوانگي. ترس از تنهايي. سراسر ترس. چهره ي مرا كه مي بيني. نويرا
  . ه هيچ وجه كسي نباشد كه من تصور مي كردمو او ب

آن زمان مشغول ايـن فكـر   . اين جمله يك بار ديگر هنگامي كه داشتم به ايران مي آمدم از مغزم گذشته بود
آن كسي كـه آرزويـش را   . ، به سويت بدوم و فرياد بزنم كه من آمده امافتادبودم كه همينكه چشم ام به چشم ات 

كسي كه هميشـه بـه خـاطر او در    . نرسي، آمده است كسي كه هميشه مي ترسيدي كه به اوآن  .داشتي، آمده است
  .كنج اتاق نشسته بودي و تمام فكر و ذكرت او بود، آمده است

اما انگار كه نيرويي غيبي، بسيار فراتر از توانايي هـاي مـن،   . اما چقدر تالش كرده بودم كه فراموش ات كنم
  . ه بودداشتعشق ات را در دلم نگاه 

نـد و گفتنـد كـه هنگامـه     كه اگر روزي به تـو زنـگ زد  تغيير دهي  با خود مي گفتم كه بايد تفكر ات را طوري
  .، بايد خوشحال شويازدواج كرد

ات طوري باشد كـه حاضـر باشـي كـه اگـر پـيش آمـد، خـودت بـراي هنگامـه بـروي             نظرمي گفتم كه بايد 
  .مي دانست برادردختري كه سال هاي زيادي، تو را . خواستگاري

، بـار چـرا كـه او را در ذهـن ات ده هـا     . مي گفتم كه اگر ببيني اش، عشقت نسبت به او از بين خواهـد رفـت  
  .اش، بهتر تصور كرده بودي بيشتر از اندازه ي واقعي

چرا كه هم خودت مطمـئن نيسـتي و هـم    . مي گفتم كه اگر دوست اش داري، به او نگو كه براي تو صبر كند
اينكه ممكن است كه او در اين مدت با كساني آشنا شود و دل اش گير كند و او را بهتر ببيند و وجود انگشتري در 

  .ردمكه ك .پس، فكر انگشتر گذاشتن را رها كن. بيازارددستان اش، او را 
  .حيف اين موسيقي كه دارد در گوش من فرو مي رود

فكـر مـي كـردم كـه      .احساس مي كردم كه يك انسان متفـاوت ام . هميشه خودم را برتر از ديگران مي ديدم
دسـتم   كافي شاپيبينم دختري كه مقابل اما كجاست؟ نمي . كمتر پيدا مي شوند كه دانايي و درك مرا داشته باشند

مـن برتـر   . تفكر گنديده اي بيش نبوداين خودبيني ها، پس، . بياوردكركر خنده هايش مرا به وجد  وباشد را گرفته 
  .نبودم

واقعاً كه عمرم را بيهـوده  . ممن وقت ام را به بيهودگي گذرانده ا. ديگر برايم اثبات شده است. من خياالتي ام
  .تلف كردم

شايد كـه درون اش  به اين اميد كه . ن پدر ات باشدهميشه آرزو مي كردم كه ماشيني كه دارد مي آيد، ماشي
 مي تـوانم من . هميشه به دنبال اين بودم كه به آقاي مهندس معمارمان بفهمانم كه من زرنگ ام. شايد هم نه. باشي

كه البته به اينجا رسيديم كه غرور پدر ات درست از آب درآمد و حق داشت كه به مـن محـل   . مخ دختر ات را بزنم
  .نگذارد

  .اين براي زماني بود كه خودم را داخل آدم مي دانستم
امكـان  . پريشاني ام ديوانگي ام را برخواهد گرداند. هميشه احساس مي كردم كه هر گاه نباشي، دق مي كنم

تو تنها كسي بودي كه خالصانه و بدون هـيچ  . و هستي. تو تنها عشق من بودي. جدا شدن مان را بعيد مي دانستم
  .تمناي وصال او را داشتم ،ديحس شهوت آلو
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. بـا غـم بجنـگ   . مي خواهد با تـو بكنـد   هر كاري كه دلش همينطور ننشين كه غم. افكارت را دسته بندي كن
  .برايم ديكته مي كرد متمام اين ها تنها التيام هاي موقت بود كه روانشناس
  .اي چند ماهه را بر باد مي دادآنگاه يك آهنگ تمام آن تالش ه. سه ماه تالش مي كردم كه فراموش ات كنم

  مي كني؟باور . تنها دوا. زار زار گريه، تنها دواي دردم است
از هـر چـه   كـه   بهتر است و ا مي گويي كه حاال ديگر غصه نخورچه مي گويي؟ آيا دلت برايم مي سوزد؟ آي

  .لذت بردن بيشتر از زندگي ات استفاده كنيبراي  يدار
  .كدام لذت. استفادهكدام . چه حرفي مي زني عزيزم

  ؟داصالً مي داني كه هر چه بيشتر با تو حرف مي زنم، بيشتر دلم مي گير
منظـره اي را  . هنگامي كه آهنگـي گـوش مـي دهـد    . يك دنيايي كه به ياد هيچكس نيست. انسان دو دنيا دارد

  .ه دوست اش داردبه ياد كسي ك. و در اين زمان، به ياد كسي نيست. با كسي مناظره مي كند. نگاه مي كند
. جهـان اش فـرق مـي كنـد    . درست از همان لحظه اي شروع مي شود كه به ياد كسي مي افتد. و دنياي ديگر

  .و دل ها تيره و تار. صحنه ها، كدر. گرفتهرنگ ها، 
و در دنياي دوم، هر آنچـه را كـه باعـث تفـاوت انسـان از      . انسان در دنياي اول، هيچ فرقي با اين ميز ندارد

  . ان است، در انسان جمع مي شودديگر
اين سوال همچنـان بـيخ گلـويم را    . ديگر نمي توانم. مه اديگر خسته شد. دوست دارم كه ميز باشمولي، من 

  ؟مي رسيديمنبه هم  بايدچرا ما . چرافشار مي دهد كه آخر 
كسـي از آنطـرف   . بنشـينم  بر سر آن تكه سنگ كنـار گـور ات  . بيايمدوست دارم كه فردا هم به سر مزارت 

و مـن متوجـه شـوم كـه تـو هنـوز       . نباشد اتو او برادر  من نشسته اي؟ چرا سر قبر خواهر ،فرياد بزند كه آهاي
  .چه خياالتي. چه حرف هايي .نمرده اي و اشتباه گرفته ام
  .مي دانم كه اينجايي

  .براي همين از مورچه هايي كه تنت را مي خورند، گله اي ندارم
چرا كه در بهشت باز هم چشم ام به جمال تو بـاز خواهـد شـد و تـو را     . زودي مي ميرم و خوشحالم كه به

  .سخت در آغوش خواهم گرفت
  .و هنوز خوب نشده باشمبروم پيش خدا  و از اين ترسناك تر چه مي تواند باشد كه به

خـوب خـوب    زماني مي رسد كـه خالصه م كه آيا دچار شك باشو از اين دردناك ترچه مي تواند باشد كه 
  .نيستبا ما ما را كه بگيرد، رهايي اش . است غم هم مثل سرطان. كه هيچ موقع خوب نمي شوم .شوم

سـرطان داشـت و همـين     كـه  محترمـي  ، پيرمـرد شـد  يهمين ديروز سوار ماشين بوديم و صحبت پيرمـرد 
، شـهره ي  ناكـامي رسـيده بـود   كه سرانجام اش بـه  داستان عشق اش مي گفتند كه با اينكه . ديروز فوت كرده بود

تازه چون پولدار هم بود، تـا قبـل از   . كردسپري عمر اش هم با او  ، اما با زنش خوش رفتار بود و تا آخرآفاق بود
  .ه بود و دائم در مسافرت بوداينكه از پا بيافتد، دست زن اش را گرفت

ش، در كنـار پـدربزرگ اش، نتيجـه ي    بردند اش و در يك مراسم باشكوه، در اوج آبرو داري، در كنار پدر ا
  .تمام تالش هاي يك انسان خوب را در زير خاك مدفون كردند

حتـي بـر آن بـودم كـه     . در بيسـتمين روز درگذشـت ات  . چه كسي باور مي كرد كه من به سر مزارت بيايم
خالصه كـه يـك   . فردا نه. امروز نه. خالصه كه چه. امكان نداشت اما. براي هميشه، اصالً آن طرف ها پيدايم نشود

نمـي  فرض كن كه براي تشييع جنازه و يا خواندن فاتحه ي هـيچ يـك از اطرافيـان ام    . مي آمدمروزي بايد به آنجا 
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پس، بهتـر بـود كـه    . ؟ وقتي مردم، به احتمال زياد مرا همانجا ها دفن خواهند كردمي كردم، خودم را چه كار آمدم
  .پاي خودم مي آمدم به

. چـه جالـب  . پنجاه متـر آنطـرف تـر    اش، حداكثر. راستي، به احتمال زياد قبر من همين نزديكي ها بايد باشد
يد بخوابيم، از خوشحالي نمـي دانـم كـه    وقتي به اين فكر مي كنم كه صد ها سال در چنين فاصله اي در كنار هم با

  .بيدار نشوم ديگر صبح فردا به اين اميد كه. مي روم كه بخوابم .خنده ام گرفت. چه كار كنم
  .شب به خير

  
  

  .پايان
۱۴/۷/۱۳۸۷  
- - - - -  

  )حامد احمدي( ۲۶حامد
www.Hamed26.blogfa.com  

- - - - -  
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  به نام خدا

  

  

  "هستي"

  

  سيزده: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  

بعضي موقع است كه انسان صاحب موقعيتي مي 

و يك عمر حسرت اش مي . قدر اش را نمي داد. شود

  !ماند ته دل انسان
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  ...شروع 

. بزرگ تر استشهر ولي آن . البته اينجا هم شهر است. همين شهر كناري. خانم بنده، از صبح رفت شهر

  .آمدو دير خواهم  گرفتخواهد  اندكي وقتم راو  ه استكاري پيش آمد اآلن هم زنگ زد كه برايم

اين اوج واقعاً كه . نداشتاو و . از او كارت ماشين خواستند .را در پليس راه گرفتند خانم اممثل اينكه جلوي 

در سرجيب ات است، جلويت را  ات مدارك و مي روي و مي آييسال  يك مي شود كه وقت يك .بدشانسي است

 عه مي گويند ايست، ايست، بزن بقل،همان يك دفرا جا گذاشتي،  ات مي شود كه مدارك هم يك بار. نمي گيرند

 يبه بو كشيدن نباشد، به چيز ديگر. نه شايد هم. ، انگار كه بو مي كشندحالدر هر  .گواهينامه ،كارت ماشين

، با آن بر و رو و آن جمال بي نظيرآن هم . زني تنهاديدن يك شايد هم . كمرنگ شايد آن كاپشن صورتي. باشد

؟ چطور مي پرسيد، چطور !شدهم ته به نفع اش داد و الب كهانسان را وسوسه كند كه يك ايست الكي هم شد بدهد، 

  :اين كار به نفع جناب سروان شد؟ مي گويم

سركار، جناب  زن، مشخص شد كه بندهو آيه آوردن خانم بعد از كلي اينور و آنور زدن و قسم  اينطور كه

شب و روز شوهر اش را قسم مي دهد . در درسي بسيار سخت .استراننده دانشجوي خانم  ،در يك درس سخت

كند، اين درس را پاس درسي را كه چنين تعريف مي كنند كه هر كه . درس را پاس كنم كه برايم دعا كن كه اين

  .گرفتهمدرك اش را 

 اكنونكرد و  هم گرميخداحافظي  و دادهم  گذاشت و قول مساعدي منـتي بر سر آن شوهرالصه اينكه خ

  .در راه است كه بيايد اينجا

  .و بهتر بگويم، ده سال، ده روز كم. نه سال قبل. يادش به خير

له در مقايسه البته وقتي مي گويم مح .با ماشين گشت مي زديمداشتيم در محله مان ، عزيزم من و پسر دايي

به خالصه اينكه . شهر حساب مي آمد ،در ديد روستاييانآن موقع، محله ي ما، . با شهرهاي امروزي مي گويم

و سال  سن اين دركه جايز نمي دانم كه كه  دارداصطالحي  ،عملاين امروزه، (. سرمان زده بود كه چرخي بزنيم

  )!از آن استفاده كنم

و  سردايي گفت كه سرعت را كم كنز دادن و حرف زدن بوديم كه پهمينطور مشغول گا خالصه اينكه

  . بايست

آن  .كه اين اتفاق افتاد بگويم يمقداري از آن محل قبل از اينكه ادامه اتفاقات آن روز را بگويم، اجازه دهيد

م يك كه فكر كن ياين مسير يك كيلومتر. فاصله داشتمحله ي ما از جاده ي اصلي حدود يك كيلومتر  موقع،

مثل اآلن . مي رفتند و مي آمدندپياده  با پاي معموالً مردم. كه تاكسي بخورد نبود، اندازه اي نمي شدكيلومتر هم 

خالصه اينكه ما در اين مسير نزديك به يك . هم كه نبود كه درب هر خانه اي يكي دو تايي ماشين پارك باشد
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بياييم و دلمان ما در اين مورد بود كه اگر به فرض،  بتصح .كيلومتري مشغول رانندگي بوديم و حرف مي زديم

بسوزد و بايستيم و سواراش كنيم، مردم چه مي  كه پياده به سوي تقاطع جاده ي اصلي مي رود براي دختري

كه انگار كه خواهرم  همان قدر برايش احترام قائل خواهم شد من. گويند؟ پسر دايي گفت كه تو كه مرا مي شناسي

نگاه . آن موقع كه چنين نبود اش، حداقل. اما فرهنگ ما كه چنين نيست. من، او راست مي گفت در نظر. است

. داشتن ماشين و تعارف زدن به دختري هم محلي و قبول كردن او و سوار شدن اش، يعني بله و بعد بله برون

. اما مردم كه غيب نمي دانند. ممي دانم كه ما آنگونه كه اكثر جوانان ديگر هستند، نيستي. گفتم كه راست مي گويي

بچه مثبت و حاال كه ما اين همه و به شوخي گفتم كه و ادامه دادم . پس به آنها حق بده كه بترسند و سوار نشوند

ايد در گفتارمان شيشه خرده ش .چرا مردان را سوار نكنيم .نسان دوست شديم، چرا كسان ديگر را سوار نكنيما

  !باشد

و بايست و اين پيرمرد را  حرف مي زديم كه پسر دايي گفت كه سرعت را كم كنخالصه اينكه داشتيم 

اول مي خواستم بگويم كه . گرم هم ساعت دو بعدظهر بود و هوا. پيرمردي در جلوي ما راه مي رفت. سوار كن

هر دري كه  از. اما ديدم كه بهتر است كه سوار اش كنيم. خوب است ال، بگذار پياده روي كند كه براي قلبشبي خي

اين كار ما كمك كند  ،شايد هم. بودو پسنديده ، سوار كردن اين پيرمرد از جمله ي رفتار هاي نيك مي شدموارد 

  !كه هر سوار كردني كه نبايد طمعي در بر داشته باشد. به رشد فرهنگ مان

  .سوار اش كرديم

ديده بودم  قبالً همكه  هم اين پيرمرد .جاي شما خالي. تقاطع اصليرسيديم به  تقريباً ،يك دقيقه بعدحدود 

، اش پيرمرد دوست، بدون آنكه بشناسند، اش، از اينكه ديده بود كه دو جوان برومند، خوش بر و رو، مهربان

را تا لب خط رساندند، گل از گل اش شكفت و بالفاصله لب به سخن گشود و ته و توي خانواده ي  اوايستادند و 

؟ نسبت پسر دايي ام با كه پدرم كيست. ش كرده بودند را در آن زمان اندك در آوردجوانان متمولي كه سوار ا

آخر كار اين ها مگر . ، همه چيز دست اش آمده بودها او پسر كيست و البته انگار كه با اولين گفته من چيست؟

  .دست اين در دست آن و دست آن در دست اين نجوانان و گذاشت تنها شناختن. چيست

و  ايستاد در كنار ما ميني بوسيهنوز پياده نشده بود، هنگامي كه پيرمرد به تقاطع رسيديدم و همين كه 

  .و دختري خندان از آن پياده شد. ددرب اش باز شد و صداي آهنگي قديمي به گوش رسي

. دريغاما . صدايي بشنوم چناندرب ماشيني باز شود و  ببينم كه دلم لك زده است كه امروز. چه نواري

، باشند باال هم شيشه هامي كنند كه اگر بلند  را شده است از اين آهنگ هاي دابس دابسي كه آنقدر صدايش اًمامت

هنوز  حتي. اين آهنگ ها كجا و آن آهنگ ها كجا. خواهند شنيد همگان صداي آن آهنگ راو  چندان فرقي نمي كند

به آن گوش بار صد ها تمام  هشت ماه هيه كرده بودم ورفته بودم و آن را ت. بود دقيقاً مي دانم كه كدام آهنگ هم

دنقر چند . نفري پياده شندندچند  اش، آنطرف واينطرف  قبل و بعد او، در چند لحظههستي،  به همراه. مه بودداد
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به نزديكي هاي  غاست كه دماغ شان هميشه پايين است و تنها هنگامي كه دما يبچه هاي قد و نيم قد مرادم(بنقر، 

و مادر بچه هاي دنقر بنقر كه  ،)!كه پاكيزگي را رعايت كرده باشندمي مكند  از آن مقداريشان مي رسد، ب ل

با سگك . كهنهشلواري  و كمربند پارهلباس هايي . تهيه كندبراي بچه هايش پول نداشت لباس بهتري احتمال زياد 

لوار هاي پدر يا عمو هاي خود تهيه كرده هاي بزرگ كه معلوم بود از كمربند فرسوده و دور انداخته شده ي ش

بر  رفع عقدهو تنها براي  نداشتو اصالً ديگر گيرايي بود رنگش رفته البته كه  بر سر دختري يا گيره ي مويي. اند

. بهتر شده است امروزه كه به راستي. فقر چيز بدي است واقعاً كه. ما هم موگيره ديده ايم كه دداشت كه بگويسر 

  !زمين ها را فروختند، قباي ترمه دوختند. حله ي ما كه بهتر شده استحداقل در م

؟ مگر ماهرودختري چنين . دختري چنين سفيد؟ مگر ممكن است. از اصل ماجرا برايتان بگويم. بگذريم

نديده بودم؟ . نديده بودم تا به حال اين را چرا من. و رنگين؟ مگر ممكن است. دختري چنين سنگين. ممكن است

  . رجوع كردم خاطرمبه . چهره اش تا حدودي برايم آشناست. ديده بودمشايد . ديده بودم .چرا

آن موقع به دوست دختر، . پسر دايي ما از نامزد اش يك سال كوچكتر بود و نامزد اش يك سال از من

ديده ام كه . نباشدنبود كه دوست دختر شدن، هيچ شرط الزمي براي نامزد شدن  كه مثل اآلن. نامزد مي گفتند

شما هم ديده ايد كه طرف امروز يك دوست  و ،و يا شده است. دارد هم طرف نامزد دارد و همزمان دوست دختر

و ما . تر دارد و البته بالعكسو ديده ايم كه طرف همزمان چند دوست دخ. دختر دارد و فردا يك دوست دختر ديگر

  !؟مانده ايمدر حكمت اين امر 

سراسر شور و  ،ما پيرمرد كه از ديدن احترام. داشتم ماجرا را مي گفتم. نيست اين ها كه اما حرف من

را ي ما محله  بهتر بگويمهمانطور كه تمامي دختران ديگر روستا يا . شناخت اش. شعف شده بود، دختر را ديد

يكي نداشتند،  همتا ماشين  دهديد كه در آن وانفسا كه كل روستا شايد . فكري به مغز اش خطور كرد. مي شناخت

ايستاده و سوار اش كرده، بيايد و حالي به خودش بدهد و واسطه اي شود كه دختري با ماشيني به خانه اش 

چه اصالً . رساندنداش خانه درب را تا  يدختر ،فالن پيرمردد كه فالن پسران به احترام نبگويمردم برسد كه فردا 

در چادر، اين همه راه را هلك و هلك بكوبد و عرق ريزان برسد خوبيت دارد كه دختر وسط اين روز گرم، پيچيده 

  .كه سوار اش كنيد و اين شد كه دستور داد. به درب خانه

  :رخواست اش را اينطور ترميم كرده و نوشتيمو د افزوديمرا  "اگر مي شودي"مان  ذهنما هم در 

درب خانه اش و بعد دوباره مرا ببخشيد، اگر مي شود اين دختر را سوار كنيد و دور بزنيد و ببريد 

  .چرا كه من چندان عجله اي براي رفتن به شهر ندارم. برگردانيد

كه شايد پزي داده باشيم و در محله چرخ مي زنيم  ،انگار مي دانست كه ما به بيهوده. پيرمرد چموشي بود

ازه دهد كه راننده و بقل دستي اش را نه ما آن دختر را نگاه كنيم و نه حيا به او اج ،كه اي ببينيم و سر آخرشايد ت

چگونه با هم آشنا مي  در آن زمان جوانانواقعاً جاي سوال است كه كه اما  .و از كنار اش رد شويم .نگاه كند
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. نه بيرون رفتن ساعت هشت شبي. نه چندان دانشگاهي. نه اينترنتي بود. نه تلفني بود .شدند و به هم مي رسيدند

استحكام خانواده هم . عشق هاي قديم ،اما عشق هم. نه هيچ چيز ديگر! گيز هول ناكنه آرايش هاي هوس ان

  .چندان درست نباشد من هم شايد اين حرف. هاي قديمخانواده  استحكام

  .سوار اش كرديمخالصه كه 

نوز هم ه. اوست برازنده ياين ناز، همان كلمه اي است كه . نازواقعاً كه . ناز: در يك كلمه بگويم. چه دختري

  .با همه چيز. با خانواده. با حجاب. با شعور. با حيا. همينطور است

و ديگر تا لحظه اي كه پياده شد، حتي يك بار . م اشداشت كه سوار مي شد، يك لحظه ديد. سوار اش كرديم

اري بود كه اولين ب. نگ از رخسارم پريده بودهنوز هم به ياد دارم كه چطور ر. هم از آينه ي وسط استفاده نكردم

خدا زود اجر كار نيك مان را چقدر . چقدر خوب شد كه پيرمرد را سوار كرده بويدم. كردمدختري را سوار مي 

اصالً درخواست  .درخواستي كه دختري را سوار كنيم. و اينكه آن پيرمرد، چه درخواست خوبي كرده بود. داد

پس يك جوان هم  .وظيفه ي ما بود سوار كردن او،. نداشت "اگر مي شود"و  "ببخشيد"نياز به . اش كامل بود

  !ي بايد بدرد خواهر ديني اش بخورد؟محلي ك

هم صدايش را . يك تير و دو نشان. سر ماشين را چرخاندم و رفتيم و خانم را به درب خانه اش رسانديم

از اين خانه هاي بايد  خانه شاناول فكر كردم كه . و چه خانه اي. چه صدايي. هم خانه اش را ياد گرفتم. شنيدم

از همان ابتدا خوش فكر و دور انديش و بهتر  ايشان،ولي بايد اعتراف كنم كه پدر . باشدتنگ و تاريك آخر ده 

تاكسي و در مورد لزوم برقرار كردن خط . رفي را كه زد، هنوز به ياد دارمچند كلمه ح. بگويم، بزرگ انديش بود

و ميني  چيزي كه چند سال بعد اش اتفاق افتاد .ي پر شدن ميني بوسجلوگيري از معطل شدن اهالي محل برا

  .و آرامش بيان بودلحن و نازكي صدا اما مهم آن سنگيني . را گرفتند انبوس ها رفتند و تاكسي ها جايش

كه فالن است و اله است  .اشفضايل و بيان جمايل به شرح كرد ، پيرمرد شروع به سه راهي در راه برگشت

آن هم در آن  مهندسي؟ .مهندسي مي خواند. دانشجو است به احتمال زياد كه. چه خوش مي گفتو . تو بله اس

كه ديپلم گرفتن، قبل از اينكه به استعداد زيادي نياز داشته باشد، به سطح فكري باالي پدر در زماني  !زمان

جوي مهندسي باشد، در رشته اي چه برسد كه دانش. يا ندهد بدهد درس خواندنخانواده نياز داشت كه اجازه ي 

  ".عمران" اسم اش تغيير كرده است و مي گوينداآلن . راه و ساختمان. كه اغلب كار مردان است

  .چهره اش چقدر آشنا بود

  . رفتم خانه. شب شد

  .بوداين همان دخترك ميني بوس  .خودش بود. ديگر يقين كرده بودم. يادم آمد
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نقشه كشي يك دوره ي آموزش . مرد، در شهر، كالسي داير شده بوداز سوار كردن آن پير قبل ،يك سال

و اين مسير را از خانه تا آن شهر، مدام رفت و آمد مي . من هم در آن كالس ها شركت كرده بودم .ساختمان

  .كردم

خالصه كه كالس تمام شد و . شايد هم يكي مانده به آخرين جلسه. شايد آخرين جلسه. خوب به ياد ندارم

و  هوا گرم. و مثل هميشه ايستگاه ميني بوس و منيني بوسي منتظر. د هميشه بر آن شدم كه به خانه برگردممانن

در آنگاه و گذارده  يف را هم طبق معمول در بين دو پايم و كهاكاپشن را در آورده بودم و گذاشته بودم روي پا

همين . تا اينكه دختري آمد. پر هم شد. مي شد ديگر داشت ميني بوس پر. لميدهجلو ترين صندلي تكي، تكيه زده و 

طبق رسم آن زمان، كسي بلند نمي شد كه جاي خود را . ميني بوس راه افتاد و او همينطور سرپا بود. دختر خانم

راننده به او گفته بود كه بيا و روي اين . چون هر كس براي خود دليلي داشت كه بگذريم. به ديگري بدهد

درست در جايي كه اگر قبول مي كرد و مي نشست، مي شد دقيقاً روبروي  .جا است، بنشينصندوقچه، كه در اين

آيا او از آن . بايستممي خواهم سر پا . گفت كه نه. قبول نكرداما . پا هايمان هم به هم بخوردمن و بعيد نبود كه 

. لولو مكنون مانند. ظاهري آراسته و دروني پاك دختر هايي است كه باطن شان همان است كه ظاهر شان است؟

اين . و خود را مي لرزاند موس موس مي كرددخترك، . چيزي دستگيرم شد و گذشت چرا كه مقداري .بعيد بوداما 

اين از آن . آه: گفتم. آنور مي زد. اينور مي زد. اين باسن او بود و شانه ي چپ من. مادمازل به صندلي ما تكيه داد

 اهم رفت او هم خواهد آمد و هر جاي است كه اگر با او رفيق شوم، با من پياده خواهد شد و هر جا خودختران

بچه مثبتي كه . بي عرضه هايي چون من نبوددر حوزه ي توانايي كه البته اين كار . ، او هم خواهد خفتبخوابم

سر پا باشد و چهره ي مرا نگاه كند و  بسيار اتفاق مي افتاد كه زني. نگاه كند وسطآينه ي به حتي برنگشت كه 

. وول هاي مكرر وول .اين همه برخورد .استاما اين ديگر نوبراش . اعتماد كند و تكيه دهد و برخوري اتفاق بيافتد

اندك اش را  تكان خوردن همگانطوري كه . خود را تاب مي داد و مدام اصابت. قربان آن تنه هاي آهسته بروم

و آن ها  مي ديدم،به قول معروف كه من چيز هايي  .من احساس مي كردم چيز ديگري بوداما آنچه  .مي ديدند

كه با تقاضا هاي لجام  متمولبچه اي تقريباً . غرور داشتم. نكردمهرگز برنگشتم و نگاهش . تنها پيچشي را

. پيش نمي گرفتيدآيا شما هم بوديد به خطا نمي رفتيد و ناز بيهوده . گسيخته ي دختري هرزه روبرو شده است

بسيار . جهان برايتان جور ديگري مي شود. حتماً تجربه كرده ايد. پر در مي آوردم از خوشحالي من كه داشتم

  .با طراوت تر بسيار رنگارنگ تر و

! پياده شد و به سمت دستشويي رفت به سرعتميني بوس ايستاد و دخترك  به پليس راه رسيديم و. ناگهان

دخترك، كه ديگر لفظ دخترك شايسته اش . از نهاد من، در سكوتي محض، به هوا خواستهاي هاي و واي واي 

نبود، آن دختر خانم، دستشويي داشت و اين باعث مي شد كه دلش نخواهد كه بر روي صندلي بنشيد و اين تكان 

  .لذت بخش شانه ام، تمام از روي اجبار بود هاي تكان خوردن ها و درد آوردن

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



۷ 
 

نه  اما. از من خوش اش آمده بود. نگاهش كردمبار ديگر . پياده شدم. رسيديمبه مقصد نيم ساعت بعد، 

ديده بود كه پسري در مقابل آن همه فشار  .كرده بودتنها در حدي كه يك نگاه گذرايش را به سوي من . چندان

كاش خطا . ت مي كندهم نگاه اش نكرده و تنها از تنه ها لذت مي برد و سكو هاي لذت بخش، برنگشته و يك بار

از  دختر، كه اينكاش غرور را كنار مي گذاشتم و با خود نمي گفتم . راه نمي دادمنمي كردم و فكر غلط را به ذهنم 

  .من هم فشاري. من هم تكاني .كاش به تنه هايش پاسخي به فراخور هوس مي دادم .ستي فالن اآنگونه دختر ها

 ها دخترتمامي . ديگر اين و آن در نظرم حقير مي نمودند. نكشيدمچه ها كه . و بهتر بگويم. چه ها كشيدم

دوره را به  به هر طريقي بود، يك ماه بعد،. افتاده بودم خوراكاز خواب و . دخترهمان تنها ، در نظرم هيچ و دختر

ن لپ ها را من لمس دوباره ي آ. من مي خواستم اش. نمي ديدم اش چرا ديگر. آنور زدم. اينور زدم. پايان رساندم

چرا دختر ها از خانه ها بيرون نمي آيند كه من ببين ام . چرا آب شده است و رفته است زير زمين. مي خواستم

 دنبه رايگان به انسان مي ده يزمان ياز نعمت هايي كه گاهناشكري . از ناشكري ادد فقان از قدر نشناسي و. شان

شب ها هم با سوز . و بهتر بگويم. روز ها با سوز ها همراه شد. پشيماني و درد. استفاده نمي كند و انسان از آن

تا اينكه كم كم در طول هشت ماه، از . نشد كه نشد. آرام نشد. و دردم التيام نيافت اندكي گذشت و. ها همراه شد

اينكه تنها . بگويم كه دختري را مي خواهم كه هيچ نشاني از او ندارم. چه مي توانستم بگويم. خاطرم خارج شد

رفته است شهر و براي هميشه شايد اهل محله ي خودمان باشد و . هاي اطراف خانه دارد محلهدر اين شايد 

گذشت . اصالً مهمان يكي از اهالي محل بود و ديگر هيچ وقت اين طرف ها پيدايش نخواهد شدهم شايد . آنجاست

  .فراموش شدو گذشت و كامالً 

اولين پول . اهل كار. پسري خوش ذوق. ايه ي يك نقشه كشي را گرفتمدوره را تمام كرده بودم و مدرك پ

با استعداد كه داشتم، چند ماهي با همان خاطره ي ميني بوس براي رفتن به دانشگاه درس . ها به دستم آمد

ولي بعضي . شايد حق با شما باشد. شايد تعجب كنيد و بگوييد كه اين طريقه ي دوست داشتم بعيد است. خواندم

خالصه كه بسيار به خود فشار . وقع است كه دوست داشتن از راه هايي وارد مي شود كه واقعاً خنده دار استم

  .آوردم و تالش كردم كه به نتيجه هم رسيد

. آيا او خودش بود. چهره اش آشنا بود .ديدم اش دوباره. تا اينكه، آن روز كه پيرمرد گفت كه سوار اش كن

چرا كه اصالً مغزم . اين شد كه منفجر شدم. و نياز وصال. دلتنگي. ماه احساس دوري دوباره يادآوري هشت. بله

تادم و آن محبت هاي از روي خاصيت ارتجاعي مي اف مي افتادم، ياد آن هر موقع ياد آن نرمي. شده بودل طمع

همانطور كه . او وصال. از من چيزي مي خواستندام و ميلم هوس ام، نفس ، اجبار را در ذهن ام مرور مي كردم

  .مي دانم كه عمق عالقه ام را درك مي كنيد. ديگر تمام وجودم شده بود، تمناي در آغوش گرفتن اش، گفتم

ي ديگر خانه . ته دل برايش آرزوي سالمت از هر جا پيرمرد را مي ديدم، سالم اش مي كردم واز آن روز، 

دو هفته طول نكشيد  .بازگو كنمديگر كه دوست ندارم كه يك مقدار خراب كاري هايي كردم . را ياد گرفته بودم او
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پسرك فالن است و دلباخته است و دل اش گير كرده  ناي. برخي از اطرافيان هاي بودم هدف متلك گوييشده كه 

هستي خانم . بيچاره عاشق شده و بدبخت در طلب محبوب دارد مي سوزد و هستي اش را از دست داده و است

  .گر بله نگويدبله بگويد، ا اگر

 بخواهم در مقابل ات كه باشم كه اصالً من. اي تو تنها دختر مورد تاييد من. اي جانم فداي تو. هستي خانم

رباي اي تو دل. اي تو دلبر. اي تو خوشگل. كنمات كه بخواهم توصيف  مرتبه اياي من حقير تر از . تاييد ات كنم

  .اي تو همه چيز من. خاص و عام

  .ديگر وقت اش است .تحقيق كه كرده ايم .دست به كار شويمبياييم و . دارد ديوانه مي شود بابا اين پسرك

 دقت كردنو . و ناز .دو يا سه بار .فقط و فقط نگاه. به هم نزديك شده بوديم تا حدودي. سه هفته اي گذشت

تعريف از  .ريف هم داشتچرا كه تع. مكه شايد تعريفي از او بشنو تيز كردن گوش پس كوچه ها و در كوچه ها و

  .خياطي اي بي نظير. هنرمندي انگشتان اش

  !هر قطره شود، خورشيدي. دستي افشان، تا ز سر انگشتان ات، صد قطره چكد

كاربلد و بچه تهران است، بزرگ و به قول يكي از دوستان همكارم كه از مهندسين . ذره به ذره، نزديك تر

حتي . نكرديماي هيچ استفاده  اينطور بگويم كه اصالً از تلفنكه آمده بود و  تلفن كه تازه شش ماه بود. "نمه نمه"

كالس  .شايد اصالً اينقدر اين عمل را دور مي دانستيم كه به عقل مان هم خطور نكرده بود. نمي دانم. يك دقيقه

كه بروم و در  فرصت نشد اين شد كه كرده بود وشروع  اش را ديگر كارخياطي او هم به پايان رسيده بود و 

و اگر امري نداريد، مزاحمت  يو خوب هستيد و صبح شما به خير يسالمكالس اش، ببين ام اش و شايد عرض 

مثل اينكه از كالس خياطي مي آن موقع هم كه براي اولين بار ديده بودم اش، . را كم كنم و از اينجور حرف ها

شايد پيرمرد با كسي . اما چندان فرقي نمي كرد. ندس استدر حالي كه از پيرمرد به غلط شنيده بودم كه مه. آمد

  .ديگر اشتباه گرفته بود

  .خالصه كه كار عشقمان باال گرفت و اينك رسيد روز خاستگاري

صحبت شروع شد و آنها رفتند سراغ اينكه زمين در فالن . سالم آقاي متمول. انديش بزرگسالم آقاي 

مي گفت كه مثل اينكه او مشكل دارد و دارد زير قيمت مي  يكيت و چقدر است و چقدر بفروشم بهتر اس منطقه

و توصيه ي هميشگي ام اين بود كه  ام را هميشه در مي آوردلج اين كار هاي آنها،  .فروشد و برويم سراغ اش

و كلي باالتر از قيمتي بخريد كه ديگران مي خرند و اين مي شود خير و بركت زندگي  چنين بيا و بخر هايي را بايد

كه چقدر به اصالح انجاميد، بزرگ انديش و پدر خويش مي نمودم پدر خانم به از اين حرف ها كه در راهنمايي 

  .خدا داند
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اولين بار، آن روي ماه را، شب چهارده گونه، آن خورشيد را، ظهر . چاي، شيريني آوردندصرف بعد از 

. گذشت و گذشت تا رسيد به جاي حساس كار .ه خوبيبه وضوح و ب. تابستان وار، آن همه چيز را آن روز ديدم

بريديم و دوختيم و تنها مي خواهيم برويم داخل اتاق كه اولين الس به طريقي، با هم، آن ها فكر مي كردند كه ما 

از آنكه آنها فكر مي كردند مثبت بودم و تمام حرف هايي كه به  ترندانسته از اينكه من بيش. بزنيم با همها را 

روز در صف روغن ديدم و ديروز  فالناو را يا اينكه من ديشب به او فالن نامه نوشتم و مثالً مي گفتم كه  شوخي

به  تا جايي كه در محل، حرف هايي هم درست كرده بودند كه فالني. ، همه دروغ بودبهمانسر راه چنان شد و 

  .بله، قطعيست ،در نتيجهرا حامله كرده است و اين خاطر اين همه عجله دارد كه او 

، گفتماما همچنان كه . به اتاقي برويم و آخرين حرف ها را بزنيمكار به اينجا كشيد كه ما را دعوت كردند كه 

  .در كمال تعجب، اين تازه اولين حرف ها بود

و خوش  گونه هاي بزرگ. قرمز بسيار و لباني كوچك. بلند باال. دختري سفيد. شروع كردم و شروع كرديم

 مدام بي صدا و گاهي باصدا و طنيني كه. خنده هايي عميق. ابرواني كماني. چشماني درشت. نه اي نازكچا. نقش

  .باز مي گرداندانسان را به ملكوت مي برد و 

برايش گفتم كه من استعداد زيادي دارم و از اين استعداد استفاده كردم و در رشته . رفتيم تريك مقدار جلو

شگاه هاي اطراف قبول شدم و تالش ام را بيشتر خواهم كرد كه بتوانم زندگي مناسب ي خوبي در يكي از اين دان

 جلب ر از سعي درفرح بخش ترو به بهتر شدني را براي شما بسازم و بدان كه هيچ چيزي  ،و روز به روز

  .رضايت خاطر شما نيست و نخواهد بود

خواهر  جواب برعكسدرست، . شايند نبودچندان برايم خو. عجيب. شنيدم كوتاهي اين را كه گفتم، جواب

  !اش

  .و جالب. به چه شيوايي و چقدر سليس. اصالح كرددست و پا شكسته را جواب آن از كناري جهيد و 

همان  .هر چه باشد، دوقلو بودند. چقدر اين ها شبيه اند .چشمان ام درشت شد. نگاهي كردمخواهر او؟ 

  .همان طنين صدا. روييهمان گشاده . چشم

هر كاري را در جاي خودش . چطور بگويم. بود زيركيدختر . ز قرار معلوم به حرف هاي ما گوش مي دادا

  .به درستي انجام مي داد

تا من آينه اي در مقابل روي خود ديده  به خوبي چيدچند جمله اي را با تسلط پشت سر . برايمان چاي آورد

 دقيقاً مثل من. لذت بخش استافيه اي از جانب ديگري چقدر باشم كه ببينم كه شنيدن چنين جمله هاي با فعل و ق

چنين  .چنين خواهري داردخانم بنده، اول چقدر خوشحال شدم كه چقدر خوب شد كه . مي توانست صحبت كند
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فكر كرده بودم كه بي شك اين خانم بچه به اين هم  ،حتي در آن چند ثانيه. شيرين سخن و با سر زبان و زرنگ

  !ند و من بايد مراقب ازدواج فاميلي باشميت خواهد كرد و شايد مخ بچه هاي مرا بزنهاي خوبي ترب

پرده افتاده  رويمدام وول مي خورد و شايد آن سايه اش بود كه  ،آن گوشه. اما ديدم كه ما را رها نمي كند

را شخصيت بااليش  ،كرده بودكه بي نقص ادا  اش اي پياپيجمله ه. كيف مي كردانگار كه از حرف هاي من . بود

دختر  است؟ دوست داشتم كه بشنوم كه خير كهخواهر شم. عزيزم را كنار كشيدم و به آهستگي گفتم. مي رساند

  .اما نشنيدم. خاله ام است

يعني اينكه بايد به . امروز هم مرخصي داشت. ماهي تنها يك بار به خانه مي آيد. خواهرم است، هبل: شنيدم

اينكه . ولي مرخصي اش و آمدن شما يكي شد. وري بود باز هم بايد مرخصي مي گرفتاگر هر ط. خانه مي آمد

. خيلي خوشحال شد. او هم آمد و ديد كه خواستگاري است. همينكه ما مي دانستيم كه او مي آيد به او نگفتيم

  .و چند جمله ي كوتاه و گسسته ي ديگر. دانشجو است. دختر خوبي است

حرف اش را با . توضيحات وارونهتكراري و پياپي و جمله هاي اين از شنيدن  مقداري دلسرد شدم و خسته

  .؟ شنيدم كه عمران است و آنگاه دلم هوايي شدچيستعرض ببخشيدي قطع كردم و پرسيدم كه رشته اي ايشان 

و  .حرف زديم و تو گويي كه سال هاست كه همديگر را مي شناسيم با هم مقداري طوري شد كه. بگذريم

يكي بودن ها و چنان شباهت هايي را كجا مي  اينچنين. يكيست شانزير و بم حرف هايمان و فراز و فرود حتي 

  . بلكه با اين. اما نه با آن. در خانه ي اين بزرگ انديش. توان يافت؟ همين جا

   .و خواهر او بر سر كار آمد. و موجبات شگفتي محل. هستي به كناري گذارده شد

آن همه شب زنده . چه كار مي شود كرد. چاره اي نيست. وب دلم به كناري گذارده شدبراي هميشه آن مطل

  .هيچ .هيچ. چقدر دردناك. آن همه بي تابي ها. ديدار آرزوي هاي. درد ها. داري ها

بروم و بايد  شده استزده و نيم ياساعت  چون .مشخص است كه عجله دارم آخرين جمله هاي باالاز 

و شوهر اش،  خانم هستي. امشب مهمان داريممثل اينكه  .برويم خريدبايد از آن،  بعد .پسر ماندنبال  مدرسه به

  .سروش

  .پايان
۲۹/۹/۱۳۸۷  

- - - - -  
  )حامد احمدي( ۲۶حامد

www.hamed26.blogfa.com  
- - - - -  
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  ۷۱/ قصص 

چه تصور مي كنيد اگر خدا ظلمت شب را بر شما تا قيامت پاينده و ابدي گردانـد  : بگو) به اين مردم مشرك(
  خدا كيست خدايي كه بتواند براي شما روشني روز پديد آرد؟ آيا سخن نمي شنويد؟جز 

  
  فهرست 

  

  نه  هشت  هفت  شش  پنج چهار سه  دو  يك
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  ...روع ش
  
  

   }فهرست{ .۱
  

  كه مي داند؟
  .دلبري را داشت. شايد اين مورچه هم كسي را داشت

اآلن هـم اينجاسـت و   . ام است چدر داخل نايلن ساندوي. ي ماست بي شك، اين مورچه، مورچه ي آشپزخانه
. ولي مي دانم كه خـود او هـم نمـي دانـد    . نمي دانم به چه سمتي. مي خواهد از نايلن بيرون بيايد. دارد راه مي رود

امـا  . كـرد  خواهـد حتماً فكر مي كند كه هنوز، در يكي از نقاط آشپزخانه است و دير يا زود خانه اش را پيدا بيچاره 
در اين نايلن، با حبس هاي ظـروف قنـد و شـكر     زنداني شدن اما .ه استزنداني شد او در اين نايلن. اشتباه مي كند

  .استافتاده از خانه اش دور  حدود سيصد كيلومتراآلن  نمي گنجد كه هم در مغز اشحتماً . فرق مي كند
  . در صندلي عقب ماشين نشسته ام

  .نزديك مي شودكسي دارد . صبر كنيد
  . ماشين باز شد )و عقب(درب سمت راست 

  : پرسيد. است نجار
 :و به خنده ادامـه داد . اآلن چه وقت وصيت نامه نوشتن است. داري چه مي نويسي؟ آن هم در اين نور كم"

  ".را ادامه بده هايتبگذار كه فردا كه روز شد، نوشته 

همچنـان  مـن  و  .و رفـت . م بشود گفـت كـه جـواب سـردي    شايد ه. نشنيد جواب خوبي .و اندكي منتظر ماند
  .به مورچه ام فكر مي كردمداشتم 

چيز هاي  همه متوجه شد كه از آن همه انرژي، از آن همه چاره سازي ها، از آن. شدمتوجه ي چيزي حتماً 
  .مرا دوباره تنها گذاشتدرب ماشين را بست و  و اين شد كه .خبري نيست ديگرديگر، 

  .شايد هم كم كم به نور كم عادت كنم. چشم ام درد خواهد گرفت. گويدراست مي 
  .اما، همين اآلن روز است

  .نشان مي دهدكه اين را ساعتم 
  .يك مورچه ي ديگر. شايناها

حتماً به طمع ساندويجي كه مـادر  . احتمال اش زياد است. حتماً من كشتم اش. شايد برادرش باشد. اما مرده
و شايد، به دنبال غذا مـي  . له شد. رده بود، وارد نايلن شد و شانس نياورد و اين شد كه مردعزيزم برايم درست ك

و  .قرار گرفـت در مسير اش ، اينبار، نايلن ساندويجم اما. ذخيره كنددر پشت كابينت،  ،كه ببرد و در النه اش. گشت
و من كه مـي نگـرم،    .در واقع، له شد .دمرو چندي بعد، . همان لحظه درب بسته شد. بدون آنكه بداند، وارد اش شد

هـا چيسـت كـه دارم مـي     و شما كه مي خوانيد، خنده تان مي گيـرد كـه ايـن    . مردهكه ست ا مي بينم كه مورچه اي
  .نويسم
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بـرايش   شـايد تا جايي كـه  . است مورچه دلم را به سختي آزار داده اينردن م. اما ديگر اينطور فكر نمي كنم
امـا بگذاريـد   . ، شـوخي كـردم  مورد كندن قبـر راست اش در . خنده دار است. حق داريد كنيد؟خنده مي . قبري بكنم

   .بزنم حرف هايم را
با خداي خود قـرار   استيصالچه مي ماند؟ به اين مي ماند كه فردي از فرط به شما  و منمي دانيد كه مثال 

والت برسم، يك ماه طاقت بياورم كه به يك تكه اگر كاري كني كه فكرم منحرف شود و بتوانم ده دقيقه اي  نهدمي 
  .استپيش آمده  نيزچيزي براي شما  چنين كنونحتماً تا  .را اول وقت خواهم خواند تمام نماز هايت

  !چنين وعده ي بزرگي، براي عنايت ده دقيقه اي خداوند. دقت كنيدبيشتر لطف كنيد و 
  .است اينيعني حال ما . است اينحال من 

  .چيز هايي است كه آزارم مي دهد. محضاكنون سكوت 
  .شود مي دهنده آزار اينجا سكوت موقع بعضي
   .اينجاييم كه است ساعت چهار و بيست يعني. است بعدظهر دو ساعت

 شـدن احساس مي كنم كه بعد از اين مدت، كم كم دارم از آن احساس بيچاره . چيزي بگويمدوست دارم اما 
  .اين احساس ها پايدار بماندخدايا كاري كن كه  .دور مي شوم

 چقدر سـرحال . بود خوبي چه ماشين. يمبود نشسته ماشينبوديم كه در  پنج نفر .بود ها موقع ديروزهمين
و چـه  . و اينكه چقدر خونسرد بـود . مي شناخت اش واقعاً كه مسير را مانند كف دست. داشت و چه راننده اي. بود

 چـون . دانـم  ميولي اكنون . تعبير اش را نمي دانستم .ديدم خوابي. در وسط. نشسته بودم در عقب. ماشين راحتي
 بـراي  تعبيـر خوشـايندي   در همـان حـال   .پريـدم  ازخـواب  .چه خواب ناجوري بـود  .كنم مي سر اش تعبير در اآلن

كه اين خواب بد، به خاطر تنگي فضـاي بـين دو مسـافر هيكلـي اي     . ديگر شور نزند دلم كه كردم پا و دست خودم
  .اندكرده  ام كه از دو طرف احاطه است

بـا ايـن    .ام نشسـته  اآلن كـه  بـودم  نشسته ييجا همين دقيقاً .است، از اين ماشين هاي زرد رنگ نماشين ما
. بهتـرين وقـت روز  . جريـان داشـت  هـوا  . وزيـد باد مي . آسمان معلوم بود. همه جا روشن بود موقع آن تفاوت كه

  .خوب خيلي. بود خوب هم خيلي. گفته ام دروغ بود، ابريهوا  كه بگويم ناله كنم و اگر. بعدظهر و آفتابي دو ساعت
  :چه خواب عجيبي بود

 مدامكه  ديدم .بيانگر آن صحنه ها باشدلفظ گرگ و ميش خوب مي تواند . هوا چندان روشن نبود خواب در
 بـه  خـارج شـد و   اصـلي  جـاده  مسـير  ناگهان ماشين از .دراز تر مي شوددارد دراز و  پشت رل مردكآن  موهاي

دوره ي  مـن كـه در  . غيرطبيعـي و  تنـد  سراشـيبي  بـا  .تنـگ  .خـاكي  ي جـاده به سمت يـك  . رفت پايين جاده سمت
 در اي را جـاده  چنـين  به چه مجوزيچرا و  كه برايم عجيب بود درس راهسازي را هم گذرانده بودم، كارشناسي،

 برگشـتن  بـا  كه مدام بر وحشت ام افزوده مي شد. كردم دقت بيشتر .غيرمجاز شيب اين با هم آن. اند ساخته اينجا
 فـرا  را وجـودم  پايسـرا  وحشـت  ديگر كه گفت شد مي ديگر اش، بلند هاي دندان و خندان ي چهره ديدن و راننده
جالـب اينكـه    و .نگاهشان را به جلو دوخته انـد . اند حركت بي كه ديدم. كردم نگاه ام كناري مسافران به. بود گرفته
  .و بهتر بگويم، آن چهار نفر. بودند شبيه هم به دو نفر آن چقدر

 تصـادف  ي لحظـه  در مـن  و. ام كرده تصادف حتماً. ام به احتمال زياد مرده كه .كرد خطور مغزم به فكري
  .اين شد كه اندكي فكر كردم. برند مي جهنم سمت به مرا ها اين و. نديدم را تصادف و بودم خواب در

  .تا اينكه دلم آرام گرفت
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 لب هايم جـرات خنديـدن پيـدا كردنـد و آنگـاه     . بزنم حرف او با توانم مي هنوز كه ديدم و. افتادم خدا ياد به
 شـكر  را خـدا  و. اسـت  پريشـان  خـواب  اين هـا،  كه دارم يقين كه ببريد مرا خواهيد مي كه جا هر كه زدم فرياد بلند

  .پريدم خواب و از كردم
  . بود عجيبي خواب كه راستي
  .شد كه متاسفانه تعبير خوابي
را چند سـال قبـل    تونل اين كه از خود سوال كردم كه فكر مي كني. شديم تونلي وارد كه بود نگذشته اندكي

 كـرده  انتخـاب  ام، نامـه  پايـان  موضـوع  بـراي  كـه  چيزي همان. ساخته اند؟ و افكار تخصصي تري در مورد تونل
 كـه  كـردم  انتخـاب  را موضوعي و هستم خوبي دانشجوي به قول بچه ها چون ولي. نيست تهران دانشگاهم. بودم

 و شـدم  معرفـي  تهـران  دانشـگاه  از اسـاتيدي  بـه  اند، نپرداخته موضوع آن به چندان دانشگاه ما راهنماي استادان
زيـر   ، دراسـت  ام سامسـونيت  كيـف  در جاست، همين هم اآلن. است گرفته خود را شكل ام نامه پايان ديگر اكنون
  . صحافي بعد و. خواهد مي ديگر ريز خورده مقداري و نمودار چند تنها. دستم

  !؟صحافي
  )ام گرفت خنده(

  .شديم همين تونل وارد كه ه بودمشد بيدار خواب از كه نبود ساعت نيم هنوز
  . استم مرگ محل كه تونلي همين

كه در كـدام   داند نمي انسان كه گفته قرآن. ميرد مي محل كدام در كه بداند انساناينكه . است جالب واقعاً كه
  .جان خواهم داد من در همين جا. تونل همين در. دانم مي من ولي. سرزمين مي ميرد

  .و شايد لغزش موضعي گسل هاي منطقه. لعنتي ي زلزلهشايد 
 هـايي  حـرف  تمـام  و بخوانند مرا هاي نوشته كه ديگران هم ترسم مي از اين. نيست خوبي صفت لعنتي. اما

اين ديگر مشخص . شديم گرفتار ما. آنهاست با هم حق ولي، .بيابندبافته ام را تافته  شان براي اآلن تا ديروز از كه
  .ايم افتاده گير ما .است

 اش گـاز  ما جلويي ماشين كه است يادم دقيقاً. شد نمي تمام تونل اين چرا كه دانم نمي. زد زلزله كه خالصه
 بـا  اينقدر چون شايد. دانم نمي. است خودمان اتوبوس همين كه ما جلويي ماشين. ببخشيد اوه. رفت در و گرفت را

 بدانيـد  كـه  بـدهم ي آمـار  اسـت  بهتـر  .حساب كردم آنها جلويي ماشين را جلويي ماشين ديگر شديم، خودماني هم
بـه   .برسـد  بيـرون  هاي انسان دست به كاغذ اين روزي كه است شرط اين به اينها ي همه البته .است خبر چه اينجا

  . نيست كم هم اش احتمالخوشحالم كه  البته كه .دست شما برسد
فقـط سـه تونـل ديگـر داشـته       تـا كـرج  شايد  و اينكه .باشدطول داشته  يمتر ششصد كه كنم فكر تونل اين

چـون مـن   . البته شايد هـم اشـتباه كـرده باشـم    . چهار تا بشود است ميدان اميركبير بعد از كه همان با مگر .باشيم
  .چنداني ندارممعموالً از اين مسير به تهران نمي آيم، و آشنايي 

 تـرين  جلـو . هسـتيم  بگـويم،  اسـت  بهتـر نكتـه اينجاسـت كـه     و بوديم تونل آخر متري چند درخالصه اينكه 
  .هاي ديگر ماشين بعد مواد غذايي و حمل نيسان يك بعد و ما ماشين بعد و است اتوبوس ماشين

  !اين بود از مكان هاي ماشين ها
  .ديگران افكار از و. بگويم خودم افكار از اما

  . ادامه دهم بعد و كنم كامل را آمارم كه اجازه دهيد اول ولي
  .اش بيامرزد خدا كه است نيساني يك اش يكي كه هستند تر عقب در ديگر ماشين تا دو
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ناگهان محكـم سـرش    و خورد و كشيد سر جا يك داشت خود با كه را خواب قرص و شراب چه هر ديشب
اول گفتنـد كـه    .پر اسـت از خـرت و پـرت    كه هم اش ماشين عقب در. و مرد افتاد گوشه همانرا به جايي كوبيد و 

بـه قـول    امـا . پزشـكي  وسـايل  شـايد هـم   .ولي فكر كنم كه مواد اوليه آزمايشـگاه شـيمي باشـد   . بارش دارو است
يـك   كـه  بـود  هـم  ديگر ماشين و يك. مي چسبد آخكاش پرتقال حمل مي كرد كه بعد از كيك و كلوچه دوستان كه 

  .بود اش راننده خانم
  .بگويم فكرم از
 فكـر  ثانيـه  چند در انسان كه آيد مي پيش مواقع بعضي آخر. را ببخشيد مين پراكنده گفتن و آشفتگي گفتارا

  .كشد مي طول بيشتر خيلي كند، بيان بخواهد اگر كه گذرد مي سرعت به اش ذهن مقابل از هايي
 و شـد  مي روشن هوا كم كم داشت يادم است كه. بود خراب اكثراً از اول كه تونل هاي المپ. از تونل بگويم

 هـاي  چـرخ  كـه  كـرديم  احسـاس . افتـاد  تكـان  تكـان  به ماشين .اما نشد .در برويم كه رسيديم مي تونل ي دهانه به
 هـا  ترمـز  صداي و شد خاموش جا همه بلند شد و وحشتناكي بلندي و البته صداي ناگهان. شده است ماشين پنچر

  .دختران پياپي هاي جيغ بعد و كوتاهي سكوت و ها برخورد و
  . بود گرفته فرا را جا همه تاريكي

  .شد روشن  اتومبيل هاي بعد، چراغ
 و ام ديـده  بـد  خـواب  كـه  بـودم  گفته اطرافيانم بهمن . بود زده مان خشكنشسته بوديم و  ماشين در كه ما

  .را هم وحشت فراگرفته بود آنهااين شد كه  ،ترس مرا ديده بودند هم آنها
 كـه  ديـد  رسـيد  كـه  در دم به. رفت جلويي اتوبوسبه سمت  و دويد ما ماشين سمت چپ از كسي بالفاصله

  .آن كس، آن زن راننده بود .كنند مي گريه دارند اش دختران
  :زد داد و بيرون پريد يكي از دختران

 يكـي  .كـرد  جمـع  را او و رفـت  ديگـري . بيـنم  مي خواب دارم كه بگو. بينم مي خواب دارم كه دانم مي. خدايا
 اش اصـالح  مقداري بار اين وگفت  را ها جمله ادا و اطوار را در آورد و همان همان و آسفالت وسط پريد هم ديگر
  .كن بيدار خواب اين از تر زود مرا. بينم مي خواب دارم كه دانم مي. خدايا :كرد

 آن بـر  كـابوس  اسـم  كـه  اسـت  بهتـر  داشـتن،  حقيقـت  عـين  در كه خوابي. است وحشتناكي خواب كه واقعاً
  .بگذاريم

 يكـي  بودنـد  ترسيده بسيار كه را ها بچه مدير، خانم كشيد، نمي هم ثانيه هشت هفت كه شايد لحظه اين تا و
 خـانم  كـه  شـد  معلـوم  كه راجوان  مدير خانم صورت و زد باال نور ما ي راننده اينكه تا .كرد هدايت بيرون به يكي

  .كرد نور از پر را است شان ورزش
 در و كـرد  مـا  سـوي  بـه  رويـش را  ،قوي اي روحيهمخصوصاً  و كشيده تا حدودي اندامي با ورزش خانم

  .ساخت نروانه ي ماشين ما اعتنايي بي و تحديد روي از نگاهي ،بود كرده تنگ راهيش  پلك كه حالي
 و كـرد  بـاز  را ماشـين  درب سـريع فكري كرده بود كه مثل بـرق  چه  من راستي سمت اين دانم نمي ناگهان
  .شد ور حمله معلم خانم سوي دوان دوان به
  .نبيند بد روز تان چشم

  .پيچد مي خود به دارد مار مثل آسفالت روي ديديم كه نكشيد هم سي ثانيه
 را اش راسـت  كه است، دانشگاهي پيش بيشتر و دبيرستاني دختران از پر كه اتوبوس اين. اينجا جالب است

 تيم اردوي به شده دعوت اعضاي باشند، نفر بيست تا پانزده كه كنم و فكر دانم، نمي را شان تعداد هنوز بخواهيد،
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 كـه  .آينـد  مـي  تهران سوي به بعد و شوند مي جمع رامسر اينطور است كه در كه اند كشور جوانان ي كاراته ملي
سـاعت،   چهـار  و بيسـت  اين در ما كه هايي توانايي و حركات اين .تيم ملي از همين ها انتخاب خواهد شد مثل اينكه

  .دمي توانند اينقدر قوي شون همها  زن مگر آخر. است كننده خيره واقعاً ديديم، هاآن  از
  .گفتم مي داشتم

 تو بود زده ورزش خانم كه ، شغل اش نجاري است،"نجار"ما، يا بهتر بگويم،  دوست اينيادم نمي رود كه 
  .كرد مي ما ورزش خانم بار فحش و ناليد مي همينطور ،!مرگش جا

 پيـاده  ماشـين  از دارد، شناسـي  جامعـه  دكتـري  ميشد متوجه بعداً كه ،"جناب دكتر"، ما سمت و چپي و من
 را عزيزمـان  دوستبعد از آن  و كرديم تاسف ابراز بوديم، ديده ورزش خانم از را شست ضربه آن چون و شديم
  .كرديم جمع

 از يكـي  كـه  دختـران  باشد كه در اين تونل، ايـن بدتر  اين ازمي توانست  اي بدشانسي چه كه كردم فكر اول
را هم كه بـه مـا    شانسي ذره ميزانآن  و از آب در بيايند كار رزمي همه تر، ديگري معصوميكي از  و تر پاك يكي

  .رو آورده بود، بر باد رفته ديديم
 بدسـت  را يدختـر  رضـايت  بتـوانيم  تا بكنيم جان و كنيم تالش بايد هم آنجا. شد خودمان بيرون جهان مثل

 بـه  كه نبود پليسي ديگر. نباشد چنين توانست مي اينجا اما. شد نزديك آنها به زور بهكه  شود نمي نه اگر و آوريم
 سـازش و نـرمش،   در جهـان بيـرون، راه  . بگيـرد  را ما جلوي بخواهد بقاء، حفظ ،!علما قول به و اجتماع نظم خاطر

  .است طورهنوز همين از بد حادثه و البته اينجا هم. راه براي نزديكي است بهترين
  . متري چهل تونل يك در ماشين پنج

 . كننـد  مـي  زنـدگي  آن در ديگرانـي  و باشـد  فضاهاي محبوسي هم باز ، ورزش خانم ماشين پشت كه شايد
  .خير يا هستند اي زنده موجودات آيا هم سيارات ديگر در كه دانيم نمي كه است خودمان جهان مثل

. در تـاريكي نوشـتن چشـم را خسـته مـي كنـد      . ديگـر دارد چشـمان ام خسـته مـي شـوند     . راست مي گفت
. مخصوصاً اين تخ تخ هايي كه تازه شروع شده است كه چكه هاي آبي هست كه بر روي صندوق عقب مي خـورد 

  . كم كم احساس مي كنم كه دارد مي خورد بر سر من
يا خـاك هـاي   . الش نمي كنيد و سنگ جلوي راه را كنار نمي زنيدمن اگر جاي شما باشم مي گفتم كه چرا ت

شايد هم ديگر راه باز باشد و بتوانيد خـود را آزاد  . ريخته شده در درون تونل را كه شايد به جهان ديگري برسيد
نمي توان  روي اينها با دست هاي خالي. سنگ هاي زمخت سياه را كه نمي بينيد. اما شما كه اينجا نيستيد. اما. كنيد

اول خواستيم كه مقداري خاك هـا را  . از همه مهم تر، اين را بگويم. ، چه برسد به جابجا كردن آن هاخراشي كشيد
از . يك مقدار كه جلو رفتيم، يك دفعه يك توده ي خاك از دوباره آمد و آن مقدار سوراخ ما را پر كرد. جابجا كنيم

و ايـن شـد   . راستش اين است كه كاري نمي شد كـرد . ه اي بيانديشمن مي خواستند كه تو كه اهل فن هستي، چار
ضمناً بـه سـختي اش و   . چرا كه هدفي بسيار دور بود كه بتوان اينطور خود را نجات دهيم. كه كندن را رها كرديم

  .مصرف بيهوده ي انرژي هم نمي صرفيد
همزمان بخوابند و همزمان بيدار  به پيشنهاد من قرار شد كه. وقت خواب است. اآلن همه در اتوبوس هستند

چرا كه يكدفعه به ذهنم رسـيد  . خوابم نمي برد. ولي خودم مثل اينكه به آن عمل نكردم. شوند كه كمتر اذيت شويم
بگـويم  كه البته مي توانم . كه از اتفاقات و احوامل خودمان در اينجا چيز هايي بنويسم كه شايد به دست شما برسد

  !كه رسيد
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حـداقل بـه   . چرا كه مرا اميدوار تـر مـي كنـد   . اگر هم به دست ديگري نرسد، دوست دارم بنويسم. اي خدايا
  .اينكه بعد از مرگم مي توانند مرا و شايد ما را به بزرگي ياد كنند

شايد چون من بيدار شان مي كـنم، خوشـحال   . بروم و بيدار شان كنم. است عصرانهديگر فكر كنم كه وقت 
  .تر شوند

مخصوصاً شايد اتفاقاتي بيافتد كه شنيدش براي شـما  . باز هم حرف هايي دارم. هم خواهم نوشت البته باز
هـم محلـي   اينكه گفتم شام، پيشنهاد آن دختر رامسري بود كـه  . ولي نوشته ها باشد براي بعد از شام. جالب باشد

ولي مثل اينكـه  . او آشنا نشدم چندان با. مي گفت كه به همه ي وعده هاي غذايي بگوييم شامخانم ورزش است كه 
  .دختر شوخ طبعي است
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   }فهرست{ .۲
  

  .مي خواهم بنويسم هم و باز .ساعت سه است
مجبوريم كه  .نمي توانم استفاده كنماز بخاري ماشين هم كه . شده تر احساس مي كنم كه هوا مقداري سرد

مخصوصاً بعد از توضيحاتي كه خانم ورزش در مورد مراقبت از جاهـاي  . از سرما يخ نزنيم تا لباس گرم بپوشيم
 و. هـوا سـرد نيسـت   اما اينقـدر هـا هـم    . نوشتم كه نكند كه از سرما يخ بزنيم. اذيت شودحساس مان داد كه مبادا 

آنهـا را بـر    از كاپشن هايهمين اآلن هم يكي . داشتندبا خودشان لباس گرم  اين دخترانخوش شانسي ديگر اينكه 
مي دانـم  ن !ي داردشميمچه بهتر است بگويم كه  .مي دهدهم و چه بوي خوبي  مي كندگرم  واقعاً كه خيلي .تن دارم

خيلي از شما كه مي خوانيـد بـه   مي دانم كه  .در هر صورت كه فوق العاده است. او تناست يا بوي اش بوي ادكلن 
روحيـه  بـر  بوي خوب، خيلي مي تواند . كردبايد تجربه  .من هم جاي شما بودم همين بود .نمي بريدعمق قضيه پي 

  .بگذارد مثبت انسان تاثير ي
. شـود گرم تر  ماشين مقداريمي نشستند كه در كنارم روي اين صندلي ها  اينجاكاش چند نفر مي آمدند و 

بگـذرد  كـه  مقـداري  كنم كه  مي فكر. است مرداحساس مي كنم كه سآمدم البته شايد چون تازه از اتوبوس بيرون 
  .عادت كنم

مـي داننـد بـه خودشـان اجـازه      نو خودشان را محرم نوشته هايم  مشغول نوشتن امآنها چون مي دانند كه 
مي خواهد  آنكه. مي اندازد مكه مدام دستآن. تپليمخصوصاً آن . بنشينند در كنارم نمي دهند كه بيايند و در ماشين

 اش در خلـوت دعوت هـاي  و تك نفره به خانم ورزش گفتم كه جلوي اين پيشنهاد هاي چند بار  .در كندمرا از راه ب
از خـودش صـداي   بهانـه ي سـرما    به پياده شد و چند بار اتوبوسبا من از همين اآلن  .اما ترتيب اثر نداد درا بگير
 تاثيرات آن حركات بيشتر به كارهاي ديگر نزديك بود تا به معلوم است كه البته. و خود را لرزاندآورد  رد ششش

دلش مي خواست بيايد تو ماشين، ولي به خودش اجازه نداد و گفت كه فكر كـنم كـه ديگـر دوسـت نداشـته      ! سرما
و . در حالي كه تمام لحن گفتارش به اين مي مانست كه دارد تئاتر بازي مي كنـد و يـا فـيلم   . باشي كه كنارت باشم

خيلي هم خوشحال مي شوم كـه بيـايي   . اينطور نيست. داشت مي رفت به او گفتم كه نه هكهنگامي . ت و رفتگذاش
  .به داخل اتوبوسبرگشت شوخي گذاشت و به حساب حرفم را اما فكر كنم كه باور نكرد و  .و كنارم باشي

، در خلـوت، در  هـا  نوشـته  گونـه  از ايـن . بسـيار آن هـم  . در هر صورت كه باز هم تنهايم و مشتاق نوشتن
از  هميشـه لـذت مـي بـردم كـه     . نوشـته ام بسـيار  هـم  قـبالً  تنهايي، در احساس گرفتگي، در احساس كالفه بـودن،  

و بعـد هـا مـي     سـاعت هـا مـي نوشـتم    كـه  مي شد  همين انگيزه بود كه باعثو  تفكرمطرز احساسم بنويسم و از 
  .لذت مي بردمخواندم و دوباره 
مي  بر روي ميز مطالعه امولي هميشه اينطور بود كه . ا خودكار بنويسمهستم كه باآلن مجبور . قلم و كاغذ

البتـه  . را مي نوشـتم  هر چه در دل داشتم .شروع مي كردم به نوشتنو  مي كردملپ تاپ ام را باز درب نشستم و 
  .و بسياري اي كاش هاي ديگر. بوداينجا  مولي كاش لپ تاپ. يلي فرق نمي كندخبا خودكار هم 

  .چه دنياي كوچكي
  .و چه دنياي عجيبي

اي خـوش   .اي خوش به حال او. كه مثل اينكه سوم راهنمايي اش را هم نتوانست بگيرد همين نجار خودمان
  .گر بدانيدا. كجاست اكنوناگر بدانيد كه  .به حال او
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هميشـه فكـر   . ديـدم  ي اودر چهره روان شدن آب دهان را از خوشحالي  باور كنيد كه. ش سخت استباور
ولي مثل اينكه راسـت  ! مي كردم كه به شوخي مي گويند كه فالني از فرط شادي آب از لب و لوشه اش روان شده

پته همراه مي شود و نيسـتيد   و كه گاهي حرف زدن اش با تته مي شودآنقدر غرق صحبت هاي شيرين . گفتندمي 
مغـز مـردي    انـداختن كـار  تماشـاي از   از ش جمع شده اند ودور ا هب كه در آن لحظه چهره ي دختران را ببينيد كه

  .حساس شور و شعف مي شوندا دچارفلك زده 
يكي از راه مي رسد . مي اندازنداش دست  مدام. نجار يا بگويم بيچاره اين. نمي دانم بگويم خوش به حال او

شـروع  و او نيز دستي بر شانه اش ديگري مي آيد و چند لحظه بعد،  مي خندد،باز مي كند و  را با او و سر صحبت
حيـران در   بي تشـابه بـه جسـم اش نيسـت،    نجار پوست استخواني ما كه روحيه اش هم . به دست انداختن مي كند

  .سرگردان و مات و مبهوت نظاره گر اين چهره هاي شيرين تر از عسل و ميان آن همه مهر و محبت
  .اما نه
  .امروز او مكررگريه هاي ديشب اش و نه از اين عشق بازي هاي آن نه از 

   .مي پرسيد از ديشب بگويم
 ي ماولي احساس مي كنم كه همه . خوب به ياد ندارم. با شنيدن آن جمله ها واقعاً كه گريه ام گرفتديشب، 

  . گريه مان گرفته بود
همين نجار رفته بود و بر روي خاك آن راننده ي نيساني كه خودش را در حالت مستي كشته بـود نشسـته   

هـق  مثل كسي كه سرما خورده باشد و مدام بخواهد راه دماغ اش را بـاز كنـد، مـدام    . گريه مي كرد زار زاربود و 
   ...توانم مي كرد و سرش را تاب مي داد و مدام زمزمه مي كرد كه نمي توانم نمي هق

  :مي گفت
با اينكه كالس . هر شب مي رم براش قصه تعريف مي كنم تا خوابش ببره. دارهناصرم خيلي قصه دوست "

بعـد كـه مـي    . خودشو به خواب مي زنـه . دركش مثل آدم بزرگ هاس. پنجمه مي دونه كه نبايد زياد منو معطل كنه
و كار هر شب من اينه . خوام يواش بلند شم، بدون اينكه چشماشو باز كنه، با صداي يواش مي گه شب به خير بابا

  !قشنگشاون لب هاي كه خم مي شم و يك بوسه نثار صورت اش مي كنم و بيشتر 
ابستگي ها را ببينـد و خـودش را نگـاه كنـد، ايـن      واقعاً كه اگر انسان اندك تفكري در اين جهان بكند و اين و

اين دست هاي دراز شده و بـه مقصـود   . اين عشق هاي پنهان مانده. قلب انسان را پاره پاره مي كند ،شرح فراق ها
ايـن همـه   . اين همه سـوز هـا  . اين همه ناله ها. اين همه تالش هاي بي پاداش. اين همه تمنا هاي بي حاصل. نرسيده

  .ين همه تاريكي هاا. دوري ها
پـس رفـتن مـا دردي نبايـد داشـته      . خوشحالم كه از نطفه اي نـاچيزيم . و بر خاكيم. خوشحالم كه از خاكيم

  . باشد
خوشـم   كه انسـان باشـد   ، از خودم و از نوع خودمشنوموقتي كسي مي ميرد و گريه هاي انسان ها را مي 

ه مي بينم كه چطور در از دست دادن ديگري كه از نزديكـان  ك برممي  لذتبه اين خاطر از انسان بودن ام . مي آيد
مـي  . من اين عالقه هـا را دوسـت دارم  . است يا دوست است يا خداي نكرده پدر يا مادر است، چطور زجه مي زنند

  ... به همسري كه .عالقه به ديگران، تمام هدفم بشود ابراز نماندهاز آن عمرم كه البته چيزي  در ادامه يخواهم 
كه چندان هـم ناكـام نبـوده     مي گويماما . حتماً روي اعالميه ام خواهند نوشت جوان ناكام. لبته ناكام ماندما

بلكه به نظر من هر كسي كه در اين مدت عمر در نيابـد  . البته ناكامي به اين نيست كه انسان ازدواج نكرده بميرد! ام
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. بايد در اعالميه اش نوشته شـود كـه ناكـام مـرده اسـت      كدام است، آن فرد اين جهانكه شيرين ترين راه لذت در 
  !تگي ناپذير در آن كار مي كردهدر كاباره اي باشد كه بيست سال هر روز به صورت خس او خواه

  .داشتم مي گفتم
  . از مرگ مي گفتم

و فكـر كـردن در مـورد آن شـادي را     . مي گويند انسان را غمگين مي كنـد . و مي ترسم. از مرگ مي ترسند
  نمي دانم چرا؟. وقتي كسي مي ميرد اطراف يان اش تا مدت ها بساط شادي شان را پهن نمي كنند. دور مي كند

. عزيزي از دست رفته را از روي ميز برداريد و بگذاريد الي كتاب؟ فرامـوش شـد  عكس تا حاال شده كه كه 
يـادش  . نـه . يادش هست. نيست. اك شدخ. تمام شد. ديگر حتي به عنوان عكس هم بر روي ميزمان او را نمي بينيم

تنهـا چنـد   . دروغ مي گوينـد . زير خروار ها خاك. مي گويند كه زير خاك. نمي دانم. كجاست. هيچ نيست. هم نيست
وحشتناك ترين چيز اينكه ما هم غـذاي كـرم   . در هر حال، غذاي كرم ها مي شود. اما چه فرقي مي كند. وجب خاك

بـراي ديـدن   . بايد مي گفتم مفيد ترين چيز براي فكـر كـردن  . اشتباه كردم. ين چيزگفتم وحشتناك تر. ها مي شويم
امـا  . و ادامه اش را مي دانيد كه مي گويند كه به كجا مي رويم. از كجا آمديم. ما چه هستيم. اينكه براي چه اينجاييم

  مي پرسيد مهم چيست؟ . تعجب مي كنيد كه بگويم كه اين هم چندان مهم نيست
  :ممي گوي

احساس شـادي را  . سازددلمان را راضي مي . مهم اين است كه ببينيم كه چه چيزي ما را خوشحال مي كند
. بايد كـاري كنـيم كـه پشـيمان نشـويم     . بايد سعي كنيم كه به آن برسيم. به آن دست پيدا كنيم. در ما توليد مي كند

  .را در خلوتچرا كه به نظر من، غم، يعني احساس پشيماني و خوردن انسان خود 
بلكـه بسـياري از   . البتـه نـه فقـط مـن    . اين ها چيز هايي است كه هميشه فكرم را به خودش مشغول مي كند

اينكـه بـراي چـه اينجـاييم و     . و البته كـه بايـد باشـد   . انسان ها هستند كه اين سواالت برايشان خيلي پراهميت است
  . مهم ترين سوال ما انسان هاستاين كه بهترين كاري كه مي توانيم بكنيم كدام است، معلوم است 

چرا كه ديروز بعـدظهر  . آخر اين ها از ديروز به من لغب پيامبر داده اند! خودم را نمي گويم. پيامبران آمدند
انگيزه ي اصلي من هم براي . همه ي اين ها را براي آن ها تعريف كردم و باور كنيد كه خيلي هم در آن ها اثر كرد

  . ات هم نوشتن اين طرز فكر هاي خودم استنوشتن اين خاطر
از اينكه ديدم اين تالش هايم در راه تقويت ايمانم خالصه نتيجـه داد، بسـيار از   . ديروز از خودم خوشم آمد

خـودم  . ترسان و سرگردان. گريان. ديدم كه اين اطرافيان من از ترس نمي دانند كه چه كار كنند. خودم خوشم آمد
مثـل اينكـه   . گفتم كه نـه . آرام ام مي كند. به او تكيه مي كنم. ي ديدم كه براي خودم خدايي دارمم. را نگاه مي كردم

. البتـه . خالصه يك جايي به وضوح مشخص شد كه فرق انسان هايي كه به خدا نزديك ترند با ديگـران در چيسـت  
فته كه هر كـه را هـر آنقـدر كـه     خدا خودش گ. من در كدام درجه ام، خواست خداست كهاين. البته بايد چيزي بگويم

پـس، ايـن نتيجـه نمـي شـود كـه مـن برتـر از         . دوست داشته باشد درك مي دهد و در همان حد از او انتظـار دارد 
. اما نـه . اما، در اينكه اين زندگي ام، با كيفيت تر از هزاران زندگي اطراف يان ام است كه شكي نيست. ديگران باشم

آنگاه من از كدام ابزار سنجش آزموده . گويم كه خوشبختي در آرامش وجدان استمن مي . باز هم نمي شود گفت
شايد ماننـد  . التهاب شان را بروز مي دهنداينكه شايد آنها در لفظ بيشتر . است يام كه وجدان من آرام تر از ديگر

و در حقيقت آن ها هزار  .من نيستند كه بسيار تالش كرده ام كه به خوبي در مقابل ديگران خود را آرام جلوه دهم
ه پس، به هيچ وجه نمي توان گفت كه من از ديگران از دنيا بيشتر بهـره بـرد  . بار از من آرام تر و سعادت مند ترند

ولي مطمئن ام كه نسبت به خودم، نسبت به پتانسيلي كـه  . به ديگران كار ندارم. چيزي را مي توانم ادعا كنم. اما. ما
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اما خدايا، خودت . شايد به بسياري از هدف هاي مادي نرسيده ام. ر از زندگي لذت برده امداشته ام، بسيار و بسيا
. ياد تو را به سادگي و رواني و به وضوح در عقل و هوش خود درك مي كـنم . كه خوب مي داني، به تو رسيده ام

  .ن بي تو باشمهميشه با من بوده اي و مبادا كه م. اي گرماي جان من. چه ارتباط آسان و لذت بخشي
  .بزرگ است وندبه قول معروف كه خدا. بايد آرام باشم و منتظر بمانم كه چه پيش خواهد آمد
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  }فهرست{ .۳
  

  . ساعت پنج است
  . ساعت گذشت و انگار كه يك سال گذشت دو

 بعيـد نيسـت كـه    .تغييـر كنـد   مي تواند سرعتبه احساس انسان  اينجا آنقدر عجيب است كه. باور نمي كنيد
از در و ديـوار   بـه  تنها كافيست. شود مبدل شاندر چند دقيقه از شادترين انسان روي زمين به دلتنگ ترين  كسي

 آيـد ديگر هيچگاه از اين زندان زمخت بيرون نمـي  به ياد اينكه و يا  بيافتدبستگانش و يا به ياد  روي ترس نگاه كند
  .اطرافياني اندك .ندسر ك اشو بايد با همين اطراف يان 

  . البته خيلي هم نبايد ناشكر بود
 كـه از  واقعـاً . خدايا تو را شكرچه؟  ، آنگاهصداي زنيديگر دختري نبود و م ويگير افتاده بوداگر اينجا مثالً 

همين صدا هاست كـه مـي توانـد ميليـارد هـا سـال        .است انزن نازك بزرگ ترين نعمت هاي خداوند، همين صداي
كه انسان مي توانـد   شانهمين وجود ! نه وحشت عدمي. طوري كه نه ماجراي وجودي. انسان را اميدوار نگاه دارد

  .كندنطوري كه به هيچ وجه سوي فكري آن طرف به سوي پوچي ميل  .آرام بگيرد شاندر كنار 
  ...بود صبور بايداما، 

  صبور بود؟آيا بايد 
  ؟نادرست استاين جمله ام آيا 

  !صبر
  صبر براي چه؟

  صبر براي رسيدن به چه چيز؟
اينكـه روزي نجـات    تنهـا اميـد   .دلخوشـي اي وجـود نـدارد    در زندان كه .زندان است. اينجا كه چيزي نيست

  .يابيم
  .با هم ايمكه ما  ،اما
و بعد از اينكـه  . چون ممكن است از هم برنجيم. م ايمنبايد مايه ي خوشي مان را اين بدانيم كه با ه. نبايد. نه

  . نه، نبايد. آن مقداري كه از هم اميد محبت داشتيم را برآورده ببينيم، و بعد بفهميم كه اين همه، هيچ بود
خـودت، يـاد   نزديك بودن معبود هـاي غيـر تـو، دل هايمـان را بـا يـاد        اين خدايا، در اين تاريكي شب، و در

چـرا كـه ايـن هـا چيـزي      . خدايا، اينجا رها كردن دست تو، به اميـد غيـر، يعنـي خودكشـي     .گرم كنزندگي بخشت، 
چيزي نخواهد گذشت كه خواهيم فهميد كه دوسـت دارم خودمـان بـه همـديگر،     بعد از اينكه چيزي كنيم، و . نيستند

ر اسـت كـه بـه نـور تـو گـرم       اگر مي گويم كه آن دختر خانم، نور مجلس است، به اين خاط. هيچ پشتوانه اي ندارد
با وجود اين ها، مگر در جهان بيرون كه خودكشـي  . غير تو، هيچ پايدار نيست. و بعد باز هم احساس تنهايي. است

  .را بگيريند مي توانند جلوي شانهمه انسان هاي ديگر مي كنند، اين 
صبر كنيم كه در تونـل   براي چه؟صبر آيا ما بايد صبر كنيم؟ صبر كنيم براي چه؟ اصالً . از شما مي پرسم

اما مقداري بزرگ  باز تونل است، همآنجا ها . باز شود؟ كه چه بشود؟ كه برويم بيرون؟ به فرض كه رفتيم بيرون
كه بتـوانيم شـكم مـان را بـراي هميشـه سـير        وجود نداردپس تنها تفاوت در اين است كه اينجا باغ كشاورزي . تر

اين جا خدا هست، در بيرون هـم خـدا   . جا هم هستنورشيد، هر چه در بيرون است، ايو اگر نه، غير از نور خ. كنيم
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بسـنده مـي    هي اين كنـار دريا ندارد، ما به جوي خشكيده  حاال اگر اينجا. اين جا دختر است، آنجا هم هست. هست
  !كنيم

  :يك كلمه بگويم و خود را خالص كنم
آيا خوش بگذرانيم و بميريم، بهتـر اسـت،   : سوالي مي كنم. نيمما بايد از تمام چيز هايي كه داريم، استفاده ك

  !يا خوش نگذرانيم و بميريم؟
. مي دانم كه به من حق مـي دهـي  . خدايا، باور كن كه اگر اين قرآن نبود، چاره اي جز خودكشي نمي داشتم

موقعيـت را نگـاه كنيـد و    . د، بكنيداريد بكنيدمي گويد كه بهترين كاري را كه دوست به ما قرآن . اما قرآن كه هست
از . كه هم خودتان خشنود شويد و هم من نيز، از ديدن خشـنود بـودن تـان، خشـنود شـوم     . به خود سود برسانيد

 .روز به روز درست تر مي شـود، خشـنود مـي شـوم     تانيم د و تصميبهره مي برخود تجربيات  از اينكه ببينم كه
مگـر محمـد را نفرسـتادي كـه     . ستادي كه از زندگي بيشتر لـذت ببـريم  پيامبران را براي اين نفر و ديگر مگر محمد

  .شادي را در بين انسان ها بيشتر و پايدار تر كند
. هر چنـد خنـده دار باشـد   . صداي اين بنده ي حقيرت را بشنو. صحبت مي كنماي خدا با تو . جالب استاما 

اما چه كنم كـه   .گويي كه تا مي توانيد شادي كنيدكه تو مي ! و منت گذاشتن بر سر توبا ديگري هم خوابگي توجيه 
اي . سالم كردن  و هم خـوابگي . درس خواندن. غذا خوردن .مي شودهزاران بار لذت بخش تر با ياد تو، هر كاري 
  .خدا دوست ات دارم

  .شعري به خاطرم آمد
  

  .تا تو پيدا آمدي، پنهان شدم، زانكه با معشوق پنهان خوش تر است
  

و ديگـر از آن گريـه    .همـه آرام شـدند  ها ان بگويم كه ديشب برايشان چه چيز هايي گفتم كه اين اصالً برايت
مثالً به خـاطر اينكـه   . شايد هم اينطور نباشد. حداقل كه من اينطور احساس مي كنم .هاي پياپي ديروز خبري نيست

ديدند كه از روي خوش شانسي دو تا آدمي كه سرشان بـه تـن شـان مـي ارزد بـا آنهـا گرفتـار شـدند، احسـاس          
  .رضايت به آنها دست داد

آن را خـوب  . از روي وحشت دديروز همين موقع ها بود كه ديدم كسي دارد قرآن مي خواند و گريه مي كن
  .قرآن را از دستش گرفتم و شروع كردم به تفسير آنتقاضايي كردم و . درك نمي كرد

دلش مي خواهد كـه بسـتگانش را   . با خود فكر كردم كه او هم حتماً همان احساس هايي را دارد كه من دارم
. واهد كه روي مبل لـم بدهـد و سـريال ببينـد    دلش مي خ. دلش مي خواهد كه كنار دريا راه رود. يك بار ديگر ببيند

مي بيند كه كسان ديگـري  . حاال در اينجا گرفتار شده. كار هاي ديگر بكند. دلش مي خواهد كه چيز هاي ديگر ببيند
مي بيند كه اين ها بد است كه بخواهد از حداقل امكانات كه من باشـم،  . اما به عقيده ي خود نگاه مي كند. هم هستند

ولي حدس مي زنـم  . من كه از درون دل دختران كه خبر ندارم. حاال گفتم من، شما خيلي جدي نگيريد. كنداستفاده 
در هر صورت، من فرض كردم كه حاال كه اينجا گير افتاديم، اين چند روز پايـاني را هـم   . كه آنها هم مثل ما باشند

  .است را برايش شرح دهميك عمر كامل در نظر بگيريم و كارهايي كه براي اين زندگي درست 
  .گفتم كه از بهشت شروع كنم. ديدم كه خيلي جالب نيست كه بالفاصله دستورات را پيش بكشم

  .بهشت
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گفتم كه بيـايم و تفكـرات قبلـي ام را طـوري     . آمد صفحه اي كه بهشت را تفسير مي كرد. قرآن را باز كردم
بداند كه خدا هم مي دانـد كـه مـا دلمـان چـه      . تصور نكندبيان كنم كه ديگر خدا را مانع لذت بردن و قيد بي حاصل 

  .اما مي خواهد كه از هدف هاي نزديك و زودگذر ما را به هدف هاي بزرگ و پايدار سوق دهد. مي خواهد
از اينكـه هـول شـده بـودم و     . تا شروع كردم، چند نفري هم آمدند و چند نفر ديگر و تقريباً همه جمع شـدند 

اين صميميت بـي حـد   آن موقع و آن هول شدن . اهم بگويم كه اآلن از خودم تعجب مي كنمچيز هاي ديگر نمي خو
  .واقعاً كه تعجب آور است !و اندازه ي اآلن

خود او گفته كه در بهشت، اگر ميوه بخواهي، اگر هـر  . اين را خدا مي داند. انسان دلش چه مي خواهد؟ تنبلي
ولي دلمـان هنـوز همـان    . ولي ما از بهشت دور شديم. به تو مي دهندكاري بخواهي بكني، بدون اينكه تالشي كني، 

هنوز مي خواهيم كـه دخترانـي نـار پسـتان بـه      . هنوز پاداش بي تالش مي خواهيم. را مي خواهد كه در بهشت بود
س از هنوز مي خواهيم كه همه با هم باشيم و نگاه هاي مان پر محبت و به دور از هيچ گونه تر. دور ما حلقه بزنند

طوري كه همه در روبروي هم، بـر تخـت   . شودنسان از هيچ اعتمادي سرخورده نفضايي كه ا. بخل و حرص باشد
  !روان است هاي آن بيشه و جوي آبي كه از زير درخت. هايي تكيه زده

  .آمديم به زمين
. محبـت كـرديم  . به همه محبت كنيم و از همه محبـت ببينـيم  . درس نخوانيم. دلمان مي خواست كه كار نكنيم

امـا  . از محبـت كـردن بـدمان آمـد    . مسخره شديم. گفتند كه ساده لوح است و سر ما را گول زدند. زدند تو ذوق ما
تنها مادر و پدر و چند تا از اين خواهر . اما باز هم اينطور نبود. همچنان دلمان مي خواست كه از همه محبت ببينيم

كـم  داريـم  ديـديم كـه   . بعضي ها بي دريغ و اكثر شان با منت. ي كردندها و برادر ها و دوستان بودند كه محبت م
شـروع كـرديم بـه محبـت     . "بايد محبت كنيم كه محبت ببينـيم ". و اين شد كه عقل ما به كار افتاد. محبت مي شويم

  .لماين است سخت ترين درد اين عا. كه نكند كه باز در تجارت محبت ضرر كنيم. آن هم بسيار با احتياط. كردن
  .پيامبري آمد

و تنها از من تمناي محبـت  . تنها به من محبت كنيد. گفت كه ديگر الزم نيست كه به كسي محبت كنيدخدايش 
  :و بدون آنكه سوال كنيم ادامه داد. داشته باشيد

ديگر بايد تمامي  اگر مي خواهي به من محبت كني، اي بنده ي من، اگر مي خواهي كه دوستت داشته باشم،"
  "مخلوقات مرا دوست داشته باشي، بي اندازه

  .متحول شديم
خدايي كه بي نياز اسـت، بـي   . نه فرزندي دارد نه زاده شده و. خدايي كه بزرگ است، بي اندازه. خداي واحد

  .مي دهد پاداش شهر محبتي بكني، ده برابرطوري كه  .ما را دوست دارد، بي اندازه. اندازه
چه خوب مي شود كه اگر به اين خدا . مي شود اگر چنين خدايي را متصور شدچه خوب . به فكر فرو رفتيم

امـا ايـن خـدا    . ما در اين دنيا تمام تالش مان اين است كه از محبتي كه مي كنيم، بيشتر پس بگيـريم . ايمان بياوريم
  .مي گويد كه محبت كني، هفتاد برابرش را به تو مي دهم و اگر دلم بخواهد بلكه بيشتر

  .كه وجدان ما را آسوده مي كند ديديم
. شفايشـان دهـد   خداونـد خـودش  . ناشي از غم استها ادعا كرده اند كه بعضي . گريه مان مي گيرد. ياد تو

كجاست لكـه  . آنجايي كه كسي از خواندن قرآن گريه اش مي گيرد، خنده توانايي بروز آن شادي را ندارد. كدام غم
ترين شادي اش خواندن قرآن است و لذت بخش ترين كارش، ياد خـدا و   اي از افسردگي در درون كسي كه بزرگ

  .عزيز تر كردن خود در بارگاه اونزديك تر شدن و  و حركت براي او
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  .باالتر رفتيم. اما اين ها هم اشتباه است
تمام ما كه كارهاي خوب انجام مي دهيم، به اين خاطر اسـت كـه خودمـان تصـور     . خدا همه را دوست دارد

از آن خـداي مهربـان بعيـد    . ولي بعيـد اسـت  . كه حاال كه كار خوب انجام داديم، خدا ما را بيشتر دوست دارد كنيم
  .او همه ي ما را دوست دارد، ولي ما باور نداريم. است

  .گفت كه حاال كه اينطور است، كار خوب كنيد
  .شروع كرديم به كار خوب و دوري كردن از كار بد

  .اما كار بد
  ت؟كار بد چيس

  .مغز ما را مشغول كرد
  .گفت كه همان چيزي كه فكر مي كنيد بد است، از نظر من هم بد است و براي خوب هم باز چنين جرياني

و هر چه را كـه دوسـت   . ما در زمين ايم. نه. آيا هر كاري كه دلمان نمي خواهد. گفتيم كه چه كاري بد است
  .داريم با هر چه كه خوب است سازگار نيست

بـه چيـز   . اگر نكنيم، عقب مـي افتـيم  . زندگي كردن در اينجا كم كم متوجه مي شويم كه بايد تالش كردما با 
و . و اين شد كه فهميديم كه كار بد چيسـت . و بعد پشيمان مي شويم. هايي كه دلمان مي خواهد نمي توانيم برسيم

  . يطان به ما مي گويداسمش را هم گذاشتيم كه كار هايي كه ش. سعي كرديم كه از آن دوري كنيم
انجـام اش مـي   . شيطان ما را به اين كـار هـا مـي كشـاند    . هر كاري كه پشيماني به همراه دارد، كار بد است

باز تكرار اش مي كنـيم و ايـن   . شيطان آن را پاك مي كند. به خاطر مي سپاريم. در مي يابيم كه اشتباه است. دهيم
و كمتـر از خـودش   . كند تكراري اش را تكرار است كه كمتر اشتباه و انسان خوب تر كسي. مي شود كل زندگي ما

  .بد اش مي آيد و اين مي شود لذت زندگي اش، اين مي شود آرامش وجدان اش، و اين مي شود سعادت در زندگي
  .سعي كرديم كه بهشت را به زمين بياوريم

بيچ هاي لب سـاحل، مراسـم   . هم باشيمگفتيم كه بگذاريم همه بدون اينكه ميل تجاوز داشته باشيم، در كنار 
  .بهشت در زمين ساختنحج، اينها تالشي است براي 

  .بگذار بنويسم اش، تا دست از سر من بردارد. كه مدام به من مي گويد كه مرا بنويسو اين شعر كه  
  

  چشمي كه جمال تو نديدست چه ديدست
  .افسوس بر اينان كه به غفلت گذرانند

  
  و هر كس غم دنياهر كس غم دين دارد 

  !عد از غم رويت غم بيهوده خورانندب
  

راسـت اش دوسـت   . و به احتمـال زيـاد عصـرانه اي    است بروم پيش آنها و ببينم كه اوضاع چگونه يدبگذار
خدايا تو را شـكر كـه فرصـتم دادي تـا عقـده ام را در مصـاحبت بـا دختـران و          .دارم كه مقداري هم با آنها باشم

  .شان خالي كنم شنيدن صداي دلنواز
  :را هم بنويسملطف كنيد و اجازه دهيد كه يك نكته ي ديگر 
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. كجـا  خـوش مشـربان  من كجا و همنشيني با اين . انتظار اينكه عقلم سر جايش باشد را از من نداشته باشيد
سـال  مثل بيرون است كـه شـايد كسـي بايـد هـزار      . شايد روز ها طول بكشد كه بفهم ام كه چه اتفاقي افتاده است

  زندگي كند كه بفهمد كه زندگي به واقع چيست؟
شما هم اگر مورد خطاب سالمي قرار مي گرفتيد كه حداقل دو ثانيه طول مي كشد، چه كار مي كرديـد؟ راه  

از اي دست در مانتو و گونه . رفتني كه انگار كه چيزي را گم كرده و با نگاهي شكاك، همه را زير چشمي مي نگرد
دارم ديوانـه مـي   . اما نمـي كنـد  نگاهي كه احساس مي كني كه مدام دارد به سمت تو ميل مي كند، كز كرده بودن و 

  !شوم
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  }فهرست{ .۴
  

  .ساعت شش است
مـن   را بخواهيـد  راسـتش امـا   .بخـوابيم بـا هـم   جمع شويم و  هم در ساعت شش، همه در كنارقرار بود كه 

  .چيز هايي بنويسمو آمدم اينجا و مي خواهم باز  آيدخوابم نمي 
نـور  . همه جا تاريك است .حوصله مان سر مي رود به اين خاطر كه. اينجا روزي چند بار مي خوابيم در ما

. دند و پس نمي دهنو سخت و تيره و نور ها را مي گير كلوخسنگ است و اطراف مان همه  .هم كم استماشين ها 
 .دارد اكسيژن كم مـي شـود  كه اول ترسيديم كه نكند . هميشه احساس خواب آلودگي مي كنيم براي همين است كه

بايـد بـرويم   چون تاريك است، احساس مي كنيم كـه شـب اسـت و    . به خاطر تاريكي است ما خواب آلودگي. اما نه
  .بخوابيم

شـام بخـوريم و يـك    تا ساعت هشت كه قرار است كه دوباره بيـدار شـويم و   . همه در اتوبوس هستنداآلن 
مـي  در حـالي كـه   . اما نمي دانم كه اين دختران چگونه مي توانند اين همه بخوابنـد . مقدار بحث هاي مهم تري بكنيم

  .در هر صورت، خوش به حالشان .، كمتر خواب به چشم شان بيايدزياد از فراواني غم و استرس بايست
كـاش كـه   . سـكوت . اآلن هم همينطور شده اسـت . شودسكوت اينجا آزار دهنده مي  بسيار اتفاق مي افتد كه

اگـر مـي دهـد بايـد      اينكـه  يـا . قرار گذاشته بوديم كه ديگر كسي آهنگ گوش ندهد. ديشب آن قرار را نمي گذاشتيم
ش را بخواهيد بعضي از گوشي ها اين توانـايي را ندارنـد و   تراس. صدايش را بسيار كم كند كه فقط خودش بشنود

بيشـتر بـه   قـديمي كـه   اكثـراً   يآهنـگ هـاي  . باز هم چند نفر در شنيدن آهنگ ها شريك مي شوندهر كاري مي كنند 
  .آهنگ هاي غم انگيز معروف اند

هنوز اينكه شوخي مي كردند كه بايد حرف بزني كه بفهمي گوش هايت . واقعاً سكوت محض. سكوت محض
  .را من به واقع در اينجا تجربه كردم از كار نيافتاده اند

از ناگهـان  تنها چيزي كه ممكن است سكوت هاي وقت خواب ما را بشكند اين است كه كسي كابوس ببيند و 
جمالتـي چنـين كـه چيـزي نبـود و       گفـتن  از سوي اطرافيان هم ه است ودقي كرطبق معمول عر. بيدار شودخواب 

  و چه شد دختر خوب؟خواب بود و بخواب و 
  .ريو چند دقيقه بعد، ديگ. دختر مي خوابد
گوييم كه داشـتي  ب. چه بگوييم. را نمي شود التيام داداست كه وقتي كسي از خواب مي پرد  اما بدي اش اين

و آن از خـواب پريـدن،   . خود همين بودن ما در اينجا يك كابوس اسـت ! توي تونل. ما پيش تو ايم. خواب مي ديدي
   .خواب نيستديگر اما اينبار . ديگراست به كابوسي در واقع پريدن از يك كابوس 

و چـه  . اطرافم چگونه اسـت . چه احساسي دارم. هميشه خيلي عالقه داشتم كه به ديگران بگويم كه چگونه ام
يـا از سـياهي بـي    . از سنگ هـايي كـه چنـدين تـن وزن دارنـد     . از چه چيز اينجا بگويم. اما حيف. فكر هايي مي كنم

در حالي كه خيلي دوسـت داشـتم كـه    . ز چيز هاي ديگر بگويما. انتهاي پشت سرم؟ از چه؟ پس بگذاريد كه بگذريم
در دشتي گير مي افتاديم و برايتان تعريف مي كردم كه اآلن دو آهو را مي بينم كه در كنار بركه مشغول خـوردن  

تنها دوباره تكرار مي كنم كه تاريكي و سـكوت و  . اما دستم بسته است. آب هستند و مدام به همديگر نگاه مي كنند
  .كه هر چه بيشتر بازگو كنم، كم كرده امآرامش 
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شـان   چنـدان صـحبتي دربـاره    هنـوز  به خصوص آنهايي كـه . اطرافيانم بگويممقداري از دوست دارم اآلن 
  .مه انكرد

  !هيچ. مانخوداز راننده 
نـه  . نه طـرز تفكـري  . ديگر هيچ و. سن سال چندچهل و . راننده يك .معموليپا به سن گذاشته ي يك انسان 

تنها نفسي مـي كشـد و منتظـر اسـت كـه      . هيچ. نه چيزي كه شاخص باشد. نه حرفي و شايد نه زباني. كار خاصي
خـواب و  خـوراك و  و كرايه و بازگشت به خانه و  راه افتادن ماشين گازي و دنده اي و كالجي و جاده باز شود و

  .همين .فردا هاهمينطور 
  .بگويمبرايتان ، جلو نشسته بوددر صندلي كه مسافري  از پيرمرد

راسـت يـا   . مـن پيـدا نمـي شـد    بودم كه كسي به قدرت و شـجاعت   مي گفت كه من در جواني چنان نيرومند
ولـي اكنـون بـا آن سـر و وضـع ژوليـده و كمـري        . كه چنان نبوده باشد اما بعيد هم نيست. دروغ اش را نمي دانم

تنهـا زبـان اش   . كنـد بكه فعاليتي  نمانده است تواني. برايش باقي نمانده استيگر رمقي خميده و گوژي در پشت، د
او بپرسد كه تجربـه   راه برسد و از اش اين است كه جواني ازواري تمام آرزويش و لذت اش و اميد كار مي كند و

  .از اتفاقات زندگي اتو . بگو از جواني ات. را برايم بازگو كنات 
دلم مـي خواهـد بـروم    . دارم مي ترسم. دلم شور مي زنديك جور هايي نمي دانم چرا . نمي توانم ادامه دهم

  .پيش آنها
و ضايع است كه برگردم و بگويم كـه ديگـر حرفـي بـراي      .مه اقيب پيدا كردآخر ر. رها كنم شود كهامانمي 
  .تا باز دوباره كي حرفم بيايد. نوشتن ندارم
  رقيب؟

مثل اينكه يك بار . به نظر مي رسد كه دختر خوبي باشد. يكي ديگر هم مثل من شروع كرده است به نوشتن
  :داشت به يك موسيقي سنتي گوش مي داد

  
  ...س با ما نشستي، خانه بوي گل گرفت يك نف

  
كه دكتر از او سوال كرده بود كه از چه موسيقي هايي خوشت مي آيد يا شايد از چه خواننده هايي خوشت 

  !تقريباً از همه چيز خوشم مي آيدمن در پاسخ شنيد كه . مي آيد
ايـن خيلـي   . از چند خواننده يا نويسنده ي محدود خوش شان مي آيد تنهااز آن هايي نيست كه . خوشم آمد

  . خوب است
 .ان او هسـتند كـه محافظـ   خواهـد كـرد   گمـان كسي ندانـد  اگر  طوري كه. ند نفر هم مدام به او چسبيده اندچ

 اسـت،  شـده  اشمدام كـار  . دلم برايش مي سوزدالبته  !مخصوصاً يكي شان كه به قول معروف انگار دم اش است
مثل اينكه تا جشن اصلي نـامزدي شـان چيـزي    . كه بهتر است بگويم نامزدش براي دوست پسرش! فغان از جدايي

  . بودنمانده 
  بين من و او، كدام بهتريم؟سوال كردم كه  از او يك بار

  .دوست دارم را ولي من او. صد البته كه شما: گفت
  . اشتباه مي كني: گفتم
  .من اصالً ازت خوشم نمي ياد: گفت
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آغـوش  . هر آغوشي نمي تواند دواي درد انسان باشد كه فهميدم. چيزي دستگيرم شداز او  اندكي گذشت و
همـين دختـر اسـت كـه گوشـي       .دوست اش داشته باشداو را بايد به واقع كننده آغوش كسي است كه انسان آرام 

  :است مانده يك مقدارش در گوشم هنوز. گران قيمت اش را پر كرده است از آهنگ هاي قديمي
  

  . تو حرام ام كرديزندگي را . حاللت نكنم ،برو اي دوست
  

  :بودو يك بيت ديگر كه به نظرم قشنگ تر 
  

  هر دم روي ماهت را نگرم
  .آيد ماه تابان در نظرم

  
  .از اين شعر ها بگويم كه كجا و كي شنيدم شان .بگويم هااز اين 

اين بيـت هـا را چنـد    . ماشين تكيه داده بودند پشتي متكي بر سپراآلن كه داشتم مي آمدم اينجا، دو دختر به 
م بيـاروم كـه   بيت هـا را در شـروع نوشـته هـاي     اينمي خواستم كه . لحظه اي كه از كنار شان رد مي شدم شنيدم

دارند آهنگ گوش در ميان لحاف دشك هايي كه گرم شان مي كند، اما آنها هنوز هم همانجا نشسته اند و  .نياوردم
  .م مي خواهد كه كاپشن بپوشم و بروم پيش آنها و با آن ها باشمراستش دل. مي كنند

چنـين آهنـگ هـاي     برايم جاي سوال است كه اينها چگونه مي توانند به چنين آهنـگ هـايي گـوش دهنـد؟    اما 
در حـالي كـه انسـان هـا از غـم      . غمگين مي گذارد و گـوش مـي دهـد   هاي چرا انسان براي خودش آهنگ  .غمگيني

ود را مـي  همين بود كه ديشب، وقتي سر آسفالت دراز كشيده بوديم و هر كس آهنـگ دلخـواه خـ    براي. فراري اند
كسـي حـق نـدارد كـه      گذاشت و همه مي شنيدند و دلمان لحظه به لحظه بيشتر مي گرفت، تصميم گرفتيم كه ديگـر 

دور از خـرد  آخر مگـر   .بايد هم همينطور باشد. اگر هم مي گذارد، صدايش را بايد كم كند. آهنگ غمگين گوش دهد
چند نفر از  همين آهنگ ها باعث شده بود كه. مدام بگوييم كه گير افتاده ايم، گير افتاده ايم، گير افتاده ايمنيست كه 

تـا  . ها به سـمت آهنـگ هـاي شـاد رفـت     اين شد كه از آن به بعد، موسيقي . فرط غم، تا حد خفگي پيش رفته بودند
آنقدر اين موسيقي در اينجا به مـن چسـبيد، و بـه مـا، كـه اصـالً از       . را گذاشت "انفيروزه ج"دختري بابلي، اينكه 

متن آنچنان قشـنگي  البته . حتما برويد و گوش دهيد. يك جور مستي بدون شراب. حوزه ي ادراك شما خارج است
  .ندارد، اما طرب انگيز است و پاك كننده ي خاطرات
چنـين   اينجـا او كه در اين تاريكي . واقعاً كه سپيده است. يده استيكي از اين دو دختر تكيه داده به سپر، سپ

  !دارد، در بيرون چگونه بود؟ اي چهره ي نوراني
بعـد از مـن، فرمانـده ي     ،چگونه بگويم. او، تنها كسي است كه اجازه دارد كه هر چه دلش مي خواهد بگذارد

بري از هر گونه بيهـوده  . وستدار موسيقي سنتيد. خوش مشرب. زيبا. بلند باال. دختري درس خوان. گروه، اوست
كـه بـيش از نيمـي از ديـوان      گفتـه انـد  . و واال ترين صفت اش، با ايمان. خونسرد تر از همه. گويي و هيجان زدگي

 .و در اينجا هـم پـيش نمـاز اسـت     نمي شد قضانماز اش در بيرون هم كه بود،  كه شنيده امو . حافظ را از بر است
و تنها اين را بگويم كه ديشب كه داشتيم هر كس آرزوي خود را براي همه مي گفـت، آرزوي  . ستاما عشق قرآن ا

در زدن گفته بود كه دلم لك زده است براي قدم . فكرم را مقداري آسوده كردعجيبي و بهتر بگويم، لطيفي كرد كه 
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 مـي زنـي،  آنگاه، هنگامي كه قدم . خيس است يچمندر و . باراني يآن هم در هواي. زميني كه پوشيده از چمن است
  !بود آرزوي قلبي اشهمزمان كه كفش هايت گل مي شود، با چمن، پاك هم مي شود و اين 

. اين چه مي گفت. دختران ديگر چه مي گفتند. اما تفاوت را نگاه كنيد. كار ندارم كه آرزوي خوبي بود يا خير
يكـي مـي   . به كافي شاپ برويمبا هم يكي مي گفت كه دوست دارم كه دست دوست پسر ام را قبل از عقد بگيرم و 

يكي هم در آن وسـط ديگـري   . گفت كه دوست دارم كه مدام به من بگويد كه كار هاي فالن كنيم و من منع اش كنم
رسـواي  هـا كـه   پسـر   خيـل  اين همـه . داشتيا مسخره كرد و گفت كه تو عجب بي عرضه اي هستي كه فقط يكي ر

ديگران از تمسخر او تعجب نكرده بودند و مـن هـم متعجـب از    عجيب تر اينكه، . بودييكي  باو تو فقط ان اند دختر
  .تعجب نكردن شان

حتمـاً  . شام مـي خـوريم  ما روزي پنج دفعه . از قوانين بگويم. از كجا بگويم. ديشب خيلي چيز ها اتفاق افتاد
نمـي دانـم ايـن    . نمي دانيد كه چـه دختـر شـادابي اسـت    كه پيشنهاد گفتن شام از جانب چه كسي بود؟ يادتان است 

  .بود چگونهدخترك كه اينجا چنين با روحيه است، در بيرون 
   .اما هر چه تالش مي كنم كه از اصلي ترين دغدغه ي فكري ام بگويم، انگار نمي توانم

با اينكه دور و برم پر است از دختراني . جلوي ترس خود را بگيرمهر چه جلو تر مي رويم، ديگر نمي توانم 
  .تو دل برو تر همچنينتر از ديگري و  سرو گونهكه يكي 

  .اما مرگ
  .از پري رو شده باشدپر  هر چند در اطرافم. وخي داشته باشدمرگ چيزي نيست كه ش
  .من هم روزي مي ميرم

  .طوالني تريار اما بس. مي گويند كه مرگ، همان خواب است
  .بسيار طوالني تر

  .بسيار طوالني
اصالً اين چـه خـواب رفتنـي اسـت كـه اينقـدر       . مي ترسم خواب نباشد. خواب باشد خوب است. خوب است

اما ما همه كه از دوستان مان جـدا شـده   . يك نوع جدا شدن از دوستان است من مي گويم كه مرگ. ترسناك است
  .همسايه. دوست پسر. خواهر. برادر. به ياد پدر و مادر. نداما خاطره ها همچنان مانده ا .ايم

  . كه ديگر نمي توانم دستم را تكان دهم خواهد رسيدروزي 
فـرض كنيـد كـه كسـي روي تخـت      . هميشه برايم سوال بود كه چه فرقي بين يك انسان زنده و مرده اسـت 

سوالم اين است كه اين . شود يك تكه گوشتمي . چند دقيقه بعد در خواب سكته مي زند و مي ميرد. خوابيده است
  انسان مرده چه چيزي را از دست داد؟

  .ديگر الزم نيست كه از گياهان و جانوران تغذيه كند تا زنده بماند. غذا نمي خواهد. او ديگر مرده است
اگـر مـا رفتـار مناسـبي      كه .ياد طرز فكري افتادم كه ديروز در هنگام بحث با همديگر مطرح اش كرده بودم

كنيم كه به غذا نياز نداشته باشيم و بتوانيم اينجا را براي هميشه گرم و روشـن نگـاه داريـم    داشته باشيم و فرض 
  . ر اينجا زندگي كنيمديگر مي توانيم سال ها د

  :جمله ام را دختري با چند بيت كه آخرين شان را اآلن مي نويسم، اينطور ادامه داد
  

  شيداي گيتي حافظ نگشتي
  !گر مي شنيدي پند حكيمان

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



۲۱ 
 

 خـانم  منظورم سـپيده . به راحتي مي تواند جلوي انتقال ناراحتي هايش را به ديگران بگيردهمان دختري كه 
  . است

 بلكـه همـه ي  . دوست دارم كه خورشيد را ببينم. دلم مي خواهد كه روز شود. اما من ديگر اين نظر را ندارم
دلم مي خواهد كه سـر  شايد . دلمان مي خواهد كه در ساحل دريا راه برويم. را ببينيم خورشيدما دوست داريم كه 

 همچنـين و . امـا هـيچ گـاه بـه آرزويـم نخـواهم رسـيد       . كوچه اي بايستم و به دختراني كه رد مي شوند تكه بپرانم
  .را "سالم خشكله"يك به آرزوي شان كه شايد شنيدن دختران نيز 

  .چقدر تكراري شده است
  .چقدر يكنواخت
  :حاال مي فهمم

در ايـن اسـت كـه    شـود   شـب و روز  كه خداوند جهان را طوري خلق كرده كه مـدام فكر مي كنم كه رمز اين
كه يـك مقـدار كـار كنـيم، خسـته شـويم، اسـتراحت كنـيم و         . انسان را مدام اميد مي دهد كه در آينده چيزي هست

. در حالي كه ما اينجا خسته شديم. ار كرديم و عمر به پايان رسددوباره كار كنيم و سرآخر اصالً نفهميم كه چه ك
هـر چـه در بيـرون    در ايـن صـورت،    .در اينجا به غذا نيـاز نداشـته باشـيم   ما  به فرض كه. بايد هم همينطور باشد
دلم مي خواهد كـه حواسـم پـرت    . اينجا خاليست. اينجا هيچي نيست. شديمديگر سير  مااما . هست، اينجا هم هست

فراواني رنگ ها، زبان ها، صدا ها، لحن ها، چهـره  . اآلن مي فهم ام .شود و ديگر به آينده و مرگ و هدف، فكر نكنم
آمد و شد شب و روز و تغيير فصول و همه و همه برآنند كه بـه  در  انسان و همچنينو حتي اعتقادات جسه ها ها، 

  فكر كنيد كه چه دنياي عجيبي مي شد؟مثالً اگر همه ي چهره ها يكسان بود، ! اشتباه بيافتيم
دارد گوشـي همـراه اش را   . هنوز هـم نشسـته  . جلوي من نشست .درب جلوي ماشين را باز كرد. كسي آمد

در واقـع المـپ   . با اينكه تقريباً يك روز و نيم است كه روشن اسـت . چه باطري اي دارد اين ماشين .شارژ مي كند
و جالب است بدانيد كه ما هم اينجا در هنگام روز نـور سـه    .همراه هايماني دوم، شارژر تلفن و در درجه . ماست

كه شبيه شـب  . تا ماشين را با هم روشن مي كنيم كه فضا روشن تر از شب بشود و در شب تنها چراغ يك ماشين
ن دختـر  ايـن پيشـنهاد آ   در اوج تعجب، راستش را بخواهيد،. اگر بدانيد كه چه تاثيري داشت. و روز خودمان بشود

گفـت كـه پـدرم     همـين دختـر   .بوديم صبحانهسر صبح، امروز، ساعت نه  .دختر با معلوماتي است. بودمو فرفري 
كه چيز هايي از زندان هاي سيبري و كشت و كشتار هاي دسته جمعي و كور كردن هفده هـزار   .معلم تاريخ است

  .بود، آشفته تر كرد آشفتهرا كه فكر ما  .نفر در يك جنگ گفت كه كاش نمي گفت
يـم  سـريع مـي خـورم و مـي آ    . طول نمي كشدديگر غذا خوردن ام زياد . عصرانه را كه خوردم، آمدم اينجا

البتـه  . حرف كه چه عـرض كـنم، زاري مـي كننـد    . ولي آنها همينطور آنجا نشسته اند و با هم حرف مي زنند. اينجا
وضـع خيلـي بـدتر از اآلن    نبودي، باور كـن كـه   تو كه اگر  به من گفتند دو سه نفرينشسته بوديم كه . بيشترشان

  .بود
البته منظور شان اين بود كه ديگر نرو و ننويس و بگـذار كـه بـا هـم     . "با ما باش": يكي شان با لحني لطيف

  . و ترسيد اما معلم شان مثل اينكه فكر ديگري كرد. باشيم
چرا كه چند لحظه اي مسـئوليت سـاقي   . به او بدهمسپيده به من گفت كه يك ليوان آب ميوه . سر غذا بوديم

  :ناميدمرا چنين . داشتمبودن را بر عهده 
  .خوشكله
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آنقـدر ايـن   . مـي گوينـد كـه در واليبـال درجـه ي يـك اسـت       . و آن چهره ي تو دل بـرو  .آن چشمان درشت
در ايـن مـدت ايـن همـه بـا      بـا اينكـه   . تا چند لحظه به آسمان ها رفته بودمخوشكله گفتن اش مرا نرم كرده بود كه 

  .شايد بشود گفت كه بد شدم. دختران ديگر بودم، اين تكه كالم او حالم را تغيير داد
  .سرش را كه برگرداند و جلويش را نگاه كرد، احساس كردم كه باز هم دارم وقت را تلف مي كنم
حتي ممكن . ديروز برايشان كلي گفتم كه در اينجا، با هم بودن تا هر مرحله اي، به هيچ وجه كار بدي نيست

مـن مـرگ شـما را طـوري     . عجب بي عرضه هايي بوديـد شما است كه هر موقع رفتيم آن دنيا خدا به ما بگويد كه 
  !نعمت كرديد ا بكنيد، اما شما كفرقرار دادم كه در همان زمين هم حال و هول خود ر

اگر خدا باشد، و اگر نباشد، غرور، عامل تمام بدبختي ها و غـم   كه من اين را مي دانمبا اينكه . امان از غرور
   .اما انگار كه خودم باور ندارم .ستها هاي انسان

پتوي شان را خوب بر سرشان گذاشـته   كه ببينم و برومشايد بهتر باشد . حال نوشتن ندارم كه ديگر انگار
  ؟يا نه اند

  .مي شودتر حالم گرفته دارد انگار كه 
آنهـا در  . احساس مي كنم كه تمام آنهايي كه مي شناسـم شـان را ديگـر نمـي بيـنم     . احساس تنهايي مي كنم

  .دلم براي خيلي چيز ها تنگ شده است :اينطور بگويم. يا من در كنار شان نيستم. كنارم نيستند
دلم براي زماني تنگ شده است كه پسر دايي ام مي آمد خانه ي ما و مي رفتيم و آهن ربـا مـي بـرديم و از    

  .كنار هم مي خوابيديم. خسته مي شديم. فوتبال مي كرديم. داخل تپه ي شن براده جمع مي كرديم
كي برسم خانه كه  دلم براي زماني تنگ شده است كه نمره ي خوب مي گرفتم و ثانيه شماري مي كردم كه

نشـان  . نشـان مـادر عزيـز تـر از جـانم     . نشـان پـدر بزرگـوارم   . ورقه ي امتحانم را نشان خانواده ي عزيزم بدهم
  .خواهرم كه بگذار رها كنم

بـا دوسـتان   . دلم براي زماني تنگ شده كه آخـرين روز امتحانـات خـرداد را داده ام و دارم مـي آيـم خانـه      
غـذايت را بـردار و بـا    . بـرو . مـي خـواهي بـروي كـوه    . هر موقع دوست داري بخـواب از فردا تا . خداحافظي كردم
درختان زيادي كه مشخص مـي كننـد   . از باال شهر را نگاه كن. نان ببر. پنير ببر. با خود انگور ببر. دوستانت بخور

در . آبـادي اسـت  كم شدن درختان در جايي كه باز مشخص مي كند كه آنجا . و شايد بالعكس. كه آنجا آبادي است
  .هر صورت كه چه گردش مفرحي

  ...دلم
  .ديگر دلم را رها كنم

  .چرا ما. آخر چرا من
  !رگشان گذشته است و هنوز زنده اندچقدر انسان هاي پيري كه بيست سال است كه از وقت م

قبـول  . روي مـا حسـاب كننـد   . مستقل شويم. برويم دانشگاه. تا جوانيم هدف مان اين است كه بزرگ شويم
ازدواج در . مادر هنوز زنده اسـت . يا شايد نه. دنيا برايمان به آخر برسد. مادرمان را از دست دهيم. مسوليت كنيم

مـا را در  . نـوه . بچـه . خود را به آب و آتش مي زنيم كه بله. شخصيت. پول. زودتر بزرگ شويم. تالش. پيش است
  .اتاق ديگر مي گذارند، تا جان دهيم

  :دمين بار است كه در اين چند ساعت گذشته اين آيه را مرور كردمنمي دانم چند ص
  

  ۳۵/ ء االنبيا
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و سـرانجام بسـوى مـا     ;كنـيم  و شما را با بـديها و خوبيهـا آزمـايش مـى    ! چشد هر انسانى طعم مرگ را مى
  !شويد بازگردانده مى

  
ص شدم كه بـراي يـك بـار    در اين موضوع عميق شده ام كه واقعاً حريآنقدر . مگر اين مرگ چه طعمي دارد

  .آالن برايم چگونه مردن مهم شده استاما . هم كه شده، طعم اش را بچشم
كـه البتـه در ايـن جـاده بسـيار      . خفه شدن در زير بهمنيا . مخصوصاً در آب. هميشه از خفگي بدم مي آمد

يـا خفگـي از هـر    . كه فكر مي كنم كه قبل از اينكه از گرسنگي يا هر چيز ديگري بميرند، يخ مي زننـد . اتفاق مي افتد
كه مگر نبود كه همين يك ماه هم نمي شود، . يا گاز گرفتگي. كه معروف ترين شان همين غذا است. نوع ديگر باشد

دانشجو در خانه ي دانشجويي شان، سه دسته گل، سه عزيز دردانه هـاي مامـان، همينطـور كـه در     دختر چند  كه
. معروف است كه مي گويند كه اينگونه خفه شدن، مـرگ شـيرين اسـت   . لحاف خوابيده بودند، آرام آرام خفه شدند

. ان نزديك شان را كه نديـده بوديـد  ؟ شما كه چهره ي پدر و مادر و بستگآشي و چه كاسه ايچه . چه شيريني اي
جواناني . مرا متاثر كردچقدر نمي دانيد مرگ آنها كه شما . شما كه نبوديد ببينيد كه چه قرآني داشت پخش مي شد

پدر و مادر در كمتـر از چنـد دقيقـه بـر     چند تمام زحمات . يك بي احتياطي و مرگ. كه سراپا اميد و انگيزه بوده اند
مملوء از تالش هايي كه تحقق پـاداش اش تنهـا بـر شـانس تكيـه      . ه زندگي يك ريسك بزرگ استواقعاً ك. باد رفت

  .بايد انسان ها خيلي بيشتر احتياط كنند. دارد
  .همه ي اين ها به اين خاطر است كه مرگ را دور مي دانيم

همـين  . بلكه همه ي انسان هاست. منظورم ما نيستيم كه اينجا گير كرديم. البته مرگ خيلي به ما نزديك است
اگر من نبودم و بهتر بگويم، اگر لطف باري نبـود، اآلن او در كنـار   . ديشب بود كه خانم ورزش داشت خفه مي شد

د بار بر پشت اش كوبيدم، تا يكدفعه نفـس اش  چن. به خوردن كيك و كلوچه عادت نداشت. به همين راحتي. ما نبود
  .به حالت عادي بازگشتآمد و رنگ و رخسار كبود شده اش 

  .اما سوالي در دلم است كه مرا مي ترساند. اآلن مي دانم كه تعبير آن خواب من چه بود
د، فـردايش كسـي   هرگاه كسي مي ميـر . قبل از اينكه اتفاق بدي بيافتد، خواب بد مي بينندانسان ها اينكه چرا 

  ... .مي گويد كه من خواب او را ديده بودم كه داشت فرياد مي كشيد و 
نكنـد پيـامبران   . نكند كه زبانم الل، براي همگان مرگ شروع يك زندگي وحشتناك با دردناكي بي انتها باشد

  ...دنيا را بدانيد و شاد باشيداين اين را مي دانستند و مي خواستند به ما بگويند كه قدر 
  . خسته شدم از اينكه اين همه گفتم كه همه ي انسان ها به بيماري مرگ مبتال هستند

اما مي خواهم كه در اين انتها دعايي بكنم و تشكري از بختم كه شايد بلند تر از چيزي باشد كه مـن تصـور   
  :مي كنم

سـه يـا چهـار سـالگي      در بيسـت و . و اگر نه تصور اينكه با كسي باشـي . چقدر خوب شد كه ازدواج نكردم
بدن گـرم  . شب اول را. و بعد از رفتن او، سي سال خاطرات اش را مرور كني. بيست سال با او باشي. ازدواج كني

سـر  واقعاً كه بعضي ها چه پوستي دارند؟ چطور مي توانند اين همه با آن خـاطرات  ... ! و نرم و پوست قرمز شده 
  كنند؟

  .مي روم
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  }فهرست{ .۵
  

  .هفت و نيم استساعت 
  .اين است رمز شادابي. اين است رمز شادي  .با هم بودن
 باشد، ديگر وقت ندارد كـه  دوستشانساني كه مشغول صحبت كردن با  .ميتجربه كرد ماو  .كردبايد تجربه 

البتـه ايـن   . احساس مي كنم كه همـه چيـز را فهميـده ام   . نمي دانم چگونه بگويم. چيز هاي ناراحت كننده فكر كند به
هيچ گاه نمي دانستم اين چيـز هـايي كـه هميشـه     . كرده ام هم حاال آزمايش شاناما . مي دانستمهم چيز ها را قبالً 

  .جور درمي آيندبا واقعيت  است، اينقدرورد زبانم 
  .ار هم بودندر كن

  .مثل هميشه. باز در داخل ماشين نشسته ام
كـه اگـر    خبر نـدارد مـن چـه مـي نويسـم      و. البته او در سمت راست. سپيده خانم در جلويم نشسته و اينكه

. طـور نوشـتم  ايناز ابتـدا هـم   . نداند كه من چه مي نويسـم هنوز بهتر است كه هيچ كس  .نداند كه ، بهتر است...بداند
  . خودم باشم و بعد اگر به دست شما رسيد، شما تنهاكه خواننده ي اينها  طوري

  .تنهاييم اينجادر  سپيدهمن و 
به ياد نوشته هاي خودم را كه ديدم،  شروع اش. شروع كرد به نوشتن اتوبوس بوديمچند دقيقه قبل كه در 

پـايين   ي اتوبـوس تـا از پلـه هـا   . آرام كنم خاطراتثبت تصميم گرفتم كه بيايم اينجا و مقداري خودم را با افتادم و 
كـه بيايـد و    خواسـت از من اجازه با لحني مملوء از ادب و احترام . پله ها پايين مي آيداز آمدم ديدم كه او هم دارد 

شايد هـم  . نزديم يهنوز با هم حرفاآلن سه دقيقه است كه اينجاييم و  .به او اجازه دادم .در ماشين بنشيندراهم هم
  . شومتر بتوانم به او نزديك  كهاتفاقي بيافتد يا زود  كه اميدوارم كه دير ام اين باشدشادابي  علت

بر ايـن   ،تمركز كند توانستو نمي  بوداتوبوس شلوغ  اين است كه چون اول احتمال او چرا با من پياده شد؟
احتمـال   .بخواننـد چيز هايي مي خواهد بنويسد كه نمـي خواهـد دوسـتان اش     اينكه احتمال دوم. شد كه بيايد اينجا

بـه صـورت   آخـر شـنيده ام كـه    . بكشـد كه بيايد و چند خطي هم هنر نويسندگي اش را به رخ من  ستسومي هم ه
  .آفرين بر او. دو مجموعه داستان را به زير چاپ برده .مي نويسدحرفه اي 

دارد گوشي همراه اش آهنگي مي خواند كـه شـايد جـزو دسـته ي      آخر .جرأت شروع صحبت ندارممن كه 
ضـمناً ايـن را   . از هـر آهنـگ شـادي شـاد تـر اسـت      . اما غمگين كجا بود. آهنگ هاي قديمي و غمگين به حساب آيد

كم كم دارد طوري مي شود كه . كه نمي بايست كسي آهنگ قديمي گوش دهد، كنار رفت قانونيبگويم كه ديگر آن 
اين مهم است كه او آمده اسـت و  . اين ها مهم نيست .انجام دهدمي تواند هر چه دلش مي خواهد،  اينجادر  هر كس

از اين دختر ها تا جاهايي پيش رفتـه ام كـه    بعضيآخر من با . اين برايم بسيار لذت بخش است. در پهلويم نشسته
  .تصور اش سخت است، اما اين فرق مي كند

 متنـي چـه  واقعـاً كـه   . شايد فقـط جـايي خوانـده باشـم    . شايد هم نه. فكر مي كنم كه قبالً اين را شنيده باشم
چـه  . ، امـا بسـيار لـذت مـي بـرم     چندان دستي در شعر و شاعري نـدارم من كه  .باشداز حافظ  كه فكر كنم. زيبايي

  .فته استراشعار باال  مي داند كه چقدر در مراتب درك اين او كه خدابرسد به 
  

  ديگر بدانيميكبيا تا حال 
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  .مراد هم بجوييم ار توانيم
  

  كه مي بينم كه اين دشت مشوش
  .چراگاهي ندارد خرم و خش

  
  چه خواهد شد بگوييد اي رفيقان

  .رفيق بي كسان يار غريبان
  

  .مگر خضر مبارك پي درآيد
  .ز يمن همت اش كاري گشايد

  
  .چو آن سرو روان شد كارواني

  .مي كن سايبانيز شاخ سرو 
  

  لب سرچشمه اي و طرف جويي
  .نم اشكي و با خود گفتگويي

  
  به ياد رفتگان و دوستداران

  .موافق گرد با ابر بهاران
  

  چو ناالن آيدت آب روان پيش
  .مدد بخش اش ز آب ديده ي خويش

  
  نكرد آن همدم ديرين مدارا
  .مسلمانان مسلمانان خدا را

  
  مگر خضر مبارك پي تواند

  .تنها به آن تنها رساند كه اين
  

  .او نيست چونو بدا به حال كسي كه . آفرين بر او
مـي  عده اي مي زننـد و   ادا ها و حرف هاي بيهوده اي كه بسياري ازاآلن كه خوب فكر مي كنم مي بينم كه 

  .نيست خوبيگير افتاده ايم، كار در اينجا خواهند ثابت كنند كه ما 
ري گوشي ام تمـام شـده و   تباين بار كسي فرياد برآورده بود كه اولديروز براي  يادم است كه. مثالي بزنم

مـثالً كسـي در   يا . ماشين گوشي را شارژ كردشارژ فندكي كه مي شود با  فهميديمبعد  .اي سرداد آه و نالهآنگاه 
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چنـد سـاعت بعـد    گفت كـه   دستي بر ساق پايش كشيد و نشسته بوديم پاچه ي شلوارش را باال زد وهمه حالي كه 
  .سرد خواهد شد

  :آهنگ اش عوض شد
  

  ...ناز ي هيما آن است بر به امشب
  ...انداز چاه در صبح ديكل تو اربي
  ...برگرد مشرق به صبح يروشن يا
   ...بساز چارهيب من با شب ظلمت يا

  
ا خـالي  ديگـران ر من تا اين جمله را شنيدم مي خواستم بگويم كه ديگر از اين حرف ها نزنيد و بي دليـل دل  

  . در حالي كه در كمال تعجب ديدم كه همه به زيد خنده زدند. نسازيدهمديگر را غمگين  .نكنيد
  .كه بعداً معلوم شد كه دومي درست است. اين خنده شان مي توانست دو علت داشته باشد

  ...اتفاقي بيافتند كه عدم پوشش از جايي شروع شود و  بودند كه اول اينكه آن دختران منتظر
شـماره تلفـن اش   . روي زمين اسـت خوشگذران ترين دختر  پاچه باالده معلوم شد كه آن دخترك. علت دوم
هميشـه  . بزرگـي هـم در دلـش وجـود داشـت     ولي افسـوس  . دبيرستان و جوانان محله بودپسران در گوشي تمام 

مـن  . را سر كـار گذاشـت و رهـا كـرد    داشتند  واقعاًٌ به او عالقهاز اين پسران كه  اچند تافسوس مي خورد كه چرا 
از شـرح چگـونگي آن دختـر كـه     . نمي دانم مگر چه لذتي در تـو ذوق زدن اسـت كـه در دل بدسـت آوردن نيسـت     

م تكـه كـال   سـرد خواهـد شـد    سيمي رنگكه اين ساق هاي  و كه اين حركت كار هميشگي و آن جملهتو نگبگذريم، 
  !هميشگي اش بود

احسـاس مـي كـنم كـه آنقـدر      . اما حيف ام مي آيد كه نوشتن را رها كنم. اآلن ديگر دارد وقت شام مي شود
از اينكه شـايد  . از اينكه شايد رمز شادي را پيدا كرده باشم .حرف دارم كه سال ها مي توانم پشت سر هم بنويسم

و شايد هـر  . و علمي. فكر هاي بلند عرفاني. مي توانم فكر كنماآلن خيلي خوب . در كنارم دختر خوبي نشسته است
پس بي حق نيسـتند كـه خيلـي از    . چقدر راحت مي توانم فكر كنم. به راستي كه چقدر خوب فكر مي كنم. چيز ديگر

  . اين دانشمندان، در حالي كه مشغول معاشقه بودند، بزرگ ترين فكر ها به ذهن شان رسيد
  .اين آهنگ ها واقعاً خوب استواقعاً كه بعضي از 

  
  چرا از دوست داشتنم با تو حرفي نزنم
  .كه از اين آتش طب داره مي سوزه تنم

  
  با وجودي كه غرور به لبام قفلي زده

  .اما پيش چشم تو اين سكوت و مي شكنم
  

  مي گم از تو لحظه هام قشنگ شده
  .بدهعشق تو تعبير خواباي 
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  تو تمون زندگي حس مي كنم
  .به خاطره تو مي زنه نبض من

  
  گاهي خورشيد مي شي ابر ها رو پس مي زني

  .گل سرد غصه رو تو نگام آب مي كني
  

  گاهي عشق تو به من شوق بيداري مي ده
  .كور مي كني وماگاهي مثل غصه ها چش

  
 خيلـي  مـا  روي اينجـا  در باشـد،  چـه  هـر . كننـد  شـروع  را شام م، تا آنهايبرو بايد كه دهند مي اشاره دارند

و وقتـي در اتوبـوس مـي نشـينيم، نفـس كشـيدن       . آخر اينجـا سـرد اسـت   . شام در اتوبوس است .كنند مي حساب
  .گرم مي كند و تنها الزم است كه چراغ روشن باشدبه اندازه ي كافي خودمان فضا را 

 مـا  شـام . هسـت  چـي  انگـار  كـه  شام گويم مي جور البته يك .شام از بعد براي گذارم مي را نوشتن ي بقيه
 مـزه  خوش خيلي ما نظر از اينجا البته كه است ها چيز ديگر تعدا محدودي چيپس و و ها تاپ تي و ها كلوچه انواع

 شـير . دارد نگـاه  زنـده  را مـا  بتوانـد  هـم  هفتـه  يـك  تـا  شـايد . هست خيلي ها پرت و خرت اين از. رسد مي نظر به
 تـا كـه   حمـداهللا  بههم  اكسيژن نظر از. بيشتر دوام دشته باشدهم  هفته يك از شايد كه هست اينقدرپاستوريزه هم 

 خـدا  كـه  اين معلوم مي كند. كمبود اكسيژن اصلي ترين خطر ما نباشدخطر  كنم و فكر نداشتيم تنفسي مشكل اآلن
  !است انداخته گير اينجا در را ما بعد و كرده را چيز همه فكر

  .تا بعد از شام
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  }فهرست{ .۶
  

  .نه و چهل دقيقه
خـوردن  و جالـب اينكـه   . كه چه عرض كنم، مقداري خرت و پرت شام. شام شروع كرديم به خوردنهشت، 

. ش غمگـين كننـده اسـت   ا چيز هـايي گفتـيم كـه بيشـتر    . بحث كرديم. حرف زديم. طول كشيد چهل دقيقههمين ها، 
  .اينطور استبراي ما كه اش حداقل 

  .بخوابيمقرار است ده 
ولـي دوسـت   . اصالً خوشايند نيسـتند  فكاري در ذهنم جريان دارند كهااكنون بنويسم يا ننويسم؟  نمي دانم،

تنها دلگرمـي ام  . مه اعادت كردبه نوشتن . شودكه حالم بدتر  احتمال مي دهماگر ننويسم . بنويسم آنها را كه دارم
واقعاً بـراي چـه مـي    . خوب نيست هم از نوشتن چندان مفكر مي كنم مي بينم هدف وقتي درست. نوشتن شده است

كـه چـه   . سـازم خـود شـريك   سـياه  خسـته و  اينكه بيايم و شما را هم در افكار . اآلن كه حالم گرفته است نويسم؟
جريـان  بـه ايـن اميـد كـه     . را از سـر گيـرم  بيـايم و نوشـتن    دوباره بهتر است يك دقيقه استراحت كنم و... بشود؟ 
خـاموش   را ي كه دارد پخش مـي شـود  شايد هم بهتر است كه اين آهنگ .باشددرست يري بيافتد كه در مس نوشتنم

بگذار كـه  . پذيرا نيستمديگر هيچ قيد و بندي را . اما نه. نباشدكردن نيازي به استراحت در آن صورت، ديگر و  كنم
بدون آنكه فكر كنم كـه صـالح   . نوشته شود، نوشته شودهر چه مي خواهد  بگذار. بشود، بشودمي خواهد هر چه 

  ...استراحت . است يا خير
  

  يمالل و رنج پر قصه بود چه يهست
  ... ياليخ آشفته يوحشت از پر كابوس

  
  .بايد از جايي شروع كنم براي نوشتن كه خالصه

  . همين است
كالباس و خيار . شام خوش مزه اي بود. اشخوردن از اتفاقات هنگام و  شروع كنمشام  همينبهتر است از 

 شـبيه . شان د ديگر نمي شود خوردنخشك شو اگرچرا كه . بخوريمآن ها را اما بايد زودتر . نان زياد داريم .شور
انجـام بگيرنـد،   هـم  هر وقت انجام نگيرند، ديگر  شاندر وقت هستند كه اگر  از كار هابعضي  .استدنياي خودمان 

  .است مثال فراوانو . خيلي چيز ها .نمي خوردبدرد 
  .خودم احساساز  يچيز هايو همچنين . بنويسمي از خودمان چيز هاي دوست دارم

 چقدر احتمـال دارد كـه   منتظر كمك براي چه؟ اصالً و كمك بمانيم؟ درانتظار بايد چه زمانيتا كه تا كي؟ كه 
و كمتـر   يـافتن بـراي نجـات    ، اميد من و اميد مـا جلو تر مي رويمهر چه . اندك به احتمال زيادن بيايند؟ به كمك ما

، بـه آن بنگـرد  طوري باشد كه اگر كسي از بيـرون  يم ه ااين كوهي كه ما در درونش گير افتادشايد  .مي شودكمتر 
سخت تر از سـاختن يـك    ،اصالً بازگشايي اين مسيرشايد و  كسي زنده مانده باشد ديگر اشد كه در زير دانببعيد 

شده و تا بخواهند كه بياينـد و ايـن تونـل     خراب ديگري هممسير هاي  شايدكه احتمال ديگر اينو  مسير جديد باشد
ديـر يـا زود   كـه  كـاش  اي . به كمك مـان بياينـد  تا زنده ايم ما كاش كه  اي .ما هفت كفن پوسانده ايم ،... را باز كنند
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ادامـه  براي  يوقت بيشتر دوبارهكه پشت همين سنگ ها عده اي دارند كارهايي مي كنند و بعد نور آفتابي و  ببينم
  .اي كاش .ي حيات

نوشـتن چقـدر   به احتمال زياد مي دانيد كـه  اين را  البته و. شما كه نمي دانيد چه چيزي دارد پخش مي شود
  .ي نوشتن در حال بخش باشد لحظهدر مي تواند متاثر از آهنگي باشد كه 

  
  سيمين بري گل پيكري آري

  .از ماه و گل زيباتري آري
  پري افسونگري آريهمچون 

  ...ديوانه ي 
  

وقتي كسي آمد و از من سوال كرد . داشتيم حرف مي زديم. وقتي سر شام بوديم. از سپيده گرفتم. بلوتوث
و يادم آمد كه ديناميـك پـيش دانشـگاهي، جـزء     . و گفتم كه چيز هايي كه شما نمي دانيد ؟از علم چه بهره داريكه 

مخصوصـاً آنجـا كـه در مـورد     . فيزيك شما را. س شما را تا حدودي مي دانمگفتم كه در. كوچكي از علم من است
شروع كرد به صحبت و  او سپسو  ،چند كلمه. و شايد جاذبه. نيرو. حركت هاي نوساني. حركت و روابط آن است

و . مـن پاسـخ دهـي    پرسـش كه آيا مي تواني به يـك  او از من سوال كرد . سپيده خانم را مي گويم. در انتها سوالي
كـه كتـابش را آورد و عـده اي بـه     . و تعجب چند نفر از هم قطاران اش. برسدكه شايد به دو و سه هم . خنده كنان

. تا او هم نظـر اش را داد . گذشت و گذشت. سوالي پرسيد. ه زدنددرستش، عده اي به دور ما حلق. دورم حلقه زدند
هـيچ كـس   . بـه رخـم كشـيد    را در درك مسـائل فيزيـك  و توانـايي اش  را و فكر خود را قدرت تجزيه و تحليل اش 

تنهـا   .همه چيز را مي دانست و سوالي در كـار نبـود  . استكه او مرا سر كار گذاشته . خودشغير از من و . نفهميد
 اشو من شاد از اينكه توانسته بـودم جـواب سـوال     .صادق اممي خواست مرا محك بزند كه چه ميزان در گفتارم 

  .را شنيديم ديگركه گفتيم و خنديديم و حرف هاي هم. شايد شاد از آن شادابي هاي موقت و او هم. را بدهم
  .چقدر دردناك. شادي هاي موقت
  .رها كنم بهتر است

  .داشت بساط شام كامالً پهن مي شدديگر 
صرف نظر كنم، كسي با كارش، بحث را عوض كرد و ما را از سر درس  بعضي اتفاقاتاگر بخواهم از بيان 

گريـه   آنقـدر چرا كـه  . خواهي افتادبه چشمان اش نگاه كني، بي شك به گريه  اگر همان كسي كه. برخيزاندو كتاب 
بـد   من كم است و شايد چشمان اينجا باز هم مي گويم كه نور. نماد گريستناست كرده است كه صورت اش شده 

همه چيـز  احساس اينكه ديگر . گرفتگي. بغض به صراحت مشهود است. صدايش را چه كنيم ،در هر حالاما . ديدند
چقدر داستان هاي . كتاب هاي رمان خوانده بود يبسيارچه . او هم كسي بود كه سراسر اميد بود. تمام شده است

عالقـه بـه آنهـايي داشـت كـه      . او مي دانسـت  ،نه چندان مشهورهر چه بگويي از اين نوشته هاي نويسندگان . زياد
عقيده داشت كه نوشته هايشان بـه دور از غـرور و تـرس از خـراب شـدن شخصـيت شـان        . كمتر معروف هستند

  .است
بحث ما ديگـر  . داد "اسرار مرگ"، توضيحاتي بود كه چند دقيقه بعدش در مورد كتاب از آن اما با اهميت تر

با اينكه در ابتدا خيلي بعيد مي . گروهي فكر مي كرديم با همديگر و كه بود ين باراول. در مورد مرگ. گرم شده بود
. مـرگ . دانستيم كه با هم بنشينيم و در مورد بدترين چيزي كه فاصله اش با ما هم چندان زياد نيست صحبت كنيم
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ديـدن  . خـواب بـد  . آيدو اينكه قبل از مرگ، نشانه هايي به سراغ ما مي . سيصد صفحه داشتآن كتاب مي گفت كه 
چـون در راسـتاي عالقـه ام    فالن اعداد اگر در كنار هم بيايند و يـا چيـز هـايي كـه     به طور مثال،  كه. عدد هاي پليد

  .را رها مي كنم شاننيستند، نوشتن 
  . اما در مورد اعداد، مرا دچار شك كرد

نگـاه كـرد و عـددي را     را بـار سـاعتم  در چند روز گذشته، در دو روز پياپي، دو . نكند كه راست گفته باشد
  .ديدم

۱۳:۱۳  
تـا  . حداقل كه من خودم را مجبور مي كنم كه باور نكنم. اما نه. نكند كه راست گفته باشد. آيا اين اتفاقي بود

  .نوشته بود. همان موقع ساعتم را نگاه كردماين شك در دلم جوانه زد، 
۲۰:۲۰  
گفتم كه شايد رمز و رموزي در اين اعداد . مقداري انديشيدم. غ گفتهاز اينكه آيا او راست گفته يا درو. ماندم

در دنيـاي  كـه اگـر    داده شداين حكم را در مناقشه ي مغزي ام  ،كش مكش مقداريو بعد از . است كه ما نمي دانيم
ايـن   الحـ كه در هر . باشدشايد اين بهتر . باشد، چون بر ما شفاف نيستند، پس رهايشان مي كنماعداد هم رموزي 

  .مي كنمپرهيز كار را كردم و ديگر از آموزه هاي يوگاه و گشايش اين مسير ها كه در مسير حيات و غيره گفت، 
  .اما

. اسـت با مرگ در هم آميختـه   "بهشت و جهنم"مفهوم  چه فراوان ؟چه كار كنمعنوان با اين . بهشت و جهنم
البته من بيشتر سكوت كردم و درست تر بگـويم، در   .ه بودبحث گرم شد. دو مفهوم متضاد و در عين حال نزديك

، كـرد مـي   كه صـحبت هم  كسيهر . اما آنها خوب حرف مي زدند و بحث مي كردند. همه حال سكوت اختيار كردم
در هـر حـال كـه سـوال     . انـده بـود  در ذهن شان مهنوز به خوبي انگار حرف هاي ديروز من . به من نگاه مي كرد

  :كه اين بوداصلي آن بحث 
  د؟ و چه كسي به جهنم؟چه كسي به بهشت مي رو

و ديگـري آنكـه بـراي    . يكي همان اول با لحن خاصي گفت كه آنكه خدا را دوست داشته باشد، بهشتي است
نيـا را هـم بايـد    و ديگري آنكه دنيا را بر آخرت ترجيح ندهد و البته د. ، بهشتي استخدا كار خوب انجام داده باشد

  .ديگران توجه داشت و همينطور
  .جوابچرا كه واقعاً سوال سختي است و جوابش مشكل ترين . همان بهتر كه ساكت بودم

  .بحث هاي مختلفي پيش آمد
  . تقدير بحث هايي پيرامون

بايـد بـه    و خـدا . سي كـه مـي خواسـتم، نرسـيدم    من به ك. بعضي ها مي گفتند كه خدا به ما بدهكار استكه 
  .گري در جوابش كه اين تقدير تو بود و بايد بتابيدي. طريقي اين كارش را جبران كند

و . اسـت  در تقدير اش چنـين بـوده  حتماً كه بد است، انساني  آنو مثال اساسي تري در بحث تقدير كه مثالً 
يا اينكه آنهايي كه دين اين خدا يـا آن   !اند چنين در پيشاني اش نگاشتهرا قضا ، تقدير اشآنكه خوب است، حتما در 

  ست؟نها نرسيده، تكليف شان چيخدا به آ
پسري مادر پيـر  در زمان هاي قديم، كه . يكي هم داستان جالب ديگري. يكي داستان موسي و شبان را گفت

 مشاهده كنـد خود را هر روز كول مي كرد و تا باالي بام خانه اش مي برد كه مادرش بتواند منظره ي باز تري را 
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بـه مـن نشـان بـده،      ،در بهشـت اسـت   كسي را كه هم درجه ام اي خداوند بزرگ، كه) ع(و در جواب سوال موسي 
  .بر او وارد نشده بوددر حالي كه هنوز دين الهي . همين پسر مورد اشاره ي خدا بود

دنيا محقق مـي  كه سعادت، در همين . جوابي داد كه از نظر من، درست ترين جواب بودخانم تا اينكه سپيده 
  .راضي است، در دو جهان بهشتي استكه وجدان اش از خودش كسي  آناينطور كه . شود

روي ايـن  بعـد از صـرف شـام،    اما نيم ساعتي كه . مي نمود نونامفهوم و تا حدودي ابتدا اين حرفش برايم 
. نخواهيـد كـرد  فكر كردم، خيلي چيز ها را آموختم و اگر بگويم كه تا حدود زيادي دلم آرام گرفت، بـاور  موضوع 

  . كه دلم گرم شده استانگار 
  .دارند به كمك ما مي آيندشايد 

از كه مخصوصاً با آن چيز هايي . منگران نيست چندانولي نمي دانم كه چرا . استبعيد مي شود گفت كه اما 
هيچ شكنجه اي نمـي  شان در سيبري زنداني است كه به زنداني مثال به طور  كه .در مغزم پرورانده شده اندصبح 
مثل اينكه آنقدر سرد مي شود كه بسيار اتفاق مي افتـد كـه يكـديگر را     و. آنكه پنجره هاي زندان باز استجز دهند 

آدم وقتي اين ماجرا ها را مي شـنود  . بكشند كه دستشان را در شكم پاره ي شده ي مقتول چند ثانيه اي گرم كنند
 ؟امـا آخـرش چـه   . اسـت اينجا زندگي كـرده  خوب و با مهر و محبت در تا كنون به خود تبريك مي گويد كه چطور 

  .اكسيژن شايدو . غذا تمام شد چه كنيم كه آنگاه
شايد هيچ كدام ما را كه بـا خودمـان كـاري     كرد واين فكر از ثانيه اول مرا رها نمي . از تو مي پرسم. خدايا

بعضي . به پايين پرت كرده بودم هزار بار خودم را ،يكي كه مدام مي گفت كه اگر اينجا ايواني داشت، تا حاال. كنيمب
  !نگذاشتبر جاي  از خود يا راست مي گفتند كه لعنت بر آن شراب خوار كه هيچ شرابيو ها هم به شوخي 

  ... .را خالص كنيم؟ مي ترسم كه  مانآيا اجازه داريم كه خود. من بنده ي حقير تو ام. خدايا جوابم را بده
هميشـه اميـد در   . را خالص كنـد  شگاه انسان دلش نمي آيد كه خودهيچ . دروغ مي گوييم. راست مي گويي

مخصوصاً اينكه مي دانيم كه فاصله ي ما تا خروجي تونل به احتمال قوي به شش متر هـم نمـي   . است زندهدلمان 
  .رسد

آيا واقعاً حرف خـود   .كه ما آزاد مي شويم مطمئن امديگر را نشان داد،  ۲۰:۲۰ اصالً از لحظه اي كه ساعت
  را قبول دارم؟

مـي  مـن  . من و ما كه مي دانيم كه خالصه مـي ميـريم  . اينجا تنگ و تاريك است. آخرش چه كار كنيم. خدايا
شايد اين جزاي ايـن اسـت كـه بـه فقـرا      . كه دارم از گرسنگي درد مي كشم تصور كنمتوانم پيشاپيش لحظه اي را 

بـوده   ضـعفا هميشه به ياد گرسنه هـا و  . كه مي داني ،اما من. شد كه مي گويمشايد هم همينطور با. امكمك نكرده 
دلم مي خواهد آزاد شوم و هـر چـه در مـي آورم را بـدهم     . اما راستش را بخواهي، گرسنگي بدترين چيز است. ام

  . فقرا بخورند
  .هر چه باشد، تو خدايي و از آينده با خبر. دروغ مي گويم. باز راست مي گوييو 

ايـن اسـت كـه سـاعت      هـايم و تمـام دلخوشـي   . سي ساعت است كه ما اينجـاييم بيش از اآلن . داني خدا مي
 .آيا صداي مرا مي شنوي اي خدا. يك ديوانه ي واقعي. ديگر كامالً ديوانه شدمفكر مي كنم كه  !را نشان داد ۲۰:۲۰

  آيا وجود داري؟
  .ولي

  . دارييا وجود داري، يا وجود نولي اين را مي دانم كه 
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كـه آيـا وجـود داري يـا نـداري؟ امـا اآلن بـا ايـن          كرده استمغز مرا به خودش مشغول  ،هميشه اين سوال
، چيز هايي به ذهنم مي رسد كه برايم مفيد و است شده تر ، با اينكه احساس مي كنم كه ايمانم بسيار ضعيفواقعه

  !كه مثالً آيا غير از تو هم چيزي هست؟. دلگرم كننده است
كـه مـي گفـت بـرادرم خيلـي       را همـان آهنگـي  . صداي آهنگ را زياد كرده اسـت  يكي از دختر ها چقدر. اوه

قعـاً كـه بعضـي هـا چـه      واو  !خـانوادگي نـازنين انـد    انگار كهولي . البته او گفته بود كه برادر نازنينم. دارددوست 
  .اندامي دارند

  . چقدر خوب
 كـه  مي خواستم. و هنوز هم تا حدودي مي كند. را اذيت مي كردوقتي داشتم مي آمدم كه بنويسم، افكاري م

گرفتگـي ات  اگر بگوييد كـه  و اينكه . دلم گرفته است و شايد دارد گرفته تر مي شودبنويسم كه چند جمله ي كوتاه 
  .دانستممي  طبيعي است، حق با شماست و خودم هم

مين كه مـي نويسـم، نشـانه ي بزرگـي مـن      هوقتي مي نويسم احساس مي كنم كه . ولي اآلن تازه گرم شدم
همين كه ديگران به من مي گويند كه تو چطور مي تواني اينقدر شاد باشي، . همين كه ديگران را شاد مي كنم .است

مـرا سـرپا نگـه     ،تا حاال كه همين بازي با كلمـات و ثبـت خـاطرات   . پس، خوشحال مي شوم .همين شادي من است
  .تقديرم نگاشته باشيتو چه در تا . داشته است

مي خواهم از همان . ديم به بحث هايي كه بر سر شام شدپس بگذاريد كه برگر. باز هم صحبت از تقدير شد
  .جايي بگويم كه بحث درس قطع شد و بحث تقدير و بهشت و جهنم آمد

  .هنوز بساط شام را كامل پهن نشده بود
  .م مشغول كاريو بقيه هر كدا مي گفتفراوان اش ترس ميزان  يكي از

. را نشان مـي داد فيلم هاي موجود در گوشي همراه اش داشت به بقل دستي اش  در يك صندلي جلوتر يكي
در  چـه خبـر هـاي خوشـي    جويا شدم كه گوشم را تيز كردم و  .مشخص بود كه فيلم هاي سوپر استاز صدايش 

چـه خـوش   كه آنها ببين و  .نگاه كنهم  اگر مي خواهي توصاحب گوشي برگشت و گفت كه بيا و . آنجا نهفته است
دو روز ديگـر حـداكثر آزاد مـي     تـا يكـي  . بعد گفتم كه اينكه آه و افسـوس نـدارد  . اندكي نگاهش كردم. مي گذرانند

  .و مي تواني تا دلت مي خواهد بروي و مابقي زندگي ات را عشق و حال كني مشوي
  .دختر خوبي بود

  . اين كار ها باشد براي بهشت. كه بيرون را ببينم دور مي بينم. نه: گفت
  !؟ها بروي بهشت براي اين كارمي خواهي : گفتم

  .همه زدند زير خنده
  .ديگر شام را آورده بودند و شروع كرديم به خوردن

شراب كاغذي ما را  هاي ساقي مي آمد و مدام جاميك و  مي خوانديمآب آناناس را شراب . جاي شما خالي
و زد  به مـن  يك دفعه يك تنه. البته دست خودش نبود. ه بوداين جناب دكتر هم ديگر سنگ تمام گذاشت. پر مي كرد

  :در حالي كه نمي توانست جلوي خنده اش را بگيرد، گفت
  .آن را هم گرفتيمخالصه تو اين دنيا از دست ساقي شراب نگرفته بوديم كه 

بگـويم، بچـه هـا خيلـي      طـوري چـه  نمـي دانـم   جا شكسـت و  فضاي سنگين آنيلي از اين حرف را كه زد، خ
  .احساس من باشد تنهاشايد هم اين . صميمي تر شدند
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باور كنيد كه حضور او و خويشتن داري باور نكردني اش و چطـور   .آفرين بر او .اين جناب دكتر برآفرين 
اصالً شايد انسجام گروه ما به اين خاطر . م نيرو مي دهدهست بگويم خجالتي بودن قدرتمند اش، به من كه يك مرد

  .او در ميان ماست چون انسانيباشد كه 
راننـده هـا و شـايد نجـار كـاري      مبـادا  همين اآلن هم چون او در كنار ورزش نشسته، خيالم جمع است كـه  

دسـتي كشـيده مـي    يـك دفعـه   . اما كار است ديگـر . ستا توانا هم اينقدر هاالبته خانم ورزش ما خودش هم . بكنند
  !شود كه ديگر تمام آن تكنيك ها و فنون فراموش مي شوندمي طوري  شود و انسان پايش سر مي خورد و 

مي دانيد كه تا بـه حـال در مـورد اش صـحبت نكـرده ام و      ولي، قبل از اينكه در مورد راننده ي اتوبوس كه 
اينكـه  از . رسيده است بگـويم تازه به ذهن ام چيزي كه  از همين دوست دارم  يسم،بنو ،آيدصالً ازش خوشم نمي ا

  مي تواند داشته باشد كه من مراقب خانم ام باشم؟چه معني 
راستش ديگر با هم قرار هايي گذاشتيم و سر شام علني كرديم كه تـا اينجـاييم   . خبر نداريد. حق داريد .خانم

اين مـرد هـاي    رفتاري مشابهكه نگاه مي كنم اصالً در خود نمي بينم كه بتوانم خودم را . مي خواهيم با هم باشيم
بـراي خـروج   زنان ر جلوگيري فكر مي كنند كه مردانگي يكي در آلت است و ديگري د درآورم كه تنها سيبيل كلفت

  .از خانه
   !زنم. سريع صميمي شدمآيا شرمناك نيست كه اينقدر اصالً 

ولـي  . آنهـا را بپايـد   شخصـي ولي هر چه باشد مي خواستم بگويم كه شايد زن ها دوست داشته باشند كـه  
انسـان از  . در قيد و بند گرفتـار كنـد  مگر آدم مرض دارد كه خودش را بيخود . قبول نمي كند به هيچ وجه عقل من

ولي امان از اينكه زيـاد   .باشدبه زن  كردن نسبت حبتشايد هم اين نگراني ها طريقه اي از م. محدوديت بيزار است
پس بهتر بود كه دعـا مـي كـردم كـه امـان از اينكـه ديگـر        . كه ديگر شايد در تاريخ چنين چيزي نبينيم. از حد شود

. و باز بايد دعاي خود را تغييـر دهـم  . و البته باز شوهر هاي امروز را نگاه مي كنم. شوهر ها مراقب زن ها نباشند
د ضـعيف  خـانواده هـا دار  استحكام كه مي بينم كه روز به روز . ن ها مراقب شوهر هايشان نباشندامان از اينكه ز

  .دتر مي شو
 دهانت را كامالً محو كردهبيل ات س. دراننده ي اتوبوس هستي كه باش. همين راننده ي پيرمرد را مثال بزنم

  !؟گردنت كلفت است ؟قلدري. دمحو كرده باش، كه است
  :اآلن برايتان مي گويم اينكههم سن و سالي از او گذشته و هم . اما بيچاره ديگر رمق ندارد

در اين پيرسالي رفته و با زن زيركي بساط زناشويي پهن كرده و آن زن پـس از انـدكي از او جـدا شـده و     
رو ريـزي راه بيانـدازد و   زن قبلي اش را مجبور كرد كه آبـ . و راننده چه كار كرد. مهريه اش را گذاشته است اجرا

ارثيه ي پدري اش را با طرح شكايت در دادگاه عليه برادران اش بگيرد و بدهد به شوهر بي همه چيز اش كه بدهـد  
كه انسان را به واقع در بحت تحير فرو مي برد كـه بـه راسـتي خداونـد      ،و بيچاره آن زن. به زن زيرك بي وفايش

  ق كرده است؟بعضي از انسان ها را به چه خاطر خل
پيرمـرد اسـت كـه بعـد از ايـن واقعـه چنـين احسـاس تنهـايي و           براي همين است كه مي گويم كه حق همين
لحني عميق از ضعف اعتراف كرد كه بعضـي موقـع از زنـدگي     باپشيماني و افسردگي و تا حدي كه خود براي ما 

. اما نـه . پير شود و از پيري بنالدت كه اس اشو حق . خسته شده است و دير يا زود مي خواهد خود را خالص كند
  .خدايا مرا به خاطر اين حرف هايم ببخش. پيري كه واقعاً بد دردي است. من كه اين جور نبودم

آخـر چـه   . كـه پيـري ام را نديـدم   خيلي خوب شد . خيلي خوب شدوقتي اينطور فكر مي كنم، مي بينم كه اما 
  !خواهم مردم كه اين توجيه ها را براي خودم درست نكن !كنم؟
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  . بسيار مي ترسم. از اينكه پير شوم. از مردن نه. مي ترسم
متوني كه مي گويد دنيـا  از خواندن  باراصالً به نظر من، ديدن چهره ي يك پيرزن شصت هفتاد ساله، هزار 

هنگامي كه پيرزني روسري اش را برمي دارد و همچنان مراقب است كـه كسـي   . تاثير گذار تر است دو روز است،
به ياد زماني مي افتد كـه بـا   . كجاست كسي كه بخواهد به او نگاه كند. استاشتباه در  سخت در حالي كه. نبيند اش

امـا ديگـر چشـم هـيچ     . ايي هـوايي و دل هـ نگاه ها به سوي او متمايل مي شد ، باز كردن روسري اشدر جواني با 
  .روي چهره اش متوقف نمي شودجواني يك ثانيه هم بر 

  .را نخواهم ديدديگر اين روز ها . چه خوب شد و. نفس عميق
هفـت اليـه   پر از پر دارند كيسه خواب هاي . مهيا مي كنند همين جامثل اينكه كم كم دارند بساط خوابيدن را 

را شـان  كه تا بيست درجه زير صفر توانايي گـرم نگـه داشـتن     مي كنندكه ادعا  و لحاف دشك هاي كلفت شان را
  . از ماشين بيرون مي آورند دارد را

. چند روز را در كوه و جنگل گذراندنـد  ،براي تقويت روحيه و شادابي تيمواقعاً كه چه كار ها كه نمي كنند؟ 
  !دقيقه همديگر را بزنند چندكه چه بشود؟ كه 

  .كه اين آهنگ آمد باز هم. عجب
  

  .مرا ببوس براي آخرين بار
  .تو را خدا نگهدار

  .كه مي روم به سوي سرنوشت
  ...گذشته ها گذشته. هار ما گذشتهب

  
 گفت خواهمورزش را  .نمي آيي ما كمك به يكي به من چپ چپ نگاه كرد كه چرا. مثل اينكه زياد وقت ندارم

بـي  . اين همان دختري بود كه مثل اينكه پشت من غيبت كرده بود كه ايـن پسـرك ديوانـه اسـت     !به او تذكر دهدكه 
جوابش را داد و برايش توضيح داد كه من چه مي گويم و كار هايم چنـدان   خانم و مثل اينكه سپيده. خود مي خندد

كرد و گفت كه تازه مـي دانـم   تا جايي كه همين دختر بعد از شام آمد و از من معذرت خواهي . هم خنده دار نيست
و . خـودم آمـدم  . و گفت كه نـه . از من معذرت بخواهيدو پرسيدم كه او گفت كه بياييد و . كه شما هدف تان چيست

خدا مي داند كه چه حرف هاي قشنگي كه از دل پاكش بيـرون  . او چه دختر خوبي است اين را متوجه شدم كهتنها 
مـن نمـي    مغـز شايد چيز هاي لطيفي كه به هيچ وجه بـه  . ختر تحويل داده استاز زبان من به آن دو آنها را  آورد
  .رسد

  ...كه ديگر بادا باد. كه بعداً مورد تمسخر شما قرار نگيرم. اما مي خواهم حرف اصلي ام را بزنم
  شما بوديد چه مي كرديد؟

زايـد الوصـف ات بـه چـه علـت      شـادي  كه مي دانيم كه ما كنايه اي زد كه مي آمدم، دختري  به اينجاداشتم 
  !است

پـس   .البتـه نـه زيـاد    .مـرا ناراحـت كـرد   اين جمله اش . و پر كنايهبا لحني تمسخر آميز . له ي عجيبيچه جم
  . بگويم برايتاني اينجا بيشتر از واقعيت هابگذاريد 

  .مي خواهم از خود شما شروع كنم. مي خواهم كاري بكنم
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اسـت،   آخر تاندر تونلي گير مي كرديد و مي دانستيد كه نفس هاي ر بوديد چه مي كرديد؟ شما اگشما اگر 
مي ايستاديد و مي گفتيد كه مثالً بايد خويشتن  ،داشته باشندو در عين حال كساني باشند كه بسيار به شما اعتماد 

  .يا چيز ديگرداري كرد و 
هـر كسـي هـم كـه باشـيد، ديگـر       . نمي توانستيد هم م را شماه اباور كنيد كه همين قدر هم كه من صبر كرد

 آنگـاه . معلوم نيست كه چند ساعت بعد از گرسنگي يا ريزش تونل بميريم. نيست ها اينجا كه جاي فيلم بازي كردن
  ... كه مثالً دست زدن به نامحرم  من خويشتن داري كنم و بگويم

  .اصالً بگذاريد چيزي را برايتان روشن كنم
كر هـاي  خيلي ف. فكر مي كردم كه اصالً خوب و بد چيستبا خود آغوش ورزش بودم، من ديشب وقتي در 

ايـن سـرعت   بـه  ايـن دقـت و    بـا و موقعيتي به اين ها  نمكا چنانبتواند در  تنها انسان خوبي به نظرم آمد كه شايد
  .برسد

زودي ديشـب كارهـايي كـردم كـه نمـي خواسـتم بـه ايـن         . راستي، منظورم از ورزش، خـانم ورزش اسـت  
  .ديگر مي خواهم بنويسماآلن اما . مان است ماندنچرا كه هنوز اميد زنده . بنويسم

مـن هـم پشـيمان    . به نظر من، كار خوب كاري است كه انسـان از انجـام آن پشـيمان نمـي شـود     . كار خوب
مـن  . اما نشـدم  .ديشب كه با هم بوديم، گفتم كه حتماً كه چند ساعت بعد كه بيدار شديم، پشيمان خواهم شد. نشدم

اما اين دختران به من مي گويند كه تـو بـراي   . خيلي هم شاد شد. او هم شاد شد. از هم بستر شدن با او شاد شدم
من براي اينكـه مـي   . اما باور كنيد كه اينطور نيست. اينكه امشب قرار است كه رسماً شوهر اش شوي، شاد هستي

  .توانم ديگري را شاد كنم، احساس شادي مي كنم
  .عقيده ي اصلي ام را بنويسماصالً بگذاريد كه 

كسـي كـه بـه دنبـال شـادي       هـر . آن هم تـالش بـراي شـاد كـردن ديگـران     . شادي، تنها و تنها يك راه دارد
مگر اينكه براي شادي خود، كاري كند كـه ديگـران شـاد شـوند و از ديـدن مفيـد       . است، شاد نخواهد شد خويشتن

  .شادي است يلذتي كه انتها. و اين مي شود لذت گيردبودن خود، وجدان اش آرام 
اگر بخواهي دستت را در فرو رفتگي ها بگـذاري و پايـت را جـايي گيـر كنـي و      . جهان مثل يك چاه مي ماند

راه بيرون آمدن از اين چاه و ديدن شادي هاي بيرون در اين اسـت كـه دسـتان ات را قـالب     . بيايي باال، نمي تواني
  .آنگاه خودت كم كم متوجه مي شوي كه از چاه درآمدي. پايشان را بر آن بگذارند و در بيايندكني كه ديگران 

به من مي گويند كه هر چه هم بگويي كه من براي اينكه مي خواهم از موقعيت ها استفاده كـنم، مـي خـواهم    
  .حرف خنده داري است! مي خواهي كه ناكام از جهان نروي تو. كاري بكنم، ما باور نمي كنيم

امـا  . من و هيچ كس ديگري نمي خواهد كه ناكام از جهـان بـرود  . به نظر من كه اصالً حرف شان غلط است
هـر نـوع   . محبت كردن كه فقط وصال جنسي نيسـت . به نظر من خير. گرفتن، كام گرفتن از زندگيست مگر فقط لب

  .حتماً كه نبايد زير يك پتو رفت. محبت است ديدنلبخند زدن و لبخند 
  . اما از خانم معلم بگويم

واقعاً خدايا ببين كه ما را به چـه  . بچه ي كالس اوليآن خانمي كه مدال هاي جهاني دارد، شده بود مثل يك 
خـوابم؟  ، در زير يـك پتـو ب  رد، و يك بچه ي يك سال و شش ماههمن، روزي با زني كه شوهر دا. روزي كشاندي

. يـد ه اتـا حـاال سـرپا جـيش كـرد     . مي دانيد حال و وضع احساس من به چه مي ماند .دارم خواب مي بينمواقعاً كه 
براي اينكه احساسي را به انسان دسـت مـي دهـد كـه     . انسان با اينكه بيدار است، مي ترسد كه نكند كه خواب باشد

د كه بـاز هـم خـواب اسـت و دارد رخـت خـواب اش را       نگران است كه نكن. در هنگام خواب است، همان حالت است
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اما مگر شفاف بودن در و ديوار . مكه بيدار م و مطمئن مي شوممي نگر مبراي همين دقيق به اطراف. خراب مي كند
  .كار ندارمبا عمق مسئله . دليل مي شود كه ما بيداريم

چـرا كـه   . خـوابگي معـروف نيسـت    راستي، اينكه مي گويم هم خوابگي، همان هم. ديشب، هم خوابگي كردم
من چطـور  . يك و نيم متر اينطرف تر، دختري و دو و نيم متر آنطرف تر هم دختراني. اينجا كه جاي آن كار نيست

تـا مـي توانسـتم    . و همينطـور مشـغول حـرف زدن شـديم    . تنها دلش گرفته بود و گفته بود كه چه بايـد بكنـيم  ... . 
گفـتم كـه بهتـر    . مادر اسـت و فرزنـد اش  . اما مگر مي شود. ده و بچه اش نيافتدكارهايي مي كردم كه به ياد خانوا

  .شده بود مثل يك بره. است كه بخوابيم
  .اوه بره

هفته ي قبل به مناسـبتي داشـتيم قربـاني اي مـي     . ديشب تا اولين دفعه مچش را گرفتم، به ياد چيزي افتادم
را آوردند و مقدار آبي و طنابي در دست و به به كنان به ما گوسفندي آوردند و چند ساعتي چريد و چاقو . كرديم

. بسـم اهللا : گفت مرد چاقو بدستناگهان . از خودم بدم آمد. درخواست كرد كه بيا و پايش را نگاه دار. مي نگريست
كر براي ما آفريـده اسـت كـه مـا بخـوريم و شـ       ،اين ها را آفريده استكه گفتم كه خدا با خود . روح ام آرام گرفت

اين شد كه بـا قـدرت بـه     .راهي شكم مان بشونداين ها هدف غايي اش همين است كه . نعمت اش را به جاي آوريم
ديشـب هـم كـه اولـين بـار مـچ       . دو تا را با يك دست و دو تاي ديگر را با يك دست ديگر گرفتم. سمت پايش رفتم

حالت آن گوسفندي كـه اكنـون قسـمتي از بـدن     همان گرما و همان . دست ورزش را گرفتم، به ياد آن زمان افتادم
ايـن گرمـاي   . به ياد هر دو لحظه كه مي افتم، احساس خوشايندي پيدا مـي كـنم  . اش، شده است قسمتي از بدن من

آن موقع كه هوا سرد بود و دسـت زدن بـه   . شود از لمس آنها صرفنظر كردبكه  نيستبدن موجودات زنده چيزي 
. و اينكه خدا را هم توجيهي كرده بوديم بر كشتن ديگر موجـودات . بود، مزه مي داد پشم و پيله ي گوسفند كه گرم

به نظر من، اگر خدا هم نبود، بهتر بود كه خدايي تصور كنيم و بگوييم كه اين را او براي مـا خلـق كـرده كـه ديگـر      
  .قصاب ها هم بتوانند زندگي معمولي اي داشته باشند

در مورد آرزوي هـايم كـه بـر بـاد     . ماً انتظار داريد كه در مورد مرگ بگويمحت. چرا اين چيز ها را مي گويم
  .دندر مورد احساس هايي كه روايت از دست دادن هاي عميق را مي كن. رفته اند

  .به نظرم، همان بحث گوسفند خوب بود. اما بگذاريد كه بحث را عوض كنيم
  . اين شد كه لمس كردن به من خيلي مزه داد

همينطـور روي آسـفالت دراز   بعضي ها . همه ي دختران به ما نگاه مي كردند. شايد عيب باشد اول گفتم كه
عده اي هـم از معلـم شـان تعجـب     . يك عده گريه مي كردند. كشيده و به ديوار تونل تكيه داده، به ما مي نگريستند

ور كنيـد كـه هنگـامي كـه پشـت      اما معلم شان فقط چشمان به خواب رفته ي فرزند اش را مي ديد و با. ديده بودند
بـه مـرز گريـه    فقط سكوت مي كرد و هر از چند گـاهي  . دستم را حتي حس نمي كردمالش كمر اش را مي ماليدم، 

  . سكوت دردناك. سكوت. خود را مي خورد و باز سكوت آنگاه ونزديك مي شد 
باري كـه قـرار شـد دراز بكشـيم گفـت،      اولين  .مي اندازد متو مرا به ياد مادرماليدن به من گفته بود كه اين 

  . مي گفت كه جوراب پوشيدن در شب، چشمان انسان را ضعيف مي كنندهميشه  مادرم. ورجوراب هايم را دربيا
و دارد اشك مي  .اولين باري بود كه زني در مقابل من دارد دراز مي كشد. اشك در چشمانم جمع شده بود

  .اش هنوز سر جايش است يا خير زني كه اصالً معلوم نيست كه عقل .ريزد
  !اين است كه بايد سنگ سار شويجزاي تو به خنده به من مي گفتند كه اي پيامبر، 
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اما باور كنيد كه اين نزديكي ناچيز ما، هم باعث شد كه من ديشـب خوشـحال بخـوابم و هـم او چنـدان بـار       
به نظر مـن كـه   . ي گويند كه تو تجاوز كرده ايچرا به من م. مي كردمآن كار را نبايد پس چرا . غمي را تحمل نكند

شفاف به ما چيزي بگويد، مي گفت كه آفرين كه مي انديشيد كه چطور مي  به صورت اگر خدا هم اراده مي كرد كه
و اين شادي، براي ايـن زنـدگي كوتـاه مـا، حتمـاً پايـدار       . چه بهتر كه پايدار باشد. توان بيشتر شادي را توليد كرد

  .است
قرار بود . البته دروغ گفتم. كه كردم. ر بود كه بيشتر در مورد خوب و بد برايشان صحبت مي كردمپس بهت

انگـار همـه خودشـان مـي     . كه امروز و امشب صحبت مي كردم كه انگار جو اينجا ديگر مقداري تغيير كرده اسـت 
  .توانند چيز هاي اساسي را خودشان استنباط كنند

  .ولي مي خواهم همان را ادامه دهم. بار نوشته امفكر مي كنم كه اين ها را يك 
مثل بهشت كه تنهـا كـافي اسـت كـه     . انسان چه مي خواهد؟ انسان مي خواهد كه تالش نكند، اما پاداش ببيند

  .اراده كنيم كه ميوه، ميوه حاضر مي شود
در بهشت ديگـر  . جاچيزي شبيه به اين. در بهشت هم مثل اينجا مردم در تخت هاي مقابل هم دراز كشيده اند

  .اينجاچيزي شبيه به . در بهشت همه با هم اند. چيزي شبيه به اآلن اينجا. با هم بودن را بد نمي دانند
  .اما اينجا فرق هايي هم دارد

اصل اين است كه خـدا  . اما به نظر من، اينها مهم نيست. سبزه نيست. جوي جاري نيست. اينجا آفتاب نيست
  .و اين توليد بهشت مي كند. وجود دارددر هر دو جا 

ولـي  . اما كمتر گوش داده اند. اين را من مي دانم و بسيار هم گفته ام. ياد تو، بهشت است. بزرگ اي خداوند
مي دانم كه محمد را تو فرستاده اي كـه ايـن درك را بـه مـا     . مي دانم كه مي داني كه تو به من اين درك را داده اي

  . شكربسيار تو را . بدهد
محبـت   هـاي درسـت،   تا مقـداري از كـار  و اينطور است كه . بايد قرآن خواند. اما ياد خدا اينجا ضعيف است

اما خوشـبختانه مـا اينجـا دو قـرآن     . كردن به ديگران و قرآن جدا مي شويم، ديگر تو را نمي توانيم خوب پيدا كنيم
  .داريم

كه البتـه او  . و ديگري در دست سپيده. داده امبه اين آن كه قرض آن را  چندين باركه  يكي مال خودم است
  .از مفسران بزرگ قرآن است به نظر من هم

من از اين گفته شاد مي شوم، پس چـه بهتـر كـه    . چه اشكالي دارد. جالب اين است كه خود را مفسر خواندم
و . شود، درسـت اسـت  به نظر من، هر كاري كه انسان با انجام آن شاد مي . مفسر بزرگي هستمواقعاً فكر كنم كه 

  .هر چه آن شادي پايدار تر باشد، آن كار درست تر
براي عده اي كه از خـودم پسـت    .برايشان برنامه ي تفسير قرآن گذاشتمديروز بر طبق همين اصل بود كه 

  .تر مي بينم، سخنراني كنم
  .خدايا، خودت مرا اصالح كن! پست تر

  .اشتباه كردم. ببخشيد. اوه
  )اياك نعبد و اياك نستعين. (ا اصالح كنخودت ما ر. خدايا

ي در بر نـدارد و بايـد بـراي همـه     فايده ا ، هيچيشخواستن براي خو تمناي خوبياين است كه مي گويم كه 
  .بخواهي و اين است عين خودخواهي

  .لذت و خودخواهي الهي :چنين عنواني داشتام، ديشب سخنراني 
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د بنگرد كه آيا آن مسير درست بوده اسـت يـا   ايش كند و بعگفتم درست اين است كه انسان مسيري را آزم
امـا مـن هـيچ كـدام را      .علت هاي ديگر نيـز آورده انـد  و . چون خالق ماست. مي گويند كه بايد خدا را پرستيد. خير

  :من اينطور خدا را مي پرستم كه. نپذيرفته ام
بعد از مـدت  . يا انجام نمي دهم. آن را انجام مي دهمو . مي گويم كه كدام كار را خداوند است كه مي پسندد

چرا كه هر جا كـه از كـارم پشـيمان شـدم،     . مي بينم كه بلي. آن كارم درست بوده است يا خيرها، مي نگرم كه آيا 
  .انجام بدهو آنجا كه راضي شده بودم، آنجا بود كه گفت . آن را انجام ندههمان جايي بود كه خدا گفته بود كه 

از پشيماني تشويق مي كند و گفتم كه چه بهتـر  م كه خداوند به حركت كردن در مسير هاي به دور ديدپس، 
در يك كالم، من به طريق تجربه فهميدم كـه  . بگيرم انگيزه ي حركتبه هيچ دليلي اين مسير خدايي را بپيمايم و  كه

  . راه خدا، راه شادي است
. به فرض كه باشد. مي كنيم، در واقع وجدان خودمان است تصوردر دل خويش مي گويند كه آن خدايي كه 

پس، مـن نتيجـه هـا و مـدل سـازي      . تصور خدايي كه محمد فرض كرده است، لذت بخش تر است من مي گويم اما
بـه فـرض هـم كـه چنـين      . اسـت  ساخته جانب خودشاز  آن حرف ها رامي گويند كه محمد . هاي او را قبول دارم

 .بر مـي گـزينم  پس او را سرور خود . سازداو خودش ساخته، مرا بسيار و بسيار شاد مي  اما چيزهايي كه. باشد
  .همتاچه واقعاً از سوي خدا باشد و چه يك انسان، با انديشه اي بي 

كه به چه خاطر سمت و سوي نوشتن ام به ايـن سـمت   مي داني . ببين كه چه چيزهايي دارم مي گويم. خدايا
ديگـران را  . رفتم و به جدال بـا ديگـري پـرداختم    بيروناندكي از ياد تو اين خاطر كه به  ه است؟و سو منحرف شد

، پس چطور مي شود كـه  در آسمان نيستيخدايا، تو اگر واقعاً . آن ها به راه خود و من به راه خويش. رها مي كنم
واقعـاً خـداي توانـا و    د كـه  رمي تـوان پـي بـ   ، اگر هستي. يا هستي. يا نيستي. خدايا .مي توانم تو را تصور كنم من

  .آفريده اي را قدرت مندي هستي كه چنين دنياي پيچيده و رمز گونه اي
قـدر آزادي خـود را    كـه . بيـرون دعـا كـرديم    خودمان و انسان هاي براي شاماما اينطور شد كه در انتهاي 

  .بكوشندهمواره  پيرامون خودكردن جهان  تر و در نوراني كه قدر اختيار خود را بدانند. بدانند
  .راستي، اآلن بيرون چه خبر است

حتماً براي راهسازي، انفجاري صورت دادند و اين تونـل كـه بـراي دوران قـديم      اولين حدس ما اين بود كه
. چرا كه اگر اينطور بود سريع مي آمدند و ما را نجـات مـي دادنـد   . حدس مان تغيير كرداما بعد . است، ريزش كرد

. شايد قبل از زلزله ي اصلي، چند تا پيش لرزه زده بـود و مـردم بيـرون ريختـه باشـند     . ه استپس حتماً زلزله زد
خواهنـد   در دقيقـه ي اول انسـان  ميليـون   حدود يـك مي گويند كه . خدا نكند. شايد اين زلزله مركز اش تهران باشد

كـاش كـه   . نـه . شبانگاه رخ مـي داد  اين زلزلهكاش كه اي . را مي بندد هپل هاي عابر پياده را. راه فرار چيست. مرد
پـيش لـرزه   كاش كه هرگاه كه تهران بخواهد زلزلـه بزنـد، ابتـدا    . كه مركز اش تهران نبوده باشدكاش . هنگام روز

فوق اش از فساد و بـي بنـد و بـاري بعـد از زلزلـه      . اما بيايند بيرون كه چه بشود. مردم بتوانند بيايند بيرون. بزند
  . يا از آتش سوزي. يا از سرما. از گرسنگي يا. صدمه خواهند ديد

بايد ساختمان ها را بر اساس فكر مي  !ارتش و نيروي انتظامي كجا بود؟. دولي شهر هم شايد مثل اآلن شو
به نظر من، تا يك دست انداز در جاده هاي كشور پيـدا  . خنده دار است! اسم ما را هم گذاشته اند، مسلمان. ساختيم

  .ناميدور را اسالمي مي شود، نبايد كش
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چرا كه اصـالً جامعـه را   . من هيچ موقع به سياست عالقه نداشتمتا اآلن . البته ديگر آب از سرم گذشته است
چند جمله اي در مـورد طـرز فكـرم يادداشـت      قديم ها تنها. بدانمرا مفيد  گريآن قدر رشد يافته نيافتم كه روشن 

  .اآلن ديگر چه فايدهبراي ديگران گفتم و آنها را هم تا حدودي  بتهكرده بودم كه تمام علم ام همان بود و ال
دختـرك   ايـن . وقـت خـواب اسـت   . ديگـر بايـد بـروم   و دارند اشاره مي دهند كه . ساعت از ده رد شده است

  .بعضي ها چه اندامي دارند. خدايا باز مي گويم كه چه ساخته ايو  ...كاپشن سفيده كه 
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  }فهرست{ .۷
  

  .ساعت ده و بيست دقيقه
  . بي انتها. دلم گرفته است

قـول  . بـرايم اشـك نريزيـد   كه . به همه و همه. به پدرم. به مادرم. بنويسمفردا مي خواهم نامه ي بلند بااليي 
و البتـه  . كه ايـن روز را نمـي ديديـد   ... كه كاش شما زودتر هميشه آرزو داشتم .بدهيد كه به خودتان سخت نگيريد

  .اين هاجان عزيز است و روح انسان پوست كلفت تر از . اين درست نيست
  . اما باور ندارم

كـو؟ كجاسـت پوسـت    . كه مي گويد كه انسان پوسـت اش كلفـت اسـت   . احساس مي كنم كه چاخان كرده ام
  .احساس مي كنم كه به ميزان پوست پياز هم دلم قوي نيست. گرفته است. دلم دارد پاره مي شودكلفت؟ 

  اآلن چه حالي داري؟تو . اي مادر
بميـرم كـه    شـما باور كنيد كه دوست داشتم كـه بعـد از   . يو اين روز را نمي ديد يدكاش كه زودتر مي مر

  .شما نشومباعث درد و رنج 
  .استهر چه تو بخواهي، همان . اي خداي من

  
  ...دگر بار خندانم بنگر ...آسا بهشت يرو با ...بگشا هيس چشمان بايز دختر

  
  .قول دادم كه ده دقيقه هم بيشتر طول نكشد. دارم مي نويسم. آمدم داخل ماشين

امـا دوسـت دارم   . اصالً چيز خاصي هم نيست كه دلم بخواهد كه بنويسـم . نمي دانم كه چه دارم مي نويسم
مثـل دوش آب گـرم مـي    . آن بچسـبد كه انسان دوست دارد كه به . سرمامثل بخاري مي ماند در روز . كه بنويسم

ايـن  . مثل رخت خواب مي ماند در صبح امتحان. انسان دوست ندارد كه از زير آن بيرون بيايد. ماند در شب سرما
  .كاغذ ها هم مثل آغوش مادر مي مانند براي من

  .مادرم
ولي وقتي چنين مهروياني نيمه لخـت در كنـار شـما باشـند، ديگـر      . شايد تصور اش براي شما سخت باشد

  .كني كامل آرزوي درك سعادت شاناز ته دل براي  توانيتنها مي . جاي دلتنگي براي والدين باقي نمي ماند
 هميشـه آرزو . شـت سـيار دسـت انـداز دا   هميشه احساس مي كردم كه اين دنيا يك جاده ي خاكي بود كـه ب 

  :و اي كاش .برسمآسفالت داشتم كه روزي به 
  

  :خيام
     يبود دنيآرم يجا كه كاش يا
  .يبود دنيرس را دور ره نيا اي

  
     خاك دل از سال هزار صد يا از پس

  .يبود دنيدم بر ديام سبزه چون
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  چرا مرگ را باور نمي كنيم؟
  چرا مرگ را باور نمي كنم؟

  . نمي دانم
  .تا وقت هست، مي خواهم خداحافظي كنم. ولي دوست دارم كه آخرين حرف هايم را بزنم

و شايد قسـمت  . در بهترين حالت اش اين است كه چند روز بعد بگويند كه عده اي، در زير فالن تونل مردند
كه شايد همراهي با اعضاي تـيم ملـي   ! حوادث بزرگ ترين شبكه هاي خبري دنيا اين را بگويند و ما معروف شويم

و بعيـد مـي دانـم كـه بگوينـد كـه       . دو يك استاد پـر سـابقه ي دانشـگاه هـم مزيـدي شـو      . كار مددي باشداين در 
  . دانشجويي هم دركنار شان بود

اينكه شايد هـزاران نفـر مـرده    . نكندياد اين است كه هيچ كس، ديگر ما را  ين اشبدتر. اين بهترين حالت بود
  . باشند

  . همين
  . اين ها را براي چه مي نويسم؟ شايد شما توجيهي داشته باشيد

اآلن در مـي يـابم كـه    . بسيار خدا تـرس . و يك مغازه دار. ر دوست دار مال بودبسيا. ياد آدم شوري افتادم
. انسان بايد فكر كنـد . ديدن مرگ و رفتن انسان هاي مختلف چندان در قدرت تعمق انسان در اين مورد مفيد نيست

امـا  . دردناك اسـت  واقعاً كه مرگ. اما بهتر است كه عادت كنيم. فراموشي مي آورد. عادت بد است. نبايد عادت كند
  ...!فالني مرد. براي مان عادي شده است

آرامش و در اوج بي تكليفي بروم و وضـو بگيـرم و در تنهـايي در     مي خواهد كه يك بار ديگر در كمال دلم
  . اشك هايم بي اختيار روان شوند تا اينكه ،بخوانم آن را را باز كنم و آناتاقي بنشينم و صوت قرآن بگذارم و 

  .م تراما مه
از همـه  . سري از چيز ها هست كه براي هميشه در دل انسان پنهان است و هيچ گاه بيرون نمـي آيـد   يك... 

و  يكـه كسـي را دوسـت دار    اتفاق مي افتدبسيار . ه ايشان نرسيدن به كسي است كه دوست اش داشت ينمهم تر
يـا چهـل يـا هفتـاد     سـال  با او سـي  . زني ديگر اختيار مي كند .و اين خيلي سخت است .يبه هر علتي به او نمي رس

بسـيار بـه عيـادت مـي     . بستري مي شـود . بيمار مي شود. عموي عزيزي. پدر مهرباني مي شود. سال سر مي كند
  . آيند

  .من او را مي خواستم و به او نرسيدم. من .اطرافياناي ولي لب تر نمي كند كه آهاي 
يـك عمـر   . را با خود به گور مي بردولي اين حرف دل اش . تا جان مي دهد. ودمي ش حال اش بد تر و بدتر

  . ظاهر سازي هاي دردناك يك عمر يك عمر پريشاني خاطر و. صبر
  . است آخرين لحظه ،مي دانم كه لحظه اي مي رسد كه آن لحظه

لحظه اي مـي رسـد كـه     .به خواب مي ماندمرگ كرده ام كه خدايا مي داني كه هميشه خودم را اينطور آرام 
سه نصـف شـب اسـت     ساعت انگار كه. آنگاه توانايي باز كردن چشم ها را نداريم. ياحساس خواب آلودگي مي كن

  .بسيار طوالني تر .اما خيلي طوالني تر. خواب هم يك نوع مرگ است. و غرق خوابيم
همـين كـه    اصالً چـرا آن موقـع؟  . تا زماني كه شهاب سنگي از راه برسد و زمين را پاره پاره كند. تا هميشه

  . جشن مي گيرند. كرم ها نيش شان باز مي شود. وارد خاك شدم، باكتري ها شروع مي كنند
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آيا واقعا ما دوباره زنده مي شويم؟ آيا باز هم اين خاك ها جمع مي شوند و دوبـاره شـكل آدم پيـدا     .خدايا
  .مشكل است گويي مي ها كهاين  كه باورمي دانم كه قبول داري ؟ كنندمي 

  .اما
  چه فرقي دارد؟

  .هيچ
كـاش كـه   و اي . جـز چنـد فرزنـد   . از او هيچ به جاي نمانده. او چند سالي است كه مرده. به ياد كسي افتادم

  .او زنده تر مي ماند كاري مي كرد كه ياد. چيزي مي نوشت. چيزي مي كشيد. چيزي مي ساخت
  .هيچشايد براي او اما زنده ماندن ياد چه فايده اي دارد؟ 

  اما او اكنون كجاست؟
درد زيـادي هـم   . كشيددرد . پايش زخم شد. زمين خورد. در كوچه ها مشغول بازي شد. روزي به دنيا آمد

مسافرت هاي  .كل دوران كودكي را فراموش كردو آنقدر گذشت كه را فراموش كرد بزرگ شد و زخم اش . كشيد
مي گويند كه موضوع غريبي پـيش  تا اينكه يك روزي شنيديم كه . حمت كشيدز. كار كرد. كار هاي مختلف. فراوان

  .او مرد. آمده است
  كي مرد؟. عجب

  .، تمام كرده بودرساندند درمانگاه تا او را به. ه قفسه ي سينه ام درد مي كندمثل اينكه گفت ك. ديشب
  !آدم خوبي بود! آخه

  .همين
. استرس اينكه فردا جواب فالن صاحب كـار را چـه بـدهم   . غه هادغد. نگراني ها. تمام آن تالش ها. تمام شد

ايـن   .دو دل بودن از اينكه اين زمين را بخرد يـا آن ديگـري را  . رودتر ترس از اينكه نكند كه قيمت فالن مصالح باال
  ...يهمراه با نفس عميق. دوست دارم كه هزار تا هيچ بنويسم. هيچ. هيچ. هيچ .ملك را بفروشد يا آن ديگري را

  .واقعاً كه هيچ
نخواه كـه  . تنها و تنها يك چيز است كه مرا آرام مي كند كه دور مفهوم مرگ نگرد. تنها و تنها يك چيز است

  .در نخواهي يافت. دريابي چيستي مرگ را
   .چون دلم گرفته است دارم چيز هايي مي نويسم كه خودم نمي دانم چيست. اين ها را رها مي كنم

  ...!چه گرمايي. دوست دارم فالي بگيرم و بروم و گرم شوم. را بكنمبگذاريد كارم 
  

  :حافظ
 چنگ و دف ناله به يصبوح جام بنوش

 عود و ين نغمه به يساق غبغب ببوس

  
  
 

   

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



٤۳ 
 

  }فهرست{ .۸
  

  .دوازده شب است
  .سي و چهار ساعت است كه اينجاييم و

نـه مـي نماينـد كـه     عـادي  از آن چهره هايي كه در حالـت  . مي دانيد كه من از چه چهره هايي خوشم مي آيد
 در ماهيچـه هـاي صـورت،    اما با اندك تغييـري . است گرياننه نشان مي دهند كه روحيه اش  وطرف خندان است 

چنين . ي گويم چهره هاي لطيفمن به اين گونه چهره ها م. است يا خندان گريانكامالً مشخص مي شود كه طرف 
 ييانسـان هـا   چنـين ارتباط بـا   و نيز. را بروز دهند آن فردبه خوبي احساسات هايي توانايي اين را دارند كه چهره 
تنها كافي است كه بـا انـدكي تغييـري در     .مشكل نداردو آن فرد هم در بروز احساس ات اش  است تر راحت نسبتاً

  .انتقال دهدزاويه ي ديد و چند ميليمتر باال بردن گوشه هاي لب، يك كتاب حرف را در يك ثانيه 
  .اين دختر هم چنين صفتي دارد

نوراني مـي  درست به صورت اش مي خورد و بيش از پيش صورت اش را زرد خود ما، نور ماشين اكنون 
  .كند

  .هم در دو طرف اش، در كنار اتوبوس، بر روي تخته سنگ ها نشسته اند دو دختر ديگر
فكـر مـي كرديـد كـه اآلن بايـد خـواب       ( .دلم نيامد كه شما را از اين مجلس بي خبر بگذارم. چه مجلس بزمي

  .)باشيم
  .اما اين مجلس فرق مي كند

. حال و وضـع مـان چگونـه اسـت     كهبگويم  بيشتر چيست، بگذاريد كهفرق قبل از اينكه بگويم كه منظور از 
  .بسيار عالي

و اكثراً بر روي موكت بزرگي كه بر . چند نفري بر روي سكو نشسته اند. روشن است ها چراغ هاي ماشين
از يكي همين پيرمردي كه احساس مي كنم كـه  . البته بعضي ها هم دراز كشيده اند . روي آسفالت پهن كرده بوديم

به اين طـرف و   بعضي موقع الكي. مستي بي مي را هم نديده بوديم كه ديديم. آوردفرط خوشحالي دارد پر در مي 
باز مي كند و تنها نـيش   ولي بيشتر همينطور مثل انسان هاي بيهوش چشمان اش را نيمه. مي خورد تغلآن طرف 

  !هنوز كامالً بيهوش نشده است كه خندي كه به ما كمك بكند كه بدانيم
 بلكه بـه فكـر اينكـه ايـن    . نه به فكر اينكه دنيا چيست. انسان را به فكر فرو مي بردچقدر . چه آهنگ دلنوازي

 هـاي  و آن دختـر . ي سـنتور  نوازنـده . دختر چگونه مي تواند هم ورزشكار باشد و هم يك نوازنده ي فوق العـاده 
  .خير. شان نقصي هستتنبك در ضرب هاي مگر . كناري را چرا نگويم

به هر يـك سـاعت    اينجاما . قرار بود كه سپيده هنر خود را در جشن چهل سالگي نشان دهداز ظهر امروز، 
و جشن چهل سالگي در واقـع   .و اگر بخواهم سن كنوني را بگويم، مي شود سي و چهار سال. مي گوييم يك سال

  .و چه عالي. بعد از اذان صبح بود كه به داليلي شش ساعت زود تر برگذار شد
مـا   دله از سنتور زدن شان تعريف مي كنيـد،  اين همه كعرض كردم كه شما كه نياوردم و طاقت سر شام 

نمي برد و هم اينكه منطقاً درسـت نيسـت كـه     مان من و همسرم خواب بعد از اينكه رفتيم و خوابيديم،. برديدرا كه 
  ! يريمر هم مي گفوق اش، در چهل سالگي يك جشن ديگ. بياندازيم تاخيربه هم عيش را فرصت 
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نيم دايره اي تشكيل داديم كه احساس مي كنـيم كـه بـه گـرم      سفيد در فضاي جلوي ماشين زرد و اتوبوس
  .بودن هوا و همچنين مجلس كمك مي كند
تـو نگـو كـه    . يشو از رقص هاي بي همتا از اين رقاصه ي بينظير بگويم. شمع محفل ما، كاپشن سفيد است

نـوري كـه در   از همـه مهـم ترشـان    و اندامي مناسب تر از همه شان و . تمام حركات اين زن هاي مد را از بر است
  .است ورزشكاريك دختر با اراده ي . حتماً اين نور به اين خاطر است كه واقعاً كه رقاصه نيست. چهره دارد

  .ارم كه اگر داشتم، انتظار غلطي بودتظار هم ندان. من چه مي گويمكه شما كه اينجا نيستيد دريابيد 
  

  .ي به خوابمياشب مي ياي، سر شب مي ياي، دم صبح مي ياي، مي 
  . به دم پرپر كني صد باغ گل بر رخت خوابم مد

  .قربون او تن نما، گلشن نما، پيراهن تو
  .بوي جان آرد به من هر شب نسيم از گلشن تو

  
بيسـت روزي اسـت،    ، تو نگو كه تو اين مـدت كـه در اردو هسـتند   . واقعاً ماشاء اهللا. ماشااهللا به اين دختر ها

سر مـي   او كه خود و نوايي و نغمه اي سنتوري و آوازي. اينها مدام شب ها در خوابگاه شان چنين مراسمي دارند
  .آفرين داردد صاز جانب ديگران  دهد كه بعداً بيشتر توضيح مي دهم و حفظ كردن اشعار و هم آوازي و رقص

  .طرب به اين لذت بخشي
ديوانـه مـي   شـاد و  اين آرامش كه در صداي اوست مرا . نمي دانم. اين صوت ملكوتي است. نيستاين صدا 

  . شايد ما را. نمي دانم. كند
  !البته غير از اين پيرمرد. همه. نه من. اآلن دارم سرم را تاب مي دهم

  
  .توقربون اون تن نما، گلشن نما، پيراهن 

  
  .به به

مثل آن برخورد ماشين نيسان كـه دختـري    .البته شايد چون در داخل تونل هستيم صدا اين همه طنين دارد
  .بدون گواهينامه دنده عقب رفت و آن را به انتهاي تونل كوبيد كه بسيار صداي قوي اي هم توليد كرد

. ثروت خانوادگي بي انـدازه . حافظه قوي. خدا هم به يك عده انگار يك عنايت خاصي دارد. ولي من نمي دانم
  .نمي دانم هنوزجسم قوي و ديگر هايي كه . هنر موسيقي. صداي خوب

  .بر او تمام كرده استاما اگر همين صدا را هم فقط داشت، مي شد گفت كه خدا نعمت اش را 
امـا  . دهيـد ش حتمـاً بگذاريـد و گـو   . يكي دارد صدا را با گوشي اش ضـبط مـي كنـد   . هر چه بگويم كم گفتم

جهـان هسـتيم، دروغ   طـول تـاريخ   اگر ادعا كنم كه شاد ترين گير افتاده هاي . است حضور در اينجا يك چيز ديگر
شـوم و آن   دوسـت دارم كـه بلنـد   . البته به شرطي كه اين موسيقي و اين صدا همچنان ادامه داشته باشـد . مه انگفت

و به همه بگويم كه اينطوري هم مـي   كنمراه را باز بلند كنم و را با دستانم  خاك و آن سنگ هاي چند هزار كيلويي
شـادابي  در تونلي گير كرده باشيم و اين همه . خودم هم باورم نمي شود. كه در عين گير افتادن شادمان بود شود

  .و سرور
  .قربان شوخي كردن شان. شوخي مي كنند. خودكارت تمام نشدهنوز پيامبر، اي : به من مي گويند
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  ...باز هم بيشتر اما دوست دارم كه 
 پارسال شنيده بودم كه دو برادر به همـراه يـك دختـري كـه زن    . خودم باورم نمي شود كه اينطوري باشد

بهمن مـي آيـد و آن هـا را مـي انـدازد تـه دره ي        ،نشسته بودند و در همين جاده ماشين شانيكي از آنها بود در 
البتـه  . مدت چه مي كردند آنبراي من هميشه سوال بود كه آنها در . يندكوچكي و رويشان بيست متر برف مي نش

هنوز هم بـاور كنيـد كـه نمـي     . حدود نيم ساعت بعد اش مثل اينكه كامالً يخ زده بودند. مثل اينكه مدت زيادي نبود
را كه درون  سيكخدايا از اين به بعد هر . ولي اآلن مي خواهم حرف ها را قطع كنم و دعايي كنم. توانم حدس بزنم

البته با چنين شمع محفلي كه ديگر تونل تعريف اش . همراه كن اوتونلي مي اندازي، يك همچنين مهروياني را هم با 
ا بـراي مـا   خـد . كار بدي كرديم و از بهشت دور شديم و آمـديم اينجـا  . واقعيت هم همين است .را از دست مي دهد

اصالً همه چيـز را  . آفريدما را دو جنسه . دلش سوخت. وانيم بياوريمديد كه طاقت نمي ت. نعمت فراموشي را آورد
و ميله هاي زندان بـراي  شب و روز كرد كه تا دارد دقت مان زياد مي شود . دوتايي كرد كه حواس مان پرت شود

حكمـت   .بـه مـن آمـوختي    .اي خداي بزرگ، من مـي دانـم  . خدا بزرگ است ،، خواب مان بگيرد و تا صبحمان هويدا
تا مي خواهيم با انديشه اي دقيق و فكري عميق . آمدن شب و روز در اين است كه زندگي براي ما قابل تحمل شود

و هنگامي كه روز مي شود، در پي اين ايـم كـه بـراي چاشـت چيـزي تهيـه       . به موضوعي نگاه كنيم، شب مي شود
  .كنيم

  .يك كف مرتب
شـب اول قـرار   . بيچاره كف گذاشت، چه برسد به پيرمردمرا كه در . چه رقصي مي كند اين ناقال. گفتي كف

خانم در عوض اش پيرمرد را گرفتند و  ، آنآن ها. شد كه پيرمرد كه بسيار دلتنگي مي كرد در بين دختران بخوابد
من نمي دانم كه اين پيرمرد اگر هزاران بار بيشـتر انديشـمندانه   . تا صبح شد امورزش لطف كرد و مايه ي آرامش 

ديشب از داخل ماشـين  . بعيد مي دانم. مي كرد، آيا مي توانست چنين فضاي شيريني براي خود درست كند زندگي
همينطور بين دختران غلت . باز كندنمي توانست چشمان اش را حتي دختران  ميانمي ديدم كه از فرط بي تابي در 

ك چموش از آن دخترانـي اسـت كـه مـن     اين دختر. مي خورد و تا اينكه گرفتار محبت خالطانه ي كاپشن سفيد شد
كه نصف پسر هاي محل شان را در كف گذاشته است و تا حـاال ده هـا انگشـتر     فتندمي گهمان كه . خوشم مي آيد

در حالي كه به قـول خـود نصـف پسـر هـاي      . است هنوز به هيچ كدام بله نگفته اما از اين و آن هديه گرفته است و
البتـه ايـن   . امروز بعدظهر بـود كـه ديگـر رسـما در كنـار هـم خوابيدنـد       . اويندمحل شان در لحظه ي خواب به ياد 

امـا ايـن پيرمـرد    . كه وي را در بر كشـند  نيافتندچرا كه آن همه پسر به چنين موفقيتي دست . موفقيت بزرگي است
دانم كه اين ولي مي  .يعني كه بعيد است .فكر نمي كنم كه چيزي شده باشدالبته . دست يافتدر اوج خوش شانسي 

، پيرمرد را كـه نزديـك هفتـاد سـال دارد ، چهـل      شده است كه همين نگاه اش اين دخترك آنقدر حساب اطوارادا و 
  .مي كند تر سالي كوچك

البته آن موقع كـه از او سـوال كـرده    . پيرمردي كه براي ما تعريف مي كرد كه چندين پسر دارد و دو دختر
مي ترسيد كه تعـداد  . قديمي است. فقط تعداد پسران اش را گفته بود. بوديم كه چند فرزند داري، گفته بود كه چهار

رانديش ترين دانشمند هم نمي توانسـت پـيش   دو. دقيق فرزندان اش را بگويد و ما پرس و جوي دختران اش شويم
بيني كند كه آن پيرمرد دلسردي كه حتي نمي خواست گزارش دختـران اش را بدهـد، چنـين مـدهوش و خالصـانه      

به . پيرمرد مي گفت كه پسران ام ديگر حرف مرا نمي فهمند. مجلس كند اين پري روي هاي رقاص نثارمدام بوسه 
شما را به داخل حال مي آوريـم وكنتـرل   ما تخت . يد كه مريضي ات خطرناك استمن گفتند كه جناب دكتر مي گو

از تكلـم مـي   صورت ام پف مي كند و بعد از مـدتي  حتماً هم مثل ديگران كم كم . تلويزيون را به دست ات مي دهيم
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فس كشـيدن سـخت مـي    آخه و بيچاره گفتن اطرافيان و بعد ن ناله و بعد مرا به داخل اتاق برمي گردانند و بعد. افتم
شود و بعد صداي نوه ها را مي شنوم كه در لحظه ي مرگ ام در داخل حياط دارند فوتبال بازي مي كنند و دامـاد  

كمسيون كالني كه اين وسط بـه   نيش اش تا حلق از هايم كه در روز هفتم به دنبال معامله كردن زمين اند و پسرم
ايـن شـد كـه خـودم     . كاري از دست شان بر نمـي آيـد   ويه مي كنند و دخترانم كه فقط گرباز است چنگ مي آورد 

و چند مدت ديگـر زنـده    مريضي ام چيستكه بيايم تهران و خودم بروم دكتر و سوال كنم كه دقيقاً  گرفتمتصميم 
  .خواهم ماند

ت اما دلش چيزي مـي خواسـت كـه نتوانسـ     .هنگامي كه در ماشين بوديم براي مان تعريف كرد اين ها را او
اينكه فرزنـدان اش را ببينـد كـه دور تخـت او كـه در      . من احساس مي كنم كه او دلش چند چيز مي خواست. بگويد

كه پيرمرد احساس كند كه انسان مفيدي بوده و انسـان  . مي كنندو مدام گريه  شده اندروي ايوان گذاشته اند جمع 
و دلش مـي خواسـت كـه بـازي نـوه      . ، يعني اوهاي مفيدي تحويل جامعه داده و پشت سراش خواهند گفت كه پدر

و دختراني كه دقيقاً قـرص هـا را   . بازي ام بهتر است يا اوهايش را ببيند كه مي گويند كه بابابزرگ، بابابزرگ، من 
و به پدر شان مـي گوينـد    فراوان اند ،سر وقت مي آورند و انواع آب ميوه ها و غذا ها كه در اوج خوش مزه بودن

  .خوب هم هست بلكه ،كه از دكتر سوال كرديم و دكتر گفته است كه بخورد اشكال ندارد
مـي  مي گويند كه انسان كه پير مي شود، بيش از اينكه دلش هم آغوشـي بخواهـد، دلـش    . و اماي مهمي. اما

امـا همـين جـا فهميـدم كـه      . مهمي باشـد  و همچنان انساني. خواهد از سوي اطرافيان اش مورد مهرباني قرار گيرد
شـان تعطيـل    دبستانمي كند كه  يكي نداند، احساس. بياييد و نگاه اش كنيد. آزمايش از اين دقيق تر. اينطور نيست

گشتن دور دنيـا  از ، از خود بيخود شده كه ديدن اين پيرمرد! شده و كيف اش را تاب مي دهد و دارد مي رود خانه
  .شايي تر استتما با كشتي تفريحي

احساس مي كنم كه من كه خودم را مي گيرم و افه ي نويسندگي مي آيم، ايـن دختـران بيشـتر انـرژي مـي      
بي خبـر كـه نمـي داننـد كـه جـانم       . مدام خودشان را لوس مي كنند و مي خواهند كه دل مرا به دست آورند. گيرند

آيا اگر اين ها كاراته كـار نبودنـد   . عاً لذت در چيستواق. بياييد فكر كنيم. شايد هم درست مي گويم. فداي همه شان
بـه  . هـيچ . ديگـر چـه مـي شـد    . همين. و آبي و آهي يو تعداد شان اينقدر نبود و ما به چنگ مي آورديم شان و آخ

نه خدايي بود كه دلمان را گرم كند و نه رقـص  . و چاره اي جز زدن رگ هاي دستمان نداشتيم. پوچي مي رسيديم
پس چـه خـوب شـد    . ربايدباختيار را از دست انسان نان عي كه خنده هاي از روي اعتماد بي حد اش، كاپشن سفيد

اگـر نوازنـده اش   . نبـود اما اگر ايـن سـنتور   . كه خويشتن داري كرديم و يك نظمي به ارتباطات مان در اينجا داديم
اگـر  . اگـر ماشـين نبـود   . اينجا غذا نبوداگر  .اپشن سفيد و ديگر رقاصه هاي بي نظير همكار اش نبودنداگر ك. نبود

اگر اميد در آمدن از اينجا در مدت يك هفته نبود، اگـر خـدا نبـود،    . اگر آب معدني هاي فراوان نبود. نور چراغ نبود
  چه مي شد؟

  . مجلس به استراحت چند دقيقه رفته است
  .سوالي سكوت را شكست

  .مي آيد پرسيد كه بيشتر از چه ازدواج هايي خوشتاز من يكي 
حجـاب هـا را كنـار     ي آنها اول مي خواستم حرف نامربوط بزنم و بگويم كه حاال كه همه. اندكي فكر كردم

امـا  . گذاشته اند و خود واقعي شان شدند، من هم بيايم و يك سري حـرف هـاي هـوس انگيـز و كوتـاه بـرد بـزنم       
ا براي داخل تاكسي است كه چند دقيقـه اي  هحرف  اين. گفتم كه اين حرف ها كه جايش اينجا نيست. پشيمان شدم

اينجـا، هـر   . امـا اينجـا ديگـر شـوخي نيسـت     . با هم ايم و چه بهتركه وقت را تلف نكنيم و برويم سـر اصـل مطلـب   
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پس گفتم كه بيايم و . اشتباهي يعني متوجه شدن ما به اينكه ما چندان انرژي هاي اميد بخشي براي همديگر نيستيم
  . را پاره نكنم كه ممكن است بعداً نياز شود جدي بگيرم و پرده ها
  :اين شد كه گفتم

شوند كـه از اولـين آشـنايي    مي در حالي در روز عقد به همديگر حالل  ،دختر و پسرازدواج هايي كه  آن از
 يـا  ها در اين هفت سال چه كشيده انـد؟ اين كه  دريغا يا بايد گفت. داردو اينجا هم دو حالت . شان هفت سال بگذرد

  !اينكه اينها در اين هفت سال چه كار ها كه نكرده اند
روحيه ي انـرژي بخـش   درود بر اين اي همه ي وجودم نثار آن شادابي و . اي جانم فدايتان. زدند زير خنده

  .شويد محواي خنده هايي بر لب كه مبادا روزي رسد كه . تانبي پايان 
  

  ...به خدا كه تو از نظرم نروي
  

هم انرژي . اين آهنگ ها توليد پرده هاي سست مي كند. نوازنده راست مي گفت. اينطوريباز هم آهنگ هاي 
تنها احساس غم اندك و هم موج شدن روحيه ها و حائـل هـاي   . و هم بخل و زياده خواهي ايجاد نمي كند. مي دهد

  .شتر ما به هميپر انرژي و سست و نتيجه اش، نزديك شدن ب
اما او گفت كه هيچ چيزي مضر نيسـت، بـه شـرطي كـه انسـان      . اين نظر من است. اش مضر استالبته زياد 

  .فضا هاي خالء عاطفي را با نور خدا پر كند و چه شادي از اين باالتر
  .تو را شكر پس، خدا يا

  .تا وقتي خدا هست، غم و غصه داشتن، يعني كفر
اگر بيشتر به ما حال ندهي، كيـف مجلـس   . بس استمي گويند كه ديگر خوشتن داري . مي خواهم بلند شوم
اينطور نظاره گر ها كه سرشان را باال نگيرند و مدام لبخندي بر لب داشـته باشـند كـه    . را برده اي و حال ما را هم

  .بايد بيايي و با ما برقصي. بدهد را خوشمان نمي آيد اميد دورد و تنها نتمام محبت ها را ببلع
  !!ولش كن، مگر دروغ مصلحت آميز نداريم ... .دروغ بگويند، هم اش اگرفوق ! راست مي گويند

  ...!يا اهللا
  .به به
!!.....  

  !!!چه حالي داد. چه حالي داد
كـه صـحبت    هم مي دانيد شما حتماً. مه اباشم، دروغ نگفت اينجااگر ادعا كنم كه صد سال ديگر هم مي توانم 

يك بـي حـس كننـده ي فـوق العـاده       .كه نگاه محبت آميز به چه معناست مي دانيدحتماً . ني چهيعكردن با دختر ها 
كه چـه بگـويي   اينو غم ات مي شود  همتمام تاريخ زندگي ات را فراموش مي كني و تمام طوري مي شود كه . قوي

  .خوردمبادا به او بربكه اعتماد طرف را بيشتر جلب كني و چه نگويي كه 
خوشا به حال آنهايي كه دائم در چنين مجالسـي عشـق بـازي مـي     ام و  هغافل بوده بي اندازه واي كه من چ

  .كنند
كجا مي شود پيدا كرد مجلسي را كه خدا باشد و موسـيقي اسـتاد باشـد و رقـص باشـد و      . اما اشتباه گفتم

من بعيـد مـي دانـم كـه در     . و ديگري در بهشت در تونل يكي اينجا. بخل نباشد و حسادت نباشد و نور باشد و نور
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يم اين است كه از اين مجالس در بيـرون و  اما آرزو. خيلي بعيد مي دانم .باصفايي يافت چنين مجالسبيرون بتوان 
آرزو دارم كه جهان بشود مجلس بزمي كه كسي بـه دنبـال غـرور و     .در زندگي هاي معمولي بسيار داشته باشيم

  .و امان از چشم تنگي .امان از چشم تنگي. زياده خواهي نباشد
  

  اي مه من، اي بت چين، اي صنم
  .جبين اي صنم الله رخا، زهره

  
  تا به تو دادم دل و دين اي صنم
  .بر همه كس گشته يقين اي صنم

  
  من ز تو دوري نتوانم ديگر

  !از تو صبوري نتوانم ديگر، عزيز دلم
  

اما هر چه باشد ديگـر وقـت خـواب اسـت و تـا صـبح بايـد        . باز بگويم كه چه حالي دادكه ولي دوست دارم 
و اين تكه سـنگ بـزرگ را   . از اينجا در بياييمو در سر نماز دعا كنيم كه خدا كند كه هر چه زود تر . استراحت كنيم

  .از سر راه ما بردارند
مـتن هـايي كـه    پيش خودمـان باشـد،   البته . ستاين هم باز ابتكار نوازنده ا. و اين هم موسيقي قبل از خواب

و چه هاي ديگـر كـه    .و چه همخواني گوشنوازي. دلنوازي چه صداي. به به !زيركانه استانتخاب مي كند مقداري 
  .گوش دهمفقط بهتر است قلم را رها كنم و 

  
  .شمع و پروانه منم
  .بيگانه منم. مست ميخانه منم

  . رسواي زمانه منم. ماز خود بيگانه من. يار پيمانه منم
  .ديوانه منم
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   }فهرست{ .۹
  

  همه دلگرم عشق و رقص و آواز
  .دل من مي كند سوي تو پرواز

  
  به صد لبخند شرم آلوده گويي

  ...كه من رفتم نمي آيم دگر باز
  

  .، مقداري گذشته استاز يك بامداد
همين . همين را مي خواستم بنويسم .همينتنها . خوش گذشت ه بسيارو بگويم چ. آهي بكشم ددلم مي خواه

  :اين حرف من است .آه را
  

  امشب حال مرا تو نمي داني
  .ز چشم ام غم دل تو نمي خوانيا

  
البتـه  . ميان من و شعر و شاعري انس و الفتي افتاده اسـت  اهل دالناين همنشيني با به واسطه ي مثل اينكه 

حدسـم بـر   . نه به اين اندازه كه مدام از شعر در نوشته هايم اسـتفاده كـنم   و الفتي وجود داشت اما انساز قبل هم 
بـه  م را حـك كننـد كـه    حـرف دلـ   مـي تواننـد  بسيار بهتر و روان تر  كه شعر، آن هم چنين اشعار زيبايي، اين است

  .يادگار بماند
  

  :حافظ
  

  اال اي آهوي وحشي كجايي
   .مرا با توست چندين آشنايي

  
  دو تنها و دو سرگردان دو بيكس
  .دد و دامت كمين از پيش و از پس

  
  بيا تا حال يكديگر بدانيم

  .مراد هم بجوييم ار توانيم
  

  كه مي بينم كه اين دشت مشوش
  .چراگاهي ندارد و خرم و خوش
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  كه خواهد شد بگوييد اي رفيقان؟
  .رفيق بي كسان يار غريبان

  
  مگر خضر مبارك پي درآيد

  .همتش كاري گشايد ز يمن
  

  مده جام مي و پاي گل از دست
  .ولي غافل مباش از دهر سرمست

  
  لب سرچشمه اي و طرف جويي

  .نم اشكي و با خود گفت گويي
  

  بياد رفتگان و دوستداران
  .موافق گرد با ابر بهاران

  
  چنان بي رحم زد تيغ جدايي

  .كه گويي خود نبودست آشنايي
  

  چو ناالن آمدت آب روان پيش
  .مدد بخشش ز آب ديده ي خويش

  
  نكرد آن همدم ديرين مدارا
  .مسلمانان مسلمانان خدا را

  
  مگر خضر مبارك پي تواند
  .كه اين تنها بدان تنها رساند

  
  رفيقان قدر يكديگر بدانيد

  .چو معلوم است شرح از بر مخوانيد
  

  مقاالت نصيحت گو همين است
  .كه سنگ انداز هجران، در كمين است
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مـي  گـوش   دارم به اينكه اآلنچه برسد . من روز روشن هم اين آهنگ را گوش مي دادم، غصه ام مي گرفت
تنها اميدم اين است كـه  . اما اشكال ندارد .اين حقيقت دارد كه مشكل بتوانيد مرا درك كنيد. اندكي بايد فكر كنم .دهم

  .مي گويند كه نوشتن، ياد نويسنده را زنده نگاه مي دارد
  ...دلم آسمان مي خواهد. به حال شماخوش 

بگويم كه من از جواني چنين  لحظه ي مرگ،كه در  نوشته اي بنويسمدر جواني هميشه دلم مي خواست كه 
تا دلم  اواما خدا را شكر، . به غلط نبودزندگي ام  مسيرلحظاتي را پيش بيني كرده بودم و اين نشانگر اين است كه 

از كجا معلـوم كـه   . ديگر يك هفته وقت دارم كه حرف هايم را بنويسم. د يك هفته وقتشاي. بخواهد به من وقت داد
نـوز  اگر بگـويم كـه ه  اما . مي داشتمدر هفتاد سالگي در روي تخت بيمارستان توانايي نوشتن چنين سرگذشتي را 

ولـي    .كـه نبايـد بگـويم   كه چيز هايي بگـويم  هنوز مي ترسم . هم دارماما يك هنوز ديگر  .مي كنيدن، باور اميدوارم
به لحظه ي مرگم نزديك تر مي شوم، نرم تر مي شوم و دلم مـي خواهـد كـه    هر چه خوشحالم چرا كه . خوشحالم
  .قيامت زمانمثل زمين در . بيرون بريزمرا است كه تمام آن چيزي كه در دل  برسدلحظه اي 

  . در ماشين نشسته ام
. نمي بـرد ساعت ده كه رفتيم بخوابيم، خواب مان  .بروم و بخوابممن هم بايد زودتر . همه رفتند و خوابيدند

يم و بيشتر او از خوابيدن هايش در كوه و جنگل مي گفت كه برساند كه چـه بـدن   داز خاطرات خود تعريف مي كر
م مـي  من تازه داشـت خـواب  . تا اينكه آمدند ما را بيدار كردند كه بياييد كه مي خواهيم جشن بگيريم. آماده اي دارد

يعني خودم را زده بودم به خواب كه فهمديم كه وقتي مرد خودش را به خواب مي زند، زن تازه گوشـش تيـز   . برد
من كـه فكـر مـي    . شايد به اين خاطر است كه احساس مي كنند كه مرد خوابيده بيشتر مورد اعتماد است. مي شود

بيشتر دوست داشتم كـه از   .تا مدتي، نخواهيم داشتي، حداقل در ببريم، زندگي سالمهم بكنم كه اگر ما جان سالم 
البته مثل روز روشـن اسـت كـه    . شوم جزئياتاجازه نمي دهد كه به هيچ وجه وارد حيف كه اما  .خودمان بنويسم

  !اگر نجات يابيم. اگر آزاد شويم، اين نوشته ها معدوم خواهند شد
بقيـه هـم   . كرديم كه ديگر شده است خانـه ي مـا  پهن دشك هايي ، نيسان غذا هابين ماشين زرد خودمان و 

رديـف دشـك گذاشـته انـد و     به صورت . بين همين ماشين و اتوبوس. تصميم گرفتند كه همين جلو بخوابندامشب 
 رنجـا . شـدند قائـل   ي فاصلهالبته يك چند متر. حتي جناب دكتر و نجار و راننده ها. فشرده در كنار هم خوابيده اند

اآلن هر كس هر پيشنهادي هم به او بدهد، بعيد  مـي دانـم كـه از زيـر لحـاف خـارج       . دش استمثل اينكه خيلي سر
حتماً تجربـه  . زودي مي روم و در زير لحاف چند اليه اي كه واقعاً هم گرم مي كند، خواهم خوابيدمن هم به . شود

نازنيني  انسانهمراه اينكه د به چه برس .داردكرده ايد كه خوابيدن در هواي سرد و در زير لحافي گرم چه مزه اي 
  .هم باشد

شايد چـون مـن   . شايد هم نباشد. امشب با اينكه همچنان قابل تحمل است، يك مقدار از ديشب سرد تر است
  .حالم اينطور است چنين احساسي مي كنم

  
  بي خبر ماندي ز حالم زآنچه آمد بر سر من
  .عشق تو آخر به طوفان مي دهد خاكستر من

  
  باال گرفتهاز من در دلم شعله ي عشق تو 
  .غم وجودم را گرفته ،سينه ماالمال آتش
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حرف هايي كه انسان نمي تواند بزند را مي تواند در قالب . چقدر خوب است كه چيزي مثل شعر وجود دارد
  :در هر صورت كه سوالي دارم. شعر بگويد

دوراني با يـاد او  . دلبري را مي گويم. كرده ايداش تا حاال شده است كه كسي را به ياد بياوريد كه فراموش 
لفـظ  البتـه  . اما اكنون ديگر هيچ احساسي نسبت به او نداريد. دلتنگي كشيده ايد. بي خوابي كشيده ايد. سر كرده ايد

  .بلكه بايد گفت كه بسيار اندك. هيچ، چندان مناسب نيست
  .گريه ام مي گيرددارد . اما اكنون، همه ي آنها برايم دوست داشتني اند

  .خدايا .اكنون چه چيز هايي به خاطرم آمد. آه
  اينقدر حساس آفريده اي؟در اين دو روز دنيا  چرا ما را

تا آدم مي خواهد بفهمد كـه كجـا   . خيلي كوتاه. خيلي كوتاه. واقعاً هم راست مي گويند. زندگي دو روز است
واي كـه چقـدر   . فهمد كه ديگر چيزي باقي نمانده اسـت هست و چه كار هايي كرده و ديگر در جلويش چيست، مي 

  .اين دنيا سر ناسازگاري دارد با ما
  

  .استبنشين كه هزار فتنه برخ
  

بيت را بـه كاپشـن   اين وقتي پيرمرد داشت از فرط خوشحالي به خود مي پيچيد، . ياد اين تك بيت اش افتادم
  .اما نگفتم. ز ديگريا هر چي. من هم مي خواستم جواب اش را بدهم. سفيد گفت

  
  .تير عشقت كه در سينه ي ما نشسته

  .رحمتي كن بر دل عاشق زار و خسته
  

  .مي كشي با تيغ ستم يار خسته
  .نشسته نخسته دالن يكسره در خو

  
  ...قه آزاراي خوش معشو. خاطر عاشقان را ميازار

  
كـم رنـگ نشـده    به هـيچ وجـه   با اينكه صداي گوشي را بسيار كم كردم، اما تاثير اين آهنگ ها بر نوشته ام 

  . همه اش هم به خاطر تاثير همين آهنگ هاست. خيلي بلند. بلند يفرياد. دلم مي خواهد كه فرياد بزنم. است
  

روم بـه  . گذشـته هـا گذشـته   . گذشـته بهـار مـا   . تـو را خـدا نگهـدار   . براي آخرين بار. مرا ببوس. مرا ببوس
  .جستجوي سرنوشت

  
  ... .يك جور هايي احساس مي كنم كه . ديگر نمي توانم ادامه اش را بنويسم

بـي   مـي شـود فريـادي   . نمـي تـوان زد   اما فرياد. برآور تر است اين نوشته ي بي قافيه، از آن بااليي، فرياد
  .صدا
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بنويسـم كـه شـايد روزي حـرف     . باقي است، مي خواهم بنويسماما تا رمقي برايم . خوابم مي آيد. سته امخ
  .هايم تمام شود وخيالم راحت

  .خداحافظ اي عمر كوتاه من
  .تو داري تمام مي شوي. ه براي زيستن در روي زمين داشتماي فرصتي ك. خداحافظ اي زندگي

اي كسـاني كـه    .آزار داديـد  دل مـرا اي تمـام كسـاني كـه    . خداحافظ اي تمام كساني كه دوست تـان داشـتم  
هميشه دوست داشتم در آخرين لحظه مرگ، نام تان را بگويم كه همگان بدانند كه من در طول زندگي هميشـه چـه   

ولي دوسـت  . را بيرون بريزم خالصه روزي بايد سري ترين اسماء درونم. كسي را مي خواستم و به او نرسيديم
  .شاد باشيد. تان دارم

آفتاب در آن طـرف  . مي دانم كه اگر اكنون از اين تونل رها شويم باز هم آفتاب را نمي بينيم. اآلن شب است
  .زمين است

  
 امشب به بر است آن مايه ي ناز

  .يا رب تو كليد صبح در چاه انداز
 

 اي روشني صبح به مشرق برگرد

  .با من بيچاره بسازاي ظلمت شب 
 

  .بگذاريد يك فال بگيرم
  .نه

  . ديگر نه
ديگـر بـس   . ديگر نمي خواهم كه دوباره از تعلـل زجـر ببيـنم   . ديگر نمي خواهم كه تكرار كنم، نگفتن هايم را

 هنوز مي ترسم كه به كسي بگويم كه. اينجا هم باز همان شد. اما نه. با خود گفتم كه اينجا ديگر فرق مي كند. است
. مي ترسم كه بگويم كه من از شـما خوشـم آمـده   . بگويم كه مي خواهم با هم باشيم كه مي ترسم. به تو عالقمندم

  .اگر مايليد. مي ترسم كه بگويم كه دوست دارم بيشتر با هم آشنا شويم
  .واي

  . مي ترسم كه نتوانم خودم را كنترل كنم. ديگر ادامه نمي دهم
كـه تصـور اشـتباهي از    . مي خـواهم تنهـا لحظـات شـادي را ثبـت كـنم      هم ن از ابتدا مي خواستم و شايد اآل

مـي  كه انسان . كه انسان حتي مي تواند در لحظات مرگ، همچنان شاد باشد شكل گيردخواندن اين متن در ذهنتان 
انسـان   بگويم كه چندان هم اينطور نيست كه هميشههمچنين و . تواند گير افتاده باشد و در عين حال غمگين نباشد

از سختي مرگ بيهوش شود و چشمان اش دران زندو.  
  .حتي آب شوم. نرم تر شوم. دلم مي خواهد گريه كنم

. اين همه از اين و آن گفتم كه دلتنگي هاي خـودم را فرامـوش كـنم   . هيچ چيز بهتر از نعمت فراموشي نيست
و توان مـا، تـوان مورچـه اي    . تخته سنگبعضي موقع انسان احساس مي كند كه غم، سنگي است به بزرگي همين 

. نمـي گـويم  . از خودم و كسي كه دوست داشتم براي تان بگويم. محال است ،در نتيجه كنار زدن تخته سنگ. است
   .نبود و نيستنه كسي در نظرم 
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  .نمي خواهم كه كسي بداند. خيلي دوست اش دارم. خيلي دوست اش داشتم. دروغ گفته ام. اما نه
  .بنويسمنبايد 

تو كه خودت مي داني كه قلم و چيـزي كـه از آن بيـرون مـي آيـد      . خدايا، اين ورق ها را از زير دستم بكش
  .شوم تر پس، مگذار كه ديوانه. و مي داني كه تالش هايم بيهوده است. دنتوانايي ثبت احساس هايم را ندار

اعتـراف  د كردن ديگران، مقدم باشـد بـر   بگذار كه همچنان شا. بگذار كه همچنان همان هدف را داشته باشم
  .كمكم كن. اسراسر دروني ام، و دراز كردن دست نياز پيش غير تو

البتـه  . يسـت ن اين نوشته ها مي گوينـد، اينجا به آن آرامي و دلنوازي كه . بعضي چيز ها مشخص استالبته 
  .اين را بايد خودتان حدس مي زديداين معلوم است و تا حاال 

كرده ام، بـاز هـم   صد ها بار . شايد صبح كه پا شدم و عقلم سر جايش آمد، اين را پاره كنم. ماندكي از خود
  .مي كنم

  :پس مقداري مي گويم
ديگـر وقـت اش فـرا     آيا فالني خوب اسـت؟  كه دستم مي انداختند كه نبوددردناك تر از آن م هيچ موقع براي

درد  در حالي كـه مـن  . دارند يشاد شانچهره دره مي دهند، اين پيشنهاد را ك و. رسيده كه برايت دستي باال بزنيم
دردم را افـزون  آن ها با اين كار مي خواهند مرا شاد كنند، در حالي كه  .به ياد ديگري ام در حالي كه من. مي كشم
  .واي كه چه خاطره هايي. واي كه چه خاطره هايي. از من دور و دورتر مي شود. مي كنند

  .يك كتاب حرف دارم
  .خدايا

  .يادش به خير
  ... . ما كه مانديم و . خوش باشد. او كه رفت

لحظه، از غـم هـالك مـي    اين اگر ياد تو نبود، در . خدايا. راست است كه مي گويند كه تويي شمع شب تار ما
همچنـان  . اما هميشه تو مونس من بـودي . مه امگر من كم تمناي ديدن يار كرد. مگر من كم سختي كشيده ام. شدم

اين كار آنهـا مـرا   . كه مي بينم كه جناب دكتر و آن دختر، در اين نور كم دارند با نور گوشي شان قرآن مي خوانند
و اگر اين صحنه را نمي ديدم، شايد نمي توانستم با يـاد تـو آرام بگيـرم و آنگـاه جلـوي      . به تو اميدوار تر مي كند

  .نيز خود را
  .دنيا گسترانده اند، بدور باد از خستگيتو را در اين  نامدست تمامي كساني كه 

  .قرآن خواندن اش تمام شد
  .لحاف اش را سرش كشيد

  .دارد به چه چيز فكر مي كنداو 
  .خدايا

من اگر جاي تو بودم و اين بنده ي من بود، هر چه مـي توانسـتم   . اگر عادلي، كه هستي، پس بايد كاري كني
  ....او بايد . اتر است از اينكه اينجا باشداين دختر لياقت اش بسيار فر. برايش مي كردم

. درست كني و يك زندگي ديگر براي او و آنگاه يك شوهر خـوب  ياگر برايش اتفاقي بيافتد بايد جهان ديگر
و حتي دلم مي گويد كه بـاز هـم   . ديگر هاي و چيز. خانه اي كه استخر اش سي متر مربع باشد. كامل. با شخصيت

  .ات شك مي كنم عادل بودنمهيا نكني، در  دلبرماگر تو اين ها را براي . كم است اين ها براي چنين عزيزي
  .و رها مي كنم
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  :تنها فالي

  
 كن عشرت صرف را خدا يدار يا خرده گر گل چو

  .يزراندوز يسودا داد ها زيان  را قارون كه
 

 ستين وانيا روزهيف نيا در دل يا خلود امكان چو

 .يبهروز و يروزيف به دان فرصت شيع مجال

 
 گفتن خود كام ترك ستيچ جستن كام قيطر

 .يبردوز ترك نيا كز است آن يسرور كاله

  
..............  

  
  .دو هفته بعد

بيهـوش  بعد از برخورد آن ماشين حامل مواد آزمايشگاهي، گازي توليد شد و همه ي آنهـا در همـان شـب    
   .را در آغوش كشيده بودند، جان باختند در حالي كه اكثراً مانند پيامبر و ورزش همديگرو .شدند

  )آرميدنآسوده =غنود( .ادامه ي آن شعري كه نمي دانم به چه علت نيمه كاره گذاشته بود
  

  ...بود غنوده انيپرن انيم ...برهم دهيد نهاده...هم ماه فرشته كي چو... دم دهيسپ ،مرد ستاره
  ...او سرودسرود واپسين  ...نگاه بي گناهت ...به آخرين نگاهت

  
  راهداري كارمند

  
  
  
  
- - - - -  
۵/۱۱/۱۳۸۷  

  تقديم به رامين عزيز
)raminformation.gmail.com(  
- - - - -  
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