


Fatemeh



|چاپ اول: ۱۳۹۸، نشر مهری، لندن |
|شابک: ۹۷۸-۱-۹۱۶۱۶۰۳-۱-۶| 

|قیمت: اروپا 20 یورو | انگلستان 18 پوند|

 مشخصات نشر: نشر مهری. ۲۰۱۹ میالدی/۱۳۹۸ شمسی  .
 مشخصات ظاهری:  490 ص.    : غیر مصور.    

 موضوع: رمان فارسی.  

|صفحه آرایی: استودیو  مهری | 
|طرح جلد: میم عین  | 

نــــــشــــر  مـــــهـــــری
داستاِن فارسی . رمان * 34

www.mehripublication.com
info@mehripublication.com

کلیه حقوق محفوظ است.
© میثم علیپور.

© ۲۰۱۹ نشر مهری. 

میثم علیپور
دوار



نُقصان در این بَساط بَُود خوش تر از کمال      صائب

باید این زبان را در بین خویش همچنان حفظ کنیم 
زیرا قومی که زبان خود را حفظ می کند همچون کسی ست 
که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد      آلفونس دوده

ناَمرَدم ار که بی ُکلَه آنی به َسر بََرم      میرزاده ی عشقی





جزء اول



روِح اشیا
بهش می گویند روِح اشیا، چیزی تمامن طبیعی که مستقیم، ربط   
به خطای باصره داردؤ به عادت های فیزیکی تن، چیزی ساده ؤ سرراست که 
ذهِن پُرپرده ؤ پُرپیِچ ایرانی جماعت یک جایی باالتر از قوانین ؤ الزامات طبیعی 
قرارش داده، یک جا که دستت نرسد به آن تا عینهو گرد ؤ غبارؤ جذبه ی نور، 
داستان ها برایش بسازد ؤ اصل اساسی فلسفه اش را هم بگذارد روی دوش همان 
قصه متل ها، روح اشیا یک چنین چیزی ست، مثلن اگر برای مدتی فقط برای 
مدتی خیره شوی به یک سطح رنگی، مثلن یک گستره ی سرخ رنگ را پنج 
شش دقیقه بی وقفه نگاه کنی کافی ست فقط چشم هات خو بگیرند تا در آنی 
یک دفعه ببینی یک چیز هایی دارند توش ُجم می خورند، یک نقطه نقطه های 
سبزرنگی که شروع کرده اند درآمدن ؤ بزرگ شدن، این تازه اولش ست، اگر چشم 
ازشان برنداری نهایِت امر می بینی کل آن سرخی شده سبز، حاال نه فقط همان 
گستره که هر کجا هر طرفی چشم بگردانی هم سبز خواهد بود، فرقی نمی کند 
با چه رنگی امتحانش کنی، با بنفش زرد آبی، فرقی نمی کند فقط باید رنگ 
باشد که سیاه ؤ سفیدؤ خاکستری رنگ نیستند، بیروِن رنگ اند اما خب این ذهن 
مگر می شود ول کند این سیاهی ؤ سفیدی را، تو بگو بیرون رنگ اصلن، وقتی 
که این سیاه ؤ این سفید ربط مستقیم دارند به خداؤ به کالمش، چه طور پس 
بگذرد ازشان، چه طور این نوشتِن با سیاهِی مرکب ؤ سفیدِی کاغذ را ز دست 
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بگذارد، چه طورش را که من نمی دانم اما این ذهن کارش را خوب بلدست، این 
یکی را می برد یک جای دیگری، می برد روی نور، بیراه هم نمی برد که دقیقن 
مثل هم اند این رنگ ؤ نور، نشده تا به حال خیره شده باشی به خورشید یا مثلن 
به یک المپ روشن، زل که می زنی از دِل خورشید ؤ المپ می بینی یک دفعه 
یک چیِز سیاه ؤ خاموش نعل به نعل همان شکل نورانی که خیره شده بودی بِِهش 
درآمده ؤ خودش را یله کرده جای آن چیز اصلی، حاال بیا سر بچرخان، چشم 
ببند، کور شو اصلن، نمی رود، هر کجاؤ هر طرفی را هم نگاه کنی یا نکنی باز 
می بینی هست، زنده تر از خوِد چیِز اصلی حتا، یک چند لحظه می مانَدؤ بعد تازه 
وقتی عادت کرده ای به حضورش می بینی رفته، نیست، نفهمیده ای که کی 
که چه وقتی، فقط می بینی رفته، به همین می گویند روح اشیا اما خب حرف 
مفت هم می زنند، مثلن همین روح همین روح اشیا، البته گیرم اسم نیستا، 
اسم که آن قدرها مهم نیست، اصلن بگویند روح المپ بگویند روح روشنایی اما 
خب دیگر حرف درنیاورند که یک چیِز یک چیِز چه بدانم یک قانوِن ازلی االهی اند 
این ها، که میان هر چیزی در طبیعت با ضد  همان چیز یک رابطه ای ست ذاتی، و 

البته

فصـل
        ناغافلی شنیدم »ول کن میم َعین ـــ چی را ول کنم، تازه می خواستم 
برسم به آن تابستانی که ریخته بودند خانه ی بولقاسمی اما پرید توی حرفم ؤ 
یکهویی انگار آب یخ بپاشند روم، اللم کرد »ول کن میم عین ـــ چی را ول کنم، 
»همین ها را، یک بار که نوشته بودی ریختند خانه ی بولقاسمی، کوچ را ؤ سلیمانیه 
را هم ـــ لب گزید تا نگوید اما دلش رضا نداد، دنباله اش را گرفت که نمی خواهی 
فراموش شان کنی »برای ده دوازده سال قبل ترند این ها ـــ و خندید، یک هاهای 
کوتاه که یعنی کدورتی نماند روی دلت، یعنی که از آن تابستان نگو اما مگر 
این همه را نگفته بودم تا به این جا به همین تابستاِن بی صفت برسم، گفتم چرا 
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فراموش شان کنم، »چرا نکنی ـــ چرایش را خوب می دانستم، گفتم یک نگاهی 
بکن به خودت، اگر فراموش کرده بودی که این جا نمی نشستی پای حرف های 
من، »اشتباهت همین جاست خب، من که نگفتم فراموش کن، گفتم فقط پیله 
نکن ـــ و ساکت شد، از آن خنده حاال فقط لبخندی مانده بود روی لب هاش ؤ 
آن هم داشت رنگ می باخت، بهش حق می دادم نخواهد از آن روزها بشنود که 
تابستان آن سال دو شکل ذاتن متفاوت داشت برای ما، چیزی از او کم کرده ؤ 
برعکس چیزی اضافه کرده بود به من، چیزی که بهم فهمانده بود زندگی بیروِن 
تاریخ ؤ بیروِن علِم مورخ جماعت  ست که ساخته که پرداخته می شود، باقیش هم 
همه اش پشم ست، اصل ؤ جوهر زندگی چیز دیگری ست، حق می دادم به شیث 
تا نخواهد از آن سال بشنود، از آن تابستان، فصل عجیبی بود آن سالی که 
دبیرستان را تمام کردیم، صلح شده بودؤ تابستان نشده شیث ؤ خانواده اش رفتند 
سلیمانیه، به اجبار باقِی یهودیاِن شهر هم تن داده بودند به مهاجرت، هوا بدجوری 
خفه بود آن سال، تو گفتی شهر را نفرین کرده اند نه باد که اصلن نسیم ناقابلی 
هم آن دورؤ برها پیداش نمی شد، کسی باورش نمی شد این یک چیِز طبیعی 
باشد، دینارخانوم مادرشوهِر همسایه مان را هر وقت می دیدی داشت تسبیح 
می زدؤ دانه دانه شورشی ها را لعن می کرد، عروسش می گفت کارش شده همین 
به خدا »بنشیند بیست ؤ چهار ساعته پای پله ؤ ناله کند این جا دیگر جابِشو 
نیست به خدا، به همین سوی چراغ قسم اگر دروغ بگویم همسایه، بعِد عمری 
حاال ترسیده پیرزن، وِروِر ُغر می زند از خشکی می افتید خون هم را خوردن که 
من مرده شما زنده، هم روغونه خشک می شود هم دارؤ درخت ها می سوزند ـــ 
بیچاره پیر بودؤ زمین گیر وگرنه می دانست رودخانه سال هاست خشک شده ؤ 
عروس  بسوزند،  بیفتندؤ  امروزفرداهاست  همین  َکم َکَمک  هم  درخت ها  دارؤ 
می گفت ؤ می خندید »خب مشتری مالشمعون بوده بیچاره، بی حرف ؤ بی اشاره ی 
مال آب نمی خورده به خدا، خدا پدرمادرشان  را بیامرزد که خالص مان کردند از 
دعانویس، همسایه، از وقتی جهودا رفتن به خدا غذاخوردن هم مزه گرفته ؤـــ 
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هم چنان که روی مزه تاکیدؤ تشدید می گذاشت ؤ از فکر آن همه مزه حالی به حالی 
الباقی  به  تا  می خواست  روند  کالپیسه  چشم هاش  که  تا  می رفت  می شدؤ 
حرف هاش هم آن طعم ؤ طعنه  را اضافه کند اما ناتوان به خنده می افتادؤ خودش 
پیشاپیش اسیر گفته های نگفته اش وا می رفت، میان کرکرها ؤ وا رفتن هاش به 
لکنت می افتادؤ هم صحبتانش را هم به خنده می انداخت ؤ هوا را پر از حرف های 
ناگفته ؤ هرهرهاؤ نفس هاؤ سکسکه هایی می کرد که تواِن الل کردنش را داشتند، 
صدای خنده هاشان توی گوشم ست اما صدا که نمی توانست از آن هرم گرما کم 
کند، پیرزن راست می گفت، شهر شهِر سابق بر این نبود، نظم همه چیزش به هم 
ریخته بود اال نظِم آفتابش، فقط آفتابش مثل همیشه بود، به تناوب می آمدؤ 
می رفت ؤ فکری می شدی آفتاب هم عینهو دینارخانوم نکند سِر کهولِت سن 
یادش رفته این جا شهرست ؤ این ها که توش می جنبند آدم اند، می گفتم خب پیر 
شده بیچاره فکر کرده شهر ماهیتابه ست ؤ ماها هم گوشت ؤ دنبه، گرفته ما را به 
تفت دادن ؤ تفت دادن ؤ  هی تفت می دهدؤ حتا یادش می رود ما بنده های خدا را 
هم بزند، البته این حرف هام همان قدر شوخی بود که آن اتفاق چیزی طبیعی 
می نمود، در خاطر کسی نمی آمد تابستانی شبیه آن را از سرگذرانده باشدؤ 
همین هم برای شان نشانه بود، آیه بود، پیش درآمدی تا آن چیز اصلی سربرسدؤ 
آن چیز اصلی حتمن یک گوشه کناری قایم شده بود تا نوبتش شود، همه منتظر 
بودند، منتظر، کسی نمی دانست این انتظار برای خاطر آن گرمای بی پیرست یا 
سر صلحی که ناگهانی اتفاق افتاده، شاید هم بی دلیل بود اما نتیجه اش شده بود 
یک سکون دیوانه وار، شده بود یک آرامِی ممتد که شهر را توی خودش گرفته ؤ 
می آمد، همراهش البته یک بو هم بود، بویی شنیدنی ؤ ناشنیدنی که حتمن از 
این سکون ؤ آرامی نشات می گرفت ؤ نمی گذاشت به آن عادت کنی، یک ناآرامی 
بود، بویی ناآرام که همه می دانستند هست ولی ازش دم نمی زدند، آخر شهر 
وقتی  می کردم  فکر  می ترساند،  را  آدم  همه چیزش  نبود،  این  بر  سابق  شهِر 
امری چیزی کاری چه بدانم اصلن، اصلن خوِد پیش درآمد فقط،  پیش درآمِد 
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وقتی پیش درآمد، سوختگِی سراسری ست به وسعت شهر، خود آن چیِز اصلی 
خوِد آن کار آن امِر اصلی حتمن می تواند جهانی را بسوزاند، و می سوزاند اما 
نمی دانم منتظرش هم بوده ام یا نه، آخر سال آخری بودم ؤ به رسم سال آخری ها 
مدرسه نمی رفتم، تا کنکور چیزی نمانده بود، می ماندم توی خانه ؤ عینهو باقی 
همشهریانم می خواستم که تمام طول روز را به دور از نورِ مستقیم خورشید 
بمانم ؤ عینهو آن دیگران می چپیدم ُکنج ؤ کوج های خانه تا شب توی همان 
قدم  آهسته  مردم  شب  توی  بیرون،  زد  یواش یواشی  بشود  اندک خنکیش 
برمی داشتند ؤ به هم که می رسیدند اول جمله ای که می گفتند ردخور هم نداشت، 
همه شان همان تک جمله را باید انگار می گفتند »گرم ست ـــ حاال بگیر یکی شان 
یک المصب تِه جمله اش می گذاشت که »گرم ست المصب ـــ اسم شب بود، 
ِشکوه ای که حتمن از چیزی شوم جلوگیری می کرد، نفس نفس زنان ؤ عرق ریزان، 
و یا به طمانینه ؤ زیر باد کولر، همین شکایِت کم ؤ بی مقدار از آب ؤ هوا کافی بود 
تا دیگر شکایتی نمانده باشد از چیزی دیگر، حاال هر چیز، برای مردمی که نق 
می زنند گاهی جرات این هم نمی ماند از چیزی  جز آب ؤ هوا شکایت کنند، البت 
خود من هم بهتر از باقی شان نبودم، دوازده سال نظام آموزشی بخشنامه می کرد 
سرهامان را با نمره ی چاهار، و با بخشش مدیر ؤ ناظم با نمره ی شانزده بزنیم، با 
شروع بهار توی پوست مان نبودیم که ِخیِر سرمان داریم زلف می گذاریم اما 
آن سال آن بهار سرم را برای خاطر کنکور برای خاطر گرما برای خاطر سربازی 
که اگر قبول نمی شدم توی کنکورِ دانشگاه، صلح ؤ غیرصلح هم نداشت ؤ بیست ؤ 
چاهارماه روی شاخش بود، یا چه بدانم برای خاطر شیث که نبود یا برای هر 
خاطری اصلن با نمره ی چاهار زده بودم ؤ روزها می ماندم خانه، می رفتم توی 
اتاقم ؤ یک ال شورت به پا درِ اتاق را قفل می کردم، پنجره ها را اما باز می گذاشتم ؤ 
از سر شرم ؤ حیا شاید هم برای خاطر آن که اگر بادی بیاید متوجهش شوم 
پرده ها را کیِپ هم می کشیدم که خب دریغ از یک تکاِن خیالِی پرده، چوب شده 
باشند انگار فقط نمی گذاشتند نور بزند داخل، کتاب هام را می گذاشتم روی میزؤ 
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بی ترتیِب خاصی سطح میز را از کتاب ها پر می کردم، پنکه ی روشن را هم جوری 
زیر میز تنظیم می کردم که بادش مستقیم بزند به آ ن جام، می گذاشتم خنکی 
بخزد توی تنم ؤ پر ُکَنَدم از خودش، عینهو باتری شارژی خودم را انباشته می کردم 
از خنکی تا شب بشود برای مدِت کوتاهی حداقله چرخی زد توی شهر، جای 
خاصی هم نبود تا بشود رفت، با همان ها با بچه های دبیرستان شب ها جمع 
می شدیم پشت کاروانسرا، سمت دیوار غربی اش آتش می کردیم که آتشی هم 
نبود، سه چاهار تا چوب خشک روشن می کردیم تا فقط روشن کرده باشیم، سِر 
حرِف فِنچول البته، همه اش می نالید که جاده ی قبرستاِن ناپاکان، و ناپاکان را 
احترام  می رفت  سرشان  مردم  این  قبرستان،  نام  کرده اند  چرا  نفهمیدیم 
مرده های شان نمی رفت پس آخر چرا ناپاکان، می گفت جاده ی قبرستان ناپاکان 
از کنار همین دیوار رد می شود ؤ نمی شود شب ؤ نصفه شبی بی نور ؤ بی چراغ ماند 
کنارش، حرفی نمی زدیم کلن فقط خاطرات بود ؤ الطائالت، ذکر بولقاسمی هم 
می رفت توی آن شب ها گه گاه به خیر ؤ گه گاه به فحش خارمادر، فحش ها کار 
احمد َشلَخت بود، یک سر ؤ گردن بلندتر از ما بود ؤ دو تای شانه های ما شانه 
داشت، سال آخری برای بولقاسمی شیشکی کشید ؤ بولقاسمی هم بردش بیرون 
توی کل مدرسه،  متروکه  اولین جای  تهی،  بردش کالس  کالس، می گفتند 
می گفتند حتا نگذاشت کسی دخالت کند یعنی تا کسی بفهمد دیده بودند احمد 
شلخت توی حیاط می دود ؤ می زند از در بیرون، همین ها که شب ها دور آتش 
جمع می شدیم چو انداخته بودند بولقاسمی درز شلوارِ شلخت را ِجر داده ؤ ته اش 
را تر کرده، می گفتند حتا کمربندش را هم باز نکرده ؤ فقط درزش را جر داده، 
حاال نفهمیدیم کاری هم کرده یا نه فقط ترش کرده که توفیری هم نداشت، توی 
شهر همین که سر هوا کنی انگارکه خورشید را هم دیده ای، آداب شهر از اعمال 
کوس  کرده نکرده  تا  کافی ست  هم  همین  می خوانَد ؤ  باالتر  گام  چند  شهر 
رسوایی ات بیفتد دهن بچه ها ؤ شاش کف نکرده ها، برای مردم مساله فقط همان 
پیش درآمدست ؤ خود موضوع اصلن به حساب نمی آید، آن شب ها احمد شلخت 
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اول ؤ آخر هر کاری یک فحِش ام ؤ اختی می گذاشت پشت اسم بولقاسمی که به 
خدا این مردک خود شیطان ست، حاال نه فقط شب ها ؤ دور آتش که همه جا 
حرفش همین بود، توی قهوه خانه ی پدرش ؤ َسِر چارسوق ؤ امیرچخماق یا توی 
ارابه ها که از شهر می رفتند باغات اطراف، حتا موقع نماز توی مسجد که به ندرت 
پیش می آمد توی صف اول ؤ پشت ِسِر امام قامت نبندد، همیشه قسم می خورد ؤ 
داستان می کرد، البت نمازجماعت خواندنش دیگر نوبر بودؤ همه می دانستیم 
دائم ُلُجُنب ست، بی نمازِ دائمُ لُخُبث به قول خودش، دیگر ورد زبانش شده بود که 
یارو خوِد شیطان ست »به خدا بولقاسمی خوِد شیطان ست، نه فقط قیافه اش نه، 
آن جوری که راه می رود دیده اید یا نه، یک جور راه می رود انگاری دارد از روی 
لش یکی می آیدؤ انگاری دست هاش خونی باشند ؤ خودش آدم کشته باشد، 
با  انگاری نجس اند، بعد  بَربوِک کس کش یک جور دست هاش را نگه می دارد 
همان دست ها می رود غذا هم می خورد بی وجود ـــ اصرار می کرد  که ندیده اید 
واقعن آیا ندیده اید »سر کالس وقتی داشت از کتاب رو می خواند، خودم صد بار 
دهانش  انگاری  اصلن  نیست  دهانش  با  صداش  انگاری  اصلن  دیده ام  بیشتر 
یک وری می رود صداش یک ور دیگر اصلن صداش ربطی به دهانش ندارد انگاری 
می گفتیم  می خواند ـــ  رو  کتاب  از  دیگر ست  یکی  می خوانند ؤ  ورد  لب هاش 
چه طور پس خایه کردی برای شیطان شیشکی بکشی، که فحش می داد »من 
بعدش فهمیدم به خدا ـــ دروغ می گفت، بعدش دیگر مدرسه نیامده بود ؤ افتاده 
بود دنبال لقمه نانی کف بازار، بهش می گفتند مشدی احمد، سنی نداشت دسِت 
باال یک دو سه سالی بیشتر از ما اما بَلَِدکار بود این شلخت، جوری که وقتی 
می شنید مشدی، به احمد نرسیده یک یا الاله ِ کشدار می بست پشت حرِف طرف 
انگار جد اندر جد توی حرمینِ شریفین زاییده شده اند، بلِدکار بود این شلخت، 
آن شب هم داشت می گفت، می گفت این بولقاسمِی امُ لَکعب را وقتی داشته زور 
می زده تا تن پوش دختر را، یکهو یاد اندام الجان بولقاسمی افتادم که چه طور 
توانسته با آن پوست ؤ استخوان درز شلخت را جر بدهد که از شانسم انگار فقط ؤ 
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فقط فکر نبوده ؤ با صدایی که باقی هم بشنوند گفته بودم این ها را، که پرید از 
جاش کنار آتش پرید ؤ چنان کشیده ای گذاشت پِس گردن ؤ کله ی کچلم که 
صداش پیچید توی سیاهی، تا آمدم بجنبم لگدی هم گذاشت پهلوی شکمم، و 
با دست پرتم کرد روی زمین، آمد که با لگد بزند آش ؤ الشم کند بچه ها پریدند ؤ 
گرفتندش، ول نمی کرد که، یکی را هل می داد ؤ یک فحشی می داد به من، بعد 
آن دیگری را هل می دادؤ باز نوبت فحش من بود تا که فنچول رسید، صداش 
درآمد که چی شده احمد، اما نمی دانم احمد را گفت یا نه که دیدیم احمدست ؤ 
تِن ناجورِ فنچول که پشت هم می نشست زیر لگدهای شلخت، بیچاره رفته بود 
آن گوشه بشاشد که صدا شدؤ شاشیده نشاشیده ول کرد نکند چیزی شده ؤ 
ارواح ناپاک قبرستان زده اند به ما، بیچاره جانم را خرید با جاِن خودش، عین 
اما  مارگزیده ها وسط مشت ؤ لگدهای شلخت می پیچیدؤ می خواست دربرود 
نمی شد، فقط میان دست ؤ پای احمدؤ آن دیگران لیز می خورد تا آخرش احمد 
خسته شد، عقب کشیدؤ بیخ دیوار چمباتمه زد، زانوهاش می لرزید ؤ توی نور 
آتش می دیدم زیر لبی غر می زند »این احمق کچل نازکرده ی همان کس کش 
ولِدخطاست خب می خواهی بیاید دست من را بگیرد آب من را گرم کند، خدا 
نکند، آخر بی شرف من چی می ماسد بهم دروغ ببندم به آن پیرسگ ولدزنا، 
هان ـــ که یکهو بلند شدؤ تندی به بلندشدنش پریدم از جام که ناغافلی خوردم 
زمین اما خب بچه ها گرفتندش، نفس نفس می زدؤ بدجور به هم ریخته بود، 
صداش را بلند کرد که می دانی چی ست کچل، تازه از زمین بلند شده بودم ؤ 
داشتم تک ؤ پهلوهام را می مالیدم که به صداش قدمی کشیدم عقب، گفت رفته 
بودم خانه ی شخصی »آن روزی رفته بودم مشغولیِت صغرا شخصی، بعِدظهر بود، 
دیدم خانه ی پیرسگ هم قشنگ همان جاست قشنگ رخ به رخ خانه ی شخصی، 
گفتم صغرا این یارو را می شناسی، گفتش کی، گفتم این روبه رویی، گفتش هان، 
گفتم کی هست این پیرسگ، گفتش نظرکرده ست، گفتم چی، گفتش به خدا 
الل بشوی یک حرفی بزنی الل بشوی هیچی خوب ؤ بد ببندی پشت سرش 
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پِخی شخصی،  گفتم  خدا،  به  نظرکرده ست  احمد  بشوی  الل  خدا  به  احمد 
چی،  پس  گفتم  الاالهه الللاله،  گفتش  پس،  توست  عمه بزرگه ی  نظرکرده ی 
گفتش معلم ست احمد خیلی شنیده ام شب ها نان می برد برای مردم، تو بگو 
عارف مسلک ست، گفتم کی، گفتش آقابولقاسمی دیگر، گفتم بعدش، گفتش 
یک بچه ای دارد، می گفتند بچه ی برادرش ست یا بچه ی کس ؤ کارش چه بدانم 
بالخره هستش خب، گفتم خب، گفتش هیچی دیگر همین، بزرگش می کند، 
بدبخت عقب مانده هم هست، گفتم کی، گفتش بچه دیگر، گفتم عقب مانده 
تویی شخصی که افتاد به گریه، من هم گذاشتم سیِر سیر زار بزند، رفتم سر 
خرپشته ببینم داستاِن نظرکرده چی هست که یا خوِد خدا، کافر نبیندؤ نشنود، 
دیدم پنجره هاش بازندؤ یک رختخوابی افتاده کف اتاق، اولش سر بچه را دیدما 
هی راست ؤ چپ می شد، دلم آتش گرفت که این چه حکمت ست خدا، یکی را 
تو دهی از جان ؤ از ُملک یکی را تو کنی آواره از ُملک، چه حکمتی ست توی کار 
بهتر می داند که دیدم یکهویی  ارحمرراحمین ست ؤ خودش  خدا که خودش 
الالهواکبر، دیدم خوِد نظرکرده اش هم نشسته پای رختخواب، دیدم دارد دامن 
بچه را می زند باال، بیچاره بچه می دیدما هی سرش را چپ ؤ راست می کرد هی 
به زباِن بی زبانی تقال می کرد خالص شود اما مگر می شد، دلم کباب شد به خدا، 
عفت ست دیگر، عقب مانده جلومانده ندارد که عفت ست خب، گفتم صغی، اشاره 
کردمش که زن بیا باال ببین عارفت چه می کند، تندی پرید آمد اما یا خود خدا 
خودت ارحمرراحمینی خدا، تا آمدؤ تا دید که دامن بچه کجاست دو دستی 
َشَپلَخت گذاشت به سرش از هول همین جور عقب عقبکی رفت ؤ بدبخت دو قدم 
مانده بود بیفتد از پله، خب باورش نمی شد، هی می زد به سرش هی شیون 
می کشید هی شپلخت هی شیون می کرد، باورش نمی شد عین شما، شما هم 
خرتر از صغی شخصی، کی بیفتید از پشت بام الالهواعلم ـــ که فنچول از سر 
خریتش پرید به حرفش که حاال چی »حاال که چی، می خواهی هوار کنی سِر 
کس بودی بهت خواب نما شده ـــ که گفته نگفته َچَکش را خورد از شلخت 
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»ببین من را بچه خیس، یک بار دیگر دهانت را وا کردی نکردی، اُنُظر، اگص 
دیس امک و اخلی بحلگک، فهمیدی ـــ بیچاره فنچول نالید که چرا فحش 
می دهی احمد گفتم که می خواهی، »گه خوردی گفتی ـــ اما صدایی دخالت 
کرد »خب حرف حق می زند ننه مرده، نمی خواهی که ـــ نه، صدای احمد بریدش 
که نه »دیروز رفتم صیغه کردمش ـــ الکی می گفت، دروغ بود اما بود ؤ می گفت 
خبرش  ولی  بچه ها  شب نشینی  نرفتم  دیگر  آن شب  بعِد  همیشه،  همه جاؤ 
می رسید، شب ؤ روز توی خانه می ماندم ؤ فکر می کردم چه خواهد شد، شلخت 
چی گفته بود به شخصی که حاضر شده بود پشت آقای نظرکرده اش حرف 
ببندد، نمی فهمیدم، باید می رفتم خبرش را می دادم به بولقاسمی اما خب کنکور 
نزدیک بود ؤ هی دلگرم می کردم خودم را که بعِد کنکور می روی، مژده می دادم 

خودم را که هنوز وقت هست

فـصـل
        توی خانه پشت میز می نشستم ؤ می گذاشتم باد مستقیم بخورد به 
آینه ای کوچک ؤ  یادم هست کنار کتاب هام  برای کنکور می خواندم ؤ  آ ن جام، 
نقره ای گذاشته بودم روی میز ؤ وسط درس خواندن هام هر از چندی خودم را در 
آن می دیدم البت تکه ای از خودم را که آینه کوچک بود حدودن قِد کف دست 
یا بیشتر که می شد تنها قسمتی از صورتت را درش ببینی ؤ آن هم برای خودش 
کلی بود، برای خاطر همین هر بار نگاش می کردم می خواستم جاهای نادیده ای 
را نشانم دهد جاهای نادیده یا پنهان جاهای گم جاهای فراموش شده ی صورتم، 
هر بار هم یک قسمت، هر بار یک تکه از خودم را توش می دیدم ؤ با هر نمایشش 
بود،  کوچک  آینه  می کردم،  روشن  فرق هایی  ربط هاؤ  خودم  خودم ؤ  میان 
یک دفعه اش فقط فاصله ی پاییِن ابروی سمِت چپم را تا آن جا که چشم ؤ گونه ؤ 
آن کشیدگی باریک لب بود دیدم، یک بارش پیشانی ام را تا روی ابروؤ نیمی از 
چشم ؤ باالی بینی، یک نماش هم آن گوش ؤ گونه ؤ فقط همین، و یا وقتی بینی ام 
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با دو خِط اریِب پای پره ها توی کوچکِی آینه در نظر می آمد، هر دفعه یک تکه ؤ 
هر تکه منتهای انتظاری که می شد از خودم داشته باشم، هر بار بنا به حالت ؤ 
فاصله ای که آینه داشت می شد چیزی شبیه ؤ متفاوت با پیش تر ساخت، هرچه 
آینه را دورتر یا نزدیک تر می کشاندی هرچه رویه اش را سوی خودت یا سوی 
بیرونت می گرفتی خوِد تازه ای را می شناختی ؤ این حِد باالیی بود از شناسایی، 
می خواستم هر بار از زاویه ای ناشناخته نگاه کنم خودم را، هر بار جدیدترؤ هر 
بار جدیدتر، هر بار متفاوت ترؤ هر بار شبیه تر، اصلن تو گفتی همان تکه آینه شده 
باشد من، انگار که تکه منی توی دستم می گرفتم ؤ هی می خواستم ادامه اش 
دهم، بی سیرمانی آن قدر خودم را در آن تکه آینه می دیدم ؤ آن قدر قِسم های 
مختلفی از صورتم را در آن می یافتم که می شد گفت پازلی از خودم ساخته بودم 
پیش خودم ؤ می توانستم ادعا کنم کسی شده ام با صورتی که هی صورت های 
دیگری می سازد برای خودش که در نهایت همیشه هم صورت خودش ست، 
این همه را مدیون آن آینه بودم آینه ای کوچک ؤ نقره ای که آن روزها مد شده 
بود ببرند قبرستان ؤ بگذارند بر مزار عزیزان شان اما من چرا خریده بودمش، 
تقریبن به کاری نمی آمد، آن روزها خیال می کردم کسی که مرِگ عزیزی را 
از سر گذرانده برای آن که فکر ؤ خیال ؤ قلبش آرام شود از آن آینه ها گرفته ؤ 
بُرده گذاشته روی مرمر سفید گور آن عزیزش، هر بار هم به چنین آینه هایی 
می رسیدم ناخودآگاه تمثال کودکی یا کسی که تظاهر ناکامی بود در آینه ها برایم 
شکل می گرفت، شاید هم اشتباه می کردم اما در خیالم عزاداراِن آن تمثال ها را 
می دیدم که لحظه لحظه در جنگ با خودشان بودندؤ برای آن که تصویر مرگ 
را از آینده ی عزیزشان دور کنند، و یا برای آن که تصویر آن عزیز در نظرشان 
با مرگ مخدوش نشود از آن آینه ها گرفته با دو تا شمعدان نقره ای کوچک 
گذاشته اند روی قبر آن طفل پرپرشده یا آن جوان ناکام شان، آینه ؤ شمعدان 
کوچکی که هم یاد کوچکی فرزند بیندازدشان، و هم یک حجله ی کوچک باشد 
برای آن کسی که توی قبر خوابیده، این جور شاید آرام می گرفتند اما شک دارم 
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آرام شده باشند یعنی مطمئنم که آرام نمی شدند ؤ تنها داشتند خودشان را آزار 
می دادند، مثل رابطه ی آن المِپ روشن ست با آن المپ سیاه، بیچاره ها باید 
آن قدر به آرام کردِن خودشان خیره شده باشند که دیگر نمی توانستند در آن 
آرامشی را ببینند، حتمن رسیده بودند به همان روح اشیا، چیزی کاملن مخالِف 
آرامش اما این آن وقت ها برایم چه اهمیتی می شد داشته باشد که آن وقت ها 
داشتم برای کنکور آماده می شدم ؤ حتا به فکِر نبودِن شیث ؤ بودِن بولقاسمی 
هم نبودم، آن روزها دفترچه ی بزرگی خریده بودم تا جواب تست های آزمایشی 
کنکور را در آن بنویسم، زندگِی آدِم کنکوری چیزی نیست جز تست ؤ پاسخ های 
چهارگزینه ای اش، سوال اول پاسخ ب سوال دوم پاسخ الف سوال سوم پاسخ 
ب سوال چهارم پاسخ دال سوال پنجم پاسخ ب سوال ششم پاسخ جیم سوال 
دهم پاسخ الف سوال صدم پاسخ دال سوال هزارم پاسخ الف، سوال ها حتا اگر 
به شماره ی صدهاهزار هم بود پاسخ ها تنها می توانست یکی از این چاهار گزینه 
باشد الف ب جیم دال، تنها یکی از همین جواب ها، الف ؤ ب ؤ جیم ؤ دال، همه اش 
دلم برای این ها می سوخت انگار به این چاهار حرف ظلم مضاعفی می شد ؤ بار 
تمام جواب ها را باید این چند حرف می کشیدند، باقی حروف انگار اصلن وجود 
نداشتند یا وجود داشتند ؤ نمی خواستند به هیچ کاری بیایند، نکند واقعن وجود 
نداشته اند، برای خاطر همین برای خاطر باور خودم باید می گشتم پی شان ؤ 
پیدای شان می کردم، نوشتم الف ب پ ت ث جیم چه حه خه دال ذال را زا میم 
نون الم عین غین صاد ضاد یا واو ف قاف سین شین دیگر یادم نیامد، زور هم 
نزدم، اگر بودند ؤ من یادم به شان نرفته بود یعنی اصلن وجود نداشتند، اگر هم 
وجود داشتند بیهوده بود هی به شان فکر کنم، موجودیت هر چیزی اگر ملموس 
نباشد فرقی نمی کند با نبودنش، برای خاطر همین شاید قدیمی ها ابجد هوز 
حطی کلمن می کردند، حروف برای شان معنی داشت مقدس بود وگرنه مثل 
من باید از یادشان می رفت، چیزی که آن ها توی همین بیست سی حرف دیده 
بودند باید خیلی بیشتر از ظاهرشان بوده باشد که همه چیزشان را اعداد ؤ اشیا ؤ 
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رازهای شان را با همین ها مقیاس کرده اند، الف را با یک ؤ با هزار، ب را با دو، جیم 
را با فالن ؤ ااِل آخر، مثل حروف نام خودم که چیزی بیشتر از ظاهِر چند حرف 
بودند اما چرا یادم آمد به نام خودم، نمی دانم، همان جا کنار دفتر نوشتمش، 
آشناترین چیز عالم بود برای من، دوباره نوشتمش، باز هم، و باز هم، ربط عجیبی 
داشتم با این نام، شروع کردم جدا جدا نوشتن حرف های نامم، جلوه ای جدید 
بود که حتا نمی توانستم باورش کنم این نام خودم ست، چند حرف که ممکن بود 
نام من هم باشد اما این تنها یکی از امکاناتش بود ؤ می توانست خیلی چیزهای 
دیگر هم بشود، اصلن شاید برای همین ست حروف را سوار هم می کنیم که 
حروِف تک ؤ جدا افتاده یک شکل از هستی ست ؤ حروِف سوار برهم نیز شکلی 
دیگر، توی فارسی وقتی به کلمه ای برمی خوری حواست نیست که این از اجزایی 
تشکیل شده، انگارکه از ابتدای هستی همین طور بوده یکه ؤ تنها، متشکل ؤ در 
خود بسنده شاید هم دور از دسترس ؤ دور از شناسایی، حرف ها را می دیدم ؤ 
برایم عجیب بود که آشناتریِن هستی ام این قدر دور شده باشد از من، نامی که 
از کودکی کنارم بود آن قدر ناشناخته می نمود که گفتی برای اولین بارست دارم 
به آن به تک تک اجزاش به وجودش واقف می شوم، حرف به حرفش برام تازگی 
داشت انگار دنیایی درون شان بود ؤ فکر می کردی که دنیاها بعضی هاشان از تو 
دورند ؤ بعضی ها به تو نزدیک، چنان نزدیک که انگار خوِد تو هستند، گفتم بیایم 
میان نزدیک ؤ دورها را مشخص کنم، شروع کردم به حذف کردِن حرف هایی 
که دور بودند از من انگارکه اضافی، آن هایی که اگر نبودند هم خللی در من ؤ 
در نامم وارد نمی شد خط زدم، از آخر شروع کردم ؤ خط زدم تا رسیدم به آن 
دوتای نهایی به حرِف اوِل اسِم کوچک ؤ حرِف اول اسِم بزرِگ خانوادگیم م ع 
این ها نزدیک تریِن حروف بودند به دنیای من انگار تنها حروِف اصیل نامم که 
به اتکاشان می شد اصل خودم را بشناسم از اصل های دیگر، م ع، اما باز نمی شد 
که تنها همین ها بمانند، این ها فقط ؤ فقط دو حرف بودند که حتا خودشان 
هم نام هایی داشتند ، نمی شد همین طور بدون رجوع به اسامی شان صداشان 
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کرد که م میم بود ؤ ع هم عین، باز فرقی نمی کردؤ می شد حروف این اسامی 
را هم جداجدا نوشت ؤ از انتها شروع کرد به خط زدن اضافات شان، دور باطل 
بود، همان طور که بودند باید قبول می کردم این میم عین را، حداقله خودشان 
جوهر خودشان بودندؤ جوهر من، قبول کردم شان، دلم خواست خودم را میم 
عین صدا کنم بعد از این، خالصه ؤ چکیده ی نامم بود حتا چکیده ی خودم، 
شگفت زده هی پشِت هم این میم عین ؤ میم عین ها را می نوشتم ؤ می نوشتم 
میم عین میم عین میم عین میم عین میم عین داشتم به شناخت جدیدی از 
خودم می رسیدم که پیش از این وجود نداشت، یک بار جوهر ؤ خالصه ی خودم را 
می شناختم یعنی می نوشتم ؤ یک بار خردشده ؤ گسترده ی خودم را می شناختم 
یعنی می دیدم، یک بار روی کاغذ ؤ یک بار توی آینه، و همین طور ادامه در ادامه 
که دیدم دفترچه پر شده از میم عین، فکرم رفت به آینه، نکند آینه هم پر شده 
باشد از، که صدای مادرم بلند شد، تندی لباس پوشیدم ؤ رفتم بیرون، »دوستت 
آمده دم در ـــ دیدم فنچول ست یا شاید کس دیگری که در هر حال من نبودم 
میم عین نبود فنچول بود، گفت بدو برویم، گفت چیزی نگو فقط بدو برویم، 
و تندی راه افتاد، به ناچار پشت سرش دویدم، توی راه گفت احمد شلخت 
کار خودش را کرده ؤ مردم جمع شده اند پشت درِ خانه ی بولقاسمی، داشتیم 
می دویدیم، به شنیدن نام بولقاسمی ؤ شلخت انگار چیزی کسی بهم نهیب می زد 
»دارد دیر می شود بدوـــ با تمام توان می دویدیم بی که نفسی تازه کنیم مثل دو 
تا نَرُگرازِ جوان می دویدیم، نزدیک خانه ی بولقاسمی شده بودیم اما می دویدیم، 
نفس مان بند آمده بود ؤ نمی شد دیگر دوید اما می دویدیم، نمی شد اما مجبور 
بودیم، می دویدیم تا که رسیدیم به کوچه، شلوغ بود پس هنوز شروع نکرده 

بودند، ایستادیم

خانه ی بولقاسـمی
جمعیتی عجیب جمع شده بود دِم درِ خانه ؤ فریاد می کشید،    
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احمد میاندارشان بودؤ آن وسط هی بر سر ؤ سینه اش می زد ؤ فریاد می کشید، 
با مشت ؤ لگد می گذاشت توی درؤ برمی گشت ؤ فریاد  می رفت دم در خانه ؤ 
می کرد ؤ  نگاه  را  آدم ها  آن  تک تک  توی چشم  بود،  بلد  را  کارش  می کشید، 
می رفت ؤ می آمد، الم شنگه ای راه انداخته بود، یک بار رفت صورت یکی را توی 
دست هاش گرفت ؤ بلندبلند چیزهایی گفت، بعد ولش کرد ؤ رفت سمت دیگر 
جمعیت ؤ باز صورت کس دیگری را گرفت در دست ؤ باز همان ؤ همان ؤ همان، 
اما کسانی صداش را خفه کردند، دوباره  بلند شد که بشکنید در را  صدایی 
صدای شیون ؤ گریه آمد، از نفس افتاده رسیدیم به جمعیت، همان جا گوشه ؤ 
کناری خم شدم نفسی تازه کنم، دستم ستون شدؤ مایل نشست به زانوهام تا 
تا نشوند، آخر چرا آمده بودم، صدای شیون ؤ گریه داشت بیچاره ام می کرد، آمده 
بودم آن جا برای چه، نمی دانستم، صدای فریاد احمد چیزی گفت ؤ صدایی از 
باالی بام خانه ای جوابش داد »هنوز زنده ست ؤـــ بعد با صدای سوزداری فریاد 
کشید »دارد توی خون خودش دست ؤ پاهای آخر را می زند بیچاره ـــ انبوه 
گریه ها، که شلخت را آشفته تر می کرد، تندی دوید سمت در ؤ با فریاد چنان 
بر درش کوفت انگار پدرش را آن تو گرفته اند به باد کتک، حتا بدتر از این، 
گرفته اند زیر ضربات قمه که معلوم نبود از کجا ؤ چه گونه هی فرود می آمدندؤ 
هی فرود، خودم را کشاندم توی جمعیت، انبوه گریه ها، زن ها کناری جمع شده 
هی خودشان را می زدندؤ هی خنج می کشیدندؤ من دلم می سوخت، میاندارشان 
زنی خوش چهره با لباسی سیاه بود، الغر ؤ کشیده، نه مثل احمدؤ نه کم تر از او 
ناله ؤ شیون راه می انداخت، حتمن خود لکاته اش بود، صغرا، صغرا شخصی تنش 
را چنان با مشت می زد دل آدم کباب می شد، وسط ناله هاش هی هوار می کشید 
احمد »احمد احمد احمد یک کاری بکن احمدم کاری بکن ـــ احمد هم شیر 
شده باشد انگار هی می رفت ؤ با مشت هاش بر در می زد، دلم برای تن نازک 
صغرا، و برای بولقاسمی ؤ اتفاقی که داشت می افتاد می سوخت که ناگهان وسط 
آن همه آدم چشم احمد افتاد به من، داغ دلش انگار تازه شد شاید هم داغ آن 
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تفی که تهش را تر کرده بود، دوید سمتم ؤ تا بجنبم یقه ام را چسبید ؤ کشاندم 
وسط معرکه، فریاد می زد ؤ مثل مرغ عزا می کشاندم این سو ؤ آن سو، چنان فریاد 
می کشید که فکر کردم حاالست از هوش بروم ؤ بیفتم توی بغلش که ای کاش 
از هوش رفته بودم ؤ مثل شهیدی توی بغل آن شمِر بِن ِذلجوَشن فرو می افتادم 
اما دریغ که اتفاقات مطابق میل ما پیش نمی روند ؤ نمی شود، شمر هلم داد توی 
جمعیت ؤ داد زد »بیایید، این هم شاگرد همان شیِر ناپاک خورده  ـــ همه توی 
این شهر انگار به ناپاک عالقه دارند، آن از قبرستان شان ؤ این هم از این شمرشان 
که داشت انبوه جمعیت را َجری می کرد سرم را زنده زنده از تنم بکنند، یکی دو 
نفری هم دویدند به این نیت تا سرم را بُِبَرند ؤ بیندازند روی سینه ام اما فریادی 
برنامه اش  یکه خورد،  پلیسا دارن میان، کشاندشان عقب، شمر  که می گفت 
حداقله برای من به گل نشسته بود، تفی انداخت ؤ برگشت با لگد گذاشت میاِن 
در، چنان که گفتم االن ست در ؤ خانه اش با هم خاک شوند اما نشد، دوباره 
برگشت عقب ؤ فریاد زد »ای لعنت خدا بر جان ناپاک شیطان ـــ و هم زمان 
خودش را چنان روی در انداخت که دو لنگه اش از هم وا رفت ؤ شمر سکندری 
خورد تو، شوکه شده بود، همان طور برای لحظه ای سر جاش ایستاد ؤ بعد فریاد 
کشید »الالهواکبر الالهواکبر الالهواکبر ـــ انگار می ترسید وارد خانه شود، منتظر 
صدای الالهواکبر جمعیت ؤ ورود پلیس ها بود که سررسیدند، هر دو هم صدای 
فریاد ؤ هم پلیس ها، و هم ناغافلی من که پشِت سِر شمر همراه جمعیت ؤ پلیس 
سریدم توی خانه، شمر می دوید توی اتاق ها  از این اتاق به آن اتاق از آن یکی 
به این یکی، و هی هر طرفی َسَرکی تا آخرش وسط یکی شان ایستاد، مکثی 
کرد ؤ بعد به فریادی بر سرش کوفت ؤ خودش را یک دفعه انداخت روی چیزی 
کسی جنازه ای که حتمن جنازه ی دختر بولقاسمی باید می بود، گریه می کرد ؤ 
روی سرش می کوفت اما صدای الالهواکبرش هم چنان بلند بود، توی گریه ؤ توی 
آن گرفتگی صداش بعِد آن همه فریاد، الالهواکبرش چه قدر دلنشین شده بود، 
دلم براش می سوخت حتا فکری می شدم مردی ست میان حجله ی دامادی که 
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جنازه ی معشوقه اش را یافته ؤ دارد ضجه می زند، دلم برایش می سوخت، محِو 
نگاهِ شمر ملتفت آن جمعیتی که بیروِن اتاق فریاد می کشید ؤ می خواست بیاید 
تو نبودم اما اتاق بیشتر از این که جا نداشت، پلیس ها هم نمی گذاشتند کس 
دیگری وارد شود، محِو کردوکارِ شمر شده بودم که به یکباره دیدم آن وسط 
دارد تکان می خورد، ترسم گرفت، خودش هم انگار ترسیده بود که جنازه ای دارد 
زیرش تکان تکان می خورد، چنان رعشه ای گرفت تنش که یک لحظه صدای 
الالهواکبر دلچسبش قطع شد، دست کرد زیر خودش حتمن روی شکم جنازه 
انگار پی چیزی می گشت، دستش را کشید بیرون، خون بود، حجمی از خون 
گرم انسانی که همین چند لحظه قبل باید مثله شده باشد، با کشف بزرگش 
بلند شد ؤ دستش را انگار پرچم پیروزی اش باشد برافراشت ؤ فریاد کشید، شاید 
می گفت الالهواکبر اما صداش از جای دیگری بود ؤ حرکت لب هاش چیز دیگری 
می گفت، لب هاش به کینه ؤ به عادت قدیمیش می گفتند »مادرسگ ولدلحیض 
را دیدی چه کردم ـــ اما صدای دیگری به گوش می آمد، لب هاش به فحش های 
ناموسی وا می شدند از هم اما صدای شمر چیز دیگری می گفت که یکهو تندؤ 
مقطع تو گفتی صدای انفجار عطسه ی مردی باشد، به آنی صدایی بلند شدؤ 
اتاق را درون وسعتش گرفت ؤ هر چیزی را به لحظه ساکن کرد، صدا صدای 
شلیک گلوله بود ؤ گلوله برایش فرقی نمی کند به هوا شلیک شود یا توی گوشت 
تن یکی، کارش ساکن کردن ست ؤ کارش را به خوبی انجام داد در آن لحظه، 
همه ساکت شدند ؤ تنها حرکات دستان پیروز ؤ خونی شمر در هوا ماند ؤ حرکت 
دخترک افلیج روی زمین، پلیسی فریاد زد »گم شید بیرون ـــ و جمعیت عقب 
رفت، پلیس جمعیت را عقب می راند ؤ شمر داشت درست روبه روی صورتم پیش 
می آمد عینهو فیلمی که با سرعتی پایین پخش شود، شمر به آرامی، به آرامی ؤ 
آرامشی که اجزای یک جنین رشد می کنند سراغ من می آمد، رسید روبه روم، 
هم چنان که دست هاش را تکان می داد شنیدم فحش می دهد، خواستم چشم 
ببندم اما تا بخواهم ؤ تا بشود، دست خونی اش را کشید روی صورتم، گرم بود، ُگر 
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گرفتم، خودم را پرِت دیوار کردم ؤ دستی گرفتم به صورتم، سرخ بود، سرِخ خون، 
چیزی نفهمیدم، نگاهم چرخی زدؤ دیدم دخترک را روی دست ها می برندؤ 
چیزی ازش چکه می کند که خون بود که از پشت پاها که از آن جا که صداش به 
خودم آوردؤ شنیدم »نمی خواهی ادامه دهی ـــ گفتم چی، »ساکت شدی چرا، 

داشتی از آن تابستان می گفتی ـــ آن تابستان، پرسیدم تابستان

فصـل
        تا کجا گفته بودم، »زیاد نگفته بودی، تا آن جا که همه ی چیزها جمِع 
اضدادند ؤ آن تابستان که ما کوچ کردیم سلیمانیه انگار چیزی شده بوده ـــ 
گفتم آهان، و ساکت شدم، نگاهش کردم که چه گونه نشسته روی صندلی، 
تنها صندلِی اتاق، نمی خواستم چیز بیشتری بگویم، به او دیگر نمی خواستم 
انگار شیِث  بود  بود، چیزی درش  نظرم عجیب  بگویم که در  بیشتر  چیزی 
سابق نیست، چشم هاش همان بود، گونه های استخوانی اش همان بود، موهای 
آن طور  همیشه  مثل  روشن،  نه  بود ؤ  تیره  نه  پوستش  همان،  هم  مواجش 
جوری  را  دستش  دو  صندلی ؤ  روی  بود  نشسته  جوری  مانده  یادم  به  که 
ترکه ای  فقط  نبود  قوزی  اما  قوزی ست  انگاری  بود  گذاشته  زانوهاش  روی 
نبود ؤ  آخر مثل سابق  بگویم،  این شیث  به  بیشتری  نمی خواستم چیز  بود، 
نبود  البت هیچ فرقی  را خوب می فهمیدم، توی چهره ؤ توی حرکاتش  این 
که حاال  بودم  آن قدر خیره شده  نبودش  به  با شیِث سابق، چه بدانم، شاید 
از نبودنش را می دیدم ؤ روِح شیث پررنگ تر از خودش شده  همه جا شکلی 
بود، رو گرفتم بهش »می دانی چی ست شیث ـــ نگذاشت حرفم تمام شود 
»شیث نه، علی ـــ شیث دو بار نبود، تو دو بار نبودی شیث، یک بار به اجبار 
رفتی سلیمانیه تا سفرت آغاز شده باشدؤ یک بار هم رفتی بمبئی تا بمیری 
که ُمردی »می دانی چی ست علی ـــ نه، نمی خواستم ادامه اش دهم، هر چه 
بیشتر نگاش می کردم مطمئن می شدم فرقی نکرده با شیثی که پیش تر بوده، 
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به ناچار می گویمش علی »اول ها خیال می کردم این سطوح رنگی یا این منابع 
روشنایی تنها نمونه های آن جمع اضدادی اند که گفتی اما بعدتر نمونه های 
دیگری هم پیدا شدندؤ حاال یادم نیست چه بودند مثلن فصل های مختلف 
سال یا شکست های سیاسی احزاب یا انتظارؤ وضعیت آدمی اما آن یکی را که 
اصلِ کاری بود بعدترها پیداش کردم ؤ دانستم این شکل تجزیه ؤ تحلیل طبیعی 
را می شود با آدم ؤ آدمی زاده هم امتحان کرد، آدم ها هم می توانند مثل سطوح 
رنگی یا نور خورشید عمل کنند ـــ خودم را روی تخت جابه جا کردم ؤ تکیه 
دادم به دیوار، مکثی کردم تا نگویم آن قدر به نبودنت خیره شده بودم که هرجا 
سرمی چرخاندم می دیدمت حتا پررنگ تر ؤ شفاف تر از اینی که حاال هستی، 
به ناچار گفتم آن تابستان »هوا آن قدر گرم شده بود که همه ترجیح می دادند 
توی خانه هاشان بمانند، پدربزرگ هم همین را نیت کرده بود ؤ همه اش توی 
خانه می ماند، سِر ادب ؤ احترام صدای آهنگ ها را بلند نمی کردم، می دانی که 
موسیقی با صدای کم اصلن مزه ای ندارد، تازه درس ؤ کنکور هم بود، گفتم 
خب گوش نمی کنم ؤ دستگاه پخش را دادم به اَبُدل، تا کنکور یک دو سالی 
داشت هنوز، دستگاه را برده بود زیرزمین ؤ با هدفون گوش می داد بهش، با این 
بخشش تنها کارم شده بود درس خواندن، الاقل بهتر بود کتاب ؤ دفتر دست 
بگیرم تا چیز دیگری، کتاب دفترهام را دست می گرفتم ؤ می رفتم توی خواب ؤ 
خیال، وقتی آدم برنامه می ریزد توی سه ماه فقط یک کار انجام دهد تازه 
آن وقت می فهمد زمان ؤ وقت چه ارزشی دارد ؤ تازه آن وقت ست که باقِی کارها 
براش شیرین می شود، برنامه می ریزی برای یک مدتی فقط روی انگلیسی کار 
ناپیدای  از سوراخ های  را  عربی خودش  می بینی  هنوز شروع نکرده  اما  کنی 
ذهنت می کشد تو انگار فقط همین مدت کوتاه را مهلت داری ؤ انگار همین 
تمام  به اندازه ی  نپردازی  بهش  اگر  زندگی ات ست ؤ  بزرگ ترین مشکل  عربی 
تاریخ افسوس خواهی خورد، چنان اهمیت پیدا می کند این عربی که می بینی 
چاره ای نداری جز ول کردن انگلیسی، حاال نوبت عربی ست ؤ باید شروع کنی به 
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آموختنش اما مهلت اندک ست ؤ تمام که می شود تو نه انگلیسی آموخته ای نه 
عربی، عینهو کنکور، تا کتاب ؤ دفترت را باز می کنی همه چیزها ؤ همه فکرهای 
عالم یک دفعه هجوم می کنند به سرت ؤ به اجبار فقط کتاب دست می گیری ؤ 
کتاب به دست می روی توی خواب ؤ خیاالت اما دریغ از یک هیکل زنانه ؤ یک 
عشوه ی آب آور، همه ی ِگل ها سنگ می شوند یکباره، تف به هر چه شانس ـــ 
چی دارم می گویم، به این شیث بیشتر از این نمی شود اطمینان کرد، نمی شود 
بهش گفت همه اش توی خیال هام سایه ی مردی بوده که هی نزدیک ؤ هی 
دورتر می شده، نمی شود بهش گفت که نمی شد شناختش، که توی سیاهی 
هی می خواستم چیزی آشنا را از ورای باریکه ای نور که افتاده بود روی گونه ؤ 
بینیش تشخیص دهم یا حداقله حرکتی را که از عادتی قدیمی ناشی شده 
تا الاقله هویت سایه معلومم شود، نمی شود به شیث گفت که ناغافلی دیدم 
از میان سایه دارد خود من می زند بیرون، دقیقن برعکس روح اشیایی که 
می گفتم این بار آن قدر به روح آن اشیا خیره مانده بودم که خود شی بر من 
ظاهر می شد، از توی سیاهی خوِد من را می دیدم که چه طور راه می روم که 
چه طور نگاه می کنم که چه طور کتاب دست می گیرم ؤ با خودکار می نویسم 
که وقتی باد پنکه می خورد به آ ن جام چه قدر مسرور می شوم ؤ نگاهم به پرده ی 
افتاده ی اتاق چه قدر مغموم می تواند باشد که میم عین حاصل آن سیاهی ست ؤ 
این که روبه روی تو ایستاده از سایه زاده شده ست نه از یک نام »گفته بودم 
که احمد شلخت کینه گرفته بود از بولقاسمی ـــ گفت آره گفته بودی، گفتم 
خب »کینه اش بالخره کار خودش را کرد، بالخره یک روز مردم جمع شدند 
می کشیدند ؤ هی  هوار  کنند، هی  تکه تکه اش  می خواستند  خانه اش،  دِر  دِم 
بر سر ؤ سینه هاشان می زدند، من هم رفته بودم، نه برای آن که تکه تکه اش 
کنم نه، برای خاطر خود بولقاسمی رفته بودم ؤ فکر می کردم اگر بفهمد برای 
قبِل  بولقاسمی  اما خب  انتخاب کرده ام چه خواهد کرد  نام جدیدی  خودم 
این ها رفته بود، قیامتی بود، مردم داد می زدند، عربده می کشیدندؤ هل من 
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مبارز بود که می شنیدی، فکر می کردند بولقاسمی دخترش را با چاقو کشته ؤ 
فرار کرده، یک  چند نفری روی بام خانه ها گزارش می دادند که نمی دانم حاال 
این وری شده حاال آن وری شده حاال این وری، می گفتند دخترک بیچاره دارد 
توی خون خودش غرق می شود ؤ هی پلیس ها را لعن می کردند که چرا دیر 
کرده اند، خون شان به جوش آمده بودؤ سرخی صورت هاشان آدم را می ترساند، 
عجله داشتند که آخر در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نبود، بالخره هم 
در را شکستند ؤ ریختند تو، دخترک را روی دست گرفتند ؤ بردند بیمارستان، 
هلهله می کردندؤ آماده می شدند برای جشن پیروزی که شب پلیس اعالمیه 
دادؤ اعالنش گه زد به شادباش شان که آن همه دود مال کباب نبوده ؤ خر داغ 
بودند،  شده  پکر  وباگرفته ست،  خِر  همین  مال  کباب شان  گوشت  کرده اند ؤ 
ندارد ؤ  مشکلی  دخترک  کرد،  منتشر  را  اعالمیه اش  شب نشده  پلیس  همه، 
سالم است، سالم هم که نه، اصلن دخترک عقب مانده ی ذهنی بود ؤ این که 
اعالم کردند سالم است منظورشان جای تیر ؤ زخم های خیالی بود که مردم 
می گفتند بولقاسمی زده به دخترش تا کسی نفهمد هر روز ؤ هر شب دختِر 
خودش را می کرده آن هم دختِر عقب افتاده ی خودش را، پلیس اعالم کرده 
بود دخترک باکره است ؤ جای هیچ جراحتی حتا در مقعدش هم نیست، آب 
برای شان  تابستان  ریختند روی دست هاشان، آن شبیه خوانی ظهر  را  پاکی 
کوفت شده بود، جوری که اگر بعدها یادشان می افتاد به آن ظهر، جای حس 
انترهای  کون سرِخ سیرک فرض می گرفتند،  را  باید خودشان  ثواب ؤ تقدس 
حیف آن همه آفتابی که خورده بود به مالج شان، به هر حال، بعِد آن سیرک 
تابستانی بولقاسمی را کسی توی شهر ندید، نه توی شهر خودمان که حتا 
یا  را دیده  بولقاسمی  نگفت  برای یک بار هم  توی فالن شهر ؤ فالن جا کسی 
چیزی درباره اش شنیده، به ناچار یا به عمد همه فراموشش کردند انگار اصلن 
چنین نامی وجود نداشته، بگذریم، این ها ربطی به من ندارد ؤ داستان من چیز 

دیگری ست
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فصـل
          نفسی کشیده حجم سینه ام را پِر هوا کردم ؤ بعد به آرامی ؤ ممتد دادمش 
بیرون که این شکل نفس کشیدن همیشه ضربان قلبم را تندتر ؤ تندتر می کند ؤ 
نمی گذارد تمرکز کنم روی کارها ؤ حرف هام، که مجبورم می کند چند ثانیه صبر 
کرده ؤ چشم ببندم تا همه چیزی به شکل طبیعی اش برگردد اما چه جای صبر 
که باید می گفتم ؤ شیِث منتظر را بیش از این نباید منتظر می گذاشتم، پس 
ماندم، قبِل بازکردن چشم هام پیش از آنی که شیث دهان وا کند تندی گفتم 
بچه را که بردند دیدم هنوز مانده ام توی خانه اش »فکر می کردم کسی توی خانه 
نیست شاید هم واقعن کسی نبود، چه بدانم، انگار که خواب باشم ؤ این ها همه شان 
توی خواب ؤ رویا رخ داده باشند اما نه، رویا نبود، بیدارِ بیدار می دیدم که روبه روم 
روی آن روفرشی کهنه رختخواِب خالی ؤ خیسی افتاده ؤ آن قدر دیوارها ؤ کنج های 
بی وسیله ؤ  باشد،  بوده  این جا  کسی  اصلن  می کنی  که شک  خالی ست  خانه 
بی تزیین چنان که آن آینه ی بی قاِب روی دیوار تاللویی گرفته بودؤ عینهو یکی 
را لک ؤ پیسی  بودؤ گوشه کنارهاش  اما خب، کهنه  شی قیمتی می درخشید 
گرفته بود، رفتم جلو، با دو سه تایی میخ چسبانده بودندش َگل دیوار، رفتم جلو، 
می خواستم توی آینه ی آن خانه خودم را ببینم شاید چون آینه ی بولقاسمی بود 
این طور می خواستمش، می خواستم آن میم عین را توی آینه ی کس دیگری هم 
ببینم اما نه آینه که آن جا، آن جاِی نبودن نظرم را گرفت، به نظرم کنار آینه ؤ 
روی دیوار چیزی شبیه عکس یا چیزی شبیه جای خالی اش جا انداخته بود، 
چیزی که مدت ها یک جوری به اتکای آینه باید چسبانده باشندش به دیوارؤ حاال 
ایام، وقتی که  از خاطرم گذشت گذر  را گرفت،  نبودن نظرم  نبود، آن جاِی 
مدت ها بمانی روی دیوار ؤ یک روزه حذف شوی از روی فرقی که رنِگ دیوارؤ 
رنِگ آن جای خالی نشان می دهد می فهمند که یک چیزی نیست، یک مستطیل 
افقی که یک ورش را گیِر آینه داده بودندؤ یک سرش هم آزاد بوده اما این ها برای 



28          دوار

آینه که  تو اصل ماجرا شنیدنی ست »روبه روی  برای  تو جذاب نیست شیث 
ایستادم شک کردم آینه آینه باشد، گفتم عکس براقی ست که تصویِر دیواِر 
روبه رو را روش چاپ زده اند، چندباری جام را عوض کردم تا فهمم شد آن آینه 
آینه ست ؤ یک چیِز چاپی نیست، آینه بود، چیزها توش جا عوض می کردند، 
داشت ترس برم می داشت، یعنی خواب بودم ؤ داشتم یک سری اوهام پیش خودم 
می بافتم، یعنی آن قدر به خودم توی آینه های مختلف خیره شده بودم که حاال 
آن چیز دیگری که ضِد موجودیتم بود خودش را چسبانده بود به من، ترسیده 
بودم، هی می رفتم این سمت ؤ هی می رفتم آن سمت روی نوک پا بلند می شدم 
اما دریغ از یک لحظه ی ناچیز که عکسم بیفتد توی آینه اما این چیزها را به تو 
نخواهم گفت شیث، همان قدر که توی آینه تصویِر دیوارِ روبه رویی بود کفایت 
می کند برای تو »یکهو انگار آب سردی پاشیدند روم، یخ کردم، چیزی سیاه 
سایه ای شاید توی گوشه ای از آینه تکان خورد، به دیدنش از ترس پریدم عقب ؤ 
آن چیز  به  رفته ام  عقب  که  قدمی  یک  همین  فهمیدم  عقب نشستنم  حین 
نزدیک ترم کرده، هول هولکی همان طور که می چرخیدم سمت سیاهی خودم را 
کشاندم سوی آینه، توی ترس ؤ دلهره یک جایی توی ذهنم داشتم به آینه فحش 
می دادم که آن چیز سیاه دیدم درست ایستاده روبه رویم ؤ زور می زند با عصاش 
خودش را سرپا نگه دارد، سراسر سیاه بود اما سیاهی اش سیاهِی ذاتی نبود، جا 
به جای تن ؤ لباسش با دوده ؤ چرک ؤ چیزی شبیه روغن سوخته سیاه شده بود 
انگار، تکیه دادم به دیوار تا نیفتم جوری که انگار دیوار هم عصای من ست ؤ اگر 
نباشد ممکن ست که یکهو دهان وا کرد بی که چیزی بگوید دهانش را فقط باز 
کرد ؤ بست، چشم هام انگار سیاهی می رفتند، دیدم دهانم باز مانده، دست بلند 
کردم دهانم را به آن بگیرم یا ببندم که سیاهی هم دست بلند کردؤ جایی را که 
دهانش بود گرفت، سر برگرداندم سمت دری که شاید می شد از آن فرار کرد ؤ 
سیاهی سر برگرداند سمت درِ دیگِر اتاق که به اتاقی دیگر راه داشت، از ترس 
می لرزیدم آیا، آیا سرگیجه نبود که می لرزاندم، نمی دانم، نمی دانستم آیا زنده 
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می مانم روبه روی آن کابوسی که جلوم تکان تکان می خورد، صدایی از درونم 
می گفت توی سیاهِی روبه رویت هم یک چیزی همین را بهش نهیب می زند، 
نمی خواستم به آن گوش کنم، از لرزِش تنم چندشم می شد، چشم بستم، عینهو 
از  تو چه می دانی  اما شیث  نمی بینمت سیاهی هم گم شد  االنه که  همین 
ترسیدن، هان، تو هیچ نمی دانی »یک آن دل زدم به دریا ؤ همان جور چشم بسته 
گذاشتم به دویدن ؤ وقتی چشم وا کردم که شانه هام گرفته بود به چارچوب در، 
فریاد زدم ؤ فرار کردم، فریادزنان فرار می کردم، فریاد می زدم ؤ فرار اما چه طور 
تا  نچرخاندم  لحظه ای هم سری  برای  می دویدم ؤ  فقط  من  خانه،  به  رسیدم 
عقب َسَرم را ببینم، می دویدم فقط که رسیدم به خانه اما هیِچ در هیچ، آن زمان که 
رسیدم آن چیز سیاه ایستاده بود روبه روی خانه مان، پاهام سست شد ؤ به زانو 
افتادم روی زمین، خیِس عرق انگار که پیش تََرش توی آب غوطه خورده باشم، 
دهانم تخت ؤ خشک بود، آن جا ته دهانم چنان خشک شده بود که از ترس 
دهانم را نمی خواستم ببندم انگار تِه دهانم ترک می خورد اگر می بستمش، آفتاب 
داغ بود، وقتی به زانو خوردم زمین آفتاب یک جای آسمان چنان می تابید که 
چیزها همه توی نورِ زننده ای درهم می شدند، آن لکه ی سیاه هم وسط آن همه 
روشنی درهم می رفت که از هوش رفتم ـــ گفت چی بود آن سیاهی، جوری 
نگام کرد تا مجابم کند جوابش را حتا اگر کلمه ای باشد بدهم، نگاهش کردم 
بی که پلک بزند منتظر بود بشنود آن سیاهی چی بوده، گفتم نمی دانم، مجاب 
نشد اما گفت خب بعدش چی شد، گفتم بعدش، و مکث کردم، بعدش چی شده 
بود که توی ذهنم نیست »بعدش، بعدش نفهمیدم چه شد، نفهمیدم چه مدتی 
بی هوش مانده ام، چشم که وا کردم فقط لکه ای سیاه ؤ بزرگ روبه رویم بود ؤ توی 
روشنِی اطرافش می غلطید، محو بود محِو محو، روشنی می رفت توی آن لکه ی 
سیاهی وارد شود ؤ به نوبه ی خود سیاهی هم داشت خودش را منتشر می کرد 
توی آن روشنی، نمی فهمیدم، نمی خواستم آن جایی برسم تا فهمم شود کجا 
هستم، ندانستن یک وقت هایی بهتر از هر چیزی ست که ناگهان از سیاهی انگار 
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صدایی بلند شد اما چی گفت، چشم که بستم دوباره شنیدم اما واضح تر، کسی 
اسمم را آن جورکه از اول بوده صدا می زد، چشم وا که کردم دیدمش، مادرم بود، 
لبخند به لب اسمم را صدا می زد ؤ می گفت خوبی، نشد جواب خوبی اش را بدهم، 
فقط پلکی بستم که بعله خوبم، انگاری همان اطراف خانه بی هوش افتاده بودم 
که همسایه ها رسیدند، به خیال شان از گرما به غش افتاده ام بردندم توی خانه، 
شده،  چیزیم  زمین  خورده ام  وقتی  داشت  برشان  خیال  بودؤ  خونی  صورتم 
نمی گذاشتند مادرم بیاید جلو، می گفتند نه خانوم چیزیش نشده از گرما غش 
کرده، شما بفرمایید توی خانه اما مادر آمده بود باالی سرم، فرداش که هوش 
آمدم گفته بود این را »حاال چرا خونی شده بودی تو ـــ گفتم خونی شده بودم، 
من، یعنی چه که خونی شده بودی، »صورتت، از پیشانی تا نوک دماغت یکسره 
سرخ شده بود از خون ـــ گفتم نمی دانم، که بلند شد ؤ شروع کرد قدم زدن 
دورتادور اتاق، فکری شده بودم که خوِن سرخ ؤ تازه ی حیوانی تا کی تا چه وقت 
می تواند بیرون تن حیوان خونی سرخ ؤ تازه بماند، مگر چه قدر دویده بودم من، 
چه قدر از آن دسِت شلخت تا بی هوشی ام فاصله بود که همسایه ها ؤ مادر آن 
نشاِن گندیده ی روی صورتم را خون دیده بودند، فکری شده بودم، به سکوت 
فقط نگاش می کردم ؤ احساس خوبی داشتم از این که نیازی نبود در حضورش 
حرف بزنم، تمام این مدت به اجبار برای شیث یا برای باقی شان حرف زده بودم ؤ 
حاال یک سکوت کوتاه حکِم آسایشی ابدی داشت برایم، باید حرف می زدم ؤ 
حرف زدن برای شیث الاقله این حسن را داشت که چشم هات را نمی بستند ؤ 
متوجه می شدی طرفت می فهمد چه می گویی یا نه، می فهمیدی چه حسی دارد 
از حرف هات، هرچند مگر فرقی هم داشت، مگر تا قبِل این مساله شکل دیگری 
داشت، نه، قبِل این هم رفته بودی پی کاری که مجبور می کردندت حرف بزنی 
یا بنویسی، وقتی می نوشتی که نمی فهمیدی آن دیگری چه طور می خواندش، 
به  هم،  پشت  بودی  کرده  ردیف  که  کلماتی  خواندن  از  دارد  چه حسی  که 
انضباط ؤ به حساسیت نوشته هات را جوری تنظیم می کردی انگار بزرگ ترین 
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مردمان جهان قرارست آن را دست بگیرند، حاال شاید هیچ مرد بزرگی هیچ وقت 
نوشته های تو را نخوانده باشد، چه توفیری داشت، وقتی حرف می زدی کسانی 
که مقابلت بودند کاری نداشتند به حرف های تو، هر کدام شان حواسش پی کاری 
بود ؤ دسِت باال سعی می کردند کیفیت صدا ؤ تصویرت را چک کنند، چه کار 
داشتند با کیفیت حرف ها، مخاطبت را نمی دیدی، تمام تالشت این بود که در 
داستان  که  نمی زدی  حرف  داری،  نگه  راضی  را  خیالی ات  مخاطب  خیال 
می خواندی، مثل بازیگری روی صحنه ی تئاتر حساسیت کلمات را به مخاطب 
چه گونه اند،  لحظه  آن  در  می دانستی  چه  واقعیت  در  اما  می کردی  منتقل 
چه گونه ای جناب مخاطب، شاید نشسته ای بر سنِگ خال مغموم ؤ درگیر خاطرات 
معشوقی که همان روز در کنارت بستنی کوفت کرده ؤ با هر تخلیه حجمی از 
قلبت نیز کاسته می شود، چراکه هنگام خوردن بستنی معشوقت را دیده ای که 
بستنِی آب شده از قاشِق دسِت باال آمده اش جاری شده تا گوشه های گوشتِی 
دستش ؤ پیش از سقوط بر سطح میز، معشوقه ات پیروزمندانه ؤ در حرکتی بدوی 
با دهان حمله برده به بستنِی آب شده ی جاری، نمی بینم تان، حاال در هر موقعیتی 
اصلن، این جا هم فرقی نکرده، حاال نه از اول که آن اول ها فکر می کردم دارم 
مقاومت می کنم ؤ بعدترش فهمیدم مقاومتی در کار نیست، کدام مقاومت اصلن، 
قبِل آن که حرفی بزنی آن ها حرف هات را از بر بوده اند ؤ بهتر بود مثل بچه ی آدم 
حرف بزنی، این جا هم فرقی نداشت ؤ وقتی حرف می زدم چشم هام را بسته 
از  من،  حرف های  شنیدن  از  دارند  احساسی  چه  بفهمم  که  نمی شد  بودندؤ 
دروغ هاؤ از راست هام، نمی شد که بفهمم ؤ این هم شده بود بهانه ای تا دیگر 
حرفی نزنم، نه که حرف نزنم نه، که با صداهایی غیر صدای خودم حرف بزنم، 
حضور شیث حداقله این خوبی را داشت که می توانستی ببینی با حرف هات 
این بار چرا  اما  برایم  کفایت می کرد  تغییر می کندؤ همین  چهره اش چه طور 
نمی خواستم برای شیث هم حتا حرف بزنم، تو بگو به صداهای دیگرم حتا، 
شنیدم »می دانی یک بار رفتم دیدن مادرت ـــ مادرِ من، »آره یک بار رفتم دیدن 
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مادرت ـــ ِکی، »دقیقن یادم نیست، مادرت کی مرد ـــ سه سال بعِد آمدنم به 
آژانس، »من کی مردم ـــ تو را یادم نیست، شاید یک سال، شاید هم یک سال ؤ 
دو ماه بعِد آمدنم، »یک وقتی بین همین یک سال ؤ دو ماه تا آن سه سالی که 
گفتی رفتم دیدنش، یادم نمی آید برای چه رفته بودم شهرستان، کاری نبود، 
روبه روی  دیدم  ناغافلی  که  می زدم  قدم  خودم  برای  شهرستان ؤ  بودم  رفته 
دبیرستان مان هستم، دلم گرفت، گفتم بروم سری بزنم به محله، دیگر آدم هیچ 
گفتم می روم سری  آن جاست،  محله ام  بگویم  تا  نبود  نبودم ؤ جایی  محله ای 
می زنم، بی دلیل، راه افتادم، خیلی عوض شده بود اما همانی بود که بود، توی 
خاطره هام همیشه همین جوری بود حاال بگیر یک مقداری سبزترؤ قدیمی تر، 
سمت خانه ی خودمان اما دیدم یک پالکارد بزرگ زردرنگی زده اند روی دیوار 
یا  از متروکه شدن  برای جلوگیری  مانده ؤ  این ملک مدت هاست بی مالک  که 
پاتوق شدن معتادین ؤ اراذل الزم ست نسبت به وضعیت آن رسیدگی شود، از 
طرف شهرداری بودؤ خواسته بود اگر کسی ادعای مالکیت آن جا را دارد تا مدتی 
مال  حکِم  به  شهرداری  وگرنه  دهد  تحویل  مسوولین  به  را  مدارکش  معین 
یا  رفته  یادشان  از  مردم  گرفت،  خنده ام  کرد،  خواهد  تصاحبش  بی صاحب 
خودشان را زده بودند به خریت، ده سال هم از تاریِخ دستورِ خروج مان نگذشته 
بودؤ به همین زودی آیا فراموش مان کرده بودند یا شرم شان می شد بگویند این 
ملک صاحبی داشته که خودمان با پاهای خودمان تا مرز شهر دنبال شان رفته ایم 
که با دست های خودمان به زور بدرقه شان کرده ایم که به چشم های خودمان 
دیده ایم تنها یک گاری بار برده اند با خودشان ؤ جوان شان بی آن که سر بلند کند 
پشت گاری پا می کشیده ؤ می رفته، خنده ام گرفت میم عین باور می کنی یا نه، 
را  مالکیتش  مدرک  نمی توانست  بودؤ  ایستاده  همان جا  ملک  آن  صاحب 
تحویل شان دهد، حتا می دانستم سند خانه را پدرم گذاشته کجا، گذاشته بود 
دقیقن روی تاقچه درست همان جا که اگر وارد پذیرایی شویم اول چیزی باشد 
توی چشم بزند، با این حال نمی شد بروم بگویم من فرزند ابراهیم ابرامیان تنها 



میثم علیپور          33

آن  بروم  تو  بپرم  دیوار  روی  از  زد  سرم  به  خانه ام،  این  صاحب  پدرم  وارث 
ابرامیان  ابراهیم  گورِ  سِر  سلیمانیه  ببرم  بردارم  را  تاقچه  روی  تکه کاغذهای 
پاره شان کنم، چه فکرهایی که توی سر آدم ها نیست، برگشتم، وسطای کوچه 
اما دیدم خانه تان همان جور مثل سابق سفت ؤ محکم سر جایش  ست، پابه پا کردم 
کسی توی آن خانه یادش هست که میم عین تمام آن سال ها رفیقی داشته ؤ 
رفاقت شان عین برادری بوده، سرآخر گفتم برو یا یادشان هست یا نیست، شق 
سومی که ندارد برو، رفتم در زدم، سه بار، سرآخر در باز شدؤ مادرت آمد دم در 
که بعله بفرمایید، نگاهش کردم گفتم سالم مادر، فکر می کردم توی آن سن ؤ 
سال عادت دارد مادر صدایش کنند اما به شنیدِن مادر یا برای خاطر صدای من 
سر بلند کرد ؤ نگاهم کرد، گفتم سالم مادر شناختید من را، لبخند زد، گفتم علی 
هستم مادر، رفیق آن سال های پسرتان، دوباره لبخند زد، حتا نگفت کدام پسرم 
گفت بیا تو پسرم، دعوتم کرد رفتیم تو، رفتیم توی حیاط نشستیم روی تخت ـــ 
چه کار کردی، گفتم چه کار کردی، چیزی نگفت، فریاد کشیدم شیث رفتی 
سروقت خانه مان که چی که سالم من علی هستم رفیق آن گوربه گورِ َدَرک رفته، 
چیزی نگفت، خدای من چه طور ممکن ست مادرم راهش داده باشد توی خانه، 
آن چهره را به آن نام، حتم داشتم دروغ می بافت تا باز چیز دیگری ازم بکشد 
بیرون، اصلن چه چیز، حاال مگر فرقی هم می کند چیزی بیشتر یا کم تر ازم در 
بیاورند، غیرممکن ست، شک ندارم آن روزی که ُمرد زنگ زده بودم خانه مان اما 
گریه امانم را بریده بودؤ نمی شد درست ؤ حسابی حرفی بزنم، حین گریه فقط 
گفته بودم شیث را توی بمبئی کشته اند، چنان اشک می ریختم که ناخواسته 
دهانم شور می شد ؤ مجبور می شدم با دست هی صورتم را پاک کنم، بریده بریده 
فقط می گفتم آن ها بی که بدانند برای چه می کشند برای ترساندن مردم بمب 
گذاشته اند، که گریه امانم نمی دادؤ توی هتلی که رهبری شیعه مهمانش بود 
اما  مرده  شیث  ترکانده اندؤ  بمب  آن جاست  کی  بدانند  بی که  بمبئی  توی 
نمی دانستم چه ها گفته ؤ چه ها ناگفته مانده که گریه امانم نمی دادؤ آن سوی خط 
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می شنیدم مادرم بغض کرده که اشکش سرازیر شده که هی تکرار می کند »گریه 
نکن عزیِز دلم گریه نکن ـــ و من گریه می کردم ؤ میان ترجیع بنِد گریه نکن عزیز 
دلم گریه نکن هاش، هی نوحه می کردم ؤ نمی دانم چه ها گفته ؤ چه ها  ناگفته 
گذاشته بودم ؤ گریه نکن عزیز دلم گریه نکن، آن وقت یکی، این االغ، رفته بودؤ 
گفته بود سالم، من فالنم رفیق فالن تان که رفته درک، »آره، جوری نگاهم کرد 
که باور داشت من همانم که هر روز صبح دم خانه تان منتظر می ماندم برویم 
مدرسه ـــ آمد نشست سر جایش نگاهم کرد، بی که عصبیتم حتا کمی روش 
تاثیر گذاشته باشد گفت باور کن میم عین »یقین دارم می دانست من کی ام، 
چیزی توی نگاهش بود که توی ـــ نمی خواستم بشنوم، یاد مادرم که وسط 
گریه کردن هاؤ شیث را کشته اند هام هی به تناوب ؤ به آرامی ترجیع بندش را مرور 
می کردؤ اشک می ریخت  که گریه نکن عزیز دلم گریه نکن، یاد مادرم افتاده 
بودم ؤ چهره اش داشت جلو نگاهم رنگ می گرفت ؤ صداش را نمی شنیدم، گوشم 
می خواست چیزی  که  مردی  فریاد  همه ی صدا ها، صدای  انگار  می زد،  زنگ 
نزدیک  دور ؤ  که  آژیرها  زنانه، صدای  نمی توانست، صدای شیون های  بگویدؤ 
دارم  حتم  که  جرقه هایی  صدای  آجرها،  شیشه ها ؤ  سقوط  صدای  می شدند، 
من  اما  سرم  به  بودند  آورده  هجوم  همه  باران،  صدای  بودندؤ  نزدیک 
نمی شناختم شان، نه زباِن این صداها ؤ نه لحِن آن سقوط را، فقط داشتم میان 
آن همه صدا به صداش خیره می شدم که گریه امانم نداد، می خواست تا گریه 
نکنم، می گفت مگر یادت رفته عزیز دلم آن همه حرف را، هان، داری ناامیدم 
می کنی ها، نه ناامیدت نمی کنم اما مگر صدای گریه توی عزا تغییر می کند، 
می شنیدمش که یک لحظه گوش کن چه می گویم، می خواستم گوش کنم اما 
روی  فقط  گفتم  بستم ؤ  چشم  برسد،  صداش  می گذاشت  مگر  صدا  آن همه 
صداهایی که می شناسی تمرکز کن که شنیدم از پشت گوشی، عادت داشت 
دهنی گوشی را به دو دست بگیرد ؤ حرف بزند »می شنوی پسرم ـــ بعله مادر 
می شنوم، »مثل این که یادت رفته آن همه حرف ها را، هان ـــ که چشم هام پر 
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اشک بودؤ نباید به صدای هق هق هام صدایش را گم می کردم که نه مادر یادم 
نرفته، »یادت هست آن روزی که سارا را خواندی ـــ صداش می لرزید اما گریه 
نمی کرد، از کتابِ کتاب هاش می گفت »یادت هست گفته بودم از مرگ نباید 
بترسی، از تولد ـــ سر تکان دادم که بعله، یادم هست، »که مرگ هم مثل تولد 
این همه  یادم هست، »که  بعله،  به سر گفتم  ندارد ـــ و  اصلن نیست، وجود 
بیمارِی آدم هاست ـــ یادم هست، »که مرگ ؤ تولد را ـــ نه مادر صدات رفته، 
»که چیزی تمام ـــ الو مادر، »هیچ چیز اگر، اگر ـــ که صداش گم شد، الو الو، 
»میم عین حواست هست چه می گویم ـــ نه، یادم از شیث رفته بودؤ حق داشت 
به تعجب نگام کند، به سر گفتم بعله حواسم هست، خوِب خوب، »فکر کردم 
خوابیده ای ـــ نه، خواب نبودم، داشتم به صدای مادرم گوش می دادم، »مادرت 
موجود عزیزی بود برای من میم عین، خاطره ی آن روزش را فراموش نمی کنم، 
چنان نگاهم می کردؤ چنان به اطمینان حرف می زد گفتم نکند کنار اولیاالاله 
نشسته ام، حس می کردم آن جا ؤ آن لحظه زمان باید متوقف شده باشد، تمام 
زمان ها با هم ؤ در آنی ایستاده بودند انگار، انگار این که مقابلم بود نه مادرِ تو که 
مادرِ شیث بود بعِد آن پسرهای تباه شده اش، مادرِ موسا بود ؤ عیسا که به نیل ؤ 
دار، یک زمان خیره شده بود، مادرِ اول ؤ آخر بود مادرت میم عین، انگار همان 
لحظه داشتم متولد می شدم نه یک بار که بارهاؤ بارها داشتم شکل تمام مردان 
روی زمین را می گرفتم که گفت کی می روی پیش پسرم، گفتم نمی دانم مادر 
شاید او بیاید پیش ما، گفت می ترسم نبینمش دیگر، مثل خان بابا که ندید پسرم 
را، حتا برای تشییع جنازه ی پیرمرد هم نرسید، می خواستم اگر دیدیش بگویی 
دلم برایش تنگ شده، گفتم نه مادر این چه حرفی ست، می آید خودش اما 
راستی مادر نامه ام بهش رسید، آهی کشید که نه علی جان وقتی بسته ات رسید 
یک هفته ای می شد آمده بود پیش خودت، بسته را همان طور گذاشته ام روی 
میزش، گفتم اگر دیدمش که می دهم دستش وگرنه وصیت می کنم امن ؤ امان 
میان  از  مادر ـــ  پیش خودمان  می آید  گفتم  بیاید،  تا خودش  دارند  نگه اش 
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اشک هام تارؤ محو بلند شد رفت سمت در، چه چیز را باید اعتراف می کردم که 
باز این بازی را سرم آورده اند، »می دانی چی ست میم عین ـــ نخواستم جوابش 
دهم، »مادرت فرق داشت با زن هایی که دیده بودم اما نفهمیدم چه فرقی ـــ در 
را باز کرد ؤ رفت، انعکاس صدای گام هاش توی راهرو بلند شد، می دانستم از حاال 
تا یک زماِن نامعلومی نخواهند آمد، نه خودش نه هیچ کدام از آن همه همکارانی 
این کارها  باید کنارشان می نشستم، کار من تمام شده بود ؤ  با چشم بند  که 
ضربه های آخرشان بود تا خفه ام کنند، اشک هام را پاک کردم، دیگر نه بازجویی 
داشتم نه بازپرسی نه حتا جلسه ی دادگاه، حکمم آمده بود، همه می گفتند حکِم 
سنگینی ست، چاهار سال برای تو ؤ کاری که کرده ای یا نکرده ای سنگین ست، 
همه هم دنبال تخفیفی بودند برای آن چاهار سال، چه قدر از آن چاهار سال 
گذشته، چه قدرش مانده را دیگر حساب نمی کردم، دلم خوش بود که شاید 
به زودی اما نمی گفتند کی فقط می گفتند به زودی انفرادی را تمام می کنم، اگر 
هم می آمدند دیدنم برای بازجویی نبود، لطف شان بود که زیادی تنها نمانم ؤ 
کسی، و کسانی باشند تا حرفی بزنند تا دلم وا شود، همینش هم غیرقانونی بود، 

می گفتند همین هم بیرون از حکم قاضی ست ؤ ممکن ست مشکل ساز شود

شـرح حـال
               بلند می شوم از روی تخت تا قدمی بزنم، زیاده نباید فکر کنم، 
این تنهایی ؤ این فکر کردن های زیادی ممکن ست مریضم کند، حاال نه همیشه 
اما چندباری پیش آمده که حساس شده ام، گه گاه خیالم می شده دارم فکر 
می کنم که یکهو می دیدم صدایی می شنوم، می ترسیدم، می گشتم پی صدا 
اما صدایی نبود، هی می گشتم ؤ صاحب صدا انگار نباشد هی ترس می گرفتم 
که آخر باورش سخت بود این صدا صدای خودم باشد که تمام وقت با خودم 
حرف می زده ام که صدا آن صدای دیگرم بوده وقتی مجبورم می کردند حرف 
بزنم با آن حرف می زدم ؤ صدا صدای خودم بوده ؤ همین بود شاید که ترساندم، 



میثم علیپور          37

شیث هم که شنید ترسید گفت تو را به هر چه می پرستی احتیاط کن »مورِد 
تو مورِد معمولی نیست که میم عین، نمی شود گذاشت دستی دستی مریض 
شوی تو خیِر سرت آخر مصونیت داری احمق، به هر چه می پرستی به همان، 
مواظبت کن از خودت ـــ مصونیِت رسانه ای، زرشک، داشتند کلک می زدند 
وگرنه اصلن این حرف ها نبود، رفته بودند از پزشک زندان برایم برنامه ی ورزشی 
گرفته بودند تا توی انفرادی فقط ننشینم ؤ فکر نکنم، خندیده بودم که اگر 
ورزشی،  برنامه ی  حتا،  بودند  خندیده  نمی شود،  چیزیم  پس  دارم  مصونیت 
دستی می کشم پتوی تخت را صاف می کنم، چین ؤ چروک هاش را، باید مرتب 
کنم این جا را، صندلی را برمی دارم ؤ می گذارمش کنار تخت، دمپایی جلوبسته ام 
را هم کنارشان جفت می کنم ؤ چند قدمی عقب تر می روم تا به ترکیب ؤ زاویه ای 
که با تخت ؤ با دیوار دارد نگاه کنم، در نظرم درست نمی آید، جای صندلی 
نسبت به تخت درست ست اما زاویه ی پشتِی صندلی با دیوار کارخرابی کرده، 
دمپایی که جای خود دارد، می روم ؤ با دو دست پشتِی صندلی را گرفته با دیوار 
میزانش می کنم، درست باید شده باشد، باز عقب تر رفته که می بینم تِک تِک 
تِک تِک صدا می آید، اول آهسته بعد شدت می گیرد، گمانم باران ست، دیده 
به سقف ؤ،  می زند  به شدت  تندست،  که  می شنوم  را  تنها صداش  نمی شود 
اصلن کدام سقف، چه بارانی، وقتی همه چیزی را به صداش باید شناخت که 
نمی شود گفت باران نمی شود گفت سقف، وقتی نشود دید دیگر چه گفتنی، 
پنجره ای را درون دیوارهای سلول نساخته اند اال همین مستطیِل باالی دیوار 
را که صدای باران برای خاطر همان ست شنیده می شود، یک مترؤ بیست سی 
بلند  بایستم ؤ دست  پاهام  نوک  روی صندلی ؤ  وقتی  من  قِد  از  باالتر  سانت 
کنم، آن باالها تعبیه کرده اند توی دیوار با چهار تا نرده ی فلزی که آسمان 
هم حتا از آن دیده نمی شود، بیروِن این جا را که از این سوراخ ببینی انگار 
رنگش ست می گویم که سیمانی ست،  برای خاطر  مسقف ست، سیمانی ست، 
با رنگ دیوارها یکی ست ؤ برای خاطر همین سقف ست که نمی شود  رنگش 
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باران ست، تنها می شود صدایش را شنید آن هم  چیزی دید، نمی شود گفت 
بدون بویی که باران دارد، بوی بارانی که می خوَرد زمین، آن را ندارد، از روی 
صدایش ست می گویم این روزها بهاری ست یا که پاییزی، از روی همین صداها 

که تند بزنند یا نه

سیاهـی
به خنده می پرسدؤ من خندیدنش را دوست دارم »حاال چرا خونی   
شده بودی تو ـــ خونی شده بودم، یعنی چه که خونی شده بودی، »یعنی که 
روی دست مردم وقتی آمدی خانه دیدم از پیشانی تا نوک دماغت خونی ست، 
نمی دانم،  بودی ـــ  شده  ترسناک  تو،  ندیده ای  را  خشک شده  خوِن  سیاهِی 
می گویم که نمی دانم شاید زمین خورده باشم، و نمی گویم چی شده ؤ از همین 
نگفتن باز ترس می گیردم ؤ باز یاد سیاهی می افتم که دستم یکهو می پرد هواؤ 
تندی انگار بخواهد خاطرش را از جلو صورتم کناری بزند چندباری سوی چیزی 
پرتاب می شود که نیست، نکند خواب دیده باشم این همه را، ممکن نیست، نکند 
فشار گرما یا استرسی بوده که کنکور می دهد به آدم، به ناچار باید بلند شده پرده 
می کشد،  تیر  پشتم  هست،  نه،  یا  هست  هم  هنوز  آیا  ببینم  کنارؤ  بزنم  را 
همان جایی که بود نشسته آن سوی کوچه ؤ یک راست خیره شده این جا، پرده از 
دستم از هول می ُسَردؤ ناغافلی ترسیده می مانم، »چت شد توـــ هیچ، نگاهش 
می کنم که چیزیم نیست، می آید پرده را می زند کنارؤ به نگاهی ؤ به انگشِت 
ادامه ی  می کنمش،  نگاه  می ترسی ـــ  این  »از  می دهد  نشانش  کشیده ای 
انگشتش می رسد آن سوی کوچه پای تیر چراغ برق کنار سطل آشغال ؤ آن جایی 
که بگویم نه، نه نمی ترسم اما شما، شما مگر می بینیدش، سر تکان می دهد که 
چرا نبینم اما به دروغ می گوید، به تاکید می پرسمش که شما سیاهی را مگر 
می توانید ببینید، نگاه می کندم »همان که عصا دستش ست ـــ عصا که دستش 
تا  بولقاسمی  از خانه ی  باورم نمی شود راست بگوید، می گویم  اما چرا  هست 
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این جا دنبالم کرده، »یعنی از عصاش ترسیده ای ـــ دارد مسخره ام می کند، از 
سایه ی لبخندی که نشسته کنج لبش می گویم دارد مسخره ام می کند، تندی 
می پرم بهش که من کی گفتم ترسیده ام، »این جور که تو فرار کردی معنیش 
همین ست دیگر، نکند واقعن می خواسته بُُکَشَدت ـــ چه بگویم، می گویم نگاه 
کن مادر، به نظر شبیه من نیست، نگاهش می کند »یک جورهای چرا، هست، 
مثلن مثل خودت استخوانی ست ؤ کشیده ـــ و مکثی می کند یعنی که فکری 
شده »سرؤ کله اش هم، اصلن عین خودت انگار کچل هم کرده ـــ و می خندد، 
به اصرار می پرسم که چشم هاش چی مادر چشم هاش چی، به نظر چشم هاش 
شبیه من نیست، که می خندد با صدا »خب چشم هاش از این جا معلوم که 
نیست ـــ و باز آن خنده »در کل اما یکی ست عین خودت ـــ و به خنده راه 
می افتد برود، و من دوبه شک همان جور وامانده که بودم می مانم به فکر که آیا 
نکند  می اندازدم،  به شک  این خنده  بخنددؤ  دیده ام  کم تر  آخر  گفته،  دروغ 
مسخره ام می کند، به شک می افتم که جز ما دو تن آیا دیگرانی هم این سیاهی 
را دیده اند یا که فقط ماییم می بینیمش که این جور هم اگر باشد بدک نیست ؤ 
خودم بارها دیده امش می  نشیند توی اتاق ؤ جایی دورتر از دیوار روبه روش را 
خیره می ماند، خیلی بارها حین این رفتار دیده ام اشکی یا هر آن چه که اسمش 
هست قطره ای از گوشه ی چشم هاش می غلتدؤ آراِم آرام می کشد پایین که 
تغییری ؤ  یا  شانه ای  لرزِش  یا  دارد  گریه صدایی  آخر  نیست،  گریه  مطمئنم 
تغیری، درهم رفتن ابروهاؤ پیشانی ؤ گونه ها که من این ها را هیچ ندیده ام ؤ تنها 
دیده ام که بی صدا خیس می شوند گونه هاش آن هم نه همیشه که اگر فکر کند 
همه خوابیم یا بداند از خانه رفته ایم بیرون، آن موقع بلند می شودؤ صندلیش را 
می گذارد کنار در آشپزخانه ؤ می نشیند تا به آیینی دست هاش را بکشد روی 
ران ها ؤ به روبه رو، حاال نه به چیزی که هست، تنها به روبه روش خیره بماند، و 
می ماند، کلن جایی نمی رفت، کسی را توی شهرستان نداشت، همه اش خانه 
می ماند ؤ توی خانه هم جایی نمی مانَد جز همین دیوارها تا بهشان خیره شوی، 
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البت این را تا نیامدم این جا نفهمیدم که تا قبِل آن هزاران هزار چیزؤ جا، شی ؤ 
مکان بود تا که روبه روی نگاهم بیایند ؤ من به دقت ؤ بی دقت خیره شوم بهشان، 
تا قبِل این جا نمی دانستم که می شود به چیزی خیره شدؤ چیزهایی در وراش 
دیوارها  این  آن که  به  نبودم  عالِم  اولی حتا،  آن  از  دورتر  دورترؤ  دید، خیلی 
همه شان نشانه اند آیه اند هشداری که به دیدن شان باید بنشینی ؤ رخ به رخ هر 
دیواری خیره بمانی تا در ورای خود به جهاِن دیگرشان راهت دهند، عینهو 
مراسم تنهایی مادر که فکر می کردم شبیه مراسمی روحانی باید رازآلوده باشد 
که هم بود ؤ هم نبود، آخر آن قدر ساده برگزارش می کرد که سخت بود باورت 
شود این مراسمی ست فوقِ بشری، این که زنی بنشیند روی صندلی ؤ دست هاش 
از  اگر  حتا  نیست  عجیبی  کند چیز  نگاه  روبه رو  به  پاهاش ؤ  روی  بگذارد  را 
گوشه های دو چشمش تو بگو قطره اشکی هم بی صداؤ بی تغییرؤ تغیِر چهره 
بلغزد روی گونه هاش، و یا چه بدانم، گاهی لبانش هم تکانکی بخورد، رازآلودؤ 
نارازآلود بود این مراسِم مادر که به یاد ندارم وقتی خانه بودیم یا وقتی مطمئن 
را وقت هایی که بی خبر  این  بنشیند روی صندلیش،  بود کسی خانه هست 
می ماندم توی اتاقم فهمیدم یا وقت هایی که بی صدا می آمدم خانه، می دیدم 
نشسته ؤ دارد به جایی خیره خیره نگاه می کند، چیزی هم آیا می دید، مثلن 
چیزهایی که در مواقع معمولی نبودند، دیگر امروز از این دیدن ها بسیار می دانم 
اما آن روزها نه، باید سر از کار نگاه های مادر ؤ نگاه های آن سیاهی درمی آوردم، 
مجرِی  بلندست ؤ  رادیو  صدای  شنیدم  نرسیده  پایین ؤ  طبقه ی  رفتم  تندی 
برنامه های ظهر دارد حرف های نامربوطی با آن حالی که داشتم می زند، خان بابا 
بود، گفتم  آن جا که همیشه می نشست در چرت ؤ رادیو کمافی سابق روشن 
خاموشش کنم اما فکر آن که کی جرات چپ نگاه کردن به رادیو را دارد منصرفم 
کرد یا شاید صدای در بود که به شنیدنش گفتم بی خیال از خیرش بگذر، و 
برود زیرزمین که  آفتاب سوخته آمد  بود، عرق کرده ؤ  ابدل  رفتم توی حیاط، 
گفتم ابدل، ایستاد »هان ـــ نگام کرد، گفتم توی کوچه دیدیش آن، و آن آنی 
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که گفته بودم هنوز مانده بود منشا خود را بشناسد که مادر برید حرفم را 
»عبُدلاله اول برو حمام بعد بیا ناهارـــ به شنیدن صداش گفتم دروغ گفته 
پس، قسم می خورم به خدا که دروغ گفتی مادر اما گفتم ابدل، که باز صدای 
مادر درآمد »مگر نگفتم برو حمام ـــ بیچاره ابدل هاج ؤ واج مانده بود وسط 
»بنداز  داد  نجاتش  مادر  که  کند  کار  چه  دستش  توی  توپ  آن  با  حیاط 
بی صاحب مانده  راـــ که انداختش ؤ توپ قل خورد تا پیِش پای درخت مو »مامان 
نمی شود اول بروم ـــ نه، فصلُ لِختاِم حرف ها »نه، اول حمام بعد هرکار می خواهی 
بکن ـــ ابدل که فکر نمی کرد این طور مچش را بگیرند سرافکنده رفت توی 
خانه ؤ نشنیدم صدای بستِن در بیاید، جرات سرچرخاندنم نبودؤ جرات دیدن 
مادر که چه طور مانده توی چارچوب در، تََتلَق، مادر هم رفت، سر ظهر بودؤ 
آفتابش سخت می سوزاندؤ ناچار باید می رفتم تو، رفتم اما قبِل پله ها جلو در 
حمام شنیدم صدای شرشر آب بلندست، طوری که مادر نفهمد به دو انگشت 
چندتایی زدم به در، شرشر آب بود، دو تا ضربه ی دیگر که داد زد »چیه ـــ و 
پشت بنِد صداش در باز شد »چیه داداش ـــ چیزی نبود، فقط صدای شرشر آب 
بودؤ بوش، بوی کدر حمام ؤ بوی صابون زد توی صورتم، پرسیدم ابدل حوله 
برداشتی، که سِر خیسش را از الی در داد بیرون »نه ـــ  پرسیدم  ابدل از بیرون 
که می آمدی توی کوچه آن مردک را دیدی، »کی را ـــ گفتم همان مردک 
دیوانه را دیگر، نشسته بود پای تیربرق، »نه ندیدم، کی را می گویی ـــ گفتم 
هیچی، کارت را کردی بیا باال ، خیالم راحت شد که ابدل آن را ندیده ؤ مادر دروغ 
ندیده  ابدل  که  همین  نیست،  مهم  هم  باشد  دیده  اگر  حتا  دیده  که  گفته 
کافی ست برای من، مادر پس دیده اصلن به دروغ دیده، همین کافی ست، رفتم 
توی اتاق ؤ دیدم از خنده دارم می رقصم، اتاق برایم شده بود گلستان ؤ من آن تو 
هی چرخ می زدم ؤ می رفتم ؤ می آمدم، می رفتم ؤ می آمدم، رفتم پرده را زدم کنار 
دیدم نشسته توی سایه ؤ خیره شده ست این سو توی پنجره ی اتاق من انگار توی 
صورتم، دیدم ازش ترسی ندارم ؤ گفتم این برای خاطر فاصله ای ست که شاید 
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میان مان افتاده شاید هم برای خاطر حرف ابدل ست برای خاطر مادر که دیده 
بودش، ترسی نداشتم ؤ داشتم حتا لبخند می زدم بهش، گفتم نکند او هم لبخند 
بزند، صورتش توی سیاهی دیده نمی شد، دستم را بلند کردم جوری که یعنی 
سالم، بی فاصله دست بلند کردؤ همه چیز، همه ی چیزهایی که در خاطرم بودند 
تو بگو از هوش رفتنم یا فرار کردنم یا خوِد آینه ؤ خوِد خانه ی بولقاسمی همه شان ؤ 
همه شان برایم روشن شدند، داشت معلومم می شد از چه قرار بوده اند این همه، 
آینه روی میز بود گمانم، برش داشتم ؤ جوری گرفتم تا نورش بیفتد سمت 
سیاهی، یک مقدار این ور آن ورش کردم باالتر پایین تر چپ تر راست تر تا بالخره 
نورش افتاد طرف های سرش، خوشم می آمد از این کار، دبستان که می رفتیم 
ساعت  آن وقت ها  فقط  ساعتم،  شیشه ی  با  وقت ها  بعضی  آینه ؤ  با  راه  توی 
را جوری  آینه  برای مان،  ِکیِف عجیبی داشت  می بستم، شیطنت می کردیم، 
می گرفتیم نورش بیفتد روی آدم ها، کلن می خواستیم بیفتد درِ مردمی که 
جلوتر می رفتند، کیف می کردیم ؤ از جنس مخالف اگر بود که مزه اش اصلن 
تمامی نداشت، بی دلیل هم ازش سیر نمی شدیم، غیِر آدم ها گربه ها هم بودند، 
بازی شان می دادیم ؤ زبان بسته ها دنبالش هی این ور آن ور می پریدند ؤ نمی شد 
بگیرندش، از خنده ریسه می رفتیم ؤ شاش ؤ اشک مان با هم سرریِز جهان می شد، 
لذتش ناگفتنی بود برای مان، نوری را دست می گرفتیم که منبعش دست ما 
نگردد،  ماشه ای  پی  اما دستش  بکشد  آدم  که هی  عینهو خالف کاری  نبود، 
می دادند  را  نورافکن ها  قوی تریِن  اگر  هم  همین  سِر  بودؤ  کیفی  یک چنین 
دست مان باز می رفتیم سراِغ تکه آینه ها ؤ همین شاید اضافه می کرد به لذتش، 
گفتم یک ذره دستت را از مچ حرکت دهی تمام ست یک ذره باالتر نه نه یک ذره 
پایین یک ذره چپ باز یک ذره پایین، تمام شد، نور دقیقن آن جا که باید بیفتد 
افتاد توی صورِت سیاهی، ناکس حتا پلک هم نزد حتا سر هم ندزدیدؤ دستش 
را سایبان نکرد تا چشمش را نزند نور، همان طور خیره من راؤ آینه را با هم نگاه 
می کردؤ هیچی که هیچی، نورش را می کشم پایین تر، پاهاش را دراز کرده ؤ 



میثم علیپور          43

دست هاش را کرده الی پاها، می کشمش باز سمت صورتش، ناکس وسوسه 
می کند آدم را بروی همان جور که نشسته بنشینی روی تختت، همان جور که 
نشسته پاهات را دراز کنی ؤ دست ها را بکنی الی پاها ؤ ناغافلی ببینی آینه هنوز 
می کنی  مچ کجش  از  یک خرده  بگیریش سمت صورتت،  دستت ست ؤ  توی 
یک خرده باالتر چپ تر راست تر پایین تر تا ببینی چشم هات افتاده اند توی آینه 
اما نه چشم های تو که انگار روح دیده ای، می پری از خوف ؤ انگاری آینه نه آینه 
که یک تکه عکس چاپی ست از چشم های کسی که کسی که کسی، که ولش 
تا ببینم که چشم هاش  می کنی از هول ؤ می پری، می پرم پرده را بزنم کنار 
همانند یا، اما نیست ؤ می بینم رفته، فکر می کنم آن لحظه لبخندی به لب 
داشتم ؤ اتاقم همان اتاق همیشگی ام بودؤ، بگذریم میم عین داری از چی حرف 
می زنی بعِد آن دیگر که ندیدمش، چرا دیدیش، یک باره رفت اما بعِد رفتنش هم 
ماند، حتا درست آن موقع که دیگر نیازی ندیدی کوچه پس کوچه ها را چک کنی 
آن طرف  این طرف  ناوقت  وقت ؤ  که  را  آدم هایی  یا  و  را،  پنجره  پشت  یا 
فیلم های سینمایی پخش می کردؤ  تلویزیون که  می دیدی شان، موقع دیدن 
انتظار داشتی آن تو حداقله باشد، یعنی درست زمانی که یقین کردی رفته ؤ 
دیگر دنبالش نمی گشتی یعنی درست همان لحظه که فکر کردی فراموشش 
اصلن  نیست ؤ  هم  می کنی  فکر  که  آن جورها  دیدی  نه،  دیدی  اما  کرده ای 
افتاده ای به سیاهی فکرکردن، یادت که نرفته میم عین، نه خوب یادم هست اما 
قصدش که با من نبود، من که نمی خواستم این طور درگیرش شوم اما خب شده 
بودم، هر چه حواسم را پرت می کردم باز می دیدم از گوشه ای سربرآورده بیرون ؤ 
مشغول زندگی ام شده، توی عکس های یادگاری آلبوم هم می دیدم هست یا 
وسط آگهی های تبلیغاتی حتا توی صدای سگ ها که به یکباره پارس می کردند 
هم سایه اش حاضر می شد، هر چه می رفت بیشتر مشغولش می شدم ؤ هر روز 
بیشتر تحلیل می رفتم، بعِد قبولی دانشگاه هم که آمدم پایتخت دیگر مطمئن 
بودم می رود اما نرفت تا ناغافلی توی مراسم ختم خان بابا دیدم که نیست اما 
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نبودنش همیشگی نبودؤ یکباره یک خیرگِی نامربوط بی هیچ سبب ؤ بی هیچ 
دلیلی دوباره پرتم کرد وسط آن داستانی که فراموشش کرده بودم، توی همین 
اتاق بود اما نمی دانم کی، شاید همان روز های اولی که عینهو محبوسیِن فیلم ها 
روی دیوار خط می کشیدم هرچند که خیلی هم نشد این خط کشیدن ها، هر 
خطی که می کشیدی یک روز بودؤ هر دو خط هم یعنی دو روز ؤ همین جور 
بگیر برو باال تا بشود چاهار سال، البت بعِد هر چاهار خط باید یک خط کجکی 
می کشیدم روی شان تا بشود پنج، هر دسته اش پنج روز بود ؤ شش دسته اش 
می شد یک ماه ؤ دوازده تا شش تایی هم سالی بود اما این ها همه اش برای توی 
فیلم هاست ؤ من یکی که همان اول ها ولش کردم، شروع نکرده فهمیدم از این 
شخمی تر نمی شود وقت حرام کرد، با همان چند خط اول گفتم نمی شود، دیوار 
سیمانی بود، نه این که نمی شد که می شد با دسته ی قاشق بالخره شیارهایی 
برش کشید اما نمی شد، اگر این کار چاهار سال ادامه می داشت آیا ممکن نبود 
ارزش ؤ لذت دیوار سیمانی وقتی قرارست انگشت برش بکشی ؤ کناره اش قدمی 
بزنی تا به انتهاش از بین برود، لذت دیوار سیمانی را جایگزین کردن با لذایذ 
دیگر اگر ناممکن نبود چه گونه ممکن می شد، با چی مثلن، چه چیز می توانست 
هم زمان هم حس نوازش ؤ هم حس سوزش از آن خراش را که زمختی سیمانی 
دیوار روی پوستت ایجاد می کند باز بسازد، مثلن یک چاقو با لبه ی دندانه دار، 
مگر چه قدر می توانستم ادامه اش دهم، چاقوست نه دیوار، بعِد یک ماه نه انگشتی 
برای آدم می مانَد نه عصبی، مثلن سوهان اما چه تضمینی که بعِد چاهار سال 
هنوز حِس نیازی می داشتم به دیوار سیمانی یا بدل های دیگرش، قیدش را زدم 
اما خب این دلیلش نبود، آن چیِز دیگری که به واسطه ی همین چوب خط های 
عمِر زندانم فهمیدم شاید دلیل ول کردن شیارزنی هام بود که اتاق عالوه بر آن 
روزنی که هیچ وقت نوری ازش به داخل نمی تابید یک المپ هم داشت البت 
سوای تخت ؤ صندلی ؤ سنگ خال، المپ دقیقن وسط اتاق با فاصله از سقف 
آویزان بود جوری که روشنی داشت اما تا روی صندلی ؤ روی نوِک انگشت هات 
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بلند نمی شدی نمی شد سِر انگشت هات را برسانی بهش، اولین روزهام را که 
شیار می کردم به المپ دقیق شدم، وقتی روزهایم را نشانه می کردم نزدیِک 
دیوار می شدم ؤ رو به دیوار ؤ پشت به نور خودم را می چسباندم به دیوار تا زور 
بازوهام خطا نرود، همین شد که دقیق شدم به المپ، آن جا که داشتم شیارهام 
را می خراشیدم به غیر من ؤ دیوار ؤ نوری که المپ می پراکند چیز دیگری هم بود 
سیاهی  گفتی  تو  دیوار  به  بودم  چسبیده  که  من  قواره ی  هم قد ؤ  دقیقن 
برگشته ست، سایه ام بود، اتاق با آن که به قدر کفایت نور داشت باز هم نمی شد 
خط نشان های هر روزم را توی این سیاهِی سایه نتراشم، انگار طعنه ای بود که 
سال ها برای ساختنش زمان گذاشته بودند، توی آن همه نوری که اتاق را در 
تاریکی  باید توی دل  خودش گرفته بود آخر چرا خط نشان های هر روزم را 
می تراشیدم، یعنی که چه، یعنی که روز هام توی شب ها ساخته می شوند یا چه 
می دانم که روز هام از  شب هام هم تیره ترؤ تارترند، یعنی که دیگر فراموش کن 
روزها را فراموش کن اما من که فراموش کرده بودم بی هیچ اعتراضی، اصلن ِکی 
چه زمانی کجا شنیده بودید از من که بپرسم ساعت االنه چندست که روز ؤ 
شب ها را فقط با همین المپ برایم معلوم می کردیدؤ کی شکایت برده بودم این 
المپ را نمی خواهم که اگر خاموش بود یعنی شب ست ؤ وقتی روشن هم روز، 
کی شکایت داشتم ؤ کی شده بود بپرسم چه ساعتی ست از شب یا کدام وقِت 
روزست که ساعتش معلومم نبود، که معلومم نبود خورشیِد عمِر من دیگر کدام 
وقت طلوع می کند ؤ کدام وقت غروب، سیف ؤ شتا هم که نداشته ام، اصلن خوِد 
وقت ؤ زمان را هم، و این خودش طعنه ی کشنده تری ست کشنده تر از آن که من 
چاهار سال را قبول کرده ام، پس دیگر چه نیازی که این بال جلوی چشم هام 
مجسم شود، و این یعنی که باالتر از سیاهی هم هست، رنگی حرفی دردی اما 
کدام، اگر حبس ست که قبولش کرده ام ؤ دیگر کدام نیازست تا جلوی چشم هایم 
نشانم دهیدش که روزهام، اصلن کون لقش، برگشتم ؤ قاشق را پرتاب کردمش 
سوی آسمان ؤ گرفت به المپ ؤ ترکاندش، بامب، شب شد، ظلمات، تاریک ؤ تار، 
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و توی همین شب بود شاید که آن خیرگِی نخستینم را دیدم دارد نفس نفس 
نزدیک تنم می شود

ظلمـات
          این ها همه شکلی از جنونم شده اند، تنها صداها، تنها صداهایند که 
از من ساخته  اما  بتواند  تاریکی ؤ ظلمات قدرت می گیرند، شاید کسی  توی 
نیست توی سیاهی قدم از قدم بردارم ؤ دست بسایم به وحشتی که آماده ست 
وحشتی تازه بزایاند، از من ساخته نیست این ؤ من تنها می توانم بنشینم ؤ گوش 
بسپارم به حجم صداهایی که در گوشم می نشینند، هربار سکوت شود این را 
می بینم ؤ خیالم می شود این ظلمات ست که قادرانه سکوت می سازد، پس این 
عوعوی سگانه چی ست، از بیرون ست، مگر نیست، نکند تنها توی سر من  اند 
که گه گاه صدایی کرده ؤ بعد ساکت می شوند، نکند صدایی نباشد ؤ این ذهن 
من باشد پیاپی هذیان می  سازد، آخر چرا هرچه می شنوم ناشناس ست، حتا 
صداهای خودم حتا توی سر خودم توی تاریکی توی ظلمات، نکند جنونم زیاده 
شده دارد سرریز می کند درون سکوتم ؤ توی تاریکی پیرامونی ام ادامه می یابد، 
حتا جسارت حرکتی حتا تکاِن دستی هم سلب شده از من، تنها صداهایند که 
توی تاریکی ؤ ظلمات قدرت می گیرندؤ این ها دست من نیست، انگاری کسی 
خواسته تا دیوانه ام کند با این سکوت ؤ این تاریکی اما کورخوانده که این ها 
همه شان شکل های نورسته از جنونم هستند، من اما دیوانه نیستم حتا اگر تا 
آخُرزمان هم توی این تاریکی نگه ام دارند باز هم دیوانه نمی شوم، آخر این منم 
که صدا می سازم ؤ چه خوب هم می سازم شان آن جوری که حتا خودم باورش 
از باقی شان، کورخوانده اند، آن قدر می شود  کنم که هر صدا شکلی ست جدا 
صدا بسازم که صداها بشوند شکلی از جنونم ؤ هی از جنونم کم کنند، صداها 
از دیوانه شدنم امتناع می کنندؤ این را می دانم، می توانم آن قدر صداها را زنده 
بسازم شان تا دیگر نیازمند نوری که هبه می کنیدش نباشم، چنان زنده که حتا 
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توی روشنی تان هم بماند، عین همین سگ ها که می خوانند

فصل
      خواب که بودم المپ را عوض کردند، روز شده بود ؤ می شد دوباره دید اما 
دیدن شان، دیدن خط نشان های یومیه ام روی دیوار عین شکنجه بود ؤ باید که 
به ناچار ازشان رو می گرفتم اما به عبث که هرسو سر می چرخاندم بودند، می دیدم 
هستند، روی هر دیواری ؤ باورم نمی شد، این ور سمت در این ور روی تختخواب 
این ور سمت سنگ خال یا سوی دریچه ؤ روی دیوارها ؤ کف، دوباره برگشته بود ؤ 
روبه روم هر طرفی که می چرخیدم بود، هر طرف، با این فرق که این بار بیشترش 
سایه بود تا آن سیاهی که می شد چشم ؤ دهان ؤ دماغ ؤ اندام های دیگرش را 
اتاق که  اما چه طور، توی  باز شناختمش، خودش بود  این همه  با  تمییز داد، 
آینه ای نبود یا اصلن قلم ؤ کاغذی نداشتم تا دنباِل چیز جدیدی درون صورت ؤ 
سیرتم بگردم، پس چرا پس چه گونه آمده باز، نمی دانستم، صندلی ام را برداشته 
بردم جلوی دیوار نشستم روبه روش، دست چپم را بلند کردم، مثل آن روزها 
دستش را بلند کرد، سر بلند کردم سمت چپ آن جا که روزنه هست، سیاهی 
هم رو گرفت باال سمت روزنه، یعنی اگر آن سیاهِی قبلی بود باید به دیوار پشِت 
سرم نگاه می کرد اما این یکی شاید برای خاطر آن که چشم هاش تمییز داده 
نمی شد انگار نگاه می کرد ؤ نمی کرد به روزنه که غفلتن سه تا ضربه خورد به در، 
ساعت مگر چندست، رسم شان این ست که سه تا ضربه می زنند به در ؤ بعد 
دریچه های روی در را باز می کنند اول دریچه ی چشم ها راؤ بعد دریچه ی دهان 
را، گه گاه چیزکی از سبیل ؤ ریش طرف را می شود درشان دید، اول دریچه ی 
چشم ها، قرچ قرچ، کشدارؤ زنگ دار، بعد قرچ، دریچه ی دهان تا که بشنوی میم 
عین بیدار شده ای، »بعله آقا بیدارم، مگر وقت غذا شده آقا ـــ می شنوم که دارد 
شب می شود، شامت را آورده ام، تندی تکانی خورده بلند می شوم تا چشم بند را 
که می گوید نه، اصرار می کند نه نه میم عین نیازی نیست چشم ببندی فقط 
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برو ته اتاق ؤ بایست رو به دیوار، می روم آن جا که می گوید، سایه هم می آیدؤ 
می شنوم خوب ست حاال صورتت را بچسبان به دیوار، عجیب ست این ها از یک 
از چشم  بگویندؤ  از دریچه ی دهان  دریچه دو کار که نمی کشندؤ رسم ست 
ببینند، خب، خب شاید صدای بازؤ بستن دریچه ها را نشنیده ام من، نکند دارند 
من را می بینند، نمی فهمم، یعنی بی دریچه هم نکند بتوانند ببینند، عجیب ست، 
می چسبم به دیوار اما صورتم تا می افتد روی صورت سایه خنده ام می گیرد، به 
خنده همه چیزی از خاطرم می پرد، اصلن ببینند، کوِن لق شان،  می شنوم کلید 
توی قفل چرخی زده در باز می شود تا قدمی تو بیایدؤ سینی را همان جا کنار 
در بگذارد زمین ؤ تندی برود بیرون »میم عین چیزی نیاز نداری ـــ نه ممنونم 
آقا، می شنوم که دریچه را ؤ در را می بنددؤ مهیای رفتن می شود، روزی سه بار 
می آیند وعده های غذا را می آورند ؤ سینی های خالی را هم از زیر در می دهم 
بیرون، این سه وعده غذا برایم شده میزان معلومی از عمرم، همین هم کفایت 
می کند ؤ می خواهم که تعداد این سه وعده ها را دیگر ندانم، نمی شمارم شان، 
وقتی قرار نباشد که صاحب هیچ لحظه از زندگی ات باشی دیگر چه سود که 
بدانی چه قدر از این لحظات را از سر گذرانده ای که این تو دیگر نباید تا صاحب 
روزها ؤ شب هات بمانی ؤ تنها مثل یک کرم مثل یک زالو درست ترست عینهو 
زالو باید بچسبی به آدم هایی که حکم میزبانت را دارندؤ میزبان توی این جور 
مواقع خودش را در اختیار انگل می گذاردؤ انگل هم آن قدر به او چسبیده ؤ 
آن قدر از او دوشیده ؤ آن قدر از او تناول می کند تا در آخر بشود جزئی از میزبان 
تا نشود هیچ جوری از شرش خالص شد، پس دیگر فرقی نمی کند چه زمانی 
بشوی عضوی از اعضای او، مساله خوِد فعِل شدن ست که می شوی در آخر، من، 
و این سیاهی، اول ؤ آخر باید جزئی از میزبان می شدیم تا خالصی از این جزء 
بی مصرف سخت شود، بیرون زمان ؤ در حیِن شدن چنان چسبیده بودم به 
نقشی که برای خودم تصورش می کردم چنان حل شده بودم در آن که دیگر 
نمی شد گفت حاال دقیقن چه زمانی ست ؤ آن ها ِکی می آیند ؤ کی می روند، روزی 
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بدانم  اما کی می آمدند ؤ کی می رفتند را دیگر نمی خواستم  سه بار می آمدند 
خصوصن که میان این وعده ها ممکن بود برای کار دیگری هم بیایند ؤ ببرندم 
برای بازجویی مثلن، چه قدر می ماندم جلوی بازجو را دیگر نمی فهمیدم اصلن 
بهتر بود زور الکی هم نزنم، آرام آرام آن قدر به این آمدن ها ؤ به این انگل شدنم 
خیره شده بودم که آخرسر زمانش از دستم در رفت ؤ مساله برایم شد خوِد 
شدن ؤ کی ؤکجاش از اهمیت خالی شد، البته پیش آمده بود که گه گاه تصور 
کنم همین چند لحظه قبل ترش آمده اند ؤ داشتم به حرف های شان فکر می کردم 
که ناغافلی می دیدم آمده اند دوباره برای بردنم، گاهی خودم را برای جواب های 
اصلن  می دیدم  که  بپیچانم شان  لزوم  صورت  در  تا  می کردم  آماده  بی مورد 
نمی آیندؤ دیگر یادم می رفت چه می خواسته ام بگویم، چه می گفتم، سایه، از 
سایه می گفتم، چشم وا کردم دیدم سایه جلو نگاهم ست، برگشتم سینی را از 
زمین برداشته نشستم روی صندلی ؤ هم چنان که نگاهم به سایه بود شروع 
کردم به خوردن، یعنی آیا مادر هم سایه ی خودش را می دیده، حتمن می دید 
که سایه ی من را هم توانسته بود ببیند، بعِد قبولِی دانشگاه رفتم ثبت نام کردم ؤ 
برگشتم، گفتند برای ترم بعد کالس های شما شروع می شودؤ این یعنی که 
یک چند ماهی هنوز فرصت بود از همه چیزؤ همه کس خداحافظی کنم، سفری 
دیگر بود این سفر، انگار تا به حال اصلن از کنار خانه ؤ از کنار مادر ؤ خان بابا ؤ 
ببرندم،  زور  به  می خواهند  که  اولین بارش ست  این  باشم ؤ  نرفته  جایی  ابدل 
خان بابا هم این را فهمیده بود ؤ فهمیده بود که جز سگ اخالقی چیزی نبوده اما 
نمی فهمید سگ اخالقی هایش را هم دوست داشته ام که سگ اخالقی هاش بیشتر 
برای ابدل بود ؤ کم تر برای مادرؤ این وسط ها هم یک جایی برای من، مادرم 
می گفت این عادت آدم های آن روزگارست »مردی شان این جوری بوده خب ـــ 
که مردهای قدیمی همه شان این طور بوده اند »حاال خان بابا که خوب بود، یادم 
اهل ؤ  برای  دیگر جانی  اگر سگ می شدند  هست هم سن ؤ سال های خان بابا 
با زنجیر می زدند تن  عیال شان نمی ماند، سگ که می شدند چنان با چوب ؤ 
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زن هاؤ بچه ها را فکر می کردی به قصد مرگ شان ست می زنند ولی تا قبِل آن 
نوبِت چوبت  فالنی  بگویند  نگاهت کنند چندباری  فقط چپاچپ  بود  ممکن 
شده ها، و یا بگویند بیساری کارِ چوب می کنی ها، کسی که نوبِت چوبش بود از 
چند روز قبل تر شصتش خبردار می شد تا اصلن طرفای مرِد خانه پیداش نشود 
ولی خدا نمی آورد اگر وقتش می رسید که آن وقت توی هر سوراخی بود درش 
می آوردندؤ می گرفتندش پیِش چوب، چوب نوبتی اصلن کجا را داشت برود، باید 
آدم ها  اختیار  از  همه چیزی  سِرنوبت  که  بگذرد  نوبتش  می گذاشت  می ماند ؤ 
بیرون می رفت چه بهانه می آوردی ؤ چه نعره می کردی چه جای زخم می افتاد 
روی صورتت ؤ چه ضرِب چوب ها استخوانت را می شکست فرقی نمی کرد، باید 
می زدؤ  چنان  خانه  مرد  نمی ماند،  رحم  جای  بگذرد،  نوبتت  تا  می ماندی 
چوب نوبتی چنان نعره می کشید انگاری جان شان از تک تک موهای تن شان دارد 
می زند بیرون، با چشم خودم دیده ام شان بارها حتا آن باری را که نشد هم یادم 
مانده که خیلی بچه بودم، کم تر از ده سال شاید، دختربچه که باشی بدون آن که 
اعتراضی بشنوی می شود حیاط خانه ی مردم را ببینی ؤ توی خیال های بچگیت 
بشوی یکی از آن ها که جلو رویتند عین آن باری که نمی دانم من را دیده بودند 
یا نه اما بد جنگ ؤ دعوایی شده بود، زِن همسایه را مردش گرفته بود به زدن 
داشت با چوِب پرچم می زدش، دست می برد گیس های زنش را مشت می کردؤ 
بلندبلند فحش می دادؤ می کشیدش سمت خودش ؤ می کوبیدش، با چوِب پرچم 
چنان می زدش که فریاِد زن جیغ می شدؤ نمی شد در برود، تنها دورِ دست مردؤ 
دور تنه اش چرخ می زدؤ عین مرغ سرکنده می پرید، جفت شان وسط حیاِط 
َدَرنَدشت شان بودندؤ مثِل دو تا هرزه سگ به هم پیچ می خوردند، جوری ترسیده 
بودم که خودم را پشت دیوار خانه مان قایم کردم، حتا جرات سرزدن حتا جرات 
نگاه کردن هم با من نبود که یک باره دیدم صدای فحش دادنش نمی آیدؤ ساکت 
شده، گفتم حتمن دعوا تمام شده اما نه انگار دعوای شان تمام ناشدنی بود چراکه 
شنیدم وسط ضجه های زنش صدای زوزه می آید، توی عالم بچگی گفتم مردش 
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گرگ انداخته به جان زن اما نمی دانم چرا فریاد نکردم فقط سرکشیدم ببینم 
زوزه از کجاست که دیدم زوزه نیست ؤ یک چیزی ست یک فریادی بین گفتن ؤ 
نشدن عین ورد های تک کلمه ای ؤ کشیده وقتی نمی شود بگویی شان یا چه بدانم 
شاید گلوش الل شده بودؤ جان نداشت یا شاید توان فریادکشیدنش ته نشسته 
بود، دیدم وسط حیاِط َدَرنَدشت شان ایستاده اندؤ مردش سیخ مثل مجسمه تنها 
سرش را چپ ؤ راست می کندؤ زوزه کنان دستش را که راست مانده ؤ چوب را 
گرفته نگاه می کند اما زنش مثل دیوانه ها می پیچیدؤ هی فرار می کرد از دست 
مردش ؤ بعد دوباره پناه می برد به چوِب دسِت مردش، هی می پیچید، اصلن 
معلوم نبود چوب ست می خورد به تن زنش یا زن ست خودش را می کوبد به 
چوب دسِت مرد که چوب یک جایی وسط زمین ؤ هوا ـــ نشنیدم، بعدش را دیدم 
دیگر نمی شود شنید، دیدم که مادرم دهان باز می کند اما صدایی به گوش هام 
نمی رسد، دیدم که چشمش می گردد دور اتاق ؤ بی وقفه حرف می زد اما انگار من 
نبوده باشم انگار خاطرم رفته باشد جای دیگری که نمی شنیدم شاید خاطرم 
رفته بود به خانه ای در همسایگی تمام خانه ها در آن روز که عزب دختری از 
پنجره یا از پلکان ؤ از کوتاهی دیوار خانه شان دیده بود زنی به وساطت چوب 
پرچم به مردش التجا می برد، رقصی که از زوزه های مردی بیرون زمان، و پیچ ؤ 
تاب اندام های زنش شکل می گرفت، درون یک خانه در همسایگی تمام خانه ها، 
انگار می کردم زمین زیر پاهام رمزی گرفته برای رقص ها ؤ برای تمام آدم هایی 
که روزی پاکوبان ؤ دست افشان خاکش را لمس کرده اند، رمزی که آشناست 
تکرارشدنی ست چیزی شبیه رمز حیات انگاری شهوت، تو بگو همین، که ادامه 
می دهدؤ ادامه دار می کند طبیعت را ما را زمین را، و مرد زوزه می کشید از آن که 
نتواند ادامه دارش کند، و چوب پرچم میان هوا ؤ زمین راست مانده بود ؤ جای 
خالی شهوت از میان صدای مرد، خانه را زمین را زن را ؤ آن عزب دختر را هشدار 
می داد از این که عقیم ماندنش سخت است ؤ تاِب تحملش نیست، زوزه می کشید ؤ 
بی مرز  دیوارهاش  خانه ؤ  توی  بود  پیچیده  آن روز  که  آن شهوت  خالی  جای 



52          دوار

می نمود، شهوتی ناتمام که خودش را توی آدم ها ؤ اشیا، توی رج های آجرِی 
خانه، تمامی خانه های محله حتا ادامه می داد، توی آجر ها که تنها شاهدانی در 
جادوگری  بود ؤ  مانده  مرد  دست  که  چوبی  توی  آن روز،  برای  بودند  سکوت 
می کرد ؤ تقال می کرد برای ادامه، توی اندام های ناقصی که دیگر میلی نمانده بود 
براشان ؤ عینهو همان چوب ؤ همان آجرها در سکون ؤ بی تحرک زوزه سرمی دادند، 
توی تن زن که داشت ضجه می کشید ؤ عین رقاصه ای در دوردست ها عشوه 
می کرد، پا راست می کرد ؤ دور کمر مردش می کشید، سینه هاش را، فضای خالی 
مابین شان را روی تن مردانه می مالید ؤ می لغزید روی دست ها ؤ روی انگشت ها ؤ 
می گرفت ؤ  گاز  باز مانده اش  دهان  با  را  چوب  می کشید ؤ  فریاد  چوب ؤ  روی 
خالی شده می افتاد کف حیاط ؤ باز دست راست می کرد سوی چوب ؤ اندام های 
آماده اش را می سراند سوی دست مرد ؤ مرد انگاری داشت گریه می کرد عینهو 
بچه ای که فریاد زده ؤ اشک ها ؤ عرق هاش را لیسیده ؤ حاال بی رمق هی تکان 
می خورند شانه هاش ؤ سرش به سکسکه هی می پرد عقب ؤ عوعو می کند، زوزه 
می کشید، توان زندگی از مرد افتاده بود آن روز ؤ آن عزب دختر شاهد گویایی بود 
برای ادامه دادن زمین، پاهاش می لرزیدند ؤ نمی توانست که شنیدم آره پسر، 
»این ها رسم  دارند شنوا می شوند،  ترسیده سری چرخاندم ؤ دیدم گوش هام 
بودند خب، اگر مردی نمی زد می گفتند مرد نیست ـــ گفتم مادر، و نگاهم کرد 
که هان چه می گویی، پرسیدم راستی خان بابا تو را هم کتک زده یا مادرجانت 
را، که یعنی خاک بر سر من با این سوالم، چیزی نگفت فقط لبخندش روی 
لبش ماسید، نگاه کرد به دست هاش، یک کتابی دستش بود که گرفتش سمت 
من که بگیرمش، گرفتم، »آره زده بود یعنی نه همیشه یعنی فقط قدیما یعنی 
تا مادرجانم زنده بود که او را می زدؤ وقتی نوبِت چوِب مادرجان بود مادرجانم 
می رفت توی اتاق، گفتم که هر کسی می فهمید کی نوبت چوبش ست ـــ و 
خندید، به خنده اش خنده ام گرفت، »عین االن که نوبت چوِب تو شده ـــ و باز 
خندید، چنان خندید که رفتم بغلش کردم ؤ  خندیدم، چنان سیر که اشک از 
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چشم هامان راه افتاد، پا شد »خب من برم ـــ کجا بروی، داشتی می گفتی خب، 
»چی می گفتم ـــ می گفتی مادرجانت می رفت توی اتاق، »آره ـــ و نشست 
»می فهمید خب، می رفت توی اتاق ؤ جا می انداخت ، می رفت زیر لحاف ؤ منتظر 
می ماند تا خان بابا بیاید، خان بابا هم که می رسید از همان دم در یک چیزی 
یک چوبی شلنگی زنجیری می گرفت دستش، به هر بهانه ای داد می زد مثلن چرا 
آب حوض کثیف ست چرا گربه رفته روی بام ؤ نمی دانم، به بهانه ای می رفت توی 
اتاق، خب او هم می دانست عادت مادرجان چی هست، می رفت توی اتاق ؤ با 
چیزی که دستش بود شروع می کرد زدن روی لحاف، می زد ؤ می زد تا خسته 
می افتاد یک گوشه ای، بعد فکر می کنی چه کار می کرد ـــ با حماقتی ساختگی 
گفتم نمی دانم، خندید ؤ سر تکان داد »ول کن تو هم، دانشگاه چه طور بود ـــ 
خوب بود، گفتند برو برای ترم بعد بیا، تازه گفتند خوابگاه هم می دهند به ما، 
خب،  »آره  زده،  چوب  هم  را  تو  خان بابا  »هان ـــ  مادر،  خیرست ـــ  »خب، 
یک باری زده ـــ ِکی، »چه بدانم کی، مال قدیم هاست خب ـــ خب چرا، »چراش 
که طوالنی ست ـــ نمی خواهی بگویی، »چرا می گویم، اگر این قدر عالقه داری 
بفهمی مادرت چه جوری چوب خورده که می گویم ـــ نه مادر، عالقه نیست، 
همین جوری، »باشد ولی قبلش باید این را بخوانی ـــ کتاب را می گفت، جزء 
تنها کتاب هایی بود که داشت، باریک ؤ کم حجم، انگار قبل ترها گفته بود که 
نویسنده اش یکی از دوستانش بوده، یک هم کالس یک یارِ غارِ نوجوانی یک 
هم صحبت که هیچ وقت نشد ازش برایم حرفی بزند جز همان ماه های قبِل 
دانشگاه، کتاب را دیده بودم بارها اما نظرم را نگرفته بود، نشده بود بروم برش 
دارم ببینم چی هست ؤ چی نیست، همین که گه گاه می شنیدی مال مادرست 
نه، چندتایی  را  باید بخوانم، »نه همه اش  را  بود، پرسیدم همه اش  انگار بس 
داستان ست اگر خواستی همه اش را بخوانی که بخوان اگر نخواستی همان یک 
باید سارا باشد ـــ اسمش  داستان را بخوانی کافی ست ـــ کدامش، »اسمش 

آویزه های بلور بود، هفتاد هشتاد صفحه ای می شد
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نوشته ی  بلور  آویزه های  مجموعه داستان  از  هشتم  داستان  سارا، 
شهرنوش پارسی پور، چاپ اول، دوهزارؤ پانصدؤ سی ؤ شش، انتشارات 

َرز، صفحه ی پنجاه ؤ یک
            هفت هشت صفحه ای بیشتر نبود، نیم ساعته می شد 
خواندش، داستان کسی بود که بهش می گفتند سارا، البته خوِد سارا اصلن توی 
داستان نبود ؤ همه اش چندباری ازش حرف زده بودند، فقط چندبار سایه اش 
نفر که فقط  افتاده بود توی قاب پنجره، همین، یک عصر کسالت بار، و سه 
حرف می زدند، صحبت شان از کرم های خاکی ؤ از فنجان های گل سرخی کشیده 
می شد تا َحیفا، انگار نام شهری بود این حیفا اما کجای این کره ی خاکی بود 
را نمی دانستم، بعد هم صحبت شان گل انداخت دور ؤ بِر سارا، َسِر غیرت ؤ سر 
بی غیرتی، و نمی دانم سر چی، صحبت ها روی سارا ماند، جالب بود، یکی از آن 
سه نفری که گپ می زدند دکتر بود، شاید هم دکتر زنان ؤ زایمان، صحبت سر 
سارا بود که بچه ای توی شکم داشت ؤ پدرش انگار گفته بود سارا نُه سال ست 
باردارِ بچه ای ست، نُه سال عمری ست برای خودش، اگر همان نُه ماه ؤ نُه روِز 
اول بچه اش را زاییده بود احتمالن موقعی که گپ عصرانه ی آن مردها شکل 
می گرفت صحبت از بچه ای با دندان های شیرِی افتاده هم در میان بود که توی 
باغ داشت گل بازی می کرد، نُه سال خیلی ست به خدا، برای زاییدن یک بچه 
اصلن بگیر بچه فیل دو سه سال کافی ست، پدرِ داستان انگاری گفته بود سارا 
می خواهد یک شهید دنیا بیاورد، شهید، تا رسیدم به این کلمه یادم رفت به 
شهیدی که همین سال پیش جنازه اش را آورده بودند، سربازی اش را باید توی 
بوکان می گذرانده بیچاره که رفته نرفته با تیر زده بودند زرتی توی سینه اش 
شهید شده بود، جنازه اش را گروهی سرباز آوردند که با طبل ؤ شیپور مارش 
نظامی می زدند، جهِت تزئین دو دسته ی هفت تایی سرباز طرفین کوچه را پر 
می کردند ؤ بین هر دو سرباز را هم یک گلدان شمعدانی، روبه روی در خانه شان 
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حجله ای نورانی گذاشته بودند، رسِم آن روزها بود، توی حجله اش یک قابی زده 
از نوشته، گفتند وصیت نامه ی شهیدست، یک  پُر بود  بودند که جای عکس 
ورقی بود بزرگ تر از آچاهار، باالش عکس یک کبوتر زخمی که می خواست 
پرواز کند نقش کرده بودند  ؤ پایینش هم یک قطره ی خون درشت، آن وسط 
بنویسند،  را  درددل های شان  آخرین  شهدا  عظیم  تا خیل  بود  یک جایی  هم 
چند تایی از این وصیت نامه ها را دیده بودم تا آن روز، فکر می کردم تمام این 
شهدا باید با همین صدای مارش نظامی ریتم گرفته باشند موقع نوشتن، نه 
این که ریتِم کلمه ها شکل ریتِم این مارش ها باشد نه، ربط شان جور دیگری بود، 
حرفم سر معنی ؤ مفهوم این وصیت نامه هاست، همه شان می نوشتند که باید 
برای ملت ؤ میهن ؤ آرمان های رفیع شان جان بدهند، ریم دیم دین ریم دیم دین 
ریم دیری ریم دیری ریم دیم دین، که جان شان در مقابل این آرمان ها پشیزی 
ریم دیم دین،  ریم دیری  ریم دیری  ریم دیم دین  ریم دیم دین  نمی ارزد،  بیش 
که بزرگ ترین درد همان نپیوستن به قافله ی عظیم شهداست، ریم دیم دین 
ریم دیم دین ریم دیری ریم دیری ریم دیم دین، تا آن روز که یکهویی دلم برای شان 
سوخت، وقتی وصیت نامه ی این یکی را دیدم دلم بدجوری گرفت، اوِل نامه را با 

شعری شروع کرده بود

شعر
       آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند ؤ عیال ؤ خانمان را چه کند، 

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند

فصـل
            دلم بدجوری گرفت، با این که توی محله ی ما می نشستند اما یادم نمی آمد 
دیده باشمش، بعد ها هم که اسم کوچه مان را گذاشتند اسِم او فهمیدم اسمش 
چه بوده ولی هر چه کردم نشد چیزی از آن چهره اش به یادم بیاید، گفتم حتمن 
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برای خاطر آن دو بیتی بوده که باالسر وصیت نامه اش نوشته، نمی شد باور کرد 
کسی رفته برای یک عقیده ای کشته شده ؤ آن قدر هم توی آن عقیده ؤ نیتش 
خالص بوده که من اصلن یادم نمی رفت به او که کی بوده یا چه شکلی داشته، 
سر همین شاید بعِد آن معنای شهید برایم شد همین دو بیت ؤ آن عکس کبوتِر 
زخمی که دارد سوی باال پرواز می کند، برای خاطر همین وقتی خواندم سارا قرار 
است شهید دنیا بیاورد یک لحظه فکری شدم نکند قرارست یک پرنده ی زخمی 
دنیا بیاورد که به محض بیرون آمدن بپرد سمت باال ؤ هی بخواند »آن کس که 
تو را شناخت جان را چه کند، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، هر دو 
جهان را چه کند، هر دو جهان را چه کند ـــ کل داستانش همین بود، کتاب 
را بستم، نفهمیده بودم منظورشان چی ست، نه نویسنده ؤ نه مادر معلوم نبود 
چه می خواهند بگویند، نمی دانستم یا نمی خواستم بدانم، بیشتر می خواستم به 
دانشگاه فکر کنم، توی همان چندروزی که رفته بودم ثبت نام ؤ برگشته بودم 
چیزی برایم تغییر کرده بود ؤ باید تصمیمم را می گرفتم، آیا واقعن می خواستم 
بروم به یک شهر دیگر، در واقع دلم می خواست، می خواستم بروم پایتخت به 
دانشگاهِ پایتخت آن هم درست وسط شهرؤ هم نامش، با آن همه کتاب فروشی های 
بزرگ ؤ کوچک، توی کالس های مختلف ؤ جمِع آدم های متفرقه، می خواستم 
درس بخوانم، لیسانس ارتباطات بین ُلملل را با گرایش رسانه، بعد فوق لیسانس 
بگیرم ؤ بعد بروم توی بازار کار، شاید هم ادامه می دادم ؤ می شدم استاد همان 

دانشگاهِ پایتخت، برای خاطر همین هم رفته بودم برای ثبت نام

ثبـت نــام
              رفتم پایتخت، همان دانشگاهِ هم نامش، آن هم درست وسط شهر، 
ماشین های عهد بوقی  با آن همه  بزرگ ؤ کوچک،  با آن همه کتاب فروشی های 
که شب  ها توی شهر چراغانی راه می انداختند، آن همه چهره های نا آشنا، سر ؤ 
کله های عجیب ؤ غریِب جوان ترها، حتمن دانشجو بودند، تک تک یا چندنفره 
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اصلن  جنگ  انگار  می زدند،  چرخ  آن طرف  این طرف  که  دیدشان  می شد 
آن طرف ها نرسیده باشد، یا شاید رسیده بود ؤ پایتخت نشین ها یک جوری یاد 
گرفته بودند ندیده اش بگیرند، از ترمینال تا دانشگاه روی هر دیواری ؤ توی هر 
تابلویی عکسی از جنگ بود یا جمله ای قصار در باب جنگ، عکس آن مردی که 
تفنگ بزرگی دستش بود ؤ دست دیگرش را با یک پارچه ای پارچه که نه اسمش 
چیز دیگری بود، چمباتمه نه چفاتمه نه چکامه نه چی بود اسمش، چه بدانم، 
همان چکامه اصلن همین خوب ست، آن یکی دستش را با چکامه کرده بود وبال 
گردنش، این یکی را همان اول دیدم، صبح که رسیدم روی تابلویی بزرگ توی 
ورودِی شهر عکسش را کشیده بودندؤ به خط شکسته هم زیرش نوشته بودند 
»شهید بهرام باستانی، فرمانده ی قرارگاه اول فتحُ لُمبین ـــ با تیتر گنده ای هم 
شعار زده بودند جنگ جنگ تا پیروزی، تابلو به این بزرگی را به عمرم ندیده 
بودم، یادم هست شهید باستانی توی عکس کاله چریکی سرش کرده بود ؤ 
خنده ای سرتاسر صورتش را پر می کرد، جوری پشت عکسش از پَرهای سفید ؤ 
رنگی پُر بود انگار شهید باستانی همان طور ایستاده ؤ بیدار توی تشکی از پَر به 
خواب رفته، با این همه انگاری توی شهر اصلن اثری از جنگ نبود البت اگر این 
ابوقراضه های روسی را نادیده بگیری اما مگر می شد ندیده شان گرفت، شب که 
می شد انگارنه انگار این چارچرخه ها از عمرشان چهل پنجاه سال گذشته، جوری 
نور می ریختند توی خیابان انگاری جشن عروسی ننه شان ست، بدجوری قشنگ 
ندیده شان گرفت، جنگ ؤ  بودند توی شب، سِر همین هم نمی شد توی روز 
تحریم نمی گذاشت از هیچ کجا جنسی وارد شود اال از روسیه آن هم نه آک ؤ 
فابریک، فرقی هم نداشت، روس ها به تنها چیزی که اهمیت نمی دادند همین 
تزیینات الکی بود، اصل برای شان کارایی مفید بود ؤ سِر همین بعِد این همه 
سال هنوز ماشین هاشان به سالمت راه می رفت، اصلن فکرشان فقط به میزان 
توان ؤ سالمتی محصوالت شان بود، این کارشان شده بود ضربُ لمثل که جنس 
روسی مرگ ندارد که جنس روسی عین زن دایمُ لحامله ست ؤ هر دقیقه می زاید 
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اما حیف نمی شود باهاشان خوابید، بَر ؤ رو ندارند زنان حامله مثل همان سارای 
توی داستان، آماده به خدمت بود اما احتمالن بر ؤ رویی نداشت یعنی اگر داشت 
حتمن نویسنده باید یک چند خطی ازش تعریف می کرده که مثلن چشم هاش 
مثل آهو بوده ؤ قدی بلند مثل سرو ؤ موهایی مثل چی، حتمن سر ؤ هیکلش 
تعریفی نبوده که تعریفی ازشان نکرده، عینهو جنس های روسی، اما شب که 
می شد ؤ چراغ های شان که روشن می شد قضیه فرق داشت، ستاره ها را آورده 
بودی کف خیابان انگار همه جا با نور ؤ با شادی ؤ با جنب ؤ جوش جوری قاطی 
انگارنه انگار تازه سایه ی جنگ ؤ سایه ی شورشی ها از سر مملکت کم  می شد 
شده، وقتی آسایش مردم را می دیدم، فکر می کردم نکند این جنگ همه اش 
الکی بوده یا اصلن فقط برای شهرهای دیگر بوده ؤ پایتخت هیچ ربطی به آن 
نداشته، باورش سخت بود اما انگار سر همین بی تفاوتی جنگ سراغ این شهر 
نیامده بود، فکِر بیماری بود که یک آن زد به سرم ؤ همه ی عمرش همان یک 
لحظه بود، چیز های مهم تری داشتم تا به آن ها فکر کنم، این که از چند وقِت 
دیگر من هم می شوم یکی مثل همین ها، فکر لباس هایی که باید بپوشم ؤ کیف 
سیاهی را که همه توی دانشگاه دست می گرفتند دست بگیرم، فکر دختر ها 
هم بود، المصب ها مثل لقمه بودند، می خواستم به این فکر کنم که تمام عمرم 
را روزه ی زن گرفته ام ؤ حاال باید افطار کنم آن هم با این لقمه ها، کیفی داشت، 
باید شربت معده هم می خریدم، برای معده ای که سال ها چیزی نخورده خوردن 
یک لقمه ی کوچک ؤ باریک هم خیلی ست اما خب کجا باید این جور غذا ها را 
می خوردم، البته که توی دانشگاه اما افطار یک مساله  ی کاملن روحانی بود ؤ نباید 
بدون آداب خاص ؤ بدون مکان خاص بی ارزشش کرد، به جز این، ساعت افطار 
هم ساعت تاریکی بود ؤ دانشگاه توی ساعات تاریکی تعطیل می شد، تف به این 
شانس، مسوول آموزش پرسیده بود »پسرجان اهل این شهر که نیستی ـــ نه، 
گفتم نه آقا، »خب مشکلی ندارد، ثبت نامت که تمام شد برو خوابگاه خودت را 
معرفی کن ـــ بعِد ثبت نام رفتم خوابگاه، چند خیابان آن ورتر توی یک کوچه ی 
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بن بست ساختمانی بود که روی تابلوش نوشته بودند »خوابگاه شماره ی سه ـــ 
چیز دندان گیری نبود به عنوان خانه چه رسد به عنوان های دیگر مثلن به عنوان 
مکانی که توش باید روزه ات را می شکستی، از بیرونش هم معلوم بود که توی 
اتاق ها ؤ توی راهروهاش باید یک بویی باشد اما حدس نمی زدم چه بویی، از 
درش رفتم تو، همان جلوی در اتاقکی بود که مثلن اتاق انتظامات ست ؤ پیرمردی 
کاله به سر ؤ چروکیده نشسته بود توش، تا در باز شد به صدای در سر بلند کرد، 
چهره اش چه قدر آشنا می زد، صداش را بلند کرد »بعله آقا امری داشتید ـــ سالم 
کردم اما چهره اش خیلی آشنا بود جایی انگار دیده بودمش، سالم کرد، گفتم آقا 
شما مسوول خوابگاه هستید، گفت نه جوان »نه، مسوول خوابگاه رفته، ساعت 
پنج رفته خانه شان، من که نگهبانم، حاال جانم امری هست ـــ معرفی نامه ام 
از  را  برگه ای  برد ؤ  دانشجوی جدیدی ـــ دست  پس  دادم دستش، »خب  را 
توی کشویی درآورد ؤ گرفتش سمتم »بیا پسرجان این را بگیر پر کن فعلن ـــ 
یک چیز هایی  دیدی اش،  کجا  گفت  نمی شد  اما  بود  آشنا  عجیب  چهره اش 
توی صورت ؤ حرکاتش آشنا می زد، هرچند بعدها فهمیدم که مردها پیر که 
می شوند به شکل دردآوری شباهت پیدا می کنند به هم، همه یک جور، انگار 
هر جزء صورت شان متعلق به پیرمردی واحدست که حاال منتشر شده توی 
تمام پیرمردهای تاریخ، غلو نمی کنم، برگه را گرفتم، »خودکار داری ـــ بعله آقا، 
»ببین جوان، این ها را دقیق پر کنا، وگرنه ممکن ست بهت اتاق ندهندا ـــ چشم 
آقا، »ببینم تو بچه ی کجایی، هان ـــ بچه ی شهرستانم آقا، »می دانم بچه ی 
شهرستانی، گفتم مال کدام شهرستان ـــ شهرستان دیگر آقا، مال شهرستانم، 
»یعنی چی، یعنی اسم شهرستان شما شهرستان ست ـــ بعله آقا، اسم شهری 
که من توش زندگی می کنم شهرستان ست، »عجب ـــ چی عجب آقا، »همین 
دیگر، همین شهرستان ـــ خب، چیش عجیب ست آقا، »خب عجیب ست دیگر، 
این که اسم شهرستاِن یکی شهرستان باشد ـــ خب، در واقع آیا عجیب بود این، 
این که اسم شهر کسی شهرستان باشد آیا عجیب بود، تا آن روز به هیچ وجه 
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فکر نمی کردم چیز عجیبی در این باشد اما آرام آرام داشت فهمم می شد، آن 
معلومم  انگار داشت  بود  برایم غریبه  پایتخت  توی چهره ی مردم  چیزی که 
می شد، تا آن روز از شهرستان بیرون نرفته بودم ؤ اگر جایی می رفتم نهایتن 
همان اطراف شهرستان بود، روی تابلوی ورودی شهرستان هم نوشته بود »به 
هر  هم  غیردرسی  درسی ؤ  کتاب های  توی  آمدید ـــ  خوش  شهرستان  شهر 
نام دارد ؤ آن شهر  جا به اسم شهری برمی خوردم نوشته بود این شهر فالن 
بهمان، سر همین ها بود که نمی فهمیدم چه چیز توی اسم شهرمان برای پیرمرد 
عجیب ست، انگاری مساله جور دیگری بود این جا، آدم هایی که توی پایتخت 
زندگی می کردند انگار شهر برای شان تنها یک معنی داشت ؤ آن، تنهاؤ تنها 
آن هم  دارد ؤ  یعنی کل کشور یک شهر  می  کنند،  زندگی  که درش  شهری 
همین جاست، باقی شهرهای کشور هم اسم شان شهر نبوده ؤ تمام آن شهر ها در 
زبان مردم این جا می شده شهرستان، همین هم برای پیرمرد عجیب بود، خب 
شاید هم حق داشت بنده خدا، بیچاره به خاطر شغلش تا امروز هر کسی را دیده 
بود براساس همین قانون نانوشته ی همشهریانش بچه ی شهرستان بوده ؤ بچه ی 
شهرستان هم خواهد بود، بعد آن وقت یکی پیدا شده بود که می گفت بچه ی 
شهرستان ست، خب کدام شهرستان، شهرستان، حق داشت بخندد، یکی آمده 
بود که صددرصد شهرستانی بوده یعنی یک شهرستانی که اسم شهرستانش 
هم شهرستان ست، و بالتبع، و بنا بر آن قانون نانوشته باید پست ترین افرادی 
باشد که توی کشور وجود داشته اند، حق داشت بخندد، پس سر همین هم 
بوده که بعضی از همین ها وقتی می خواهند بپرسند از کجا آمده ای، می پرسند 
»بچه ی کجایی تو  ـــ یعنی بی که مخاطبش بفهمد کسی که سوال پرسیده در 
نهایت ادب ؤ احترام می خواسته خودش را با یک شهرستانی هم سطح نشان دهد، 
چه قدر بزرگوارانه، چه قدر بزرگ منشانه، برگه را گرفتم ؤ رفتم یک گوشه نشستم 
تا پرش کنم، نمی خواستم چیز بیشتری بگویم، می ترسیدم گریه ام بگیرد، رفتم 
برگه را پر کنم، نام ؤ نام خانوادگی، نوشتم میم عین، توی دلم گفتم میم عین 



میثم علیپور          61

شهرستانی، مقطع تحصیلی، نوشتم لیسانس، رشته ؤ گرایش، نوشتم ارتباطات 
بینُ لملل با گرایش رسانه، توی دلم گفتم مقطع لیسانس ارتباطات بینُ لملل با 
گرایش رسانه ی شهرستانی، متولد شهرستان در سال فالن، ورودی فالن، آدرس 
منزل هم شهرستاِن شهرستان خیابانه کوچه ی پالکه، و تا آخر، بفرمایید آقا، 
»تمام شد جوان، خب بده ببینم  ـــ نگاهی برش کرد »نیگاه کن من را، االن که 
مسوول نیست ؤ نمی توانم اتاقی بهت بدهم اما می شود بروی سر همین خیابان 
یک مسافرخانه ای هست، بهشان بگویی از طرف دانشگاهی باهات راه می آیند، 
فعلن برو بگیر بخواب تا فردا، فردا خودم فرمت را می دهم دست مسوولش ـــ 
چهره ی سرخم را دیده بود یا نَِم چشم هام را که نگفت امشب را بیا کلبه ی 
درویشانه ی من، نفهمیدم، تا مدت ها هم نفهمیدم آن شب چرا آن پسرک خام 

شهرستانی را دعوت نکرد به کلبه اش، زدم بیرون تا بروم بخوابم تا فردا

فصل
        سر که بلند کردم دیدم دست سایه، سایه ی همان دستی که قاشق غذا به 
مرور خاطرات گه گاه  آخر حین  بی حرکت شده،  لحظه ای  بود، چند  دستش 
قاشقم را پر کرده می بردم سمت دهانم، حاال اگر طعم ؤ عطر خاطره ای خوب بود 
که می شد گفت غذایی خورده ام وگرنه عین عذاب می شد هر لقمه که ناگاه سر 
راست کرده ؤ دیدم انگاری چند لحظه ای ست دست سایه بی حرکت مانده سمت 
سرش، باورم نمی شدؤ گیج مانده بودم به تماشاش که انگار متوجهم شده باشد 
تندی دوید سر جایش، تو گفتی که داشته به خاطرات توی سرم گوش می داده ؤ 
چنان محو شنیدن شان شده که انجاِم وظیفه اش را از یاد برده ؤ یک آن به تعجب 
شاید به خشم یا به ناباوری خیره مانده بر من، در خیره شدنش شک ندارم اما 
ای کاش حالت خیرگی اش را هم می شد معلوم کرد که خب نمی شود، بی چشم 
نمی شود گفت طرف چه فکری توی سرش ست، عیب سایه هم همین ست، شاید 
هم عیب نباشد ؤ نقطه ی قدرت سایه ها یا آن ها که در سایه اند همین باشد، 
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این که بی چشم می بینند، این که بینایند اما تو نمی توانی ببینی چه گونه چشمی 
دارند یا با چه چشمی نگاه می کنند به تو، به تو به حرکاتت به فکر هات، و این 
اتفاق عجیبی می توانست باشد این که سایه ات را لحظه ای غافلگیر کرده باشی که 
من کردم، حین غذا خوردن دیدم دستش حرکتش در آنی جا مانده از حرکِت 
دسِت من، شاید هم نه برای یک آن که برای مدت مدیدی ؤ من فقط متوجه ی 
همان یک لحظه ای شدم که سایه هم فهمید، در کسری از ثانیه چنان حرکتش 
را هماهنگ کرد با حرکات من انگارنه انگار اتفاقی افتاده ؤ این حتمن یکی خطای 
دید بی اهمیت، یک چیز غیرمهم، نامربوط ؤ بی توضیح ست، اینش دیگر سخت بود 
خیلی سخت، اگر می گفتند در تمام طول زندگی اشتباه فکر کرده ای برایم 
آسان تر بود تا این که خودم فکر کنم دچار توهم شده ام، اگر می گفتند حرکات 
سایه تکرار حرکات ما نیست که به واسطه ی نور، و با سرعتی منطبق با سرعت 
نور تقلید می شود، و آن ها برای خودشان وجودی جدا هستند که ذات ؤ سرنوشت ؤ 
عقل منحصر به خودشان را دارند برایم دلچسب تر بود تا این جوری، حِس فریب 
بدهند به آدم، سر همین هم بلند شدم، غذایم سرد شده بود گذاشتمش کنار، 
رفتم سمت یکی از دیوارها ؤ جوری فاصله ام را هماهنگ کردم تا سایه ام تقریبن 
بیفتد روبه روی خودم، خب که چی، حاال چه کار می خواهم بکنم، هیچ، پس 
آورده بودندم این جا تا فهمم شود آن همه چیز ها که تا حاال یقین کرده ام به 
درستی شان اشتباهی بیشتر نبوده، و حاال در این زمان ؤ این مکاِن معلوم باید 
عینهو کاشفی بیفتم به جان داشته ها ؤ نداشته هام تا از سِر نو کشف شان کنم، 
اشتباه فکر کرده اند حتا اگر حرف شان درست هم باشد باز هم اشتباه کرده اند، 
من اهل این مسخره بازی ها نیستم، برگشتم نشستم روی تخت، نگاهم را از 
هرچه دیوارؤ سایه بود دزدیدم و انداختمش پایین، نگام اگر اشتباه نکنم به نوک 
دمپایی جلوبسته ی زندان خیره مانده بود، از این دمپایی ها به همه می دادند تا 
وقت مستراح قطرات شاش روی پاهات نپاشد، بهش می گفتیم دمپایی آخوندی 
که البت کپی نعلین های آخوندی بود نه اصِل جنس، حاال عیبی هم نداشت اگر 
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یک تستی می کردم، دوباره رفتم پای دیوارؤ دوباره ایستادم روبه روی سایه، سر 
برگرداندم سمت چپ، سر برگرداند، انگشت های دست چپم را از هم وا کردم ؤ 
جلوی روی دیوار تکانش دادم، همین را کرد، انگشت های باز دستم را بردم 
سمت دیوار ؤ با فاصله از دیوار نگه شان داشتم، عین دست های خودم روی دیوار 
بود، هم اندازه ی دست خودم، خواستم دست سایه ام را لمس کنم، دو انگشت 
اشاره ؤ َشستم را تکانی دادم تا خورد به سایه، المصب انگار می دانست کدام 
تا  داد  تکان  را  اشاره اش  انگشت های شست ؤ  تکان دهم،  قرار ست  را  انگشتم 
بگیرند به انگشت هام، قسم می خورم خود من هم تا قبِل حرکت انگشت هام آگاه 
نبوده ام به این عمل اما این سایه ی بی عقل ؤ مقلد با حرکت انگشت های من 
در  با عقل جور  اصلن  تفاوت،  بی اندکی  یا  بی فاصله  کند  می توانست حرکت 
نمی آید یک چیز بدون تعقل ؤ بدون هوش چه گونه می تواند هم زمان به تفکر ما 
واکنش کند، رفتم سمت آن یکی دیوارؤ دست هام را باز کردم ؤ به سرعت افتادم 
به تکان تکان دادِن خودم، اول باال ؤ پایین پریدن ؤ بعد به شکل منظمی حرکت 
پروانه که یک جور حرکت ورزشی ست، دست ها ؤ پاها را به ترتیب خاصی باز ؤ 
بسته می کنیم در راستای بدن، وقتی پاها جفت اند دست ها را در طرفین پاها نگه 
می داریم ؤ بعد با یک جهش پاها را دوبرابر عرض شانه باز می کنیم ؤ هم زمان 
دست ها را می بریم باال ؤ جایی باالی فرق سرمان می کوبیم به هم، و بلعکس، و 
باز بلعکس تا آخر، قسم می خورم نظم حرکت سایه گه گاه منظم   تر از حرکات من 
بود، خب یک جور دیگر هم می شد امتحانش کرد، افتادم به حرکات نامنظم، 
ورجه وورجه، هرکاری که می کردم می دیدم سایه هم همان را می کند، همان 
چرخش های دست ؤ پا ؤ بدن، همان پریدن ها ؤ جم خوردن ها اصلن همانی که 
بودم هم زمان همان بود، توی ورجه وورجه هام بود که به ناگهان دیدمش ؤ وقتی 
دقیق شدم بهش فهمیدم که بعضی وقت ها یعنی وقتی توی ناجورترین حرکات 
هستم شکل سایه ام از شکل اندامم فراتر رفته ؤ می شود یک چیز دیگر، مثل 
نمایش انیمیشنی ابتدایی ؤ اولیه، از ترکیب انگشت هام با مثلن دست دیگرم 
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شکل سایه ام می شد مرغابی، از به هم خوردن سرم با شانه ام شکل سایه ام می شد 
بوته ای شمشاد، از ترکیب های مختلف هر بار شکل سایه ام چیزی می شد، می شد 
گوزن، می شد ماهی، می شد سگ، مردی کاله به سر، چتری بازشده، یک اسلحه 
اما محو ؤ ناگهانی، ایستادم، نفسم بریده بود بس که پریده بودم ؤ اشکال مختلفی 
ساخته بودم برای سایه ام، نفسی عمیق کشیدم تا به عادِت همیشه نفسم بند 
بیاید، نشستم َسِر جام، وقتی دبستان بودم یک شعبده بازی را آورده بودند توی 
مدرسه مان برای جشن ؤ سرگرمی، جشن اول سال بود گمانم، مجری خوش خنده ؤ 
چاق گفت قرارست با حرکات غیرمنتظره همه مان را غافلگیر کنند، گفت که 
دست بزنیم، با تشویق ما آدمی بلندقد ؤ استخوانی آمد روی سن، نه قیافه اش نه 
لباسش، و نه هیچ چیز دیگرش غافلگیرکننده نبود، فکر می کردم شعبده باز یعنی 
همان جادوگر که باید از آن عباهای کاله دار داشته باشد اما نداشت، مهم ترین 
چیزش همان لباس سفید آستین پفیش بود، تا آمد تعظیم کرد ؤ از مسوول سالن 
استدعا کرد المپ ها را خاموش کنند، یادم هست همان مجری چاقه ی مراسم 
بدوبدو رفت تا المپ های سالن را خاموش کند، مرد روی سن همان حرف های 
مجری چاقه را می زد ؤ ما هی پشت هم کف می زدیم که یکباره المپ ها خاموش 
شدند ؤ صدای سوت بلند شد، صدای جیغ ؤ داد ؤ بی داد، صدای کوبیدن صندلی ها 
به زمین اما غافلگیرم نکردند این ها، قصد کرده بودم آن جور که مجری چاقه گفته 
بود رفتار کرده ؤ ادای غافلگیرشدن در بیاورم اما نشد، از شانس مان یک طرف 
سالن پرده ها را زده بودند کنار تا نور از پنجره هاش بیاید تو، و حتمن برای خاطر 
آرام نگه داشتن ما در آن تاریکی معهود بود چنین تمهیدی اندیشه کرده بودند 
که فقط گه زد به جلوه ی مردک روی سن، چراکه برخالف سالن ؤ تاریکی اش، 
صحنه از نور پنجره ها عینهو روز روشن شده بود، بیچاره استدعا کرد پرده ها را 
بکشند، کشیدند، با هر پرده که کشیده می شد تاریکی هم بیشترؤ بیشتر می شد 
تا ظلمات شد سالن، از بچه ها فقط صدای یکی دوتا جیغ درآمد اما مرِد روی سن 
کف دست هاش را کوبید به هم ؤ نوری روی سن روشن کرد، بعد سکوت شد، 
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یک پرده ای جلوی سن درآمدؤ یک نور هم هم افتاد پشتش، دوباره دست هاش 
را کوبید به هم ؤ المپ صحنه خاموش شد، ظلمات، ظلمات سالن را درون خودش 
گرفته بود ؤ جز آن جا که پرده بود جایی معلوم نمی شد، همه هم همان جا را نگاه 
می کردیم، مرد که حاال دیده نمی شد صداش را بلند کرد »این یک هنرست ؤ از 
انتهای جهان آمده از چین، نامش سایه بازی ست ـــ و بعد صداش را برید، دوباره 
سکوت شد، یک دفعه دیدیم از توی نوری که روی پرده افتاده یک سیاهی زده 
بیرون، سایه ی یک پرنده بود، صدای پرنده هم آمد، بعد پرنده که روی شاخه ای 
نشسته بود تکانکی خورد ؤ چرخی زد ؤ شد یک کله ی آدم با کاله شاپو با یک 
فِک خنده دار که دائم حرف می زد، کله ی کاله دار ؤ فِک خنده دار پشتِ هم جوک 
می گفت ؤ از خنده ریسه می رفتیم که شکِل سایه باز هم عوض شدؤ ایضن شکل 
خنده هامان که هر شکل چیزی داشت تا به خنده های آن روزهای مان نسب ببرد، 
آن روز فقط خوش گذشته بود اما این جا ؤ امروز باید بگویم جدن شگفت زده ام 
کرد سایه غافلگیرم کرد، باز رفتم پای دیوار، باید چیزی می ساختم که بیرون 
حرکات طبیعِی تنم باشد، دست هام را یک وری گرفتم باالی سرم ؤ متمایلش 
کردم سمتی، بعد پاهام را به هم کشیدم ؤ نوک یکی شان را گذاشتم روی آن 
یکی ؤ کمی کج شده لنگری خوردم اما زور زدم بمانم که شد، شکلش را ساخته 
بودم، برای اولین بار با سایه ام یک چیز دوست داشتنی ساخته بودم یک الف، یک 
الِف تنها به خط نستعلیق، کوتاه ؤ توپُر، واقعن شگفت انگیز بود که، که صدای 
بد  توی  نگاه کردنم،  به  نشسته اند  دیدم جفتی چشم  بلند شدؤ  در  دریچه ی 
موقعیتی گیرم انداخته بودند حرام زاده ها، خنده توی چشم هاش موج می زد، 
گفتم خودت را جمع کن تا بیشتر نخندانی شان، برگشتم ایستادم سمت در، 
دریچه ی چشمی را بست ؤ تندی دریچه ی دهان باز شد »میم عین ـــ بعله آقا، 
»چیزی نیاز نداری ـــ ممنونم آقا نه، چیزی نمی خواهم، خجالت کشیده بودم، 
باید می گفتم نه مردک حرام زاده چیزی نیاز ندارم اما تو حتمن نیاز داری بروی 
سیرک بروی سینما چیز مسخره ببینی، فقط گفتم ممنونم آقا چیزی نیاز ندارم، 
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»پس شب خوبی داشته باشی، آمدم فقط بگویم امشب شاید مهمان داشته 
باشی ـــ ممنونم آقا، حرام زاده تو هم شب خوبی داشته باشی، من هم امیدوارم 
اما تو چرا یاد شلخت می اندازی من را، کاش می شد بهت بگویم که شب که 
امشب حتمن صغرا تکپرت مهمان دارد از آن خوب هاش که صدتا مثل تو ؤ امثال 
تو را به جواب ؤ سوال می گیرند، خوب خندیدی هان، خیلی خوب، مطمئنم 
خوب بوده مردک، آن قدر خوب که می شود قسم بخورم که روش شرط ببندم، 
به خدا که اتاق را پر کرده اید از دوربین، خوب هم می دانید چه می کنم چه 
نمی کنم، ولدزناهای تخمِ حرام، حیف الِف نازنیِن نستعلیقی که ریدید بهش، 
حیف، افتادم روی تخت ؤ دستم را گذاشتم روی چشم هام، نمی خواستم نور بزند 
این جور  توی  آدم هاست،  انتخاب  بزرگ ترین  تاریکی  وقت ها  این جور  بهشان، 
بمانی  تاریکی ؤ مدت ها  بیندازی توی  را  وقت ها بدون ترس می توانی خودت 
که  چه قدرست  ندانی  تا  بخوابی  شودؤ  فراموشت  زمانش  که  آن قدر  دَرش، 
خوابیده ای اما نخوابیدم، صدای کشیده شدن قلم نی روی کاغذ هی توی سرم 
می چرخیدؤ مانده بودم آیا باز به آن الف نازنین نستعلیقم می رسم یا نه که صدای 
آهنِی در پراندم از خیال، »خوابی پسر ـــ صدای شیث بود، انگار بغض داشتم ؤ 
نمی شد جوابی بدهم، صدام در نیامد، به ناچار فقط بلند شده نشستم لبه ی 
تخت، سینی شام هم همراهش بود، دوبرابر همیشه که یعنی شام را باید با هم 

بخوریم، تف به این شانس

شـیـث
می تواند  همه چیزی  هر چیزی  نیست  خودت  دست  اختیارت  وقتی         
زجرآورترین اتفاق زندگی ات شود، چه تنها باشی چه توی جمع، فرقی نمی کند، 
ربطی هم به میزان عالقه ی آدم به چیزها ندارد، چه عاشق شان باشی ؤ چه 
نباشی در هر دو شکلش به یک میزان درد می کشی ؤ از هیچ کدام شان نمی توانی 
انتظار آرامش داشته باشی، بدون این انتظار هم دیگر امیال آدمی ُمرده ؤ این 
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شاید خطرناک ترین سرنوشتی ست که می شود برای آدمی رقم زد ؤ این حتمن 
که آرام آرام اتفاق می افتد اما به درستی نمی دانم چه مقدار زمان نیاز دارد این، 
شاید بیست سال شاید هم سی، شاید به اندازه ی عمر آدمی، در هر حال نباید 
توی مدت زمان کوتاهی اتفاق بیفتد اما وقتی اتفاق افتاد دیگر نمی شود به آن 
شوربختی که امیال دنیوی اش ُمرده گفت آدم، این موجود به طور حتم انسان 
نخواهد بود، شاید ماشین شاید هم مزدور اما انسان نه، نبود اختیار آدم را آن جا 
ممکن ست ببرد که دیگر هیچ میلی نمانده باشد براش تا نفسی بکشد، این 
پست ترین مرتبه ی انسان ست ؤ زندان بهترین جاست برای این برای این این، 
چه می دانم کدام اسمی برایش مناسب ست شاید مزدوری، نمی دانم اما زندان 
بهترین جاست برای شکل دادن به همین مزدوری، چیزی که انگار موسسان ؤ 
صاحبان زندان ها به آن واقف نیستند، شاید هم هستند ؤ بهترست خودشان را 
به حماقت بزنند ؤ این وسط هر از چندگاهی یکی مزدور تمام عیار در اختیار 
این که  راحت ترینش  داشت،  انتظار  نمی شود  که  مزدور چه چیزها  از  بگیرند، 
چوبی بدهی دستش ؤ بکنیش چماق دار ؤ نگهبان خودت، یا بکنیش یک شرخر 
درست ؤ حسابی، می شود او را به عنوان بزرگ ترین دانشمند جهان قالب کرد به 
جامعه یا حتا می شود از آن کسی ساخت که یک روز بزند رییس جمهور مملکتی 
را بکشد، اگر رییس جمهورش نکنند که جای شکر دارد، چه بدانم، حداقله این که 
برای ساختن یک مزدور زمان زیادی الزم ست ؤ چارسال کفایت نمی کند، و این 
مژده ای مستتر دارد درون خودش که با چاهار سال تمام میل ؤ عواطفم از بین 
نخواهند رفت، تنها شاید، شاید تنها بعضی از خاطراتم رنگ عوض کنند ؤ بشوند 
عین  میم  همان  من  تقریبن  زیاد  احتمال  به  سال  چاهار  بعِد  دیگر،  چیزی 
همیشگی خواهم بود اما شیث چی، شیث چه می شود، شیث هم آیا همان 
به  او  ربط  شاید  شاید،  نه،  یا  من  برای  ماند  خواهد  گذشته  خاطرات خوش 
چیزهایی که دوست شان دارم کمک کند تا شیث همان بماند که بود، مثلن 
ربطش به شهرستان، جایی که هر دوی ما هم من هم شیث در آن دنیا آمده ایم 
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همین طور ابدل برادرم، جایی که مادر ؤ خان بابا را خاک کرده اند در آن، شهرستان 
شهِر چارفصل زندگی ام شهری که نمونه اش را هیچ کجا ندیده ام، سمت شمال ؤ 
شمال شرقی اش رودخانه ای هست که حاال دیگر آب ندارد اما آن سال ها هر از 
چندی خبر می آمد کسی یا کسانی درش غرق شده اند، بهش سرخ رود می گفتند، 
اسمش یادگار روس هاست، قبل تر بهش می گفتند غرق رود از بس جاِن آدم 
گرفته بود، می گفتند دیو ِ سفید وقتی رستِم دستان سرش را می بریده از درد 
هم  بعضی  افتاده،  راه  رود  این  دیو  از جای چنگ  زمین ؤ  به  زده ست  چنگ 
می گفتند که رستم توی آب رودخانه دیو سفید را غرق کرده ؤ برای همین 
با  رود  این  سرنوشت  حال  هر  در  غرق رود،  می گویند  بهش  که  خاطر ست 
غرق کردن عجین شده، صد یا صد ؤ پنجاه سال پیش بین روس های تزاری ؤ 
بلشویک ها سه دسته می شوند،  بلشویک جنگی درمی گیرد،  روس های سرخ 
یک دسته می روند سمت پترزبورگ، یک دسته هم می روند مسکو، یک دسته هم 
راهی قفقاز می شوند، همه هم انگار می دانستند این حمله باید حمله ی آخری 
باشد وگرنه کارشان تمام خواهد شد اما خب سه تا جنگ کار را تمام نکرد، 
کارشان باال گرفت، نمی شد جنگ را یکی دو روزه ختمش کرد اما در نهایت 
پیروزی با سرخ ها بود، بعِد یک هفته مسکو فتح شد، پشت سرش پترزبورگ، 
تزاری های قفقاز اما مقاومت کردند ؤ سرخ ها را کشاندند سمِت رود، جنگ یک 
اول ؤ  پایتخِت  انگارنه انگار  شدند  پیروز  تزاری ها  آخر  در  کشید ؤ  طول  ماهی 
می گفتند  بخورد،  شکست  نمی خواست  تزاری  قفقازِ  کرده،  سقوط  دوم شان 
تزاری ها هزار ؤ یک بلشویک را اسیر کردند اما به نظر اشتباه ست این عدد، خوِد 
سرخ ها می گویند فقط سیصد ؤ سیزده نفر اسیر شده بودند، به هر حال تزاری ها 
تمام اسرای بلشویک را توی آِب غرق رود غرق کردند غافل از این که نیرو های 
کمکی رسیده اند پشت دروازه های شهر، ناچار دوباره جنگ درگرفت ؤ این بار 
انتقاِم  بلشویک ها سخت ترین  انتقام  اما  می گویند  تزاری ها شکست خوردند، 
ممکن بوده، آن ها تمام اسرای تزاری را می برند لب غرق رود ؤ دستور می دهند 
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هر کدام شان با تیغ رگ دست های شان را بشکافند ؤ بگذارند خون شان تا آخرین 
قطره بریزد توی غرق رود، هر کسی که نافرمانی می کرد به سرش گلوله می زدند ؤ 
می گذاشتند تکه های مغزش تا آخرین قطره ی خون بریزد توی غرق رود، تا شب 
انگار تمام رودخانه از خون سرخ شده بود ؤ سر همین هم نام رودخانه را گذاشتند 
سرخ رود، به احترام سیصد ؤ سیزده جنگجوی سرخ، و به احترام رودی که از 
خون سرخ شد، حاال دیگر آبی نمانده برایش، باغ هایی هم که از طرف سرخ رود 
تا مرکز شهرستان سبز بودند حاال یا شده اند جزء محدوده ی شهری، و یا جزء 
شهرک صنعتی شهرستان، قبرستان شهر هم سمت جنوب بود بعِد کاروانسرا، 
نهصد ؤ نود ؤ نهمین کاروانسرای شاه عباسی یادگار زمانی که ایران از مرز چین 
شروع می شد تا مرزهای اروپا، شیث هم یادگار همان وقت هاست وقتی که هنوز 
جنگی سرنگرفته بود، پنجاه یا پنجاه ؤ پنج سالی می شد که آموزش عمومی 
مقطع  برای  سال  سه  دبستان،  برای  سال  پنج  بود،  شده  اجباری  همگانی ؤ 
راهنمایی، و چاهار سال هم برای دبیرستان، شیث همان بچه ی زردنبوِی کالس 
سوم بود، یکی دو ماه بعِد شروع کالس سوم آمده بودند توی محله ی ما ؤ توی 
دبستان هجرت ثبت نام کرده بود، آن روز یادم هست سرش را با نمره ی چاهار 
زده بودند، وقتی درِ کالس را باز کرد معلم داشت ریاضی درس می داد، داد 
می زد که دو با دو، و خودش هم می گفت چاهار ؤ با گچ روی تخته سیاه می نوشت 
باز شد ؤ یک بچه ی الجان ؤ استخوانی آمد توی  چاهار که یکهو قیییییژ در 
چارچوب، معلم هنوز چاهار را نگفته ؤ ننوشته سرگرداند سوی در ؤ شیث را دید 
که بی درزدن ؤ بی اجازه آمده تو ، همین هم کفایت داشت برای عصبانی کردنش 
که خیره شد به شیث ؤ تا شیث نگاهش کند پرسید »دو با دو ـــ و شیث تا 
انگشت بلند کند ؤ تا بگوید آقا اجازه، معلم داد زد چاهار ؤ گچ را چنان به شدت 
پرتاب کرد توی سر شیث که بینوا پرت شد توی راهرو ؤ پا گذاشت به فرار، شیث 
همین بچه ی الجان، با کله ی کچل آمد توی دبستان ؤ با کله ی کچل هم از 
دبیرستان اخراج شد، عصر همان روز که باز توی کوچه دیدمش نان گرفته بود، 
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مدرسه،  فرم  شلوار  شلوارش،  توی  بود  کرده  می شد  تا  را  سفیدش  زیرپوش 
خاکستری ؤ گشاد، آن قدر گشاد که اگر شلوار سهمیه ی سال اولش پاره نمی شد 
تا پایاِن سال پنجم هم می شد تنش کند، سنگک ها را زده بود زیر بغل ؤ داشت 
با قوطی خالی ریکا بازی بازی کنان می آمد، گاچِ پا بود، برای رضای خدا نشد 
یک بار شوت کند ؤ توپ برسد آن جایی که باید، یک لگد این ور کوچه می زد 
بهش ؤ می دوید آن ور کوچه، یک لگد آن جا می زد ؤ می دوید این سمتش، انگار 
قسم خورده باشد جای طول، عرِض کوچه را بدود که دیدم قوطی اش افتاد دم 
در خانه ی ما، تا بیاید این ور، دویدم ؤ شوت کردم براش، ایستاد نگاهم کرد، 
لبخند زدم بهش، بدم نمی آمد سِر صحبت را باز کنم، گفتم تو چرا فرار کردی 
از کالس، ترسیده بود انگار، همان طور زل زل نگاهم می کرد تو گفتی مچش را 
سر دزدی گرفته باشم، ایستاده بود ؤ پا به پا می کرد، گفتم سر کالس ریاضی چرا 
فرار کردی تو، گفت کی من، گفتم آره مگر امروز نیامده بودی سر کالِس ما، 
قوطی اش را ول کرد ؤ تندی راه افتاد، همان طور که می رفت گفت نه من نبودم 
بگویم دیدم خیلی دور شده، مستقیم  بیایم چیزی  تا  و  اشتباه گرفتی،  که، 
می رفت ته کوچه، توی آن شلوار ؤ آن زیرپوش سفید بیچاره تنش لق می زد، با 
آن  از  نمی گذاشت  پاییزی  باد  سوزؤ  اما  بود  نشده  سرد  آن قدرها  هوا  آن که 
زیرپوش ها تن کنی، همین هم تعجب داشت، به نظرم آدم عجیبی آمد، آن از 
کالس ریاضی ؤ این هم از زیرپوشش، تازه ترسو هم بود، گاچِ پا هم بود، دویدم ؤ 
قوطی خالی ریکا را شوتیدم توی جوب، فرداش که آمدم بروم مدرسه دیدم دم 
در خانه ایستاده، تا من را دید دستش را بلند کرد ؤ تندی هم آورد پایین، صداش 
در آمد »امروز به جز انشا چه درسایی داریم ـــ نحیف بودؤ صداش یک لرزی 
داشت، از سر خجالت انگار لبخندی زد ؤ گونه هاش باال آمدند، گونه های سرخش، 
گفتم حتمن مدت زیادی منتظر ایستاده ؤ سرخی گونه هاش هم سر همین ست، 
تمام پاییز باد صبحگاهی مهم ترین وظیفه اش همین سرخ کردن گونه هاست، 
از  دوستی مان  بچه مدرسه ای ها،  گلوی  هم چرک انداختن  بعدی اش  وظیفه ی 
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همان روز بود، پشت یک میز می نشستیم، راه مدرسه تا خانه را با هم می رفتیم ؤ 
کارش  که  سوم  سال  معلم  جز  بود،  بی دردسری  دوستِی  کل  در  می آمدیم ؤ 
مسخره کردن شیث بود به یاد ندارم کسی دشمنی ای داشته باشد با او، دشمنی 
که جای خودش اصلن انگار به چشم کسی هم نمی آمد، اگر می دیدیش اول 
انگار می کردی با آن پوست زرد ؤ کدرش بیمارست یا مثل جن زده ها افسونش 
کرده اند، خود من حتا فکر می کردم موهای سرش طالیی ست اما نبود، تنها یک 
بچه ی الغر بود که وقتی روی صندلی می نشست چنان توی خودش مچاله 
می شد که گمان می کردی قوز دارد اما قوزی نبود، و شاید همین ها باعث شده 
بود بچه ها ؤ معلم ها کاری به کارش نداشته باشند انگاری که نیست، بد هم نبود، 
به واسطه ی شیث با من هم کاری نداشتند، صبح ها با هم می رفتیم مدرسه، 
یک جا می نشستیم ؤ ساندویچ های مان را دو نفری می خوردیم، عصرها دو نفری 
راه می افتادیم توی شهر ؤ هر بار یک جایش را کشف می کردیم، می گفتیم که 
شهر هم چیزی شبیه آدم ست، البت شیث این را گفته بود، یک روز بهاری شاید 
بهار همان سال سوم توی رادیو شنیده بود که بهار آمده ؤ شهر دوباره نفسی تازه 
کشیده که شهر از خواب زمستانی اش بیدار شده که شهر زنده شده، کشف 
مهمی بود این توی آن منطق کودکانه که شهر زنده ست آدم زنده ست پس 
نتیجه که شهر هم مثل آدم ست، چنان شگفت زده بودیم که با همان افکار 
کودکانه می خواستیم شهر را عینهو یکی آدم تصور کنیم، وظیفه ی خودمان 
راه  عصر ها  بشناسیم،  بهتر  بیشتر ؤ  را  تازه یافته  موجود  این  که  می دانستیم 
می افتادیم توی محله ها ؤ کوچه پس کوچه هاش، نقشه ای هم گرفته بودیم ؤ تا 
می شد زور می زدیم شباهت این موجود زنده را با خودمان بیشتر ؤ بیشتر معلوم 
کنیم، برای شروع، رودخانه را رِگ این موجود فرض گرفتیم، با این که هربار 
کتک مفصلی می خوردیم اما باز برای معلوم کردن حد ؤ مرز این رگ حاشیه ی 
مطابق  را  جنگل ها  رودخانه  حوالی  همان  می کردیم،  پایین  باال ؤ  را  رودخانه 
مطالب کتاب جغرافیا کرده بودیم ُشش های شهر، سن ؤ سال زیادی نداشتیم ؤ 
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نمی شد تمام جاهای شهر را گز کنیم اما خب این کشف چیز کوچکی نبود، به 
خودمان دلگرمی می دادیم همه ی دانشمندان برای ثابت کردن کشف های شان 
بعضی وقت ها نیاز دارند ده ها سال تحقیق کنند، مثل ادیسون که سی چهل 
سال روی برق کار کرده، ما هم نباید این کشف را یک دفعه لو می دادیم، هربار 
یک طرفی را می گرفتیم ؤ می گشتیم، تابستان ها که نورِعلی نور بود، کل روز را 
توی کوچه خیابان ها ول بودیم ؤ می شد گفت آرام آرام داریم کاملش می کنیم، 
را چون هر کدام شان یک  کاروانسرای شاه عباسی  تولیدی شهر ؤ  کارگاه های 
بود،  مغز  فرمانداری  بودیم،  گذاشته  شهر  دست  دو  جای  بودند  شهر  طرف 
مسجدجامع هم قلب شهر شده بود، مدرسه ها هم دل ؤ روح بودند ؤ ماشین های 
آشغالی را گذاشته بودیم جای روده ها، تازه فهمیده بودیم که قبرستان را هم 
می شود گذاشت توالت عمومی، چون بیرون شهر بود ؤ ربطی نداشت به تن شهر 
که ناغافلی اتفاقی مسخره رید توی تحقیقات مان، هرچندکه ربطی به کشف ما 
اما اهمیت موضوعش می چربید به اهمیت موضوع کشف، سال دوم  نداشت 
راهنمایی بودیم شاید، دیگر مدرسه ی هجرت نمی رفتیم، وسط های شهر یک 
مدرسه ی تازه ساز بود به نام شرافت، می رفتیم آن جا، فرقی با مدرسه ی هجرت 
نداشت ؤ توی وضع سابق ما تغییری نداده بود ، این ها هم با ما کاری نداشتند تا 
یک روز سر کالس تعلیمات دینی، آخوند داشت از بیماری جوانی حرف می زد، 
با این که توی ابتدایی هم این درس را داشتیم اما انگار مقطع راهنمایی مهم تر 
بود، توی ابتدایی ما هر سال یک معلم داشتیم ؤ کلن روی ماهِ پنج معلم را 
می دیدیم اما این جا برای هر درس یک معلم بود، کلن ده دوازده تایی آدم را باید 
چه رسد  بود  سخت  هم  معلم ها  اسم  یادگرفتن  سال،  هر  می کردیم  تحمل 
عادت کردن به اخالق ؤ رفتارشان، یکی قدبلند بود ؤ دستور داده بود زنگ های او 
همیشه یک صندلی اضافه بیاوریم توی کالس تا پاهاش را دراز کند رویش، یکی 
چاق بود ؤ باید نیمکتی را کلن برای او خالی کنیم که بنده خدا کتش را بگذارد 
روی آن تا خدای ناکرده گرِد گچ های تخته سیاه رویش ننشیند، یکی سیگاری 
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بود ؤ نیازمند که هر ده دقیقه یک نفر برود لیوانی آب جوش برایش بیاورد تا 
گلوش نخشکد از تعلیم ؤ تربیت، هر کدام شان یک چیزی داشت اال همین آخوند، 
اسم خودش را گذاشته بود آخوند سید علی معلم ثانی، این یکی بهتر از باقی شان 
بود، چنان توی خیاالت ؤ مکروهات خودش گیر بود که فرصتی نداشت به گچ ؤ 
به آب جوش فکر کند، مرد جالبی بود، آن ساعتی هم که داشت در باب بیمارِی 
جوانی داِد سخن می داد شورؤ شعفی ویژه داشت که مرد ها در این سن ؤ سالی 
که شما دارید تمام قدرت شان توی کمرشان جمع می شود، توی کمرشان یعنی 
دقیقن دو طرف ستون مهره های شان، این قدرت از عهد جوانی شروع می شود ؤ 
انشاالاله پیر که شدید از بین می رود، همین ست که وقتی کسی پیر می شود یا 
خسته می شود کمرش درد می گیرد، وقتی یک مرد قدرت کمر پیدا کند یعنی 
فرایض  باید  تکلیف شده ست ؤ  یعنی  مکلف شده ست  مبین  دین  نظر  از  که 
دینی اش را به دقت انجام دهد، بعد گفت که از روی کتاب درس مورد نظر را 
بخوانیم که خواندیم به نوبت تا که نوبت خواندن رسید به من، آمدم بخوانمش 
آرام تر  بعد  نخوان،  تو  نه  زد که  داد  داده  انگاری گناهی کبیره رخ  یکهو  که 
چنان که به وجهه ی دینی اش خللی وارد نشود گفت نه پسرجان تو نخوان »توی 
تا  کتاب ممکن ست آیه ی شریفه باشد یا حدیث نبوی، بهترست تو نخوانی 
یک جور  چرا،  که  پرسیدم  می گوید،  چه  نفهمیدم  نشود ـــ  واقع  کراهتی 
این کتاب کتاِب مقدسی ست ؤ  حق به جانبی رو گرفت سمتم که خب پسرم 
حدیث داریم بی وضو نباید به آن دست زد ؤ خواندش، خب البته شماها هم 
کتاِب خودتان را دارید، می دانید که مِن مسلمان بهترست به آن دست نزنم، به 
همین دلیِل الهی بهترست تو هم نخوانی این درس را، خنده ام گرفت، دست 
بلند کردم که اجازه آقا، گفت جانم سوالی دارید، »بعله آقا، ما توی خانه مان هم 
قرآن داریم ـــ ناگاه از جا پرید، سرخ شد انگار شعله های جهنم را روشن کرده 
باشند توی صورتش، آمد بگوید که شما غلط می کنید اما حرفش را خورد، 
پرسید شما شما اسمت چی ست پسر، نامم را گفتم، تندی دفترش را باز کردؤ 
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لیست اسم ها را تندی باال ؤ پایین کرد ؤ در آخر گفت تو مگر کلیمی نیستی، »نه 
آقا ـــ اسمت چی ست، دوباره گفتمش، بلند شد یک دوری توی کالس زدؤ هی 
زیر لب استغفُرلاله استغفُرلالهی کردؤ سرآخر از کالس زد بیرون، ولوله ای شده 
بود توی کالس، نمی فهمیدم داستان چی ست، رو کردم به شیث، دیدم چنان 
خیس عرق شده انگاری االن ست از هوش برود، صداش کردم، نشنید، دوباره 
صداش کردم، انگاری فکرش جای دیگری باشد ناچار دست گرفتم به شانه اش، 
از جا پرید، تازه آن جا بود که فهمیدم داستان از چه قرار بوده، این همه مدت 
بچه ها ؤ معلم ها سر این  که شیث مریض ست نادیده اش نمی گرفتند که مساله 
چیِز دیگری بود، پدر ؤ مادر شیث یهودی بودندؤ یهودی ها را توی شهر جهود 
صدا می کردند ؤ جهودها هم برای مردم چیزی شبیه نجاست بودندؤ سر همین، 
چون همیشه ؤ همه جا شیث با من بود فکر می کردند من هم جهودم ؤ بالتبع از 
سگ نجس ترم ؤ چه چیز بهتر از آن که از نجاست دوری کرد، همین، نیم ساعت 
بعدتر آخوند برگشت، هنوز سرخ بود اما آرام تر شده بود، بعِد یک دو چرخی توی 
کالس آمد ایستاد پشت به تخته ؤ شروع کرد حرف زدن که بهترست به جای 
درس این هفته چیز های دیگری بگوید، در واقع بهتر هم بود، کالس کلن به هم 
ریخته بودؤ بعد از آن ولوله ی اولی حاال کسی جرات جیک زدن هم نداشت، صدا 
از در ؤ دیوار شنیده می شد اما صدای نفس های بچه ها اصلن، شروع کرد به حرف 
که آدم ها همه از یک پدر ؤ مادرند، و حضرت باری تعالی همه را از خاک خلق 
کرده، مثل اخالف ؤ اسالفش آخوند سیدعلی معلم ثانی هم گره ای می انداخت 
توی ابروها ؤ همه چیزهای عالم را به فصاحت به هم می بافت، ظرف ده پانزده 
دقیقه از هبوط والدین انسان شروع کرد ؤ به عروج حضرت ختمی مرتبت وصلش 
کرد، وسط حرف هاش عمامه ی سیاهش را یک وری کردؤ بعد با نگاش چرخی 
زد توی صورت بچه ها، از نگاهش می شد فهمید منتظر همین لحظه بوده، فرق 
عامیان ؤ عالمان شهر هم دقیقن همین بود، برای عموم مردم فقط پیش درآمِد 
کارها کفایت می کرد ؤ کاری نداشتند اصلن به نتایج ؤ منتهای امور، آخوندها اما 
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فرق داشتند، همه چیزی برای آخوندها پیش درآمد بود، وظیفه شان حکم می کرد 
همیشه دنبال جمع ؤ بسط همین پیش پاافتاده ها باشندؤ همین باعث می شد از 
توی هر چیزی در نهایت همان در بیاید که می خواهند، بهش می گفتند وحدت 
وجود، آخوند سرفه ای کرد »بعله، همه ی چیزها هدف دارند، یک صد ؤ بیست ؤ 
چهار هزار پیامبر بیهوده رسالت نگرفته اند که، در ثانی، خدا یکی ست، نعوذوبلاله 
یک صدؤ بیست ؤ چند هزار تا که نیست، ثالثن، مگر دینی هست که خیرش 
باشد  باشد ؤ شرش یتیم نوازی، رابعن، پیامبری مگر بوده که گفته  آدم کشی 
جهان پوچ ست ؤ همین که ُمردیم آخِر راه ست ؤ آخرتی در کار نیست، خامسن، 
نیست ؤ  یونس خیر  آدمی چه می گوید، می گوید عیسی گفته  عقل ؤ فطرت 
شیطان خیرست، نه ولاله نه بلاله، اگر زمان نبود ؤ این ثانیه ها نبودند که اصلن ؤ 
عقلن نیازی نبود به غیر آدم پیامبر دیگری نازل شود، این که زمان هست ؤ هر 
دوره ای نهایتن تمام می شود یعنی نیازست به ملت ها یادآوری شود که الاله 
واحدست، منتها هر دوره به نام ؤ نشانی، یک بار موسی گفت گوساله نپرستید ؤ 
گفت،  صلواتولاله َعلَیه  محمد  یک بار  بپرستید  را  یگانه  خدای 
الالهم صله عالمحمدوآل محمد، هر دو پیامبر بزرگ بشریت همین را گفتند، هر 
دو به توحید ؤ معاد ؤ نبوت اعتقاد داشتند، همان طور که حضرت موالنا می فرماید 
ما برای وصل کردن آمدیم، حاال یکی شده یهودی ؤ یکی شده مسلمان اما خب 
اگر کالم اول ؤ آخر ما کالم خداست که قرآن می گوید همه مسلمان هستند از 
همین  واسطه ی  به  شده اند  آمرزیده  همه  ختمی مرتبت،  حضرت  تا  ابراهیم 
تسلیم، همه هم یک حرف را می زنند، مثلن همین درس امروز ما همین قوت 
جوانی، هر کس در اسالم به دنیا آمده باشد یا بخواهد به اسالم درآید مهم ترین 
وظیفه اش اشهد گفتن  ست اما همین مهم ترین وظیفه اگر ختنه نکرده باشی 
پذیرفته نیست، اصلن نوشته اند در لحظه ی ابتدایِی تولِد جسمانِی کودک ؤ تولِد 
روحانِی نومسلمان باید ختنه صورت بگیرد که آن کس اگر در لحظه ُمرد در 
اسالم مرده باشد، حاال توی یهودیت هم همین را داریم، البته اگر ذهن افراد 
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بخواهد قبول کند، وگرنه من دنیادنیا دلیل بیاورم، کسی که بخواهد بر طبل 
جدایی بکوبد کار خودش را ـــ که صدای زنگ بلند شدؤ آخوند که یکه خورده 
بود خودش را جمع ؤجور کرد ؤ بی دلیل گفت صلوات بفرستید، و رفت عباش را 
تن کند، زنگ آخر بود ؤ باید می رفتیم اما حاِل شیث حاِل رفتن نبود، گذاشت 
آخوند ؤ بچه ها از کالس بروند بیرون، تا خانه هم صداش در نیامد، خداحافظی 
هم نکرد، فکر می کردم از من ناراحت ست اما من مگر چه کار کرده بودم، شاید 
اگر مثلن به آخوند گفته بودم جهودم شیث خوشحال می شد، شاید هم نه، در 
هر حال آخوند ؤ درس آن روزش موضوعیت شهرشناسی را از اهمیت خالی 
کرد ؤ آدم واره ی شهرستان همان طور علیل ؤ ناقُص لِخلقه رها شد به حال خودش، 
رها شد اما دوستش داشتم، شاید برای خاطر ربطش به شیث، هرچندکه از 
آن روز فهمیدم یک فرقی هست بین من ؤ شیث، با آن همه پیش درآمد ؤ نتیجه 
که آخوند ردیف کرده بود باز فکر می کردم یک جای قضیه می لنگد، حاال کجاش 
را خدا عالم بود ؤ یک صدؤ بیست ؤ چاهار هزار پیامبری که نمود عقالنی وحدِت 
وجود بودند، یک فرقی بود بین من ؤ شیث با هم، مثل همین فرقی که شیِث 
این روز ها با شیِث شهرستان دارد اما به هرحال دوستش داشتم، شاید برای خاطر 

ربطش به شهرستان، نمی شد این دو را بدون هم حتا فرض کرد

فصل
        اگر مسیو دولتوق نگفته بود نمی آمدم، به احترام آن که فرانسوی بود جای 
مستر بهش می گفتند مسیو، مدیر بخش اخبار ؤ گزارشات آسیایی، گفته بود برو 
»برو، یک جور ماموریت کاری ست به عالوه ی مرخصی ـــ تلنگ جفت شان در 
رفته بود، از همان اول فهمیده بودم این که هم ماموریت ست ؤ هم مرخصی یعنی 
که نه نیش ست ؤ نه نوش، دوتاش با هم که جمع نمی شود یا باید نیش باشد 
تا برود بهت یا نه، باید نوش باشد که بنشیند به دلت، توی همه ی فرهنگ ها 
هم همین ست ؤ ردخور هم ندارد، وقتی نیش ؤ نوش را یک جا تعارفت کنند 
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یعنی که چیزی تهش نمی ماسد بهت اما چه طور می توانستم این را بگویم به او، 
جرات گفتنش را نداشتم حتا جرات گفتن این جمله ی ساده که دلم نمی خواهد 
برگردم، آخر عادت کرده بودم به هیچِی آن ساختمان به هیچِی لندن، برایم 
حکم یک جور بی خبری ؤ باخبری را داشت، برعکِس ایران که دروِن خبر بودی ؤ 
نمی فهمیدی چه خبرست توی آن ساختمان در امن ؤ اماِن بی خبری بودم ؤ باخبر 
از همه جا، لندن این خصیصه را از خاک کشورش باید گرفته باشد که هم اروپا 
هست ؤ هم اروپا نیست، آن همه دریای دور ؤ برش کافی ست که در بی مرزی اروپا 
هم مرزی داشته باشد ؤ من این خصیصه اش را دوست داشتم، دوست داشتم تا 
آخرین روز زندگی ام درش بمانم ؤ به دور از اما اگرها ترس ها ؤ شاید خاطره ها، 
گفتم خاطر ه ها، توی آن همه سال به ندرت خاطره ای لندنی در یادم مانده، منظورم 
خاطره ای خالص ؤ صددرصد لندنی ست، وگرنه که از اختالط خودمان با لندن 
بی نهایت خاطره داشتم، منظورم دقیقن خاطراتی ست که این خاک مجبورت 
کرده باشد به یادش بسپری، لندن در قیاس با پایتخت خودمان هم شهرتر بود ؤ 
هم نبود، در اوج شلوغی اش هم فکر می کردی توی حومه ای، سکونی لندنی حتا 
روی صورت مردمانش هم نشسته بود اما نه روی صورت من که هیچ وقت انگار 
جزء مردمانش نمی شدم، قیاس آفتاب هایی که بر چهره ها تابیده راه مناسبی ست 
تا معلومت کند چه کسی لندنی ست ؤ چه کسی نیست، مطمئنن توی صورت من 
یکی که آفتاب های متعددی تابیده بودؤ میزان ابر های چهره ام پایین بود یعنی که 
من هیچ گاه جزء مردمان لندن به حساب نمی آمدم، وقتی هم جزء مردم شهر ؤ 
محله ای نباشی، در آن جاهایی که محله ؤ شهر معنی دارد، نمی توانی وجود داشته 
باشی، فقط هستی، می روی سر کار ؤ برمی گردی اما حق نداری ظهر های روز 
تعطیل توی حیاط خانه ات بنشینی ؤ حمام آفتاب بگیری حق نداری توی مرکز 
خرید زیاده معطل کنی فقط می توانی باشی اما نه از زمانت زیادتر که من هم 
همین را می خواستم، می خواستم نباشم یا حداقله کم تر باشم، بعِد مرگ شیث 
تمام همم شده بود تا هر چه بیشتر در این الگو فرو روم، تا آن جا که می شد توی 
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ساختماِن خبر می ماندم ؤ بعد به سرعت می چپیدم توی خانه ام، یادم نمی آید حتا 
خاطره ای رقیق هم از این شهر به یادم مانده باشد که مثلن توی خیابان بیست ؤ 
چندم غربی سِگ نژاِد فالنی جلو راهم شاشیده باشد، همین را هم می خواستم، 
می خواستم به جای آن همه روزها که توی ایران بودم، اما دقیقن چه چیز بودم، 
چندین بار از خودم این را پرسیده ام اما بی جواب مانده ام هر بار، فقط می خواستم 
به جای آن همه روزها که توی ایران بودم کم ترین شکل ممکنه از بودنم باشم 
یعنی مستر میم عین، مجری، گزارشگر، و مفسر خبرِی منطقه، حداقله حقم 
بود جای مستر بهم بگویند آقا همان طور که مستر دولتوق را کرده بودند مسیو 
اما خب اصراری هم نداشتم، تا بعِد مرِگ شیث همین بودم که دیدند کسی 
براشان نمانده ؤ خب من را کردند مسوول بخش، این یکی را دیگر نمی خواستم 
اما خواسِت من این جا مهم نبود، بی خواست قلبی ام شده بودم مستر میم عین 
مسوول بخش اما به خواست قلبی ام روی در اتاقم هنوز نوشته بود مستر میم 
عین، مجری، گزارشگر، و مفسر خبری منطقه، در کل فرقی نکرده بود، بعد 
از آن هم به یاد ندارم سگی توی خیابان بیست ؤ چندم شرقی یا غربی جلوپام 
شاشیده باشد، »آقای میم عین آقای میم عین ـــ صداش را از میان میزها ؤ 
مانیتورهاؤ آدم هایی که پشت شان نشسته بودند، آدم هایی که از کنار هم رد 
می شدند، تلفن هایی که مرتب زنگ می خورد، گوشی هایی که دست ها به سوی 
گوش ها می بردند شان، کاغذهایی که جابه جا می شدند، فریادها ؤ خواهش ها، از 
میان عجله ای که تمام افراد سالن در آن شریک بودند، از میان آن دو احمقی که 
حین ردشدن به هم تنه زدندؤ در آنی هم فراموشش کردند، از میان تمام اداها ؤ 
آداب که مال من نبود شنیدم به زبانی غریبه از پشت سر مرا می خواند، چشم 
بستم ؤ لبخندی زدم، میم عین، بی که صاحب صدا دانسته باشد ناخواسته شکل 
تمام خواسته هایم را ساخته بود برایم ؤ دلم می خواست به همه ی آن ها در آن 
یک لحظه بیندیشم، ایستادم ؤ برگشتم سوی صدا »چیه ـــ می دود ؤ برگه هایی 
را می گیرد سمتم که جناب میم عین »لطفن این ها را بخوانید لطفن، سردبیر 
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گفته تا ده دقیقه ی دیگر با اصالحیه ها می خواهدشان ـــ می گیرم شان ؤ می رود، 
می روم سمت اتاقی که سردرش نوشته »مستر میم عین، مجری، گزارشگر، و 
مفسر خبری منطقه ـــ می روم تو، پشت میزم ولو می شوم، ورقه ای برمی دارم 
دوباره  می زنم،  می نویسم ؤ خط  برش  قرمزی چیزهایی  با خودکار  می خوانم، 
می نویسم ؤ باز ورقه ای دیگر، و باز ورقه ای دیگر، می خوانم »چهار سال گذشت، 
حکِم نهایِی عامالِن حمالِت تروریستِی ارازقه ـــ پس بالخره صادرش کردند، 
احمق ها، می گذاشتند خب برای چهل سال بعد، هنوز که وقت بود، می گذارمش 
لبه ی میزؤ با همان رنگ قرمز خودکار بر حاشیه اش می نویسم »جاکش های 
کاغذبازِ دموکرات مآِب ُسم دار ـــ به فارسی اما می نویسم، »پس از گذشت چهار 
سال از حمله ی گروهک تروریستی ارازقه در شهر بمبئی، دادگاه رسیدگی به این 
پرونده ی جنجالی که به پرونده ی شنبه ی خونین ارازقه معروف شده قرارست تا 
حکم نهایی خود را فردا اعالم کند، این دادگاه که ریاستش را قاضی مک کین 
برعهده دارد پس از مدت زمانی طوالنی بالخره تصمیم نهایی خود را در باب 
مسوولین این فاجعه ی غیرانسانی اعالم خواهد کرد، در هفته ای که گذشت 
قاضی مک کین طی جلسه ای مطبوعاتی دلیل طوالنی شدن این دادگاه را شرایط 
امنیتی منطقه عنوان کرد، و گفت حساسیت های بینُ لمللی در این رابطه، و 
هم چنین ناتمام ماندن بازجویی های متهمان، دالیل اصلی طوالنی شدن مراحل 
قضاوت بوده که از همین جا از تمامی کسانی که به هر نحو با این فاجعه درگیر 
از خبرنگاراِن  به حضور یکی  اشاره  با  بوده اند پوزش می طلبم، وی هم چنین 
بین لمللِی واحِد خبِر شبکه ی وردنیوز در میان قربانیان، دوصدباره این فقدان، و 
خسران را به جامعه ی بزرگ رسانه ای تسلیت گفت ـــ جاکش ها، یک جاکش 
دیگر هم می نوشتم بهتر بود اما ننوشتم، خودکار را کردم گوشه ی جیب پیراهن ؤ 
کتم را از پشت صندلی برداشته با دسته ای ورق زدم بیرون، توی اتاقش نشسته 
بود پشت میز، یک میز چوبِی خیلی خیلی بزرگ به همراه مخلفات جانبی، یک 
کتابخانه، و چند فرهنگ لغت ؤ دیکشنری، عربی به فرانسه، فرانسه به انگلیسی، 
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آلمانی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی، و بریتانیکا، ولی دیکشنری فارسی 
به انگلیسی نداشت هیچ وقت، چند تلویزیوِن روشن هم بی صدا تصویر پخش 
می کردند، به عالوه ی یک تابلوی بزرگ که داده بود از چهره ی مدونا بسازند، و 
همچنین سه تا مبل چرمی که قرارست روی یکی شان بنشینم، و البت خود 
مسیو دولتوق، چاق ؤ کچل ؤ کور، با کت ؤ شلواری سرمه ای رنگ، و خرده موهایی 
که از یک طرف سرش شانه کرده بود تا سمت دیگرش، به اضافه ی دو تا عینک 
که همیشه ی خدا با هم سوار دماغش می کرد تا چاق تر ؤ کچل تر ؤ کورتر به نظر 
بیاید، سرش را کرده توی مانیتور، سالم جناب دولتوق، سر بلند می کند »اوه 
آقای میم عین آقای میم عین پس آمدید ـــ و یکی از عینک ها را برمی دارد تا 
دیگری را هل بدهد عقب، بیچاره دو بار گفت آقای میم عین، و این یعنی کارش 
روی  دستپاچه ست،  می نشینم،  دیگر ـــ  بنشینید  »بگیرید  گیرست  حسابی 
میزش انگار دنبال چیزی بگردد ورقی بر می دارد ؤ الکی نگاهی برش می کند، 
ورق ها را می گذارم لبه ی میز، این هم از اخبار امشب جناب دولتوق، »چی، آهان 
پس آوردیش ـــ برشان می داردؤ باز نگاهی می کند برشان، دستپاچه ست اما 
مجبورست بالخره از این کارها دست بردارد ؤ بپردازد به من، پس سر می کشد 
سمتم ؤ نگاش از پشت عدسی های عینکش دقیق می شود به من »خب آقای 
میم عین باز هم که کراواتت را نبستی ـــ ناخودآگاه دستم می رود سمت یقه ی 
باز پیراهنم که مثل همیشه باید کج شده باشد، ببخشید آقای دولتوق یادم رفت 
بشورمش، دیروز که خودتان شاهد بودید قهوه ریخت روش، »تو هنوز هم همان 
یک کراوات را داری ـــ و داد می زند »مایک، مایک کراواتت را باز کن بده میم 
عین بزند ـــ دوباره رو می کند سمتم »حاال ولش کن، امروز که شنیدی تد را 
از ایران اخراج کردند ـــ گیرم که نشنیده باشم خب که چی، هیچ، فردا می روم 
ژنو برای خبر دادگاه شیث، گزارش زنده ی دادگاه را روی آنتن می برم، بعد هم 
نیازی نیست برگردم این جا، برایم بلیط رفت ؤ برگشت گرفته اند به مقصد تهران، 
یکی دو هفته فقط، ژنو، تهران، و باز برمی گردم این جا، همین، »حاال فقط تویی 
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که می توانی فارسی صحبت کنی میم عین، پاسپورت ایرانی هم که داری، بعِد 
تد فقط تو هستی، حاال فقط تویی که آن جا را عین کف دستت بلدی ؤ می دانی با 
مردمت چه طور می شود تا کرد میم عین، مگر لیسانست را همان جا نگرفتی، تازه 
تنها هم می روی، بدون دوربین ؤ گروه یک چند روزی خبر می گیری ؤ یک چند 

روزی هم می روی مرخصی

اتِم اشیـا
چیِز  یک  مرکز  یک  دارد  بنیادین  نقطه ی  یک  عالم  در  چیزی  هر   
غیرقابل تغییرؤ تفکیک، چیزی شبیه اتم مثلن، البته اگر حرفم ربط داشت 
به طبیعیات اسم صحیحش همین اتم می شد اما اسم چیزها که مهم نیست، 
اصلن بگیریم اتم، هر چیزی که پیرامونت می بینی یا درک می کنی یک اتم توی 
خودش دارد که نمی شود تغییرش داد نمی شود حذفش کرد نمی شود حتا بدون 
آن فکر کرد به آن چیز، چراکه اگر حذفش کنی به طور حتم جوهره ی آن چیز به 
هم می ریزد ؤ می شود یک چیز دیگر، مثلن یک الماس را تصور کن، اول باری که 
به یک الماس بر بخوری ممکن ست تصور کنی یک تکه شیشه ست این، تکه ای 
شیشه، یعنی اول چیزی که در ذهنت شکل می گیرد همین ست »الماس یک تکه 
شیشه ست ـــ این اولین برخورد با الماس را باید اتِم الماس دانست چراکه در 
این که  اما در  الماس خواهی دانست  باب  آینده حتمن چیزهای بیشتری در 
الماس یک تکه شیشه ست نمی توانی شک کنی، الماس شی ای تزیینی ست، 
الماس گوهری گران قیمت ست، الماس ناِدرست، الماس را فقط ؤ فقط دست 
مایه دارها باید دید، الماس درخشش زنی را دارد که تازه از حمام درآمده، الماس 
یک کانی ست اما این ها تنها پس ؤ پشت آن اولین شناخت تو از الماس می آیند 
که الماس یک تکه شیشه ست، این آخری همواره درشت تر از تماِم تصاویِر دیگِر 
الماس خواهد درخشید برای تو، چراکه اتم الماس برای تو همین ست، وگرنه 
اگر یک روز این فهم اولیه، این اتم الماس را فراموش کنی یا تغییرش دهی، حاال 
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به هر جهت، دیگر الماس آن چیزی نخواهد بود که پیش از این بوده، و یا تو 
همان نیستی که پیش از این بودی، این که می گویم اتم برای همین ست، ربطی 
که عصاره ی یک چیز با وجود آدم ها دارد چیزی از پیش معلوم ؤ کتابی نیست 
که عینهو خود آدم ها زنده ست، برای خاطر همین ست که می گویم این اولین 

بر خورد ما با چیزها ؤ آدم ها اصلی ترین خصیصه ی آن ها را برای مان می سازد

فصـل
       چرا چیزی یادم نمی آید، چرا هرچه می کنم آن چیز به یادم نمی آید، 
چرا  توی سرم همه چیزها  نتیجه اش می شود سرگیجه،  می کنم  هر چه  چرا 
به َدَوران افتاده اندؤ دارند توی سرم دور می زنند، توی سرم چیزها می آیند تا 
پشت مردمک هام ؤ دور می شوند، هر چه می کنم یا هر چه قدر نزدیکم می شوند 
فقط می رسند تا پشت کره های دو چشمم، برای خاطر این ست شاید نمی توانم 
بیاوری، هرچیزی جلوی  به یادشان  نمی توانی  نبینی هم  وقتی  تا  ببینم شان، 
سایه ای ست  تنها  نیست  هیچ چیز  مردمک ها  پشت  اما  یک چیز ست  چشم ها 
ناشناخته، شاید سایه ی چیزی چون صندلی چون پنجره چون ماشین هایی 
بزرگ که از کنارم دور می شوند اما نه چیزی که بشناسم شان، سایه هایی از آدم ها 
انگار که توی سرم می چرخند که پوست شان برق می زند که بلند ؤ کوتاه شده 
هی دور می شوندؤ هی نزدیک، اما نه آدم اند این ها نه صندلی نه ماشین، تنها 
چیزهایی اند به َدَوران افتاده توی سرم، ُدور می زنند ؤ نمی توانم تشخیص شان 
دهم، نه تشخیص شان دهم نه حتا صداشان را بشنوم، صدایی که ملموس کند 
آن عیِن نیافتنی را برایم، مثل گردبادی که برود سمت غروب، صامت ؤ گیج 
همه چیز را فقط می بردؤ می آورد، می برد، می آورد تا پشت مردمک هام، می برد 
تا سمت غروب، چرا گفتم غروب، پس حتمن باید غروب باشد یا شاید چیزی 
را آتش زده اند آن دورها، سردم می شود، روی پوست گردنم یک چیزی می خزد 
پایین، خیسم، آتش اگر باشد که می توانم بچرخم دورش، کاش که آتش باشد، 
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غروب نباشد که دورتادورم را احاطه کند، آتش باشد که بچرخم دورش تا َدَوراِن 
درونم سست شود، سردم ست، خیِس خیس انگار عرق کرده ام یا باران باریده 
برد، خواب، چرا خواب، حتمن خوابم وگرنه  یادم نیست، کی خوابم  اما چرا 
باید همه جا سیاه شده باشد، آن سرخِی دوردست یعنی که خوابم، پس چرا 
یادم نمی آید، کاش چشم وا می کردم ؤ می دیدم غروب نیست، چراکه گاهی 
سیاهِی اتاق بعِد خاموشِی المپ چراکه چیزی توی سرم دور می زند، َسُبَکم 
می کند ؤ با هر چرخشش توی سرم تکان می خورم، تکان می خورم مثل کسی 
که هلش می دهند پایین ؤ می گیرندش، از آن ور سرخی از آن ور سیاهی، کاش 
غروب نباشد، آن سرخی تکانم می دهد، خیسم، کی باران بارید، تکانم می دهد، 
دهانم خشک شده، کاش می شد چشم واکنم، کی خوابم برد، تکان می خورم، 
حتمن که خوابم، سرخی اش نزدیکم ست، می شنوم، صداش هم نزدیکم ست، 
هو می کند، صدای هو هو هو مثل گردباد ست، هی می آید ؤ هی دور می زند 
توی سرم، تکانم می دهد، خیِس خیسم، صداش تندتر پیچ می خورد دور سرم، 
تکانم می دهد  تندتر  وا کنم،  را می خواهم، چرا نمی شود چشم  اتاق  سیاهِی 
انگار پرتم کند توی دره ای، چشم وا می کنم، سرخی اش می زند توی چشم هام، 
چشم می بندم، خیسم، مگر باران باریده، باریده، بیدارید، بیدارید »بیدارید آقا ـــ 
صدای غروب ست یا صدای آتش ست این، می پرسد »بیدارید آقا ـــ بیدارم بله، 
»کابوس می دیدید آقا ـــ حوله ای می کشد روی صورتم، سرخ ست، لباسی که 
پوشیده هم سرخ ست، خیِس خیسم، دست می برم حوله ؤ دست هاش را با هم 
می گیرم ؤ می کشم روی صورتم، پوستش سردست »تب دارید شما، توی خواب 
هی ناله می کردید ـــ توی خواب یعنی، دوباره ؤ به سرعت باز می پرسم خواب، 
»صبر کنید برای تان قرص بیاورم ـــ دستش را می کشد بیرون از توی دستم  ؤ 
حوله را ول می کند، می رود، سرخِی لباسش دور می شود، روبه روی نگاهم پشتِی 
صندلی ست، کنارم مردی نشسته ترس خورده نگاهم می کند، از سر احتیاج ؤ 
نیاز لب هاش را باز می کند »هنوز یک ساعت نیست که بلند شدیم، استراحت 
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کنید ـــ لبخند می زند »خیلی راه مانده، استراحت کنید

فصل
      از همان ابتدا، اتم شهرستان ؤ شیث یکی فرض شده بودند برایم، این که 
اصالتی منحصر به خود داشتندؤ آن را در همان برخورد اول شان کشف کرده 
بودم انگار دلیل خوبی بود تا این دو اتم، اتم شیث ؤ شهرستان را یکی فرض کنم 
با هم، و البت این که بعدتر به هر دلیلی دچار غربت نیز شده اند شباهت شان را 
برایم بیشتر می کرد، هرچندکه این قصه مال سال ها قبل ست ؤ حاال مطمئن 
نیستم به وجود این شباهت، شاید من عوض شده باشم شاید شیث شاید هم 
شهرستان دیگر آن شهرستانی نیست که اتمش را شناخته بودم یک روز، آن روزی 
که شیث از شهرستان رفت قصدکردم به رفتن، از سر اختیار رفتم پایتخت، 
به اختیار رفتم اما به اجبار چاهار ساِل آزگار صبر کردم تا به دعوت شیث جمع 
کنم سوی لندن، به قول مادرم »سوی غربت ـــ دعوت نامه ی کاری بود از آژانس 
دانشگاه  ثبت نام  برای  می رفتم  وقتی  وردپرس،  خبرگزاری  خبر،  بینُ لمللی 
مطمئنن با پاهام رفته بودم اما وقتی به دعوت لندن می رفتم به سر می دویدم، 
هرچندکه این بار هم به اختیار نبودؤ به اجبار چیزی کشیده می شدم آن جا که 
بودؤ  توی خونم  انگار  ازلی  ابدی  بودمش، جبری  فهمیده  ُمرد  وقتی خان بابا 
نمی دانستم چه طور شاید به واسطه ی رگ های پستان های مادرم وقتی به دنیا 
آورده بودم شاید به واسطه ی آِب پشِت خان بابا شِب وصلتش با مادرجان شاید 
به واسطه ی پدرها ؤ مادرهایی که حکم جد ؤ جده هایم را داشته اند شاید به واسطه ی 
ماه وقِت َمِد دریاها، به وساطت تمامی امور کیهانی ؤ غیرکیهانی از توی اتم تاریخ 
انگار سرایت کرده بود توی خونم ؤ مثل داغی یا نوری، چه می دانم شبیه چی، 
حاال روی پیشانی ام بود وقتی خان بابا ُمرد فهمیدم که این جبِر سترِگ تاریخی 
چه گونه چیزی می تواند باشد، تازه آن روز معنی غربتی را که مادر سعی کرده بود 
تمامی غربت های  از  فهمیدم، غربتی سخت تر  بگوید  ازش  دیرتر  دیرترؤ  هی 
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باز کرد ؤ گفت که اصلن  با مرگ خان بابا مادر بالخره زبان  تاریخی خاندانم، 
هیچ وقت شهر ؤ دیاری نداشته ای که بشود بهش گفت وطن، گفت البته خان بابا 
داشته، خود مادر هم داشت، گفت حتا مجتبا عبادیانی هم وطن داشت، ابدل هم 
شهر ؤ دیار خودش را دارد اما تو، مادر گفت که عینهو غریبه ها دنیا آمده ای تو، 
غریبه ها، سخت بود فهمیدنش، وقت می گرفت تا بفهمم غربت چیز عجیبی ست، 
اولین باری که از روی مرزی پرواز می کردم، هرچندکه بعدها بارها پیش آمده تا 
مرز کشور ها را از آسمان دیده باشم اما آن اول بار از خدمه ی هواپیما خواستم اگر 
امکان دارد مرز کشورها را نشانم دهد که چندباری هم نشانم داد، وقتی می گفت 
بفرمایید این هم مرز، فهمم شد که مرز چیز عجیبی ست، هست اما نیست ؤ 
شروع هر غربتی هم بستگی دارد به همین نادیدنی ها که یقینن هستند، خدمه 
به اشاره می گفت این هم مرز اما نمی شد ببینمش، شاید خدمه های پرواز هم 
حرف  ازشان  اطمینان  با  دقت ؤ  به  این جور  حافظه  روی  از  تنها  نمی دیدندؤ 
که  مرزهایی  تنها  مرز  این همه  میان  آخر  بود،  من  از  می زدند، شاید مشکل 
مرزهای  همین  حقیقی اند  مرزهایی  که  شده  فهمم  دیده ام شان ؤ  مطمئنم 
انگلستان ست تنها جایی که احساس غربت نکردم، لندن، نمی دانم شاید برای 
کردم  احساس  لندن،  رسیدم  وقتی  که  بود  لعنتی اش  اتم  آن  شیث ؤ  خاطر 
اصلن چیزی وجود  این وسط  تو گفتی  تابستان کذایی،  به همان  برگشته ام 
نداشته، نه زمانی نه جنگی نه درسی، و نه اصلن غربتی، از آن آفتاب رسیده بودم 
به این یکی، همان آب ؤ هوا، انگار شهر را گذاشته بودند توی تنور، احساس 
کوفتگی بعِد پرواز، هفت هشت ساعتی طول کشیده بود از تهران بپرم لندن، 
تمام تنم از درِد پریدن التماسم می کرد که یک چند ساعتی بگذارم ولو شود، 
گفتم دراز بکشم روی تخت اما مگر می شد، انگاری روی سینِی فِر دراز کشیده ای، 
هر از چندی غلتی می زدم تا خدای ناکرده یک جای تنم نسوزد ؤ جای دیگرش 
خام بماند، نمی شد، گفتم بروم دوشی بگیرم، گفتم شیث »شما کولری پنکه ای 
بادبزنی چیزی ندارید این جا ـــ خندید، کتابی را که دستش بود داد دستم، 
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رساله ی باریکی از یوسف اسحاق پور درباره ی رنگ ؤ نور نقاشِی ایرانی »این هم 
بادبزن ـــ و خندید »پاقدم شماست خب، اعتداِل این جا را هم به هم زده اید 
شماها ـــ و باز خندید اما راست می گفت، اروپا آب ؤ هواش به اعتدال شهره بود، 
نه توی زمستانش استخواِن کسی ترکیده بودؤ نه توی تابستانش خوِن کسی 
جوش آمده بود اما پاقدم این حرف ها سرش نمی شود، هرجا پا می گذاشتم انگار 
بختم کمر بسته بود به جانم، قسم خورده بود آب ؤ ناِن همه جا را سنگ کند برام، 
گفت البته چیز مهمی نیست میم عین »دو سه روزی تحمل کنی رفع می شود، 
یک توده ی گرما ی گذراست ـــ و چه نعمتی ست این توده گرما ی گذرا، الاقله 
می شد گفت سخاوتمندانه ترین استقبالی ست که یک شهر می تواند از آدم بکند، 
»باید بروم دوش بگیرم ـــ آخر گرما چیز عجیبی ست، در اوج آزاری که به آدم 
می رساند یک جور کیِف جهان سومی هم توی خودش دارد، ُشل ؤ لمس می کند 
تن آدم را، تمام خونت را جمع می کند توی یکی از آن پستوهای ناآشنای تنت، 
پستوهایی که تا به آن لحظه آگاه نبوده ای به وجودشان شاید، یکیش همین 
نوک انگشت ها، اصلن نوک انگشت از عیان ترین پستوهای بدن ست، گوش ها هم 
هستند، نوک بینی، زانوها وقتی جمع کرده باشی دست ؤ پاهات را، همه شان 
پستوهای تن اندؤ گرما چنان از خون انباشته شان می کند انگاری تمام حجم 
جهان را کرده اند آن تو، جوری سنگین می شوند که نمی شود تکان شان دهی، 
بدانی  بی که  ته نشین می کند  تنت  توی  را  تمام جهان  تریاک  نشئگی  شبیه 
چه طور، تمام غم هاؤ شادی های جهان را با هم چنان می نشاند توی تنت انگار که 
نیستی انگارکه تو تو نیستی ؤ جهانی ست به جای تو، جهانی که قدرت انجام 
لمس  به  دیدنش  به  شنیدنش  به  پیرامونت،  به  کرده  قصد  تو  جای  گرفته ؤ 
بافت های آن، و تازه آن وقت ست که می فهمی نمی شود علیه پیرامونت باشی که 
به جای توست، خوِد توست،  با همه ی غم ها ؤ شادی هاش در توست،  جهان 
چه طور می توانی علیه خودت رجز بخوانی ؤ علیه خودت بلند شوی ؤ تازه آن 
لحظه ست که راز ایرانی بودنت را می فهمی، آن جایی که نتوانی بندی از بندهای 
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تنت را تکان دهی حتا اگر کتاب اسحاق پور توی دستت باشد ، نه اصلن تورقی نه 
تکانی نه آن فعلی که خیل ماسیده ی هوای پیرامونیت را برهاند که جهان که 
می پری از جا ؤ کتاب می افتد از دستت، گور بابای تریاک ؤ ایران، می خندد که 
زکی »سکته نکنی تو ـــ و دست می برد سوی موبایلش که صدای زنگ همین 
موبایلش بود پس، صدای لغزش زنجیرهای صدها دف، زنگ موبایلش را گذاشته 
مراسم دف زنی، تف به ذاتت شیث، چند نفری چنان کوبیدند به دف هاشان که 
چرتم از تک تک کنج های تنم چنان پرید که گفتم ُمردم، ترسیدم پشت بند 
چرتم جانم بزند از همان جاها بیرون، تف به ذاتت شیث، تازه می فهمم چرا 
نشئه بازها ؤ کویری ها اصلن سراغ دف نمی روند، فقط چند ثانیه، فقط چند ثانیه 
المصبا چنان زدند ؤ چنان غلغله ای راه انداختند که وقتی سکوت شد تا صدای 
خواننده شان برسد، توی همان یک ثانیه سکوتش انگار درهای آسمان وا شدندؤ 
هاتفی غیبی از ورای جهانیان هال سر داد »به هر الفی الف قدی ـــ ای تف به 
ذاتت شیث، نمی شد یک لحظه دیرتر جواب می دادی، چی می شد، به هر الفی 
الف قدی الف قدی الف قدی الف چی، مفاعلین مفاعیلن مفاعی، وزنش همین 
می شد یا نه، مفاعلین مفاعیلن ای تف به ذاتت، خم شدم کتاب را بردارم که 
دیدم عکسی یک وری ازش افتاده بیرون، این را کجا قایم کرده بود این همه سال، 
برای سال آخر دیپلم ست، برش می دارم، یادش به خیر کالس ادبیات فارسی، 
چندروزی مانده به بهار، از لباس های توی عکس می شود سوزؤ سرما را حس 
کنی، بدجور سرد بود آن وقت ها، نمی دانم چه اصراری بوده حاال آن شکِل خاِص 
معماری شان را حفظ کنند، یک جور پلیس بازی یا شاید مچ گیری توش بودؤ 
بهش می گفتند »عیان شدگِی آموزشی ـــ کالس ها را دقیقن هم سطح حیاط 
ساخته بودند ، دورتادور حیاط، چاهار ردیف کالس را جوری پهلوبه پهلوی هم 
ساخته بودند که این کالس با بغلیش تنها یک ردیف آجر فاصله داشت ؤ احتمالن 
بچه های نیمکت آخری صدای معلم کالس بغلی را بهتر از صدای معلم خودشان 
می شنیدند، عیان شدگی اما فقط همین نبود که داده بودند تمام دیوارهای سمت 
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حیاط را پنجره های فلزِی سرتاسری نصب کنند، جوری که معلم کالسی در آن ور 
حیاط اگر خشتکش را می خاراند ما می دیدیمش ؤ بلعکس، حاال اگر پشه هم 
تخمت را می زد حق نداشتی دستت را ببری زیر میز، همه چیزش عیان بود جز 
آن جا،  می شدند  جمع  تفریح  زنگ های  معلم ها  حیاط  وسط  که  مدیر  اتاق 
همه چیزش عیان بود حتا بخاری های کالسی، بخاری های حلبِی استوانه ای که 
مخزن نفت شان بیست سی سانتیمتری فاصله داشت از محفظه ی آتش ؤ آن هم 
مطیع همین قانون که هیچ چیز از چشم هیچ کس نباید پنهان باشد، می دیدیم 
از شیر مخزن جدا شده ؤ جلوی چشم همگان می ریزد  توی  نفت چکه چکه 
محفظه ی آتش، می دیدیم آتش شعله می کشد تا ما را گرم کند اما مگر گرم 
می شدیم، مگر می شد جلوی درز پنجره ها را گرفت که سوز از هر سوراخی 
بالخره می زد توؤ رحم هم نداشت، یادم هست صدای معلم ها همیشه با صدای 
بچه ها  از  کدام  هر  بود،  کرده  قایم  را کجا  این  بود،  یک نواختی همراه  سوت 
یک جایی دو طرِف بولقاسمی ایستاده اند ؤ منتظر آن که بگویند سیب، یادش 
به خیر دیوارها را تازه رنگ زرد لیمویی زده بودند ؤ نکرده بودند نیمکت ها را عوض 
کنند، از اول ابتدایی تا سال آخر دیپلم فقط ؤ فقط همین سایز نیمکت را دیده 
جا  خب  می کند  رشد  آدم  بدن  تن ؤ  دوازده سال  توی  انگارنه انگارکه  بودیم ؤ 
نمی شدیم، دو تا نره غول این قدر خودمان را توی نیمکت ها تکان می دادیم تا 
بالخره بکوبیمش به دیوارؤ هرروز یک تکه از رنگ ؤ یک تکه از گچ دیوارها کم 
کنیم، لکه های گچ هنوز روی لباس های مان توی عکس معلوم بود، یادش به خیر، 
زنگ های ادبیات مستقیم می رفت پشت میزش، استخوانی بود ؤ کشیده، پوستش 
زمینه ی  رنگ  به  داشت  بستگی  روشن،  آن قدرها  نه  بودؤ  تیره  آن قدرها  نه 
پیراهن هاش، همیشه اما کت ؤ شلوار خاکستری تن می کردؤ ندیده بودیم توی 
کالس کتش را دربیاورد، کالس که تمام می شد روی شانه های کتش پر بود از 
خاکه های گچ که آن هم توی زمینه ی خاکستری به چشم نمی آمد، با دو رنگ 
می نوشت یک گچ سفید همراهش بود ؤ یک گچ قرمز، اگر قرمز نبود با آبی هم 
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می نوشت اما سفید همیشگی بودؤ اگر نبود مجبورمان می کرد تک تک کالس ها 
را بگردیم پی گچ سفید، حرفش این بود که روی تخته ی سیاه باید با سفید 
نوشت، همین، قبِل بازکردن کتاب همیشه اول کاری که می کرد شعرخواندن بود، 

می گفت شعر

شعر
      انا من اهوی ؤ من اهوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فاذا ابصرتنی ابصرته، و اذا 

ابصرته ابصرتنا

ادامـه
       هیچ وقت هم معنی نمی کرد این هواؤ اهوا یعنی که چه، کتابش را باز 
می کرد حاال هر درسی که بود اول سرلوحه ی درس را می گفت ؤ بعد یک دو 
پاراگرافی به صدای رسا رو خوانی می کردؤ می گفت که فالنی تو بخوان بیساری 
تو بخوان که صداش درآمد »اینم از این ـــ چی، و هم چنان که موبایلش را 

می گذاشت لبه ی میز پرسید »خوابیده بودی ـــ نه

شب اول لندن
       »اینم از این ـــ اینم از این می تواند هر معنایی داشته باشد اما 
آن بار حس کردم که طعم زننده ای همراهش ست، طعم طعنه ای که انگار تنه 
می زد به بختم به پاقدمم به آفتاب ؤ آب ؤ هوا به نظمی که درش بار آمده بودم، 
به چه می دانم، هرچیزی که ربطی داشته به من، انگار وجودمان کافی بود تا هر 
نوع انضباط ؤ اعتدالی را مختل کند حتا اگر خودمان هم در آن اختالِل نظم 
نقشی نداشته باشیم، اینم از این، آخر قرار بود شیث ؤ ساره به مناسبت اولین 
شب حضور مبارکم در بریتانیای کبیر جشن کوچکی بگیرند، جشن که نه، یک 
مهمانی سه نفره که کنسل شد، »ساره کلی عذرخواهی کرد ؤ گفت نمی تواند 
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برساند خودش را، خواسته جشن را بیندازیم فردا ـــ بخت پاقدم شرق آفتاب، 
چرا، »درست متوجه نشدم انگار پرستارِ شیفِت شب یا خواهِر پرستار شیفت 
شِب بیمارستان درد زایمانش گرفته ؤ االن توی بخش بستری ست، ساره هم 
زایمان  درد  اما  این  از  اینم  امشب ـــ  کند  پر  را  مجبور شده جای خالی اش 
چه گونه دردی ست، وقتی درد زایمان بگیرد چه قدر طول می کشد بچه دنیا 
بیاید، چه جوری ست اصلن، مثل دندان دردست که هی بزند ؤ در برود یا مثل 
بریدگِی تیِغ ریش تراش تند ؤ تیز می سوزانَد، مثل سردردست که یکهو می بینی 
پشِت سرت سنگین شده یا، چه جور دردی ست که از بعِد مرِگ خان بابا حتا 
همین درد زایمان هم برام چیز مشکوکی شد »راستی شیث، وقتی درد زایمان 
بی صدا،  نگاهم کرد، ساکت ؤ  بیاید ـــ  دنیا  بچه  بگیرد چه قدر طول می کشد 
پیشانی اش پر شده بود از دانه های ریز عرق، هوا داغ بود، خیلی، دستی کشید 
به پیشانی ؤ لب هاش را یک جوری کرد که یعنی نمی دانم »نمی دانم شاید یک 
این،  از  اینم  از خود ساره بپرسی بهترست ـــ  روز شاید هم کم تر، نمی دانم، 
طعنه ای که بر حضورم داللت داشت ؤ نمی شد سرسری از آن گذشت، باید به 
افتخارش جشن ؤ پای کوبی راه می انداختیم چه با ساره چه بی او، جشِن شِب 
نخسِت لندن باید به قوت خودش باقی می ماند که ماند، عصری از خانه زدیم 
بیرون، گفت سورپرایزست، نگفت کجا، فقط راه افتادیم ؤ من کجا را می شناختم 
تا بشود حدس بزنم چه گونه قرارست سورپرایزم کند، گفتم هرچه باداباد، و راه 
افتادیم اما هر چه بیشتر می رفتیم از تراکم آپارتمان ها کم تر می شد ؤ طبعن از 
گرمای هوا، دیگر معلومم شده بود آمده ایم حومه که سر یک دوراهی ایستاد، 
افتادیم، هوا  باز راه  بزند، بعد  از باجه ی تلفن زنگی  تا  از ماشین بیرون  پرید 
تیره ؤ  بنفش  بین  رنگی  بود،  بود ؤ آسمان رنگ عجیبی گرفته  خنک تر شده 
سرخی غروب، توی مسیر یک ریز حرف می زدؤ کم پیش می آمد از جاده نگاش 
را برداردؤ من را نگاهی کند، من اما تمام وقت نگاش می کردم ؤ می دیدم هنوز 
تیرگِی  توی  با من، حتا  این همه سال چهره اش حرف ها  می زند  بعِد گذشت 
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جاده که نمی شد اجزای صورتش را تمیز داد سایه اش ارتباطی عمیق داشت با 
گذشته ام،  تو بگو پنج سال چند ماه بیشتر چند ماه کمتر، پنج سال گذشته از 
آن دیدار آخری، قبول، اما چرا این گذشت زمان را نمی شد بفهمم آن لحظه، 
حس می کردم بی وقفه ممتد خاطراتی داشته ایم با هم، عینهو مچ شدن دو مکان 
با هم، مکان های مختلفه با هم، انگار پنج سال آخر عمرمان را گذاشته بودند 
روی هم ؤ تمام سفرهاؤ مقیم شدن هامان افتاده بود کناربه کنارِ هم شانه به شانه ی 
هم، اما چرا اما چه گونه، حتم دارم که نمی شود برای گذشته ؤ برای خاطرات 
اتمی در نظر گرفت، وگرنه می گفتم این اتم های خاطرات مان بوده که باعث 
این تقریب زمان های جغرافیایی شده، پرسیدم شیث »راستی آن عکس را کجا 
قایم کرده بودی ـــ کدام عکس، »عکس بولقاسمی با بچه های کالس ـــ که 
سرعت ماشینش کم شد ؤ آرام پیچید توی فرعی گفت دیگر رسیدیم، دیدم شبِح 

عمارتی به نسبه بزرگ انگار در انتهای جاده منتظرمان ست

عکس استنسـاخ
بولقاسمی  بود که عکس  برای خاطر آن یکی عکس           شاید 
با بچه های کالس متوجهم کرد به خودش، عکسی از ایام دانشگاه ؤ آن روزی 
که دسته جمعی با رفقای خوابگاه رفته بودیم کاخ موزه ی گلستان، همراه مان 
دوربینی هم بودؤ حلقه ای فیلم سی ؤ شش تایی ُکداک که تا فریم آخرش را 
شاتر زدیم، خصوصن با تخِت باباشاه، انگاری همین دیروز بود، عکس ها که آماده 
شدند شب بودؤ بچه های خوابگاه همه ریخته بودند توی اتاق ما، هرکس یک 
عکسی گرفته بود دستش ؤ داشت با خاطراتش تطبیق می دادؤ دیگری را به گواه 
می گرفت که هی فالنی این جا را نگاه، یادت هست داشتیم فالن می کردیم ؤ 
فالن شد، و آن یکی به تصدیق آره آره می گفت ؤ بلوایی بود، نصیب من اما فقط 
نوارهای نگاتیو شده بودؤ من هم یک گوشه هر نواری را می گرفتم سوی نورؤ 
جای تطبیق شان با خاطرات، زور می زدم اصلن هر تصویری را بفهمم که عالوه بر 
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کوچکِی اندازه هر رنگی به رنگ متضادش بدل شده بودؤ نمی شد به راحتی گفت 
که چی به چی ست، از میان آن سی ؤ شش تا فقط یک هاله ای از آن روز برایم 
شکل می گرفت، انگار همین جور حسی داشت بهم حالی می شد که خاطرات هم 
عین همین سی ؤ شش فریم نگاتیو نه یک چیِز روشن که یک کِل درهم ؤ نامعلوم 
خواهند شد برای آدم ها، آخرهای شب که همه رفتند گفتم این خیالم را بیایم با 
خود عکس ها امتحان کنم، سِر همین هم هر فریم نگاتیو را با عکسش کنار هم 
گذاشتم ؤ دیدم انگاری عکس عینهو زخمی ست که روی بازوت افتاده ؤ هروقت 
نگاهت بهش می افتد تازه آن جاست که حضورِ خوِد دست را حس می کنی، انگار 
که دستت آن سی ؤ شش فریم نگاتیوست ؤ در طول زندگی فراموشش کرده ای، 
انگار همین که همیشه بوده ؤ همیشه هم خواهد بود سبب شده تا دقتت را بهش 
از دست داده باشی، دوباره مرور کردم اما عکس ها یکی شان کم بود، شمردم شان، 
بله، سی ؤ پنج تا عکس  بودؤ سی ؤ شش تا فریم نگاتیو، یکی را اشتباهی چاپ 
نکرده بودند، دیدم نگاتیِو یک کسی ست که پشت به دوربین ؤ رو به تصویِر روی 
دیوار ایستاده، یک کسی که سفیدی سرؤ نیمه ی باالیی تنش معلومم می کرد 
چه کسی ست ؤ  نمی فهمیدم  کرده،  تن  تیره  لباسی  دوربین ست ؤ  به  پشتش 
آن  توی  بفهمم  تا  به جانم  بود  افتاده  ویرش  نگاه می کند،  را حتا  چه چیزی 
فریم چه خبرست، همین شد که فردا صبح اول وقت رفتم عکاس خانه ؤ دادم 
همان فریم را چاپ بزنند، گفتند عصری آماده می شود، نمی دانم تا عصر چه طور 
گذشت، عینهو مرِغ سرکنده نمی شد یک جا بمانم ؤ هی از این ور دانشگاه می زدم 
یک ور دیگرش ؤ از آن جا به جایی دیگر تا عصر رفتم عکاس خانه ؤ گرفتمش، 
باورم نمی شد آن سایه ی روشن توی نگاتیو من باشم که دارد تصویر استنساخ 
را خیره خیره نگاه می کند انگار یکی به تماشای تئاتری نشسته، اول باری بود 
استنساخ را می دیدم ؤ توضیِح کنارِ تصویر نظرم را جلب کرده بود، اولیای کاخ موزه 
در توضیح تابلو نوشته بودند که استنساخ را محمودخاِن َملُک لُشعرا به ساِل هزارؤ 
دویست ؤ هفتادؤ پنِج هجری قمری کشیده ؤ اثری ست ناتمام، که محمودخان 
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موروثن ملک لشعرای دربار ناصری بوده ؤ برخالف اسمش عمرش را گذاشته 
روی رنگ ؤ روی رنگ ؤ روغن ؤ روی نقاشی به شکل غربی اش، که محمودخان 
آغازگِر نقاشِی مدرِن ایرانی ست ؤ همین استنساخ، نقطه ی عطِف تاریخ نقاشِی 
ما، و من مانده بودم چه چیِز این تابلو چنین مقام شامخی را براش به ارمغان 
آورده که نمی فهمیدمش، جلو درِ عکاس خانه خیره مانده بودم به تماشای عکس 
که شاید این جا حقیقت ؤ رازش برام آشکاره شود، عینهو کسی که به تماشای 
تئاتری نشسته یک هاله ای از من توی عکس بودؤ یک تصویر هم روبه روم، عکس 
را آوردم باالترؤ نزدیک صورتم گرفتم ؤ آن سایه ها، سایه های میرزا فالن ؤ میرزا 
فالن که یکی شان نسخه می نوشت ؤ یکی شان چپقی چاق می کرد، آن زیراندازؤ 
آن شمع ؤ آن کتاب های پخش ؤ پالی روی کف ؤ آن ملزومات روی طاقچه ها، در 
نظرم آورد کسی ِسن را چنین طرح زده ست، منتظر ماندم یکی شان دیالوگش 

را آغاز کند تا آن یکی سِرنوبت بپردازد به نقشش

خـانـه ی پدری
از  یکی  خانه ی  این جا  گفت  می شدیم  که  پیاده  ماشین  از         
مستشرقین انگلیسی ست که حدودن ده دوازده ساِل پیش مرده ؤ االنه دو تا 
دخترش این جا زندگی می کنند، مردم فکر می کنند مرد در سفرش به ایران با 
یک مستخدمه ی بامیانی ازدواج کرده ؤ این دو تا هم ثمره ی همان وصلت اند، 
چشمکی زد که دخترها هم خودشان به این حرف ها دامن می زنند »حاال خودت 
می بینی ـــ و رفت توی عمارت، رفتم تو، با این که تاریک بود اما از انعکاس 
صدای قدم های مان، و یا شاید از نوری که در انتهای مسیر پله هایی را معلوم مان 
می کرد می شد گفت وارد سالنی بزرگ شده ایم، شیث آشنای آشنا بی لحظه ای 
مکث می رفت سمت همان پله های کذایی، پشت سرش تند می رفتم، »صبح 
توی این طبقه زندگی می کنند ؤ شب آن باال ـــ به انگشت باالی پله ها را نشان 
داد که پِر نور بودندؤ دم پله ها شنیدم گفت مواظب باش، بودم، یواش می رفتم 
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اما یک دوتایی پاگرد هم زهر پله ها را می گرفت، بعِد پله ها یک فضای سه چهارمتری 
بود آینه کاری شده اما خالِف آینه کاری های خودمان هر آینه اش قِد کِف دسِت 
آدم بود، المصب انگاری بخواهد جبران آن همه تاریکی را بکند پُر از تکه تکه های 
سر  طرفی  هر  بازمی تاباندند،  را  بزرگی  چندان  نه  لوستِر  نورِ  که  بود  آینه 
می چرخاندی تکه تکه های تصویِر خودت، و شیث را می دیدی که به احترام ؤ 
شاید احتیاط مردد می نمودند، خوشم آمده بود، آن همه شیث ؤ میم عین را به 
عمرم یک جا ندیده بودم، یک طرف صورت هامان بود که داشت چشم می چرخاند 
سمت آینه ها، یک طرف موهای پریشان مان که تکه تکه ؤ به هم ریخته تر می نمود، 
یک طرف تصاویر شکسته ی پاهاؤ در جای دیگری هم، دیدم از هرسو دست هایی 
دراز شدندؤ شنیدم »بفرمایید ـــ آیا گفت یا گفتند، آن همه دست ؤ یک صدا، جا 
خوردم، انتظار داشتم از هر تصویرؤ هر دستی صدایی جداگانه بشنوم اما ممکن 
نبود، مگر آینه می توانست به صدای افراد عکُس لعملی نشان دهد که من این جور 
لبخندی  افسوس خوردم ؤ خواستم  به حماقت خودم  می خواستمش، یک آن 
بیندازم روی لِب تماِم میم عین های توی اتاق که شنیدم آینه ها گفتند »کفش، 
و جورابت را، لطفن دربیاور بگذار همین جا ـــ کی گفت، سر چرخاندم سوی صدا 
که صدای شیث نبود، لهجه اش زور می زد کلمات را صحیح تر از حد توانش تلفظ 
کند که کفش، و جورابت را، لطفن دربیاور بگذار همین جا، چنان درد ؤ حماقتی 
درونش داشت که از معنی خالی می شد، سر چرخاندم سرچشمه اش را بجویم، 
دیدم کنار شیث ؤ توی قاِب دری، در، کدام در مگر دری هم توی این اتاِق آینه 
بود، تندی چشم هام توی کاسه اش چنان چرخید که دورتادور اتاق در آنی ؤ با 
تمام جزییاتش برایم مکتشف شد، مکتشف، کنار آن همه تصویری که خیره 
بودند به من یک جاهایی زده بود بیرون که فهمیدم همان چارچوبه ی َدرست، 
انتظار می کشید »چی  بازشده اش  لنگه های  از  او توی یکی  دری دولنگه که 
فرمودید خانوم ـــ لبخندی زد »خوش آمدید دوست عزیز، عرض کردم لطفن 
کفش، و جوراب تان را همین جا دربیاورید ـــ که شیث پادرمیانی کرد »معرفی 
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می کنم، دوشیزه ماریا گیب، و میهمان امشب من جناب آقای میم عین ـــ 
رسم ست هنگام معرفی به شنیدن نامت کرنشی کنی یا لبخندی محو کنج لبت 
چنینش  تنش  لباِس  شاید  کشیده،  بودؤ  بلندباال  دادیم،  دست  شود،  ظاهر 
می نمایاند که پیراهنی بود کبودرنگ، از روی شانه هاش یک راست می آمد تا روی 
پاهاش، پاها نه، تا روی کف اتاق، یعنی خودش هم کفش پا نکرده بود، جوری 
دامن پیراهنش افتاده بود کف اتاق که نمی شد حدس بزنی حتا پا داشته باشد 
چه رسد به کفش »خوشبختم از دیدن تان ـــ اگر این را هم  نمی گفتم ممکن بود 
کارخرابی کنم که لبخندی زد ؤ برای ورودمان راه باز کرد، رفتیم تو، جلوتر از ما 
می رفت، اگر عین به عین طبقه ی همکف ساخته باشندش پس حتمن سالن 
حجره  را  دورتادورشان  که  مساجد  مکتب خانه هاؤ  حیاط  عینهو  بزرگی ست 
جز  بودؤ  نیامده  به چشمم  هنوز حجره ای  که  من  چرا حجره،  اما  می سازند 
طاقی های سردر هاشان که گفتی شبح گونه سایه می زنندؤ جز مسیر حرکت مان 
هرطرفی را نگاه می کردی سیاهی بودؤ سیاهی، این که گفتم حجره پس برای 
خاطر طاقی های سردِر شان بوده یا شاید فرار به جلوی مغزم که می داند بعدتر 
چراغ ها را روشن می کنندؤ حجره ها معلوم می شوند، سری چرخاندم ؤ نگام خیره 
شد به پای دامن زن، انگارکه پایی آن زیر نباشد ؤ یکی روی سنگ مرمِر کف 
اما یک جوی آب بود، جوی آبی توی طبقه ی دوِم یک  هلش بدهد، جلوتر 
ساختمان به عرض یک ؤ نیم متر شاید هم بیشتر، نمی توانستم باورش کنم، 
صدای ظریف حرکت آب را می شنیدم، چند متری جلوتر از ما بودؤ تاللو نورش 
روی سقف با جریاِن آب چشم نواز می نمود، خنکیش را حس می کردم، حس 
لذت بود ؤ یک جور حس صمیمیت، دلم می خواست هر چه زودتر برسیم به آن، 
ماریا گیب که نمی توانست عرض جوی را بپرد، برای یک مرد کار آسانی بود اما 
نه وقتی که چنین دامنی به پا کند، فکر می کردم ماریا گیب با آن بلندی اندام ؤ 
عجایب  از  هم  این  باشد،  داشته  خوش تراشی  پاهای  باید  پوست  روشنی 
شرقی هاست، این که به آن موهای صاف ؤ بازوهای کشیده اش قناعت نمی کردم ؤ 
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پنهان ترین بخشش را می خواستم حتا اگر دلچسب نباشد، نکند دلچسب نیست ؤ 
عجایب  از  پوشانده،  سخت  چنان  را  پاهاش  ایرادی  عیب ؤ  خاطر  برای  از 
شرقی هاست دل شان راز بخواهد نه یک چیز نمایان، که رسید به جوی آب، 
چشم هام را گشاد کردم بهتر ببینمش، بی که دست ببرد سمت دامنش رفت 
توی جوی اما چرا تغییری در حرکت اندامش رخ نداد، هیچ، پیش چشم های 
متعجِب من بر فرازِ آب حرکت کرد ؤ بی که رطوبتی حتا به دامِن پیراهنش برسد 
ادامه داد، حس آدم های توهین شده را داشتم، عینهو آدم های احمقی که توی 
را  پایم  نامطمئن  برود خجالت زده رسیدم به جوی آب ؤ  تلنگ شان در  جمع 
گذاشتم روی شیشه ی حفاظ آب جوی، اگر ماریا گیب پیشاپیش مان نرفته بود 
ممکن بود دست ببرم پاچه های شلوارم را تا روی ساق هام بکشم باال که شیث 
صداش بلند شد »بدو دیگه پسر ـــ سر بلند کرده دیدم تنهای تنها انتهای سالن 
روی تختی نشسته، رفتم سمتش، دختره کجاست، »برمی گردد، تو بیا بنشین ـــ  
پوستم حس  روی  را  خنکاش  آب،  جوی  به  کردم  نگاه  خجالت  با  نشستم، 
می کردم ؤ همین خجالت زده ام می کرد، چطور ممکن ست از ورای شیشه خنکِی 
جریاِن رونده ی آب را حس کرد »برنامه چی هست شیث ـــ برنامه برنامه ی شب 
اول حضورم در لندن بود، جشن خوش آمدگویی من در خانه ی مرحوم گیب که 
سال هاست بهش می گویند خانه ی پدری، مهمان ماریا، و مارتا، دوشیزگان گیب، 
»خب ـــ خب چی، »خب قرارست این جا چه کار کنیم، منظورم این ست برنامه ی 
جشن این جا چه فرقی دارد با جاهای دیگر که این همه راه کوبیدیم تا این جا 
آمدیم ـــ فرق مهمش این ست که به این جا می گوییم خانه ی پدری، نمی دانم 
اسمش را شنیده ای یا نه، مرحوم گیب عالقه ی عجیبی به تاریخ ؤ فرهنگ ایران 
داشت، می بینی که، این جا را هم کرده مثل کاخ های قدیمی خودمان، حاال نه 
خود ساختمان که حال ؤ هوای خانه هم ایرانی ست، البته آن وقت ها که خودش 
رییس خانه بود همیشه ایرانی ها ؤ مستشرقا درش رفت ؤ آمد داشتند ؤ بحث های 
علمی می کردند، از وقتی که جناب گیب مرحوم شده هم چیزی تغییر نکرده، 
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هنوز ایرانی ها می آیند ؤ می روند، »چرا ـــ خب، بچه های گیب از بچگی به خاطر 
کار بابای شان می آمدند ایران، همه چیِز خودمان را از خودمان بهتر می دانند، توی 
این خانه هم که بیشتر از انگلیسی ها ایرانی ها می آیند چه مستشرقای پیر ؤ پاتال 
چه دانشجو های دلتنگ وطن، خب همین شد وسیله ی کسب ؤ کار، همه جوره 
هم خودشان را کرده اند ایرانی، می گویند مادرشان ایرانی بوده، البته شنیده ام که 
افغان بوده اما شنیدن یک کلمه ی فارسی از دهان یک غریبه توی غربت برای 
خیلی از ایرانی ها بیشتر از کوهِ طال ارزش دارد میم عین، می دانی که، خب ماریا ؤ 
مارتا هم همان را می کنند که ما می خواهیم، امثال من ؤ تو را می آورند این جا 
می گویند این جا راحت باش مثل خانه ی خودت انگارکه توی ایرانی، بعد هم 
پولش را می گیرند، »سرشان شلوغ ست ـــ اوِل هفته خانه را خصوصی اجاره 
غلغله می شود،  این جا  آخر  روزِ  اما سه  برای همین هم خلوت ست  می دهند 
خانه ی پدری، در حین صحبت های شیث آرام آرام چراغ های دیوارکوب را روشن 
کردندؤ معلوم بود که داستان خانه ی پدری قرارست شروع شود، نگاهی انداختم 
به اطراف، چندتایی تخت کنارمان بود که با فرش ؤ متکا ؤ تشک تزیین شده 
بودند، دیوارها را از کف تا یک متر رنگ اخرایی زده بودندؤ یک نوار ده سانتی را 
با نقش های اسلیمی دورتادور اتاق کشیده بودند، چندتایی هم نقاشی قجری از 
این مدل های چنگ نواز ؤ خنیاگر زده بودند به دیوارها که لیمو های تصویرشده شان 
را فقط یک توری نازک می پوشاند ، خواستنی بودند، سمت طاقی ها را نقش های 
ساده بسته بودندؤ پشت شان آن حجره ها بود، سرتاسر اتاق انگارکه شبستانی 
از سقف خطاطی کوفی بود که  عراقی باشد به فاصله ی سی چهل سانتیمتر 
نمی شد بخوانم شان که شیث هشدارم داد »هی، آمدند ـــ دوتا زن در کنار هم 
جوری قدم برمی داشتند انگار وقت تنگ ست، آن دومی دقیقن برعکس ماریا 
راه که می رفت ران های  بود بدون جوراب،  گیب دامن کوتاه قجری پوشیده 
گنده اش می آمد توی چشم، نمی دانم پنهان بودن پاهای ماریا باعث شده بود که 
فکری می شدم این دومی بیشتر از حد معمول دارد پاهاش را تکان می دهد یا 
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خطای چشم های من بود، می گفتی سرعت بیشتری دارد اما هم اندازه ی آن اولی 
حرکت می کرد، پاهاش مثل این که ربطی به حرکتش نداشت، هر دوتا گیب 
راه رفتن عجیبی داشتند، اولی که انگار راه نمی رفت ؤ یکی هلش می داد، دومی 
هم می دیدی می دود اما پاهاش با زمین تماس نمی گرفتند ؤ او را هم یکی داشت 
از جایی هدایت می کرد، از همان فاصله دومی همان مارتا صداش را بلند کردؤ 
جیغ صداش از خیال پاها بیرونم کشید »شیث، اوه شیِث من چه طورست ـــ 
شیث هم در جواب بلند شد ؤ دست هاش را باز کرد که یعنی می خواهد بغلش 
کند، به تبِع او بلند شدم اما شرم کرده دست هام را وا نکردم از هم، »خوبم مارتای 
عزیزـــ و همدیگر را بغل کرده بوسیدند، بعدش آمد سمت من ؤ دست هاش را 
انداخت دورگردنم، ناخودآگاه عضالتم منقبض شد توی بغلش، وقتی داشت 
گونه ام را می بوسید سفتی سینه اش به سینه ام مالید، حس عجیبی بود »خوش 
آمدی جناب میم عین ـــ اسم من را کجا شنیده بود، معذب شدم، شیث که 
ایران  از  دستش را می گذاشت روی شانه ی دختر گفت میم عین تازه امروز 
رسیده گرِم گرم ست، یاد طعِم جمله ی عصرش افتادم، زودی گفتم شما چه قدر 
خوب فارسی حرف می زنید خانوم، که خندید »مگر شیث معرفی نکرده من را، 
هان شیث، معرفی نکردی ـــ چرا مارتا، کرده ام اما خب باید یخش را آب کرد، 
زیرچشمی نگاهی کردم به شیشه ای که گذاشته بودند روی جوی ؤ خواستم یِخ 
توی خودم را مجسم کنم، ماریا که نشسته بود روی تخت به حرف آمد »این 
چه حرفی ست می زنی شیث، این جا خودش یخچال ست مگر این که شما کاری 
کنید وگرنه  ـــ وگرنه اش را نگفت، فقط گفت بیاییم شروع کنیم شب را، و به 
دعوتش شب شروع شد جیرینگ جیرینگ جیرینگ جیرینگ، مجلس به خنده ؤ 
گرمی برگزار می شد، شراب ؤ کباب، گفتند شراِب شیرازست اما چه فرقی می کرد 
برای منی که چندین قرن شراب در کشورش منع شده مزه ی شراب شیراز ؤ 
شراب ادینبورویی چه فرقی می توانست داشته باشد، شراب شراب ست دیگر، باید 
مجلس را گرم کند که می کرد، شب نشینی خودمانی بود، قبل از نیمه شب ماریا 
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رفت یک تار ؤ یک دایره آورد که این دیگر از حد باورم خارج بود، حقا که خوب 
اسمی برش گذاشته بودند، خانه ی پدری، من بلد نبودم هیچ کدام شان را بزنم 
آن وقت این دو تا، باورش سخت بود، ماریا تار را گرفت دستش ؤ چشمانش را 
بست، زخمه ای زد بر سیم که گفتم آب جوی برای لحظه ای خشک شد، خواند 
»مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم 
جادویت، فریب چشم جادویت ـــ شروع کرد به نواختن، با هر زخمه که می زد 
به سیم ها جهان مرتعش می شد، نورها می رقصیدند ؤ شعاع های رنگارنگ شان 
دور المپ ها چرخ می زدند، هم زمان که ساز می زد دوباره خواند »تو گر خواهی 
که جاویدان جهان یکسر بیارایی، صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت ـــ 
براندازی،  عالم  از  که  خواهی  فنا  رسم  »وگر  آوازش  کلمات  می کردند  جادو 
برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت ـــ استخوان می ترکاندند کلماتش، 
راز داشتند توی خودشان، رازی فروخورده که باید، و فقط فارسی بدانی تا بشود 
لمسش کنی، فریِب چشِم جادویت فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت 
فریب چشم جادویت، هم چنان که می خواند ؤ تکرارشان می کرد وردی قدیمی 
در نظرم رسید که اگر ذکرش کنی حتمن عاشق می شوی، لب هام بی صدا شروع 
کردند به ذکر فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت، 
داشت اثر می کرد، ماریا داشت کوک سازش را عوض می کرد، مارتا دایره به دست 
گرفته داشت گرمش می کرد، شیث مست موهای لخت ماریا را نوازش می کرد، 
فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت، مارتا بلند شد، 
فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت، دایره را باال برد ؤ تق گذاشت روش، 
ماریا به همراهی اش زخمه ای ز دؤ بعد هر دو به نظمی که وردم دنبال می کرد 
زدند ؤ کوبیدند ؤ من فریب چشم جادویت فریب چشم جادویت فریب چشم 
جادویت فریب چشم جادویت، اندام مارتا چنان می چرخید که انگار ماری به 
به نظر  این بار هم حرکت شان تندتر  صدای فلوت می لرزد، پاهای گوشتالوش 
می رسید، شب از نیمه گذشته بود  ؤ سرمان دیگر سنگین بود، همراه رقص ؤ آواز 
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سری می چرخاندم ؤ ذکر می گفتم فریب چشم جادویت، چه قدر دوست داشتنی اند 
شاعران فارسی، حرفی نمی زنند که بفهمی، چنان کلمات را در هم می پیچانند 
که نمی توانی معانی مشخصی ازشان دربیاوری، مارتا آخرین ضربه را کوبید ؤ 
تعظیم کرد، برایش دست زدیم، صدام درآمد که مارتا »آن زن رقاصه را از روی 
تو کشیده اند ـــ خندید، به بهانه ی دیدن نقاشی ها بلند شدم قدمی بزنم، دیگر 
خراب بودم، رفتم سمت زنی که می رقصید ؤ دست هاش باالی سرش بشکن 
می زد، ناف زن عینهو یکی آوازِ خواستنی چشم نواز بود عینهو شیپورِ اسرافیل، 
می خواندؤ از زیر حریر شکم سفید ؤ گوشتالوش می گفت بیا بََرم دست بکش، 
صحنه اش تجلِی معصیت بود برایم، صمیمی ترین صحنه ی فارسی برای ذهن 
ایرانی همواره منع شده بود، نه فقط امروز که صد سال پیش تر حتا هزار سال 
هزاران سال، ذهن را با مفهوم گناه فلج کرده اند به شکل عجیبی آن هم، همین 
چند دقیقه پیش تجسم این نگاره جلوم می رقصید ؤ جلوه می کرد اما همین که 
خواستم روبه روی نقشش بایستم ؤ تماشاش کنم حس گناه یقه ام را  چسبید، 
نقشش مگر چه چیز درون خودش دارد که نباید نگاش کنم، چشم از بدِن نقش 
برداشته مشغول پس زمینه می شوم، چندتا ستون گردؤ یک پرده که گوشه ی 
قاب ست ؤ هر لحظه ممکن ست بیفتد ؤ زن را از هر آن چه نگاه بیگانه ست بپوشاند، 
این سوی قاب که فقط من هستم اما حاال فقط منم، در طول زمان کسان دیگری 
هم جای من بوده اندؤ کسان دیگری حتمن یک روز می آیند به دیدنش اما حاال 
فقط منم ؤ الاقله برای همین آن هم که شده باید از آِن خود کنمش، شکمش 
خواستنی ست، »می بینی، با این که از معیارهای واقعیت دورست اما حقیقی ترین 
شکِل خواستن درش ست ـــ سر برمی گردانم مارتاست، بی اختیار نگاهم می افتد 
به پاهاش، می خواستم بدانم دارند حرکت می کنند یا نه، مارتا هم نگاهی به 
پاهاش کرد، لبخند زد »خوِد حقیقت اند، مگر نه ـــ پاهای خودش را می گفت یا 
زن توی تابلو را، نفهمیدم، برای آن که سرخی گونه ام را نبیند سری چرخاندم 
سوی تابلو، چه شباهتی داشتند با هم، مارتا ؤ زِن حقیقِی تابلو »بیش از اندازه، 
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اصلن انگاری تو را کشیده باشند مارتا ـــ آمد  خودش را چسباند بهم، سینه ی 
سفتش این بار به کتفم خورد »نه، من را نکشیده اند، حقیقت زن را کرده اند توی 
قاب، سر همین ست فکر می کنی آشناست، وگرنه فرق ست بین کشیدن من ؤ 
از آن زن  کشیدن یک زن، زن همیشه هست، همه ی زن ها هم یک چیزی 
دارند ـــ دستش را گذاشت روی شکمم محکم فشارش دادؤ زمزمه کرد »بیا 
برویم حاال برات یک چیز حقیقی دارم ـــ سرم سنگین بود، دستم را گرفت ؤ 
کشاندم سمت تخت ها، پاهاش چه قدر زیاد چه قدر بیش از اندازه تکان می خوردند، 
جبراِن  می دود،  دارد  می آمد  نظر  به  می رفت  راه  من  کنار  داشت  این که  با 
پنهان بودن پاهای آن یکی، که دیدم شیث ؤ ماریا تکیه داده اند به هم ؤ وافوری 
بَست  را روی  انبر ذغاِل گداخته  با  را گرفته ؤ  زیر حقه  ماریا  دست شان ست، 
جابه جا می کرد، صدای جیِز آب شدِن بَست توی اتاق پیچید، شیث که لب از 
کند، صدای  را حبس  دود  زد  زور  کرد،  خنده ای  دید،  را  من  برداشت  وافور 
خفه اش نالید »توی خانه ی پدری بیشتر از خانه ی خودم دود کرده ام ـــ و دود 
انبوه را بیرون داد، به دیدن آن دود دلم خواست بنشینم کنار ماریا، نشستم، 
دست مارتا بشکنی زد »بیا این جا عزیزجان ـــ رفتم کنارش، داشت ذغال ها را 
باد می زد، خیلی آرام، دستش از مچ به طمانینه بادبزن را پرواز می داد ؤ ذغال ها 
به هر بال زدنی سرخ می شدند سرخ تر سرخ تر تا که شعله کشیدند »تریاک روی 
شراب حکم راهنما را دارد برای ناشناس، این را پدرم می گفت، از یک درویشی 
غافل شوی خراب  ازش  اگر  را  فکر کنم، می گفت کودِک شراب  بود  شنیده 
می کند خودش را اما این پیر دست بچه را می گیرد ـــ به خنده گفتم بگیر دست 
طفلت را مارتا خانه ات را آتش نزند یک وقت، دستش را گذاشت روی پام ؤ با 
ناخن هاش کشید به زانوم، تک تک موهای تنم سیخ شدند »چه کار داری طفلکت 
را، بگذار برای خودش دیوانگی کند ـــ بستی چسباند، پخت، وافور را گذاشت 
دهانش، ذغال را روی وافور گرفت ؤ فوتش کرد تا ذغال ُگر گرفت، ذغال هم 
کودکی بود ؤ داشت آتش می گرفت برای خودش، پکی زد، جیز، کشدار، و بعد 
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وافور را نزدیک من گرفت، به دهان گرفتمش خیس بود، خیِس خواستنِی زن، 
نگاهش کردم خندید، تا ذغال گرفت پکی زدم که سرم به دوار افتاد، خندید 

»گفتم که پیِر راه ست

پیـِر راه
         دهانم تخِت تخت بود، گفتم فالنی »دهانم خشک شده ـــ سرم را 
کشید توی صورتش دهانش را باز کرد توی دهانم زبانش را کرد توی دندان ها، 
کلیِد آن همه دندان بود، زبان را کرد تو کشید بر زبانم که گفته بودم خشک 
شده مارتا، پیچید دور زبانم ؤ کشیدش از کامم بیرون، می مکیدش می آغشتش 
به خیسی، کناره هاش خشک تر بود می فهمید، پیِر آن برهوت بود، دست بلند 
زمین ؤ  میان  لحظه ای  منگ  کرد،  ولم  که  کمرگاهش  دور  بگردانم  تا  کردم 
آسمان ماندم ؤ بعد به آرامی هبوط کردم افتادم روی تخت، افتادنی که دقایقی 
ناشمردنی درازا داشت، دقایقی که نه به سال ؤ سده نه به هزاره که به عصرهای 
بی نامی ؤ بی وجدانی انسان پهلو می زدؤ می خواست به اعماِق تارؤ تاریکِی تاریخ 
سوقم دهد  اما من این را نمی خواستم ؤ می خواستم درون همین تاالر بمانم، 
می خواستم از زنی که با صداش از آن عمق تاریک طلبم می کرد بُِبَرم ؤ درون 
همین خواهش گرمی که بیخ گوشم پچپچه می کرد فقط ؤ فقط چند دقیقه ی 
قابل شمارش را پر کنم، چشم وا کردم ؤ دیدم تمام چراغ های تاالر خاموش 
شده غیِر المپ های درون شبستان ها، حجره ها حاال تمام ؤ کمال به چشم هام 
می آمدندؤ نور چراغ هاشان سایه های روشنی را کف تاالر می ساخت، سایه های 
متعدِد  دالُبرهای  شبستان ها،  ورودِی  طاقی های  شکِل  نعِل  به  نعل  روشنی 
روشن که به ترتیب از این سر تاالر تا آن سرش امتداد داشت ؤ تاالر را طویل تر 
بود،  می نمود، دود عودها ؤ حرکت حشراتی که دور المپ ها می پلکیدند هم 
عکس حرکات شان توی محدوده ی روشن هر شبستان کف تاالر دیدنی بودند ؤ 
فکر می کردی یک انیمیشن، فیلمی صامت از ابتدای تاریخ سینما دارد کف 
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تاالر پخش می شود، انگاری نامحدود، هی می رفتی آن سرش ؤ هی برمی گشتی 
این سرش، فیلمی که نامحدود می نمود اگر آن جوی آِب شیشه ای نبود، با آن 
تاللو خیره کننده اش که هم کف تاالر ؤ هم روی سقف می درخشید که همین 
دو خِط پُر عشوه ی نورانی انگار حد زده بود به فیلِم شبستان های نورانی، کات، 
مارتا سرم را گرفت توی دستش ؤ به هدایت کشید سوی خودش، ملتفت شدم 
دراز کشیده کنارم، لبخند زدم ؤ بی اختیار چشم هام رفت سمت پاهاش، خبری 
از دامن قجری اش نبود جای تعجب بود خبری از آن همه حرکت که تمام طول 
شب متوجهش بودم هم نبود، پاهاش بی حرکت عینهو دو تا ماهی سفیِد بزرگ 
مرده بودند یا آخرین تکان های عصبی شان را می خوردند، دلم برای مرگ این 
دو موجوِد پرتوان می سوخت، عزا گرفته بودم با چشم هام که صداش به خودم 
آورد »به لندن خوش آمدی مرد ـــ صداش را به وضوح شنیدم ؤ فهمیدم برای 
مدتی انگار هیچ صدایی را نشنیده ام، و حاال آرام آرام هر صدایی دارد از جای 
خودش بلند می شود ؤ با ترتیب فاصله به گوش های من می رسد، اول صدای 
مارتا، خیره شدم به صورتش، چشم های غمگیِن کشیده اش، و آن بینی که انگار 
نبود، چسبیده بود به صورتش تا گونه هاش را هم سطِح بینی ؤ پیشانی مجسم 
کند، موهاش لخت ؤ سیاه ؤ ابریشمی روی چانه ؤ لب، دست کشیدم به گردنش، 
دست کشید به گونه ام، چشم بستم ؤ تحت اختیارش بدنم را ول کردم، خراب تر 
از آن بودم تا جلوش را بگیرم، می توانست به استادی کارها را مرتب کند، به کار 
خودم مشغول شدم، چشم بسته  چسبیدم به صداها، الیه شان را از هم تشخیص 
می دادم ؤ هر صدا را در جای درستش می شناختم، صدای شرشِر آِب جوی میان 
نفس ها جریان داشت، گردی که برمی خواست از زمین برای چسبیدن به المپ، 
اصطکاِک پوسِت ران ها وقتی بلغزند روی هم، صدای بزاق دهان که زیاده ترشح 
کرده، صدای دانه های تند عرق که از پوست از روزن هاش می زند بیرون، صدای 
مردانه ای که می گوید، و تو تنها پرده را تشخیص می دهی از آن، و قدم ها، و 
سترگی صدایی که می تواند بهمنی در کوهستان باشد، مهتاب ست امشب، صدای 
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نور را می شنوم از پنجره می زند تو تا از قاب پنجره از اندام ایستاده درون آن از 
تیرگِی تخت ؤ مردی که افتاده روش ؤ دستی بلندکرده سوی آن سایه ی در قاب 
بگذردؤ شکلی بسازد روی کف سالن، از چیزی قدیمی ؤ بدیع توامان، چشم باز 
می کنم تا شکل سایه را در کف ببینم، صورِت حیوانِی رفقای شب زنده دارم افتاده 
روی کف سالن، صورتی یگانه ؤ تفکیک ناپذیر به درون خودش می لغزد ؤ می زند 
از خودش بیرون، می درخشد این قاب تا نشان دهد یگانگِی سایه چه طور می لولد 
در خودش، اَشکاِل غلوشده می گیرند هم نورِ توی قاب ؤ هم سایه، می ترسم، 
چرا چنین دقیق شده ام به ابدان دوستانم، چه ابدانی این ها همه شان سایه اند، 
شرم می کنم ؤ سر می گردانم، چشمم به چهره ی مارتا می افتد، نزدیک صورتم 
توی نور ؤ تاریکی لِب سرِخ اغواگرش باز می شود به گفتن، نمی شنوم، نمی توانم، 
رعب چمبره زده ست روی تنم، می لرزم ؤ باید که از هوش بروم اما نمی شود، باید 
ببینم ؤ بلرزم از هول، ببینم ؤ فروکنمش توی ناتوان ترین جای بیانگری ام جایی 
که نتوانم هیچ وقت هیچ گاه اقرار کنم که چه بر من گذشت، آن بار هم از هوش 
نرفتم ؤ جن زده تمامش را دیدم ؤ در خاطر سپردم ؤ نشد بگویمش هیچ بار که 

آن بار چه بر من گذشت بعد از باران

اولین بار
           باران می بارید، زمستان نرسیده بود هنوز اما هوا سرد شده بود ؤ بی چتر 
مانده بودم، تا خوابگاه راهی نبود اما زیر سردر ورودی دانشگاه ایستادم منتظر که 
یا بند بیاید این باران یا کسی سربرسد با چتر، سردم بود، کتم را کیِپ تنم 
پیچیدم ؤ دست هام را فرو کردم زیر بغل ها، ساعت از عصر گذشته بودؤ اگر نور 
سردر ؤ نور همین چندتا چراِغ تیرهای برق نبود حتمن ظلمات می شد خیابان 
بودند،  را زده  باران کسبه قید کاسبی  تیره شدن آسمان ؤ یک ریزشدن  با  که 
یک ساعتی می شد، صدای بارش قیامت می کرد اما فقط توی حاشیه های نورانی 
چراغ های برق می شد شدتش را دید، از جوی های طرفین خیابان آب زده بود 
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باال ؤ صدای جریان آن همه آب گنداب کثافتی که روزها کف خشک جوی جمع 
شده روی سنگفرش پیاده روها رغبت پیاده گزکردن ؤ دویدن را می گرفت از آدم، 
خیس ؤ یخ زده مانده بودم زیر سردر ؤ منتظر تا تنابنده ای سر برسد، فقط صدای 
باد بود که می رسید، هر دقیقه تندتر می شد ؤ دیگر جای تأمل نبود، دفترکتاب هام 
را کردم توی شلوار ؤ تا می شد یقه ی کتم را کشیدم روی گردن ؤ راه افتادم، از 
صبح خراب شده بودند شوفاژها از نبودن گازوییل یا تعمیر مجدد یا نمی دانم 
چه چیز دیگری، بدنم تا طرفای عصر فقط دوام آورده بود، عادتش را نداشتم ؤ 
ساعِت آخری طاقتم تاق شد، سردم شده بود، چیزی نمی فهمیدم از حرف ها ؤ از 
صداها، و خیال می کردم توی سرم نه روبه روی چشم هام دارد چیزی خاکستری 
نرم ؤ بافت دار شبیه مغز گوسفند شکل می گیرد ؤ هر لحظه جای بزرگ شدن ؤ 
جای فربه شدن فقط گسترده می شود، اول یکی مغز می رسد کنارش ؤ بعد مغز 
دیگری سمت دیگرش ؤ بعد پایین مغز اولی یکی مغز دیگرؤ بعد باالسر اولی مغز 
چاهارم ؤ همین جور هی چیده می شوند کنار هم، احساس می کنی انبوه لوله های 
خرطومی خاکستری ؤ نرم دارند روی هم تلنبار می شوند ؤ تو داری عرق می کنی، 
انگار گرمم شده باشد، هی صداهایی یکسان توی سرم بی هدف ویالن اند ؤ با هر 
لوله خرطومی که اضافه می شود بیشتر می شوند این صداها که از توانم خارج ست 
تحمل شان، زور می زدم تا هوشیار بمانم ؤ دستم را به هر زحمتی شده بلندکرده 
بگذارم روی اولین مغزی که توی سرم یا جلوی روم ظاهر شده  بود، تا لمسش 
می کنم ناگاه همه چیز آرام می شود ؤ تک تک مغز ها به ناگهان گم می شوند اما 
می دانم همان اطراف کمین نشسته اند تا مغِز اولی باز پیدایش شود که می شود ؤ 
باز بازی از سر که بلند شدم از کالس زدم بیرون، تا برسم به سردر دانشگاه 
باران می باریده، ترجیح دادم زیر سردر  انگار  نفهمیدم چه طور خیس شده ام 
دانشگاه صبر کنم اما حاال باد مجبور می کردم راه بیفتم، توی تاریکی که چشم 
چشم را نمی دید پاهام شلپ شلپ فرو می رفتند توی گودال های آب، از فرق سر 
تا کف پاهام خیس شده بود ؤ آن مغز خاکستری داشت دوباره سر می رسید، از 
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ترس خاکستری ها گفتم بدو، و دویدم که هرچه سریع تر می شدم این هذیان 
دورتر می رفت ؤ من به اجبار دیوانه وار می دویدم توی تاریکی ؤ باران ؤ این جریان 
گنداب زیر پاهام، قبِل آن که برسم به میدان پیچیدم به کوچه ای تا میانبر زده 
باشم که ناگاه زیر پام خالی شدؤ غلتیدم کف خیابان ؤ آن جریان کذایی، نمی شد 
می خورد،  تکان  خیابان  کف  تیرگی  روی  داشت  خاکستری  مغز  شوم،  بلند 
انگشت گذاشتم روبه روی نگاهم کف  تحملش را نداشتم ؤ به هر ضرب ؤ زور 
خیابان، همه جا به دوار افتاده بود ؤ چشمم جایی نمی دید، غلتی زدم ؤ به پشت 
خوابیدم تا آن قطراِت انبوه که از سیاهی باالم می رسید صورتم را بشوید، میزان ؤ 
شدت آب هر آن بیشتر می شد ؤ می ترسیدم با خود ببردم که بی جا هم نبود این 
ترس که دیدم روی کف خیابان دارم جریان پیدا می کنم همراه گنداب، آمدم 
دستم را بگیرم به دیواری اما دیوار ؤ دستگیری نبود اطرافم، به تقال افتاده دست ؤ 
پا می زدم ؤ همین تکان های محتضرانه داشت جریاِن حرکتم را سریع تر می کرد 
که از ترس یا از ناامیدی ولش کردم، گذاشتم آب هر کجا که می خواهد ببرد من 
را، حالتی نشئه وار بود، درازکشیده بر کف که باران داشت تنم را تطهیر می کرد ؤ 
توی تاریکی پیش می بردم، چشم که باز می کردم از هر گوشه می دیدم نوری 
می تابد ؤ خطوط بارش را برایم معلوم می کند، چشم بسته فکر می کردم این لحظه 
لحظه ی آمرزش ست ؤ من مدیون این لحظه ام ؤ باید به آن تن دهم  که ناگاه 
چیزی محکم خورد به سر ؤ شانه ی راستم، چشم وا کردم، دیدم نه بارانی می بارد، 
و نه حرکتی ست، افتاده ام زیر تابلوی خوابگاه ؤ می لرزم، دست گرفتم به پله هاؤ 
دیوار ساختمان  بلند شده رفتم تو که به صدای قیِژ در سر بلند کرد، به تعجبی 
که انگاری روح دیده داد زد »چرا چتر نبرده بودی ـــ بیشتر از یک سال از اولین 
این طور  ارامنه ست،  از  مش پطرس،  رفت  یادم  گفتم  بود،  گذشته  دیدارمان 
می گویند وگرنه خودش اصراری نداشته که هست یا نه، این را یکی از بچه های 
خوابگاه چو انداخته بود »این یارو همشهری ماست ـــ و شهرشان گویا شهری 
ارمنی نشین در شمال بوده، خیلی ها هم می گویند ختنه شده ست پطرس ؤ قسم 
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می خورند خودشان دیده اند، مش پطرس نتیجه ی حرف های پشت سرش ست که 
از او اسطوره ای زنده ساخته برای ما شهرستانی های دانشگاه، که مش پطرس 
کلیددارِ ختنه شده ی ملکوِت خوابگاه ست، سرگیجه داشتم ؤ بی حرفی اضافه از 
کنارش گذشتم تا دم در که دیدم دسته کلیدم نیست، حتمن افتاده بود آن جا 
بردارمش،  رفته  یادم  اصلن  باشد شاید هم  لیز خوردم شاید توی کالس  که 
می کوبم به در، کسی توی اتاق نیست، خوابم گرفته، همان جا دمِ در می نشینم ؤ 
فکر می کنم حتمن خواهند آمد، شب ست کجا را دارند بمانند، رفته اند ولگردی ؤ 
بالخره برای خواب می آیند، دست برده کتاب دفترهام را از توی شکمم درمی آورم ؤ 
باالسرم،  آمده  مش پطرس  می بینم  که  بخوابم  می خواهم  در،  پای  می اندازم 
سربلند می کنم، می گوید چرا نمی روی تو، »کلید همرام نیست مشتی ـــ رفقات 
کجایند، »نمی دانم، بیرون رفته اند انگار ـــ خم می شودؤ دست پهنش را می کشد 
به پیشانی ام که تب داری تو، سرخ شده ای، خیال کردم دستش بوی دست 
بولقاسمی را می دهد، نگاه کردم به صورتش، همیشه آشنا بوده برایم، می خواهم 
بگویم آقا از کی آمده ای این جا اما خجالت می کشم، می گوید بلند شو برویم توی 
اتاق من آن جا گرم ست، توان جواب دادن ندارم، توان بلند شدن ؤ رفتن، توان 
فکرکردن که گرما شاید حالم را جا بیاورد، تنها نگاهش می کنم، دست می اندازد 
زیر بغل ؤ بلندم می کند، حتمن خود بولقاسمی ست که من را شناخته، دستش 
همان بوی دست بولقاسمی ست که روی دفترمان می نوشت ؤ من هی سعی 
تنم  که  سینه  توی  بکشمش  جوری  بسازم،  خودم  برای  را  بو  آن  می کردم 
بفهمدش، تا بتواند همان را بسازد، بوی مردانه ای که قدرت داشته باشد، و حاال 
این بو دوباره بود، از من بود یا از مش پطرس، نمی دانستم، رسیدیم به اتاق گفت 
وایسا »بگذار لباس هات را در بیارم ـــ اما من ایستادن نمی دانستم، نشستم کف 
اتاق، نشست ؤ کتم را درآورد، دلم می خواست بخوابم، جوراب ها را هم کشید 
اما  بودم  شده  بی هوش  دیگر  کرد،  باز  را  پیراهنم  دکمه های  پام،  از  بیرون 
می فهمیدم که پتوش را کشیده روی تنم، از گرمایی که توی اتاق بود لبخند 
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رضایتی فکر می کردم به لبم نشسته، صداش را از فاصله می شنیدم که اصرار 
داشت شلوارم را دربیاورم، خیس شده شلوارت، اصراری که من فقط آن لبخند 
رضایت را به یاد دارم ؤ صدای شعله هایی که در نزدیکی ام می سوخت، چیزی از 
اما فکر می کردم بهشت ملکوت چیزی شبیه  نمانده  یادم  به  اتاق ؤ وسایلش 
همین ست ؤ مش پطرس در آن راهم داده، اگر مرگ چیزی شبیه این باشد که 
ترجیحش می دادم آن لحظه، این که تمام بوهای دوست داشتنی در اطرافت پرواز 
کنند ؤ تن مجروحت توی گرماؤ وسعت شان تیمار شود، سبک شود، و تو پرواز 
کنی توی ابرها تا لطافت شان نوازشت کند تا خالی شوی از هر چه که تا آن 
روی  بِِکَشند  بال های شان  با  فرشته ها  تا  لطیف  بشوی چیزی  بوده ای،  لحظه 
تک تک اندامت تا انقباض ؤ انبساط هر عضو جز شادی دیگر اعضای تنت دلیلی 
نداشته باشد، این که حس کنی از سرشانه هات شروع شود این نوازش برسد به 
سینه ها، بکشد تا روی شکم ؤ پهلوها، بیاید پایین از لمبرها ؤ روی خایه هات، و 
آن جا تمرکز کند، بیاوردش باال، و تو لبخند بزنی که جهان پیرست ؤ بی بنیاد، 
ناگهان ترس برم می دارد، بی دلیل به لرز می افتم انگار هشداری ست این پیری ؤ 
بی بنیادِی جهان وقتی که در ملکوت االهی باشی، حتا فکرکردن به آن، از ترس 
می پرم از رویا ؤ می بینم لخت افتاده ام روی زمین ؤ مش پطرس با شانه های برهنه 
نشسته روی پاهام ؤ دارد می مالدم، قدرت فریاد ؤ حرکت ازم گرفته شده باشد، 
لمس، تنها نگاهش می کنم که با چه حدی از لطافت می خواهد آن افتاده را به 
اهتزاز دربیاورد، نگاهم می کند ؤ لبخند گشادی بر چهره اش می نشیند، رهایم 
می کند تا روی پاهاش بلند شود که نورِ آویزان از سقف را با تنش پنهان کند تا 
تن روشنش را محو ؤ تار بسازد بشود سایه، سایه ی کلیددار ملکوت االهی، مثل 
االهه ای باستانی پیر ؤ لهیده در نظرم می آید که میل دارد هنوز مردانگی ؤ قدرتش 
را حفظ کند، انگار خواب می بینم، دست هاش را به دو طرف بلند می کند ؤ به 
برمی گردد ؤ  بعد  و  پسر ـــ  کن  افتخار  مردانگی ات  »به  می نالد  خفه  صدایی 
دست هاش را به لمبرهاش می کوبد ؤ هم زمان که خم می شود دو سوی تنش را 
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از هم جدا می کندؤ سیاهی گشوده می شود، یک سیاهی کامل ؤ ژرف ؤ ناشناخته 
انگار رازی باشد که این لحظه باید عیانش کند برای من برای منی که همین 
لحظه از ملکوت الهی هبوط کرده ام، انگار نقطه ی تالقی زندگی ؤ مرگ ست که 
دارد فاشش می کند برای من برای منی که نه مرگ را شناخته ام ؤ نه زندگی را، 
می ترسم ؤ هی به ناچاری ؤ به نجوا اصرار می کنم که نه آقا نه آقای بولقاسمی نه 
آقا تحملش را ندارم آقای بولقاسمی از من بگذر آقا که سیاهی گشوده می شود 

ناگاه، گسترده نامحدود ناشناخته تا به اجبار اللم کند

فصل
          به صدای شیث که هی نامم را تکرار می کرد ؤ می خواست بیدارم کند، چشم 
باز کردم ؤ دیدم روی دست هاش عینهو نوزادی برهنه ؤ ترسیده دارم ناله می کنم ؤ 
دارد به احتیاط از پله ها پایینم می بََرد، گفتم شیث، گفت هیس »آرام باش پسر، 
می رویم صبحانه بخوریم ـــ توی خانه ی پدری بودیم ؤ دختران گیپ لباس هام 
را دست گرفته پله ها را پایین می آمدند، خواستم بزنم زیر گریه، برای خاطر 
ورودم به لندن بهانه ی خوبی بود اما شیِث این روزها دیگر اتمش نمی تواند ربطی 
داشته باشد به شهرستان، اگر هنوز به اتم چیزها اعتقاد داشته باشم اتم شیث 
دیگر آن چیزی نیست که همیشه فکر می کردم هست، اتم شهرستان چه طور، 
نمی دانم، احتمالن هم شیث ؤ هم من خیلی تغییر کرده باشیم، شهرستان هم 
تغییر کرده، االنه اگر بخواهم اتم چیزی را به اتم شیث نزدیک بدانم به اجبار آن 
اتم اتِم ایران خواهد بود یعنی این طور فکر می کنم که اگر می شد یک جای ثابتی 
را توی آسمان ؤ در فاصله ای مشخص مثلن پانصد کیلومتر از سطح زمین ایستاد ؤ 
به ایران نگاه کرد اتم ایران به راحتی قابل شناخت بود، در آن نقطه ی کذایی ؤ 
آسمانی کافی ست تنها چشم های مان را برای مدت خاصی مثلن یک سال یا یک 
سده ببندیم ؤ دوباره باز کنیم ؤ به آن نگاه کنیم، تنها در این حالت شاید بشود 
اتمش را شناخت، چیزی که می بینیم اصلن شباهتی به سابقش ندارد، اصلن 
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انگار وجود نداشته ؤ ندارد اما حیف که نمی شود آن نقطه ی کذایی ؤ آن فاصله ی 
یک ساله ؤ یک صدساله را برای عموم ایجاد کرد، برای خاطر همین ست کسی 

باورش نمی شود اتم ؤ هسته ی اولیه ی ایران همین الوجودی اش باشد

فصـل
       بنا به دستور باید می رفتم ژنو تا چهره هاؤ اندام های از ریخت افتاده ی 
بازماندگان هتل جمعه خانه که جان سالم به در برده بودند از انفجار، حاال نه 
آن قدرها سالمت که تنها جانی را به در برده بودند از نزدیک ببینم، بنا به دستور 
باید می رفتم آن افسوسی را که توی نگاه اعضای هر خانواده بود مثل جراحی 
حاذق که سرطان را از میان رگ ؤ پی ؤ گوشت بی که صدمه ای بزند به عضو زنده 
بیرون می کشدؤ معدوم می کند بیرون بکشم ؤ بفرستمش روی آنتن، منتشر 
کنمش تا خیل وسیعی از انسان ها را مقابل صفحه های تلویزیون منقلب کنم، 
تا نگاه شان را به چهره های آرامی خیره کنم که روزی روزگاری درگیر انفجار 
هتل  بودند، بگذارم با گوش هاشان بشنوند که این چهره ها چه گونه در میان 
ضجه زدن ؤ گریستن، در میان عرقی که با گریه ممزوج می شده، آن روزی که 
درد ؤ گرما را درهم درک می کردند، چه گونه بدن کسان شان را بیرون کشیده اند 
از آوار، آوار اما نه، کدام آوار، آیا آوار به لفظ ؤ به معنی کاربردی دارد این جا، که 
آوار مگر یک چیز کلی نیست، که آوار مگر ما را نمی بََرد به عمق تیره ی تاریخ، 
که تا قبل انفجار مگر هتل جمعه خانه مانند همیشه ساختمانی نبوده افراشته 
که هی از آدم ها ؤ چمدان ها ؤ خاطره ها خالی ؤ پر می شده که زنده بوده مانند 
همان آدم هایی که درش رفت ؤ آمد داشتند که همین افراشتگی هم شده دلیل 
مرگش عینهو همان مردی که توی میدان جنگ به هر دلیل قد راست کرد ؤ 
شد هدفی مطمئن برای سنگر روبه رو، پس آیا شهر میدان جنگ بوده ست ؤ هتل 
جمعه خانه آن مردی که قامت راست کرده، هدفی معلوم مشخص مطمئن، و 
افراشته که ضامن ماشه ضربه یا دستوری به ناگاه هدفش می گیرد، بومب، فرو 
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می ریزدش، می افتد اما نه آوار یا حداقله نه به این زودی ها، برای آوارشدن وقت 
می خواهد که جمعه خانه سال ها ؤ سال ها توی دیدرس مردم بوده ؤ خیره کرده 
بوده خودش را توی چشم تک تک شان، همین هم شد که وقتی فرو ریخت برای 
لحظاتی، چند ثانیه یا چند ساعت، چه می دانم چه مقدار اما همان طور که بود 
ماند، افراشته، شبح جمعه خانه روح جمعه خانه تو بگو یادش، آن جور که بود حتا 
در آن لحظه ی انفجار هم باقی ماند، هم چنان که سنگ ها ؤ آجر ها ؤ اجزاش پرتاب 
می شدند ؤ هم چنان که آتش زبانه می کشید ؤ هم چنان که گرد ؤ غبار توسعه 
می یافت می دیدی که هست، جمعه خانه آن جوری که تا قبل انفجار بود باقی 
مانده بود با یک فرق که دیگر شفاِف شفاف همه چیزی از وراش معلوم بود، اولش 
اما فقط دود ؤ آتش ؤ خاک ؤ سنگ بود که از پساپشِت آن می دیدی، بعد هیاهوی 
مردمی که مضطرب می نمودند، بعدتر اما سکوت ؤ سرانجام روِح جمعه خانه بر 
فراز ویرانی اش افراشته ماند با سایه ای از آسمان که برای یکی ها تنها چند لحظه 
قابل رویت شد ؤ برای یکی های دیگر چند روز چند ساعت، و بعد رفت تا امروز 
که شنیدم »روِح بزرِگ کاری دارد متجلی می شود ـــ دولتوق انگار گفت یا خودم 
داشتم با خودم هی تکرار می کردمش اما کجا شنیده بودم این را »روح بزرگی 
دارد متبلور می شود ـــ باید می رفتم، برای چنین گزارشی کدام مامور معذورتر از 
من که سال ها انتظارش را کشیده بودم، از چاهارسال پیش، که چاهارسال پیش 
حوالی همین روزها ارازقه آمد ؤ جمعه خانه را بدل کرد به خاطره ای از خاک ؤ 
خون ؤ گوشِت تازه ی آدمیزاد، آن چنان که هنوز گرد ؤ غبار ننشسته یک باره برای 
اما می گفت  انتحار ـــ  یادبوِد  آدم ها جمعه خانه شد »حجِم  از  خیل عظیمی 
»وظیفه ات ست میم عین ـــ برای خاطر شیث با اندامی تکیده، و آن چمدانی 
که هویتش را معلوم مان کردؤ یک باره شد بخشی از آن تَِل یادبود آیا، می گفت 
»درست فکر کن میم عین، یک خداحافظِی عقب افتاده ست این ـــ خداحافظی 
معوقه تیتر مناسبی ست برای مراسم چراکه وقتی شیث رفت نبودم بدرقه اش 
کنم، رفته بودم یک جایی تا کنفرانسی وطنی را پوشش دهم اما منظور دولتوق 
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که حتمن شیث نبوده چراکه جمعه خانه هتلی بوده بین لمللی، هتلی با کلی 
هندوی سرپیچیده که از این سوی البی به آن سوی غذاخوری ؤ از آن جا به دیگر 
صفحات جمعه خانه سرمی کشیدند ؤ امورات هرروزه ی آن همه مرد ؤ زن را رفع ؤ 
رجوع می کردند، زن ؤ مردانی که از یکایک مرزها پرچم ها غذاها رقص ها ؤ آروغ ها 
آمده بودند، مرد ؤ زنانی که حین مستی متمایل می شدند به سمت ؤ سویی از این 
ارض کروی بی مقدار، چراکه بین لمللی بود هتل جمعه خانه ؤ بعِد انتحار وقتی قرار 
شد جنازه ها را عودت دهند به مرز ها ؤ شیون های مادری شان، فرودگاه بمبئی 
هم شد آیینی نابه جا ؤ بین لمللی تا هیچ کدام از دسته ها نرنجند، میدان هوایی 
فرودگاه بمبئی شد محل تالقی دوربین هایی از هر کجای زمین، و هندی ها 
نمی خواستند کم بگذارند وگرنه همه را می دادند به زبانه ی آتش ؤ الفاتحه، کار 
تمام می شد، ختم به خیر می شد اما همه، هر کدام از صاحبان َقَدرقدرت این ارض 
بی مقدار سهمی داشتند از این انتحار ؤ نمی شد، نباید بی احتیاط کارخرابی کرد 
چراکه جمعه خانه بین لمللی بود ؤ بالتبع سوگواری اش هم بین لمللی خواهد بود، 
برای همه ی اهالی این ارِض بی مقدار مراسم را زنده ؤ بی تاخیر تماِم تلویزیون ها 
نشان دادند، همه دیدند همه، دستاربسته های جمعه خانه را همه دیدند که از 
پس انتحار آمده بودند وظایف ناتمام مانده شان را حداقله توی فرودگاه بین لمللی 
بمبئی تمام کنند ؤ همه دیدند که از این صفحه ی تلویزیونی به آن دیگر صفحه ؤ 
از آن جا به صفحات دیگر سرمی کشند تا مراسم در سطح باالی بین لمللی آبرومند 
برگزار شود، در سطح باالی بین لمللی دستارپیچیده ها را توی تمامی صفحات 
این سوی میدان به آن سوش می روند ؤ  از  تلویزیونی می دیدی که  کثیُرللسان 
بین لمللی  تقسیم،  به قصد  می کنند  جابه جا  را  کشته شدگان  تابوت های  انبوه 
بود مراسم ؤ مطابق زباِن هر دوربین پرچمی هم بود، پرچم هایی که روی هر 
تابوت کشیده بودند ؤ تعداد کشته شدگان ؤ جورواجوری ملیت ها باعث شده بود 
میدان هوایی فرودگاه کارناوالی شود از رنگ ها ؤ نقش های جورواجور، چنان که 
هیچ شبکه ای نخواهد آن عظمت ؤ واالیی را ز دست بگذارد، تمامی صفحه های 
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تلویزیونی مملو از نقش ؤ نگار ؤ رنگ شده بود ؤ الصاق عنوان خداحافظی برای آن 
شادی بصری دور از مروت بود، هرچندکه هیچ صداؤ متنی هم یارای رویارویی 
با چنان تصویر رویایی را نداشت، همه چیز شده بود رنگ ؤ نور، خبری از صدا 
نبود، یادم نمی آید آیا احدی از انبوه صداهای مجریان که منتظرند حرف ها شان 
را با تصاویر َمچ کنند توان رویارویی با چنین غربت تصویری را داشته ست یا نه، 
مطمئنم نشنیده ام کسی این رنگ بازِی شگرف را مراسم خداحافظی بنامد اما 
خب آن روز ذهنم درگیر چیزی دیگر بود، میان آن همه تابوِت پرچم پوش یادم 
هست همه منتظر بودیم جنازه ی شیث را توی تابوتی با پرچم انگلیس بیاورند 
که کشور آن روزها پرچمی نداشت، هر گوشه اش افتاده بود دست گروهی از 
شورشیان ؤ با آن که سال ها صلح ملی اعالم شده بود اما هنوز اتحادی در آن 
سطح رخ نداده بود، آتش جنگ هر روز از جایی مخابره می شد ؤ پیامد خبر 
بالتبع کشتاری قومی بود، هر منطقه رنگ های پرچم را می گرفت ؤ با نشانی 
که گاهی عقیدتی بود ؤ گاهی بومی پرچمی جدید می ساخت ؤ توی محل ها ؤ 
ساختمان های خودی نصب می کردش، از طرف دیگر شیث اخراجی ؤ تبعیدِی 
مملکت خودش محسوب می شد، و میزبان نه میل داشت، و نه می گذاشت این 
موهبت خدادادی به نام دیگری خرج شود، سر همین هم انتظار می رفت تا 
پرچم انگلیس را روی تابوتش ببینیم که یکهو دیدم جای تابوت دارند حجله ی 
آینه کار خودمان را می آورند، توی تحریریه به ناگهان همه فریاد کشیدند ؤ اسم 
شیث با نام خدا ؤ کلی عبارات عاطفی شنیده شد، گه گاه انعکاس تکه آینه ها 
به چشمم می خورد  ؤ فکری می شدم که خب شیث هم شهید شده، ناگاه آن 
ریتمی که سربازان تشریفات زده بودند ناگاه گلدان های شمعدانِی سِر کوچه مان 
ناگاه مادرم که اصرار داشت سارا شهید زاییده ناگاه پرنده ای که می پرید سمت 
باال ؤ هی می خواند جان را چه کند جان را چه کند جان را چه کند، می دیدم 
ببینم دوربین  به دقت  نمی گذارد  را گرفته ؤ  غبار جلوی چشم هام  انگار گرد ؤ 
آرام آرام باال می رود ؤ از ارتفاعی بعید انبوه تابوت ها را نشان می دهد که وسط شان 
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حجله ای از نور در حال درخشیدن ست، گرد ؤ غبار لحظه لحظه بیشتر می شدؤ 
مخاط های بینی ام را قلقلک می داد که یکهو بلند جوری که کل تحریریه از جا 
به عقب  نابه هنگامی اش قدمی  از  بلند که  پریدند عطسه ای کردم، عطسه ای 
برداشته ؤ ماندم، چند ثانیه سکوت شدؤ بعد دوباره عطسه ای دیگر، مخاط های 
بینی ام بدجور تحریک شده بودؤ در میان تعجب دیگران باز عطسه ای دیگر از 
جا پراندم، کنترلش دست من نبود، بین این عطسه ؤ عطسه ی دیگر از اتاق رفتم 
بیرون، رفتم بیرون ؤ حاال باید داخلش می شدم، داخل این خداحافظی معوقه که 

هر لحظه نزدیک ؤ نزدیک تر می شد

خداحافظی معوقه
           دورتادور ساختمان دادگستری پر بود از چهره های سرخ ؤ 
سفید ؤ سیاه، دست بعضی شان تصاویر قاب شده ای از قربانیان، شعار نمی دادند 
تنها به سکوت معناداری تن داده بودند که دلیلش را نمی دانم نظِم دادگاهِ در راه 
درگذشته شان،  عزیزاِن  ارواِح  احتراِم  هم  شاید  یا  و  پلیس ها،  یا حضور  بدانم 
نمی دانم، جلوی ورودی ؤ بین ستون های مرمرینی که فاصله ی پله هاؤ در را پر 
می کرد بنر بزرگی زده بودندؤ نام کشته شدگان به ترتیب تابعیت بََرش آمده بود، 
روی سرکتیبه ی تابلو هم اسم شیث به خط ؤ رنگی متفاوت با عنواِن قهرماِن 
مرمریِن  برابر سفیدِی  در  که  بنری سرخ رنگ  بود،  متمایز  منفک شده  رسانه 
ساختمان دادگستری عینهو قطره خونی بود که از تراشیدن ریشت بریزد توی 
سینک روشویی، حالم متغیر شدؤ تندی چشم گرفتم از آن ؤ سر چرخاندم سوی 
جمعیت، شلوغ بود، میان شلوغی ؤ ساختمان عینهو تمامی رویدادهای شبیه این 
دو ردیف پلیِس ضدشورش ایستاده بود، اعضای هر ردیف سپرهاشان را تا نوک 
کاله خودها باال آورده ؤ انگاری برای هر رفتار عوضی از سوی جمعیت کمین 
نشسته اند، جمعیت قابل توجهی آمده بود ؤ این شاید دلیل اَعمال عجیب ؤ غریب 
پلیس ها شده بود، تو گفتی خیال می کردند چنین جمعیتی نخواهد گذاشت این 
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روز به شکلی طبیعی شب شودؤ همین وادارشان کرده بود به تمهیداتی چنین 
اولِ کار وقتی آن دو دسته ی محافظ جلوی  بزنند، مثلن همان  ابلهانه دست 
با دو  آنها عرض خیابان هم  بر  ورودی ساختمان ردیف شدند درست عمود 
دسته ی دیگر که پشت به پشِت هم داده بودند بسته شد تا مانِع ارتباط آن هایی 
شود که از دو سوی خیابان می رسیدند، با زیاد شدن تعداد مردم میزان مضحکه 
سیاه پوش  اعضای  می شد  زیادتر  خاصی  از حد  وقتی جمعیت  شد،  معلوم تر 
ضدشورش بدون هیچ مکثی دو ستون جدید عالوه بر آن اولی می ساخت تا 
ضمن جداکردن اجتماع کنندگان از هم، امکان ویژه ای نیز جهت اداره ی وقایع 
پلیس ها  از  ستون  دو  وسط  اگر  بودؤ  مضحکه  حالتی  دهد،  ترتیب  نامترقبه 
می ماندی راهِ بازگشتت سد می شد ؤ محبور می شدی تا آخر داستان بروی، کسی 
هم انگار ملتفِت بالهِت منتشر در فضا نبود، اولش تنها سر ؤ صدایی مختصر 
کردند ؤ در نهایت به بازی شان تن دادندؤ در سکوت تصاویری از چهره ی قربانیان ؤ 
جمالتی اعتراضی را که پیش تر نوشته بودند روی دست ها بلند کردند ؤ همین، 
ترس از پلیس همه جا هست ؤ حق می دادم کسی معترض نشود، پلیس های 
ضدشورش آن روز با اندام ؤ البسه ی متحدالشکل شان با آن سازؤ برگ همواره 
عجیب شان مثل تمامی پلیس های ضدشورش آدم را مرعوب می کردند اما کمی 
اگر دقت می کردی به این قدم روهای به ستون دو، و به نتیجه ای که عایدشان 
می کرد خب آن وقت قضیه برعکس می شد برعکِس آن جدیتی که قصد تولیدش 
همکارِی  این  نداشت ؤ  را  دقایقی  چنین  حوصله ی  کسی  حیف  داشتند،  را 
ضدشورشی ها با مردم به خلق معبرهای تنگ ؤ باریکی ختم شده بود عینهو 
همان ها که گله های گوسفند را می کنند توی شان تا به نظم ؤ ترتیب از میان 
شناکنان  تا  توی حوضچه های شستشو  بیندازندشان  داده  عبورشان  راهروها 
برسانندشان دست پشم زن های گله، هم ماها هم پلیس ها به این مضحکه ی 
تاریخی پا داده بودیم ؤ این شاید نتیجه ی تصمیمی امنیتی بود تا حساسیت ؤ 
اهمیت اتفاق را تحتُ لشعاِع حماقِت منتشره در فضا قرار دهد، چه می دانم شاید 
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بالهتی ذاتی که هر فرمانده برای فرماندهی باید درون خودش مستتر داشته 
باشد مسبب چنین مضحکه ای شده بود، »بله قربان ـــ چشم گرداندم سوی 
جمعیت شاید چهره ای آشنا پیدا کنم مثلن مادر شیث را ببینم یا ساره را یا 
کسی را، چه می دانم کی، اصلن هر کسی اما خبری نبود، چشم گرداندم، ساعت 
باالی سردر ساختمان دادگستری پنج بود ؤ این یعنی جلسه را دیگر باید شروع 
می کردند، ساعت پنج بود ؤ جمعیت به انتظار در خود ؤ در محوطه هایی که پلیس 
در اختیارشان گذاشته بود می لولید، ساعت پنج بود ؤ انگار بار دیگر مرثیه ای 
جدید می خواست در این تاریخ مکرر شود در ساعت پنج عصر که یک دفعه دیدم 
از وسط شلوغی ؤ آن همه آدمی که در معبرها جمع کرده اند کسی دست تکان 
داد ؤ باالپایین پرید، متوجهش نبودم ؤ ناچار به گمان آن که مخاطبش منم سر 
راست کرده ؤ چشم تنگ کردم به دیدنش اما صدای سوِت سردسته ی پلیس هاؤ 
پشت بندش واشدن درهای ساختمان جمعیت را فشرده کرد سوی ستون های 
مرمریِن چارگانه ای که جای ورودی ها بود، وسط هل دادن ؤ تنه خوردن ها نشد 
بشناسمش که کی بوده، وضعیت او هم گویا بهتر نبود از من ؤ ناچار از صرافتش 
افتادیم ؤ گم شدیم وسط جمعیت، توی سالن دادگاه حتمن می دیدمش، راه باز 
شده بود ؤ آدم های هر محوطه را بعِد تفتیش می فرستادند سمت بخش پشم زنی، 
کارت شناسایی ام را نشان دادم ؤ راهِی جایگاه ویژه ی خبرنگاران شدم، راهِی 
داخل که سالنی بزرگ بودؤ داشت از باقیماندگان آن شنبه ی خونین پر می شد، 
چیزی نمانده بود تا شروع دادگاه، از هر قوم ؤ هر ملیتی آمده بودندؤ با عکس هایی 
در دست روی صندلی هاشان منتظر ؤ بهت زده روبه رو را نگاه می کردند، چهره های 
هندی مضطرب تر از باقی شان بود، یکی شان پوستری به دست داشت که »چرا 
ژنو، چرا بمبئی نه ـــ چهره هاشان را تک تک نگاه می کردم ؤ به یاد می آوردم که 
خطوط چهره ی هر کسی همیشه حرف ها ؤ رازهای فروخورده اش را لو می دهد، 
خطوط  اعوجاجات  چشم ها،  زیر  نیم خط های  گونه ها،  کنار  مستقیم  خطوط 
پیشانی، ریزخط های روی گوش زیر لب پایین چانه شقیقه روی لب ها، با عمق ها ؤ 
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اندازه های متفاوت همه شان از سوال هاؤ ترس هایی حکایت داشتند که نکند ِسیِر 
رسیدگی به شکایات شان یعنی پشم، و آیا دادگاه قرارست حق شان را بخورد، آیا 
این همه وقت که صرف رسیدگی به پرونده شده معنایی غیِر این داشت که 
تمامی هماهنگی ها شده ست با کشور ها ؤ قدرت های ذی نفع، و آن همه خون را 
آیا حسابی هست، که آیا آن یکی با آن چهره ی سوخته ؤ تیره اش که سری طاس 
که خسته ست، خسته  کند  اقرار  نمی خواهد  تمام خط های صورتش  با  دارد 
برائت  بر  حکم  دادگاه  اگر  می گذرد  مقتولش  خون بهای  خون ؤ  از  شده ست ؤ 
اعضای ارازقه دهد، یا آن یکی با پیراهن یک سر سفیدش آیا خیره ست به ساعت 
باالی دیوار یا نه، دارد روح عزیزش را آن جا دنبال می کند که با بال های کوچکی 
که تندتند تکان می خوردند عینهو مرغ مگس خواری حوالی عدِد پنِج ساعت 
می پرد ؤ پیچ ؤ تاب می خورد حوالی ساعت پنجی که حاال ربِع ساعتی از آن 
گذشته که ناگاه از میان خیِل بیچارگان مرِد میان سالی فریاد کشید، از جایش 
بلند شد ؤ کلماتی را که باید تا همین دقایق پیش تمرین کرده باشد فریاد زدؤ 
کلماتش به انگلیسی ؤ با لهجه ای عربی هماهنِگ موِج موهاش درون تاالر پیچید 
»بی قصاص نمی ماند خون شهیدان راه خدا ـــ جمله ای که باید از کتابی مقدس، 
و یا از زبان قدیس ؤ قدیسه ای جاری شده باشد ؤ این جا در مملکِت قانون ؤ حقوق 
از  انگار جمع  قانون گریزی ست، به صداش  بشر معناش تنهاؤ تنها اغتشاش ؤ 
بلند  هی  سرگشته  که  کردم  نگاه شان  شد،  مشوش  باشد  شده  بیدار  خوابی 
می شدند ؤ می نشستندؤ معذب کلمه ای جمله ای چیزی پچ پچه می کردندؤ عینهو 
مهمانی که نداند رسم ؤ رسوم خانه ی میزبان کدام ست، مضطرب منتظر می ماندند 
تا کسی راهنمایی شان کند اما کسی از ماموریِن دادگاه کلمه ای نگفت تکانی 
نظاره  را  مردم  تنها خیره خیره جمعیِت درهِم  باشند  انگاری مجسمه  نخورد 
کردندؤ کاری از پیش نرفت جز آن که یکی از کناری های مرِد معترض بلند شد ؤ 
به نجوایی که نمی شنیدم دست مرد را گرفت ؤ با فشاری به شانه اش خواست تا 
آراَمش کند، مرد معترض با نگاهی که از ناباوری پر بود بی اختیار نشست ؤ به 



118          دوار

چهره ی مرد که هنوز دستش را در دست داشت نگاه کردؤ دید لبخندی هنوز 
روی لبش مانده، نمی فهمید چه چیزی توی لبخندش ست یا چه را قصد داشته 
بگوید، صدایی توی سرم خواند »احضارِ انبوهِ مردمان هم چون لشکِر جن ها ـــ 
لشکِر جن ها، همه را هم چون لشکر جن ها در این شهر این ساختمان این اتاق 
احضار کرده بودند تا جن بازِی قرنی جدید را کوک کنند، ریتم دهندؤ آماده 
بسازند برای سال های پیِش رو، جن رقصانی جن بازی جن شدگی همگانی برای 
قرن پیِش رو، و صدای مردی که در سرم به تکرار می خواند  »احضار انبوه مردمان 
هم چون لشکر جن ها ـــ سرم به دوار می افتادؤ تمامی خطوط چهره ها در آنی 
متوجهم می کرد به آن چشم ها، چشم هایی که حیران بودند توی حوزه های 
انسانی صورت ها، چشم هایی با کشیدگی هایی در کنار، نه چندان خندان ؤ نه 
بی عمق  بی معنی  نگاهم می کردند  امیدوار، همگی  نه چندان  نگران ؤ  چندان 
بی مسوولیت حتا، در چرخشی همگانی، سزاوارِ ستایشی سترگ، سزاوار تمام 
صداهایی که از عمق حنجره می زند بیرون ؤ نباید معنایی ازش انتظار داشت، 
سزاوار توحشی ازلی ابدی سراسری، از جایی که خورشید برمی آید ؤ می نشیندؤ 
به صدایی بلند فرود می آید بامب، بعد دوباره، و سه باره بامب، شنیدم »قیام 
کنید ـــ جمعیت برخاست، مردی ؤ پشت سرش مردهای دیگری وارد شدندؤ بر 
تبِع آن جمِع محترم  به  جایگاه های مخصوصی جلوس کردند، جمعیت هم 
نشستند روی صندلی هاشان، کسی موضوع دادگاه را به صدایی غرا اقامه کرد، 
مردی که اول از دیگران وارد شده بود ادامه ی حرف را گرفت، کسی چیزی دیگر 
گفت، بعد نفِر دیگری، بعد نفر بعدی ادامه داد، دادگاه رسمی بود، می دیدم انگار 
گرد ؤ غبارِ اندکی در فضاست که دارد مانع دید دقیقم می شود، اعتنایی نکردم به 
را  نام چند مردی  تمرکز کنم،  دادگاه  آن، گفتم روی حرف ها ؤ صحبت های 
شنیدم که همگی شان به ترتیب وارد صحن دادگاه شدند، چرا دقت نکرده بودم، 
گوشه ای در سالن دادگاه محفظه ای قفس مانند ساخته بودند که این پنج مرد را 
در آن جای دادند، محکومین یا مظنونین دادگاه با دست های بسته ؤ پاهای 
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زنجیرشده، صدای زنجیرها قبِل ورودشان هنگامی که نام های شان خوانده می شد 
به گوشم رسیده بودؤ بعِد استقرارشان هم انگار قطع نشد، چرا نشنیده بودمش، 
باید حواسم را جمع حرف های دادگاه کنم، صدای زنجیرها نباید مانع توجهم 
شوند، مردی دارد به انگشت قفس را نشان می دهد، قفس را واقعن نشان می دهد 
یا به صورت یکی از مردهای داخل آن اشاره دارد، همه شان شبیه همند، سرهای 
به زیرافتاده با موهای کوتاه با ریشی انبوه، و نگاهی که سعی می کند غیرمستقیم 
از  مردی  به صورت  هم  شاید  شاید،  قاضی  به صورت  جایی،  به  باشد  خیره 
جمعیت، و یا به صورت آن که درون صحن دادگاه راه می رودؤ دست تکان داده 
با انرژی حرف می زند، آیا به صورت من هم خیره شده اند، نمی توانم ببینم، گرد ؤ 
خاک هوای اتاق جزییات چهره هاشان را از نگاهم پنهان کرده، سمت نگاه هاشان 
سر  می شود،  تحریک  دماغم  مخاط  کشته اند،  را  شیث  آیا  چهره ها  این  را، 
می چرخانم سوی جمعیت، زنی، می بینم زنی کنار جایگاه خبرنگاران دارد من را 
نگاه می کند، موهای قهوه ای که ریشه های مشکی اش درآمده، چهره ی کشیده اش 
این که  این همه سال  بعِد  باشد،  باید  فِِریم طالیی، ساره  با  عینکی  آشناست، 
جواب  به  هم  او  می زنم،  لبخند  بهش  عجیب ست،  شناخته  مرا  این جاست ؤ 
لبخندی حواله می دهدم، کیف بزرگی که روی پاهاش گذاشته را به انگشت 
نشانم می دهد، چه چیزی را به آن اشاره می خواهد بفهماندم، چشم تنگ می کنم ؤ 
سرم را تکانی می دهم، دوباره به کیف اشاره می کند، کیف بزرگی ست از چرم 
قهوه ای، متوجِه صدای قاضی می شوم، سر می چرخانم سوی صدا، میزان گرد ؤ 
غبار زیادتر از پیش شده ، بینی ام را با دست چندبار فشار می دهم، فین فین 
می کشم باال نفسم را، قاضی دوباره دارد به جزییات اشاره می کند که به صدای 
بلند ناگهان عطسه می کنم، مکثی می افتد توی صدای قاضی، پیش از آن که 
مکثش به پایان برسد دوباره عطسه ای بلند سر می دهم ؤ از جا می پرم، دیگر 
نمی فهمم توی دادگاه، عطسه می کنم ؤ پیاپی عطسه می کنم که دستی، دستی 
که زیر بغلم را گرفته ؤ سعی دارد میان سلسله ی عطسه ها به بیرونم هدایت کند 
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اما هنوز عطسه ها هنوز عطسه که می بینم توی راهرو هستم، گور پدر دادگاه گور 
پدر خبرگزاری گور پدر دولتوق، شیِرآبی پیدا کرده سرم را می گیرم زیر آب سرد، 
کمی می نوشم ؤ بعد کمر راست کرده نفسی می کشم، از این که دادگاه را به هم 
ساختمان ؤ  البی  وسط  نیمکتی  روی  می نشینم  می روم  خوشحالم،  ریخته ام 
می بینم ساره به شتاب می آید این طرف ؤ کیف بزرگش را به شانه انداخته، به 

لبخندی تندتند یک وری راه می رودؤ می آید می نشیند کنارم »سالم میم عین

گفت ؤگویی در البی ساختمان دادگستری
             معلوم بود ساره عجله دارد، گفت 
دیشب شیفت بوده ؤ امروز هم باید تندی برگردد بیمارستان، خواهر همکارش 
زایمان دارد ؤ او باید جورش را بکشد، گفت دو شب پشت هم توی بیمارستان 
کارکردن سرگیجه آورست، کیفش را باز کردؤ بسته ای آبی رنگ درآوردؤ گفت 
دیگر  شیث  مرِگ  بعِد  گفته  مادرش  این جا،  بیاید  خواسته  ازش  شیث  مادرِ 
نمی تواند با مردهایی که با شیث دوستی داشته اند روبه رو شود، داغش را تازه 
می کنند آن ها، به من اشاره می کرد، مادرش خواسته بود تا بیاید این جاؤ چیزی 
را برساند به من، بسته را داد دستم، گفتم این چیه ساره، »من ساره نیستم، 
اسم من ساره نیست ـــ منظورش را نمی فهمیدم، گفتم یعنی  که چی، یعنی 
چی تو ساره نیستی، »اسم من ِمری ست ـــ گفتم پس ساره، »ساره ای اصلن 
وجود ندارد ـــ گفتم نمی فهمم، گفت مهم نیست، اصلن ساره ای وجود نداشته، 
شیث دوست هاش را ساره صدا می کرد، گفتم دوست هاش، گفت آره، گفتم پس 
آن همه که از ساره توی نامه هاش می نوشت تو نبودی، گفت نه من نبودم »شیث 
از دوران دانشکده اسم محبوبه هاش را می گذاشته ساره، شاید اولیش قبول کرده 
باشد این را اما باقی شان نه، خیلی از دخترها اسم دوست قبلی شیث را قبول 
نمی کردند، سر همین هم شیث دوستِی طوالنی نداشت با کسی ـــ تو چی، »من 
برام اهمیت نداشت اسمم چی باشد، از بچگی نام های زیادی داشته ام، بچه که 
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بودم بهم می گفتند میگی، بعدتر گفتند بچه اردک، بعدتر گفتند زاغچه، خیلی 
کم شنیده ام بهم بگویند مری، سر همین هم فرقی نداشت بهم بگوید ساره یا 
مری ـــ یک ماه قبِل ورودم به لندن با شیث آشنا شده بود، بسته را داد دستم ؤ 
گفت این را مادر شیث گفته بدهم به تو »کسی از رفقایش نمی تواند این ها را 
بخواند، گفت شاید به کار تو بیاید ـــ چی هستند این ها، »انگاری داستانی ست 
که شیث می نوشته اما ناتمام مانده، دست تو باشد بهترست ـــ بلند شد برود 
گفتم مری، خندید »بگو ساره، همان ساره کافیست ـــ خندیدم گفتم ساره درِد 
زایمان چه جور دردی ست، به تعجب نگام کردؤ بعد زد زیر خنده، راه افتاد رفت، 
نرسیده به خروجی برگشت داد زد »میم عین یک روز خودت می فهمی زایمان 
را زیر ؤ رو  چه جور دردی ست، عجله نکن ـــ و رفت، بسته ی آبی رنگ شیث 
کردم، عالقه ای به بازکردنش نداشتم، باشد برای یک وقت دیگر یک وقت بهتر، 
از روی نیمکت بلند شدم ؤ راه افتادم سمت در، بی خیال دادگاه، این کارها کسی 
را زنده نکرده، داِد کسی را هم نداده، راه افتادم سمت هتل، شبش پرواز داشتم 

سمت ایران

فصل
      برگشتن به ایران یا برگشتن به شهرستان یا برگشتن به همین لندن یا 
هرکجا که دلت بخواهد اتفاق نمی افتد، برگشتن یک جور خاطره بازی ست چراکه 
اصآلؤ ابدآ بیروِن زمان جا ؤ مکان معنی نداردؤ سر همین نمی شود برگشت، این 
را البت نگفتم به متصدی پرواز وقتی توی فرودگاه ژنو بلیط را تحویلش دادم، به 
مقصد ایران بود ؤ شنیدم گفت »برمی گردید مملکت تان ـــ نگاهش کردم، از 
لبخنِد روی لبش گفتم منظور بدی ندارد، سری به تایید تکان دادم ؤ تکرار کردم 
»برمی گردم بله برمی گردم ـــ اما کدام برگشتن، من می رفتم ایران، نه به سال ها 
که درش زندگی کرده بودم، تنها می رفتم ایران که سفر در زمان یک بیماری ست ؤ 
من بیمار نبوده ام، نیستم، وقتی گفت برمی گردید مملکت تان نگفتم که هر 
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برگشتنی یک خاطره بازی بیشتر نیست ؤ وقتی قرارست برگردی یعنی داری پناه 
می بری به نوستالژی هات، ای کاش می شد به متصدی پرواز وقتی گفت برمی گردی 
بگویم نه من برنمی گردم که تنها ؤ تنها دارم می روم ایران، مثل آن روزی که باید 
می رفتم شهرستان تا همراه دیگران خان بابا را خاک کنم، ای کاش می شد به 
متصدی پرواز بگویم آن روزی که تلفن زده بودند دفتر خوابگاه تا خبرم دهند 
خان بابا مرده، من نبودم باخبر شوم، چندروزی مانده بود تا عیِد نوروز ؤ من پِی 
چه چیزؤ کجا رفته بودم در خاطرم نمانده، تا خبر برسد بهم ظهر رفته بودؤ 
نمی دانم چه حالی شده بودم، رفتم ترمینال ؤ با اتوبوِس ساعت دو راهی شدم، 
چهار پنج ساعت بیشتر که راه نبود، این ها را اما نمی شد به متصدی پرواز گفت 
که سفر با اتوبوس را همیشه ترجیح داده ام، برای ُکشتن وقت هایی که نمی دانی 
چه کارشان کنی برای فرار از کاری که نمی خواهی برای باختن به ساعتت همیشه 
اتوبوس ها وسایل مناسبی اند، این که توی اتوبوس به تک تک آدم های هم سفرت 
می توانی فکر کنی، به اعمال شان دقیق شوی ؤ مناسبت های خودت را با دیگران 
بفهمی، این شکل از سفر را همیشه ترجیح داده ام اما آن روز زمانی برای باختن 
نبود، حیف که متصدی پرواز فرودگاه ژنو نمی فهمد ُمرده در مملکتی که فکر 
می کند دارم بهش برمی گردم چه معنایی دارد، رسم ؤ رسوم مرده داری را نمی داند، 
بلندش  توی خانه اش سه بار روی دست  وقتی  تشییِع مرده  از  از غسال خانه، 
که  جمعیت  بلند  صدای  از  نمی داند،  هیچ  می گذارندش  زمین  می کنند ؤ 
الاالهه اللاله می گویند، از هفت قدم پی جنازه رفتن ؤ مستحبات هیچ نمی داند که 
اگر زیر تابوت را بگیری چه قدر ثواب دارد ؤ این که تنها دستی برش بکشی چه قدر، 
از نماز بدون وضو، از ترتیب زنان ؤ مردان در صف نماز میت، از اندازه ی قبر ؤ از 
بوی سدر ؤ کافور، سه بار شستن تن میت، از پُرکردن سوراخ های چندگانه اش، از 
بریدن پارچه ی کفن، از گره زدن کفن سفیِد مرده که روش دعا نوشته اند، از 
این که زیر سر مرده خاک سرد گور می ریزند، از تلقین، چرا به متصدی پرواز 
نگفتم که توی اتوبوس وقتی سرت را به پنجره تکیه می دهی تا خوابت ببرد عین 
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آن ست که دارند تلقینت می دهند، اِفَهم اِسَمع اول امامی علی افهم اسمع اول 
امامی علی افهم اسمع اول امامی علی، عین الالیی عین گهواره عینهو خوابی که 
توی اتوبوس می کنی اما من آن روز نمی خواستم بخوابم، نمی خواستم به چهره ی 
مسافران خیره شوم، نمی خواستم به منظره ی بیابانِی راه دقت کنم اما نمی دانم 
چه طور خوابم برد، تا پلکم افتاد خوابم بردؤ دیدم یکی دارد شانه هام را تکان 
می دهد، چشم وا کردم، مرد جوانی بود گفت بیدار شو، گفت بیا پایین ماشین 
خراب شده، دستی به سر ؤ روم کشیدم، تنم خشک شده بود، خمیازه ای کشیدم ؤ 
کش ؤ قوسی، رفتم پایین، وسط بیابان مانده بودیم، نمی دانم کجا، هر طرفی سر 
می چرخاندی فقط بوته های بیابانی ؤ آشغال ؤ نخاله ی ساختمانی بود، باید به 
متصدی پرواز می گفتم که من خیلی کم سیگار می کشم حتا آن روزها کم تر هم 
می کشیدم اما هوای سرد بیابان وقتی پیاده شدم از ماشین ؤ رخوت دیگر مسافران 
را دیدم هوس سیگار را در من زنده کرد، دهنم گس بود، خمیازه ای کشیدم ؤ 
رفتم یک گوشه ای کنارِ جوانی که بیدارم کرده بود ایستادم، پرسیدم چی شده، 
»خراب شده نمی دانم دقیقن چی شده اما یک نیم ساعتی هست خراب شده ـــ 
دوست داشت فک بزند »راننده گفته اگر درست نشود برمی گردیم ـــ گفت 
برمی گردیم، مثل همین متصدی پرواز فکر کرد قرارست برگردیم، خواب ؤ بیدار 
پرسیدم برمی گردیم »کجا برمی گردیم، ما که داشتیم برمی گشتیم ـــ گیج شده 
بودم ؤ مرد جوان هم مات نگاهم می کرد، فکر کرد نشئه ی بنگم که سیگاری 
درآورد »سیگار می کشی ـــ سیگاری گرفتم ؤ گفتم همه دارند برمی گردند همه 
هر یک به بهانه ای حتا این اتوبوس ؤ مسافرانش هم توی برگشتن اند همیشه، حاال 
کدام برگشت کدام برگشتن، دوست داشتم فریاد بزنم آی مردم ما برنمی گردیم 
ما هیچ وقت برنمی گردیم ما همیشه در حال رفتنیم از جایی به جایی ؤ باز از آن جا 
به یک جای دیگر اما می ترسیم از غربت از بی کسی، ما ترسوهای زمین از برای 
ترس های ناچیزمان همیشه فعل هایی جعل کرده ایم تا نترساند مان، ما ترسو های 
همیشه ی زمان اما نگفتم، آهسته فیلتر سیگارم را زیر پا خاموش کردم ؤ رفتم 
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گوشه ای روی تخته سنگی نشستم، هنوز روز بود ؤ ترسی از نرسیدن نداشتم، 
متصدی پرواز این ها را هیچ گاه نخواهد فهمید که هنوز ساعتی نگذشته اتوبوس 
وسط سالم ؤ صلوات مسافران راه افتاد، احتمالن هنوز جنازه ی خان بابا توی حیاط 
خانه بودؤ مادر ؤ ابدل با لباس های سیاه حین گریه ؤ زاری به مهمان ها می رسیدند ؤ 
حتمن کلی از در ؤ همسایه آمده بودند، شنیده ام بعضی شهرها جنازه را تا قبِل 
نماز ظهر خاک می کنند بعضی ها تا نماز مغرب مهلت داده اند، شهرستان از 
دسته ی دوم بود ؤ آخرهای راه وقتی به آسمان نگاه کردم نگران شدم، آفتاب 
داشت پایین می آمدؤ ترسیدم نرسم به مراسم، حتمن مادرم صبر می کرد اصرار 
می کرد مراسم را تا رسیدن من عقب بیندازند اما دیگران چه، دیگران که آن قدرها 
به من فکر نمی کردند، مرده نباید روی دست می ماند، خاک منتظرش بود ؤ زور 
این حرف ها حتمن به زور مادرم می چربید، سرمای آخر زمستان هم قدرت 
حرف هاشان را بیشتر می کرد، ترسم به جا بود، وقتی رسیدم که آسمان داشت 
رنگ عوض می کرد، باد سردی می وزیدؤ می رفت تا مه پا بگیرد، تندی تاکسی 
گرفتم سمت خانه، داشت رنگ آسمان سرخ می شدؤ انگاری که قطره ای رنگی 
بریزی توی لیوان آب، آبی آسمان آرام آرام تن می داد به سرخی ؤ بعد حتمن به 
تیرگی اما هنوز تاریک نشده رسیدم خانه، مه تا باالی خانه ها می رسید، مقابل 
خانه مان زنی خودش را توی چادر سیاهش پیچیده بود ؤ نشسته بود روی سکو ؤ 
قرآن به دست عقب جلو می رفت ؤ توی حرکت گهواره ایش اررحمان می خواند، 
عروس قرآن را زمزمه می کرد که رسیدم بهش، پرسیدم جنازه را کی بردند، گفت 
بیس دقیقه ای پیش تر، پرسیدم کجا، »بردند گورستان جدید روبه روی قبرستان 
ناپاکان ـــ تا گفت ناپاکان در لحظه نسیم سردی وزید روی ستون پشتم ؤ لرز 
خفیفی افتاد به تنم انگار مرده ای بودم که جان گرفته ام، گیج ؤ گول شنیدم گفت 
بجنب خب »اگر می خواهی برسی عجله کن خب، بدو پسرجانم ـــ که به فرمانش 
گذاشتم به دویدن، مه تا نزدیکای سرم آمده ؤ وهم برم داشته بود، کوچه  خیابان ها 
از  برسم،  زودتر  تا  می دویدم  بود،  خالی  آدم  از  انگاری  می رفتی  طرفی  هر 
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گوشه گوشه های کوچه خیابان ؤ از تیرهای چراغ برق نورِ المپ ها در مه اشباحی 
نیمه جان می ساخت ؤ راه را نشان می کرد، می شد بفهمی کدام طرفی باید رفت، 
می دویدم، از این کوچه به آن یکی که انتهای کوچه ای دیدم سایه های سیاهی 
از  تندتر کردم، سیاهی ها  به گمانم رسیده ام،  را می برند،  دارند چیزی  بی صدا 
انتهای کوچه پیچیدندؤ تا برسم ته آن کوچه دیدم باز دارند می پیچند توی 
کوچه ای دیگر، تندتر دویدم اما وقتی رسیدم آن جا، خبری از جمعیِت سایه ها 
نبود انگاری وهمی گذرا، ترسیدم، ُکند کردم، گمانم آمد راه گم کرده ام، ایستادم، 
می شنیدم از جایی صدای الاالهه اللاله می رسد اما از کدام سوش را نمی شد گفت، 
بی هدف راه افتادم، نباید دور باشند، هر طرفی می پیچیدم ؤ توی هر کوچه ای گم 
می شدم فرقی نداشت، راه ها ؤ کوچه پس کوچه های شهرستان همه به هم راه 
داشتند ؤ همه ی راه ها در نهایت می رسیدند به همان جا که باید، که دیدم از 
دوردست سایه های جمعیِت تشییع دارند می گذرند، پا سست کردم، نفسم بریده 
بود، توی تیرگی ؤ مه فقط می خواستم گم شان نکنم که ناگاه دیدم نیستند، گفتم 
شاید باز پیچیده اند به سمتی، دوباره دویدم تا ته کوچه ؤ دیدم سه راهی ست ؤ از 
هر طرفی از سه طرف صدای الاالهه اللاله می آید، ترسیده مانده بودم ؤ نمی خواستم 
به هیچ سو نگاهی کنم که تا آن روز شهر این جور ساکت ؤ بی عابر نمانده بود، 
برگشتم عقب سرم را که آمده بودم نگاه کردن که از آن طرف هم صدای الاالهه اللاله 
می آمد انگاری، ولی نفهمیدم کدام سمت ؤ فقط پیچیدم یک طرفی ؤ دویدم تا به 
انتهاش ؤ باز پیچیدم ؤ باز دویدم تا به انتها که دیدم درِ گورستان ست ؤ فکری شدم 
درِ گورستانی ست که باید که از فاصله می دیدمش آن هم در مه، رفتم جلوتر ؤ 
دروازه ای میان دو دسته چراغ رخ نمود، آرام کرده رفتم سمت دروازه، روبه روی 
دروازه دیدم روی کتیبه اش نوشته اند گورستان ناپاکان که زانوهام سست شدند، 
برگشتم، آمدم فرار کنم که شانه ام گرفت به جایی ؤ فریاد مردی بلند شد که 
سوختم »آخ سوختم ـــ و چشم هام تازه دید کجایم، چندنفری هم آمدند، چی 
شده، چی شده آقا، همه شان می پرسیدند ؤ خدمه های پرواز هم، مات ؤ مبهوت 
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مانده بودم چه کار باید کرد، یکهو انگار هوشیار شده باشم به کاری که کرده ام 
معذرت  می خواهم  معذرت  می خواهم  معذرت  گفتم  هی  هم  پشت  تندی ؤ 
می خواهم، خدمه ی زنی رسید که شما خوبید آقا، »بعله خوبم اما ببخشید، نباید 
توی پرواز می خوابیدم ـــ که خوابیدنم توی هر پروازی برام جز کابوس ارمغانی 
نداشته، آن بیچاره که سوخته بود آرام تر شده بود ؤ هر کسی طرفی می رفت ؤ انگار 
اوضاع داشت روبه راه می شد که من را گفتند بروم انتهای هواپیما توی اتاق خدمه 
تا استراحتی کنم، رفتم، نشاندنم روی صندلی ؤ لیوان آبی دادند دستم، »حاال 
بهترید آقا ـــ بودم، بعله ممنونم خانوم، اشتباه خودم بود نباید توی هواپیما 
می خوابیدم، »مهم نیست یک استراحتی بکنید تا برگردم ـــ و رفت، عجب کاری 
کرده بودم، تف به ذات هر چه متصدی پرواز، اصلن آیا خوابیده بودم یا خیالم 
گرفته بود، نگاهم از پنجره افتاد بیرون ؤ انبوه ابرهای آسمان آن مه روبه روی 
قبرستان را به یادم آورد آن وقتی که چشم واکرده بودم، به اتکای شانه های دو 
چراغی جمع شده اند ؤ  مرد پیش می رفتم ؤ می دیدم آن دورتر جمعیتی دورِ 
صدای قاری بلندست، بردندم نزدیک تر وسط جمعیت ؤ دیدم زنی پیچیده در 
سیاهی چادری مندرس نشسته ست روی خاک ؤ نوحه  می خواندؤ به خاک چنگ 
می کشد، به دیدن سایه هامان سر بلند کردؤ تا شناخت مان فریاد زد، نامم را 
آن جور که از اول بود فریاد زد ؤ غلطید روی خاک، مادرم بود، به شنیدن آن ضجه 
خودم را انداختم روی خاک ؤ مادرم را گرفتم توی بغل که هی گریه می کردؤ 
اشک می ریخت ؤ نام من را نام خان بابا راؤ شرح داغی را که دیده بودیم فریاد 
می کشید، خان بابا را خاک کرده بودند، به گریه افتادم ؤ هق هِق گریه ام توی 
تاریکی گورستان طنین انداخت که مردی بلند ؤ کش دار صدا کرد »الفاتحه ـــ 
جمعیت زیر لب شروع کرد به خواندنش، الفاتحه، و بعد بلند صلوات فرستادندؤ 
از هم وا شدند ، متفرق که می شدند مادر هم نالید »بلند شو برویم خانه ـــ و بلند 
شد، نگاهش کردم، توی نوری که پشت سرش روشن بود چهره اش قاب شده 
می نمود، چهره اش را نمی دیدم، دستش را گرفتم ؤ بلند شدم، راه نیفتاده دیدم 
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به  بغلم کردؤ دقیقه ای  آمد  تا دیدمش دوید  ایستاده یک گوشه ای،  ابدل هم 
سکوت به گریه به تعزیت به هشدار که حاال دیگر ما سه تن بودیم ؤ این اوج 
تنهایی یک خانواده می شد باشد گذشت، دقیقه ای گذشت که مادر هشدارمان 
داد »برویم خانه ـــ راه افتادیم، سه نفری توی تاریکی توی مه پشِت سِر سایه هایی 
که جلوتر می رفتند غریبانه راه افتادیم، »چیزی نیاز ندارید آقا ـــ نگاه کردمش، 
همان خدمه ی پرواز بود که هدایتم کرد این جا، گفتم نه ممنونم، »حال تان بهتر 
شده ـــ ممنونم بعله بهترم، »به گمانم خواب دیده اید ـــ لبخندی حواله اش دادم 
که به تبعیت ادای لبخند من را درآورد، پرسیدم خیلی وقت ست راه افتاده ایم، 
اصلن ساعت چندست خانوم، خندید که ساعت »ساعت به افق کجاـــ می خندید 
»از آسمان دریای سیاه خیلی وقت نیست عبور کرده ایم ـــ نگاه کردم از پنجره 
بیرون راؤ فکر کردم به مرز که مرز این اروپای واحد هیچ گاه تشخیص دادنی نبوده 
برخالف مرزهای انگلستان عزیز که به چشم های غیرمسلحی چون من هم به 

وضوح تشخیص دادنی ست

آن شبی که خان بابا مـرد
          از بعِد قبرستان نظرم آمده بود خانه از هر صدای 
زنده ؤ هر صوِت ذی وجودی خالی می زند، از انس  ؤ از جن ؤ از اشیای خانه حتا، 
از هر طرفی نگاه می کردی صدایی نبودؤ اگر بود هم آن صدایی نبود که باید، به 
همین کلمات به همین چند خط نوشته که می توانم دست بگذارم روی شان ؤ 
بگویم آن آدم ها که توی خانه آمده بودند برای تعزیت را نه می شودؤ نه باید منشا 
این بی صدایی بدانم که این ها شاید بی سر ؤ صدا چنان می آمدندؤ می رفتند که 
می گفتی قصدی ست حتمن در اعمال شان تا شب را این شِب بعِد قبرستان را 
در آن بی صدایی مرموزشان بغلطانند اما فقط همین نبود که به جز آدم ها، درؤ 
دیوارؤ اشیای خانه هم توی بی صدایی، خودشان را چنان غرق کرده بودند که 
سکوِت خانه از سکوت پیش تر رفته بودؤ شده بود خوِد میت، میتی که با تو حرف 
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می زدؤ هشدارت می داد که زنهار، سکوت همیشه دورؤ بر آدم ها کمین نشسته 
زنهار اما سکوت هم آن سکوِت همیشگی نبود که تمام مدت صدای ضبط شده ی 
قاری ؤ گه گاه صدای فاتحه ای هم به رسم معهود به گوش هات می رسید که 
فرقی نداشت با الحان ضبط شده ی قرائت، همه شان به قصد سکوت بودندؤ از 
توی صدا سکوت ؤ از توی سکوت می رسیدند به هیچِی پرطنینی تا در شکل 
دیوارها ؤ در اطوار جمعیت، در رنگ چهره ی مادرؤ زنگ صدای ابدل، در اختالط 
رفتار ماؤ آن ها در تناسبات این طبیعت بی جان که خانه بوده هرطرفی صدای 
ُمرده بشنوی ؤ ببینی که این صدا در اعمال شان هم سرایت کرده که انگاری 
اصراری ست در تالش شان تا مردگی تا این صدامردگی تنها صدای غالب امشب 
ترتیب  توی حیاط هم می دیدی شان، آن هایی که مشغول  بماندؤ بس، پس 
غذا بودند هم قصدشان خیرات بود ؤ قصِد خیرات هر غذایی را مملو از صدای 
مرده می کند، می ترسیدی، از بودن توی آن خانه می ترسیدی، توی خانه ای 
پُِر آدم های آشنا اما این ترس غریبه بودؤ غریب تر آن که بعِد نیمه شب وقِت 
رفتن وقتی یکی یکی پا می شدند که رفع زحمت می کنیم می دیدی از حجِم 
ترِس منتشره در خانه کم ترؤ کم تر می شود، صدای قاری را هم پیش تر خاموش 
کرده بودندؤ در سکوت حیاط حیِن رفتن هر کدام شان به تاکیدؤ تایید جداگانه 
هشدارمان می داد که امشب شِب اوِل قبرش ست ها، امشب باید تا سپیده بیدار 
ماندها، برای میت باید دعا کردها، قرآن خواندها، شب زنده داری برای مرده حتا 
توی وعده هاشان هم بود که سر نمازصبح جزء فالن را یا جزء فالن ؤ فالن را 

حتمن خواهیم خواندها، و می رفتند

شب زنـده داری
          پا شدم آن قرآنی را که یک کناری باز مانده بود بستم، نگاهی 
کردم به ساعت، از دو گذشته بود، خانه دیگر آرام بودؤ تنها من مانده بودم ؤ مادر، 
ابدل ساعتی می شد که رفته بود بخوابد، فکرم پی چیزی بود اما نبودن خان بابا 
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حواسم را پرت می کرد، نبودنش آن جا که همیشه بود، آن جا که می نشست روی 
تشکچه اما همین تشکچه هم حاال نیست ؤ جمعش کرده اند، ذهنم فلج شده 
باشد انگار، هرچیزی که می خواستم به واسطه اش به خان بابا متوجه شوم یا نبود 
یا تغییر حالت داده بود، نبودن خان بابا انگاری به نبودن ماترکش ختم می شد، و 
این ترسناک بود برای من ؤ باید تسلسل نبودشدن های آن شب را حداقله توی 
سرم ایست می دادم، سِرهمین چشم بستم ؤ در خاطرم آن تشکچه ؤ آن فالکِس 
چاِی کنار تشکچه را مجسم کردم که انگاری دستی مشغولش ست ؤ شره شره 
چای می ریزد درون استکان، و آن نعلبکِی چینی که خان بابا بهش می گفت 
زیرجام، الِف جام را اما آ نمی گفت که یک چیزی بین آؤ اُ انگار بگوید زیرُجم، 
عجیب بود که خان بابا راؤ ماترکش را تو گفتی نیت کرده باشند از پیش چشم های 
من دور کنند آن از خوِد پیرمرد که پیش از رسیدنم خاکش کرده بودندؤ این از 
لوازم پیرانه سریش، شاید توی کمد قایم شان کرده باشند، چه می دانم چرا، توی 
رنگ  می گرفتند ؤ  رنگ  زندگیش  زمان  عینهو  چیزهاش  خان باباؤ  هی  سرم 
می دادند، دستش را می دیدم که بعِد هربار چای ریختن قاشق چای خوریش را 
می گردانَد روی سطح چای ؤ َکَفش را انگاری تکه ای چربی جدا کند از گوشت، 
می گیرد ؤ به ضرب چندباری می کوبدش لبه ی زیرجام ؤ بعد رهایش می کند، 
توی سرم نمی شود به یادم بیاید خان بابا چه شکلی بوده که نبودنش، و یا نبودن 
چیزی چیزهایی در این لحظات که نمی دانم چی ست نمی گذارد حواسم جمع 
شود، جمِع چی اصلن، چه بدانم، فقط این که کنار دسِت خان باباؤ کنار ملزومات 
چای ؤ کنار تشکچه اش، بیخ دیوار یک چیزی چی یک چیز که یک یک یک چیز 
که یک رادیوی دوموجی هم بود که حاال کجا قایمش کرده اند الالهواعلم، تاللوی 
چانه  تکیه گاه  را  زانوش  می نشست ؤ  آن جا  که  مانده  یادم  در  ازشان  تیره ای 
می کردؤ بدعنق دست می بُرد سوی رادیوش، همین، همین هم وسوسه ام می کند 
بروم پی رادیوی دوموجش که حاال جایی توی همین خانه باید باشد، شاید توی 
کمد، دو لنگه ی درش را وا می کنم از هم اما نیست، هیچ کدام از آن ماترکش 
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آن جا نیست، توی آشپزخانه هم تک تک کابینت ها را دوتا دوتا یکی یکی وا می کنم 
اما نه، شاید برده باشندش زیرزمین، می زنم از در بیرون، توی حیاط المپی 
روشن ست ؤ کنار درخت انگور هم چندتایی کیسه زباله ی سیاه چپانده اند روی 
اما دلم فتوا  را گذاشته اند آن جا  هم، دلیلی نیست فکر کنی ماترک خان بابا 
می دهد به این، دلم می خواهد رادیوی دوموج خان بابا را بگیرم توی دستم ؤ 
عینهو خودش وقتی صبح ها بیدار می شد ؤ قبل صبحانه روشنش می کرد، پیِچ 
آن ؤآَفش را بچرخانم ؤ آن صدای تقش را بشنوم، تِق روشن شدنش که برای 
خان بابا یک تِق حتمن ساده نبوده، تق ساده ای که نتیجه ی رسیدن برق ؤ تطبیق 
امواج منتشره با جعبه ای سیاه باشد که صدایی رساتر از هر صدایی بود آن تق 
میزان صدای  آن که  نه  برای خان بابا،  داشت   آشنا  بشارتی  درون خودش  که 
دستگاه را تنظیم کند فقط، نه، تِق رادیو توی دست های خان بابا یک تق سراسری 
بوده برای جمیِع جانداران از اِنس ؤ از جن تا به واسطه اش از خواب برهندؤ اعمال 
یومیه را پی بگیرند، یک دستور بود این تق به وسعت هستی آن جور که خان بابا 
می شناختش، یک ُکن یک ُکِن روزانه که خدای نشسته روی تشکچه می خواندش 
تا صدای مجری برنامه ی صبحگاهی را پخِش خانه کند تا ما همه ی آن ساکنین 
ناچیز خانه بفهمیم صبحی تازه دمیده، همین وسوسه می کندم به جان کیسه های 
زباله بیفتم که درخِشَشش در آنی سیاه ؤ تند جلِب نظر می کندؤ رو می کنم 
سوش، کنار پنجره ی حیاط اما چرا جعبه ی خان بابا را گذاشته اند بیرون پنجره، 
می گیرمش توی دستم ؤ می خواهم آن پیِچ ساحره را بچرخانم، برمی گردم توی 
سالن می روم آن جایی که تشکچه می انداخت، مادر کجا رفته، نگاه می کنم، 
عینهو  تا  نیست  نیست،  دیگر  که  خان بابا  به  می کند  متوجهم  خانه  سکوت 
گذشته ها چگونگی حیات این کره ی خاکی را به دست بگیرد، نیست اما من که 
هستم، با آن رادیوی دوموجش توی دست می نشینم آن جا که خان بابا می نشست، 
یک زانوم را می گیرم باال تا تکیه گاه چانه ام شودؤ دیگر ناچارم از ادامه، از این 
رادیوی  به  دست زدن  جرات  بود  خان بابا  وقتی  که  ناچارم  ناگهانی  تجربه ی 
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دوموجش را نداشتیم، دستور مادر بود، تنها وقتی نیاز بود فالکس پر از چای، و 
استکان ؤ زیرجامش را شسته شده از آشپزخانه می بردیم کنار تشکچه اش، وقتی 
هنوز حجره دار بود فقط اوِل صبح ؤ عصرها این برنامه بودؤ بعد خانه نشینی اش 
شد همیشه، هر بار که فالکس چای خالی می شد، هر بار که خالی، خالی مثل 
همین رادیو که وقتی عینهو خود خان بابا به دو دست می گیرمش به دست 
میان  استهزا  از  َسُبکِی سبک تر  یک  خالی،  انتظارم ست،  از  می بینم سبک تر 
دستانم، بی هیچ شباهتی به خودش وقتی که رادیو را دست می گرفت تا پیِچ 
گرداِن کناریش را بچرخاند ؤ تق، چرخاندمش ؤ تقی کرد ؤ بعد خش خش صداش 
بلند شدؤ خش خش ش ش ش ش ش، نومید انگار جهان ایستاده باشد عینهو 
جن زده ها خیره ماندم به بی حاصلِی خش خِش رادیو میان دست هام ؤ به صدای 
ناموزونش که انگار فقط ؤ فقط توی سر من طنین می انداخت، نگاه کردمش، چی 
شده بود آن تق جادویی که قرار بود فرمان بودن ؤ شدن صادر کند، گم شده بود 
انگار ؤ به جاش آن خش خش بی پایان می خواست جان ؤ روان هر چه ذی وجودست 
را ذره ذره بگیرد ؤ توی هیچی ؤ پوچی اش حل کند، می خواست جبران نبودن 
صاحبش را انگار از تمام هستِی هستی بگیردؤ این می ترساندم، همه اش فکر 
می کردم عینهو ملُک لموت فرمان مرگ داده ام با چرخاندن آن ؤ با آن تق که 
دست های من صادرش کرده انگاری به دستگاه دمیده ام که خش خِش ناتمامش 
بی زمان می شد توی سرم ؤ می گفتم پس من آن اول موجودم که جانش را به هبه 
قرارست تقدیِم جعبه ی سیاه خان بابا کند، بی اختیار فقط ؤ فقط نگاه می کردمش 
»اما  بمانم  بودند  مقرر کرده  انگار  بی زمانی اش  توی  کاری کردؤ  بشود  بی که 
چه قدر چند سال چندین سده چندین هزاره قرارست انتظار بکشی تو ـــ از 
مرگ ترسیده بودم ؤ از انتظار که ناگاه دستم کشید روی آن پیچ دیگرش، و 
چرخید، تو گفتی برای فرار که راهی بیابد چرخاندش از سر تا به ته از ته تا به 
سر بی هیچ عایدی بی هیچ صدای انسانی، می چرخاندمش موج بیفتد روی روال 
راست  هی  چپ ؤ  را  موجش  پیِچ  هی  بی اختیار  نمی شد،  اما  زندگی  عادی 
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را  رمق هام  آخرین  می دیدم  می شودؤ  لمس  دستم  می دیدم  می چرخاندم ؤ 
خش خش رادیو دارد می بلعدؤ پلک هام دارند سنگین می شوندؤ توان چرخاندنش 
هم دارد از من می رودؤ یک سایه یک سیاهی حس می کردمش افتاده روی سرم، 
ایستاده باالی سرم انگار منتظر باشد، گفتم تمام شد، می خواستم بخندم عین 
آن وعده که در فاصله ی دو نفس میان دم ؤ بازدم خواهید خندید اما نمی شد، 
ول کردمش، ماندم منتظر که صدای صور این خش خش رادیو را تمام کند که 
یکهو صداش بلند شدؤ شنیدم نامم را گفت سایه که هی فالن، مو به تنم سیخ 
شدؤ چشم بستم، »خب خاموشش کن بی صاحاب را، این وقت شب برنامه ندارد 
که ـــ و همین، صدای ملُک لملک نه که صدای مادرم بودؤ من به شنیدنش 
هول زده سر راست کردم، »این دست تو چه کار می کند، خاموش کن، نمی بینی 
صدای  تندی  چرخاندم ؤ  را  آن ؤآفش  پیِچ  تندی  خوابیده ـــ  برادرت  مگر 
خش خش اش افتاد، ناغافلی آمد نشست کنارم »رادیو را بده ببینم ـــ و چهره اش 
منتظر ماند آن چنان که انگاری سال هاست انتظار می کشیده برای حاال، جوری 
نشست کنارم که بخواهد بگوید وقتش رسیده پسرجان اما نگفت، هیچ نگفت ؤ 
نگاش  فقط  پُرسان  دست هاش،  به  برساند  را  رادیو  نداشت  جانی  دستم  من 
می کردم ؤ می دانستم که بیهوده نیست این طور چهره اش منتظر شده اما نمی شد 
بگویم چرا، باید می ماندم تا خودش قبولم کند که آیا قرارست امشب خطابم کند 
یا نه، تق، تق، تندی نگاهم افتاد به رادیوؤ از سکوتی که داشت سرم چرخید 
دیدم  می آمدؤ  شیشه هاش  آن سوی  از  این بار  تق  صدای  که  پنجره  سوی 
شب پره هایند که می خورند به المپ ؤ به شیشه های پنجره، شب پره ها، حواسم 
پرِت ضرباِت شب پره ها شد که روشنِی المِپ حیاط بهانه دست شان داده بود هی 
بخورند به المپ ؤ هی ُدورؤ هی بِر پنجره تق تِق برخوردهاشان را بشود بشنوی، 
این صداؤ این قدرت شنوایی فقط توی شب شهرستان ست که ممکن می شود 
که بعِد نیمه شب ؤ بعِد آن صدای سکوتی که می نشیند روی شهر صداهای توی 
سرت را هم حتا واضح تر می شنوی عینهو همین ها، همین صداها که تصادم 
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شب پره ها با المپ می سازد مثلن، یا همین صداهایی که هی توی سرت می پرسند 
چی شده چی شده، تا دیگر نپردازی به سایه های پشت پنجره که آن همه پرواِز 
بی ترتیِب حشراِت دورِ المپ می سازند، تار ؤ تیره کوچک ؤ بزرگ کج ؤ معوج، 
تند تند می پرند ؤ شکل عوض می کنندؤ از حشراتی ریزجثه می شوند اشکالی 
هیوالیی درون قاب شیشه ها، حواس آدم را پرت می کنند باید بروم المپ را 
خاموش کنم ؤ این صداؤ این اشکال را از سرم دور کنم که نرفته می مانم، تا بیایم 
بلند شوم یکهو نگام می افتد به مادرؤ صورتش با آن انتظارِ مبهِم نهفته توش 
نگهم می دارد، می مانم که »مادر ـــ چیه، اصلن چی قرار بود بهش بگویم که 
صداش کردم، تا بگویم مادرؤ تا بشنوم که چیه، همه چیزی یک دفعه از سرم 
می پرد، ناغافلی فقط می پرسم »مادر خان بابا سر چی مرد ـــ اما انگار حرفم 
مفهوم نبوده باشد براش یا شاید انتظار چنین حرفی را نداشته می پرسد خان بابا، 
»آره، خان بابا، خان بابا چه جوری مرد ـــ شانه باال انداخت، معلوممان نشد، و ادامه 
داد معلوم که نشد، دیروز عصری حالش به هم خورد، بردیمش بیمارستان ِسُرم 
زدند ؤ گفتند فشارش باالپایین شده، بعد هم مرخصش کردند گفتند خوب شده، 
آوردیمش خانه، جایش را انداختم ؤ خوابید اما صبح نمی دانم چی شد که بلند 
نشد، »این جور مرگ ها راحت اند مادر، شب بخوابی ؤ صبح پا نشوی ـــ باید این 
را می گفتم اما نگفتم، پرسیدم »مادرجانت هم همین جوری تمام کرد ـــ نه 
عزیزدلم، بیچاره چندماهی توی بیمارستان بود خدابیامرز،  »خدا شما را برای ما 
نگه  دارد ـــ که دستی کشید بر سرم ؤ خنده ی تلخی نشست روی لب هاش، با 
همان چهره که انتظار درش موج می زد نوازشم کرد ؤ شنیدم گفت خدا تو را هم 
نگه دارد برای من که این همه سال به همین تو زنده ام، اما تا آمدم بگویم ممنون 
یا بگویم این چه حرفی ست می زنی یا بگویم من خودم امیدم به شماست دیدم 
در آنی چهره اش خالی شدؤ این خالی شدن اللم کرد، بی که حرفی زده باشم یا 
اجازه داده باشد حرفی بزنم دنباله ی حرفش را گرفت که تو حاال برای خودت 
مردی شده ای اما آن روزهای اول، آن روزی که دنیا آمدی کی باورش می شد 
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حرف من راست باشد، ولی ادامه نداد، ساکت شدؤ دیدم چهره اش در آنی خالی 
شده از هر آن حسی که می شناختم حتا از آن انتظاری که چند لحظه پیش تََرش 
می شد درون چهره اش خواند، پرسیدم کدام حرف، ولی توی دلم گفتم زن مگر 
حرف دروغی شنیده ام از تو که تق، صدای برخورد شب پره ای با شیشه متوجهم 
کرد که پا شو برو المپ را خاموش کن، بلند شده نشده با دست نگهم داشت که 
نمی خواهد، نمی خواهد بروی، شِب اول خان باباست، بگذار چراغی توی خانه 
روشن بماند، اما چراغ در آن لحظه چه اهمیتی می توانست داشته باشد برای من، 
پرسیدم کدام حرفت را می گویی مادر، من که دروغی نشنیده ام از شما ، »نمی دانم 
چرا امشب دلم هوای درد ؤدل کرده، یاد گذشته ها افتاده توی سرم، خوابت که 
نمی آید، ها ـــ نه، امشب ؤ خواب، حرف ها می زنی مادر، »خب پس برو دو تا چای 
بریز بیار ـــ رفتم، وقت برگشت دیدم باز زل زده به دیوارؤ خیره خیره دیوار خالی 
را تو گفتی بخواهد چیزی توی خال بخواند نگاه می کند ؤ به دقت سطرسطر آن 
چیِز خیالی را توی سرش از بر می کند، از آن حاالت تنهایی مادر که نمی گذاشت 
کسی ببیند، سینی را گرفتم روبه روش »بفرمایید ـــ اشاره کرد بنشینم، دستی 
کشید بر موهاش ؤ هم چنان لبخند تلخش را آن لبخند عمومی را که هیچ حسی 
توی صورت آدم زنده نمی کند بر لب داشت که یک آن صدایی بلند شد اما نه تق 
که صدایی کشدار انگار همه ی ریل های زمین را بکشی روی هم، انگار یک لحظه 
برق از توی سیم ها بپردؤ برگردد، اول دریچه ی چشم ؤ بعد آن یکی دریچه که 
شنیدم »میم عین بیداری ـــ وقتی المپ اتاق هنوز روشن ست ؤ شب نیامده چه 
وقِت خواب پس، جوابی ندادم که صدای شیث را شناخته بودم حتا به شنیدن 
صداش ترسیده بودم که آخر قرار نبوده کسی بیاید وگرنه خبرم می کردند، 
هماهنگ نشده بودؤ به تجربه می فهمیدم بدون هماهنگی مزاحم مهمان شان 
نمی شوند، نکند اتفاقی افتاده، از روی تخت بلند شدم جوری که نفهمد هول 
کرده ام رفتم روبه روی دریچه »اتفاقی افتاده رییس ـــ از این که رییس خطابش 
کنی کفری می شود، می دانم اما دلم نمی آید به نامی جز شیث صداش کنم، از 
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رییس گفتنم شرمنده ام اما خب، دریچه ی چشم را بسته ؤ نمی بیند آیا شرمنده ام 
یا نه، تتلق، دریچه ی دهان را می بنددؤ در روی پاشنه می چرخد، می کشم کنار 
تا بیاید توؤ نگاه می کنم به سایه اش که افتاده بیرون در، چرخی می زند تا در را 
ببندد اما سایه هنوز افتاده بیرون سلول ؤ فکری می شوم شاید نخواسته سایه اش 
بیاید تو که صدای کش دار لوالی در ؤ صدای سوءظن من که شک دارد به این 
لحظه با هم بلند می شوند ؤ در می چرخدؤ تتلق، حتم دارم مالقات امشبم به 

صالح نیست

فصل بی ترتیبی وسط حرف های مادر که به صالح نیست 
شده  چی  گفت             
باز افتاده بودی به خیاالت، نشستم روی لبه ی تخت، گفتم نه، کدام خیاالت، 
از فکر ؤ خیاالت هم خسته شده ام رییس، »به من نگو رییس ـــ نشست روی 
صندلی ؤ بی که حرفش ربطی داشته باشد به دستوری که صادر کرده ادامه داد 
»ببین میم عین، بارها ازت پرسیده ام اما جواب درست ؤ درمان نداده ای، یک بار 
برای همیشه بیا درست جواب بده، برای چی دوباره آمدی، هان ـــ دلیلش را 
گفته بودم، بارها توی اقرارهام گفته بودم دولتوق خواست بیایم این جا، برنامه ی 
خبری داشتم، گفت بس کن میم عین »خیلی از این حرف ها زده ای، همه ی 
اقرارنامه هات را هم خوانده ام، همه ی بازجویی هات را شنیده ام، می خواهی لحن 
تک تک حرف هات را تقلید کنم ـــ نگاهی به دیوار انداخت انگار از من ناامید 
شده »فکر می کنم نیازی به دوباره گفتنش نباشد که داستان دادگاه تو تمام 
شده رفیق، مگر نمی بینی، ُحکمت دارد اجرا می شود، خودت که می دانی این ها 
همه اش یک گپ ؤگفت خودمانی ست ـــ پریدم توی حرفش که نمی فهمم چه 
تو،  دنبال چی هستی  به شیث گفتنم، گفتم  نکرد  اعتراضی  می گویی شیث، 
نمی فهمم، بازجوی آدم بگوید آمده ام گپ ؤگفت خودمانی بزنیم، »من بازجوت 
نیستم پسر ـــ فرشته ی نجاتی پس، »نه، نیستم ـــ پس چی، چی هستی تو، 
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نگاه کردم به در که پشتش سایه ی شیث جا مانده بودؤ فکری شدم آدِم بی سایه 
چه گونه کسی می تواند باشد حتا اگر نداند سایه اش را از دست داده، نمی دانستم 
شیِث بی سایه چه خواهد بود، می خواستم از زبان خودش بشنوم که گفت »من 
هیچ چیز نیستم میم عین، حتا همان نامی که دوست داری صدام کنی هم 
نیستم ـــ نمی گفت چی هست، اصرار داشت بگوید چیزی نیست، توی این مدت 
ندیده بودم این طور بی موضع باشد، همین شد جرات کرده صدام را بلند کنم 
که مسخره ام نکن شیث، به خشم نگاهم کرد اما تندی زهِر نگاهش را دزدید، 
ترفند جدیدش بود انگار، نگاهش را انداخت کف سلول ؤ بی صدا کف سلول را 
سنگ های کف سلول را رج به رج باالپایین کرد انگار پی چیزی کف سلول را 
بجورد، از این که صدام را بلند کرده بودم شرمنده شدم، این شرمندگِی دوِم این 
مالقاتم بود، ترفند جدید شیث هم شاید همین باشد، به شوخی گفتم دنبال چی 
می گردی کف اتاق، و همچنان که به لحن شوخم لبخندی بدون عایدی اضافه 
می کردم فکری شدم چه چیزها را که نمی شود کِف زمین پیدا کرد، از چیزهای 
با اهمیت مثل طال ؤ اسکناس تا بی اهمیت هاش را که فیلتر مچاله ی سیگار ؤ 
تشتک نوشابه باشد می شود روی زمین جست، دیگر چه، مثلن دسته کلیدی که 
از دستت ُسر می خورد ؤ می افتد کف زمین یا قایم می شود زیر صندلی ؤ مبلی 
که برش نشسته ای، حتا می شود مسیر حرکت حشرات را هم روی زمین دنبال 
کرد، فکرم رفت به حرکت جماعت یا ُفرادای مورچه ها، مورچه ها هم روی کف 
حرکت می کنند ؤ اگر دقت کنی می بینی که دارند باری را به دوش می برند یا به 
دنبالش در همان نزدیکی ها چرخ می زنند، پس چرا دقت نکرده بودم، مورچه ها 
حاال چه یک ردیف از مورچه چه یک مورچه به تنهایی، چند روز ؤ شب گذشته 
از ورودم به این اتاق را نمی دانم اما تمام این مدت حتا یک مورچه هم ندیده ام 
که روی زمین یا دیوار یا حتا روی لبه های تخت ؤ صندلی ام راه برود، باورش 
سخت ست اما آیا تنهایی عذاب آور سلولم نگذاشته دقت کنم به مورچه ای که 
همیشه درون سلول سیمانی ام ِسیر می کرده یا اصلن مورچه ای نبوده توی این 
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اتاق، به اطمینان اقرارکردن به نبودن مورچه ای درون سلولم باید سخت باشدؤ 
عقل حکم می کند به احتیاط نظر دهم، پس چرا این قدر مطمئنم به نبودن شان، 
من توی خانه ها ؤ توی هتل های زیادی بوده ام تو بگیر برای یک شب اصلن، از 
خانه های قدیمی تا اتاق های نوساز، توی فصل های مختلف، توی سرما ؤ توی 
گرما اما مطمئنم مورچه ها همه جا بوده اند، زیاد دیده ام وقتی تکه ناِن خشکی 
زیاد دیده ام روی  بردنش بسیج شده اند،  برای  افتاده زمین چه طور مورچه ها 
لبه ی میزها مورچه ای را که بی اعتنا به آدم پی زندگی اش می گردد اما این جا، و 
تا امروز ندیده ام، آخر چرا، مورچه ها مگر چه معنای خاصی دارند که یک زندانِی 
ساده را جایی ؤ جوری حبس کرده اند که خالی باشد از وجود یک مورچه حتا، 
چه می دانم، هیچ، جز این را که بهترست الل بمانم ؤ از مورچه ها حرفی نزنم با 
شیث که حاالست سر بلند کند ؤ آن نگاه پرسشگرش را حواله ام دهد که »من 
تو دنبال چی هستی ـــ ترسیدم نکند متوجِه  اما  دنبال چیز خاصی نیستم 
مورچه های توی سرم شده باشد اما انگار نه، بی معطلی دنباله ی حرفش را گرفت 
که چرا آمده بودی ایران میم عین »نگو برای خاطر دولتوق که می دانم دولتوق 
حرفش پشیزی نمی ارزد برای تو ـــ خواستم بگویم این چه حرفی ست می زنی 
که گفت مگر اول نرفتی ژنو »هان ـــ به تایید سر گفتم بله، »خب، مگر نرفته 
بودی دادگاه ارازقه را پوشش دهی ـــ منتظر تاییدم نماند ؤ ادامه داد »پس کو 
گزارشت، پس کو یک خط نوشته ی مستقیم از زبان تو که وردپرِس جهانی پُزش 
را بدهد ؤ اولش بنویسد به گزارش خبرنگار ویژه ی وردپرس در ژنو ـــ نمی دانم 
چه بگویم شیث، نمی دانم، فقط یک دفعه دیدم توی دماغم پر شده از گرد ؤ غبار، 
در سکوت نگاهم کردؤ نگاهش داشت تغییر می کرد، انگار عصبانی شده باشد 
»نمی خواهی تمامش کنی این داستان را ـــ کدام داستان را شیث، »همین 
گرد ؤ غبار میم عین، همین عطسه ها، سلسله ی عطسه هات را نمی خواهی تمام 
کنی ـــ امروز سِر جنگ دارد شیث، هذیان می بافد، آمده تا باز به رویم بزند 
پیروزِ میدان ست اما، اما وقتی دید چیزی نمی گویم نگاهم کرد، داشت حرفش را 
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مزه مزه می کرد، چیزی از طعم مزه ای را که در دهانش بود حس کردم، گس بود، 
نمی فهمیدمش، به یاد نمی آوردم از کدام خاطره قصد دارد بگوید، افتاده بودم به 
جان خاطره هام، به عطسه هایی که عمدن یا سهون توی جمع مرتکب شده بودم، 
به این که داستان تسلسل عطسه هام چی هست، مخاطم داشت تحریک می شد، 
تمام آن معبرهایی که خاطرات درون شان رفت ؤ آمد دارند پر شده بود از گرد ؤ 
غبار، شیث هم انگار می دید این ها را، صدای عطسه هام را از ورای ذهن ؤ یادهام 
می شنید، می فهمید که دارند آزارم می دهند این همه، خواست به آن همه ازدحاِم 
نامربوط نظمی دهد پرسید »میم عین یادت رفته واقعن ـــ نمی دانم شیث اما 
انگار یادم رفته، »شهرستاِن ناقُص لخلقه مان یادت هست ـــ لبخندی زدم که 
یادم هست شیث، یادم ست، »معلم ثانی را چه میم عین ـــ چرا باید از یادم رفته 
باشد، »قدرت جوانی را ـــ یادم هست اما خاطرم نمی رود به عطسه ها، شیث 
همین طور می پرسد ؤ من به یاد می آورم شان، نو جوان هایی با ساق های نازک که 
می خواستند مردهایی باشند برای خودشان اما خیلی راه داشتند تا مردشدن، 

توی کوچه های شهرستان، نوجوان های بلد ؤ نابلدی که ما بودیم

عطسه ها
دو جفت ساق ترکه ای، تازه سال ؤ جوان از پاچه های تاخورده ی شلوارها   
زده اند بیرون، پایین پاچه ها خیس ست ؤ یعنی که از پیِش رودخانه می آیند، 
آن سال ها همه می دانستند که این دو می ترسند از آب، از شناکردن ؤ هروقت 
دست می داد تنها تا پیش پای غرق رود می رفتند ؤ ساق های شان را می دادند به 
آب، سرگرِم طی کردِن عصرهای ُکنِد بهاری، بی هدف ؤ بی عجله، تا سال پیش یا 
سال های پیش تر از این این دو که ما بودیم وقت شان را صرف کشف بی حاصلی 
دعوامرافعه ها ؤ کتک های  که  بود، صرف کشفی  مانده  ناتمام  که  بودند  کرده 
گاه به گاهی خانواده، حتا تهدیدهای واقعی تر همشهریان شان در کوچه خلوِت 
انسانی  باشد، صرف تهیه ی نقشه ی  پایانی برش  بود  نتوانسته  بعضی مناطق 
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شهرستان تا بتوانند حیات ؤ زنده بودنش را باورپذیر کنند، ساعت ها ؤ روزهاشان 
صرف این شده بود تا روزی که معلم ثانی آخوند مدرسه پیداش می شود، بی که 
قصد کرده باشد تا حدی بزند روی روزها ؤ سال های عمر شان، پیدایش می شود ؤ 
نامی  آن روزها هنوز  مابعدش که  میان سال های کودکی ؤ سال های  را  مرزی 
نداشته معلوم می کند، حد ؤ مرزی که اگرچه کامل شدن اندام ها ؤ خواسته های 
این دو را نوید می داده اما آن انساِن دیگر آن شهرانسانی را که قصد کرده بودند 
روزی بسازندش بدون آتیه ؤ آینده ناقص ؤ بی نتیجه رها می کند، و آن انسانی که 
قرار بود روزی از روزها بشود الجرم می شود جسمی آن قدر ضعیف آن قدر نارس 
آن قدر ناکافی که حیف ست اگر روحی دمیده شود به کالبدش، و چه بد مردمانی 
بودیم ما صاحبان آن دو جفت ساِق نوجوان که اگرچه نیت کرده بودند زنده بودن 
شهرشان را محسوس کنند اما بی که بخواهند شهر را و زندگی اش را از مدار 
طبیعی اش خارج کرده ؤ آن را که دچار خودش، و زندگی اش بوده به ناگهان کرده 
بودند جسمی بدون روح مردار جسد چیزی که بشارت می داد به انهدام، و این 
دو نفر، ما، نمی دانستیم جسدی که ساخته ایم شروع کرده به تالشی ؤ تجزیه، 
نمی دانستیم هم چنان که با قدم های نیمه بالغ مان خاِک کوچه باغی ها را بلند 
ادامه دهیم جسد شهرستان گامی به سوی پایانش  می کنیم تا مسیرمان را 
برمی دارد، و من، کفش هایم را که از بندشان وبال شانه ام کرده بودم به دست 
گرفته ؤ گفتم شیث »راستی شیث می دانستی هر آدمی یک حیوان توی خودش 
دارد ـــ با تعجب یا شاید با حالتی که انگار نشنیده ای پرسیدی حیوان، و من 
تاکید کردم بعله حیوان، و تو به مسخره گفتی حیوان، و پرسیدی حیوان برای 
دارد ـــ  حیوان  یک  آدم  هر  فهمیدی  کجا  از  »پس  نمی دانم،  گفتم  چه، 
آقابولقاسمی گفته، »آقای بولقاسمی نگفت حیوان به چه کار آدم می آید ـــ 
نمی دانم اصلن به کار آدم می آید یا نه اما گفت هر کسی یک چیزی یک چیز 
خیالی مثل حیوان توی خودش دارد، »خب ـــ همین دیگر، دیشب یاد این 
حرف آقا بولقاسمی افتادم، و تو پرسیدی دیشب باز هم خوابش را دیدی، گفتم 
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آره، پرسیدی باز همان دختر، گفتم آره همان، گفتی خب تعریف کن، و هوا تا 
ِگلکار  دیوارهای  بود،  شکسته  کمرش  گرما  اما  داشت  راه  خیلی  تاریکی 
کوچه باغی ها کلفت ؤ تنومند با آن سوراخ هایی که آدم ؤ حیوان هر آن می توانست 
ازشان بگذرد ؤ راه ببندد بر آدم، با ریخته هایی در باال ؤ گوشه های دیوارها که 
صدای باد را می توانست تغییر دهد، در عین دلگشایی به اندازه ی کافی وهم 
داشتندؤ نمی خواستم با تعریف رویاهام دل هامان را به شور بیندازم، برای همین 
هم شاید از حیواِن دروِن آدم ها حرف زدم که بولقاسمی گفته بود یک روز، گفتم 
مثل همیشه بود دیگر، آخر دلم به گفتن نبود، »یعنی هیچ فرقی نداشت با 
قبلی ها ـــ چرا داشت، یک اندازه ای فرق داشت، »خب پس تعریف کن ـــ و 
چاره ای نداشتم انگار، نگاه کردم به خاک کوچه باغی، با هر قدم که گذاشته ؤ 
برمی داشتم ُگله ُگله خاک بلند می شدؤ فکر می کردم برخالف وزنم باید خیلی 
سنگین باشم که این طور خاک بلند می کند راه رفتنم، نمی خواستم بگویمش اما 
می دیدم شیث منتظرست، گفتم هیچی، همین دیگر، مثل همیشه بود، اصلن 
معلوم نبود کجاست، مثل بیابان تمام دور ؤ برم از تپه خاکی پر بود، هر طرفی 
نگاه می کردی خبری نبود از خانه اال همانی که من روی پشت بامش ایستاده 
بودم، و تو بی حوصله گفتی این ها که عین قبلی هاست، گفتم آره اما خودت 
می خواستی بشنوی، گفتی خب ، و این یعنی ادامه بده، گفتم فقط فرقش این بار 
این بود که خودم را می دیدم، یعنی همه جای تنم را می دیدم، لخت مادرزاد، 
روی پشت بام خانه لخِت لخت ایستاده بودم، تا دیشب اش خودم را هیچ وقت 
بیابان  آن  توی  را  تن الغرم  این که  از  اما خوِد دیشب  توی خواب  نمی دیدم 
می دیدم خجالت کشیدم، خیلی الغر بودم عینهو بچه ای که قدکشیده، اصلن 
یک چیِز بیخودی بودم که دیدم درست روبه روم ایستاده، پرسیدی او هم لخت 
پارچه ی حریر  بود عینهو هندی ها، یک عالم  نبود، یک لباسی تنش  بود، »نه 
انداخته بود روی شانه هاش که باد هی بلند شان می کرد ؤ بازی شان می داد، خیلی 
پارچه بود، آن قدر که هرچی باد می زد ؤ بلندشان می کرد باز می دیدم تنش معلوم 
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نیست ؤ به جاش یک پارچه ی حریر دیگر مانده، چیزی نمی گفت، جوری ایستاده 
بود که انگاری می خواست بروم سمتش، مثل نقاشی ها یک دستش را گرفته بود 
به تنش، سرش را تکیه داده بود به سرشانه اش ؤ آن یکی دستش را به نشان دادن 
جایی یا کسی خم کرده بود ؤ انگشتش را نمی دانم شاید اصلن مشت کرده بود 
اما َخِم دستش را مطمئنم اصرار داشت به اشاره به یک جا یا به یک چیز، گفتم 
شاید می گوید بروم سمتش، رفتم اما هرچه نزدیک تر می رفتم می دیدم باد یکی 
انگارنه انگار آن دسِت  با خودش می برد،  از تنش جدا می کند ؤ  را  پارچه ها  از 
نه،  یا  بروم سمتش  بودم  مانده  هم  همین  پارچه هاست، سر  دیگرش حفاظ 
خجالت می کشیدم، هر قدم که جلو می رفتم می دیدم پشت سرش به تعداد 
پارچه های پرنده اضافه می شود، یک دفعه دیدم رسیده ام بهش، تا دست بلند 
کردم بکشم روی آن دستی که خم کرده بود، دیدم آن آخرین پارچه را هم باد 
تکانی داد ؤ بلندش کردؤ تا به خودم بیایم دیدم رفته پشت سرش ؤ دارد می رقصد 
توی باد ـــ پرسیدی لخِت لخت شده بود، و به سر تکان دادنی فهماندمت که آره 
بود،  قشنگ  ببینمش، خیلی  بهتر  عقب تر  رفتم  یک قدمی  من  »اما عوضش 
خیلی  اندامم  می کردم  فکر  بکنم،  برش  نگاهی  اقلن  می کشیدم  خجالت 
بچگانه ست ؤ حق ندارم به آن بدن اصلن نگاهی بکنم که دیدم صدای باد تندتر 
شده ؤ صداش می پیچید توی سرم انگار طوفان شده، تا آمدم بجنبم دیدم باد 
مثل تکه روزنامه بلندش کرده ؤ دارد توی آسمان تکان تکانش می دهد ـــ پرسیدی 
که باز ترسیدی، گفتم آره »اصلن همین که ببینمش با این که می دانم توی خوابم 
باز هم می ترسم، دیشب فقط جرات کردم نگاهش کنم، چشم هاش عسلی بود، 
باورت می شود ـــ گفتی آره چرا نشود، گفتم چشم هاش خیلی خوشگل بودند 
شیث، گفتی خب بعدش چی شد ، »هیچی، باد نبود که توفان بود، دختره هم 
همین جور دور می شد اصلن انگاری یک تکه روزنامه بوده از اول، اصلن به تن ؤ 
دست ؤ پاش تکان نمی داد که، به خاطر باد یک جوری تکان می خوردند دست ؤ 
پاهاش انگاری دارند بال می زنند مثل پرنده ها، ترسیده بودم، از صدای باد ترسیده 
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بودم که دیدم چیزی دارد پیش پاهام می پرد، مرده شور هرچه خواب را ببرد 
همه چیزی را به هم می ریزد ـــ چی بود، »دیدم از همان پارچه هایی ست که 
دختره انداخته بود روی خودش، توی آن باد ؤ توفان افتاده بود جلوی پاهام ؤ هی 
تکان تکان می خورد، گفتم بردارمش، نرم ؤ سبک بود به نظر، خم شدم برش دارم 
که یک دفعه دیدم خونی هم هست، مثل این که به پارچه به وسطش شلیک 
دورتادورش همین جور پخش  بود ؤ  قرمزِی سیری وسطش  یک  باشند  کرده 
می شد انگاری دارد زیادتر می شود، دست گرفتم بلندش کنم که یک چیزی 
اندازه ی کف دست ازش افتاد روی پشت بام سرِخ سرخ هی می جنبید، تکان 
می خورد ؤ هی می جنبید ـــ چی بود، »نفهمیدم که، از ترس بیدار شدم ـــ به 
کسی که نگفتی، »نه ـــ چی باید می گفتم به کی اصلن، هم ترس داشتم هم 
خجالت، یاد حرف بولقاسمی افتاده بودم که گفته بود هر آدمی یک حیوان توی 
خودش دارد، سر همین فکر کردم چون توی آسمان داشته بال می زده ؤ پرواز 
می کرده حتمن یک پرنده ای چیزی مثلن یک کبوتری توی خودش داشته اما 
خجالت می کشیدم این ها را به شیث بگویم، از سبکی ؤ بی وزنی دختر فکر کردم 
باید خیلی سنگین بوده باشم که پاهام از کف پشت بام جدا هم نشده اما مگر با 
عقل جور درمی آمد، با این بدن الغر ؤ الجان چه طور می شد سنگین بود، اگر 
سنگین نبودم پس چرا مثل او نمی شد بپرم روی هوا، نمی فهمیدمش، تا از 
خواب پریدم یاد حرف بولقاسمی افتادم که هر کسی یک حیوان درون خودش 
دارد اما کدام حیوان، کدام حیوان توی این تن الجان النه کرده بود که این قدر 
جلوی  می آمد  حیوانات  نام ؤ حجم  بیداری  خواب ؤ  گیج  بودم،  شده  سنگین 
چشمم، تنم را با تن تک تک شان قیاس می کردم، با خرس مثلن، حیوان بزرگ 
این کره ی خاکی اما نه، چیزی از وحشی گرِی خرس ها در من نبود پس خرسی 
هم نباید درون خودم داشته باشم، کرگدن چی، آن هم نبود، من از تنبلِی فطرِی 
کرگدن بری بودم، همچنین از وال ها که سلطان آبزیانند، آخر از آب کسی نیست 
که بیشتر از من بترسد، از فیل ها هم، از شیر، از گاو، که یادم رفت به سگ، به 
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صدایی که همیشه شب های شهرستان را پر می کرد، آیا صدایی شنیده بودم، 
هرزه سگ ها همیشه توی خیابان ها ؤ محالت خصوصن آن ها که دورترند از مرکز 
شهرستان بی هیچ آزاری فقط پی غذا ؤ گدایی چرخ می زدند، نکند صدای شان را 
توی خوابم شنیده باشم که یادم رفت به آن ها، باورم می شد اگر حرف بولقاسمی 
راست باشد آن حیوان که درون من باید می بود سگ ست، تنهاؤ فقط سگ، اما 
جناب شیث این ها را نمی شود به تو گفت رییس، که تا به خودم گفتم آن حیوان 
کدام ست یک آن سگ سفید ؤ بزرگ ؤ تنومندی را توی تن الغر م شناختم که 
وقتی روی چار دست ؤ پا ایستاد با قد ایستاده ی من برابری کرد، سفید ؤ نه چندان 
پشمالو نه چندان کشیده ؤ نه چندان زیبا، سگی که چهره ی گرد انسانی اش وقار 
یک دوست را بهش داده ؤ آدم از توی چشم هاش وفاداری سگانه اش را درک 
می کند، و نه آن چه توی نگاه توست رییس، نه آن چه توی نگاه تو که سایه ات 
پشِت درِ سلول انتظارت را می کشد باید باشد، من این ها را به تو نخواهم گفت 
شیث، این گپ ؤ گفت خودمانی ارزانی خودت، همین که به تو وقتی سرت را زیر 
انداخته ؤ ادای گوش دادن به حرف های من را درمی آوری نگاه می کنم این را به 
یقین می فهمم، این سگ من ست ؤ نمی شود این ها را لو دهم به تو، مگر آن که 
بیرون ؤ  بود  زده  شلوار مان  پاچه های  از  نورس مان  ساق های  وقتی  آن روز 
کوچه باغی ها را گز می کردیم به حوصله برات گفته باشم که حاال یادم نیست 
شیث، یادم نیست چه ها گفته بودم آن روزها که تو اصرار داشتی تا نترسم، که 
گفتی الکی می ترسی پسر »خواب خواب ست دیگر ـــ و من که هنوز قانع نشده 
بودم با حرف هات، پرسیدم شیث تو هم از این خواب ها دیده ای، »بعضی وقت ها، 
چه طور ـــ هیچ طور، فقط این که تو هم می ترسیدی از خواب هات، »نه نمی ترسم، 
توی خواب های من اصلن دختر جوان پیدا نمی شود، اصلن خیلی هم کم خواب 
می بینم، همان ها هم اکثرن توی دخمه های تنگ ؤ تاریک ست، فقط یک سری 
اتاق تنگ ؤ کوچک که توش یک المپ کم نور از سقفش آویزان ست، اما بگویم 
این را که من خیلی کم خواب می بینم ـــ چرا نپرسیدم که چرا، چرا این قدر کم 
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خواب می بینی، چرا این قدر اصرار می کنی کم خواب می بینی، چه چیز توی این 
پنهان کنی، چرا  را هم  بی ارزشت هست که دوست داری همان ها  اقرار های 
نپرسیدم ؤ چرا گوش دادم به کلماتی که رویاهات را می بافتند، توی روشنایی 
المپ های کم نور درون چاردیواری های تنگ ؤ باریکی که انبوهی تشک ؤ بالش 
هم  تنگ تر  تنگ تر ؤ  نظرت  در  چله  چاق ؤ  یائسه ی  عالم  یک  به عالوه ی 
می نمایاند شان، و من به اشتیاق می خواستم بدانم که آیا همه ی آن ها لخت اند، و 
تو می گفتی آره »لخِت لخت اند همه شان، لخت مادرزاد ـــ و اضافه می کردی که 
همه شان هی تو را می کشند بین خود شان، و تو می افتی وسط دست ؤ پاها ؤ 
شکم های برهنه، می افتی وسط سینه های بزرگی که بوی شیر تازه می دهند ؤ 
هنوز ثانیه ای نگذشته باز قدرت دست های تنومند دیگری دوباره می کشاندت 
سویی دیگر، و البته سرآخر اقرار می کنی به ترس، این ها که ترس ندارند شیث، 
»شاید، شاید به نظر خیلی هم نرمند ؤ حالی هم می دهد به آدم اما کاشکی فقط 
توی یک دشت بودند یا روی همان پشت بامی که تو خوابش را می بینی ـــ و لگد 
محکمی می زنی به سنگ پیش پایت تا ردی از خاک ؤ غبار بسازد توی مسیری 
که می دود، ساکت می شوم، شاید از خجالِت یادآوری این ها، و شاید از این که 
توی یک گپ ؤگفت خودمانی، حرف های  برای شیث  می کنم شان  اقرار  دارم 
یادم  هدف اند،  کدام  دنبال  اصلن  هستند،  چه  دنبال  نمی دانم  که  بی موردی 
می آید، داشتم دنبال حرف های شیث را می گرفتم که سعی داشت بهم بفهماند 
عطسه هام بی دلیل بوده اند، خجالت می کشم از این که شده ام بازیچه ی رفتارهای 
الابالی شیث که حاال از سکوت طوالنی ام دلگیر شده، مردک حرام زاده ی ولدزنا، 
قسم می خورم دیگر حرفی نزنم شیث، هرچه می خواهی بگویی بگو، من دیگر 
گوِل بازی ات را نمی خورم، برای امشب دیگر خجالت دادنم بس ست، بازی خوردنم 
بس ست شیث، چرا رحم نمی کنی به من رفیق، چرا حالِت چهره ات را چنان 
می کنی که انگار هنوز نشنیده ای، بس نیست مگر شیث، چرا پس چشم تنگ 
می کنی، کاش شنیدن هم مثل دیدن اختیاری بود تا نمی شنیدم که »این همه 
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مقدمه چیدی برای چی میم عین ـــ گفتم که، اگر نمی توانم که نشنوم پس 
حداقله نمی بینم نمی گویم، همین گوش ها کافی اند، »پس هنوز یادت نیامد 
دنبال چی هستیم ـــ نمی بینم نمی گویم، همین گوش ها کافی اند، »میم عین 
شرمنده ام  که  خدا  به  بیاورم،  یادت  دوباره  را  این ها  نمی خواستم  شرمنده ام، 
رفیق ـــ جرثومه ی نجاست، شرمنده ای پس، مگر می توانی، مگر می شود باور 
کرد تو دیگر شرمنده شوی، »میم عین، نمی خواستم اذیتت کنم ـــ باور می کنم 
شیث، چرا باور نکنم لجن، اذیتم که نکردی لعنتم کردی، پس چرا خفه نمی شوی 
چرا نمی روی چرا الل نمی شوی پس، حتمن باید دست هام را بگذارم دو طرف 
صورتم تا باورت شود نمی خواهم بشنوم که می گویی میم عین »میم عین من 
چرا  خاطره،  کدام  عطسه ها  کدام  بیفتی ـــ  عطسه ها  یاد  می خواستم  فقط 
نمی بینی دست ها را گذاشته ام روی گوش هام، چرا الل شدنم را نمی بینی شیث، 
چرا خفه نمی شوی، بلند شو برو پی زندگی ات، پی نجاستی که زندگی ات را 
گرفته، »حاال که نمی خواهی همکاری کنی پس گوش کن ـــ گوش هم نخواهم 
کرد، به اختیار اگر نشود نشنید پس گوش هام را با همین دست ها می کنم تا 
نشنوند، همین گوش های ظریف ؤ کوچکم را که هیچ چشمی نمی تواند ببیند شان، 
آن همه  تمام  را،  انحناهای شان  ظرافت  نمی تواند،  را  لذت های شان  عذاب ها ؤ 
اهمیت را که گوش های آدمی دارد ؤ غرور چشم های هیچ بنی بشری قادر به 
دیدن شان نیست با همین دست ها که خسته اند از ایستادن دو سوی صورتم 
می َکَنم تا نشنوند که می ترسیدیم، می شنوم که می ترسیدیم ما »هرکدام به 
شکل خودش، خواب های بلوغ مان به رویا چندان نسب نمی بردند میم عین، 
هرچند که از کابوس هم دور بودند آن صحنه ها اما باز می ترسیدیم، بی دلیل 
شاید، یادت هست، یادت هست اصلن که گفته بودم کاشکی خواب هام پس از 
این توی آن چاردیواری های تنگ ؤ باریک نباشند، سرآخر حتا آرزو کردم که 
یک بار تنها یک بار محل خواب هام توی دشت ؤ توی همان بیابانی که تو خواب هات 
را درشان می بینی باشند، و تو پرسیدی چرا، یادم هست حتا آمینی هم نگفتی 
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به دعای من اما من به دل نگرفتم این کارت را میم عین، تنها به پرسشت که 
می خواستی بدانی چرا دوست دارم از این به بعد توی دشت ؤ بیابان خواب هایم 
را ببینم جواب دادم که فرض کن همین خواب ها را توی بیابان یا توی یک دشت 
بزرگ ؤ باز ببینم، و همان بادی که می گویی همیشه هست، و یا نه حتا باد که 
یک نسیم کم اثر اصلن بوزد توی آن دشت، فکر می کنی چه می شود، همان 
می شود که باید بشود، توی دماغ ؤ توی مخاط تنفسی ات پر می شود از گرد ؤ غبار 
آن قدر که دیگر نتوانی نفس بکشی، جوری که هی با کف دست دماغت را فشار 
دهی بمالی هی فین فین کنی ؤ سرآخر چنان عطسه ای بزنی که ناچار از خواب 
داشتی که مگر  ندارد، شک  امکان  تو گفتی که  ولی  تمام،  و همین ؤ  بپری، 
ممکن ست آدم توی خواب عطسه کند، و من گفتم نمی دانم که می شود یا نه، 
فقط این را می دانم که ناچاریم وگرنه تا آخر عمر باید بترسیم رفیق، تنها راِه 
ختم خیرشدن این شب ها ؤ خواب ها همین ست به نظر، تو اصلن به حرف هام 
گوش نمی کردی میم عین، یادت هست، همه اش می گفتی اگر باید این کار را 
بکنیم پس دیگر چه فرق توی دشت باشیم یا توی چاردیواری، از توی آن همه 
توضیح می دادی که وقتی  پیدا کرد،  غبار  نمی شود گرد ؤ  بالش مگر  تشک ؤ 
آن همه هیکل هی روی تن های خودشان پیچ ؤ تابت می دهند حتمن غلت ؤ 
واغلتی می زنی توی رخت خوابت، خب برای قلقلک دماغت هم به اندازه ی کافی 
گرد ؤ غبار هست توی آن لحاف ؤ تشک، نیست مگر، و چنان روی پرسشت که 
آیا نیست تاکید کردی که به ناچار با همان تاکید گفتم هست پسرجان هست 
به خدا که هست اما تو چرا نمی گیری چه می گویم من، مکثی کردیم هم تو هم 
من، خودمم نمی دانستم دقیقن چه دارم می گویم چه رسد به تو، منتظر بودم 
یک چیزی یک جوری بهم الهام شود تا موضوع را بشکافم، ذهنم یاری نمی کرد، 
پشیمان شده بودم از حرفم اما خب ایده ای بود برای خودش، سِر غیرت زور 
می زدم که حرفی اضافه کنم به آن، سرآخر هم همین جور الکی به امید آن که 
مفری وا کنم گفتم من ِکی گفتم لحاف ؤ تشک گرد ؤ خاک ندارند، مساله اصلن 
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در  باشم  دیده  کورسویی  انگار  بود،  همین  مساله  و  نیست،  غبار  گرد ؤ  خوِد 
دوردست جرات گرفتم که بود ؤ نبودشان اصلن مهم نیست مهم این ست باور 
کنیم یک چیزی هست که قرار ست مزاحم ما باشد، یعنی اگر دنبال یک چیز 
واقعی باشیم اشتباه رفته ایم راه را که یک چیز واقعی ممکن ست نباشد آن لحظه 
یا کم باشد، برای همین ست که می گویم گرد ؤ غبار توی خواب بیشتر به کارمان 
می آید، من می گویم باید برویم پی یک چیز غیرواقعی ؤ آن را آن قدر واقعی کنیم 
برای خودمان که از رگ گردن هم واقعی تر ؤ حقیقی تر شود، می فهمی، اصلن اگر 
تمرین کنیم حتا الزم نیست طوفان راه بیندازیم، برای شروع فقط به باد نیاز 
داریم، وقتی گردؤ غبار خیالی مان را باور کردیم دیگر کار تمام ست، وقتی بتوانیم 
توی بیاباِن خواب ها آن قدر خاک هوا کنیم که ناچار هی پشت هم عطسه کنیم 
پس توی چاردیواری هم خواهیم توانست، چه طور یادت رفته میم عین چه طور 
یادت نیست، قسم خوردیم چنان بی رحم به خواب های مان عطسه کنیم  که 
خودمان هیچ حتا اهل ؤ عیال خانه هم به صدای عطسه هامان از خواب بپرند، 
هرچند که می دانستیم نمی شود، نمی شود توی خواب عطسه کنیم ـــ و ساکت 
شدی، و سکوت شد، سکوت هم توی این سلول دیگر شنیدنی شده، فکری 
شدم، فکر کردم حجِم صوتِی سکوت بیشترست یا حجم صوتی آن عطسه ها، 
فکری شدم حجم عاطفی سکوت بیشترست یا حجم عاطفی عطسه ها، حجم آزار 
سکوت بیشترست یا حجم آزار عطسه، حجم باورپذیری سکوت بیشتر ست یا 
حجم باورپذیری آن عطسه ها، و آیا مرگ به سکوت ؤ به آن عطسه ها به یک اندازه 
نزدیک ست، و ما دو نفر دو جفت ساق مردانه که یکی روی تخت نشسته ؤ 
سایه اش حتمن زیر تخت افتاده چون توی دیدم نیست، و آن دیگری که نشسته 
روی صندلی ؤ پاهاش را یک جورِ عجیبی گذاشته روی کف سلول، یک جور با 
فاصله تا فقط ؤ فقط جا برای سایه اش باشد ؤ بس، سایه ای که حاال پشت دِر 
سلول دارد انتظارش را می کشد تا برگردد ؤ به راه خودش برود، آیا به مرِگ 
سکوت ؤ مرِگ آن عطسه ها اعتنایی می دهیم، ما دو نفر دو جفت ساق مردانه در 
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سکوتی که کوچک ترین حرکتی می تواند به تولید صدا منتج شود در سکوت 
بی که توافقی شده باشد مابین من ؤ شیث میان ما دو نفر، هر صدایی را ممنوع 
مرز های  تا  ممکن ست  عصبانیت مان  از  این سطح  می دانیم  گرفته ایم ؤ  فرض 
غیرقابِل جبراِن نیستی نزدیک مان کند، انگاری ناچاریم به سکوت، به سکوتی که 
در آن، ما دو نفر را ناچار کرده به شنیدن صداش که گفتی برای اول بارست 
چنین پرمعنی شده برای مان صداش، و یا حداقله برای من که یک آن ؤ به ناگهان 
میان مکالمه ی سه نفره ی داخل سلول، مابین تمام حرف هایی که شیث در جواب 
سکوت می زد بی که کلمه ای صرف کرده باشدؤ کالم انسانی را به سخره گرفته 
باشد، میان حرف های زوزه ماننِد سکوِت داخِل چاردیواری که پر بود از معانی 
چندپهلوؤ نمی شد صریح تر از آن سخنی گفت، و من آن میم عین محبوس، 
نمی دانم با کدام عضو از اعضایم یا با کدام قدرت چنان به آن همه سکوت پاسخ 
می دادم انگاری نه من بل چیزدان تریِن مردمان روی زمینم در آن لحظه در آن 
میان که المِپ روز هاؤ شب هام که به واسطه ی رشته های باریکی که نمی دانم 
چه قدر چند سال ؤ چند سده از سقف آویزان بوده برای لحظه ای برای کم تر از 
ثانیه ای یک باره تاریک شد ؤ باز به همان وضع سابقش برگشت، خاموش شد ؤ 
روشن شد چنان با شتاب که خواندنش که خاموش شد ؤ روشن شد حتا زماِن 
بیشتری طلب می کند اما زماِن خواندِن فعل های این اتفاق یا خود آن دو فعل 
که رخ داده بودند در این لحظه آن قدرها اهمیت نداشت ؤ مساله تغییری بود که 
حاصل شده بود، تغییری که شاید به سادگِی َصرِف فعل ها از حال به حالت 
کودکی هامان  دورِ  زمان  به  بل  اطراف  همین  نه  که  گذشته ای  بود،  گذشته 
می رسید، خیلی دورؤ کدر با گوشه کنارهای زنگ زده با بخش های رنگ پریده 
سردؤ ناخوانا، و حتا پیچ درپیچ، اتفاقی که گفتی ُکد باشد یا فرمان اما موثر افتاده، 
پس با نگاهی متشکر سر بلند کردم به نگاه کردن آن المِپ روشِن آویزان از سقف 
انگاری چشمم را نزند نورش، آن سفیِد مهربان آن سفیِد همدل آن سفیِد بی آزار، 
خیال کردم معجزه ی محبس ست یا نشانه ای که به پایاِن گذشته ام بشارت دارد، 
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و یا آیه ای که می خواهد گذشته ام را راهنمایی کند به سوی آینده، و انگاری در 
آن لحظه فقط من بودم که فهمید آن نور آویزان از سقف به چه چیزها که اشاره 
ندارد، لبخندی زدم ؤ شنیدم گفت گیر فنی »احتمالن یک گیر فنی بوده ـــ 
شیث بود، سر چرخاندم سمت صداش ؤ دیدم آن شکِل نورانی حاال معکوس شده 
تیره ؤ کدر معلق میان کف ؤ سقف افتاده روی صورتش، یعنی سایه اش یا آن چه 
توی کتاب ها بهش می گویند روح اشیا، ده ثانیه پانزده یا بیشتر مثلن سی ثانیه 
طول کشید ؤ هرچه کردم اجزای چهره یا حالت آن لحظه ی خاص از صورت 
شیث را از پشت تیرگِی روح المپ بفهمم نشد، تا که غیب شد، گفتم چه بدانم، 

و ادامه دادم »شاید گیر فنی ست

ادامه ی فصل بی ترتیبی که قرار نیست تمـام شـود
نباشد،  کدورتی  انگار             
بی اعتنا به حرف ؤ طعنه ام گفتی نمی خواهی بروی سر اصل مطلب چرا، و باز 
رفتی سر خانه ی اول که خب »حاال بگو چرا آمدی ایران ـــ چرا آمدم ایران، 
نمی دانم، »خب درست فکر کن، چی شد آمدی ایران ـــ نمی دانم، اگر می گویی 
برای خاطر خبرگزاری نبوده پس دیگر دلیلی نداشتم شیث، »داشتی میم عین، 
باید بهش فکر کنی باید بهش درست فکر کنی ـــ درست فکر کردن هم نمی دانم 
شیث، خودت بگو چه طور باید درست فکر کرد وقتی بی فکر ؤ بی دلیل می آیی، 
خودت بگو چه طور باید درست فکر کرد ؤ گشت پی دلیلش، »از خودت سوال 
بپرس میم عین، مثلن بپرس چه طور از ژنو رسیدی تهران ـــ سوال بپرسم، خب 
می پرسم، شیث من چند وقت ست ایرانم، »تو، دقیق نمی دانم میم عین، بیشتر از 
دو سال ست شاید هم از سه سال، چار سال اما نمی شود هنوز، چرا می پرسی ـــ 
نمی دانم چرا می پرسم، نمی دانم اصلن چه طور باید پرسید که آدم از خودش 
چه طور باید بپرسد، »فکر کن از دیگری می پرسی، این طور بپرس ـــ از دیگری 
مثل  پاسخ دادن  به خودت  پرسیدن ؤ  که خودت هستی  دیگری  از  پرسیدن، 
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استنطاقی که خودت باید جورش را بکشی، خفتش را هم باید خودت بکشی، 
استنطاق خودخواسته خودویرانگر، نمی شود آیا تو بپرسی شیث، حداقل این طور 
شکل عوض می کند این درد اما بی خیال، می گویمت که سیگار داری شیث، 
و تو دست می بری ؤ سیگاری می دهی دستم، کبریت می کشی روشنش کنم، 
ای کاش تو می پرسیدی شیث تا من سیگار به دست می ماندم ؤ گوش می دادم به 
سواالتت، این طور خودم را با دست های خودم ویران نمی کردی شیث، حتا اگر 
می شد بنویسی حرف هایم را آن وقت کامل بود، می شد استنساخ، می شد بازی، 
تئاتر می شد، مگر خودت نمی گفتی یک چیز غیرواقعی را اگر باورپذیر کنیم 
آن وقت برنده ی برنده ایم، پس بیا این شکل رنج آور استنطاق را بکن استنساخ، 
مگر سیگار ندادی دستم ؤ من جای آن چپِق بلنِد قجری کام نگرفتم از همین 
سیگار، عینهو استنساخ ست خب، می گویم شیث بیا ؤ تو بپرس، »نمی شود میم 
عین ـــ چرا نمی شود شیث چرا نشود، »چند سال ست همین ها را پرسیده ایم، 
من ؤ همکارانم خیلی وقت ست که می پرسیم اما به جواب نمی رسیم میم عین، نه 
ما ؤ نه تو، یک جای قضیه می لنگد، فقط خودت می توانی کمک کنی البته بیشتر 
از همه به خودت میم عین ـــ چه قدر سخت ست استنطاق آن هم اگر در مقام 
بازجو باشی ؤ ناچار به خودت جواب پس بدهی، شیث خیلی سخت ست، حاال 
می فهمم اگر سایه ی کسی را بگیری چه طور کسی می شود، حاال می فهمم آن 
شیثی که سایه اش را بیروِن در گذاشته چه گونه شیثی از آب درآمده، می پرسم 
شیث سیگار داری شیث، که دست می برد ؤ سیگاری می دهد دستم، کبریت 
می کشد روشنش کنم، این جور نزدیک تریم به استنساخ به تئاتری که همین 
ناِم پرطمطراق را خواهد داشت، نگاه می کنم، یاد زیراندازِ استنساخ می افتم که 
به رنگ آبی ؤ سفید کج ؤ شکسته نقش شده، پُکی به سیگارم می زنم، منم که 
می پرسم توی این بازی، و من هم باید جواب بدهم، باید شروع کنم، ای کاش 
می شد بنویسم جواب هایم را، یاِد آن کتاب ها که کنار خودم چیده بودم یاِد آن 
دفتر بزرگی که دستم گرفته  بودم یاِد طاقچه ها یاِد آن دو تا طاقچه ی ژرف توی 
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تابلوی نیمه تمام می افتم ؤ تندی سیگارم را به لب می گذارم، منتظر که بپرسم تا 
جواب دهم اما کم دارد این بازی این تابلو یک چیز کم دارد، چی کم دارد برای 
شروع، یادم نمی آید، باید به یاد بیاورم آن روز که روبه روی تابلو ایستاده بودم 
دیگر چه ها دیده ام، جای آن روزِ من را دارد شیث بازی می کند، نقش تماشاگِر 
من را در آن تابلو در این تئاتر شیِث تماشاچی گرفته اما چرا یادم نمی آید آن 

تابلو چه چیز داشته که حاال نیست، نمی دانم اما شیث منتظر ست

استنسـاخ
              من هستم که می پرسم، و این خودم ست که جواب می دهد تا من 
توی دفتر بزرگ استنساخ بنویسم شان »خنده دارست، اگر بگویم حتمن از خنده 
روده بر می شوی، قضیه مال همان روزی ست که دولتوق گفت برو استراحت کن، 
بعدش هم اضافه کرد وسط استراحت اگر شد یک چندتایی خبر بفرست، قضیه 
مال همان روزست که منشی اش مشتی بلیط آورد برام، من اما هنوز مطمئن 
نبودم که می آیم ایران یا نه، نمی دانم چرا وقتی مادرم ُمرد نشد بروم شهرستان، 
حاال هم دلیلی نداشتم، جشن بزرگ اتحاد آیا، جشن دلیل بیخودی بود، وقتی 
اتحادی نیست جشِن سالروزش به چه کار آدم می آید، چه بدانم شاید هم بیاید 
آن هم وقتی تو یکی باشی مثل دولتوق ؤ هی زور بزنی لیست خبرهات را به هر 
ضرب ؤ زوری شده بلندتر از قبل کنی شاید به کارت بیاید جشن، گفتم کنسلش 
می کنم می مانم توی خانه حتا اگر کارم را هم بگیرند باز نمی روم، یاد آن همه 
خبر که پنج تای پربیننده اش کنار سایت خودنمایی می کند حالم را به هم می زد، 
یاد آن که برای سالروز مرگ مادر هم نرفته بودم، عصبانی نبودم اما عجله داشتم 
یک کاری بکنم، نمی دانم چرا تندی دست بردم سمت گوشی شماره ی همان 
آژانسی را گرفتم که بلیط ها را صادر کرده بود، شماره اش پای بلیط ها بود، اول 
صدای بوق آمد بعد صدایی مکانیکی که خیرمقدم می گفت ؤ پیشنهاد می داد 
برای سفرهای جاده ای شماره ی یک را بگیرم برای سفر با ترن شماره ی دو را 
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برای سفرهای دریایی هم همین جور شماره اعالم می کرد که آخرسر جهت 
سفرهای هوایی گفت کدام شماره را بگیرم، و من فاتحانه همان را همان دکمه را 
فشار دادم ؤ منتظر ماندم، دیگر مطمئن بودم که نمی روم ایران، صدای خسته ؤ 
خواب آلود زنی می خواست کمکم کند، شماره ی ثبت بلیطم را خواندم براش 
گفتم می خواهم پروازم را چندروزی عقب بیندازم، گفتم مشکلی پیش آمده 
می خواهم دیرتر بروم سفر ؤ از این حرف های الکی، به خدا که از خنده روده بر 
می شوی وقتی بفهمی داستان چه بوده، پرسید هر دو سفرت را عقب می اندازی، 
گفتم بعله، پرسید برای برگشت چی آن ها را هم عقب می اندازی، گفتم بعله برای 
چند روز، پرسید مقصدها چه طور، گفتم تغییری نمی کند، گفت پس من تکرار 
می کنم شما چک کنید، گفتم چشم، پرسید اول می روی ژنو، گفتم بعله، وادامه 
داد بعد می روی تهران، گفتم بعله، پرسید پس می روی ایران مرکزی، باورت 
نمی شود گفت ایران مرکزی، گفتم شاید اشتباه شنیده ام، پرسیدم منظورتان 
مرکز ایران ست، بی حوصله بودؤ بی حوصله هم تکرار کرد نه نه منظورم این ست 
که شما قصد سفر به ایران مرکزی را دارید، پرسیدم مگر مرکزی ؤ غیرمرکزی 
دارد، و صدای پشت خط سکوت کرد، خنده دارست، من آدم بی اطالعی نیستم 
حتا اگر موضوع زادگاهم وسط نبود من خبرنگاری بودم که کارش مربوط ست به 
همین خاورمیانه پس چه طور نشنیده بودم این را، آن طرف خط هی تکرار 
می کرد آقا آقا هنوز پشت خط هستید، نگفتم بعله هستم فقط سرفه ا ی کردم، 
یعنی  یعنی چندتا هست  مرکزی هست  ایران  دوباره چک کردم،  گفت من 
چاهارتا، شما کدام ایران قرار بوده بروید، پرسیدم توی بلیطم چی نوشته ـــ حاال 
زیرانداز یک جایی  را گذاشته اند روی  استنساخ  آمد، شمعدان، شمعدان  یادم 
وسط های تابلو فکر کنم توی مرکزش، کتاب ها را هم چیده اند کنارش اما این ها 
مهم نیست مهم سایه ها هستند سایه ها مهم اند توی استنساخ، مثل آن موقع که 
شیث آمد، حاال یادم آمد، سایه اش را شیث گذاشت بیرون اتاق ؤ در را بست، اما 
شمعدان از کجا پیدا کنم این وسط، یک شمعدان با هاله ای گرد که دور شعله ی 
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اما خب  باالی سرم  نور  به  باشد، ذهنم هی سرک می کشد  ناچیزش روشن 
نمی خواهم بگویم المپ که المِپ سلول را گذاشته اند آن باال تقریبن چسبیده به 
سقف، البت این المپ هم اندازه ی چراِغ توی تابلو می تواند سایه های معوج بسازد 
برایم اما خب خیلی باالست، زاویه ای که با ما دارد الجرم سایه هامان را روی کف 
سلول می سازد به همان اندازه بزرگ ؤ مهیب که سایه های توی تابلو روی دیوار ؤ 
طاقچه های استنساخ کش آمده اند، باید از خیرش بگذرم، همین سایه ها کافی اند، 
می پرسم ؤ به آهستگی جواب می دهم تا از نوشتنش عقب نیفتم »نه من باور 
نمی کردم، فقط خنده ام گرفته بود ؤ هی راه می رفتم ؤ می خندیدم، رفتم توی نت 
سرچ کردم دیدم بیچاره راست می گفته چه قدر مرز درآمده بود توی یک وجب 
جا، مرکزی شمالی جنوبی شرقی، همه شان هم با یک پیشوند، توی زندگی مردم 
توی وبالگ ها ؤ نوشته های عادی مردم همه شان را می دیدی البت خیلی محو، 
نمی شد دقیقن گفت از چی حرف می زنند، پراکنده ؤ به هم ریخته هی از ایران های 
مختلفی حرف می زدند که با خاطرات ؤ با مرزهای جغرافیایی که تخیل می کردم 
ناسازگار بود، مهم تر از همه این که توی صفحات خبرگزاری های رسمی خبری 
از این حرف ها نبود، همین طور چرخ می زدم ؤ هم چنان که چیزهایی دستگیرم 
می شد چیزهای زیادی هم وضوح شان را از دست می دادند ـــ اما نباید از مسیر 
حرف هام منحرف شوم، دوباره می پرسم ؤ جواب ها را می نویسم »پروازم را کنسل 
نکردم نه، با خودم گفتم می روم بازی شان را به هم می زنم، برای همین هم 
فرداش رفتم اداره ؤ ِخِر دولتوق را چسبیدم که مادربه خطای بی شرف داستان 
چی ست ـــ خب چی بود، باید به دقِت بیمارگونه ای بپرسم تا جواب هام ریزبه ریِز 
جزییات را هم شامل شود »هیچی، دولتوق زرنگ تر از من بود، یقه اش را از توی 
دستم درآورد ؤ گفت بیا توی اتاقم، موهاش به هم ریخته بود اما کچلی اش اصلن 
به چشم نمی آمد، دستی به سر ؤ موش کشید ؤ گره ی کراواتش را مرتب کرد، با 
دستش چنان به طمانینه موهاش را هدایت کرد که دوباره دیدم همان دولتوق 
همیشگی ایستاده روبه روم، کور کچل چاق خیلی متین آن جورکه آدم فکر کند 
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ساختگی ست رفتارش، گفت چت شده آقا، گفتم چم شده، مکثی کردؤ بعد 
بی که لحن ؤ صداش تغییر کند گفت می دانم، و ادامه داد خودمم می خواستم 
همین را بگویم به تو اما دیدم گفتن ندارد، اصلن نمی دانستم چه باید بگویم، 
الکی که نیست وطنت ست، تا گفت وطن خواستم کشیده ای بگذارم زیر گوشش، 
گفتم پس چرا خبری از تفکیک وطنم نیست توی رسانه ات، تا بیاید جواب دهد 
بهانه ای  که چه  نشنوم  داشتم  اصرار  شاید  نمی شنوم،  دیگر  را  دیدم صداش 
می آورد، مردک چنان ناِم وطن را ادا می کرد انگار وطن پیشوند نام کشورهاست، 
حتا اگر هم باشد حداقله برای ایران پیشوند مناسبی نیست، یک آن یادم رفت به 
آن گزارشگر وردپرس که حکومت مرکزی اخراجش کرده بود، دولتوق گفته بود 
هر روز که به سالروز جشِن ملِی اتحاد نزدیک تر می شویم گزارشگران خارجِی 
بیشتری اخراج می شوند، مگر قرارست چه اتفاقی بیفتد توی پایتخت، این را از 
دولتوق که پرسیدم هنوز داشت فک می زدؤ تو گفتی انتظار شنیدنش را نداشت، 
وا رفت ؤ با تعجب نگام کردؤ گفت نمی دانم میم عین ـــ می پرسم ؤ تندی جواب 
می دهم »واقعن نمی دانست ـــ دوباره می پرسم، نگاهی می کنم خودم را ؤ فکر 
می کنم چه جوابی بدهم تا صحیح تر باشد، نمی دانم، پکی می زنم به سیگاری که 
فقط فیلتِر خاموشش میان دو انگشتم مانده، سیگار داری شیث، کبریت می کشد 
برام، دوباره می روم توی فرم استنساخ، فقط ای کاش تو می نوشتی این حرف ها 
را شیث، اما خب نمی شود، شیث خودش را بیرون داستان نگه داشته، و این منم 
که مجبورم بپرسم، و می پرسم، دوباره نگاهی می کنم خودم را ؤ پکی محکم به 
سیگار می زنم، یادم رفت چه پرسیده ام، باید دوباره تکرار کنم، می گویم »گوش 
کن، توی هواپیما اگر خوابم ببرد حتمن کابوس می بینم، توی خواب هام وقتی 
هواپیما بلند شده باشد از زمین نمی دانم چرا اما همیشه آتش هم هست، کلی 
شعله ؤ شراره ؤ سرخی، توی این پرواز آیا خوابیده بودم، نمی دانم، توی پرواز لندن 
ژنو بود شاید، بعِد سال ها اقامتم توی لندن حاال که می آمدم ایران دوباره یاد 
مرزها افتاده بودم، از ژنو که پریدیم به آن خدمه ی زن تاکید کردم نزدیکی های 
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مرز ایران خبرم کند می خواهم مرز کشور را ببینم، آخر تمام مدت به گذشته ام 
یاد می آوردم، و هی  به  را  اتِم اشخاص ؤ شهرها ؤ دیگر چیزها  فکر می کردم ؤ 
این چیزها ؤ اتم هاشان را قیاس می کردم با ایران با اتم ایران که توی این سفر انگار 
برایم مکشوف شد، اتفاقاِت قبِل سفر هم بی تاثیر نبودند هرچند، فکر می کردم 
تحت  مناطق  روی  گذاشته اند  را  ایران  نام  شورشی ها  هم  تقسیم  بعد  چرا 
اپراتور آژانس مسافرتی بی هیچ مزاح ؤ مسخره ای از من بپرسد  تا  فرمان شان 
می خواهی پرواز کنی ایران مرکزی، به نظر دلیل شان سیاسی کاری بود، عنوان 
انقالبی  دنبال  اگر  حتا  تروریست  با  مصادف ست  امروز  دنیای  توی  شورشی 
اجتماعی باشند هم تا وقتی انقالب شان پیروز نشده همواره شورشی خوانده 
می شوند خب چه چیز برای شورشی های این خطه بهتر از این که وقتی منطقه ای 
را صاحب شدند به جای هر عنوان ناشناسی خودشان را صاحبان اصلی دولت 
ایران بدانند ؤ توی جوامع جهانی ِملک ؤ مملکت شان را همان معرفی کنند حاال 
تو بگیر شمالی یا جنوبی، برای عمر شصت هفتاد ساله ی آدمی این حرکات 
غریبه اند اما اگر توی بازه ی پانصدساله یا هزارساله نگاه کنی می بینی اصلن 
این جا همواره همین جور بوده، یک بار نصف آسیا را می گفتند ایران یک بار هم نام 
شهر ؤ روستایی را ایران کرده اند تا نام ؤ آوازه اش از یادمان نرود، ایران همیشه 
همین طور بوده، یک کِش عظیمُ لجثه که قرار بوده آدم هاؤ مایملک شان را توی 
خودش جا بدهد، یک کش عظیم لجثه که هم نصف جهان را توی خودش جا 
می داده ؤ هم یک هیچی بزرگ را، یک هیچی بزرگ که بیشتر از هیچی، اصرار ؤ 
تاکیدم روی بزرگی اش ست تا بزرگِی نام ایران را بشود بارش کرد، یک کش 
عظیم لجثه که در طول تاریخ هی کوچک ؤ بزرگ شده، و حاالست تا ثابت کند 
همین  که  کرد  خواهد  فکر  نابودی  به  روزی  هم  عظیم لجثه  کش  یک  حتا 
روزهاست الجرم بپکد از هم که دیگر جا ندارد برای بزرگ ؤ کوچک شدن، اتم 
ایران اگر یک چنین چیزی باشد دیگر همین روزهاست خودش را نشانم دهد ـــ 
می پرسم اما حرفم تمام نشده تا جوابی بدهمت »هنوز حرفم تمام نشده که 
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می پرسی ـــ و ساکت می شوم، از این که حرفم قطع شده ناراحتم، به استنساخ 
فکر می کنم، می گویم بنویس، و می نویسم »توی فکر ؤ خیال بودم که خدمه، 
همان زنی که لباس سرخ مهماندارها تنش بود  آمد سراغم گفت شما می خواستید 
مرز را ببینید، با اشتیاق گفتم بعله، گفت همراه من بیایید، و راهی شدیم سمت 
انتهای سالن، سمت انتهای هواپیما، این دومین باری بود که می رفتم آن جا، 
سمت ُدم هواپیما که وقتی از روی زمین بلند می شود دقیقن آخرین لحظه ای ست 
قرارست  وقتی  حتا  گذشته اش،  از  می َکَند  دل  انگاری  که  جایی ست  آخرین 
بنشیند روی زمین هم همین طور ست، آخرین لحظه ؤ آخرین جایی ست که 
آدم های  میان صندلی ها ؤ  از  عبور  آسمان، حین  به  را وصل می کند  هواپیما 
خواب ؤ بیدارش فکر کردم که چه قدر شبیه همین ُدم هستم پر از تضاد ؤ تناقض 
از جایی که مرور هر خاطره اش عین  از جایی،  که وقتی قرارست کوچ کنم 
مردن ست برایم، در آن آخرین لحظاِت رفتن اما ذهن مفلوجم یک باره بلند 
می شود بگردد دنبال چیزی گم یا چیز هایی گم تا شاید آن اقلیم پُرباَل برایم 
مقدس شود، چیز هایی پرت ؤ فراموش شده مثل نازکردن گربه کوره ـــ می پرسم 
کدام گربه کوره، می گویم »آن یکی که توی خیابان حاج سیاح بود ـــ می پرسم 
کدام گربه کوره، می گویم »چه طور یادت نیست، مال آن روزها که طفلی دبستانی 
بودیم ؤ ظهرها می شد توی کوچه گل کوچیک زد ـــ از یادم رفته باشد انگار 
»یک روز دیدم که بچه ها، آن ها که سن ؤ سالی داشتند از پِس گردنش گرفته اند ؤ 
دارند کشان کشان می آورندش، جمع شدند ته بن بست ؤ من هم رفتم بین شان 
ببینم قرارست چه کار کنند، چه طور یادت نیست، دست ؤپاش را بستند ؤ بعد ُدِم 
بیچاره را دادند باال ؤ آن باریکه ی چوب خشکه را که از توی هوا هی قاپیده 
می شد ؤ هی دست به دست می شد بالخره آوردند، قیامت کبرا بودؤ می ترسیدم، 
سمتی  به  لحظه  هر  که  شوخ شان  پاهای  تن ها ؤ  وسط  شوم  له  می ترسیدم 
می غلطید ؤ قصد آرام شدن هم نداشت، می ترسیدم ؤ برای خاطر همین زدم از 
بین شان بیرون ؤ ِکز کردم کنار دیوار توی سایه اش اما باز ترس همراهم بود، برای 
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آن که نترسم لب ؤ دهنم را یک جورهایی می کردم که یعنی من هم دارم می خندم، 
آخر جمِع شوخ هم می خندید، جمِع شوخ وقتی وامی ایستاد انگار یک آدم ساده 
بود که فقط بزرگ شده باشد اما یک چیز درهم ؤ بزرگ بود با هزارهزارتا پا که 
فعل رفتن از یادش رفته بود، هی قدمی این طرفی می رفت ؤ هی قدمی آن طرفی 
مثل خواب دیده ها، عینهو خواب دیده ها من هم لب ؤ دهنم را تکان تکان می دادم 
برای خنده اما انگار گریه کرده بودم ؤ از ترس شاید هم لرزیده بودم که یک دفعه 
صدای خنده ی دسته جمعی شان بلند شد، همراه خنده ی جمع بلند شدم ؤ زیر 
سایه ی دیوار راه افتادم سمت خانه اما خیلی دور نشده شنیدم وسط عربده ها ؤ 
فحش هاؤ قهقهه هاشان جیغ بیچاره هوا رفته، افتادم به دویدن ؤ وسط آفتاِب از 
ظهرگذشته که دیگر مایل می تابید پا گذاشتم به فرار اما فراری در کار نبودؤ 
صدای جیغ هاش هرچه دورتر می رفتم به وضوح بیشتری به گوش هام  می رسیدؤ 
بیشتر می ترساندم که جیغ های کوتاه  ؤ جیغ های بلند ؤ کشدارؤ جیغ های خشکی 
که از گلوی گربه کوره می زد بیرون تا توی خانه هم می آمد ؤ به اجبار از ترس در 
رفتم پشت صندلی آشپزخانه ؤ یادم هست همان جا خوابم برد تا عصر که توی 
کوچه وسط های کوچه باز  دیدمش، گربه کوره پیچ می زد دور خودش ؤ خیسی 
زبانش را می کشید روی تنش انگار مرهم بزند هی خودش را لیس می زد بدون 
مکث هی یک گوشه می پیچد به خودش، رحمم آمد یا کوچک تر از آن بودم به 
رحم کردن حتا فکر کنم، با پا نگه اش داشتم ؤ با کفشم با کف کفش ورزشی ام 
از آن سوی  را  مهره های پشتش  بود ؤ ردیف  استخوانی  کشیدم روی پشتش، 
کفه ی الستیکی کفشم فهمیدم، نوازشش کردم نازش کردم براش آواز خواندم 
تا شاید غافل شود از سوزشش که در آنی گربه کوره چرخی داد به تِن الغر ؤ ُدم 
پُرپَشم ؤ  ببینم گلوله ای  بلرزم یک آن ؤ  از ترس  تا  پام  را پیچید دور  بلندش 
خاکستری به دورِ ساق پام پیچیده ؤ بفهمی نفهمی لرز خفیفی دارد، نگاه کردم که 
این لرز من بوده آیا سرایت کرده به تن استخوانی اش یا قدرت لرزهای او من را 
چنین کرده، نگاه می کردم به سیاهی  ؤ سفیدی هاش به نقش ؤ نگارهای لرزنده ای 
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ناشناخته ؤ  رمزی  به  داشت  توی خودش  را  آدم  آینده ی  نقشه ی  انگاری  که 
پیشگویانه، اما فقط این ها نیست ؤ باز ناچار ؤ بیچاره باید بگردم توی آن همه 
گم خاطرات ؤ به یاد بیاورم یا به یاد نیاورم اما چه فرق، اصلن چه فرق که مردی 
از سال های سال از توی کتابی تاریخی یا از جنگ برگشته باشد بدون پا، و 
تا  را  بریده اش  پای  آن  شلوار  پاچه ی  نانوایی،  برود  وقتی می خواسته  عصرها 
می کرده تا آن جا که برسد به تنش تا با دوتا سه تا سنجاق قفلی بدوزد شان به هم، 
بعد عصاش را می گرفته دست ؤ آن پای مصنوعی اش را انگار غنیمتی آن چنانی 
باشد با بند کفش از عصاش آویزان می کرده ؤ مثل سگی که پای بریده اش را پای 
زیر قطار مانده ی بریده اش را به دندان گرفته لنگ لنگان ؤ با حسرت از خانه 
می آمده بیرون تا بین راه خانه اش ؤ نانوایی برسد کنار خانه ی ما تا من عین هرروز 
عینهو احمق ها بپرم جلوؤ التماسش کنم تا پای سفت آویزان از عصاش را بدهد 
دستم ؤ با هم قدمی بزنیم تا دم نانوایی اما نه کنار هم که یکی جلوتر با عصای 
زیر بغلش لنگری بزند ؤ حین رفتن بپرد، و یکی درست پشتِ سرش به اتکای آن 
پای مصنوعی که عینهو عصای بغلِی مرد گرفته زیر بغل تالش کند تا نماند از 
رفتن، و من یعنی همان که عقب تر می رفت خودم را چنان با حرکاِت تن ؤ عصاش 
هماهنگ می کردم که به خیالم دارم تعادل تن ناقصش را جبران می کنم که با 
تن خودم ؤ آن پای مصنوعی زور می زدم یک جوری یک چیزی بیشتر از راه رفتِن 
یومیه باشم تا مضاعفش را برای آن که جلوتر از من می رفت ذخیره کنم هدیه 
کنم اما آیا کردم، آخر هرچه فکر می کنم یادم نمی آید صورتش چه طور بوده، 
تنها تنه اش را می بینم از پشت که با موهایی انبوه سرش را خم می کند جلو حین 
رفتن، و پیراهنش را که همیشه یک رنگ دارد یک جور آبی کم جان که گفتی 
کسی در طالقان به سیاق سنتی رنگش کرده، و دست هاش به نظر آن قدرها توان 
ندارند تا آن تنه را حمل کنند اما می کنند، اما همه ی این گم خاطرات که شاید 
اصلن به یاد نیایند هم نمی توانند جلوی هجرت ناگزیر آدم را بگیرندؤ تنها زهِر 
غربت را پیش از زمان مقررش می چکانند توی گلوی خشکیده ات تا اندرون ؤ 
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حلقت بسوزند ؤ جای سیرآب شدن بیشتر ؤ بیشتر حتا تشنه ات شود، بگذریم، 
گفتم که خوشحال بودم از آن که دارم می روم آن سمت ـــ می پرسم، اما جوابی 
نمی دهم ؤ فکری می شوم چرا، می گویم دقیقن نمی دانم چرا اما »خوشحال بودم 
از آن که دارم سمت ُدم هواپیما می روم سمِت آشنایی که بودنم آن جا برام ممکن 
می کرد تا بتوانم از داخِل امعا ؤ احشای خودم نگاهی بیندازم خودم راؤ به سرورؤ 
خوشبختی آن گوشت هاؤ آن پی هاؤ آن ماهیچه ها را که خودم بودم به دست 
برای تو سخت ست چراکه  باورش  بودم، و  بگیرم ؤ لمس شان کنم، خوشحال 
همیشه ی خدا  چراکه  کنی  تصور  را  مهیب خودت  عریان ؤ  می ترسی چنین 
خودت را در آینه ها دیده ای ؤ به انگشت کشیده ای روی پوست تن ؤ صورتت روی 
بلندی ها ؤ پستی های صورتت روی موها ؤ ریش هات تا خودت را زیبایِی ناچیزی 
فرض بگیری عینهو خوِد من البت تا آن روز که آینه را برگرداندم که آن روز 
داشتم ریش می تراشیدم ؤ از خاطرم گذشت چه خواهد شد اگر غفلتن تیغ 
بلغزدؤ جای زخمی بیفتد روی صورتم، و نه یک زخم معمولی که زخمی عمیق ؤ 
بزرگ، بزرگ به پهنای صورتم، و عمیق آن چنان که تا مغز استخوانم باز شودؤ 
بشود به دو انگشت دهانه ی زخمم را گرفت ؤ از هم وازشان کردؤ اندروِن اندرونم 
را دید، و یا حتا گرفت پوست ؤ گوشتم را صورت ؤ اندرون صورتم را پشت ؤ رو کرد 
آن چنان که تا آن روز هرچه رو بوده بیفتد داخل ؤ بلعکس هرچه توؤ داخلی بوده 
دیدم  که  بود  آن وقت  برزمین می کند،  درزمین ؤ  وقتی  زلزله  عینهو  رو  بیاید 
یک چیز دیگر دارد می شود هرآن چه تا امروز بوده ام، یک زیبایی نو، یکی جاللِت 
را  تنم  جاندارِی  پیش  لحظاِت  تا  که  غشایی  یا  پوست  بدون  جاندار  مهوع ؤ 
می پوشاند، یک شگفتِی داغ چراکه دیگر لخت ؤ سرخ شده بودم، گرفتم آینه راؤ 
برگرداندم، جیوه ی پشت آینه خشک ؤ سرخ ؤ مات بودؤ معلوم بود که نمی تواند 
از زیبایی پس ؤ پشت پوستم خبری دهد، آن زیبایی که قرارست حاال پشت 
همین چارچوب توی اتاق خدمه ببینیش پشت همین چارچوب که دری ندارد ؤ 
چیزی مانع رفت ؤ آمد آدم ها به آن نمی شود، پس آینه را برگردانده بودم به 
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پوست ؤ زیر لبی خوانده بودم باز من دیوانه ام مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز 
گویی در جهان دیگری هستم، های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ، پشتِ سِر 
زن ؤ همراش می روم توی اتاق خدمه ؤ می نشینم کنار پنجره ای که او ایستاده 
کنارش تا به اشاره اش که می گوید مرز غربی ایران همین ورهاست بیرون را نگاه 
کنم ؤ با انگشت حوالی مرز را نشانم دهد ؤ انگشت بچرخاند شاید برای آن که 
حوالی مرز را به دقت معلومم کند ؤ بگوید از این مسیری که ما می رویم مرز ایران 
یک سلسله کوه ست، کوه هایی قهوه ای رنگ را که گه گاه با خاکستری ممزوج 
می شوند نشانم می دهد، فکر می کنم حاال که قرارست دیگر ملکی نماند دارم 
حدوداتش را می شناسم، شنیدم به نجوا توی گوشم گفت شما خبرنگارید آقا، 
خشکم زدؤ از برای همین تعجبم شاید تندی اضافه کرد که البته قصد مزاحمت 
ندارم فقط توی تلویزیون دیده ام شما را آقا، جمع ؤ جور کردم خودم را ؤ لبخندی 
حواله اش کردم که اگر بین خودمان بماند قبول می کنم خبرنگار باشم، خنده ای 
صمیمانه سر داد ؤ حین خنده گفت قول می دهم قول می دهم، و گفت می روم 
دو تا چای بیاورم، و رفت، تا برگردد مشغول کوه های مرزی ایران شدم، به گمانم 
مرزهای طبیعی مرزهای مطمئن تری هستند نسبت به آن همه مرز انتزاعی که 
نقشه ها را پر کرده اند، همین که قابل تغییر ؤ جابه جایی نیستند خودش دلیل 
مرزهایی  چنین  هم  بی مرز  جهان های  توی  حتا  این  بر  عالوه  مناسبی ست، 
موجودند، گفت بفرمایید، لیوان چای بود ازش گرفتم ؤ نشست کنارم، گفت اگر 
نیست،  معلوم  هنوز  گفتم  ایران،  آمده اید  گزارش  تهیه  برای  نباشد  جسارت 
چه طور مگر مشکلی دارد، به سرعت سر تکان داد ؤ تکرار کرد نه نه مشکلی 
نیست، و ادامه داد فقط ؤ فقط فضولی کردم ببخشید، هول شده بود ؤ ناچار باید 
منتظر می ماندم چهره اش آرام شود تا دودوی چشم هاش بیفتد ؤ سرخی دماغش 
انگار الزم ندید این همه راؤ تندی گفت راستش توی  رنگ ببازد اما خودش 
هفته ی قبل کلی گزارشگر خارجی را از کشور اخراج کرده اند شنیده اید که، 
داد  ادامه  بی محابا  این که  از  شنیده ام،  بعله  گفتم  کنم،  تاییدش  می خواست 
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فهمیدم نه به تایید من نیازی داشته ؤ نه از این که لحظه ای هول کرده شرمنده ست، 
گفت فکر کردم شاید به جای همکار اخراجی تان آمده اید ایران، ازش خوشم 
آمده بود، گفتم نمی دانم، واقعن نمی دانم خانوم، برای تهیه خبر هم شاید کاری 
کردم اما فعلن که یک دیدار خانگی بدهکارم به خودم، خندید، وسط خندیدنش 
لیوان چای را به لب بردم ؤ قبل نوشیدن گفتم واقعن اما عجیب ست، به نظر تو 
عجیب نیست، »چی عجیب نیست ـــ نمی فهمم برای یک جشن ملی چرا باید 
تمام خبرگزاری های خارجی را بست، تو آیا می فهمی، به نشانه ی آن که می فهمد 
سری تکان داد ؤ به اطراف نگاهی انداخت انگار بخواهد رازی را با من در میان 
بگذارد سرش را نزدیک تر آورد ؤ آهسته پرسید واقعن نمی دانی، به همان آهستگی 
که پرسیده ؤ به همان لحن که از من خواسته بود همه ی واقعیت را براش فاش 
کردم ؤ گفتم نه، گفتم هیچ چیزی نمی دانم جز این که دارم به پایتخت می روم، 
حتا نمی دانم آن جا هم می مانم یا نه، همین، پرسید همین، »بعله همین ـــ 
پرسید مگر چند سال ست ایران نبوده ای، »زیاد نیست ـــ گفت عجیب ست، 
نپرسیدم چرا، و یا چه چیز عجیب ست، منتظر ماندم خودش بگوید که خودش 
هم از گفتن انگار امتناع می کرد، اصراری نکردم، می فهمیدم چاره ای نداریم جز 
گفتن ؤ وقتش که شود خودبه خودی به حرف می آییم پس اصرار نکردم که بلند 
شد نگاهی انداخت به راهروؤ به مسافرانش، و به سایر خدمه که توی سالن چرخ 
می زدند، باید مطمئن می شد همه چیز روبه راه ست که بود، برگشت ؤ نشست کنار 
پنجره »نمی دانم چه جوری بگویم، قضیه آن قدرها هم روشن نیست ـــ آمدم 
بگویم یک جوری که اما گفته نگفته پرید به حرفم که صبر کن عزیز صبر کن، 
باور کن سخت ست گفتن این جور حرف ها، تو دیگر سخت ترش نکن، و اللم کرد، 
با آن عزیز که گذاشت وسط حرف هاش بهم فهماند بهترست خفه باشی که ببین 
دارم زور می زنم آن رازِ پنهاِن جشن را با سکته ؤ لکنت بهت بشناسانم »درست 
حدس زده ای، قضیه مربوط ست به جشن اتحاد ملی اما نه آن  جور که تو خیال 
می کنی، می دانی که اصلن اتحادی وجود ندارد، هیچ صلحی هم نیست، حتا 
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مردم می ترسند کشور از هم بپاشد ـــ با شور ؤ شوق عجیبی به حرفش درآمدم 
که واقعن آیا واقعن مردم از جدایی می ترسند، سوالم را با اخمی که انداخت به 
ابروهاش جواب دادؤ گالیه کرد اگر نمی توانی چند دقیقه صبر کنی خب بد 
نیست من هم بروم به مسافرهام برسم، گفتم نه نه ادامه بده، ادامه بده من عذر 
با هر جمله چهره اش  اما خب  وا شود  اخمش  بی که  داد  ادامه  و  می خواهم، 
طبیعی تر می شد، گفت دولت واقعن ترسی از برگزاری جشن ندارد اما وجود خود 
بیشتر  شایعه ای  هم  همه اش  دولت،  جان  به  انداخته  وحشت  که  جشن ست 
نیست، یک شایعه آن قدر همه گیر ؤ وسیع شده که ـــ می پرسم یعنی چه یک 
شایعه، جواب می گویم »این سوال من هم بود اما نمی خواستم دوباره دلگیر شود 
از من، به نظر زن مهربانی بود، فقط گوش می دادم که قرارست به کجا برسد ـــ 
می پرسم ؤ سعی می کنم حرف های خدمه ی زن را درست به یاد بیاورم، می گویم 
»مطمئن نبودم راست بگوید اما قول داده بودم سکوت کنم تا حرف هاش تمام 
باعث شده  شایعه  همین  که  می گفت  می زد،  شایعه حرف  از  همه اش  شود، 
این همه خبرنگار ؤ خبرگزاری را عاطل ؤ باطل کنند، بعد پرسید می فهمی که، 
البته که نمی فهمیدم، گفتم نه نمی فهمم، سری به افسوس شاید تکان داد که 
یعنی امیدوار بودم بفهمی چه می گویم، گفت ببین آقا، این که می گویم شایعه 
آن قدرها هم شایعه نیست اما یک جوری ست که نمی توانی حکمن بهش یقین 
داشته باشی، می فهمی که، بعِد انتخاباِت قبلی، ِکی بود، دو سال پیش سه سال 
پیش، چه می دانم کی بود، یک دفعه شنیدیم که می گویند انتخابات سالم نیست، 
حاال نه این که سالم بوده باشد یا نه، اصلن دلیِل محکمه پسندی ارایه نشد که 
سالمت نداشته آن انتخابات، فقط ؤ فقط یک حرف هایی بود که می شنیدیم البته 
نه از آدم زنده که از در و دیوار اصلن، مساله همین بود که نمی شد باورش کرد، 
انتخابات  شده  شایعه  همه طرف  از  دیدیم  یک دفعه  شبانه روز  یک  عرض  در 
را  حرف ها  این  هم  کسی  زبان  از  که  گفتم  نشده،  برگزار  حسابی  درست ؤ 
نمی شنیدیم، از در ؤ دیوار بود انگار، انگار هذیان می گفت، مطمئن نبودم که دارد 
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حتا  نشسته ای ؤ  ایستگاهی  توی  مثلن  می گفت  نه،  یا  می گذارد  سربه سرم 
ممکن ست تنهای تنها هم باشی که یک دفعه از یک کجا می بینی صداست می زند 
بیرون ؤ می شنوی انگار از صندلی ها ؤ نیمکت هاؤ از در ؤ دیوارِ ایستگاه یک حرف هایی 
نه، همه  بغل دستی ات نشنود،  تو بشنوی ؤ  این که فقط  نه  زده می شود، حاال 
می شنوندؤ یک حرف هم حتا حرف جا نمی افتد، یک بار اصلن از توی بلندگوهای 
همین هواپیما یک سری حرف را به نجوا شنیدم، بعد دیدم چند نفر دیگر هم 
این ها را شنیده اند، بعد تر معلوم شد همه شنیده اند، خوشبختانه هنوز پرواز نکرده 
نبود،  اما  هواپیمارباهاست  کار  کردیم  فکر  بودؤ  ترسیده  هم  خلبان  بودیم، 
نشد  معلوم  آخرش هم  اما  کردند  بازجویی  را  نه ساعتی همه مان  یک هشت 
موضوع چه بوده، توی کم تر از یک هفته دیدیم من ؤ امثال منی که به دولت رای 
داده بودیم هم باورمان شده بیهوده رای داده ایم، شایعه شد دولت دولِت مردم 
نیست، وضع عجیبی بود، کلی آدم را از جناِح مقابل دستگیر کردندؤ خیلی 
سریع هم البته آزاد شدند، خود مسوولین هم قبول داشتند این حرف ها حرِف 
حریف های سیاسی شان نیست ـــ می پرسم، می گویم »شاید هم، شاید داشت 
حرف الکی می بافت، من که تا آن روز چیزی نشنیده بودم از شایعه، درهرحال از 
فکر ؤ خیال که بهتر بودند حرف هاش، به جای نشستن روی صندلی های وسطی 
ایرباس ؤ خیره ماندن به مانیتور روبه روت، داشتم حرف های جدیدی می شنیدم 
مثل نَقل ؤ قصه های ننه بزرگ ها که یک دفعه دیدم پیچی عجیب ؤ غریب داد به 
داستانش، یک دفعه گفت زمانش یادم نمانده ِکی بودها اما همه مان شنیدیم 
شایعه رنگ عوض کرده، شهر آن قدر باورنکردنی ؤ هولناک شده بود که آدم حتا 
جرات نداشت توی تنهایی اش هم بهشان گوش کند یا با خودش تکرارشان کند، 
باور کن خیلی سریع این اتفاق افتاد، همه جا هم بود، گفتم که، می دیدی داری 
با دوستت حرف می زنی حاال هرکجا چه توی یک کافه چه روی نیمکت های 
پارِک سِر کوچه تان، وسط حرف های طرف می دیدی صدای رفیقت ناپدید شده، 
رفیقت  باشی صدای  اتفاقی شده  متوجِه  بی آن که  می زد  که حرف  همچنان 
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یک دفعه قطع می شد ؤ تو می دیدی شایعه از توی دهان او به گوَشت می رسد 
از دهان رفیقت که  گاهی یک جمله گاهی یک دقیقه ؤ گاهی هم ساعت ها 
می جنبید شایعه را می شنیدی انگار دهان طرف می شد بلندگو که جای اتصال 
به سر ؤ تن خودش وصل شده باشد یک جای دیگر، چیزی که  می دیدی درست 
بود ولی هیچ هماهنگی ای با صدا نداشت، این به نظرت آیا هولناک نیست، با 
خودم گفتم برای هم دردی بگویم بعله هولناک ست، دیوانه کننده ست، گفتم بعله 
خانوم، خیلی هم ترس آور ست، با عجله تند ؤ عصبی سرش را به طرفین پرتاب 
می کرد ؤ هی پشت هم می گفت نه نه نه این ها ترسناک نیست اصلن، گیج شده 
بودم، نمی فهمیدم چرا این حرف ها را می زند، فقط جسارت کرده پرسیدم چرا، 
آخر چرا ترسناک نباشد، بی که چیزی بگوید نگاه بی تفاوتی انداخت به من ؤ 
مکثی کرد، پرسید نمی دانی چرا، ترجیح دادم حرفی نزنم، گذاشتم سوال خودش 
را خودش جواب دهد، گفت بهت می گویم چرا بهت می گویم چرا ترسناک 
نیست، شاید همه مان هم ترسیده بودیم از این اتفاق اما صدای شایعه وقتی 
خاموش می شد تا صدای رفیقت را دوباره بشنوی که ادامه ی حرف های سابقش 
را پی گرفته، تازه می فهمیدی چهره اش افتاده به دگرگونی ؤ صداش می لرزد 
به وضوح انگارکه تازه ملتفت خودش شده، چشم هاش را می دیدی هم چنان که 
به سرعت از اشک پر شده اند سرخ می شوند مثل یک کاسه ی خون ؤ از چشم هاش 
به چهره ا ش هم سرایت می کنند، سرِخ سرخ، و ترسناک این جاست آقا، وسط 
حرف هایی که دیگر ربطی ندارد به فعل ؤ انفعاالت صورت ؤ تو می فهمی ادامه ی 
آن حرف های اولی ست که قبِل شایعه می شنیدی شان، صدای هق هقی هم عالوه 
می شود که اول آرام ست از دوردست تو گویی صدای باد ست از دوردست شنیده 
که  گریه  می گویم صدای  که حاالست  دوردست  از  نه  آرام ست ؤ  نه  اما  شود 
آن وقت ها آن قدر وضوح نداشت ؤ آرام آرام از اوهام درمی آمدؤ شکل انسانی به 
این وسط، وسط هق هق هاؤ  تو  تا  تا آخرکار بشود هق هق  خودش می گرفت 
اشک ها ؤ حرف هایی که دیگر همه را با هم می فهمیدی  ببینی همه چیز برگشته 
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به حال طبیعی اش اال خود رفیقت، آقا آن روزها از ترِس رفقام بیشتر می ترسیدم 
تا از خود اتفاق ؤ شایعه ای که مکرر می شد، می فهمی اصلن، گفتم نه خانوم 
نمی فهمم، نمی فهمم، تو خودت هم آیا این طوری شده ای، تندی گفت اصآلؤ 
ابدآ، گفت این اتفاق برای من اصآلؤ ابدآ نیفتاده اما بارها ؤ بارها چهره ؤ صدای 
که  ترسی  آن  دوباره  انگار  کرد،  بعد سکوت  دیده ام،  را  مسخ شده ی دوستانم 
می گفت برش مستولی شده بود، سرش به موازات بدنت به روبه رو خیره مانده 
بود ؤ از آن همه حرکت بدن حین حرف هاش دیگر خبری نبود، خواستم بپرسم 
که حال تان خوب است که بلند شد از ورودی اتاق به راهروی هواپیما نگاهی کرد 
که ثانیه های ممتدی طول کشید بی که نه من، و نه خودش میل داشته باشیم 
برای پایان دادن به این لحظه ی بیمار حرفی بزنیم، از پنجره نگاه کردم بیرون، 
خبری از مرزهای طبیعی ایران نبود، به خودم نهیب زدم این ایرانی که مرزش 
را دیدی کدام ایران ست، شاید از زن از خدمه ی هواپیما بپرسم، رو می کنم سمت 
خدمه، همان جا توی چارچوب البته نمی دانم چارچوب نام درستی ست برای آن 
حفره که نه لنگه دری داشت ؤ نه کاری جز آن که رفت ؤآمد خدمه را سامان دهد، 
احتمالن  که  می کنم  حواله اش  مسخره ای  لبخند  می کند،  نگاهم  ایستاده ؤ 
معنی اش را می فهمد چون از همان جا ادامه ی حرفش را می گیرد ؤ می آید کنارم 
می نشیند، آن روزها خیلی طول کشید خیلی اما، اما وقتی داشت به آخرهاش 
جدن  این یکی  و  گرفته،  قدرت  جدید  شایعه ای  هم  باز  که  دیدیم  می رسید 
سهمگین بود آن چنان که نه ماؤ نه دولت هیچ کدام جرات نداشتیم به آن اقرار 
کنیم شاید هم چون اصلن مدرکی وجود نداشت نمی شد ثابتش کردؤ گفت این 
سری از شایعات قرارست کجا را هدف بگیرند، خوف ؤ وحشتی همه گیر بود، 
بالخره شایعه  آن روز  فکر می کردند  بودند ؤ  ملی  اتحاد  متوجِه جشن  عده ای 
واقعیت پیدا می کند اما همین ها هم نمی شد بگویند چه اتفاقی قرارست بیفتد 
فقط می گفتند مردم بالخره بیرون می آیند از خودشان، حتمن ترسیده بود که 
باز پا شدؤ برای دفعه ی چندم وضعیت مسافرانش را چک کرد، چرا خبری از 
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خدمه های دیگر هواپیما نیست، اصلن چه قدر طول کشیده بود این حرف ها، 
منظورش چه بوده، دلم می خواست معقول برخورد کنم مثل یک خبرنگارِ واقعی 
این همه  آخر  شایعه ی  همین  سر  گفتم  بگیرم  قرار  واقعه  تاثیر  تحت  بی که 
بی آبرویی راه انداختند، به صراحت این را گفتم اما در حقیقت ترسی عجیب 
افتاده بود به جانم ؤ هی به خودم قوِت قلب می دادم که حرف های زنک همه اش 
حرف مفتی بیشتر نبوده تا من را بترساند، شنیدم پرسید که منظور من از 
بی آبرویی کدام ست، گفتم اخراج خبرنگاران، آهی کشید ؤ گفت نتوانستم انگار 
نتوانستم برایت توضیح دهم قضیه چه قدر حادست، ترسیدم بگویم موفق شده ای، 
نگفتم، شرمنده ؤ با خجالت فقط نگاش کردم اما چرا من، چرا من باید شرمنده 
شده باشم، بلند شد برود به کارهاش برسد، گیج شده بودم، یادم هست اشاره ای 
با دست کرد یا چیزی گفت که معنیش می شد کم تر از سی دقیقه ی دیگر فرود 
می آییم، نمی خواستم از کنارم برود، می خواستم بپرسم آخر چه طور یک شایعه 
می تواند دولت مردان را هم بترساند، گفتم خانوم یک لحظه صبر کنید، ایستاد، 
چنان خشک ؤ رسمی برگشت تو چشم هام نگاه کرد که گفتم چرا اسمش را 
نپرسم، گفت چه کمکی می توانم بکنم، از رفتارش جا خوردم اما گفتم شما 
گفتید رای داده اید، بعله جواب داد بعله رای داده ام، چه طور مگر، گفتم چرا 
اسمت را نپرسم، گفتم هیچ، همین یعنی شما ایرانی هستید، حرکات ؤ رفتارش 
جوری بود که نمی شد گفت ایرانی ست، لبخندی زد یعنی از جدیتش کمی 
کاسته، گفت نمی دانم چه بگویم، جواب دادن به این که ایرانی ام یا نه حاال دیگر 
مکث  بی لحظه ای  یک راست ؤ  می پرسیدی  را  این  اگر  قبل ترها  سخت ست، 
می گفتم بعله ایرانی ام اما االن سخت ست جواب تان را صاف ؤ ساده بدهم، چه طور 
باید بگویم، من توی ایران دنیا آمده ام اما اجداد پدری ام از آن ورِ بمبئی آمده اند 
از یک روستای خیلی خیلی بزرگ ؤ خیلی خیلی دور، خودشان می گفتند چون 
مسلمان بودند هر سال به بهانه ای کوچ شان می دادند سمت غرب، سال به سال ؤ 
البته سمت مرزهای شرقی،  ایران اند  وجب به وجب که یک باره می بینند توی 
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از نیم قرن طول کشیده بود ؤ برای همین وقتی دیدند توی  کوچ شان بیشتر 
داُرالسالم اند دست کشیدند از کوچ ؤ همان جا لب مرز ساکن شدند، نخواستم 
بگویم که چون از مرزنشینان هستید پس این همه به مرز ؤ مرزها آشنایید، به نظر 
برای شروِع رابطه بهانه ی خوبی بود اما نگفتم، گفت داستان خانواده ی مادری ام 
بهتر از این نیست، این ها را برای خاطر آن که شیعه بودند کوچاندند این بار از 
غرب به شرق، گفتم این ها هم همان حوالی مرز ساکن شدند، گفت نه، چه طور 
مگر، گفتم هیچ همین طور گفتم، لبخند بامزه ای افتاد روی لب هاش، حتمن 
شوخی با مرز شروع مناسبی بود برای ما، با همان لبخندی که روی لب داشت 
ادامه داد که اگر قرار باشد یک مهاجر را ایرانی فرض کنیم من نمونه ی کامل 
یک انسان ایرانی ام، وگرنه من فقط ؤ فقط زاده ی خاک های سرزمین شما هستم 
آقا، این حرف آخرش مثل نیِش تیشه ای نشست توی قلبم، این آقا را یک جوری 
ادا کرد انگار بگوید ارباب یا بگوید صاحب شاید هم توهمی بیشتر نیست این 
آقایی که گفت که شاید اصلن چنین کلمه ای نگفته باشد، خیلی سریع عذر 
خواست که باید به کارهاش برسد، و رفت، او رفت اما توان رفتن در من نبود ـــ 
می گویم »دست کاتبم درد گرفته ، آن جا که کاغذ با دست مماس می شود انگار 
دارد از درد می درخشد، انگشت هام آن دوتا که قلم دست می گیرند توی خودشان 
کورسویی از درد دارند ـــ می پرسم از خودم که خب قصه چی ست، در جواب 
می پرسم کدام قصه، می گویم خب قصه ی این شایعه دیگر، می گویم دست کاتبم 
دارد از درد می درخشد، می گویم اما هنوز شیث این جاست، باید حضور محترم 
شیث را خشنود کرد، می گویم »پس بنویس ـــ چشم، به روی چشمم، حتمن 
باید نوشت اما دست ؤ زبانم توان ادامه ندارند، با خودم فکر می کنم این ها همه اش 
شاید مسخره بازی ست، اگر می خواهم با عوض کردن عنواِن استنطاق به استنساخ 
خودم را تبرئه کنم خب دارم فقط خودم را مسخره می کنم، با خودم فکر می کنم 
که توی تابلو آن آدم که شبیه میرزا محمدقاسم خان ست حرف های آن یکی 
شبیه میرزا محمدحسین خان را نمی نویسد که دارد استنساخ می کند، من دارم 
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حرف های خودم را استنطاِق خودم را مزورانه تحریر می کنم، یک چیزی شبیه 
درد خیانت می پیچد توی رگ ها ؤ پی هام، نکند شیث هم شیِث تماشاچِی تئاتر 
هم این ها را فهمیده ؤ دارد به ریشم می خندد، نگاه می کنم به شیث اما شیث 
نیست، فقط ما هستیم که سایه هامان عظیم تر ؤ مهیب تر از خودمان افتاده روی 
دیوار استنساخ، نگاهی می کنم به آن دفتر بزرگ که حرف هام را نوشته ام در آن، 
حرف های خودم اند که از زبانم بیرون نیامده شکل کلمات می شوند توی دفتر، 
کلماتی که لباِس حرف هام هستند، یک آن جرقه ای می زند توی سرم، اگر این ها 
که می نویسم لباسی نو هستند برای چیزهایی که می گویم پس چرا گفتن شان 
لباسی نباشد برای آن هایی که توی سرم هستند انگار تِن حرف های ذهنی ام 
حین  سرمان ست ؤ  توی  چیزی  وقتی  همین طورست،  یقینن  بپوشانم،  لباس 
فکرکردن به زبان مان می آید یعنی که توی روپوش جدیدی رفته اند تا امکان 
شنیدن مهیا شود، یعنی که گفتن هم نوعی تحریر ست تحریِر حرف های توی 
سرمان ست عینهو نوشتن که تحریِر حرف های توی دهان اند، استنساخ مگر 
چی ست، غیر این ست مگر، نه، استنساخ نوشتن از روی نوشته ای ست، تحریر 
مکتوبی جدید از روی مکتوبی قدیمی تر، و این تابلو هم تحریر حرف هایی ست 
که همین حاال از توی سرم به زبان آورده ام ؤ توی هوای معلِق پیرامونم مکتوب شان 
کرده ام، باید این ها را به شیث بگویم تا به شوخی نگیرد این بازی را، باید این ها 
را بگویم اما بعِد پایاِن تئاتر، اول این بازی را باید تمام کنم، باید بنویسم »نمی دانم 
چه طور بگویم، حِس خوشایندی داشتم نسبت به آن زن اما نمی شد نمی توانستم 
حرف هاش را باور کنم، سهون یا حتا عمدن هم نمی شد نمی توانستم کلمه ای از 
حرف هاش را فراموش کنم، اقرار می کنم پیچیده تر از این نمی شود به کسی 
به جایی که  وارد می شدم  به مملکت خودم  داشتم  خیرمقدم گفت که من 
ریشه ات آن جاست اما چنان غریب ؤ عجیب نمایش داده بودند همه چیز را که به 
جرات می توانم بگویم از ورود به این خاک می ترسیدم، از پنجره نگاهی به ابرها 
کردم، چشم انداز پنجره تمام ابر ؤ سفیدی بود ؤ این، حِس خوش آینِد آن زن را 
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برایم تمدید می کرد، با لبخندی روی لب لبخندی کج بلند شدم تا برگردم سر 
ایرباِس آی آر شش صد ؤ پنجاه ؤ پنج ـــ باز  جایم توی ردیِف وسط هواپیمای 
می پرسم اما هر پاسخی گیج تر از پیشم می کند، به یاد می آورم به سالمت رسیده 
بودم، می نویسم »وقتی رسیدم هنوز یک دو سه روزی تا جشن زمان داشتم، 
توی فرودگاه ماشینی برای بیست ؤ چاهار ساعت کرایه کردم ؤ با راننده، مرِد 
جاافتاده ای با سری کم مو ؤ ریشی پر، اول رفتیم هتلی در مرکز شهر، هتل 
مرکزی، اتاقی گرفتم، وسایلم را گذاشتم همان جا ؤ با یک ساک مختصر راهی 
وقت ؤ  بودم ؤ  از شهر که خارج شدیم خوابم گرفت، خسته  شهرستان شدم، 
حوصله برای خاطره بازی نداشتم، بی تلف کردن وقت از شهر زدیم بیرون ؤ تا 
ماشین افتاد توی اتوبان خوابم برد ـــ از خوابم می پرسم، و این که از آن خواب 
چیزی آیا به یادم مانده یا نه، اما من مگر خواب دیده ام، می پرسم اگر خواب 
دارد سقوط  ماشین  نکند  بودی که  ترسیده  بیدار شدی  وقتی  ندیده ای چرا 
می کند توی دره، من آیا ترسیده بودم، می گویم بعله ترسیده بودی وگرنه چرا 
الل ماندی وقتی از خواب پریدی، چرا یادت نیست، مگر فقط خیره خیره پس 
کله ی راننده را نگاه نمی کردی، نمی دانم، شاید ترسیده بودم که آن جور خیره 
ماندم اما یادم نیست، پشت کله ی راننده را یادم هست البته، باریکه ای نه چندان 
تیره از مو، تنک ؤ کوتاه دور سرش ؤ چند چین عمیق درست حوالی مرز موهاؤ 
طاسی اش، مثل این که چیز ناخوشایندی فکرش را مغشوش کرده ؤ او ابروهاش 
را یعنی که درگیِر تفکرست گره انداخته ؤ باعث شده بود چین های عمیقی بیفتد 
روی پیشانیش، این ها را یادم هست چون صدای شاد آهنگی بلند بود ؤ راننده با 
ریتِم آن ضرب گرفته بود روی فرمان ؤ همراه خواننده زمزمه می کرد، وقتی از 
منگی خواب درآمدم این ها را فهمیدم ؤ حتا خنده ام گرفت که آن چین های 
خصیصه ی  یک  نداشته ؤ  ناخوشایند  فکرهای  به  ربطی  راننده  سر  پشت 
مادرزادی ست، کلی توده ی چربی که گفتی با تیغ برش خورده ؤ روی هم آمده، 
آن قدر مادرزادی که توی شادترین لحظه ها هم اگر از پشِت سر می دیدی اش 
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انگار می کردی فکر ؤ ذهنش درگیر دردآورترین ماجراهاست، به هرحال، نصف 
مسیر را رفته بودیم شاید که ـــ که صدای کشیده ؤ آشنایش دوباره بلند شدؤ تا 
به خود بیایم در روی لوالهاش چرخید ؤ صدای گردش کلید را توی قفِل در 
شنیدم، صداهای آشنای آهن صدای در ؤ لوالها صدای کلید ؤ قفل، و بعد صدای 
کشیده ی زوزه مانند دریچه ها، به سابقه اول دریچه ی چشم ؤ بعد دریچه ی دهان ؤ 
بعد ختم امور، صداش که بلند شد عینهو برق گرفته ها پریدم از جایم ؤ ایستادم 
دیدنم  از  که  شیث  دریچه ی چشم هاؤ چشم های  روبه روی  دریچه،  روبه روی 
تعجب کرده بودند، »کجا می روی ـــ چشم هاش معنای خاصی ندارند توی ذهنم 
حاال، فوری دریچه ی چشم ها را می بندد ؤ تندی دریچه ی دهان را باز می کند، 
فکر می کنم کار ابلهانه ای ست تعبیه ی این دریچه ها، جای این دو، و نظمی که 
رعایتش می کنند را می شد دریچه ای بزرگ تر بگیرد اما بی خیال، صالح مملکت 
خویش خسروان دانند، می شنوم شیث خیلی آهسته انگار کسی در آن حوالی 
خواب باشد می نالد که »ببخش میم عین فکر کردم خوابیده ای ـــ گفتم کی 
خوابم برد، »چند دقیقه ای هست، دیروقت بود فکر کردم زیاده مزاحم شده ام، 
گفتم باقی اش را بگذاریم برای فردا ـــ شکایتی نداشتم، دیدِن دهانش از دریچه 
لذتی عجیب می داد بهم، حس خودشان را یعنی در من زنده می کرد این که 
وقتی حرف می زنی نبینی آن که مقابلت ست چه شکلی ست، چهره اش چه حسی 
دارد توی آن لحظه، چشم هاش آیا وقعی گذاشته اند به لحنی که جمالتت را 
ردیف شان کرده ای، خندان ؤ تنها با برق خنده ای توی چشم هام البته رو کردم به 
اما  خواب ست  وقت  »می دانم  بهش  گفتم  ملتمسانه  لحنی  به  ناالن  دریچه ؤ 
می شود همین یک شب را توی نور المپ بخوابم ـــ و گرفت، کلکم گرفت که او 
هم منعی نمی دید در این، بلند خداحافظی کرد ؤ قبِل آن که جوابم را بشنود آن 
صدای کشیده ی آشنا را درآورد ؤ شنیدم صدای قدم هاش دور شدند، ُدوری به 
رقص ؤ ُدوری موزون زدم توی سلول ؤ پریدم انگار مرد خوشبختی باشم خودم را 
انداختم روی تخت اما چه چیزی چه سحر ؤ افسونی ست توی این المصب که تا 
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تماس بگیرد با تنت می بینی هیچ، افتاده ای خیره به داغ های زندگی ات فکر 
کردن، حاال

در راه شهرستان
           نصف راه را شاید رفته بودیم که پریدم از خواب، اولش یادم 
نیامد کجایم، منِگ خواب سرم که تکیه داده بودمش به شیشه ضربه ای ناگهانی 
خورد شاید که پریدم از خواب شاید هم کابوس بود، خیس عرق شده بودم ؤ 
پیشانیم از دانه های داغ ؤ درشت عرق سنگین بود که می گویم شاید کابوس 
دیده ام اما خب هوای خردادماهِ مملکت هم آن چنان نیست تا نشود مسبب این 
داغی ؤ درشتِی دانه های عرق باشدؤ من دلیل این پریدنم از خواب را نمی دانم اما 
به هوش که شدم آن صدا به خودش سوقم داد تا همه ی چیزهای ماقبلش از 
معنی خالی شوند، آن صدای دیرآشنای زنی که می خواندؤ به همراهیش صدای 
هوهوی گه گاهِی باد ؤ صدای موسیقِی پرشرری که نمی گذاشت تک تِک کلماِت 
آوازِ زن را بشنوم، همین هم یادم آورد توی ماشینم ؤ در راه شهرستان ، دیدم 
آن که  اطمیناِن  به  می دهد ؤ  تاب  خوش خوشانه  سری  سازها  همراه  راننده 
مسافرش خواب ست آواز زن را به استقبال می رود، می رفت روی فرمان ضرب 
می گرفت ؤ کلمات ترانه را گاهی عقب ؤ گاهی جلو تر از زن به زبان می آورد که 
چشم آسمون ندیدتت آخر کجایی ؤ آخِر این کجایی را می کشید ؤ می رفت سراغ 
را کشدار  کجایی  این  باز  کجایی ؤ  آخر  باریدنت،  ابرا  اشک  که  بعدی  مصرع 
می خواند، پِس کله اش از عرق خیس بود، هم پِس گردن ؤ هم آن شیارهای 
چربی نزدیکای فرق سر، همین خیسِی تن های توی ماشین شاید دستم را 
بادی نشست روی  تنِد  باریکه ای وا شد هجوم  تا  اهرم شیشه ؤ  کشاند سوی 
پوستم ؤ روی دانه های عرق ؤ چیزی توی تنم تکان خورد، نه تکان که لرزشی 
عین شعف آن چنان که تن آدم مورمور شود، انگار خلسه ای گرفته باشد من را 
لمس فرو شدم توی صندلی ؤ محو صدای زن ؤ منظره ای که پیش روم بود سرم 
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را تکیه دادم به شانه ی راست ؤ گوش سپردم به زن که صداش حزن داشت ؤ 
معنای کلماتش از فراق خبر می داد، سازها اما برخالف سرمست ؤ شادمانه چنان 
می زدند تا هر کسی حتا همین راننده مجبور شود با چند بشکن نابه جا شادی اش 
را ظاهر کند، حدس می زدم سوسن کوری باشد شاید هم نلی بود اما چه اهمیتی 
داشت نامش که ناِم خواننده های آن سال ها دیگر فراموش شده ؤ جای نام ها فقط 
شکل آهنگ هاشان در خاطرمان مانده، همه شان آن همه تصنیف شصت هفتاد 
ساله که توی مجالِس خصوصِی بزم ؤ توی کاباره های لُولِِول ضبط شده بودند 
جای سر ؤ هوش آدم به گوش ؤ کمر هم وطنان کار داشتند، عادت شان می دادند 
به رِنگ ؤ ریتم صداها توجه کنند ؤ کاری نداشته باشند به معنای ترانه، به جاِن 
سازها دل بدهند ؤ سرشار شوند از خوشی، مهم نبود کلمات را عقب تر ؤ یا جلوتر 
از خواننده بخوانی، باید موج این سرخوشی را سرازیر می کردی توی تک تک 
موج ؤ  این  به  تن می داد  هرازگاهی  که  راننده  عینهو دست همین  اندام هات 
بشکن هاش به گوش می رسید، باید سرریز سرخوشی می شدی اما سرخوشی ؤ 
این همه شادی یک دلیل بیشتر نداشت ؤ آن هم اگر بشود نامی براش متصور شد 
چیزی ست شبیه ناچاری که آن هم نتیجه ای جز خودش نخواهد داد نتیجه ای 
جز عقب انداختِن همین ناچاری، همه اش ناچاری  ؤ ناچاری که از دور منحنی 
تیره ی تونلی نزدیک شد، متناسب با سرعت ماشین شیشه را دادم پایین ؤ حین 
باز بود که صدای زن ؤ صدای سازهاش بریزد  ورود به تاریکی پنجره آن قدر 
بیرون، نگاهم چرخی پی لکه های نورِ روی سقف زد ؤ فهمم شد نه یک تیرگی 
نه یک خاکسترِی یک نواخت که تونل تونالیته ی تیرگی ؤ خاکستری ؤ نورست به 
تناوب، اول نور ؤ بعد آن میل به تیرگی که میلیون هامیلیون کیفیت داشت توی 
به  آن میل  بعد  تیرگی ؤ  اول  بعد معکوس،  و  تیرگی،  آخر  یک وجب جا ؤ در 
روشنایی که میلیون هامیلیون کیفیت داشت توی خود ؤ در آخر نور، و باز بازی 
از سر اما چیزی دماغم را می زد، خالف آن زندگی نورانی هوای تونل پر بود از 
بوی راکد گازوئیل  بنزین دم کردگی، و مرگ که خودم شاهد بارها ؤ بارهاش 
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بوده ام، می شنیدم از پنجره صدای زن ؤ صدای سازهاش می ریخت بیرون ؤ توی 
آن خاکستری ها منعکس می شد، اول به این دیواره می خورد ؤ روی منحنی اش 
لیز می خورد ؤ بعد جدا می شد به دیواره ی دیگرسوی تونل می زد خودش را ؤ باز 
بلند می شد بخورد به جایی ؤ برگردد سمت خودم، انعکاسش رکود آن همه بو را 
به هم می ریخت ؤ می دیدمش همراهِ آن شور خاکستری، جنب ؤ جوشی اولیه 
تنها  که  می دهد  شکل  بدوی  ریتِم  یک جور  یا  پیش پاافتاده  حیاِت  یک جور 
شاهدش آن لحظه من بودم، نخستینش، شاهد اولینش که می شنود که می بیند 
که می فهمد هر صدایی در نهایت برخواهد گشت سوی مبدای خودش سوی 
موطنش از آن جا که برآمده ست از آن جا، و تنها نه که مضاعف که چندین باره 
که آبستن، پر از صدا می شود ماشین ؤ من از این خوشم می آید، از یک طرف 
صدای زن بلند می شود از روی باندها  ؤ حزن کلماتش به هرکجا ول می شودؤ از 
آن طرف صدای سازها برمی گردد اما به فاصله، اصوات باهم ؤ درهم می شوند 
توی ماشین، تداخلی ناموزون ؤ ناموازی از صداها، خوشم می آید از این که خودم 
را گول بزنم یعنی گوشم را گول بزنم ؤ نگذارم از آن ریتم ؤ آن لحن لذتی ممتد 
ببرد، و فکر می کنم این لذِت ممتد همان حِظ شنیدِن موسیقی ست، به هرحال، 
نمی گذارم آن لذت اصلن شکل بگیرد، سرگیجه می گیردم، حس یک جور گیجی 
که سرت را ؤ فکرهای توی سرت را درگیر خودش می کند، احساس می کنم 
نفسم دارد بند می آید با هر صدا که می آید تو انگار بوی راکد بنزین ؤ بوی راکد 
گازوئیل را هم بیشتر ؤ بیشتر می شنوم، درازای این تونل چه قدرست مگر، نگاه 
می کنم از روبه رو نوری به چشمم نمی آید تا نوید پایان این تیرگی ؤ سرگیجه را 
با خودش بیاورد، فکرم می رود به سال هاؤ سال هاؤ تندی شیشه را می دهم باال، 
باورم نمی شود این همه راه آمده ایم، یادم می رود به جاده که سه تا تونل بیشتر 
زیادی  پس  بود،  طوالنی ترین شان  شهرستان  به  نزدیک ترین شان  نداشت ؤ 
خوابیده ام، دوتای قبلی را رد کرده ایم حتمن، یادم هست چندین ؤ چندهزار متر 
طول داشته این یکی، سه هزار متر یا پنج هزار متر اما همه اش تاریکی، برای 
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خاطر پیچ هایی که در سر ؤ ته اش می خورد تونل بی نوید ؤ بی بشارت شده بود، 
برای خاطر پیچ های ابتدایی ؤ انتهایی تونل نمی شد به یقین گفت کی تمام 
خواهد شد این سیاهی این بو این تونِل دو الینه که هولناک بوده همیشه برای 
اتوبوس ها  تاکسی ها ؤ  مابین  راننده ها  مابین  همیشگی  کل کل های  آن  خاطر 
مابین آن ها که همه روزه تردد داشته اند توی جاده، هولناک بود همیشه، سبقت 
از دیگری با چراغ خاموش یا الیی کشیدن از میان ازدحام وقتی که سیاهی از 
آهن ؤ آدم مملو می شده مسبوق به سابقه ست، خیلی چیزها سر این کل کل ؤ این 
حماقت یا اسقاط شده بود یا از رده خارج، خیلی چیزها از جان آدمی زاده بگیر 
تا لطافت انحناهای ماشین، از کیف ؤ چمدان های مسافرتی بگیر تا غذاهای گرم ؤ 
سردی که می شد در استراحتگاه های بعدی خورد، چندبار چندین بار خودم 
شاهدشان بوده ام که حاال بوی مرگ را می شود تشخیص دهم از باقی بوهای 
توی ماشین اما چرا نمی شنوم، چرا خلوت ست امروز جاده، چرا سوت ؤ کور شده، 
چرا از روبه رو نه سایه ای نزدیک می شود نه پرهیب صدایی از بغل دست مان 
سبقت می گیرد، ماشین از پیچی می گذردؤ نوری از انتهای تونل معلوم می شود، 
هم زماِن با رویت نور تندی شیشه را می دهم پایین ؤ برمی گردم ببینم صداش 
صدای زن چه طور گم می شود توی سیاهی ؤ توی پیچ آخر تونل که می بینم 
نیست، هیچ چیز جز بوته های ریشه کن ؤ بسته های خالی پفک ؤ آن همه زباله که 
باد می تواند به بازی بگیردشان نیست، هیچ چیز، خبری از صدا در آن منظره 
نیست، تنها چرخِش آخُرزمانی هرآن چه بیهوده ست حول سیاهی دریچه ی تونل 
که چرخ می زند که چرخ می زند که چرخ می زند که چرخ می زند انگار روی 
تخت دراز کشیده ای ؤ خیره به چرخش بال های پنکه ی سقفی که چرخ می زند ؤ 
هر پره پی پره ای دیگر، باطِل اباطیل، آدم را یاد مردن می اندازد، برگشتم ؤ از آینه 
دیدم چشم های راننده پف کرده ؤ مستقیم نگاهش به جاده ست، و البت خبری 
نیست از آن ضرب انگشت ها، گفتم پس حتمن آهنگ را هم خودش خفه کرده 
یعنی ملتفت شده بیدار شده ام، شیشه را می دهم باال، از آینه نگاهش می کنم ؤ 
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تو گویی که سنگینی نگاهم را روی خودش حس کرده، مردمک هاش چرخی 
می خورند توی کاسه ی چشم ؤ نگاش برای لحظه ای تالقی می کند با نگام، دیده 
حتمن که خیِس عرق شده ام »اوغور به خیر آقا، ساعِت خواب ـــ هول شدم ؤ 
هول هولکی خنده ای حواله کردمش که خوشم آمد نگفت صحت خواب ؤ گفت 
ساعت خواب، گفتم سالمت باشید، پرسید »عطش که نداری جناب، تشنه ات 
که نیست، آب الزمت هست ـــ گفتم چرا خیلی هم الزم دارم، برگشت بطری 
آبی سراند روی صندلی »این  را داشته باش فعلن، ایستگاه بعدی نگه می داریم 
گفتم  تازه ساخته اندش،  کردم  نیست، خیال  یادم  را  کنار مسجد ـــ مسجد 
چشم  ؤ شنیدم ضبط را روشن کرده، به شنیدن صدای زن فکری شدم هنوز هم 
آیا جاده آشناست برام، حتمن تغییراتی کرده اما یادم هست تا پیش از تونل ها 
جاده کفی بوده تقریبن، هر طرفی را تا دوردست ها می شد دید، برهوت بود ؤ 
هموار تا شاید آن همه نخاله ها را بهتر بشود شناخت، انگاری که دشِت تا افق 
کشیده ؤ بایر را با همین نخاله های ساختمانی نشان کرده بودند اما چرا، هیچ کس 
نمی دانست، فقط می دیدیم از وسط آن همه نخاله، المصب ها عینهو سنگرهایی 
بودند که طرف های مخاصمه توی میدان جنگی ساخته اند تا در امان بمانند، 
فقط می دیدیم از وسط آن همه نخاله گله های چندهزارتایی گوسفند بی اعتنا به 
پی  دشت  ناکجای  یک سوی  از  می زنند ؤ  چرخ  خاشاک  قوت ؤ  پی  دیگران 
عاقبت شان راهی اند، عینهو خود ما که تمام آن سال ها نفهمیدیم آن همه نخاله 
از کجا آمده اند، فقط می رفتیم ؤ می آمدیم، حیف خوابم برد وگرنه دیدن دوباره ی 
که  می داد  بشارتم  باز  بی مصرف  آن همه چیزهای  گچ ها ؤ  سنگ ها سیمان ها 
یک روز معلومم می شود این همه بیهودگی جز خبر روییدن شهرک ها ؤ شهرهای 
تازه ساز، چیز دیگری درون خودش ندارد، اما معلوم نبود کجاؤ ِکی این همه 
تازگی خواهند رویید، یادم هست هر بار می رفتم ؤ می آمدم چیزی اضافه می شد 
بر انبوه نخاله ها، یک بار حتا یادم هست خبر پیداشدن جنازه ی نویسنده ای را 
وسط نخاله ها آوردند، می گفتند با طناب خفه شده، باور نمی کردم چه طور توی 
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سرزمیِن  این  بودم  ندیده  اگر  کرد،  پیدا  جنازه ای  می شود  وسعت  همه  آن 
بین راهی را شاید قبول می کردم اما خب خبرها ضد ؤ نقیض بود ؤ در آخر پرونده 
مختومه شد، می شنیدیم یکی از دوستانش جنازه را پیدا کرده ؤ البته بعضی ها 
خبر از چوپانی می دادند که دیده الشخورها چیزی را دوره کرده اند، گویا جنازه ی 
همین نویسنده بوده که چشم چپش را خالی کرده بودندؤ جوالن می دادند پِی 
بوده  قرار  از چه  بگوید  یقین  به  تا  ندید  را  اما جنازه  پاره کردن تنش، کسی 
داستان، که حیوانات کدام چشِم بیچاره را خالی کرده اند، چشم راستش را یا 
چشم چپی اش را، که اصلن داستان خفگی واقعیت داشته یا نه، برای همین 
شاید دوست داشتم بدانم آن همه نخاله از کجا درآمده، ای کاش شهرکی یا آن 
شهر نوساز بالخره سر برمی داشت تا بفهمم دلیل قتل آن بیچاره با دلیل وجود 
یادم هست، همین که  نخاله یک جورهایی ربط داشته، خیلی چیزها  آن همه 
تونل ها را رد کنی شکل جغرافیایی مناظر تغییر می کند، نخاله هاؤ گوسفندها  
جای شان را می دهند به سلسله کوه های صخره ای، فکر می کردی جاده را انگار 
ساخته اند درست وسط کوه ها، باالسرت جداره های صخره ای بود ؤ پایین سرت 
انبوه قلوه سنگ هایی که یادگار احداث جاده بودند ؤ همین جور تا کف دره ها 
امکان  نه  داشتم  تحقیق  فرصت  نه  بودند،  شده  جاگیر  بی ترتیب  بی نظم ؤ 
اندازه گیری کوه ها را اما به نظر جاده با آن همه پیچ ؤ تابی که داشت یک جایی 
ساخته شده بود که از عمق دره ها ؤ بلندی کوه ها به یک اندازه فاصله داشت، حاال 
نمی دانم طبق کدام نظم ؤ کدام قانون هندسی ؤ کدام دستور حکومتی می شد 
پایین ترین  نوک  به  را  کوه ها  این  قسمت  باالترین  نوک  اگر  که  آورد  دلیل 
قسمت شان بچسبانی جاده درست آن جاست درست در آن جا که تا می خورد 
این وسعت اما چه طور باید، با کدام برهان دلیل آورد، الالهو اعلم، آدمی همه چیز 
را نباید که بداند مثل همین نقطه های سیاه توی تن کوه، روی دامنه ی کوه 
جابه جا دهانه هایی که چه می دانم شاید غارهایی طبیعی بوده اند دور از چشم 
نامحرم حتمن روزی سنگری شده اند ؤ روزی دیگر ساده دیری تا درویشی عارفی 
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عاشقی آن جاها خودش را پنهان کند اما کسی جواب درست ؤ درمانی نمی دهد 
کوه  تن  توی  سوراخ های  نیستند،  چه  هستندؤ  چه  بسیار  سوراخ های  این 
سوراخ های توی تن کوه سوراخ های توی تن کوه، این ها را به یاد داشته باش میم 
عین حتا اگر جوابی برای وجود شان نداشته باشی این ها را در خاطرت بسپار میم 
کدام چیز  خاطرت  در  ناآشناست،  این طور  چرا  جاده  اما  خاطرت  در  عین، 
نامتعارف ست که جاده چنین غریبه می زند، کدام، حواسم را پرِت صدای زن 
می کنم اما نمی شود، کدام چیزی در این لحظات بخارشده که چیزهای توی سرم 
با هم نمی خوانند، اگرچه امروز هم بوی مرگ را شنیده ام اما یادم نمی رود از 
روبه رو ماشینی سر رسیده ؤ ترِس شاخ به شاخ را به دلم نشانده باشد، انگاری برای 
جاده بودن زیادی خلوت ست این راه، حواسم را پرت صدای زن می کنم دوباره 
همان ترانه ؤ دوباره همان بشکن های بی ترتیب، چرا این همه خلوت ست جاده، 
سرفه ای می کنم  که آقا، »جانم ـــ دستی به پهنای چهره اش به صورتش به 
ریش ؤ سبیلش می کشد ؤ دو انگشت سبابه ؤ شصتش را کناره های لبش فشار 
می دهد »جانم ـــ خوابش گرفته از این همه سوت ؤ کورِی جاده انگار، کناره های 
چشمش را می کشد از توی آینه مطمئن نیستم کدام چشم، می پرسم اتفاقی 
افتاده، چرا کسی از آن طرِف جاده نمی آید پس، به خنده دهانش باز می شود ؤ 
چندتایی دندان طال می زند توی چشمم که جناب »جناب نبودی ؤ نمی دانی 
خب، خیلی وقت ست جاده را یک طرفه کرده اند، موقع برگشت از یک طرف 
دیگر می آییم، درست از پشت همین کوه ها دوباره می خوریم به بیابان ـــ تا 
وسعت  نخاله هاؤ  سمت  می دود  ذهنم  بیابان،  کوه هاؤ  این  پشت  از  می گوید 
بی پایانش ؤ فکری می شوم که چه قدر طول می کشد بیابان از نخاله لبریز شود، 
از میان خش خش  زنانه که می خواندؤ  این صدای  بیابان ؤ  نخاله ها ؤ  نخاله ها، 
باندها وقتی با صدای وزیدن باد همراه شود دوست داشتنی تر هم هست، »از 
کردند  را  خدا  بیابان  که،  ندیده اید  شده،  یک طرفه  جاده  پارسال  تابستان 
مصالح فروشی، جای آن که خار دربیاید از زمین همین جور گچ ؤ سیمان درمی آید 
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بی خیاِل  می خورند،  تکان  بی ترتیب  پشت سرش  چربی  چین های  ازش ـــ 
حرف هاش شیشه را می دهم پایین تا صدای زن بپیچد توی سینه کش کوه ها، 
بیرون که صدای راننده می خوانََدم جناب »جناب  از پنجره  سرم را می دهم 
خطرناک ست، سرت را نکن بیرون ـــ من اما حواسم پی تذکرش نیست، پِی 
افسوِس صدای زن ست که چرا نمی پیچد توی دل کوه ها ؤ مثل بوته های بی ریشه 
تاب نمی خورد دور خودش، صدای راننده تذکرش را تکرار می کند، برمی گردم 
از توی آینه جوابش دهم که می بینم آینه، و چرا تا این لحظه ندیده ام که آینه 
مثل آینه ی باقی ماشین ها نیست، یک جور بزرگ ترست شاید، و این که عینهو 
یک چیِز پُرتابل با دکمه ی کاپشنی انگار از سقف آویزان شده، تا بیایم بپرسم که 
این دیگر چه مدل ست راهنما می زند ؤ می کشد سمت شانه ی اتوبان، سمت 
آن جایی که گفتی جنگل کوچکی ست پر از درخت های بلند ؤ سفید عزادار »بیا 
رسیدیم، فعلن بیا یک نفسی تازه کنیم تا بعد ـــ می پرسم مسجد این جاست، با 
دست پشت درخت ها را نشان می دهد که به یُمن اشاره اش حاال گنبد طالیی اش 
را می شود دید با دو مناره که یکیش پشت درخت هاست، پنهان ست اما در 
عوض گنبد فلزی ساده ؤ طالیی با پرچمی درخشان هویداست، پرچمی که 
باالسر گنبد بی حرکت ؤ در احتزاز می درخشد، می پرسم این پرچم چرا حرکت 
نبوده ای  وقت ست  چند  »جناب  جناب  می پرسد  می خندد،  که  نمی کند 
این طرف ها ـــ می گویم که یک چندسالی می شود شاید سه چاهار سال، می خندد 
که جناب »خب همین ست نمی دانی اصلن این گنبدها پرچم ندارند که، کلن 
یک جا ساخته می شوند، بعد می آورند توی مساجد سوارشان می کنند، توی 
جاده ها ؤ روستاها االن دیگر کسی با خشت ؤ کاشی گنبد نمی سازد، همه را با 
همین گنبد آماده ها می سازند، آن پرچم هم پرچم که نیست، تزیینی ست، هم 
آماده می شوند، صدقه سرشان کلی مسجد  تند  ارزان، خیلی هم  براق اند هم 
ساخته اند همه جا ـــ خیره به مناره ی مسجد می پرسم داستان آینه ی ماشینت 
چی ست، می خندد، می گوید یک چایی بخوریم می گویم حاال، و راهی می شود، 
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پشت سرش راه می افتم، به آینه ؤ گنبدهای حاضرآماده به این که این جا شده 
استراحتگاه بین راهی پر از آالچیق ؤ نیمکت ؤ دکه های اغذیه، با دست شویی ها ؤ 
مسجدی وسط عزادار ها فکر می کنم، خلوت ست، برق تند طالیی گنبد ؤ صدای 
با  هان ـــ  گرفته ها،  را  آن سو خیره ام می کند، می شنوم »چشمت  پرنده های 
فالکس ؤ چندتایی لیوان کاغذی می آید، می گویم چه بگویم ندیده ام از این ها 
رفع  را  آدم  چایی عطش  از  بهتر  »هیچی  می کند  پُِر چای  را  لیوان ها  خب، 
نمی کند ـــ و یکی را می گیرد سمت من »بگیر ـــ می گیرم، می گویم چه خبر، 
»سالمتی شما، خبرها که دست شماست ـــ و می خندد »حاال چرا تنهایید 
فیلم بردارهاتون ـــ  »دستیارهاتون،  کی ها،  می آیند ـــ  ِکی  آن یکی ها  جناب، 
بیشتر از آن چه فکر می کردم پیشانی سفیدم، می خواهم مثل گاو بخندم که 
کسی نمی آید آقا کسی نمی آید »تنهایم آقا، آمده ام سری بزنم به خانه ام ـــ و 
همه جا ؤ  از  می پرسد  خیلی  می دهم،  پاسخ  می پرسد ؤ  که  دیگر  حرف  کلی 
همه کس، هوای کوهستانی حال آدم را جا می آورد، صدای پرنده ها، و چای، 
که  آن جور  نه  باز  آینه چی هست، می خندد  قضیه ی  نگفتی  می پرسم خب 
کند،  جور  می شود جمع ؤ  بلند  می خندد،  اما  شود  معلوم  دندان های طالش 
می گوید بگذار برای جاده، داستانش مفصل ست، و راه می افتد، توی جاده هم تا 
نپرسم داستان آینه چی هست نمی گوید، بعِد پرسیدنم بارها می خندد ؤ می گوید 
این چه  می گویم  غلط ست ـــ  پیش شماها  آخر  این حرف ها  »گفتن  جناب 
حرفی ست آقا، ما کی باشیم، می گوید نه والاله، نیست مگر، می گویم نه چرا 
تشویق  دنیادیده ای ـــ  درس خوانده ای  »شما  جناب  که  می خندد  باشد، 
می کنمش بگوید اما طفره می رود »ما که نمی توانیم مثل شماها حرف بزنیم، 
همه اش شکسته وارفته باید بگوییم ـــ می گویم همان هم باالی سر ماست شما 
بفرمایید، می ترسد درست حرف نزند، می گویم کی می تواند درست حرف بزند 
به این زبان ما، می خندد، خیلی، اصرار می کنم تا باز بخندد ؤ چین های پشت 
سرش از هم وا بروند تا راه فراری نماند براش اما چین ها همان طور که بودند 



180          دوار

می مانند، مثل رازی که بترسد به نامحرم گفته شود، محتاط ست اما می گوید، 
هی چپ ؤ راست می برد داستان را اما می گوید در آخر

داستان آینه
به آدم، حاال هر داستانی  راه مزه می دهد      شنیدن داستان توی 
این ست که  یا اصلن توی هر راهی، نمی دانم چرا ، شاید سر  حاال هر حرفی 
راننده جماعت نمی تواند بی حرف بماند، نمی دانم پشت ماشین نشسته ای یا نه، 
پشت ماشین که بنشینی دو تا کارست نمی توانی نکنی، اولیش حرِف زیادست، 
نمی توانی پشت ماشین کم حرف بمانی، دومی هم نگاهِ زیادست، نمی شود کم 
نگاه کرد وگرنه پرِت هپروت می شود آدم می رود توی باقالیا، آدم وقتی پشت 
فرمان نشست بیشتر از هر چیزی هم به همین آینه نگاه می کند، نمی بینی که 
چه قدر توی چشم ست، اولش باور نمی کنی جناب، آدمی فکر می کند فرمان را 
بیشتر از آن باقی می بیند اما فرمان اصلن نیازی ندارد به نگاهِ آدم، مثل دنده یا 
هر شاسِی دیگری اصلن، همین که فهمیدی جایش کجاست دیگر کم تر نگاهت 
می افتد بهشان، اصلن نگاه کن به جای شان، یک جاهایی گذاشته اند این دنده یا 
این فرمان را که اصلن توی دیدت نباشند، بیشتر جلوی دستت هستند اما آینه 
برعکس ست، همیشه می بینیش، با این که حواست بهش نیست اما همیشه یک 
گوشه چشمی بهش داری، وقت های رانندگی همان قدر که جاده را از شیشه ی 
جلو می بینی راِه رفته را هم از توی آینه زیر نظر داری، نمی دانم چرا، خود من 
هم این را اصلن نمی دانستم، داستان هم دقیقن همین جاست که چی شد این را 
فهمیدم، یک روزی یعنی یک شبی بود که داشتم از مجلس مردانه ای برمی گشتم 
خانه، از آن مجالس خاک برسری که مردها همه رفته اند، حال خوبی داشتم، 
مهتاب بود، همه جا روشن پُِر نور، هم آسمان روشن بود  هم جاده، شب خوبی 
بود به هرحال، خیلی خوشی کرده بودم، داشتم فکر می کردم آدم هیچ نمی داند 
چه سرنوشتی دارد، یک روز این جاست یک روز هم خدا می داند کجا، یک روز آدم 
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احساس شاهی می کند، باور کن جناب احساس می کند هیچ کم ندارد، حاال 
خودش هم می داند چه چیزهایی ندارد ؤ چه قدر فلک زده ست، مثلن می داند 
چند ماه دیگر سِر ساِل خانه اش می رسد ، آن وقت هزارجور فالکت باید بکشد، یا 
می داند همین فردا پول بنزین هم شاید نداشته باشد که بیفتد پِی روزیش، یا 
چه می دانم، اصلن هیچ نمی داند، مثلن نمی داند یک ساِل دیگر مثلن ممکن ست 
دور از جاِن جناب سرطان بیفتد توی تنش عاجز و باطلش کند، با این همه اما 
خوش ست مثل شاه، تو خودت مردی می فهمی چه می گویم، توی همین فکرها  
بودم که یک دفعه جاده را ندیدم، گفتم که، آدم همیشه از بالها غافل ست یا 
بالیا را دورتر از حاالش تصور می کند، اصلن حواسش نیست ممکن ست یک 
دست انداز بیفتد زیر ماشینش این هوا تو بگو جگر زلیخا، راننده فقط می فهمد 
جگر زلیخا یعنی چه، دست انداز نبود که بگو ترس انداز، هول کردم نفهمیدم چی 
شده، توی زمین ؤ هوا فقط چسبیده بودم به فرمان، تا ماشین خورد زمین دیدم 
یک سرصدایی آمدؤ بعد همه ی چیزها جلوی چشم هام روشن شد، نمی فهمیدم 
چه کار دارم می کنم، جای گاز کالچ ترمز را عوضی گرفتم پاهام هی چس چرخ 
زد روی این یکی آن یکی بعد زرتی خاموش شد بی صاحاب، شانس آوردم خیلی 
شب بود وگرنه صدبار زیِر ماشیِن مردم له می شدم، جاده جدن خلوت بود، 
نمی دانستم چه طور شده اما حواسم فقط به روبه روم بود، چیزی که می دیدم را 
نمی شد هضم کنم، توی آن همه سال رانندگی یک همچین چیزی ندیده بودم 
جناب، گفتم که هوا آن شب روشن بود ولی نه به آن روشنی که بعِد دست انداز 
شد، این قدر روشنی جلو نگام ریخته بود که چشمم را می زد، اندازه ی هر  چیزی 
انگار باز شده باشد اصلن شما بفرمایید تا آن موقع کور بودم اصلن حال عجیبی 
بود، یادم رفته بود حتا کجایم یا چه کار می کنم که یکهو حواسم جمع شد دیدم 
وسط جاده ام، تندی روشن کردم بروم یک گوشه ولی تا آمدم دنده بیندازم طبق 
عادت نگام افتاد به آینه تا پشت سرم را ببینم خبری هست یا نه که دیدم بله 
هست، آینه نیست، کور شدم، مثل کورها که گیر کنند یک جای ناشناس، نه 
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جرات داشتم قدم از قدم بردارم نه آن جایی که بودم بمانم، می گویم کور شما باور 
بفرما کور، نه می دانستم پشت سرم چه خبر هست نه می شد سر بگردانم ببینم، 
یک مقدار که عقلم عادت کرد دیدم بهترست دنده عقب بروم یک گوشه پارک 
کنم، به هر ضرب زوری بود ماشین را فقط کشیدم کنار، راه نیفتادم، یادم افتاد 
یک صدایی شنیدم وقتی رد می شدم از دست انداز، کورمال کورمال زیر صندلی ها 
دست کشیدم شاید آن جا افتاده، همان جا هم بود، زیر صندلی کمک شوفر، آینه 
را درآوردم، پایه اش شکسته بود، جا نمی رفت، زورکی هم زدم جا بیندازمش 
نیست، دیدم فقط مثل آدمای گیج گول دارم  انگار قصد جاشدنش  نه  دیدم 
آینه را هی می برم باال هی برش می دارم، آخر خیلی فرق داشتند با هم، وقتی 
آینه بود که تو همه جا را انگار می دیدی همه جا زیرنظرت بود اما وقتی آینه را 
برمی داشتی تازه آن وقت بود که می فهمیدی روبه روت را اصلن ندیده ای، باورت 
می شود آینه یک وجب بیشتر نبود اما چنان جلوی دیدت را می گرفت انگاری 
نصِف بیشتر چیزهایی که باید را نمی بینی، همین جور الکی آینه را چرخاندم ؤ 
سمت تیره اش پشت پالستیکی اش را گرفتم سمت خودم، دیدم فرق دارد باز، 
وقتی آینه بود تو خیلی از روبه روت را نمی دیدی ولی عوضش یک جاهای دیگری 
را می دیدی، وقتی فقط یک چیز تیره بود یعنی وقتی پشت آینه بود تو فقط 
اندازه ی یک وجب از دیدت کور می شد، عجیب بود خیلی عجیب بود، انگار یک 
فرشته آن شب آمده بود باالسرم داشت بهم یک چیزهایی می گفت، از ترس مثل 
چی می لرزیدم، جرات نداشتم راه بیفتم البته این حرف ها که دیگر گفتن ندارد 
فقط این را بگویم این آینه یادبود همان شب ست، می بینی که با دکمه کاری 
کرده ام تا هروقت دلم بخواهد بردارمش هروقت دلم بخواهد بگذارم سرجایش، 
این جوری شاید هیچ وقت یادم نرود آدم نمی تواند به خودش اطمینان کند نباید 
هم بکند، می فهمی که،  آدم اصلن نمی تواند بفهمد یعنی اصلن نمی تواند چیزها 
را آن جور که باید بفهمد، همیشه یک چیزی تاوان چیز دیگری می شود، مگر 
این که بدانی یا یاد گرفته باشی از آن فرشته ی باالسرت که چه طور باید چیزها 
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را برداری جابه جا کنی تا واقعیت خودش را نشانت دهد، داستان آینه همین ست 
جناب

ادامه ی شهرستان
           توی شهرستان آدرس دادم برسد به خانه مان، بهش گفتم 
خانه ی پدری ام آن جاست اما هم او خسته بود هم من، بعِد داستان آینه دلم 
اما  بوده  جالب  داستانش  که  بفهمانم  بهش  بزنیم ؤ  بیشتر حرف  می خواست 
ترسیدم بگویم داستان، ترسیدم چون فکر می کردم آن فرشته که گفت باالسر 
ماشینش بوده را همیشه می بیند، یعنی وقتی ماشینش روشن ست یعنی فقط 
وقتی هایی که درجا کار می کند، این جور وقت ها از توی موتور ماشین صدای 
زنبور صدای انبوه زنبورهای در پروازی را می شود شنید، این ها را خودش گفت 
یا از خودم درآورده ام که این جور وقت ها فرشته براش حرف می زند، می ترسیدم 
بگویم داستان ؤ بهش بربخورد که این حرف ها داستان نیست، می خواستم بپرسم 
این حرف ها  روز خداست،  فردا هم  گفتم  اما  دیده  را  این ها  توی کدام شهر 
گفتن شان یا احتمالن حتا فکرکردن به شان هم داغانش می کرده که اصرار داشته 
نگوید، آدرس دادم بهش ؤ گفتم خانه ی پدری ام ؤ به گفتن خانه ی پدری یاد 
شیث افتادم ؤ یاد لندن، االن آن جا ساعت چندست، آن روز حوالی غروب رسیدیم 
دِم درِ خانه ی پدری اما امروز نرسیده به خانه ی خودمان یک جایی پیاده شدم تا 
شاید بشود شاید بتوانم که یادی که خاطره ای زنده کنم، و نه از حومه ی لندن 
که تنها از همین شهرستان محتضر خودم، حین خداحافظی برگه ی آدرس را 
چارتا کردؤ چپاند توی جیبش که می روم مهمان خانه بخوابم، تعارفش کردم یا 
نه که شب پیش ما بماند، گفت آمده ای خانواده ات را ببینی بهترست تنها باشید، 
و ساکم را داد دستم، قرارمان شد فردا ساعت نُه صبح، گفتم بعِد این همه سال 
شاید بودنم این جا یاد ؤ خاطره ای زنده کند برایم اما توی خیابان ها ؤ توی کوچه ها 
چنان از بیِخ دیوارها سربه زیر ؤ بی صدا رد شدم انگاری سایه ای هستم از خاطرات 
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برگشته، بی که کسی بشناسدم یا بتوانم کوی ؤ برزنی را به یاد بیاورم رسیدم 
خانه مان، تاریک روشِن هوا بود، ساعِت دلگیرِی روز بود تقریبن که رسیدم، آن 
به حد کفایت  اتاق  باز روشنایی  ساعتی که هرچه چراغ ؤ المپ روشن کنی 
نمی رسد، همه هم می دانند، پانزده دقیقه نهایت بیست دقیقه بیشتر این ساعت 
طول نمی کشد اما قبِل پایاِن هر روزی این دلگیری هست، هرچه هم چراغ های 
بیشتر می شودؤ  بیشتر ؤ  آفتاب که می رود  این  بیشتری روشن کنی حسرت 
تاِب ساعِت  پنجره هایی که  نمی شود کاریش کرد، توی هر خانه ای می بینی 
دلگیری را نیاورده ؤ به استقباِل تاریکِی شب رفته اند یک به یک روشن می شوند 
تا دلگیرِی صاحِب خانه را معلومت کنند عینهو پنجره های خانه ی پدری ام، 
آن پنجره ها که سال های سال در تملک مادر بودند هم چنین می کردند، هر 
روز راس ساعت دلگیری غرق نور می شدند، مادر اما همیشه اقرار می کرد توی 
این وقت ها هیچ نوری توان برابری با خاموشی خورشید را ندارد، شاعرانه می شد 
این وقت ها مادر، اقرار می کرد هیچ نوری نه می تواند بیشتر از این نورِ مایل به 
تیرگی باشد نه حتا کم تر از آن، می گفتیم پس چراغ ها را خاموش کن، می گفت 
می رفتیم،  ما  و  اتاق تان،  توی  بروید  ناراحتید  می گفت  نه،  می کرد  اصرار  نه، 
المپ ها را خاموش می گذاشتیم تا آفتاب خاموش شود تا وقت خاموشی، اصلن 
ساعت چندست حاال، چرا خانه تاریک ست، یعنی ابدل خانه نیست یا رسِم خانه 
تغییر کرده، بعِد مادر ندیده بودم این خانه توی ساعات دلگیری چه طور خواهد 
بود، چند قدم رفتم عقب، همه ی پنجره ها خاموش بودند که دیدم درِ خانه ی 
همسایه باز شد، دیدم عروس خانوم ست، بعِد این همه سال عروِس دینارخانوم 
مثل همیشه حاضربه رکاب بود پشت در، چادرش افتاده بود روی شانه هاش ؤ 
یک ورش را به دندان داشت تا با اولین کلمه ای که می گوید آن هم بیفتد، توی 
تاریک روشن هوا صورتش مهتابی ؤ فریبنده در نظرم آمد اما پیرشده، با یک 
حساب سرانگشتی از عمر خودم می فهمیدم عمری از او گذشته، تا دید من 
را شناخت، لب ؤ چشم هاش به شادی باز شدند ؤ تند آمد سمتم، هم چنان که 
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می آمد شنیدم لبانش به ناز ؤ دعا ؤ شکرانه واز ؤ بسته می شوند ؤ آن گوشه ی چادر 
که دندان گرفته هم افتاده که قربانت شم، تصدقت، دورِ باالت بگردم چه مردی 
شده ای تو، کجا بودی تا امروز عزیزِک عروس، که قرباِن این ساعت ؤ این وقت که 
چشمم تو را دید، جانم بالگردانت، درد ؤ بالت به سر دشمنت، رسیدنت به خیر 
نازت به جانم که تا رسید به من نشست، نشست روی آسفالت کوچه ؤ صداش 
تغییر کرد انگار به گریه افتاد که تاریکی بودؤ سرش پایین بود ؤ دستش کشیده 
روی صورتش بود تا اشکش را که هیچ حتا صورتش را هم نبینم ؤ تنها فقط به 
تغییر لحن صدا ؤ لرزش شانه ها ؤ فین فین کردن وسط حرف هاش کفایت کرده 
بگویم گریه می کندؤ می نالد که کجا بودی تا االن نازکرده ی عروس که چشم 
مادرت سفید شد به راه ؤ خاکش بقای عمر تو باشد که تابوتش را نمی بردند 
که تا پسر بزرگ آدم نباشد نمی شود که خوِد تابوت هم تنش توان رفتن ندارد 
که خدا بیامرزد خان بابایت را که خدا رحمت کند مادرت را که نبودی ؤ حین 
این همه که بی مکث ؤ یک نفس می گفت چمباتمه زدم کنارش ؤ شانه اش را به 
دست فشردم ؤ گفتم خدا دینارخانوم را بیامرزد، خدا شما را برای حاجی ؤ حاجی 
را برای شما نگه دارد ؤ انگشت هام را برای تسالش فشاری دادم ؤ فرق سرش را که 
همیشه توی چارقد می پوشاند بوسیدم، هق هقش فرو نشست ؤ فین فین های آخِر 
حرف هاش فقط ماند، فقط سرش که به تعزیت تکان می خورد، فقط آهی بلند، 
دستش را گرفته بلندش کردم، گفتم چرا چراغ خانه خاموش ست عروس خانوم، 
انگار  نگاهی کرد به پنجره های خانه اش ؤ دید همه شان روشن اند، بعد تندی 
فهمید منظورم کدام چراغ هاست سری گرداند ؤ گفت چیزی نیست عبُدلاله 
دارد نیاز می کند، فکر کردم گفت نماز، گفتم االن چه وقت نمازست، خندید که 
نماز نه دیوانه، هنوز هم که شوخی، گفتم نیاز می کند نه نماز، خبری از فین فین 
نمانده بود توی صداش، به تعجب چراغ دِم درِ را چراغ حیاط را چراغ تک تک 
پنجره ها را که می شد دید چک کرده ؤ گفتم نیاز یعنی چی، گفت بیا برویم خانه 
چایی میوه شیرینی خدمت باشیم، اصرار داشتم نه، که باید تندی بروم خانه، از 
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راه آمده ام شما را هم خسته می کنم، اصراری نکرد، گفت پس بروم یک چایی 
تازه دم بگذارم خستگی ات دربرود، و راه افتاد، گفتم خب نگفتی نیاز چی هست، 
گفت حاال می گویم، و دِم درِ خانه هشدار داد که زنگ نزنی یک وقت، اولین چراغ 
را که روشن کرد بعد برو زنگ بزن، و رفت اما در را باز گذاشت، دیگر هوا تاریِک 
تاریک شده بود ؤ خانه هنوز توی تاریکی بود، پس ابدل خانه بود ؤ داشت نیاز 
می برد، توی لندن چی، هنوز آیا عصرست ؤ مارتاؤ ماریا در حال آماده شدن برای 

شبی تازه، و مستشرقی کهنه اند، شاید، مارتای من، ماریای عزیز

فصل بی ترتیبی که باید تمام شـود
            چشم که باز کردم همه جا روشن شده 
بود ؤ به لبخندی لب هام کشیدگی داشت، تو گفتی که خوابی دیده باشم خوابی 
خوش، آمدم از جا بلند شوم که چشمم ناخواسته گرفت به شان ؤ دیدم چندتایی 
براق تخت تکان می خورند، چشم تنگ  لبه ی  لکه ی سیاه ؤ محو دارند روی 
کردم، حرکتی دادم به تن ؤ خودم را کشاندم جلوتر، چرا خودم حدس نزده 
چرا حدس  بود، خودم  هم  غیرمنتظره  شاید  به نظر  لبخندم خشکید،  بودم، 
نزده بودم، همه ی چیزهای سلول این چاردیواری مفلوک انگار قابل پیش گویی 
شده باشد پس چرا حدس نزده بودم اما چه چیز را، مگر این حرف ها را به 
شیث گفته بودم، نه، نکند توی خواب حرفی زده باشم، یعنی می شنوند آیا، 
یعنی ممکن ست ببینند، نمی فهمم، می پرم از جا ؤ فریاد می زنم »من این ها را 
نگفته ام ـــ تکرار می کنم شان داد می زنم بارهاؤ بارها تکرار می کنم این ها را 
من نگفته ام، من این ها را نگفته ام، هی فریاد می زنم ؤ هی تکرار که نگفتم من 
نگفته ام من تا نفس بریده به ناچار بیفتم روی تخت   ؤ نفس نفس  زنان انگار تنم 
از درون بسوزد حس می کنم جابه جای حنجره ام آن دیوارهای حنجره آن جا 
که معبرهای بیرونی ؤ درونِی نفسم وصل می شوند به هم که هجوِم هواهاِی 
به  می پیچند  دهانم  از  عبور  حین  می رسند ؤ  سر  آن جا  از  سینه ام  محبوِس 
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زبان ؤ به دندان هام تا معنایی درست شودؤ بگوید من درد دارم، همان جا انگار 
لزج  مایع  آن  مثل  مثل خون  باشد، حس می کنم گرم ست، چیزی  شکافته 
حیات دارد روش می خشکد اما من این ها را نگفته ام، فکر می کردم چیزهای 
توی سرم وقتی تو بشنوی شان ملبس اند به تن پوشی موزون ؤ متناسب گاهی 
به حریری که نوازش می کند آن مجاری انسانی را ؤ گاهی به کالهخود ؤ زره ای 
تا بخراشد آن سطوح گوشتی بی دفاع را »من این ها را نگفته ام ـــ اما انگارکه 
حرف های توی سر آدم هم شنیده می شوند، سرم را یک وری می کنم می بینم 
لبه ی فلزی تختم در  آن سیاهی ها پِی چیزی شاید متعاقب دستوری روی 
حرکت اند، می روند می آیند، گاهی توی برِق آن لبه ی فلزی نادیدنی می شوند، 
خیاالتی، اما، این ها را من، آیا فقط وهمند، دست بلند می کنم ؤ به بلندکردن 
دستم متواری می شوند، انگشت می گیرم جلوی راه فرار یکی شان ؤ بیچاره انگار 
انگشتم ادامه ی راه فرارش ست می دود روی پوستم، دوری می زند دور انگشتم، 
می چرخانم انگشتم را ؤ جلوی چشم هام می گیرمش می بینم چه قدر دلم تنگ 
این حیوانات بوده تنگ این جفت های متعدد دست ؤ پا تنِگ سر بزرگ سیاهش 
که انگاری بی هیچ انتظاری چسبیده ست به اندام های دیگرش، برمی گردانمش 
روی لبه ی تخت ؤ آن دیگران می بینم برگشته اند، آیا فقط خیاالتند این ها، آیا 
تشخص آن تمنای دیشبی ام نیستند که گفته بودم همه جا هستند هرجایی 
توی هتل ها خوابگاه ها خانه ها ؤ هزاران جا ؤ بی جای دیگر که من مقیم شان 
بودم، اما چرا این جا توی این همه سال نبودند، حاال که هستند، واقعِی واقعی آیا، 
آیا واقعن هستند، به پرسیدنش انگشت راست کرده می کشم روی لبه ی تخت ؤ 
یکی شان را می گیرم به زیرش ؤ رد می شوم، نقطه ی سیاه ؤ لکه ی درهمی می بینم 
چسبیده ست بر لبه ی تخت اما »من این ها را نگفتم ـــ تمام گلوم می سوزد، 
بلند می شوم لنگری می خورم، دستم انگشتم را می کشم به شلوارم ؤ صندلی 
را با دست دیگرم پرتاب می کنم، تخت را می گیرم ؤ می کشمش سمت خودم 
برش می گردانم هلش می دهم توی دیوار، با صدا می خورد به دیوار ؤ برمی گردد، 
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لگدی می زنم، نای فحش دادنم نیست، همه جا را لگد می زنم مشت لگد که 
لنگه اش دررفته می افتد کنار تخت، می گیرمش ؤ بی لحظه ای  دمپایی ام یک 
با هر آن چه توان  مکث پرتابش می کنم می خورد به المپ، بامب، می ترکد، 
دارد صدا می کند از لباسی به لباسی دیگر، و ظلمات، ظلمات می شود سکوت، 
از  خرده شیشه هاش همه جا، از فرق سر ؤ لباس هام، از کف زمین ؤ احتمالن 
روی اشیای به هم ریخته ی اتاق تا هر کجا تصورش کنی پخش می شود، صدای 
اول  تو  از دریچه می افتد  اندک نوری که  بلند می شودؤ توی  آشنای دریچه 
چشمی ؤ بعد دهانی دیده می شود اما کدام دهان ست این، مال کدام یک از 
آن دهان های مادرجنده ست این »چی کار می کنی میم عین ـــ می دوم سمت 
دیوار ته سلول، المِپ بیروِن پنجره را روشن می کنند، آن جایی که خودش هم 
مسقف ست، آن جایی که سلول بزرگ تری ست تا این سلول های دیگر را درون 
خودش حبس کند، نور می ریزد توؤ منی که فکر می کردم پنهان شده ام توی 
ظلمات را شوکه می کند تا بدوم سوی سنگ خالؤ بنشینم روش، صدای پشت 
دریچه چندبار دیگر هم می پرسدؤ من سرم را می کنم الی دست هام تا نبینم تا 
نشنوم که داری چه کار می کنی تو میم عین، داد می زنم »من این ها را نگفتم ـــ 
دریچه را می بنددؤ ِهری، می رود، به دنبالش نور بیرون پنجره را هم خاموش 
باز ظلمات شود، ظلمات می شود، تکیه می دهم به دیوارؤ حس  تا  می کنند 
می کنم مثانه ام پُر شده دارد لبریز می کند، باید بشاشم، باز هزارمرتبه خدا را 
شکر که ظلمات شد وگرنه باید دنبال تک تک مورچه ها می گشتم ؤ تک تک شان 

را به انگشت واصل می کردم به درک، باز خدا را شکر

شـِب شهرستـان
                          کوچه دیگر تاریک شده ست، غیِر نورهایی که از پنجره های 
منازل می زند بیرون منبع نور دیگری نیست اما حیف عروس درِ خانه اش را باز 
گذاشته وگرنه می شد همین ورها یک گوشه کناری شاشید، مثانه ام فشار می آورد، 
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گردن می کشم ببینم آیا ابدل از نیازش فارغ شده یا نه، نه، خانه تاریک ست 
هنوز، دل می زنم به دریا ؤ می روم زنگ در را دنگ دنگ فشار دهم، دنگ دنگ، و 
صداش همراه نوری از آن سوی دیوار سوسوزده ؤ نشر می کند توی خانه به ترتیب 
پنجره پنجره پنجره تا توی هال خانه تا ابدل که از نیازش فارغ شده گوشی 
اِف اِف را بردارد ؤ بشنوم صداش هنوز گرفته ست »کیه ـــ با صداش می بینم بغض 
دارم، دلم گریه می خواهد اما برادر بزرگ تر حِق گریه ندارد پس مکث می کنم 
شاید فروکش کند این بغض پس مکث می کنم شاید این سرخِی تِر چشم ها بعِد 
شنیدن صداش فرو بنشیند پس مکث می کنم تا دوباره صداش بپرسد کیه تا 
شاید بشود فریاد زد منم، منم برادرت اما می گویم »ابدل، منتظر کی بودی ـــ 
که فریادش ناگهان طنین می اندازد توی بدنه ی مکانیکِی بلندگوؤ سوت می کشد 
عینهو آن لرزه ها بعِد نود دقیقه سکوت تردید دلواپسی یا شاید هم اشتیاق در 
آن دقایق واپسین عینهو آن لرزه ها که تیمش گلی می کاشت توی دروازه ی 
حریف ؤ درست قبِل تصاویر آهسته قبِل ظرایف حرکات تیمی قبِل آن ضربه ی 
گل ، عینهو آن لرزه ها که کل خانه را توی خودش مچاله می کرد در طول ؤ 
عرض کوچه فریادش طنین انداخت تا من ناچار به جای رقیِب مغلوبش بعِد 
نود دقیقه سکوت بشکنم، و بنالم »در را باز کن بی شرف ـــ تا صدای دکمه ی 
اِف اِف یک بار از توی بلند گو ؤ یک بار از پشت در از سوی زبانه اش بلند شود تا به 
تبعیتش درِ بازشده را هل بدهم بروم داخل که عروس گفته بود صدای سوت 
کتری، و کلید یدکی را ابدل داده بود بهش تا در نبودنش سری بزند به مادر، 
و عروس نان خریده بود ؤ می گفت صدای سوت کتری کالفه اش کرده وقتی در 
باز شده، و این ها مال همان وقت هاست، حاال حیاط خانه در کنار درخت مو به 
سکوتی شکل می دهد مطابق خواسته های آقای خانه، مطابق خواسته های ابدل 
حیاط ؤ خانه در سکوت نشسته اند، چشم می گردانم آن جعبه ی سیاهِ پشت 
پنجره را بجورم اما نیست ؤ فقط سایه ای حتمن سایه ی ابدل به سرعت ؤ درهم 
رد می شود از پشت قاب پنجره ؤ تق، صدای دستگیره ی در ؤ چرخیدِن در روی 
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پاشنه ؤ آن نور بسیار که می ریزد توی حیاط، و تا عادت کنم به پُرتوانِی نور، 
تندی سایه اش می زند بیرون ؤ برهنه پا می دود تا درون آغوشم تا بشناسمش تا 
حین آداب دیده بوسی صداهای مان را تو خوبی ؤ من خوبم های مان را ناشنیده 
بگذارم ؤ یک لحظه ببینم که شادم که ببینم این شادی دارد حوِل هر دوتای مان 
چرخ می زند که ببینم حس دلخوشی ایستاده ست روبه روم انگارکه سروی برابر 
سروی دیگر، بو می کنمش، برادر کوچک تری که براش برادری نکرده ام در کنار 
شاخه های درهم پیچیده ی انگور، بو می کنمش، دنبال بوی جوانی آن کسی که 
نه من دیده بودمش نه او، توی حیاط خانه ای که خاطراتش گم نمی شود دنبال 
بوی آن کسی که باید کنار هر دوتای مان بایستد ؤ من حدس بزنم هر کدام 
از او چه ها به ارث برده ایم، و یا کدام خصیصه را کدام عادتش را ما من ؤ ابدل 
خواسته ایم تا پنهان کنیم همیشه، سروی برابر سروی دیگر اما آیا ابدل هم 
این بو را که می شنوم می شنود، آیا من ؤ ابدل وقتی چنین کنار هم در آغوش 
همیم بدل به آن انساِن دور از دسترسی نمی شویم که نه شناختیمش، و نه حتا 
می شود به یادش بیاوریم، آیا من ؤ ابدل درون این حیاِط ناچیز دو تا بدن نیستیم 
که کسی از یک بدن در دورها در دوردست ها جداشان کرده ؤ وانهاده شان به 
خود، دستی به موهای خیس از عرقش می کشم ؤ فشارش می دهم درون خودم 
می گویم چه قدر شبیه مادر شده ای ابدل، که آن چهره ی مردانه را به یاد ندارم تا 
شباهتش به او را نیز یادآوری کنم ؤ این شرمنده ام می کند، شرمنده از گفتنش 
می گویم دلم برات تنگ شده بود ابدل، می گوید دل ما دل نیست داداش، و 
هر دو ساکت می شویم تا سر هامان را دور کنیم از هم به نظاره ی آن یکی که 
تق تق صدای در که عروس ایستاده در آستانه اش سینی به دست می خندد، 
وزوزه ای در سرم می نالد که صدای در همیشه َدقُ لباب نیست که به قطع کردن 
سروهای باغ اشارت می کند گه گاه، برِق آن سینِی فلزی این را بشارتم می دهد، 
ابدل دعوتش می کند که بیاید داخل، بفرمایید تو عروس خانوم، و عروس کلیِد 
گم شده ی خانه مان ست انگاری خاطراِت آن حیاط را زنده می کند برام وقتی که 
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می خندد، توی آن حیاط در جمع خانواده ی کوچک مان، مِن نوجوان ؤ ابدلی که 
پی مورچه ها کف موزاییک های حیاط می چرخد، و مادر آن هم وقتی که دور بود 
از خانه خان بابا، عروس می خندید ؤ صدای ِکرِکر خنده هاش بلندؤ چنان بلند که 
دینارخانوم چادربه کمربسته کشان کشان با ِسیل توبیخ ها ؤ توهین ها سر برسد 
که الاالهه اللاله حیا نداری تو مگر عروس، مگر چه قدر بلند می شود خندید، 
چرا نمی روی پِی زندگیت، سرت را نمی کنی کنج خانه ات عروس، تو عروسی 
عروس، گِل تازه شکفته ای تو عروس، ِکی یاد می گیری زن شوی، صاحبخانه 
که بخندد زمان نمی ماند براش تا برسد به رخت ؤ روب کارهاش، و عروس که 
خنده اش نمی گذارد حرف دینار جمع ؤ جور شود زور می زند به حرفیدن که 
دینارخانوم جان مگر کارها رخت ؤ روب می شوند، و خودش قبِل همه می زند 
زیر خنده ؤ مجبور می کنند حتا دینارخانوم را که خنده  کنان بیاید بنشیند کنار 
مادر ؤ عروس گل بگوید گل بشنفد تا عروس باز بخندد که همیشه قبل حرفش 
می خندید »دینارخانوم جان، تو دلت این جا بود چرا من رو آق کردی، هان ـــ 
انگاری منتظر همین تعارف ابدل بوده، با لبخندی که قرارست خنده شود به 
زودی زود می آید ؤ گفتن ؤ واگفتنش را سر می گیردؤ از جوانیش از خانه ای که ما 
بودیم از بچه هایی که کوچه را سرشان می گذاشتند از سرسام حاجی توی گرما ؤ 
سرما که شماها مگر روز ؤ شب می شناختید از مالشمعوِن آن تابستان که رفت 
از جوانی مان از دیپلم از آن روزی که رفتم دانشگاه، و از مادرمان اما همه شان 
را تند می گوید ؤ تندتر می گذرد که این آخری تازه ست باِب همین شب ست، 
مزه اش آن قدرها از دست نرفته ؤ من هم نبوده ام تا وافی ؤ کافی بدانم از مشروح 
امور، که خدا بیامرزد مادرتان را بچه ها، غم آخرتان باشد، ایشاال عروسی تان را 
ببینم ؤ جای مادرتان مادری کنم براتان، خصوصن تو شازده گالب خان که نه 
گل بودی نه زالل، نبودی این همه سال شازده که خدابیامرز همش اسم تو ورد 
زبانش بود این آخری ها، »خدا بیامرزدش ـــ اما کدام اسم من عروس به کدام 

اسم داری دروغ می بندی تو
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اسِم من
         که اسم من میم عین ست اما همین میم عین هم اسم من نیست 
که این میم عیِن کذا در کذا را زندگی پیشکشم کرده عروس خانوم، که از 
آن ابتدا از آن وقتی که پدر ؤ مادرم اسمم را به شوخی ؤ شنگی نطفه بستند 
شکل نگرفته اسم من که این طور سهل ؤ ساده فرض می گیریش، اسم آدمی 
نیامده هاؤ  به  آدمی  اسم  دور،  خیلی  عروس  دورست  خیلی  گذشته هاش  از 
روزهای در راه بیشتر مربوط ست تا به هر چیز دیگری، عینهو اسم خودت که 
نمی دانیم چه بوده اصلن، فقط همین که گفتیم عروس کافی بوده برای مان که 
عروس زِن شرعِی حاجی فالِن خانه ی روبه رویی ماست، به همین هم قناعت 
کردیم اما اسم من گذشته ی دیگِر من هم هست، واقعی تریِن چیزها ست اسِم 
من عروس که دروغ می بندی به آن، که نمی دانی نام من فرزند مشروع ؤ ارشد 
مرحوم عین ؤ مرحومه عین نیست اما تو که نمی دانی حتا همین ابدل که تازه 
از نیازش فارغ شده هم نمی داند که نام من را حتا مادر هم آن شب به خطا 
گفت آن شب که گفت ول کن آن رادیو را، من خیلی خوب یادم ست اما شماها 
عین،  میم  نگفت  کنارم،  نشست  آمد  مادر  که  هنوز  هست  یادتان  چه طور، 
فقط گفت ول کن آن رادیو را، نصف شب که برنامه ندارد رادیو، می خواهی 
برادرت را بیدار کنی مگر، حتا بی که نگاهم کرده باشد گفت نگفتی چرا دیر 
رسیدی به مراسم، دیدم هر چه بگویم بهانه ست گفتم خدا خان بابا را بیامرزد، 
و رادیو را توی دستم گرفتم به بازی که متوجهش شد »کی گفته بود رادیو 
را بیاوریش تو ـــ گفتم مگر منع کرده بودید، گفت نه، بلند شدؤ رادیو را از 
دستم درآوردؤ برد بیرون، از پشت مشجر شیشه ها هیکلش پوشیده در لباس 
عزا سیاه تر از آنی بود که می فهمیدم، از این وِر قاب پنجره آمد تو ؤ رفت آن 
از پشت شیارهای طرح دار شیشه می دیدم که  برگشت،  بعِد مکثی  سوش ؤ 
سیاهِی هیکلش در حواشی پخش می شود، از هر شیار ؤ هر شکل شیشه که 
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رد می شد حاشیه های سیاه هیکلش از هم وا می شدند ؤ مرز های طبیعی تنش 
تند ؤ تیز ؤ منحرف می زدند از خودشان بیرون، انگار می کردم مادر آن هیکِل 
سیاِه پشِت پنجره هی توی خودش جابه جا می شود ؤ هی از مرزهای خودش 
دور می شود، انگاری دارد می پکد از درون که تق، دستگیره را چرخاندؤ آمد 
تو، دیدم در آن قاِب روشِن پنجره جز پریدن های گه گاهی شب پره ها حاال فقط 
سیاهی مستطیل شکِل رادیو مانده آن گوشه بی صداؤ بی حرکت که وزوزی توی 
سرم می نالید در انتظار فرداست در انتظار فردا در انتظار فرداست، پرسیدم چرا 
رادیو را گذاشتی آن جا پس، آمد نشست کنارم بی که توجه ای کند به سوالم 
یک چیزی را که الی روزنامه پیچیده بود گرفت سمتم، گرفتمش، پرسیدم این 
دیگر چی ست مادر، از وجناتش البته حدس می زدم کتاب ست، گفت باز کن، 
کتاب شهرنوش پارسی پور بود آویزه های بلور، پرهیب اندام سارا از کنار خاطرم 
گذشت، انگاری لباس سیاهی تن کرده بود که سایه اش آن جور محکم می نمود 
از پشت قاب پنجره، شاید هم عزادار بوده سارا، باید این را می گفتم به مادر 
اما نگفتم، یادم رفته بود به حرف های پدرش که گفت سارا قرارست شهید 
بزاید، پرسید »داستانش یادت هست که ـــ حین تورق به تایید سری جنباندم 
بعله یادم هست، »هوس کرده ام امشب برات حرف بزنم ـــ چه بگویم، باید 
یادتان مانده باشد که تمام شب از چهره ی مادر انتظار می باریده تا آن لحظه 
که گفت هوس کرده ام چیزی برات بگویم »حاال مردی شده ای برای خودت 
یعنی همان شده ای که باید ـــ و یک باره چهره اش از آن انتظار خالی شدؤ من 
نمی دانستم چرا، یعنی ترسیده بود مادر یعنی تمام کردِن عزیزی یکی از اقوام 
را می ترساند، پرسیدم چیزی شده مادر، چی  این قدر آدم  اطرافیان  از  یکی 
شده این وقِت شب هوس حرف زدن کرده ای تو، »چه می دانم، انگار اگر حاال 
نگویم هیچ وقت نمی شود بگویم  شان ـــ یک حرفی هست یک ضربُ لمثلی که 

روستاییان می گویند به هم
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ضربُ لمثل
   وقتی محصول می رسد نتیجه فرقی نمی کند هرچه باشد دهاتی ها 
به هم می رسند، کنار پشته ها ؤ  یک حرف همیشه ورد زبان شان ست وقتی 
اول  مال  صاحب  به  رهگذرست  آن که  دیگری  آن  جمع شده ی  خروارهای 
تبریک ؤ تبرک می گوید  ؤ بعد آن دعای ویژه را آن مثل ویژه را تکرار می کند 
رونده ها  بخورن  چرنده ها  بخورن  پرنده ها  ایشالال  باشه  مبارکا  »ایشالال  که 
می کنم  اقرار  ازشون ـــ  نشی  سیر  بخوری  تو  همه شون،  شن  سیر  بخورن 
معنای حرف شان را دقیقن ندانم چی هست ؤ چی نیست اما احتمالن آرزوی 
گرسنگی آدم را توی خودش پنهان دارد که اگر سیر شود آدم از کار ؤ بار ؤ 
زندگیش، حتمن ؤ حتمن نوبِت مرگش شده که سیری ؤ مرگ برای دهاتی ها 

انگاری هم ردیف اند با هم اما

پایان شب خان بابـا
              چرا این جا یاد سیری ؤ مرگ افتادم، این که مادر گفته بود 
اگر نگویم هیچ وقت شاید نشود گفت یعنی برای خاطر این بود، یعنی اگر پدر 
آدم بمیرد ممکن ست آدم سیر شود از زندگیش، که از دهنم پرید گفتم نه 
مادر وقت هست هنوز، زندگی خیلی پیچ ؤ تاب دارد تا تو از آن سیر شوی، 
بلند دیدم زد زیر خنده جوری که چشم هاش هم  که گفته نگفته به صدای 
می خندیدند، گفت احمق جان کی گفته من از زندگی سیر شده ام، می خندیدؤ 
تنش تاب می خورد به هر طرفی انگار با تنش هم بخندد که کی گفته من سیر 
شده ام از زندگی، صداش می خندید که کی گفته کی گفته که یک دفعه انگار 
دستوری از غیب برسد مکثی کرد ؤ خنده اش خشک شد، به یک باره سکوت شد 
اتاق، یاد مرگ خان باباش افتاده بود یا نهیبی از جایی دیگر بود که چهره اش 
را پراند از صورتش آن چنان که ترسیده خشکم زد، دیدم غریبه ای ست کنارم 
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نشسته، داغ شدم، ستون پشتم تیر کشید ؤ ایستاد، یک دانه ی عرق درشت ؤ 
سرد از فرق سرم لیز خورد تا کناره های شقیقه ام، دستی کشیدم روش، یاد مرگ 
پدر چه گونه ست مگر، به زمزمه گفتم »مرگ پدر چه طور آدم را از خودش گم 
می کند ـــ که نگاهی انداخت به من، همان چهره ی همیشگیش بود، چشمانش 
را چند ثانیه بست ؤ بعد به آرامی باز کرد، دیگر نمی خندید اما دیده اید چه طور 
بدن تان  تن تان  بخندید  نخواهید  دیگر  آن وقت که  طوالنی  خنده ی  یک  بعِد 
چه طور تا می کند با شما، همان جور شده بود مادر، ترسیده بود، تک تک اندامش 
با ترس سازگار شده بود، با این که نمی خندید اما هی صدایی اصواتی از دهانش 
خارج می شد ؤ دهانش انگار قرارست روح از آن بزند بیرون باز مانده بود، گه گاه 
لبخندی می افتاد کنج لب هاش اما شکل صورت از خنده فاصله گرفته بود، دیگر 
نمی خندید فقط تنش را به طرفین کش می داد ؤ آن صوت گم شده در صدای 
آدم ها توی دهانش می پیچید، و این ها تا تمام شود زمان می خواست دقایقی 
شاید بیشتر شاید کم تر دقایقی باید می گذشت تا دوباره سکوت کامل شود تا 
مادر دوباره همان شود که بگوید »خدا نکشتت با این فکر ؤ خیاالتت ـــ لیوان 
چای را به دهان برد اندازه ی چندجرعه که داشت به سکسکه می افتادؤ من 
عینهو احمق ها که کارخرابی می کنند جراِت حرف زدن نداشتم اما مگر می شد 
آن خوشحالی ام را هم پنهان کنم که مادرم سیر نشده از زندگیش، شنیدم 
گفت باید بهت می گفتم »این ها را قرار بود قبِل رفتنت بگویم اما تو رفتی ؤ نشد، 
هرچند اصراری هم نبود زودتر بگویم اما اما وقتی خاک می ریختیم روی خان بابا 
دیدم نه دیگر اضطرار دارد گفتن شان که جز من دیگر کسی نمی داند این ها را، 
گفتن شان عین تقسیم سهمُ الرثت ست اما باید فقط قسم بخوری تا فردا حرفی 
نمی زنی ـــ گفتم قسم می خورم مادر، »به خاک خان بابا که تازه ست هنوز قسم 
بخور تا فردا حرفی نمی زنی که دلم بشکند ـــ قسم خوردم گفتم مگر دل مادر 

را می شود شکست، گفت گوش کن »گوش کن
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داستان مادر
       از بعِد گورستان، از بعِد بازگشِت خیِل سوگوار پیرامونم را دهان های 
جنبنده ای فرا گرفته بود، در انتظار نگاه های من هر سو دهانی دهان هایی بود 
حرفنده تا چشم بچرخانم ؤ ببینم که حرف می زنند اما عجیب بود این، ندیده 
بودم این جور حراف شده باشند این مردم، از آشنا ؤ غیِر آن هر کس می رسید از 
راه چیزکی داشت بگوید، اشارتی نصیحتی فصاحتی اما عجیب بود، با این همه 
صدا خانه پُر بود از صدای مردگی ؤ هر صدا که می شنیدی آن صدایی نبود که 
باید، چیزی عوض شده بود در آن شب، اهل خانه هم آن نبودند که می شناختم، 
ابدل بی حرفی اضافه رفته بود بخوابد ؤ مادر با دو چشم رک زده نمی توانست 
خاموش بنشیند، هر طرفی صدایی بود، اصلن تو بگو صدای ناچیِز اصابت های 
گاه گدارِی حشرات با شیشه، اصلن انگاری حکم آن شب را به نام همین صداها 
زده بودند، صداهای مردگی، هر دهانی بی مکث ؤ بی ترتیب َسِر صحبت را از آن 
دیگردهان ها می دزدید ؤ طوطی وار ؤ بی جهت حرف به حرفش را ادا می کرد، مرگ 
خان بابا تو گفتی آن همه آدم را کرده باشد دهان ؤ واداشته باشدشان به حرف به 
حرفیدن اما حرف ها آنی نبودند که این بیچاره گوش ها می بایست به شان دل 
بدهند که بیچاره ها آن شب نمی شد صدایی بشنوند انگاری صدایی درخور نبود 
اما دیدم مادر نشسته کنارم، درست  بلند شوم  تا بشود شنیدشان، خواستم 
آن جایی که سابق بر این خان باباش تکیه می داد به دیوار، بی خیاِل بلندشدن 
گفتم بیاؤ همین یک شبه را آدم گوش کردن شو میم عین، بیاؤ خان بابای امشب 
شو که گوش می داد به رادیو، تو امشب آنی نیستی که بشود حرفی بزند که 
امشب شِب مادرست ؤ اوست که می شود بگوید که گوینده ست که گفت، چیزکی 
گفت ؤ بعد مکثی کرد عینهو تعمیرکاری ماهر تا حس کرد مشتری قرارست بپرد 
جلدی پرید ؤ آستین باال زدؤ آچار پیچ گوشتیش را کرد توی دل ؤ جگر ماشین ؤ 
زخمیش کردؤ یک عیبکی هم گذاشت روی ماشین ؤ افتاد به روال خودش که 
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سِر وقت می پردازم به کار تو، گفت تو شهری را نمی شناسی ، و رفت توی فکر که 
باید چیزکی می گفتم مثلن  اگر قسم نخورده بودم به خاک خان بابا حدالقه 
می گفتم که بی خیال شو مادر برو بخواب خسته ای اما من قسم خورده بودم ؤ 
باید منتظر می نشستم برای شنیدنش باید چند دقیقه چندین دقیقه باید تا خود 
سپیده الاقله الل می ماندم ؤ می شنیدم آن هم اگر دل می داد به گفتن که گفت 
بالخره، نه این که تو نشناسیش نه »اصلن هیچ کس با نام شهری نمی شناسدش 
حتا شوهرش هم بهش نمی گفته شهری حتا خود من هم بهش نمی گفتم 
شهری، همیشه نام کاملش را صدا می کردم، شهرنوش، بهش می گفتیم شهرنوش 
اما نه این که بدش بیاید از شهری، نه، نه این که توی صورتت نگاه کند بگوید به 
من نگو شهری، نه، این جوری ها نبود، فقط اگر بهش می گفتی شهری یا می گفتی 
شه اصلن صدات را نمی شنید، عادت داشت فقط به شهرنوش جواب دهد، باقی 
اسم ها که از شهرنوش می ساختیم را نه می شناخت نه می شنید، فرقی نداشت 
بگویی کبرا یا بگویی میترا که این ها با شهری براش یکی بودند، نمی شناخت شان ؤ 
جواب هم نمی داد به شان ـــ دوباره مکثی کرد، کشدارتر از اولی ؤ بعدش بی که 
نگاهم کند به دیوار خیره ماند تو گفتی به حرف های کسی آن ور دیوار گوش 
برای خاطر  اگر می گویم شهری  داد که حاال هم  نجوا جوابش  به  بعد  کند، 
همین ست تا نشنود تا نفهمد داریم درباره ی او حرف می زنیم »هرچند برای 
که  را  کتابش  بیشتر،  شایدم  برای سی  شاید  حرف ها  این  پیش ست  سال ها 
دیده ای، بیست سی سال بیشترست خودش را ندیده ام فقط همین کتاب مانده 
پیشم، هرروز هم دستش گرفته ام ؤ ساراش را از سر تا به ته خوانده ام، تمام این 
سال ها هر صبح که چشم وا کرده ام دیده ام همین سارا توی دست هام وا مانده، 
سطرسطرش انگار توی مردمک هام حک شده اما اگر بپرسی، نه امروز که هر 
روزی اصلن، توی این همه سال اگر می پرسیدی داستانش چی بوده می افتادم 
به تته پته ـــ اما تو داری سلیس حرف می زنی مادر، باید این را می گفتم اما خب 
نگفتم ؤ تنها شنیدم که می گفت همیشه می خواندمش، می خواندم ؤ می خواستم 
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به یادم نماند هیچ چیزش »می خواستم فراموشش کنم اما هرروز باور کن چشم 
که باز می کردم می دیدم عطش دارم تا ساراش را دست بگیرم ؤ شهری را از سِر 
نو بخوانم، اما تمام که می شد سر از کتاب که برمی داشتم می دیدم یک چیزی 
قوی تر از نفرت انگار از آن سوی پنجره تنم را به خارش انداخته، دلهره می گرفتم، 
سرخ می شدم، هر کاری انگاری هر کاری می شد می خواستم بکنم تا حرف حرِف 
داستانش از سرم بپرد، می افتادم به خاریدن دستم پشِت آرنجم پِس گردنم، 
می خاریدندؤ سرخ می شدند به ترتیب، انگشت کوچکه ام را می گرفتم روی شست 
آن یکی دست ؤ با باقی انگشت هام می افتادم به خاراندنش، می افتادم به خیاالت، 
به خیال آن که پوستم چی توش ست که می خارد ؤ چی توی ناخن انگشت هام ست 
که رفع ؤ رجوع می کندش، اصلن یادم می رفت از چی این جور شده ام ولی فقط 
تا فردا که فردای هرروزی می دیدم نه، سر از روی بالشت بر که می داشتم توی 
سرم چیزی صدا می کرد سارا منتظرست، انگاری صدای شهری بود این که صدام 
می کرد ـــ چرا نمی شود گوش ها را بست آن جوری که چشم ها بسته می شوند، 
چرا برای گوش ها پلکی مقدر نکرده اند، چرا دست باید گرفت به الله ی گوش هاؤ 
با فشار کشیدشان، »مگر همین دیروز این ها  را نخوانده ای، پس چیزی چرا یادم 
نیست، وسط خط ها، وسط باال ؤ پاییِن ماجرایی که شهری نوشته یادم نمانده 
چی قرار بوده بشود، شهری قرار بود چی بگوید که یادم نمانده، می گیرمش توی 
دست ؤ می بینم غریبه اند، می بینم همه شان نفرت اند، هر کلمه اش، همه شان 
ناامیدی اند، هر کدام شان، هرچه هم جلوتر می روم باز بدتر می شوند، ترس آورتر، 
به خودش هم گفتم قبل چاپش، آن روز همان اول دفعه که برام خواندش 
همین ها را بهش گفتم، گفتم از این چیزی که نوشته ای نفرت دارم شهری، گفت 
چرا، گفتم نمی دانم، چیزی نگفت، فقط گفتم این ها که نوشته ای من نیستم، 
باید اما همان جا تمام می کردمش، نکردم فقط گفتم نمی خواهم اسمش این 
باشد که هست، مثل آدم دزدها مثل آدم ندارها افتادم به پاش التماسش کردم، 
گفتم این من نیستم شهری، اسم من را از روش باید برداری، گفت باشد اما چی 
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بگذارم پس اسمش را، گفتم چه می دانم بکنش سارا بکنش مستانه، چه می دانم، 
گفت همان سارا خوب ست، شاید هم اشتباه می کنم ؤ این طورها نبوده ؤ شهری 
فقط می خواسته داستان من را بنویسد که یک چیز دیگر نوشته، چه طور بگویم ـــ 
نمی دانم، من که فقط گوش می کنم مادر، این تویی که می گویی، می گویی ؤ به 
یادم می آوری آن روزها همان روزی که پرسیدم خان بابا تو را هم چوب زده، و 
می خندی اما تلخ، و می گویی پیش خودت حساب کرده بودی پس وقتش شده 
»اما نه، نشده بود، تو سرت گرم درس ؤ مشقت بود، کتاب را که دادم بهت، دیدم 
نه حتا شوق، گفتم پس هنوز  نفرت  نه  نه کینه  نگاهت نیست  هیچی توی 
زودست بفهمی نفرت چه کار می کند با آدم، گفتم بگذارم یک وقت دیگر اما حاال 
دیگر ولی ات مرده پسر، مجبورم، تا کفنش خشک نشده مجبورم حالی ات کنم 
بعد از این فقط خودت هستی ؤ خودت، حقت ست بدانی عین سهمُ الرثت، باید 
را  از کجاش  اما  از کجا چشمه گرفته  بوده که داستانت  بفهمی وطنت چی 
نمی دانم، از کجا باید شروع کنم ـــ از هر کجا مادر از هر کجا دلت خواست بگو 
بگو که حرفش مدت هاست روی زبانت چرخ می زند بگو که یادت هست آیا 
آن روز که پرسیدی من هم چوب خورده ام یا نه، یادت هست، بعله »من هم 
چوب خورده ام، وقتی مادرجانم مرد، هنوز جنوب بودیم، توی بندر ؤ خان بابا 
سرش گرم تجارت بود عین همین اواخر، کارؤ بارش همین بود آخر، همه چیزی 
می خرید ؤ می فرستاد تهران، قبل ترش اما خودمان هم تهران بودیم، خان بابا ؤ 
برادرش حجره می چرخاندند که یک روز درآمد گفت برویم بندر، من اما هنوز 
بچه بودم، چیزی سرم نمی شد اما مادرجان که می فهمید هم نشد بفهمد، درآمد 
گفت بهترست کارشان دست خودشان باشد ؤ باید برویم جنوب، وقتی گفت 
را  معنی اش  که  برآمده  کبودی  کلفت ؤ  رگ  شقیقه هاش  کنار  دیدم  برویم 
برویم ؤ  گفت  خان بابام  مدرسه ای،  شاگرد  بودم ؤ  ساله  دوازده  ده  نفهمیدم، 
مادرجانم کوله بار بست ؤ راهی شدیم، شدیم اهل بندر اما نه آن جورها که باید، 
بندر اهل خودش را داشت ؤ اهل خودش را می خواست ؤ من درش نبودم، توی 
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مدرسه بچه تهرانی بودم ؤ نازک نارنجی، که چی، تک دختری ؤ طبق طبق ناز ؤ ادات 
را کی قرارست بخرد، غریبه بودم، خریدار نداشتم اول ها که اگر شهری نبود شاید 
همیشه هم غریبه می ماندم برای شان اما شهری بود، چند مرتبه باالتر از من 
درس می خواند ؤ خانه شان که دیواربه دیوار خانه ی ما بود شد بهانه ی آشنایی ما، 
چارشانه بود ؤ نترس تر از من، می دیدمش با اهل بندر لهجه می گیرد حرف هاش 
با  می گفت  می شود،  بی انعطاف  صاف ؤ  تلویزیون  مجری های  مثل  من  با  اما 
تهرانی ها تهرانی حرف بزنیم بهترست، کنارش که راه می رفتم انگاری یکی از 
خودشان حسابم می کردند ؤ خودبه خود می شدم اهل بندر، دیپلمش را نگرفته 
من هم رفتم دبیرستان، همان دبیرستان شهری، من سال اولی بودم ؤ شهری 
سال آخری، گمانم بعِد ثبت نام داستانش شروع شد از همان مهرماه، از همان 
اوایل سال تحصیلی به بهانه های جورواجور گروه گروه زن های رنگ و ارنگ از مرکز 
گسیل کردند بندر که چی، هیچ، موِج زن های جدید ایرانی به بندر هم رسیده 
چاررنگ ؤ  مجالت  توی  رادیو،  توی  تلویزیون ؤ  توی  اما  قبل ترش  بالخره، 
روزنامه های رسمی حرف ؤ حدیث شان می رفت که دوره دوره ی زن ها شده حاال 
که زن ها آمده اند حقوق وامانده شان را محقق کنندؤ چه ؤ چه، شعارهاشان خیلی 
دلبری می کرد اما محشرکبراش آن وقتی بود که زن های مادام اطوارشان هم سر 
شکل  آن  کوتاه ؤ  چسب ؤ  دامن های  کت ؤ  آن  با  سخنرانی،  جهت  برسند 
حرف زدن های شان جوری دل های دخترانه ی ما را پَر می دادند انگاری جهاِن 
روشِن فردا همین گوشه کنارهاست، هر سخنران چنان می تاخت که باورمان 
می شد هر کداِم ما در آن خوشبختی همگانی نقشی داریم، می گفتند دانشگاه ؤ 
جامعه االن به اندازه ی تمام زنان ایرانی جا دارد ؤ باید که هر زنی سری میان 
سرها باشد، که االن وقتش رسیده معلِم زن داشته باشیم مهندِس زن داشته 
باشیم، دکتر ؤ راننده ی زن باید داشته باشیم، که حاال همه چیز بین زن ؤ مرد 
یک به یک ؤ مساوی تقسیم شده ؤ باید ایام جدیدی ساخت با شعار یکی برای زن ؤ 
یکی برای مرد، این ها را بیشتر از من البته شهری می فهمید که تصمیم گرفته 
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بود نویسنده شود، اولش که گفت خنده ام گرفت، گفت چرا می خندی، گفتم تو 
می دانستی  مگر  آمدی  که  دنیا  هیچ چیز،  گفت  نویسندگی،  از  می دانی  چی 
چه طور راه بروی، نه، یاد گرفتی، اولش ادای راه رفتن درآوردی بعد یاد گرفتی، 
می روم دانشگاه یاد می گیرم، سال بعدش هم رفت، اول ها ادای نویسنده ها را 
درمی آورد، یک مداد ؤ یک کالسور چرمی می گرفت دستش ؤ هر هفته کتابی را 
که روی کالسور می گذاشت فقط عوض می کرد، گاهی هم از چیزهایی نوت 
برمی داشت که دیدم اِ راستی راستی شده نویسنده ؤ رفته دانشگاه تهران ادبیات 
بخواند اما قبِل رفتن، آخرهای تابستان بود گمانم، یک سر آمد خانه مان، تو شاید 
این ها را ندانی اما فکِر دوری از خانه ؤ دیار ؤ عزیزان کاری می کند با آدم که دلت 
می خواهد تک تک چیزهای ُدور ؤ بََرت را برداری بکنی توی چمدانت ؤ با همه شان 
اما جور دیگری ست، همین هم مجبورت می کند دوره  واقعیت  راهی شوی، 
بیفتی با یکایک عادت هاؤ لذت های عزیزت یک خاطره ی یگانه بسازی ؤ خاطراتت 
را بریزی توی کوله ؤبارت، بارها ؤ بارهاش برای خودم پیش آمده که می گویم، 
آن روزها هر چی به رفتن شهری نزدیک تر می شدیم انگار شهری هم افتاده بود 
پی همچین کاری، عصرها می آمد می نشست کنج حیاط ؤ می افتاد حرافی، از در ؤ 
دیوارِ خاطراتش باال می رفت، یک بار از دهانش پرید که دختر تو می خواهی 
چه کاره شوی، یک جوری پرسید انگاری اول بارست به من فکر می کند، حین 
گفتن دیدم از کنار شقیقه هاش رگی برآمد ؤ تندی هم نشست، یک چیزی توی 
خاطراتم شکست اما نفهمیدم چی، گفتم نمی دانم، فعلن که باید درس بخوانم، 
شاید من هم شدم تاجر، خندید که تجارت توی خون شماهاست، یک چیزی 
بشو حداقل خواستن توش باشد، گفتم چی مثلن، گفت مثلن بشو زینب بوپاشا، 
گفتم چی، گفت چی نه کی، گفتم خب کی، گفت زینب بوپاشا، گفتم کی 
هست، گفت بزرگ ترین زن آزادی ست توی جهان، یک همچین حرف هایی زد، 
بعد هم رفت تهران نویسنده شود اما نشد هیچ وقت بهش بگویم اصلن زینب 
بوپاشایی وجود ندارد که خواسته ای یکی شبیه او شوم، یا حداقل زینب بوپاشایی 
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که شهری توی سرش داشت آن نبود که باید، بعدها مجتبا گفت این را، وقتی 
از زینب بوپاشا پرسیدم خندید که کدام زینب بوپاشا، گفتم همان که بزرگ ترین 
زن آزادی ست توی جهان، گفت اصلن این وجود ندارد مگر آن که اشتباه کنی، 
منظورت جمیله بوپاشاست یا چه می دانم داری زینب پاشا را می گویی، گفتم 
کدام شان بزرگ ترین زن آزادی جهان ست، گفت فرقی نمی کند هر جفت شان 
یک همچین کسی ست، تو منظورت کدام شان ست، گفتم نمی دانم، که نمی دانستم 
منظور شهری کدام شان بوده، شهری وقتی رفت، فکر ؤ ذکر من هم شد همین، 
همین زینب بوپاشایی که نامش هم حتا بزرگ بود در نظرم که آن پاشای ته 
اسمش مغز آدم را توی سرش می کوبید ؤ نمی گذاشت فکر کنی که بالخره 
قرارست چی بشوی، که واقعن آیا قرار بود زینب بوپاشا شوم، بزرگ ترین زن 
آزادی، که وقتی به آزادی فکر می کردم یاد ُحر افتادم، بیخودی هم نبود این حر 
که زینِب اوِل اسمش آدم را یاد کربال می انداخت ؤ آزادیش هم یاد حر اما اتفاقی 
بود که یک روز گفتم بهترست مادر شوم فقط، وقتی همه قرار گذاشته اند یک 
چیزی شوند توی تقسیماِت جدیده، قسمت من همان بهتر که مادرشدن باشد، 
بشوم مادرِ حر که مادرِ حر بودن هم لذتی دارد برای خودش، می شوم مادر 
آزادی، روزهاؤ شب ها به همین مادرِ حر چسبیده بودم ؤ از اطرافم چنان غافل که 
قافله را انگاری باد برد یعنی مادرجانم را، ناگهان افتاد، انگاری تمام سال ها که 
بود  نشده  معلوم  معناش  هنوز  زن  که  تمام سال ها  بود  قسمتش شده  خانه 
دقیقه دقیقه ؤ ذره ذره اش جان مادرجانم را از داخل کاهیده بود تا به ناگهان برید، 
نه خان بابا ؤ نه من اصلن متوجهش نبودیم یعنی تا دکترها نگفتند ببریدش تهران 
حتا نمی دانستیم چه قدر حاد شده وضعش، دکترها می گفتند کاری از دست ما 
ساخته نیست ببریدش تهران، دلم شور افتاده بود ؤ حس می کردم دارد رنگ ؤ 
روی زندگی مان عوض می شود، هر روز که می نشستم کنارش ؤ خیره می شدم به 
ُجز  ُجِز چهره اش، حاال دیگر چیزی یادم نیست از آن اجزا اما آن روزها توی 
چهره اش دنبال چیزی بودم تا برام باورپذیر کند زن جدید قرار نیست این جور 
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بیفتد از پا، البته که توی چهره اش خبری از این حرف ها نبود حتا معنای همان 
زنی را هم که می گفتند زمانش طی شده نمی شد توی چهره اش بخوانم، باید 
تهران، رفتیم ؤ مهمان عمویم شدیم، حاج عمو  تهران می شدیم، دوباره  راهی 
عبُدلاله، بیشتر از سه ماه ؤ آخرش هم هیچ، بی نتیجه، گفتند ببریدش خانه 
بهترست تا این جا توی بیمارستان زجرُکش شود، آخرای پاییز رفتیم ؤ نزدیکای 
نوروز برگشتیم، تهران اما خیلی عوض شده بود، آن جا هم غریبه بودم ؤ شهری 
اگر نبود نمی دانستم چه طور قرارست آن روزها را تحمل کنم، شهری ؤ دوستانش 
از این سِر تهران تا هرکجای دیگرش را برام کرده بودند تفرجگاه، از دانشگاه 
فالن  به  یک شنبه ها  می شد،  ختم  ادبی  انجمن  فالن  به  شنبه ها  که  تهران 
میتینگ ؤ دوشنبه ها به زاغه گردی ؤ کمک های عامُ لَمنفعه، سه شنبه ها را ختم به 
بازارگردی می کردیم، چارشنبه ها که سرمان شلوغ بود، از این تئاتر ؤ آن سینما  
به آن یکی آوازخوانی ؤ پنج شنبه ها هم مثل هر چارشنبه، جمعه اما فقط کوه 
بود ؤ خانواده، دقیقه دقیقه اش برنامه ریزی داشت ؤ تهران را که جزیره ی ناآشنایی 
شده بود برام آشنا می کرد، تهرانی که دیگر شبیه آن تهران بنجل ؤ خاکی نبود 
که مثل هر کدام از ما مثل دخترکی تازه بالغ داشت شکوفا می شد داشت زیبا 
می شد ؤ می خواست مثل ما دخترها که زیبایی شان حاال دیگر جلوه ها داشت 
بود ؤ  ما  از  کدام  هر  که حاال شاید هم سن ؤ سال  تهراِن جدیدی  کند،  جلوه 
مسابقه ی زیبایی گذاشته بود با تک تِک ما، شده بود دوشیزه ای که با آن همه 
حرف جدید که هر زن یکی ست در برابر یک مرد می خواست خودش را توی 
تقسیمات زنانه جا بزند تا نویسنده دکتر مهندس خلبان وکیل وزیر یا هر چیز 
دیگری شود اما تهران دختر احمقی بود، خیلی احمق بود تهران که نمی دانست 
تک تک ما زنده ایم ؤ زنده ها جوان اند ؤ بعد پیر می شوندؤ بعد می میرند، تهران 
دختر احمقی بود وگرنه می شد زندگی بماند اما افتاد پی غمزه ؤ نفهمید بعِد 
غمزه براش عجزؤ عجوزگی می ماندؤ مرگش نخواهد رسیدؤ هی ـــ و این هی را 
جوری کشید انگار بگوید بگذریم پسرجانم، و برای هزارمین بار تکرار کرد تهران 
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از سرد ترین روزهای زمستانی رفته بودیم یک  خیلی احمق بود »توی یکی 
میتینگی که باز صحبت از زن بود، دستوُرلعملی که می گفت زن چه گونه باید 
نقشش را در آینده ی اجتماع بازی کند ؤ از این حرف ها که شهری دم گوشم 
گفت خب نگفتی قرارست تو چی بشوی بالخره، گفتم یعنی نگفتم تا آمدم 
بگویم می خواهم مادر حر بشوم، خجالت کشیدم، نفهمیدم چه طور اما دل زدم 
به دریا ؤ فقط زمزمه کردم من من می خواهم مادر شهید بشوم که یک دفعه دیدم 
شهری انگار برق گرفتش انگار نشنید یا شنید ؤ فکر کرد اشتباه شنیده با حالت 
عجیبی دوباره پرسید گفتی چی بشوی، گفتم مادر شهید که گفته نگفته دیدم 
حتمن  دختر  می شوی  حتمن  که  بوسه  هی  ماچ ؤ  هی  شهری ام،  بغل  توی 
می شوی، چی از این بهتر، سر شوق آمده بودؤ تا شب هزاردفعه بغلم کرد ؤ با ناز ؤ 
مادر  قربان  شهیدم شوم  مادرِ  قرباِن  قربان صدقه ام رفت که  نوازش هزاردفعه 
شهید ؤ ازین حرف ها، غافل از این که مادرجانم حالش به هم ریخته، همان جور 
که سراسیمه آمده بودیم تهران، سراسیمه راهی بندر شدیم ؤ جوری شد که نشد 
تا مدتی دوباره ببینمش، بهار که آمد مادرجانم از بین ما رفت ؤ فکرم از هر چه 
قرار بود بشوم خالی شد، آن سالی که مادرجانم مرد هوا گرم تر از همیشه بود ؤ 
باید تحملش  می گفتی تابستانی جهنمی در راه ست، جهنمی که به تنهایی 
می کردم، توی آن خلوِت خانه ؤ وسط آن خشکِی آه ها که خان بابا می کشید، فکر 
می کردم مادر از وقتی نیست خانه چه قدر بزرگ تر شده، چه قدر خالی تر شده 
خانه انگاری بین اسباب ؤ اثاثیه ؤ آدم فاصله افتاده ؤ نمی شود هیچ جوره پُرش کرد، 
انگار ُهرم جهنم آن تابستان گذاشته بود روی کشیدن خانه از هر طرف، هر صبح 
که چشم وامی کردی ثابت می شد بکنی که فاصله افتاده بین ساعت ؤ دیواری که 
ساعت برش ست یا بین همین دیوارؤ خودت فاصله زیادتر شده، می گفتی وسط 
سمتش،  بروی  می ترسیدی  سراب ست ؤ  حتمن  آشپزخانه  درِ  آن  صحرایی ؤ 
همه اش وهم بود آن روزهاؤ نمی دانستم حتا توی وهمم تا پِی دوای درمان باشم 
تا که شهری برگشت، شهری اما خوب بود، آِب روی آتش، روزها می آمد ؤ کلی 
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حرف ؤ حدیث جدید همراهش بود، از فکر ؤ خیاالت درم آورد اصلن گرما فراموشم 
شد که یک روز درآمد گفت از رویت داستان نوشته ام دختر، پشتم تیر کشید، یاد 
مادرجانم افتادم که حاال حتمن متالشی شده، سر راست کردم ؤ دیدم آفتاب 
فرق آسمان ست، بیچاره شهری آمد گفت یک داستانی نوشته ام درباره تو که 
می خواهی مادر شهید شوی، و داستانش را خواند، و همین شد تا امروز که تا روز 
روزست نمی خواهم توی چشمش نگاه کنم، اسمش را گذاشته بود اسم من، 
وقتی می خواندش دیدم انگاری کنار شقیقه هاش چندتایی رگ کبود باد کرده، 
گفتم شهری اسم من را بردار، یادم نیست انگاری گذاشت زینب یا یک فکری 
کرد ؤ یک دفعه داد زد نه، اسمش ساراست ؤ من هم هاجرش، هارهار خندید، 
داستانش را که می خواند بدم آمد، گفتم این داستان من نیست شهری، گفت 
می دانم، داستان من ست این، گفتم خوب شد اسمش را گذاشتی سارا، باز هم 
خندید خیلی خندید انگار بداند آخرین روزهای مان ست که آن جور می خندید، 
می خواست شکل خنده هاش را یادم بگذارد، بعِد رفتنش نشد باز ببینمش تا 
اما هوا دیگر سوز  نمانده دقیقن کی  یادم  پاییز،  زمستان شاید هم آخرهای 
برداشته بود ؤ دیگر به تنهایی ام توی خانه عادت کرده بودم، هنوز ساِل مادرجان 
نرسیده بود اما در ؤ همسایه سیاهم را درآورده بودند، شاید پنج شنبه بود که در 
زدند، سربه هوا دویدم توی حیاط بدون چادر ؤ چارقد زبانه را کشیدم ؤ در باز شد، 
پستچی بود، تا من را دید یک استغفُرلالهی گفت ؤ رو گرفت از در، بسته ی 
پاکت  امضا کنم ؤ غرغرکنان رفت،  را  داد یک جایی  تهران،  از  داشتیم  پستی 
شهری بود از تهران، تا باز کردمش صدای خنده های شهری از توی پاکت بلند 
شد، نگاه کردم، کتاب بود با جلدی سفید که یک طرفش باریکه ی سرخی داشت، 
رویش نوشته بود آویزه های بلور ، اسم شهری هم زیرش آمده بود، بدم نیامد، 
خوشحال شدم، چندتا داستان بود، حین ورق ورق زدن هام دیدم سارا را هم چاپ 
کرده، کفری شدم، انگار حیاط دور سرم چرخید، نشستم همان جا کنار بشکه ی 
نفت بیخ دیوار، باید می خواندمش، انگار صدای خنده هاش هنوز از توی پاکت 
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بلند بود، همان جا نشستم به خواندنش، تغییراتی کرده بود، اسم من را همه جا 
کرده بود سارا، دلم پیچ می خورد، فشار می آورد انگاری مثانه ام پر شده باشد 
نمی شد بلند شوم نمی شد تحملش کرد، همان جور چمباتمه پای دامنم را جمع 
کردم همان جا پای بشکه خالی شدم، باورم نمی شد این جور وقیح شده باشم اما 
هی پای دامنم را می زدم باالتر پشنگه ها ننشیند روش، از سِر شرم نمی شد سر 
بلند کنم، تمام شدنی هم نبود، دیدن آن کتاب ؤ پاکت پستیش توی دستم 
شرمنده ترم می کرد، خداخدا می کردم صدای خنده های شهری دوباره در نیاید، 
دعا می کردم تمام شود این رسوایی ؤ بپرم توی اتاق اما تمام که شد تازه قد 
راست کردم به دیدن آن همه که جاری بودند کف حیاط، پای دامن از دستم ول 
شد، تیرگیش از پایین پاهام مثل سایه کشیده می شد تا وسط های حیاط، مثل 
سایه انگاری شکل پاها ؤ دست ها ؤ تن خودم باشد البته با سری که مثل سِر 
سایه ام نبود، فکر کردم حتمن شلیک کرده اند بهش که منتشر شده این جور، هر 
لحظه بیشتر از پیش نشت می کرد مغزؤ سر سایه ام، گفتم اگر این همه خون بود 
دیگر حتمن جانی برام نمی ماند که صدایی انگار از باالسرم صدایی بلند شد عین 
صدای پریدن پرنده، صدای بال زدن پرنده درست آن وقتی که می خواهد بپرد، 
خیلی کوتاه ؤ خیلی با قدرت از باالی سرم از آسمان، از کجاش را نمی دانم، انگار 
کبوتری پر کشید ؤ غلطید توی آسمان، مطمئنم صدای بال بال زدنش را شنیده 
نبود،  خبری  نیست،  دیدم  صداش  سمت  چرخاندم  سر  که  تندی  اما  بودم 
هیچ کجای آسمان اما خبری نبود، توی محله هم یاد نداشتم کفتربازی باشد، 
خدا را شکر، پس کبوتری هم اگر بوده حتمن وحشی بوده ؤ از یک ناکجایی 
آمده، رفته بود حتمن، تندی دویدم توی خانه، دویدم توی حمام ؤ دامنم را 
کندم، لباسم را انداختم یک گوشه، برگشتم از گوشه های پنجره پرده را زدم 
کنار ؤ خیره ماندم به آن حجِم خیسِی کِف حیاط، نجاست در نظرم زیر گرمای 
آفتاب گسترده تر آمد، یک گالن بیست لیتری بنزین را انگاری خالی کرده بودند 
آن جا ؤ آفتاب داشت می پراندش، خیس ؤ بزرگ ؤ گسترده که تا ساعت بعد باید 
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جزوی از هوایی می شد که تنفسش می کردیم، دیدم توی آسمان یک چیزی دارد 
می پرد، معلوم نبود از آن جا که چی هست شاید همان کبوتِر توی حیاط بود که 
شدم،  خوشحال  می رفت  این که  از  می شد،  محو  آرام آرام  می زدؤ  نقطه  دیگر 
خوشحال شدم آن مرِد کفتربازِ مزاحمی که فکرش به سرم زده بود نباید وجود 
داشته باشد، پرده را انداختم، دیدم هنوز کتاب ؤ بسته اش توی دستم  ست، پرتش 
کردم ؤ از همان روزها انگار حالم تغییر کرد، سرم گه گاه به دوار می افتاد، حالم به 
هم می خورد اگر بوی دم شدن پلو می شنیدم، فکر می کردم سر ؤ صورتم دارند باد 
می کنند اما چرا، فکرم پِی جواب هی بی هوا از این سر خانه می پرید تا دم در 
خانه ؤ بی دلیل برمی گشت، آخرش هم رفتم درمانگاه، معاینه ام کردند، گفتند 
چیزیت نیست، گفتند چندتا تقویتی می نویسیم برات، حالم بهتر نشد، از ماهم 
گذشته بود ؤ عادت نشده بودم هنوز، ترس برم داشته بود، دوباره رفتم درمانگاه، 
گفتند عالئم حاملگی ست اما بگذار چندتایی آزمایش برات بنویسیم، نوشتند، 
جواب همه شان مثبت بودؤ می گفت حامله ام، گفتم ممکن نیست، دکتر هم 
همین را گفت، گفتم اما من خطایی نکرده ام، گفت می دانم، خودم معاینه ات 
کرده ام، دختری هنوز اما خب آزمایش ست دیگر، می گوید هستی، ماه دوم هم 
خبری از خون نبود، به گریه می افتادم بی دلیل، فکرم کار نمی کرد، رفتم درمانگاه، 
گفتم دکتر کاری بکن، افتادم به استغاثه که جان عزیزت ارواح گذشتگانت، گفت 
برو مادرت را بیار، گفتم عمرش را داده به شما، گفت خواهر برادر داری، گفتم 
نه، گفت خب برو پدرت را بیار، گفتم نمی شود دکتر، پدرم شنیده نشنیده سرم 
دیگر  آزمایش  کلی  نبود،  راهی  اما  زدیم  کلی حرف  می برد،  را گوش تاگوش 
نوشت ؤ جواب همه هم همان بود، حاملگی، نمی شد با آن دستگاه های عصر 
دقیانوسی جنین را دید اما می گفتند هست، دکتر گفت برو به پدرت بگو بیاید 
این جا، بگو دکتر کارت دارد اما نگو چه کار، چه کار می کردم، چاره ای نداشتم، 
یک  خان بابا  با  نبود،  چاره ای  بودم،  کرده  کم  وزن  کلی  مدت  آن  توی 
شنبه یک شنبه ای راه افتادیم پیش دکتر، دل توی دلم نبود، اگر مادرجانم بود 
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فرق می کرد، یک کاری می کرد، اگر می گفتم بی گناهم می فهمید، زن بود اما 
خان بابا چی، خان بابا چه می دانست از زنانگی اصلن، می ترسیدم دست روی 
شکمم بگذارم ؤ ناغافلی دهان باز کند بگوید خودت را به حماقت نزن دختر، چه 
داشتم،  تهوع  حال  من ست،  خوِد  درون  ننگت  لکه ی  بی گناهی،  چه  گناهی 
می ترسیدم دست بگذارم روی شکم ؤ ناغافلی حتا از آن چیزی که داشت اتفاق 
می افتاد خوشم بیاید، فقط به خان بابا گفتم دکتر با شما کار داردؤ سالنه سالنه 
راه افتادیم که دکتر نگفته چه کار، نه فقط گفته با شما باید حرفی بزند، بیچاره 
فکر هم نمی کرد چه کار می تواند یک دکتر با او داشته باشد، توی مطب هم دکتر 
هی حرف پشت حرف می آورد ؤ خان بابا سیخ تکیه داده بود به صندلیش، درست 
نمی فهمیدم دکتر از چی حرف می زند، بعضی چیزها را می شنیدم ؤ بعضی ها را 
حدس می زدم، از آزمایشات ؤ معاینات حرف می زد ؤ از این که دختر بی گناه ست 
تا بالخره آن چیزی که باید را گفت، گفت معلوم نیست از کجا اما یک، نگفت 
جنین که اصلن جنینی ندیده بودند گفت چیزی توی رحم دختر تان دارد رشد 
می کند، حاال معلوم نیست از کجا، خودم صدبار معاینه اش کرده ام که خان بابا 
گره ای انداخت توی ابروهاش ؤ پرسید، یعنی دختر من حامله ست، دکتر یک 
مکث طوالنی کرد ؤ بعد شمرده شمرده جوری که کلماتش را از توی دهانش 
می شد ببینی گفت نمی دانم حامله هست یا نه اما بعله، دختر شما یک چیزی 
توی رحمش هست، دیگر مطمئن بودم خان بابا یک کلمه از حرف های بیچاره را 
نمی شنود، آن قدر که دکتر مطمئن بود من بی گناهم خوِد من نبودم، هی پشت 
هم می گفت مطمئنم بی گناه ست، این یک چیز نادر پزشکی ست، معاینات چیز 
دیگری می گوید ؤ این چندتا جمله را بدون ترتیب هی تکرار می کرد، سرآخر 
گفت مثل یک معجزه می ماند این ، هنوز نگفته بود عین مریم مادر مسیح که 
دیدم خان بابا بلند شد ؤ از اتاق زد بیرون، بی خداحافظی، تا خان بابا بلند شد 
ناخودآگاه من هم از جا پریدم اما از اتاق که رفت بیرون نتوانستم قدم از قدم 
بردارم، بالخره که چی، باید می رفتم خانه یا نه، دکتر کلی دلداری ام داد حتا 
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گفت می خواهی با تو بیایم خانه، نه، نمی خواستم، که چی بشود، آن لحظه که 
ما دو تا تنها می شدیم دیر یا زود سر می رسید، چرا عقب می انداختمش، دختر 
توی این کشور بی خانواده اش می افتاد به دام ددهای کت ؤ شلوارپوش، همه اش 
حرف بود که یکی مرد یکی زن، کافی بود سقف باال سرت نباشد آن وقت یکی 
از تعداد همان زن هایی که  مقامات دولتی به شمارش آورده بودند کم می شد، 
برابری  بود که یک مردؤ یک زن،  نیامده  بدم  این جمله آن قدر  از  هیچ وقت 
مساوات چرند پرند، تا برسم خانه هی این جمله را تف ؤ لعن می کردم، در خانه 
را باز گذاشته بود، رفتم تو، دیدم پیژامه اش پاش ست ؤ دارد وضو می کند، من را 
سر  دیدم  شد  تمام  که  کارش  سروقت سجاده اش،  رفت  گذاشت  دیده ندیده 
گذاشته روی سجاده ؤ هی نام مادرجانم را صدا می کند انگاری گریه هم می کرد، 
چه قدر طول کشید را نمی دانم، آن قدر نام مادرجانم را سر سجاده گفت ؤ گریه 
کرد که خوابش برد، آخرش قرار بود چی بشود، از سکوت خانه من هم خوابم 
برد، نمی دانم چه ساعتی از خواب بیدار شدم اما هوا تاریک روشن بود، گیجاگیج 
بلند شدم برقی روشن کنم که صداش امر کرد بَِتَمرگ َسِر جات، نشستم، اول 
ندیدمش، از روی خشمی که توی صداش بود نفهمیدم حتا صدای خان بابایم ست، 
چشمم به تاریکی عادت که کرد فهمیدم، گفت بشین سر جات ؤ هر چی شد 
خفه باش، جرات حرف زدن که نداشتم، نه گفتم چشم نه گفتم چرا، حتا فرار هم 
نکردم، راضی شده بودم به رضای خان بابا، پرهیب سایه اش بلند شد ؤ به ناگهان 
تاریک شد همه جا، چیزی انداخته بود روم، لحاف مادرجانم شاید، شاید چادری 
بود اما بوی تن مرده پیچید توی دماغم، یک آن عق زدم، بعدش را دیگر از بر 
آن چه  می دانستم چه خواهد شد،  بود ؤ  از خاطراتم  که همه اش جزئی  بودم 
نمی دانستم آن بود که مادر آن وقت ها ازش می خواست که من را بپوشان که 
بپوشان من را یا نه، اما مرا پوشاند، بپوشان مرا، می لرزیدم آیا، نمی دانم، سر ؤ 
صورتم را گرفته توی دست ها ؤ منتظر ماندم آن ضربات، با چی قرار بود بزند، با 
هر چی، باید فرود می آمد اما با چی، با چوب با زنجیر با شلنگ که فرود آمد اما 
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چی بود، فقط می زد ؤ نمی شد گفت با چی، نمی شد حتا گفت چه قدر، با اولین 
ضربه هاش خوابیدم کف اتاق ؤ با هر ضربه فقط فریاد کشیدم، خان بابا هم فریاد 
می کشید، با هر ضربه فریاد می کشید بی شرف، دوباره فریاد می کشید بی شرف، 
می شنیدم می گفت بی گناهی هان، و می زد، فریاد می کشید ثابت کن خب، و 
می زد، فریاد می کشید بی شرف، خب ثابت کن بی گناهی، و می زد، من هم فریاد 
با هر  یعنی چه،  نمی فهمیدم  بیرون که  ته حلقم می زد  از  می زدم، صداهایی 
ضربه اش چیزی از گلوم بیرون می پرید ؤ فکر می کردم چه طور قرارست ثابت کنم 
بی گناهم، سر ؤ صورتم خیس شده بود، خیس اشک ؤ خیس عرق شده بود تنم 
اما خان بابا هی با ضربه هاش به یادم می انداخت باید ثابت کنم، فریاد می کشید 
که خب ثابت کن، آن چیز را فرود می آورد ؤ داد می کشید بی گناهی هان، و باز 
می دود ؤ  که  مردی  مثل  حرف هاش،  به  می کرد  اضافه  دیگری  چیز  می زد ؤ 
می زد ؤ  حرف  شکسته شکسته  بشنوند،  دیگران  را  حرف هاش  می خواهد 
نفس نفس زنان کلماتش را می ریخت بیرون، هر چه بیشتر طول می کشید صدای 
خان بابا بیشتر تغییر می کرد، شکل هوا می شد انگار بی معنی می شد انگار دستگاه 
تایپی که دکمه هاش در طول نوشتن از کار بیفتند هی حرفی از کلماتش خالی 
می شد ؤ هی معنی حرف هاش کم تر ؤ کم تر می شد که یک باره جای آن که آن چیز 
را فرود بیارد با لگد کوبید بهم ؤ بی هوا لگدش خورد زیر شکمم ، ناخواسته جیغی 
زدم ؤ فریاد که آخ بچه ام، بچه ام مرد، و ساکت شدم انگار تمام خانه سکوت شد، 
دیدم نمی زند، خود خان بابا هم تکانی خورد انگار وقتی صدام را شنید، فریادی 
زد ؤ شنیدم که افتاد، گریه ام گرفت، به صدایی نه بلند نه غیِر آن افتادم به گریه ؤ 
نفس نفس زنان وسط هق هِق گریه هام صداهایی از حلقوِم شاید خشکیده اش 
می زد بیرون که نمی فهمیدم شان، حین گریه یکهو دیدم دلم به حال خان بابا 
بیشتر از حال خودم می سوزد اما چنان چوبی خورده بودم که جاِن جدا کردن 
بندی از بندهای تنم نبود، برای اولین بار یقین کرده بودم که مادر شده ام ؤ همین 
هم به گریه انداختم، کدام گناه کدام بی گناهی کدام گناه اصلن، همین شاید 
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خان بابا را هم ترساند ؤ کوتاه آمد، معلوم بود، هر کدام یک گوشه ای افتاده بودیم 
گریه  بلندبلند  می زدیم ؤ  شیون  می کردیم،  صدا  هم  از  متفاوت  الحانی  به   ؤ 
که  شومی  بوی  بو  شاید  بود  اتاق  توی  ناخوشایند  چیزی  حس  می کردیم، 
می شنیدمش ؤ باید یک کاری می کردم تا تمام شود، آن شومی که افتاده بود روی 
خانه مان را باید تمام می کردم هرجور بود، چاردست ؤ پا هرجور بود راه افتادم، 
تاریک بود ؤ من چنان گیج که راه را از بیراه نمی فهمیدم، باید تمام می کردمش، 
کشان کشان از آن جایی که بودم از آن جایی که صدای خان بابا شنیده می شد دور 
می شدم که سرم گرفت به جایی، در بود، درِ اتاق، به هر زحمتی دست برده 
دیدم  زدم ؤ  را  برق  افتان ؤ خیزان دکمه ی  بلند شدم،  گرفته  را  دستگیره اش 
خان بابا افتاده کف اتاق به حالت غش هی تنش هی دستش می پرد، ضجه ای 
زدم ؤ شنیدم زنی به صدای من گفت نمیر خان بابا، خالف فریادهاؤ تهدیدهاش 
خان بابا حرفی نمی زند دیگر، دوباره شنیدم نمیر خان بابا، تکیه دادم به دیوار ؤ 
نمی دانم روی زمین می رفتم یا روی دیوار خودم را می کشاندم، نمی دانم حتا 
چه جور رسیدم به آشپزخانه، آخر تاریک بودؤ جان نداشتم، حال عجیبی داشتم، 
یک دستم روی سرم بود ؤ آن یکی دستم زیر شکمم را گرفته بود، پاهام نا 
نداشت تن نحیفم را ؤ آن چیز دو ماهه ای را که نمی دانستم چی هست تحمل 
کند، چرخیدم ؤ تنم را تن الجان ؤ لهیده ام را اندوهِ پنهاِن الی پیرهنم را پهن 
کاشی های کف آشپرخانه کردم، سرد بود، خوش، حس کردم زنده ام، چشم 
بستم، صدای ناله های خان بابا نیمه کاره ؤ نیمه جان هنوز وسط نفس کشیدن هاش 
می آمد، همه ی چیزها شده بودند صدا اال همان سرمای کاشی ها که انگاری 
مرهمی برای لهیدگی گوشت های پشتم بود، خودم را از پشت سراندم روی 
کاشی ها ؤ توی تاریکی جلو رفتم، تنها یک اندازه تنها یک ذره یک وجب از 
آن جایی که بودم جلوتر می سریدم ؤ حاال به هر میزان، جلوتر تمامن توی تاریکی 
پنهان بودؤ من فقط جلوتر می سریدم هر بار یک ذره یک اندازه ی ناچیز یک 
هیچ تا برسم به کمد ها، دستم را پرتاب می کردم ؤ اگر لبه ای نبود تا گیر آن شودؤ 
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بِِکشانََدم باال پس می افتاد کف آشپزخانه ؤ می شد فشاری برای پیش تر رفتنم، 
هی این دست ؤ هی آن دست ؤ هی کاشی های سرد کف، نگاهم به سقف بود البته 
جز سیاهی نبود ؤ سری هم نمی چرخاندم، جرات آن که نگاهم ناخودآگاه بیفتد 
به برآمدگی ناچیز شکمم حتا با من نبود، برآمدگی اما نه آن قدرها دوماهه بود ؤ 
نه آن قدرها که جلوه ای کند اما نگاه کردن به همان هم جرات می خواست، سرم 
گیج می زد، این که تکانی نمی دیدم از آن برآمدگی هم انگار بی تاثیر نبود بر 
تکان  کی  بچه  که  پرسید  ازش  می شد  بود،  زنده  مادرجانم  کاش  سرگیجه، 
می خورد، نکند مرده باشد، همین هم بیشتر می ترساند من را، آن وقتی که هنوز 
توی لحاف سابق مادرجانم پیچیده بودم، صدای نفس نفس زدن های خان بابا انگار 
انبوه صداهایی بود که از توی شفیره می شنیدم اما سیاهی بی اندازه ی آشپزخانه 
آن پیچاپیچی صدا را می گرفت ؤ صدایی در وضوح کاملش به گوشم می گفت 
بچه ات مرده مثل خان بابا که دارد می میرد، می ترسیدم ؤ خودم را تندتر روی 
کاشی ها می سراندم اما چرا فریاد نمی زدم بچه ام مرده، اصلن چرا حرفی نزدم به 
هر اندازه اصلن هر چه، هر ذره که جلوتر می رفتم احساس می کردم فقط دارم از 
لحاف مادرجانم بیرون می زنم که هوایی تازه یا چیزی از هوای تازه بیرون فقط 
کمد  شاید  جایی،  به  خورد  یکهو  سرم  که  تنم  پوسِت  به  می کشید  ذره ذره 
آشپزخانه شاید هم نه، نفسی گرفته انگار تمام هوای اتاق را کشیدم توی سینه ام، 
دلم می خواستم همه چیز تمام شود اما صدای نفس نفس های خان بابا به شماره 
نیفتد، داشت می افتاد، نمی خواستم به یادم بیاید حامله ام اصلن هر چند ماهه، 
نمی خواستم چیزی هیچ چیزی از این روزها از ایامی که کتاب شهری رسیده بود 
دستم به یادم بیایدؤ بیشتر عذابم کند، نمی خواستم، باید دورتادور خودم را حس 
می کردم باید یقین می کردم این شب قرارست تمام شود که یادم آمد من مادر 
شهیدم، صدایی از درونم این را فریاد کشید مثل صداهای دورگه ی آن ها که تازه 
از خواب بیدار شده اند، توی سیاهی آشپزخانه فریاد زدم من مادر شهیدم من 
شهیدم را حامله ام، و دست گرفتم به کمد، تنم پیچی خوردؤ تندی بلند شدم 
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روی زانوها، دلهره داشتم، لحاف مادرجانم هنوز انگاری دور تنم پیچیده بود، 
کشان کشان لبه ی کمد را گرفتم ؤ تا کنار دیوار آن جا که دکمه ی برق می بایست 
آن جا باشد رفتم ؤ چراغ را زدم، صدایی خورد ؤ اتاق روشن شد، اول یک نور تندؤ 
تیز بعد یک خاکستری ؤ بعد به آرامی رنگ گرفت همه جا روشن شد، تازه فهمیدم 
آن فریادی که پیش تر کشیده بودم آن قدرها شنیدنی نبوده ؤ من فقط خودم را 
هشدار داده بودم که محکم باش، وگرنه مرگ که محکم بود، آخر خان بابایم 
افتاده بود روی زمین ؤ طاق باز داشت نفس هاش شماره می گرفت، یک جوری که 
نفس نبود یک فریاد توسری خورده زار بیچاره ؤ شاید در انتظار آن لحظه اما این 
فکر می ترساندم ؤ شاید همین ترس بود که راهم انداخت، دست گذاشتم روی 
آن برآمدگی نادیدنی ؤ قسم می خورم نه بلند که به زمزمه با خودم گفتم من 
قرارست شهید بزایم که به ناگهان دیدم خانه ساکت شده، انگاری خان بابا هم 
شنیده باشد چه گفته ام ساکت شد، سکوتی ترس آور، واقعن آیا شنیده بود، 
ترسیدم، آخر بوی ناخوشی از آن اتاق می شنیدم ؤ بوی ناخوشی هی نزدیک ؤ 
را آب کنم ؤ  پارچ  تا  را کشاندم سمت سینک  لهیده ام  تن  نزدیک تر می شد، 
برسانمش به لبان عطشان خان بابا، نزارتر از پیش با ظرِف استیِل پر آب برگشتم 
توی اتاق، صدای خان بابا ؤ صدای ناشناسی که آن شب اضافه شده بود به اتاق 
 خرؤ خر می کردندؤ آن بوی ناخوشی هم داشت حالم را به هم می زد، به سرگیجه 
افتادم ؤ زانوهام سست شد، آمدم کنار هیکل خان بابا بنشینم اما آن تن ؤ آن 
زانوها اجازه اش را ندادند ؤ افتادم، چنان با زانو خوردم به کف چنان صدایی بلند 
شد که همه ی صداهای اتاق را خورد، خان بابا چشمش را لحظه ای باز کرد، پس 
نمرده بود، آب را کمی ریختم کف دست ؤ پاشیدمش روی صورتش، بخار شدند، 
چند قطره فقط روی ابروهاؤ شیارهای پیشانیش ماند، سرش را بلند کردم ؤ لبه ی 
پارچ را گذاشتم روی لبش، از هم وا شدند لب هاش، آب می خواست، عطشش را 
می شناختم، آب را حواله ی لب هاش کردم ؤ آب از کنارهای دهانش بیرون زد، 
صداها همه رفته بودند، با آب خوردنش سکوتش را می چشیدم ؤ می شمردم یک 
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خان بابا ؤ  به چشم های  می کردی  نگاه  پس  پنج ـــ  چاهار  ثانیه سه  دو  ثانیه 
می شمردیش که خان بابا چه قدر افسرده ست نگاهش که ترس خورده ست نگاهش 
که الیق ترحم شده ست جبروتش که خسته ست که کویرشده ؤ خشک، بیست ؤ 
هفت، آخر از مرگ برگشته ست ؤ زنده ست، سی ثانیه، لبش را جدا کرد از لبه ی 
پارچ ؤ چشمانش را بست »مثل مادرش شده بودم، بعِد سیراب شدن می خواست 
بخوابد، مثل مادر عادتش را می دانستم، سرش را از روی زانوهام بلند کردم 
کنار  دراز کشیدم همان جا  و  روی شکمم،  را کشیدم  زمین، دستم  گذاشتم 
خان بابا، پیشانیش را بوسیدم ؤ گذاشتم بخوابد، بیروِن اتاق از پنجره نه آن قدرها 
تیره ؤ نه آن قدرها روشن بود، و شاید برای همین آن جور زدم زیر گریه ؤ با هق هِق 
گریه خوابم برد تا فرداش که دیدم خبری از خان بابا ؤ آن همه که دیشب بود 
نیست، تمام دیشب شده بود ردهای کبود ؤ خون مرده ای زیر پیراهنم که ماه ها ؤ 
ماه ها هم ماند، بلندترین شبی که تجربه اش کرده بودم مدت ها زیر پیراهن ؤ 
بعدهاش زیر شکمم جا خوش کرد، انگار هنوز هم توی آن شب مانده باشم پسر، 
شبی که تمام شد ؤ تمام نشد، هر چند، بعدش اما نشد تا مدت ها خان بابا را 
ببینم، صبح ها زودتر ؤ شب ها دیرتر از معمول می رفت ؤ می آمد، هرقدر هم زودتر 
بیدار می شدم، هرقدر دیرتر می خوابیدم باز نمی شد ببینمش، شده بودیم جن ؤ 
بسم لاله، هفت روز هشت روز بعد فهمیدم آخرین زمستاِن بندر ست که می بینم، 
روز هفتم یا هشتم دیدمش بالخره، خان بابا آن صبح نرفته بود بیرون، سفره 
انداخته بود ؤ نشسته چای شیریِن آخریش را هورت می کشید، از آن نشستن ؤ از 
آن چهره شرمم می شد، تا توی چارچوب رسیدم ؤ دیدمش تندی قایم شدم 
پشت در، صداش گفت بیا صبحانه ات را بخور، ناچار سربه زیرؤ بی سرصدا رفتم 
نشستم گوشه ی سفره، سر بلند نکرد، انگار با سفره ی صبحانه اش حرف بزند 
گفت که نمی دانم چی شده، نه حرف دکتر معلومم ست نه باور می کنم دخترم 
حرامی شده، درست آن هم این وسط، بعِد مادرت کثافت نباید می نشست توی 
زندگیم که نمی دانم نشسته یا نه، نمی فهمم اصلن چی به چی شده این جا، فقط 
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یک حرف می زنم، یا ثابت می کنی کثافت نگرفته زندگیم را یا می نشینم جلوت 
می میرم، همین، بلند شد رفت، یاد نجاستی که بعِد کتاِب شهری توی هوا بخار 
شده بود افتادم، از توی حیاط صداش را شنیدم که وسایلت را جمع کن، می رویم 
سفر، هر چه فکر می کنی نیازت هست را بردار، شاید برنگردیم، بعد انگار چند 
قدمی رفت ؤ دوباره صداش را بلند کرد که فردا راه می افتیم، و رفت، تازه بعدها 
فهمیدم آن روزها افتاده بوده به رفع ؤ رجوع کارهای حجره، پِی بدهکار ؤ بستانکار 
فرستاده بوده ؤ حجره را هم واگذار کس ؤ بی کسی کرده ؤ خالص، فقط خانه مانده 
بود که موقع حرکت کلیدش ماند پیش امینُ لمالش که امانت دست تو، اگر آمدم 
که پسم بده، اگر نیامدم بفروشش ؤ بار ؤ اضافات را بردار برای مستحق، خانه را 
قفل ؤ بند کرد ؤ وصیت کرد که جان تو ؤ جان این خانه فقط سقفش نرمبد، و راه 
افتادیم بی سر صدا اما مگر می شد نفهمیده باشند مردم، مگر می شد این ده روزه 
باشند که حاج  نفهمیده  بندر  اهل درمانگاه ؤ محل حتا حمال های  از دکتر ؤ 
عبادیانی برای خاطر آبروش رفته سیاحی پیشه کند، راه افتادیم، من را گذاشت 
جلو سمت کمک شوفر ؤ خودش رفت دراز کشید روی بارها، از هر کوچه که رد 
می شدیم از کنار هر عابری که می گذشتیم خاطرات ؤ شرِم گناهم درهم می شد 
تا بی آبرو ؤ با آبرو دوگانه برسیم اسکله، اولش خجالت می کشیدم از ماشین پیاده 
شوم اما گفتم خفه خون بگیر زن، تاوانت ست این، باید تک تک باربرها ؤ حمال ها 
تف کنند روت، خجالِت چی، کسی اما چه می دانست، اصلن چه می توانست 
بداند، آن همه سیاهِ الجاِن باربه دوش چه طور باید فهم می کردند که دختر حاج 
عبادیانِی تاجر قرارست شهید بزاید، چه طور می خواستند، همین فکرها هم سرم 
را بلند می کرد تا توی تک تک چهره های آفتاب سوخته نگاه کنم ؤ راه بیفتم توی 
لنج، حال خان بابا را اما نمی شد فهمید، تا می شد دور می ماند از من حتا سوار 
افتاد، بعد قدم زنان آمد کنارم ؤ گفت  تا که لنج  لنج که شدیم هم دور ماند 
می رویم بصره، فقط همین را گفت، از راه دریا می رفتیم بصره اما نه زیاد دور از 
ساحل فقط آن قدری که گل نگیردمان، تماِم سفر کناره های سیاه ؤ خاکستری 
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این قدر  زندگی کنی  بندر  توی  وقتی سال ها  نمی شد،  دور  از چشمم  ساحل 
دشداشه پوش ؤ این قدر نخل ؤ این قدر زناِن باریِک پوشیده در پیراهن های کشیده ؤ 
این قدر زبان غریبه با زبان مادریت ؤ این قدر رقص ؤ ضرب های ناشنیده ؤ آن قدر 
نگاه خشکیده به دریا ؤ صحرا می بینی که رفتن تا بصره تغییری در زندگیت 
نمی دهد، از بندری از آب ؤ خاک ممزوج به همی به بندری دیگرؤ به آب ؤ خاک 
ممزوج دیگری می روی ؤ حتا فراموش می کنی سفر کرده ای، تنها غربت ست ؤ 
تنهایی، به بصره که رسیدیم حتا نفهمیدم کجا خانه گرفتیم، توی خانه های 
پست ؤ کوتاه بندری با دیوارهای پهِن گلی، و آفتابی که از فرق آسمان طلوع 
می کند ؤ در فرق آسمان هم غروب تنها پرنده های کوچکی را می فهمی که در 
گروه هایی تُُنک ؤ کم تعداد نه چندان باال می پرندؤ فکری می شوی نکند پرنده ها 
پروازشان را هم با بلندی خانه های هرکجا مربوط می کنند ؤ می گذارند سایه هاشان 
تا  می پرند  بنادر چنان  ابابیل های کوچک ؤ سیاهِ  ببینی،  باالسرت  را همیشه 
را دراز کنی ؤ بکشی زیر شکم های تک تک شان،  غربتت تشویق شود دستت 
این جور وقت ها فقط ؤ فقط غربت ست که می ماند اما نه برای خان بابا که تمام 
آن سال ها انگار بندر شده بود خانه اش، حاال هر بندری، فرقی نداشت کجا ؤ به 
کدام نام، همین که می شد از آن جا چیزی خرید ؤ به قیمت فرستادش تهران 
کافی بود براش، کفایتش می کرد، هر صبح که از خانه می زد بیرون تا شب که 
برمی گشت چنان مشغول بود که دیگر حرفی نمی ماند برایش برای من، از آن 
آخرین حرف ها که می رویم سفر تا تمام آن مدتی که بصره بودیم فقط منتظر 
بود ثابت کنم بی گناهم اما آدم حامله چه طور باید بی گناهی اش را ثابت کند، 
نمی فهمیدم ؤ تمام مدت می نشستم آن کنج ناآشنای خانه ؤ دست می کشیدم بر 
آن برآمدگی که نه معلوم بود آن چنان ؤ نه بیشتر می شد ؤ نه حتا کم تر، می ماندی 
چه کار باید بکنی، خان بابا ناهار ؤ شام خانه نمی آمدؤ هر وعده برام چیزهایی 
می فرستاد تا کاری نکنم ؤ همان جور ساکن بمانم، کاری نمی ماند جز فکرکردن 
به آن برآمدگی که نمی دانستی آیا ساکن ست یا تکان می خورد، که بزرگ هم آیا 
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می شود اما بزرگ یا بزرگ تر از چی، من که هر روز می دیدمش هر روز لمسش 
یا  بزرگ شده  بفهمم  می توانستم  چه طور  می کشیدم  دست  برش  می کردم ؤ 
کوچک، اصلن نسبت به چی، چه جور باید آگاه می شدم، یک بار رفتم توی اتاق 
مهمان، این یکی را با سفیده ِگل ِگل کار کرده بودند ؤ محترم تر از اخرایی های دیگر 
اتاق ها بود، رفتم کنجی ؤ پشتم را چسباندم به دیوار ؤ بعد با یک سیخ یا با چیزی 
تیز مثلن میل بافتنی جایی را که حِد شکمم بود روی آن یکی دیوار رد زدم، 
گفتم یک هفته ی دیگر نشان می زنم ؤ معلومم می شود اما مگر می شد، هر روز 
می خواستم بروم آن جا ؤ هر روزم را نشان دار کنم، می کردم، هفت روزِ هفته را رد 
می زدم ؤ بعِد هفت روز که سراغش رفتم دیدم نه نمی شود، آن قدر خط روی خط 
افتاده بود که نمی شد بفهمم آیا بزرگ تر شده آن شهیدی که منتظرش بوده ام 
یا نه، رفتم آن یکی کنج اتاق ؤ به تمرکز رد زدم ؤ واگذاشتمش تا هفته ی بعد، 
اصلن یادم رفت ؤ بعد چند هفته که یادم آمد رفتم تا خط بعدی را نشان کنم، و 
کردم اما باز نفهمیدمش یعنی نمی توانستم بفهمم، مانده بودم باور کنم یا نه، 
انگار تمام مدت خودم را گول زده ام، یعنی وقتی کسی حامله ست یعنی وقتی 
همه ی عادات حاملگیش حاضرست پس چه طور می شود انتظار داشته باشی 
شکمش باال نیاید یا سینه اش رگ نکند یا باد نکندؤ بزرگ تر نشود، وقتی دماغش 
صورتش پف کند لک بیاوردؤ هی مثانه اش فشار بیاورد، وقتی غذاش زیاده شود، 
وقتی حس کند چیزی درونش هست حتمن شکمش هم باال می آید اما وحشت 
کردم، آخرین حرف خان بابا که گفته بود ثابت کن بی گناهی توی گوشم زنگ 
خورد، تندی دویدم بیرون توی حیاط اما نفهمیدم چه وقتی ست از سال، زمستان 
بود یا بهار یا تابستان، چه قدر گذشته بود، نمی دانستم، از کجا باید می فهمیدم، 
برای آن که ساکتش کنم گفتم  تابستان ؤ  یک چیزی توی سرم فریاد می زد 
پنج ماهی  از آن حرف خان بابا  فقط  بود،  بیشتر  پنج ماه  از  تابستان ست، پس 
گذشته بودؤ دیگر تمام ؤ کمال باید زِن حامله ای شده باشم، چه طور پس باید 
ثابتش می کردم که بی گناهم، واقعن آیا خطایی سر زده بود از من، خواب ؤ آرامم 
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را چی به هم زده بود، کدام نرینه ِکی چه وقت، می رفتم ؤ می آمدم، از این سوی 
اتاق تا آن سوی حیاط فقط قدم می زدم، نه خان بابا را می دیدم ؤ نه غربت شهر 
اجازه می داد بزنم بیرون ؤ توی همهمه ی شهر گم شوم، بعِد اندازه گرفتن آن روز ؤ 
بعِد آن حجمی که مطمئن بودم برآمده دیگر روی دیدن خان بابا هم نمانده بود 
برام، رفتم اتاِق تَهی، آن اتاق دوردست خانه، و شب ها ؤ روزها را همان جا تبعید 
ماندم، ظهرها وقتی مطمئن می شدم خانه خالی ست می آمدم ؤ نان خشکی ؤ آبی 
به دندان می گرفتم ؤ باز برمی گشتم به تبعیدگاهم، این ابتدای تبعیدهام بودؤ 
پس از آن انگار هیچ وقت از تبعید برنگشتم ؤ ماندم برای تقاِص آن بی گناهی که 
نمی شد هیچ جوره ثابتش کرد، حساب روزها از دستم رفته بود، بیدار که می شدم 
فقط برآمدگی آن شکم بود که می گفت روزی دیگرست روزی دیگرست روزی 
دیگر که روزی دیدم ظهر شده اما خان بابا هنوز نرفته بیرون ؤ مانده توی خانه، 
شنیدم  یک باره  می رفت،  آن سو  این سو ؤ  هی  حیاط  توی  قدم هاش  صدای 
قدم هاش سمت من می آیند، رنگم پرید اما نیامد تو، همان جا از پشت پنجره 
صداش درآمد که وسایلت را جمع کن، حتا مطمئن نشد منظورش را فهمیده ام 
یا نه، همین را گفت ؤ شنیدم صدای قدم هاش دور شد ؤ از خانه زد بیرون، یعنی 
همه فهمیده بودند یک حرامی توی خانه ی خان بابا عبادیانی ست که این جور با 
دلهره می خواست جا خالی کند، قرار بود چه کار کنیم، هزارجور فکر توی سرم 
می پیچیدؤ اتاق توی سرم به سرگیجه می افتاد، زدم از اتاق بیرون که دیدم هوا 
انگاری سرد شده، خیلی، لرزم گرفت یک آن، این همه مدت چه طور نفهمیده 
بودم هوا دارد سرد می شود، رفتم پی اسباب ؤ اثاث خانه، چیزی نمانده بود برایم 
تا جمعش کنم جز همان کاسه بشقاب ؤ قوری کتری، دیگر لباس ها هم اندازه ام 
نبودند، همه را انداختم یک گوشه ای ؤ دلم خوش شد به همان چادرسیاهِ عربی 
بپیچمش دور خودم، خنده ام گرفت، یک مردؤ یک زن، شوخِی  که می شد 
بی شرِم تهران، هی مثل مجانین راه می رفتم ؤ می خندیدم ؤ آواز می خواندم که 
یک مردؤ هیچی زن، یک مردؤ هیچی زن، هیچی مردؤ هیچی زن، نمی شد 
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فکرم را جمع ؤ جور کنم، همین شد که افتادم به جان وسایل که فردا خان بابا 
وانتی کرایه می کرد ؤ هر چه را داشتیم ؤ نداشتیم می ریخت پشتش ؤ االهی به 
امید تو، گفت می رویم نجف، از سفِر بی برنامه ی خان بابا ترس افتاده بود به جانم ؤ 
ضعف جسمانی هم مضاعف شده بود تا جاِن تکان دادن تنم را نداشته باشم، 
بارزدن تمام شود، تمام که شد  تا  همان کنارها تکیه دادم به دیوار ؤ منتظر 
خان بابا آمد دستم را گرفت برد کنار بارها جایم داد، برگشت به عربی چیزی 
گفت به راننده انگار گفت راه بیفت، سوار شدند ؤ ماشین با صدای انفجاری روشن 
شد ، کلی دود از اگزوزش بیرون زدؤ راه افتادیم، از میان کوچه های خاکی ؤ از 
کنار دیوارهای کوتاه گلی رد شدیم، از روی پل ها ؤ رودخانه هایی که طرفین جاده 
بود گذشتیم ؤ از کنار مردمی که خیره خیره بدرقه مان می کردند راندیم ؤ جلوترؤ 
جلوتر رفتیم، بصره را با همین جاده هاؤ مسیرهاش شناختم ؤ وقتی سیاهیش در 
افق گم شد فراموشش کردم، در تمام راه زیر لبی می گفتم خداحافظ بصره، 
خداحافظ شهر غریبه، خداحافظ، بلندای نخل های هر حیاط بناهای دست ساز 
می رفتیم ؤ  که  هم چنان  می داد،  جلوه  کوتاه تر  پست تر ؤ  نظرم  در  را  آدمیان 
خداحافظ بصره می گفتم بچه ریزه های آفتاب سوخته را کنار هر در کنار هر خانه 
کنار هر نخل می دیدم که منتظر کز کرده اندؤ سایه های پرندگان مهاجر از فراز 
سرهاشان می گذرد، هم چنان می رفتیم تا شهر رسید روبه روی نگاهم ؤ دقیقه دقیقه 
از اندازه اش کم تر شد، هم چنان که شهر گم می شد یاد حاملگیم افتادم ؤ شرم زده 
نگاهم را کشاندم باال سوی آسمان تا خوابم گرفت ؤ ندانستم کی به صدای ترمزؤ 
خان بابا  تا  بودیم  کرده  ایست  دکه ای  کنار  پریدم،  از خواب  ماشین  ایستادن 
چندتایی کوکای تگری بگیرد بیاید، آمد نشست کنارم روی بارها ؤ گفت که راه 
باید  چه  چیه،  داستان  دختر  پرسید  سمتم ؤ  گرفت  را  کوکا  قوطی  بیفتیم، 
می گفتم، از کدام داستان ؤ از کدام قرار باید آگاهش می کردم که خودم قبل ترش 
آگاه بوده باشم به آن، دوباره شنیدم که داستان چیه دختر، نمی دانستم اما 
خان بابا تحمل سکوتم را نکردؤ تندی شنیدم گفت از آن  موقعی که دکتر گفته 
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یک سال رد شده تاریخت، داستان ادا اطوارهات چیه دختر، گفتم نمی دانم، دیگر 
چیزی نپرسید، فقط گفت می رویم نجف، اول می رفتیم نجف برای زیارت ؤ بعد 
کربال، بعدترش هم وانتی ردیف کرد سمت کرمانشاهان ؤ مدتی همان جا ماندگار 
شدیم، تابستان بود ؤ وقتی خانه ای کرایه کرد دیدم شقیقه هاش سفید شده، 
خیلی وقت بود نمی شد نگاهش کنم، نمی دانم برای خاطر ترس یا شرم نمی شد 
نگاه مستقیم کنم به صورتش، گاهی فقط دست هاش را می دیدم ؤ رگ های 
اما  پایانی خواهد داشت  این سفر  قلبم می داد که  مردانه ی دست هاش قوت 
چه جور پایان را دلم گواه نمی داد، توی هر شهر چندماهی می ماندیم، گمانم توی 
کرمانشاه بود که یک باره درآمد گفت می رویم تهران اما خب تهراِن خان بابا از راِه 
مستقیِم کرمانشاهان تهران به دست نمی آمد، تا می شد دور می زد ؤ شک داشتم 
آن مقصد کذایی کجاست بالخره، هر شهری برام شهر قبلیش بود ؤ هر سالمی 
یادم می انداخت که من ثابت کرده ام بی گناهم، بیشتر از دو سال می شد که 
حامله بودم ؤ این شده بود عادت آن روزهام، هرجا می رسیدیم هر خانه ای حیاطی 
داشت با یک اتاق در انتهاش، اتاقی که بین من ؤ جهاِن بیرون فاصله می انداخت، 
سنگری برای قایم کردنم از دنیا، دو سال سه سال شاید هم بیشتر اما حاال که 
فکر می کنم نمی فهمم آن همه سال به چه چیزهایی فکر کرده ام، احتمالن فقط 
یک چیز که من دارم شهید می زایم ؤ شهید زاییدن یک آداب ؤ یک مناسک ویژه 
باید داشته باشد که حتمن با انتظار گره می خورد، حتمن خودش فرا می رسید، 
ترتیب  به  به شهرها ؤ خانه هایی که پشتِ هم  داشتم،  باور  انتظاری  به چنین 
می آمدندؤ می ماندندؤ بعد جای شان را به بعدی می دادند امید داشتم که حداقله 
تا وقتی خان بابا بود روز بدی در راه نبودؤ باید تمام می شد این ایام بالخره، که 
یک روز درآمد به مژده خان بابا که فردا می رویم تهران، تکان خوردم، فردا می رویم 
تهران اما این تهران آیا پایان کارمان بود، سفرمان داشت به پایان می رسید آیا، 
سر ؤ سامان می گرفتیم آیا، توی همین فکر ؤ خیاالت بودم که گفت حاال دیگر 
آواره ای تمام ؤ کمال شده ایم، باز نمی خواهی بگویی داستانت چه بوده، بی پروا 
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گفتم آخر نمی دانم، شاید هنوز حرف های آخِر این نمی دانم را نگفته بود که 
کشیده ای نشست بیخ گوشم ؤ پرتابم کرد، به سن ؤ سالش نمی خورد آن همه 
ضرب داشته باشد دستش، صورتم می سوخت ؤ چشم هام پُِر اشک شده بود ؤ گیج 
می خوردم که شنیدم داد می زند، فریاد می زد هف هش سال ست آواره ی همین 
نمی دانم هات شده ام، خب بگو چه مرگت ست بی شرف، بگو خالصم کن، دیوانه ام 
کردی تو، یک بار هم بگو می دانم، فقط نمی دانم فقط نمی دانم، و الاالهه اللاله گویان 
بی رمق  ترس خورده ؤ  داستان چی ست،  بگو  نشست، گفت  رفت یک گوشه ای 
همان جور که اشک می ریختم خواستم که چیزی بگویم اما فقط صدای ناله از 
گلوم بیرون می زدؤ از توی ناله هام ضجه می زدم این بیچاره را چرا می زنی مرد، 
مگر چه کار کرده، کجاش بی شرف ست این، خودت که سرد ؤ گرم چشیده ای 
آخر، یعنی هنوز فکر می کنی این حاملگی ست، نمی دانم این ها توی سرم بود یا 
به گوش خان بابا هم رسید، به گوشه ی چادر کشیدم روی صورتم ؤ گفتم خان بابا 
کدام حاملگی این جور بوده، ولی نشد بیشترش کنم که باز گریه امانم را برید، 
همه اش فکر می کردم این هشت سال چه طور گذشته، گمانم بود که سه تو بگو 
نهایتن چاهار سال ست، باورم نمی شد هشت سال، هشت خیلی بود، آن شب تا 
صبح به همین هشت سال فکر می کردم ؤ نمی شد آن همه سال را حتا به یاد 
بیاورم حتا از فکرکردن به فردا هم عاجز بودم ؤ فقط نگاه می کردم به سیاهی 
شب ؤ گیج تر می شدم، تا قبل آن شب همه اش نوید می دادم خودم را که تهران 
یعنی تمام اما جهان انگار آن جور نیست که تو فکر می کنی می سازیش، جهان 
بازی ها توی آستین دارد که فقط مرگ ست می تواند یا اجازه ؤ قدرتش را دارد 
جوابش دهد، تهران برای من هم همین جور بود، تهرانی که نمی شناختمش 
دیگر، تهرانی به هم ریخته عین عمر من، تهران زنی در آستانه ی طالق، در آغاز 
سال های یائسگی، توی تهران رفتیم خانه ی حاج عمو، حاج عبدلاله عبادیانی، 
عبادیانِی ارشد، بزرگ خاندان اما کسی خانه شان نبود، فقط یک کلفتی داشتند 
که در را برای مان باز کرد ؤ اتاق ها را نشان مان داد، بعِد استقرارمان هم خان بابا 
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راه افتاد ؤ رفت بیرون ؤ تا شب که با عمو برگشت باز تنها شدم، تا شب فقط توی 
اتاقی که مقرر کرده بودند ماندم ؤ در را کلید کردم، بعدها خودش گفت با عموت 
رفته بودیم دکتر، همان دکتری که فرداش سرصبحی من را هم بردند پیشش، 
کلی معاینه ام کرد کلی عکس ؤ آزمایش کلی قرص ؤ داروی عجیب ؤ غریب که 
آخرش دربیاید بگوید این اتفاق ناِدری ست، انگار خود مان ندانیم که ناِدرست اما 
حتا  نمی دانستیم  دیگر  را  نیست  هم  حاملگی هست ؤ  هم  این  گفت  این که 
نمی دانستیم این نوع حاملگی اصلن وجود دارد، گفت این یک جور حاملگی 
بی ترتیب ست، جنین توی این حالت هنوز وارد مرحله ی جنینی نشده البته اگر 
بشود اسمش را گذاشت جنین، این یک حالت روانی ست یک جور شوک ست، و 
کلی حرف های بی مورد که اگر می توانید باید یک دوره ی درمان مستمر را با ما 
ادامه دهید تا نتیجه حاصل شود، حاال نفهمیدیم منظورش از نتیجه چی هست، 
وقتی برگشتیم شب بود، پسرعموم هم آمده بود، کم می دیدمش، بزرگ تر از من 
بود، حاج عمو هم کم می دیدش، دانشجو بود اما حاج عمو می گفت کله ش بوی 
قرمه سبزی می دهد، حاج عموم می گفت ؤ می خندید که این، این از بچگی رفته 
هردوتاشان  و  می ماند،  هم  هنوزها  دانشجوست  هنوز  که  هنوزم  دانشگاه 
می خندیدندؤ از هر چه بود به نظر خوشحال می آمدند، شام را چاهار نفری 
خوردیم، حرف از همه جا بود از گذشته تا امروز از وضعیت دانشگاه ؤ بازار از 
تا که حاملگِی من شد موضوع حرف هامان، مجتبا گفت  تا تجارت  سیاست 
نمی دانم خیلی  گفتم  قضیه طول کشیده دخترعمو،  این  مگر  چندسال ست 
وقت ست، از وقتی شهری کتابش را نوشته، پرسید کدام شهری، گفتم پارسی پور، 
گفت می شناسدش، با یکی از رفقاش ازدواج کرده ؤ حاال زندان ست، نمی دانم از 
شنیدن نامش از این که زندانی ست خوشحال شدم یا نه، گفتم چرا افتاده زندان، 
گویا یک بیانیه امضا کرده ؤ از شغلش توی تلویزیون استعفا داده، آن ها هم آمدند 
بردندش البته آزاد می شود چون جرمی نکرده، معلوم بود مجتبا سر شوق آمده، 
هی از حاملگیم می پرسید ؤ هی از حس مادرانه، می گفت این یک جور حاملگی 
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استعالیی ست این که زنی بخواهد ؤ بی واسطه هم مادر شود، گفتم یک روز به 
شهری گفتم می خواهم مادر شهید شوم ؤ شهری هم داستانش را نوشت، کلی 
حرف زدیم، از هرکجا سری در آوردیم اما هر کلمه که می گفتم یا می شنیدم 
انگاری ضعف را توی تن ؤ بافت های بی رمقش بیدار می کرد ؤ حِس سرگیجه 
می داد بهم، عذر آورده بلند شدم که می روم بخوابم ؤ جمع را رها کردم با خودش 
مشغول شود، بعِد سال ها از این که خانه ی حاج عمو حیاطی نداشت تا در پناهش 
سنگر بگیرم دلهره داشتم، ضعف داشتم اما می ترسیدم بخوابم، صدای حرف های 
بِِهم می رسید، چشم بسته بودم ؤ  حاج عموؤ مجتباؤ خان بابا درهم ؤ مغشوش 
خیال می کردم که خوابم اما صداها توی گوشم درهم ؤ برهم می شدند، می شنیدم ؤ 
خواب می دیدم که شهیدم به دنیا آمده ؤ نورِ صورتش جهان را روشن کرده، 
آغوشم ست  در  آن که  صورت  نور  نشسته ام ؤ  سرسبزی  دشت  میان  می دیدم 
هرکجایی را روشن می کند روشن تر ؤ روشن تر از لحظه ی پیشش، دشت روشن 
شده بود کوه های اطرافش هم، آن جا هایی که به چشمم نمی آمدند حتا روشن 
شده بودند، تمامی دریاها ؤ ساحل ها، آن چنان که چهره ؤ بعد تن تمامی آنانی که 
در ساحل بودند دیگر به چشم نمی آمد، همه جا داشت لطیف تر از آن چه بود 
می شدؤ چشم هام انگاری توان آن همه لطافت را نداشت، نور زیاده می شد اما هر 
چه در آن خیره می ماندی چشمت به جای آزار نوازش می دید، توی رویام جز 
آن شهیدی که به آغوش گرفته بودم انگار کسی نبودؤ تنها بودم، تنهای تنها اما 
در دو سویم پرهیب حضوری را حس می کردم ؤ روبه روم هم انگاری یک سایه ای 
بود، صداهایی می شنیدم انگار آن سه سایه با هم حرف می زنند، تصاویرشان هی 
از آن پرهیب گذرا می شدؤ هی گم می شدند از چشمم، تنها صدای  محوتر 
خان بابا از آن باقی بلندتر می آمدؤ می شنیدم صدام می کند، بیدار شو دختر، و 
این را هی به تکرار می گفت بیدارشو دختر بیدارشو دختر، آن دو تای دیگر اما 
صداهاشان دور بود از من، بیدار شو دختر بیدار شو بیدار چشم وا کردم اما هنوز 
توی خواب باشم انگار چهره ی محو مردی روبه روم بود که صداش را می شناختم، 



224          دوار

انگار یکی از آن صداها که در خواب شنیده بودم گفت بیدار شدی، شده بودم، 
گفتم بیدارم، گفت بیا صبحانه بخوریم، تنها بودیم، تنها من ؤ خان بابا، کلفت هم 
صبحانه را چیده بود ؤ رفته بود، وسط های چای خوردن خان بابا پرسید می خواهی 
ازدواج کنی، شوکه شدم گفتم چی، گفت دیشب مجتبا خواستگاریت کرد از من، 
تو که رفتی حتا حاج عموت هم راضی بود، تا صبح کلی حرف زدیم ؤ کلی دلیل 
آوردیم که آینده ی حاج داداش ؤ من به شما دوتا بستگی دارد، حاج عموت فکر 
می کند مجتبا اگر زن بگیرد هوا از سرش می افتد، زِن مجتبا می شوی، اگر قبول 
کنی می فرستیم تان ماه عسل تا فارغ شوی، اما نگفتم فارغ از چی، نگفتم فارغ 
از هشت سال یعنی، هیچ نگفتم، سرم را گرفتم پایین ؤ شنیدم چه برنامه ها 
ریخته اند برای مان، که چه قدر تالش کرده اند همه چی بیفتد روی روال، در غیاب 
من، انگار هشت سال غیاب کافی بود تا صدام را هم دیگر نشنوند، قبولش کردم 
گفتم زن مجتبا می شوم، توی مراسم عقد اما مجتبا گفت تو را برای شهیدی که 
بار گرفته ای پسندیدم، انشالاله که شهیدت را زوِد زود فارغ می شوی، مردم 
این روزها به شهیدت احتیاج دارند، و لبخندی زد اما همین لبخند هم تغییری 
توی زندگی من نداد، بعِد مراسم دوباره تبعید شدم، ناخواسته از این شهر به آن 
شهر، هر سه ماه را هر چارماه را هر چندماه را در یک شهر بودیم ؤ بعد می رفتیم 
شهر بعدی ؤ باز شهر بعدی ؤ هر شهری پِس پشِت شهری دیگر که رسیدیم به 
شهرستان، وقتی رسیدیم این جا باران بدی می بارید آن چنان که دیوارهای شهر 
هم خیس شده بودؤ جایی پناه نمی شد بگیری، باران که به زمین ؤ به آب های 
چاله چوله ها می خورد برمی گشت باال ؤ خیال می کردی از زمین ست می بارد به 
آسمان، نمی دانم چرا اما یک چیزی بهم گفت همین جا بمان شهرت همین جاست، 
به مجتبا اما نگفتم، گذاشتم هر چه قرارست بشود همان شود، خانه ای گرفتیم 
خانه  توی  تمام مدت  مجتبا  من هم  بود ؤ هم  زمستان  حوالی حومه ی شهر، 
می ماندیم ؤ از پشت پنجره باریدن باران ؤ برف را تماشا می کردیم، آن وقت ها مثل 
باران که می باریدؤ ما مست  بودؤ  نبودؤ تمام مدت برف  این سال های آخری 
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تماشای شان هر کدام توی فکرهاؤ خیال های خودمان آینده ای را تصور می کردیم، 
بچه هایی که دور ؤ برمان می دوند ؤ از سر ؤ کول مان باال می روند، یک بار همین ها 
را برای مجتبا گفتم، خندیدؤ گفت خودش هم همین ها را فکر می کند اما یکهو 
تو لک شدؤ دیدم نمی خندد، گفتم چی شده، گفت دلم گرفته شاید برای خاطر 
باران، گفتم اگر بچه مان این جا دنیا بیاید اسمش را چی بگذاریم، گفت دختر اگر 
باشد می گذاریم وارش، گفتم یعنی چی، گفت یعنی باران، گفتم پسر شد چی، 
گفت اسم خودم را، خندیدم اما نمی دانستم قرارست همان ماه دنیا بیایی، شکمم 
هم  فشاری  گه گاه  می زدی  هم  لگدی  گه گاه  بودؤ  شده  بزرگ  بزرِگ  دیگر 
می آوردی، برعکِس دیگر وقت ها احساس می کردم به شکل واقعی تری بارت 
گرفته ام، احساسم واقعی تر شده بود ـــ اما به ناگهان صدای سگ ها پس ؤ پیِش 
اذانی که خروس ها سر داده بودند بلند شد، شنیدم به ترتیِب دوری ؤ نزدیکی 
پارس می کنند تو گفتی به ریتمی قدیمی، مادر هم شنید، سری چرخاندؤ انگار 
از خواب بیدار شده باشد گفت دارد صبح می شود مجتبا، از خواب پریده باشد 
انگار، دستی کشید به سرؤ روش، شستی به پای چشم هاش ؤ خمیازه ای تا حالش 
جا بیاید، خوابیده بود عینهو من که تا سگ ها نخواندند نفهمیدم صبحی قرارست 
سر بزند اما نگفتم صبح شده، گوش سپردم به عوعوی سگ ها پیش ؤ پِس اذانی 
که خروس ها می خواندند اما نگفتم این از خصایص شب های شهرستان ست، 
نگفتم سحرنزده اول سگ ها، یک سگی از جایی می زند زیر آوازؤ پشت بندش 
یکی یکی سگ ها به ترتیب فاصله جوابش می دهند، می خوانند یکی پِس آن یکی 
صدایی  به  نگفتم،  اما  شده  َسر  شب  که  می آورند  خروس ها  یاد  عوعوکنان 
سرگرداندم دیدم چراغ حیاط روشن ست، پشت پنجره سایه هایی هی بزرگ ؤ 
کوچک می خورند به شیشه صدا می کنند، گفتم باران قطع شده مگر، نشنید، 
دستی گرفت کناره ی صندلی، و نالید یا علی، کشدارؤ با درد ادا کردش اما نشد 
بلند شود، انگار توی تن پوش سیاش جوان تر می زد، گفت بلند شو یک نمازی 
بخوان، تا صبح نشده یک نمازؤ یک قرآنی بخوان، چیزی نگفتم، گفت شِب اوِل 
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خدابیامرزست، چشم ؤ دستش انتظار دارند از ما، دوباره دست گرفت به صندلی، 
یا علی، خشک شده بود دست ؤ پاهاش، تو گفتی تنه ی خشک اناربنی ابتدای 
بهار بخواهد قد راست کند ناله کنان خودش را َکندؤ بلند شد، شکمش انگار 
برآمده باشد یا این جور در نظرم آمد، گفتم باردارست حتمن، انگاری که پا به 
ماه، می لنگید حین رفتن، به صدایی دوباره سرچرخاندم دیدم سایه های کوچک ؤ 
بزرِگ حشرات دور چراغ می پرندؤ هی می خورند به شیشه، پرسیدم باران کی 
بند آمده، نرفت توی آشپزخانه، توی درگاهی صداش توسری خورده بود انگار به 
نجوا گفت بیا وضو بگیر تا دیر نشده، رفت توی آشپزخانه، اما نگفتم پس این 
چی ست، همین اذان خروس ها را می گفتم که بلندبلند از دورؤ نزدیک به گوشم 
می خورد، انگاری خواب بودم یا که انگاری از خواب پریده بودم ؤ این خوِد بیداریم 
بود، تنم چشم هام سنگین بودند هنوز، عین همین اتاقی که خواب بودؤ سنگین ؤ 
ماه  سال  ساعت  کدامین  می کند  سیر  دارد  لحظه  کدامین  توی  نمی دانست 
کدامین دقیقه، اتاق تو گفتی بیست سال نه پیش تر نه بعدتر، بگو بیست سال 
همین جور دورؤ برم تکان تکان خورده عینهو گهواره رفته ؤ آمده ؤ نمی خواسته از 
خواب بپرم اما صداش، صدای مادرِ شهیدم دوباره بلند شد به فریادی فروخورده 
که مجتبا بلند شو دیگر، پریدم از جا، اتاق سبک شد، مثل همان شهیدی که 
مادر گفته بود قد راست کردم، با سرؤ روی خیس، وضوگرفته، دست گذاشت 
گفت  می لنگید،  اتاق،  طرف  شد  رد  آشپزخانه  درگاهی  از  کمر  گودی  روی 
سرصبحی هوا می زند به سردی، یک پتویی بنداز روی خان بابا، می پرم توی 
حرفش می گویم خان بابا کجاس خانوم، نمی گویم که حاال سردی ؤ گرمی چه 
فرق می کند برای خان بابا، دلم نمی آید این را بگویم، می روم دنبالش، عینهو 
گهواره لنگر می زند به راست به چپ به راست به چپ انگاری نخواهد آن چیزی 
که بارگرفته از خواب بپرد، نرفته توی اتاق سرمی گرداندؤ به حرکت چشم ؤ ابرو 
عبوس اشاره می کند که آن جا، خان بابا آن جاست، خوابیده، خجالت بکش مجتبا 
بیچاره سرجاش خوابیده، صدای ُخرُخر خواب هاش پیش ؤ پِس اذاِن خروس ها 
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می رسد به گوش هام، می دوم پشِت سرش، چادرنماز سرکرده دارد قامت می بندد، 
خان بابا کی آمد خانوم، می نالد که خواب بودی آخرای شب رسید مجتبا، و 
بی خیاِل من دست ها را بلند می کند دو طرف گوش هاش، الالهواکبر، می نشینم 
همین  این،  شده  مظلوم  چه قدر  نمازش  چادرسفیِد  توی  چارچوب،  توی 
مادرِشهیدم، عینهو یکی قدیسه، چیزی باالسرش قامت که می بندد یک چیزی 
عینهو پرنده ظاهر می شود با بال های باز، سرؤ ته، با سری پایین گرفته انگار 
شیرجه بزند به خاک، سفیِد  سفید معلق ست باالی سرش، عینهو مرتدی که تازه 
تاللوی بشارت برش آشکار شده می پرم از جام ؤ وسط نماز می پرم بغلش کنم از 
شوِق آن که شکمش برآمده، می گویم مادرجان چه قدر قشنگ می شوی توِی، اما 
الالهواکبر الالهواکبر به گفتن الالهواکبر پََسم می زند، چادر از سرش می افتد، 
انگار بیفتد به هذیان، ناله می کند به من نگو مادر، مجتبا من اسم دارم، اما تو 
مادرِ شهیِد من هستی اما نمی شنود، نمی گذارد حرف بزنم، می افتد به گریه، چرا 
گریه می کنی گریه نکن خانوم چرا گریه می کنی، نه می گوید چرا نه ذره ای کم 
می کند از هق هقش، ناتوان شده می لرزد، می خواهد حرفی بزند اما اشک ؤ ناله 
امانش را بریده، راهش نمی دهد، شانه هاش را می گیرم به نوازش، توی هق هق ؤ 
ناله ؤ سکسکه می پرسد دیوانه شده ای مجتبا، نه، پس چرا یادت نیست، چی، 
امروز پدرت را خاک کردند مجتبا، یعنی چی امروز پدرم را خاک کردند، یعنی 
همین مجتبا، نه من رفته بودم نه تو نه نوه اش فقط خان بابا رفت، کجا، وسط 
تهران  رفت  که  می کند  آدم  حالی  را  روان حرفش  سلیس ؤ  اما  هق هق هاش 
خاکش کردؤ آمد، اما خانوم پدر من سال هاست مرده، جیغی می کشد که بس 
کن مسخره بازیت را مجتبا، فریاد می زند که تمام قبرستان را مامور گذاشته بودند 
برای تو اما دریغ اما افسوس مجتبا، چرا برای من چرا افسوس مادرجان، اما این ها 
نگو  من  به  می زند  فریاد  مادرجان،  ُمرد  کی  من  پدرِ  می پرسم  نمی گویم،  را 
مادرجان، اما تو مادرِشهیدم هستی، خفه شو مجتبا بلند شو بلند شو، خفه 
می شوم، بلند می شوم، می نالد که شهید می خواهی، بعله، نمی گویم بعله که 
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پلک هام را به نرمی می بندم ؤ باز می کنم که یعنی بعله شهیدم را می خواهم، 
خب، وسط گریه ؤ سکسکه اشاره می کند به پشت سرم، خب برو بغلش کن 
بغلش کردی، وسط گریه ؤ  ِکی  افتاده همان جا شهیدت،  مجتبا، یک دوسالی 
سکسکه ؤ اشک ؤ آه چنان فصیح ؤ سلیس می گوید انگاری گوش هام زنگ بزنند، 
اما  مادرجان،  نکن  گریه  گفتم  نفهمیدم،  می گوید،  چه  گفته  چه  نمی شنوم 
مادرجانم بی خیال نمازؤ اصرارهاش تندی دوید بیرون اتاق، من اما نرفتم دنبالش، 
برگشتم، خالف آن جایی که دویده بود آن یکی کنج اتاق برگشتم دیدم گهواره ای 
گذاشته اند، تکان تکان می خورد انگاری، انگاری کبوتری جا خوش کرده باشد 
توش هی تکان تکان می خوردؤ گهواره را تکان می داد، حکِم آدم های مسخره شده 
می روم  آن جاست،  شهیدت  می گوید  گرفته ؤ  بار  را  شهیدش  مادرم  دارم،  را 
بهتر  می زنم  می شوم، چمباتمه  تاریک ست، خم  گفت، سمتش  که  آن جایی 
ببینمش اما روبه روم یک چیزی ست که انگاری پتو انگاری روانداز انداخته اند 
روش، گفتم بلندش می کنم ببینم چه جور حیوانی ست، دست راست کردم اما 
پرهیب آن سایه که لرز به تنم می انداخت آمدؤ روبه روم ماند توی درگاهی ؤ توی 
نوری که از بیروِن اتاق می آمد، ترسیدم، جرات نکردم سر بلند کنم، دستم دراز 
شده ماندؤ جرات نکردم از آن جا که بود تکانش دهم که صدایی چیزی گفت، 
صدایی که انگاری دور بودؤ نمی شد گفت چه می خواسته بگوید، جوان بودؤ پیر 
بود صداش، انگار همان قدر جوان بود که در چندقدمیم گفته شودؤ همان قدر پیر 
که از دوردست شنیده، از دوردست پرسید چه کار می کنی مجتبا، هیچ، به سایه 
هیچ وقت راست نگفته ام، از نزدیک تر پرسید چی شده تو را میم عین، نگفتم 
هیچ، سر بلند کرده دیدم نورِ پشِت سرش شدت دارد، نمی شد دیدش، گفتم 
مادرم شهیدش را زمین گذاشت بالخره، پرسید تو حالت خوب ست مجتبا، 
صداش از دورتر می آمد، پیر بود صداش، از دورترش هم گریه ی زنی بلند بود، 
خان بابا تویی، گفت میم عین مگر نگفتی خان بابا مرده، پرسیدم خان بابا مگر شما 
زنده ای، صداپیره گفت مجتبا من زنده ام، اما صداش دور بودؤ باید حدس می زدم 
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بود ته مایه های  چه می گوید، پس کی مرده، کی گفت، آن که صداش جوان 
جوانی ؤ قدیم های صدای شیث را داشت گفت کسی نمرده میم عین، پرسیدم 
پس چی، هیچی مجتبا، صداپیره گفت انگاری، گفت هیچی مجتبا عبدلاله مرد، 
بابات را امروز خاک کردیم اما چشم انتظارت مرد، پدرم امروز مرد رییس، به من 
نگو رییس، پدرت کی بود، صدای شیث هنوز هم نمی خواهد رییس باشد، شیث 
پدرم مجتبا عبادیانی بود، مجتبا نه، مجتبا عبادیانی تویی پسر، پدرت عبدلاله 
بزن  زنگ  دختر  دختر  زد  فریاد  گفته نگفته  را  این ها  بود، صداپیره  عبادیانی 
اورژانس، اما صدای نزدیک تر هم همین را گفت، فریاد زد دکتر دکتر زنگ بزنید 
دکتر بیاید، صدای نزدیک تر گفت خب میم عین چرا روی سنگ خال نشسته ای، 
من تازه نشستم، می خواستم شهیِد مادرم را ببینم، خب ببین، صداپیره گفت، 
نمی توانم خان بابا، دستم کار نمی کند خان بابا، از نزدیک شنیدم گفت چرا، آخر 
می ترسم پسرم شهید شده باشد، پسرت کی هست میم عین، به شنیدِن ناِم 
پسرم خنده ام گرفت، خندیدم گفتم مجتبا، شیث اسم پسرم مجتبا عبادیانی ست، 
مجتبا که خودتی پسرم، مجتبا عبادیانی، صداپیره گفت این خودتی پسرم، اما 
مادرم قرار گذاشته بود شهید بزاید خان بابا، پدرت شهید شد پسرم، نه خان بابا 
من که پدر نداشتم، اسم پدرت چی بود میم عین، مگر خودت نمی دانی شیث، 
چرا می دانم، صداپیره گفت مجتبا عبادیانی پدرت نبود خودت هستی، پس من 
کی ام خان بابا، تو مجتبا هستی پسرم، مجتبا عبادیانی، مادرم گفت قرار بوده 
شهید بزاید، گفت همین کنج اتاق توی گهواره شهید زاییده، خب ببین پسرم، 
چه جوری خان بابا، میم عین بلند شو بخواب سر جات، نمی توانم، می توانی مجتبا، 
همین روانداز را بزنی کنار شهیِد مادرت را می بینی، نمی توانم، می خواهی کمکت 
کنم میم عین، سری به بعله تکان می دهم، سایه دست دراز می کند، دستش 
می کشد به کناره های دستم، صدای کشدارِ چرخ هایی که بر کف ساییده می شوند 
بلند می شود، بلندتر، سایه دستش می رسد به روانداز، صدای حرکت گهواره به 
خوابم می برد، تکان تکان می خورد، چرخ های گهواره می لغزند، دستش را قفل 
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می کند روی پتو، می کشد روی دستم، اما نه نمی خواهم نه خان بابا، نمی خواهم 
اما دیرست، نه شیث، نمی خواهم اما دیر شده، دستش می کشد روانداز راؤ صدای 
فریاد  به ِچندشی  توی سرؤ صورتم، می ترسم،  چهره ی شهیدش می زند  نورِ 
می کشم مادر مادرجان اما دستم را می کشدؤ پهِن زمینم می کند، نه شیث، اما 
توتر، داغانم  تو،  تو،  از توی تن ؤ رگ هام می زند  از توی پوستم  نوری  صدای 
می کنند صداها، جیغ می زنم اما صداهاشان از من اما صداهاشان بیچاره ترند، 

مادرم گفته بود



جزء آخر



روِح اشیا
           بهش در اصطالح می گویند روح می گویند روح اشیا اما در حقیقت 
ربطی به روح ؤ به عالم ماورا ندارد که مربوط ست به عادات ؤ اطوار طبیعی تن، 
اما خب ذهن  باصره  به خطای  اصلن مربوط ست  خیلی سرراست ؤ مستقیم، 
ایرانی جماعت این جور که نمی فهمدش یعنی که نمی تواند، این ذهن نمی تواند 
بی خیاِل داستان ؤ اسطوره شود، داستانیش می کند، می بردش یک جایی باالتر از 
الزامات ؤ قوانین طبیعی تن، می بردش دور از دسترس ؤ می کندش عینهو همان 
گرد ؤ غبار ؤ جذبه ی نور، داستان ها براش می سازد ؤ می بردش چنان دوردست 
تا باورش حتا نشود که این اصلی اساسی ؤ علمی ست، سرآخر هم فلسفه اش 
اما  کرده اُس ؤ اَساس تفکرش را هم می گذارد روی دوش همین قصه متل ها 
باور کن روح اشیا چیز عجیبی نیست، چیزی ست شبیه این که چشم بدوزی 
یعنی برای مدتی خیره شوی مثلن به یک سطح رنگی، تصور کن مثلن یک 
گستره ی سرخ رنگ را پنج شش دقیقه بی وقفه نگاه کنی، تصور کن، ناغافلی 
می بینی چیز هایی خالف آن چه پیش تر دیده ای دارند َدَرش جم می خورند، یک 
نقطه نقطه های سبزرنگی را می بینی که دارند ازش می زنند بیرون ؤ آهسته آهسته 
رشد می کنند، چشم اگر برنداری ازشان درآخر می بینی کل آن سرخی شده ست 
سبز، نه فقط آن گستره که هر کجا چشم بگردانی هم، فرقی هم نمی کند با چه 
رنگی امتحانش کنی با بنفش حتا با زرد با آبی، فقط باید رنگ باشند که سیاه ؤ 
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سفیدؤ خاکستری رنگ نیستند، بیرون رنگ اند اما خب ذهن ایرانی مگر می شود 
ول کند این سیاهی ؤ این سفیدی را، آن هم نه یک چیز پرت که یک چیز درست ؤ 
درمان چیزی که ربط مستقیم دارد به خداؤ به کالمش، نه، مگر می شود بگذرد 
از این دو تا، نه، چه طور پس ربطش دهد به قرآن، مربوطش کند به نوشتن با 
سیاهی مرکب ؤ سفیدی کاغذ، نه، این ذهن کارش را خوب بلدست، این یکی را 
می برد جایی دیگر می برد روی نور که بیراه هم نیست، عین رنگ ست نور، رنگ 
هم عین نورست، نشده تا به حال خیره شده باشی به خورشید یا مثلن به یک 
المپ روشن بزرگ، نشده تا به حال از پِس چند دقیقه خیرگی یک دفعه ببینی 
یک چیزی چیزی خاموش ؤ سیاه نعل به نعل آن شی نورانی که خیره شده بودی 
بهش یکهویی درآمده ؤ خودش را یله کرده جای آن نور اصلی، همه جا هم هر 
کجا را هم که نگاه کنی می بینی هست زنده تر از آن چیز اصلی حتا، به سیاهی ؤ 
کدورتی که باورت هم نشود، هر طرفی یله می شودؤ خودش را تحمیل می کند 
به چشم انداز آدم، چیز عجیبی ست در هر حال، بهش می گویند روح اشیا اما خب 
حرف مفت می زنندؤ نمی شود به چیزهایی مثل روح ربطش داد، علم ثابتش 
کرده، هرچند که اسم ست دیگر، اسم ها که مهم نیستند اصلن بگویند روح المپ 
بگویند روح روشنایی اما خب فقط اسم که نیست، حرف مفت هم می زنندؤ ادعا 
می کنند این ها یک قانون ازلی االهی اند، می گویند میان یک چیزؤ ضد همان 
چیز در طبیعت را باید با یک رابطه ی ذاتی شرح داد که در ذات هر دوتای شان 

هم هست البته مستترست

فصـل
          حین گفتن این ها نمی دانستم اصلن کجا قرارست برسم، می گفتم روح ؤ 
ذهنم پی چیزی چیزهایی بود که نمی دانستم چه هستند شاید یاد بولقاسمی 
شاید یاد خان بابا یاد مش پطرس اما رحم نکردؤ چنان پرید توی حرف هام که یخ 
کردم، »نمی خواهی فراموش شان کنی میم عین، برای سال ها قبلند این ها ـــ و 
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خندید، حاال نه خنده که یک هاهای کوتاه، یعنی که حرف ؤ کارش را به دل 
نگیرم یعنی که از آن وقت ها نگویم اما مگر می شد، گفتم چی فکر می کنی 
شیث، »شیث نه، علی، بگو علی ـــ این اواخر سفت ؤ سخت شده ؤ بی مالحظه 
هشدار می دهدم که شیث نه علی، گفتم چی فکر می کنی علی، ساکت شد، از 
خنده اش فقط لبخند ماتی مانده بود روی لب هاش ؤ آن هم داشت رنگ می باخت، 
بهش حق می دادم، آن سال ها دو شکل ذاتن متفاوت داشت برای ما، چیزی از 
او کم کرده ؤ چیزی اضافه کرده بود به من، عینهو همین سال ها که هی از من 
کم می کردندؤ اضافه می کردند به شیث، حق می دادم بهش نخواهد از آن سال ها 
بشنود، گفتم خب، خب چی، گفتم خب به چی فکر می کنی، جواب داد به تو 
»به تو میم عین، همه اش دارم به تو فکر می کنم ـــ به تعجب نگاش کردم 
یک جور مثل تئاترچی ها که حین طبیعی بودن اغراِق خشک ؤ زمختی هم توی 
حرکات شان هست همان جور به تعجب نگاش کردم که یعنی چرا من، گفت 
خسته نشدی میم عین، چرا خسته شده ام اما منظورت چی ست، گفت از این جا 
»از این اتاق، از این وضع بیخودؤ بی جهتت خسته نشدی میم عین ـــ چرا 
شده ام اما حکم خودتان ست، نیست مگر، خودتان گفتید چاهار سال، و فکر 
از آن روزی که حکم کرده بودند، گفتم راستی شیث  کردم چه قدر گذشته 
چه قدر مانده چاهار سالم پر شود، نگفت شیث نه علی، گفت چیزی نمانده اما 
خب، خب چی، جوابی نداد، ساکت شد فقط، یک لحظه یک دقیقه یک عمر 
شاید سکوت کرد انگاری سال هاست که مرده، دلم خواست سوتی بکشم از 
خواب بیدارش کنم، گفتم شماها را اسرافیل بیدار می کند یا جبراییل، گفت ما، 
یک جور لحن پرسیدن داشت تا گفتن، دوباره تکرار کرد ما، منظورت از ما کی 
یا  می کند  بیدار  اسرافیل  را  شماها  می گویم،  را  جهودها  شما  گفتم  هست، 
جبراییل، به شنیدِن جهودها پرید اما بی که تکانی بخورد انگار از درون ریخت 
توی خودش، ساکت ماند، چند لحظه چند دقیقه یک عمر انگار خیره مانده 
باشدؤ زمین را نگاه کند، بی که سر بلند کند آیا به جهودها فکر می کرد، گفت 
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چار سالت که تمام شود باز نمی گذارند بروی، چرا، چرا ندارد، »یعنی چی شیث، 
یعنی چی چرا ندارد، مگر حکمم تمام نمی شود آن وقت ـــ تاکید کرد که تمام 
می شود حکمت اما، اما ادامه نداد انگار همیشه این امایی که می گفت هزارجور 
ماندن ؤ ماندن داشت توی خودش که این چنین می ماند، چیزی نگفت، تنها 
مکثی کردؤ منتظر تا چیزی حرفی تکانی از بیرون فشار بیاورد برای ادامه اش اما 
نمی شد، این امای آخری که گفته بود تو گفتی قدرتی مضاعف داشت نسبت به 
به کف، گفتم خب  ماند  باقی مکث هاش، همان جور خیره  باقی حرف هاش ؤ 
حرفی بزن خب بگو اما چی، اما شیث خیالش آبستن چیزی بود که در ذهن ؤ 
خیاالت من نمی گنجید، لبخند تلخی زدؤ مکثی دوباره کرد برای چند لحظه 
چند دقیقه، و شاید یک عمر تا سرآخر دهان باز کند که هیچی »هیچچِی 
هیچچی، فقط نمی خواهم آزارت دهم، پرونده ات هزارجور باالؤ پایین دارد میم 
عین، من که نمی خواهم آزارت دهم، همین چاهار سال بََست نیست مگر، من 
که نمی خواهم ـــ و باور می کنم نمی خواست اما همین که به تکرار می گفت آزار، 
می دیدم تنم آتش می گیرد، گرمم می شود، برای خاطر همین شاید دست بردم 
دکمه ی یقه ام را باز کنم که دیدم دکمه اش افتاده، کی افتاده بود این المصب، 
احساس خفگی داشتم، یک دو تا دکمه ی پایین  تر را باز کردم که باز تکرار کرد 
هیچ کس نمی خواهد آزارت دهد، تندی دست بردم پای پیراهنم را گرفتم با 
دست چپ پای راست پیراهن ؤ با دست راست پای چپش راؤ به شتاب چنان 
کشیدمش باال که حتا وقت نشد به فعلی که مرتکبش می شوم فکر کنم، از تن 
درآوردمش ؤ برای لحظه ای انگار لرز ناچیزی افتاد به تنم، شرمنده گفتم علی 
سری  بود،  سرد  لبخندش  زد  لبخندی  می گرفتم ـــ  آتش  داشتم  »علی 
شادی  شده اند  تمام  تنش  اعضای  عضوعضو  دیدم  دادؤ  تکان  خوش خوشانه 
شده اند شعف، گفت راحت باش پسر، شرمنده ؤ سربه زیر فکری شدم آیا از این 
آسان تر می شد شیث را صدا زد علی، از این روح کاسبکار خودم شرمنده سر 
راست نکردم ؤ دیدم، به ناگهان دیدم دستم دست چپم میان ساعدؤ بازوی دست 
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چپم را با پنبه ای ؤ چسبی پانسمان کرده اند، دستی کشیدم روش، تازه می زد 
انگاری چند ساعت پیش تر پانسمان شده بود، پرسیدم این چیه علی، نگاش به 
من نبود جایی دیگر شاید دریچه های چشم ؤ دهاِن در را می دید، حرفی هم نزد، 
سر کشاندم سمت پانسمان جهت وارسی، تازه بود، این برای چه وقتی ست علی، 
کرد،  تجویز  ِسُرم  دکتر  بود  ریخته  به هم  حالت  گفت  دیشب،  گفت  شنیدم 
برای  کندمش، جای کبودی ؤ جای زخِم یک سوراخ ریز معلومم شد، گفت 
همین ست که، توجهی نکردم چه می خواهد بگوید که می دیدم فقط جای یک 
زخم ؤ یک سوراخ نیست، چندتاست چندین تا، نشمردم شان، تندی آن یکی 
دستم را گرفتم جلو، آن جا هم بود، زخم سوزن های قدیمی ؤ چندین رد کبودی 
»همین ست  که  گرفت  دستِ پیش  باشد  شده  نگاهم  ملتفت  انگار  کم رنگ، 
می گویم اذیت می شوی ـــ اما لفظ اذیت را شنیده نشنیده خونم به جوش آمد، 
به دامان سردی هوای سلول  باز نمی کردم ؤ دست  اگر دهان  زبانم داغ شدؤ 
نمی شدم تو گفتی زبانم آتش می گرفت، فریاد کشیدم خفه شو علی خفه شو، 
داد می زدم این ها جای چی ست علی، چی اند این ها تا سقف را سرت خراب 
نکردم بگو چی اند این ها، که تندی بی که لحنش ربطی به لحن فریادهای من 
داشته باشد گفت آرام بخش، و بی که لحظه ای هدر دهد اضافه کرد دکترت 
تجویز کرده یادت نیست مگر، نه، سرم به دوار افتاد، همه چیز همه ی خاطرات ؤ 
همه ی آن هایی که خاطراتم نبودند به ردیف سربه سر هم می آمدند مقابل نگاهم ؤ 
توی حرکتی دورانی جلوی چشم هام می چرخیدند، دور می زدندؤ می رسیدند 
پشت حجم کروی چشم هام ؤ می شدند یک جور سیاهی، سایه هایی از آن همه که 
خاطره می دانستم شان محو پشِت مردمک هام جمع می شدندؤ ازدحام می کردندؤ 
به سرگیجه دچار می کردنم، یادم نمی آمد کسی سفیدپوشیده به طمانینه با 
اطوارؤ آرامشی که گوشه کنارهاش ترک برداشته باشد ُسَرنگش را فشارکی دهدؤ 
چند قطره اش را شلیک هوا کند تا بشود بی خطر باقیش را خالی کرد در من 
درون رگ هاؤ پی های تِن الجاِن من قاطِی خونم، به ناگهان گفتم نه، گفتم یادم 
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نیست علی، این ها که شیث می گفت یادم نمی آمد اما صداش را می شنیدم ؤ به 
یاد می آوردم که به تکرار گفته بودؤ می گفت چرا آمدی باز، می گفت این ها که 
همه اش بهانه ست میم عین، می گفت نه دلتنگی نه وردپرس، چرا دولتوق را 
مسخره ی خودت می کنی، می گفت خودت بگو چرا دوباره آمدی، این ها را به 
تکرار می شنیدم اما تصویری متناسِب معانی شان در سرم نبود، مثلن تصویر 
لب هاش یا تصویر چشم هایی که هم راستای با جمالتش تنگ ؤ گشاد شوند یا 
هیچ  مردانه،  متحرک  دست های  تصویر  مثلن  بیرون،  حدقه هاشان  از  بزنند 
تصویری متناسِب حرف های شیث در سرم نبودؤ به جاش چیزهایی در سرم 
زنده می شدند که تو گفتی از خاطرم باید پریده باشند، تصاویری که پشِت هم 
ردیف می شدند تا به یادم بیاورند چی شده این مدت، چی بر سرم آمده، خالف 
صدای شیث که توی سرم بی جهت ؤ بی سبب می پرسید چرا، می دیدم سوار 
ماشینم، ماشینی که تاکسیمتر داشت ؤ مثل همه ی تاکسی های پایتخت که 
تاکسیمترشان را ناکار می کنند انگاری خاموشش کرده بود، داشت توی خیابان 
گل ؤگشادی نزدیک می شد به آن ساختمان بزرگ گل مانند هتل مرکزی، به 
یادش دارم، نام قدیمش الله بودؤ حاال هتل مرکزی ست، »این ها نه میم عین، 
صد بار که گفته ای این ها را ـــ تاکسی می پیچد توی محوطه ی ورودی توی 
پارکینگ سربازِ هتل ؤ می چرخد سمت ورودیش تا پیاده ام کند، »آدم اما به 
خودش دروغ که نمی گوید میم عین ـــ من به خودم دروغی نگفته ام شیث، 
مردی  پنجره  قاب  توی  از  یاد می آورم  به  این جا ـــ  آمدی  دوباره  »پس چرا 
کشیده قامت با کت ؤ شلوار تیره رنگی که لبخند گشادی را پهن صورتش کرده  
دارد سوی من می آید که ناگاه بی رنگ شده روشن می شود، سفیِد سفید، شیث 
تا  می کند  مکث  لحظه ای  و  بیچاره،  بودی  نظر  تحِت  تمام مدت  که  می نالد 
بیچاره ای که گفته جا بیفتد توی سرم اما دوباره می بینمش، دستی ست که 
می دود در را درِ همان تاکسی را باز کند برایم که بی صدای چلق باز هم می شود 
صامت بی چلق تا پیاده شوم اما پایم را زمین نگذاشته نهیب می زنم این جا چه کار 
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می کنی تو میم عین، نمی دانم، می پرسد به خودت چرا دروغ می گویی میم عین، 
می گوید نمی دانم چرا آمدی نمی دانم، چی شد آمدی، نمی دانم اما نباید تسلسل 
بگیرند این پرسیدن هاش، دستور می دهم برگردیم اما کجا، نمی دانم برمی گردیم 
تا آن جا که یادم بیاید چی شد به این جا رسیده ام، برگردیم، می گویم ؤ حین 
دستوری که صادر می کنم پام کشیده می شود توؤ در بی صدای چلق بسته 
می شود، و دست ول می کند دستگیره راؤ با لبخند گل ؤگشادش قدم قدم عقب 
ساختمان  از  می رود  تاکسی  عقب  عقب  می کشد،  عقب  برگردیم،  تا  می رود 
بلندمرتبه ی گل مانند دور شود اما دوباره سفید می شود تصویر، می شنوم که باز 
اصرار می کند که تو ژنو رفته ای پس کو خبرهاؤ گزارش هات، ولی ما توی خیابان 
شلوغ تری عقب می رویم، وسط کلکسیون ثروت های متحرک پایتخت، مدل 
مدل ماشین های روز با سرعت نزدیک می شوند به تاکسی ؤ به سرعت عقب 
می روند، یاد ماشین های روسی به خیر الاقله توی روز دیگر جلب نظر نمی کردند، 
آفتاب می زند به کاپوت ماشینی ؤ نورش می زند به چشم هام ؤ همه جا سفیِد 
سفید می شود، چشم می بندم، »باید تالش خودت را بکنی میم عین ـــ چشم 
تالش می کنم، »به روشنی آینده باید نگاه کنی تو میم عین ـــ می کنم، »باید 
چشم،  عین ـــ  میم  تو  کنی  فراموش  را  برکتت  بی خیرؤ  گذشته های  تمام 
»پرونده ات را باید ختِم به خیر کنی میم عین ـــ چشم، و چشم که وا می کنم 
از توی ال سی دِی دوربین عکاسی ام لحظه ای تصویری فیریزشده می بینم ؤ بعد 
سفیدی نور فالش راؤ در نهایت تصویر زنی که هی فلو می شودؤ هی فوکوس 
می شود، دوربینم را برای عکاسی از آن تابلوی نقاشی آماده می کنم، نقاشی 
زنی ست با چندتایی چین که دارند محدوده ی میان ابروها ؤ سربند ؤ لچک ؤ چادر 
خانه ای  که  سرخ رنگ  شاید  خاکی رنگ  زمینه ای  توی  می کنند  تزیین  را 
روستایی ست یا شاید که سطح ناهموار زمین ؤ حیاط باشد اما آن باال کنج چِپ 
نقاشی دری را طاق باز رها کرده نقاش، الالهواعلم که قصدش چه بوده آیا تجسم 
تعجیلی که در رفتارؤ کردارؤ در بروزات ظاهری زن نیست یا فقط آن چند کاج 



میثم علیپور          239

سبزرنگ ؤ پریشان را نشانه رفته، خب البت معلوم ست زن توی فکرؤ خیاالت 
کرده  ِگرد  تصویر  عرض  اندازه ی  کنید،  نگاه  را  آغوشش  غرق ست،  خودش 
تا آن  ریخته  قطارقطار الله ؤ طبق طبق سرخی دل آشوب  راؤ توش  آغوشش 
یکی یکدانه گلش به خود ببالدؤ راهِ باال پیش بگیرد، کویرؤ آن یکی یکدانه گل 
سفیدش را چلیپا طرح زده ؤ، ناگهان سفید می شود همه جا عینهو دستگاه های 
مکانیکِی اسالیدشو وقتی شلق شلق اسالیدی می رود تا آن یکی اسالید بیاید تا 
شلق شلق دومی بلند نشده یک سفیدی سنگین می افتد روی پرده ؤ تصویری که 
تا همین چند لحظه پیش تر نمایشش می دادند به رنگ هایی متضاد توی چشم ؤ 
سر مدعوین محترم زنده می شود، روح تصویرست این، فقط برای چند ثانیه، 
کنار  از  تاکسی  چلیپا، شلق شلق،  سفیِد  یکی یکدانه ؤ  گِل  همین  روح  عینهو 
تابلونقاشی های شهرداری عقب می رودؤ یکی یکی شان را برای لحظاتی فیریز 
می کند، هم سنگراِن قدِس خسروجردی عیادِت اسکندری رمی جمراِت صادقی 
کبوتراِن حرِم ندرلو ماهِ بنی هاشِم اسدی اما گم می شوند همه شان سفیِد سفید، 
»وقتی خبرنگاری ماموریت بگیرد اما خبری مخابره نکند خوِد تو چه فکری 
می کنی هان میم عین فکر می کنی دارد چه کار می کند ـــ شلق شلق، ماشین را 
خاموش نکرده ؤ دارد درجا کار می کند، روبه روی بهشت زهراؤ بهشت زهرا چنان 
در حرکت ماشین یک نواخت باالؤ پایین ؤ چپ ؤ راست می شود چنان رعشه ای 
توی  گرفته اند  جان  افرادش  که شخص شخص  انگاری  می افتد  رنگ هاش  به 
رفتارهای  تن پوش هاؤ  با  سیاه پوشیده  زِن  تا  پنج  و سرخ رنگ،  افقی،  بستری 
زنانه ی ایام جنگ مویه کنان حزن شان را به هر تکاِن تن خالی می کنند، گفتم 
سیاه پوش اما نه نباید سیاه پوشیده باشند، یادم هست، اشتباهی سخت افزاری ست 
شاید هم نرم افزاری ست اما به هر حال اشتباه ست، چاپگرهای شهردارِی پایتخت 
سلیقه ی  با  سرخودؤ  این که  به  شهره اند  اصلن  می کنند  شاهکار  همیشه 
شخصی شان هر چیزی را می کنند یک چیز دیگر، سرخ را می کنند صورتی آبی 
را بنفش قهوه ای را سیاه می کنندؤ سبز را می کنند آبی، این آخری که رسوایی 
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راه انداخت توی برنامه ای خبری که تلویزیون دولتی هم ساپورت خبریش کرده 
بود، یادم هست بنری سه متر در دوازده متر را مزین کرده بودند به رنگ های 
پرچم قرار بود پس زمینه ی سخنرانی رییس جمهور منتخب باشد اما رسوایی 
شد، سبز پرچم توی چاپ شد آبی آن هم در مقیاس سه در دوازده، و در سطح 
افتخارآمیز پخش سراسری خبر ساعت بیست ؤ یک، خبرش جهان را گرفت که 
سیاه  هم  این ها  نیست،  پرچم  این  که  باید  که  پرچم ست  آن  نه  پرچم  این 
نپوشیده اند، زن ها را کبود رنگ کرده بود حضرت استاد در پنج حالت جلوِس 
زنانه منتها ظرایف نشستن هاشان را تن پوش های کبود پنهان کرده اندؤ تنها 
چندتا چین درشت ؤ چندجا ضربه قلم های پرتوان مانده برای عرض اندام، و البته 
یک صورت سرخ در مرکز نقاشی ؤ سه تایی هم دسِت سرخ رنگ برای ایجاد 
تناسب با پس زمینه، یکی شان دراز شده گور کبود را لمس کند، من اما آن 
گل های سرخ روی گور را می شناختم گالیول بودند، مسیر افتادن شان را هم 
می فهمیدم، بی معنی که نیستند اشاره می کنند به آن یکی زن که خالف پنج 
تای دیگر سفید پوشیده انگار کنی نور پوشیده باشد سفیِد سفید با حواشی 
پُرنوری که استاد با زرد ترسیم شان کرده، نگاهت تا نیفتد به این زن ؤ نورانیتش 
خب نمی توانی آن همه رنگ های ایستاده را ببینی که توی زمینه ؤ هم راستای 
افکت های پس زمینه نقش شده اند، تابلوهای اعالن هر سنگ گورند این ها که آخر 
استاد  این  یا خانوم  آقاست  ننوشته اند  و  قدیریان،  این جا بهشت زهراست کار 
قدیریان، به وضوح می بینم شان اما دوردست صدای شیث می نالد هر لحظه هم 
بلندتر، انگار می کنم نمی شنوم، رو می گیرم به گورؤ باز نمی فهمم این اشتباه 
چاپی ست یا قصِد نقاش، هیچ مرزی نیست بین سنگ گور ؤ آن البسه ی زنانه 
حتا فکر می کنی امتداد هم هستند سنگ گورؤ آدم ها اما شیث بلندتر شده 
صداش دارد قوِت قلب می دهدم اما صداش هنوز آن قدرها قدرت ندارد تا بشنوم 
چه می گوید، هرچه صداش پرتوان تر شود تنها تصاویر من از رنگ ؤ رو می افتند 
تا نشود تشخیص دهم جنِس زنان تابلو با جنس سنگ گور یکی ست یا روی 
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سنگ را با پارچه ای کبود روکش کشیده اند به رنگ لباس های زنانه که به ناگاه 
یکباره روشن می شود همه جا، شیث ست، صداش تسال می دهدم که من هم 
سال هاست مادرم را ندیده ام، مگر یادت رفته پدرم کجا مرد، اصلن یادت می آید، 
یادم می آید همان جور عقب عقب می رویم، ماشین چنان سرعتی دارد انگار به 
جلو براند، هی تابلوهایی روشن می شوندؤ هی نقش شان توی سفیدی صدای 
شیث گم می شود، عقب می رویم، ماشین پساپسا کنار در دانشگاه می ایستد، 
پساپسا می روم  تابلوها  به  باز می کنم ؤ پشت  باشمش  بسته  باید  را که  دری 
سمت شان ؤ می چرخم، چندباری شاتِر دوربین ؤ سبک سنگین کردن ترکیبات 
بصری، در نهایت پساپسا پشت به تاکسی برمی گردم توی ماشین ؤ راه می افتیم 
عقب، کار اول را وزیریانی ثانی نقش زده ست ؤ کار دوم را گودرزی نامی، اولی 
شهادت نام گرفته ؤ دومی این روز را به خاطر باید سپرد، هر دو تا را روبه روی 
هم َگِل تیرهای چراغ برق آویزان کرده اند برعکس آن باقی که از داربست هاؤ از 
جایگاه های رسمِی اعالِن شهرداری آویزان شده این ها را لخت ؤ عور َگِل تیرهای 
برق مقابل سردر دانشگاه نمایش می دهند، هر جفت شان هم از نگارگری های 
ایرانی مغولی الهام گرفته اند، کاراکترهای هر دو بی چهره اند، توی تصاویرشان 
درختچه ای پرپیچ ؤ تاب نقش شده، تم اصلی ؤ اساسی ترکیب هر دو یا سنگ ست 
یا رنِگ طبیعی سنگ ها، وزیریانی ثانی دورتادور شهادت را خطی کلفت مثل 
قابی پرؤ پیمان کشیده ؤ عناصر تابلو را درونش محصور کرده به رنگ اخرایی تیره 
که نباید در اصل چنین باشد، حدس می زنم رنگ خطوط محیطی تابلو طالیی 
بوده مطابق شگرد نگارگرهای قرون میانه اما توی چاپ شده اخرایی، کارهای 
بزن در رو را این جوری می کشند، تک تک دانشجوهای ترم اولی همین دانشگاِه 
بی درؤ پیکر هم می دانند اگر خطی یا کادری را دورتادور طرحت بکشی پس 
حتمن جایی از ترکیب بندی ات می لنگد که حتمن عناصرشان درست سر جای 
خودشان قرار نگرفته اند یا نقطه ای خطی سطحی رنگیش کم ست، و البته اگر 
آن خط محیطی را چنان چشم نواز طالیی رنگ کرده که پس حقش ست اخرایی 
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شود نتیجه ی کارش این جا، خوشا به احوالش، اثرش آسمانی رفیع دارد آبی ؤ 
پرتاللو، در منتهاالیه ی تابلو آن پایین گوشه ی چِپ کادر هم سنگی نقش زده ، و 
کوهی را هم دورترش، هر دو با رنگ ؤ اسلوبی یکسان که یاد کوه هاؤ سنگ هایی 
که  هرات  استادان  نقاشی های  عینهو  را  آدم  می اندازد  چین  نقاشی  از  متاثر 
سختی ؤ صلب سنگ ها را می گرفتندؤ یک جوری به لطافِت جادو گوشه کنارهاش 
را پُرچین ؤ شکن ؤ خمیده ؤ مواج ؤ پر از میل زندگی می کردند که تو گفتی آب ؤ 
امواج اند این ها نه کوه ؤ کوهستان ؤ سنگ، و همین ها تابلو را چنان گول زنک 
کرده که آن متصدِی ساعات اداری شهرداری در زیرگروه زیباسازی خیابان ها 
میادین ؤ نماهای عمومی تقصیری نداشت که گولش را خوردؤ آوردش این جا 
روبه روی درب اصلی دانشگاه آویزان کرد، حق داشت فکر کند آن تن بی سر را 
وسیله تذهیب ؤ تزکیه دانشجویان می تواند قرار دهد، تِن بی سِر رزمنده ای با 
لباسی ساده ؤ بی تجمل به رنگ خاک که حِد فاصل این سنگ ؤ آن کوه نقاشی اش 
کرده وزیریان ثانی، تن را بی سر اما یک جور به حالت انتظار انگار نقاشی کرده با 
آن لباس رزم ؤ آن بازوبند سبزؤ آن شال سفیدی که دور گردن بی سرش پیچیده 
تو گفتی منتظرست اما برای چه، الالهواعلم، چه بدانم انتظار چه چیز را می کشد 
تنها می دانم آن درخت سرخ رنگ پیچیده به باالی کوه البته اگر اجازه داشته 
باشم به منظوری لحاظش کنم دارد جای سر بریده ی رزمنده کار می کند، از کجا 
معلوم، از آن جا که آن دایره ی اخرایی که این را هم البته باید طالیی کرده باشدؤ 
توی چاپ این رنگی شده به مانند الگوی نگارگرهای قرون گذشته باید کارکردی 
معادل هاله ی مقدس ؤ شعله های آتش داشته باشد که پر از نورؤ حتا منبع نور 
هستند این سه درون نقاشی گذشتگان که برای تمییز بزرگان ؤ قدیسان ؤ اولیا 
به کار می رفته اند، و خب در این تابلو چیز مقدس همین شهیدست که حاال 
یعنی حین عمل نقاشی یا حین مشاهده ی نقاشی دیگر از بین ما رفته ؤ غایب 
شده، و به تبِع غیبت شهید در این پیکره تنها َسَرست که غیبت داردؤ نتیجتن 
باید نماینده ی امر قدسی قلمداد کردش، و اما آن دایره ی ممیز که همیشه 
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بزرگان ؤ اولیا را از دیگران مشخص ؤ معلوم می کند حاال کجاست، خب معلوم ست 
پشت آن درخت سرخی که بر ستیغ کوه می بالد، پس اگر پشتِ سر نادیدنی 
شهید نیست ؤ پشت آن درخت ایستاده آیا مقدس ترین چیز تابلو که همانا سر 
غایب شهید بوده نباید آن درخت باشد، چرا هست، هست اما چه قدر دل آدم 
البته  اخیر  چندسال  چندین ؤ  این  استعاره های  استعاره،  از  می گیرد  زود 
منظورم ست، این قدر در این سال ها نقاش ؤ شاعرؤ نویسنده به هر دلیلی پناه برده 
به استعاره که دل آدم آشوب می شود وقتی به یکی از همین استعاره ها می رسد، 
این عده از بزرگان البت وقتی می رسند به ممیزی دست می برند دامن استعاره 
را می گیرند وقتی هم می رسند به سختی کار دست می برند دامن استعاره را 
می چسبند وقتی می رسند به استفاده از گنج های هنری پیشینیان دست به 
دامن همین استعاره می شوند وقتی می رسند به دین می رسند به قدرت می رسند 
به خطوط قرمز به هرکجا می رسند اصلن جای صاف ؤ بی چین ؤ شکن نشان دادن 
موضوع چنان می پیچانندش چنان پرچین ؤ شکن می کنند کارشان را که آدم 
تیزهوش هم گاهی گیج می شود این میان، هرچند این بزرگاِن معاصر حق دارند، 
طراحِی دامنی صاف ؤ سفیدؤ بی چین ؤ بی اضافات فسفر می سوزاند اما به جاش 
اگر دامنی چین چین کوتاهِ رنگ پوست یا بلنِد پوست ببری بریده بریده یا چل تکه ؤ 
پراضافات بسازی آدم دلش قنج می رود به دیدنش ؤ پول می ریزد به پاش حتا به 
پای کسی که پاش کرده آن را، به خدا آدم دلش زود می گیرد از این استعارات 
اما دل همین آدم هم هنوز استعاره ای ندیده که تازه باشد که دلش حتا قنج 
می رود برای چنین استعاره ای، به خدا که انتظارش را می کشد، گفتم انتظار اما 
حتمن  می دانم،  چه  ایستاده،  چنین  چیزی  چه  انتظار  به  تابلو  این  شهید 
کوه ؤ  ستیغ  پشت  تا  پایین  آمده  که  هم  خورشید  شود،  غروب  منتظرست 
به  را  شهدا  جاویدان  پربرکت ؤ  حیات  آغاز  نوید  روزؤ  پایان  نوید  می خواهد 
رزمنده ی بی سر مژده دهد فقط ای کاش حداقل توی آن کادر کوچکی که از 
خطوط اخرایی دورتادور نقاشی زده ست بیرون بنویسند شهید نظر می کند به 
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وجهُ لاله، نظر می کنم به آن یکی تابلو، آن آتش مقدس آن هاله ی نورانی این جا 
هم هست عینهو قبلی این یکی هم پُرست از صخره هاؤ کوه هایی که چینی وار 
پرچین ؤ شکن ؤ پر از لطافت نقش شان کرده نقاش، یاد کتاب های مصور َربع 
رشیدی ؤ یاد تصاویر جامع ُلتواریخ ؤ پیکره های بلندقامت بیزانسی با قلم گیری های 
زمخت بین لنهرینی ؤ هاشورزنی های چینیان ایام تانگ به عالوه ی نقره کاری های 
ایام به سیاهی بدل شان کرده  مسیحیان یعقوبی که توی تمام نمونه ها گذر 
می افتم، آسمان نقاشی کوتاه ست، باکره ی مقدسش با موهای تیره ؤ سیاه عیسای 
کودک را در آغوش گرفته انگاری بخواهد عروج کند پایش به زمین نیست، این 
روز را به خاطر باید سپرد، میان درختان تیره اش رودی روان ست که به نظر دو 
بار عرض نقاشی را می رودؤ می آید، از میان کوه ها از باالی تابلو از باریک شروع 
می کند تا در پایین پهن شود ؤ گسترده اما سیاهِ سیاه مثل برگ های سوخته ی 
درختانش البته اگر این هم اشتباه چاپی نباشد، مریم ؤ کودکش ماسک های 
شیمیایی زده اند ماسک های ضدحمالت شیمیایی، آیا مرده اند، پاهاشان روی 
کدام زمین ؤ خاک ست، آن رود سرخ آیا رودست یا که جریان خونی ست از 
جایی، آسمان هم که انگاری به سرخی می زند، و این هم حتمن ایراد چاپی ست 
مثل شعله های مقدس باالسر باکره که به رنگی غیرطالیی درآمده، و آن خورشید 
بی فروغ که کوچک ؤ انگار کن مرده باالی تصویر آن وسط از پشت تیغه ی کوهی 
نمایش می دهد خودش را، چی را توی این روز باید به خاطر بسپرم، قتل عام 
ارامنه را در کشور دوست ؤ همسایه آیا، ای کاش می شد این را برای وردپرس 
مخابره کنم که این روز را باید به خاطر سپرد، قصد می کنم برگردم که حیوان 
کوچک ؤ سیاه نقاشی ناگهان صداش را بلند می کندؤ می بینمش که پشت کرده ؤ 
به بیرون نگاه می کند انگار در آن پشت مشت ها یهودای آویزان از خشکه درختی 
را خیره مانده، آراِم آرام ست شوِم کوچک شوِم پیِر هر سال ؤ همه سال به کجا به 
کدام شومی که چنین نزدیک ست خیره مانده، دلم آشوب می شود، صدایی مثل 
همین قارقار یا مثل حرکت هلکوپتری در نزدیکی بلند می شود سر بلند می کنم، 
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را  همه چیز  ما  که  هشدار  شوم تری ؤ  شوِم  به  می دهد  هشدارم  شیث ست، 
می دانستیم همه چیزی که مخابره کرده ای را می دانیم میم عین اما خب راست 
گفته ای تو خبری نفرستاده ای ما هم آدم های امینی هستیم میم عین ما راپورتت 
را به جایی نداده ایم خودت هم توی پرونده ات اگر نگاه کنی باور می کنی که 
نیست حتمن که بین خودت ؤ خودمان می ماند، شلق شلق، تاکسی به سرعت 
معمولش عقب نمی رود ترافیک ست »نه ترافیک نیست آقا، ایست بازرسی ست ـــ 
گفتید ایست بازرسی، »بعله ـــ خیلی، خیلی طول کشید از بازرسی رد شویم که 
آخر پساپسا هم نمی شد به سرعت گذشت از آن، یادم هست که پرسیدم این ها 
چی اند آقای راننده، اما راننده خسته بود، از شهرستان یک سر آمده بودیم ؤ کالفه 
بود از راه بندان های پایتخت، قبل ترش اما گفته بود ترافیِک این جا مردانگِی آدم 
چیا،  پرسید  راننده، عصبی  آقای  این ها چی اند  در جواب  اما  می کند  کور  را 
هیچی  گفت  همینا،  بعله  این ها،  گفت  اشاره  به  نقاشیا ـــ  عکس ؤ  »همین 
هرزه کاری اند همه شان، زدم زیر خنده، گفتم چی، گفت هرزه کاری، پوِل یامفت 
بلندبلند خندیدم  ندانی چه طور خرجش کنی می شود همین هرزه کاری،  را 
مرِد  زنی  که  نقاشی ها  آن  از  بودم  گفته  شلق شلق،  سکسکه،  تا  که  آن جور 
محتضری را بغل گرفته، چی را، محتضر را، چی هست، آدِم نزدیِک مرگ ست، 
وقتی دیدی یک زنی سر مردی را گرفته گذاشته به زانوش، ترمز نکن ولش کن، 
گفتم همه شان یک مادرؤ یک شهیدند که یک زمانی بازارشان گرم بوده، هر 
کسی یکی از روی دست بغل دستی اش ُکپ می زدؤ غالبش می کرد به مشتری، 
شهرداری هم انگارنه انگار، شلق شلق، هرزه کاری، شلق شلق، ای کاش نگفته بودم 
از آن زن ؤ مردهای محتضر بگذرد که از کنار یکی شان به سرعت عقب کشیدؤ 
پیچید توی یک فرعی ؤ رفت سمت مرثیه که مرثیه را روزی از روزها پلنگی 
ناصرپلنگِی نقاش کشیده بود، حسرت ؤ دریغ نشد دوباره از کنار آن یا از کنار 

یکی از آن بی نهایت چاپ هاش رد شوم ؤ راننده بی گناه بود



246          دوار

اندرز
        اشتباهِ خودم بود خودم گفته بودم بگذرد »بگذر ازشان ـــ آخر چه طور باید 
می دانستم از آن استایل از یک زن ؤ یک مرد می شود به زن ؤ مردی دیگرگونه 
رسید، اشتباه خودم بودؤ بعدتر که خیال کردم ؤ زمان را عقب عقبکی هل دادم 
این را خوب می دانستم، خوب می دانستم این ها فقط توی سرم اند که مجال 
تصاویر  سرم ست  توی  تنها  که  می دانستم  چیز،  هر  مجال  اصلن  می گیرند، 
می توانند پساپسا رفته عقب بکشند، تنها توی سرم، و نه بیروِن آن که بیروِن 
سرم هر چیزی را که توانسته واقعیِت زندگیم باشد نمی شود، و نباید بازی داد، 
اشتباه از خودم بود، من آن روز خودم دستور داده بودم از زنان ؤ مردان محتضر 
حذر کند، و امروز نمی شود رویا را با اعمال ؤ افعالی که مرتکب شده ام سینک 
کرد، نه این که نشود نه، می شود اما نتیجه اش فقط جنون ست ؤ بس، ندیده ای آیا 
ندیده ای آن همه آدم را که در ذهن هاشان چنان خوب دست ؤ قلم می چرخانند، 
و یا چنان خوب رنگ می سازندؤ ترکیب می کنند که تنها از دست ؤ قلِم بهزادؤ 
داوینچی برمی آید، ندیده ای، رویا چنین بارور می کند آدم را اما وقتی همه شان 
می رسند به کاغذ تازه لحظات ناتوانی شان زاده می شود، ما حق نداریم خودمان 
را آبستن ناتوانِی آینده کنیم که همه یک چنین بهزادهاؤ داوینچی هایی درون 

خودمان داریم  اما از واقعیت غافلیم، رویا را نمی شود نباید به گذشته پیوند زد

ادامه ی شِب شهرستـان
          خب من حتا فکر نمی کردم از آن الگو از یک مادرؤ 
یک شهید بشود به شهیدی رسید که در کنار زنی غیِر مادرش تمام کند که 
شاید کنار خواهر نیز آدم بتواند شهید شود نه فقط خواهر که شاید کنار هم رزم 
یا حتا همسر که ترجیح من آن بود زِن توی نقاشی را همسر شهید بدانم، واقعِی 
واقعی عینهو یک چیز باورکردنی بدون رنگ ؤ شکل ؤ اطوار مقدس مآبانه بدون آن 
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نوری که از ورای تابلو می تابد به موضوع ؤ می کندش یک چیز خیالی که من آخر 
فکر نمی کردم یک چیز واقعی جلوی چشم هام سبز شود آن هم روی کف خیابان 
هم  را  مغازه هاش  پایین کشیده ی  کرکره های  حتا  دیوار  درؤ  که  برزنی  وسط 
جوان  زنی  دیدم  خیابان  سیاه  آسفالت  کف  انقالبی،  شعارهای  از  پرکرده اند 
نشسته ؤ روسریش را زیر چانه اش گره زده، نگاهش مصمم خیره ست به بیرون 
قاب، و جوانی شاید َمرَدش، حتم دارم مردش بوده که تیری از پا درش آورده، 
مردش سر به زانوهای زن به خواب می رفت ؤ دست زن روی سر مرد انگاری 
موهاش را نوازش می کرد اما این ها فقط ؤ فقط چندثانیه در حرکت معلومم 
شدندؤ نمی دانم آیا از خودم بافته ام شان یا آن نگاهِ به تعجیل ؤ نیازمند باعثش 
شده، نمی دانم، من فقط آن گلوله را که جاش سرخ ؤ گلگون روی سینه ی مرد 
مانده بود دیدم فقط نوشته های روی درؤ دیوار را ؤ دست زن که سرؤ موها، و 
شاید صورِت دوسه روز نتراشیده ی مرد را نوازش می کرد، من فقط این ها را نگاه 
بودم ؤ فارسی چه قدر فقیرست، فعلی ندارد چرا، برای دیدن از توی ماشینی که 
به سرعت می گذرد کدام فعلی مناسبت دارد که در خاطرم نیست تا بگویم آن ها 
را به چه حال دیده ام که من فقط آن ها را نگاه بودم ؤ تو چه می دانی نگاه بودنم 
آن لحظه چه چیزها در خودش داردؤ چه قدر ظرایف که در گفتنم گم اند، چه طور 
این ها را باید گفت، راننده خسته بودؤ ماشین کنار مرثیه ماند، به فرصت روبه روی 
مرثیه ی ناصر پلنگی نشستم ؤ از روی صندلی عقب تاکسی آرام، آرام ؤ آرام تعداد 
سرهای تابلو را شمردم ؤ به طمانینه مرثیه را مرور کردم، بدم نیامد از بی نهایت 
سرؤ دهانی که درش بود، بی ترتیبی معنی دار که البته می شد اگر می خواستی 
براش دلیل ها بسازی، چندتا سرند یعنی، گفتم می شمارم شان، اول مردها که 
همه شان ریش داشتند اال دو تا که بچه سال بودند ؤ بی محاسن ؤ شارب، از باال 
شمردم یک دو سه چاهار پنج شیش هف هش نه ده یازده یادم رفت به آن 
کله ی پنهان که آیا شمرده امش یا نه، از سر شمردم یک دو سه چاهار پنج شیش 
هف هش نه ده یازده دوازده، یکی را دو بار باید شمرده باشم انگار، نحسی سیزده 
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دامنگیرست، از این ورش بی خیال شدم، باید یک طرف دیگرش را امتحان کنم 
مثلن آن طرفی را که سرهای کمتری فرو شده باشند در هم، از این ورش مثلن 
از چهره ی همین پیرمرد که ریش خوش فرمی دارد ؤ سرش را مثل پیرمردهای 
صد صدؤ پنجاه ساِل پیش مطابق سنت تراشیده، همین که مرثیه می خواندؤ 
رِگ گردنش چنان برآمده که گفتی نه از دهان بل از اعماق تن ؤ با تمام وجودش 
مرثیه خوان ست، بدون دندانی که در دهانش مانده باشد بینوا، این یک اما دو 
بسته ؤ  باشد، چشم  قرارست دومی  قیافه که  به دام آن یکی  نگفته می افتی 
دستش دست بزرگ ؤ عظیم ؤ بی تناسب با هیکل رنجورش را به کفن گرفته 
به قیافه ی رییس جمهور کشور دوست ؤ همسایه می ماند همان که  قیافه اش 
اسالفش دستور قتل عام نداده بودند اما چنان چشم بسته ؤ چنان مرزها را قایم 
گرفته بودند که بگو پشه حتا پشه ای اذن ورود نداشته به آن خاک بی حاصل ؤ 
بی ثمر، فقط قیافه اش، نه دست هاش فقط قیافه اش به آن موجود می ماند، و 
را  شبیه اش  چیزی  یا  ادعیه  جزوه ی  که  بچه  همین  سومی  سه،  سرانجام 
دست گرفته تنها برای خاطر سرخی جلد کتابش به چشم می آیدؤ ناچار می بینی 
چشم هاش به چشم کودکان نمی ماندؤ بی که بخواهی به دلهره می افتی آخر 
زیادی گردؤ گشاد نقش شان کرده ؤ جوری شده انگار می کنی صاحب این نگاه های 
خیره به جایی نامعلوم به جایی بیرون زمین ؤ زمان زل زده عینهو مادرش، شاید 
هم مادرش نیست ؤ فقط این جور در نظرم آمده، برای خاطر صورت بی ریش ؤ 
با همینی که  با صورت تک تک زن ها مثلن  پشمش می گذارد قیاسش کنی 
نگاهش خیره ست، پشت سر بچه ایستاده ؤ سرپوش سرخی سرش ست، اگر مادر 
بچه همین باشد البته می شود به حدس ؤ گمان مرد شماره ی دو که چشم هاش 
نمی شود،  حاصل  نتیجه ای  این جوری  بی نتیجه ست،  دانست،  پدر  بسته  را 
بی کجروی باید شمرد شان، از زن ها باید شروع کنم، احتمالن تناسبی باید میان 
تعداد سرهای زنانه ؤ سرهای مردانه باشد، باید برابر باشند اما نیستند، حدس زدم 
نصف تعداد مردها باید باشند اما نبودند، یک سوم اما نه، انگار تناسبی ندارند ؤ اگر 
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به فرض چنین نسبتی هم وجود داشت من نتوانستم به کشفش نایل شوم، 
بی خیال، همه شان را با هم می شمارم ؤ خالص، یک دو سه چاهار، پنج، و تا آخر 
که با پیرمرده می شوند سی ؤ چاهار با انواع قیافه هاؤ احساس ها، همه شان متاثرندؤ 
هر کدام شان حدی از تغییرؤ تغیر، گفتم که نقاش اسم اثرش را گذاشته مرثیه 
پس آیا می شود گفت دارند کدام مرثیه را فریاد می کشند، شاید، شروع کردم به 
خواندن ؤ حدِس آن که کدام چهره ها به کدام لحظات مرثیه خوانی نزدیک ترند، 
نیستند، هیچ کدام شان با هیچ کدام از آن کلمات اندوهناک ؤ پردردی که از زبانم 
جاری می شوند سینک نیستند، پس آن کالمی که قرار بود چنین قیافه هایی به 
صدای جلی تکرارش کنند کدام ست که صدایی به ناگهان در سرم خواند »هیهات 
ِمَن ِذله، هیهات من ذله ـــ شلق شلق، همین ست، دیدم می گویند هیهات من 
ذله، تک تک شان به ترتیب بخشی از آن را به وظیفه ی مصوب در مقاِم مقرر به 
آن  به  می کنی  نیت  می ایستی ؤ  تابوت  زیر  که  زمانی  با  مطابِق  اعمالی 
هفت قدم رفتنت پی جنازه، اما، با این تفاسیر پس فقط ؤ فقط الاالهه الللاله باید 
می گفتند، باز خیره می شوم به دهان هاؤ به امواج رنگ هایی که پلنگی قلمی 
کرده، شلق شلق، چشم های بازؤ بسته ؤ دست هایی که دو سوی صورت ها شان باال 
آمده عینهو جیغ ادوارد مانش با این تفاوت که مانش یک جیغنده نقش کرده ؤ 
پلنگی سی ؤ چاهار تا، تو گفتی تمام کسانی که روی پل بودندؤ تمام کسانی را 
که در آن اطراف ؤ اکناف قدم می زدند پلنگی وادار کرده بجیغندؤ آن جیغنده ی 
از  بدتر  حتا  کند  پیشه  سکوت  تا  کرده  دعوت  احتمالن  را  مانش  اصلِی 
سکوت پیشه کردن که خفه شود از فریادؤ از سکوت بمیرد، نکند ُمرده، نکند 
شهید شده ؤ پلنگی کفنش کرده گذاشته روی شانه ؤ دست آن سی ؤ چاهار 
مرثیه خواِن تابلو تا بخوانند ؤ نوحه سردهند ؤ عزادارِ جیغنده ی قرن ماضی شوند، 
پس مرثیه سی ؤ چاهار تا شخصیت ندارد که سی ؤ پنج تا، مگرنه پیرمرد، تو هم 
قیافه ات آشنا می زندها، بیا ببین شیث، به نظر یک جورهایی شکل بولقاسمی 
نیست حاال بگیر یک َکَمکی پیرتر، »مال ده پانزده سال قبل ترند این ها، آدم 
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فراموشش می شود میم عین ـــ شاید، من هم اگر آن یکی عکسش را ندیده بودم 
باورش نمی کردم شیث، یک نگاهی بکن، عجیب ست، من قیافه تان همیشه یادم 
بوده آقا اما حق بدهید، قیافه ی شما وقتی احرام می بندید ؤ این جور ریش بلند 
می کنید خب عوض می شود البته می دانم که مجبورید سر بتراشید، مگرنه آقای 
بولقاسمی، آن یکی عکس تان اگر نبود اصلن حدس نمی زدم این شکلی شده 
باشید، ببخشید دیگر، آخر خیلی عوض شده اید آقا نشناختم تان، ریش زیاد 
بهتان نمی آید آقا اما خب عادت هم نداشتم به این قیافه تان، کاش حداقل شیث 
هم این جا بود، مگر نه شیث، »نه ـــ چرا نه، شیث آقای بولقاسمی دلش برات 
تنگ شده بود، تو هم خیلی عوض شده ای شیث، »تو هم عوض شده ای میم 
عین ـــ نه شیث من همانم که بودم، مگرنه آقای بولقاسمی نظر شما چی ست 
البته  پیرتر شده اید  هم  البته شما  عوض شده ام  من  می گوید  که  آقا، شیث 
پیرمردها همه شان شبیه هم می شوند بعد یک سنی، می دانید که چه می گویم، 
مثلن گوش هاشان گوش ها از یک سنی به بعد شروع می کنند بزرگ شدن هم از 
عرض هم از طول حتا توی خودشان هم بزرگ می شوند یک جورهایی گوشت 
می آورند، هر چه شماره ی سال های زندگی بیشتر شود گوش ها هم بزرگ ترؤ 
چاق ترؤ شل تر می شوندؤ یک دفعه می بینی از یک سنی به بعد گوش ها شده اند 
در  استاندارد گوش خصوصن  کله،  یک سوِم  که شده اند  نصف  نه  حاال  نصف 
سالمت ؤ جوانی تنها یک پنجِم کله ست، فرم لب ها هم، آن ها هم تغییر می کنند 
اول به سفتی میل می کنندؤ بعد مثل همه چیِز پیرها شل می شوندؤ می افتند، 
راستی شیث می دانی از کجا فهمیدم این پیرمرده بولقاسمی ست، از آن یکی 
تابلو، همین جور که عقب می رفتیم رسیدیم به خروجی سابق شهر، قبلنها مرز 
شهر همان جا بود ولی حاال خروجی ؤ مرز یک پانزده دقیقه ای البته از این مسیری 
که می رود شهرستان پیشروی کرده ؤ دور شده از شهر، همین جور که عقب 
می رفتیم رسیدیم به خروجی سابق شهر، قبلنها عکس شهید بهرام باستانی را 
این جا کشیده بودند اما این بار چیز دیگری شده بود، بعدها فهمیدم سیاست 
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شهرداری ؤ زیباسازی کلن این طوری شده که عکس ؤ پرتره های آدم ها را گمنام ؤ 
غیرگمنام فرقی نداشت فرقی نداشت طرف کی باشد ُکُلُهم پرتره ها را برداشته 
بودندؤ نقاشی های هنری کشیده بودند به جای شان اما عکس بهرام باستانی را 
که هیچ وقت فراموشم نمی شود با آن کاله نظامی ؤ دست مجروحی که کرده بود 
وبال گردنش، با آن خنده ی گنده روی صورتش ؤ یک عالمه پرهای غول پیکر 
از پرهای نرم ؤ گرم  رنگی پشت سرش آدم خیال می کرد طرف روی دشتی 
ایستاده ؤ بیدار به خواب رفته که خب تصویرش را پاک کرده اندؤ جایش یک 
دقیقن  خطاطی شده ای،  حدیِث  حرف ؤ  بی هیچ  گذاشته اند  صادقی  از  کاری 
برعکس تصویِر قبلی که کلی حرف ؤ شعار داشت این یکی کِل زمینه اش را فقط ؤ 
فقط سیاه زده بودندؤ کلی فضای خالی داشت که جان می داد به نستعلیق هی 
حرف به حرف جیرجیر جیرجیر جیرجیر یک چیزهایی بنویسی روش که البته 
هیچ چیزی برش ننوشته بودند، انگار همین دیروز بود شیث، همه چیز دارد عینهو 
آینه توی سرم زنده می شود، یادم هست یک قفس شیشه ای بود یا نه شاید قفس 
نبود ؤ پیله ای شیشه ای کشیده بود صادقی، حاال به کدام اسم نیت کرده بود را 
نمی دانم، هر چه بود جای پرنده یا شفیره مردی درش زندانی شده بودؤ معلوم 
بود مدت هاست حبس کشیده، از روی اطوار تنش ست می گویم مدت هاست که 
انگاری بدنش خواب رفته باشدؤ انگاری وقتی خواسته دستش را جابه جا کند 
حیِن حرکت چیزی یک چیزی شبیه کهولتی سنگین ؤ سراسری توی اندامش 
بیدار شده ؤ نفس کشیده شبیه مورمور یا گزگِز خفیف زیر پوستش توی دستش 
آن دستی که مشت کرده ؤ کشانده سوی شانه اش، پَر بزرگی توی مشت ست، 
حاال منظورش چه بوده الالهواعلم، یادم هست کناره های شانه اش کلی پر بود 
بودند  همان جور  نه،  یا  دیده ای  آیا  یک روزه،  پرهای جوجه های  عینهو  نارس 
نارس ؤ چسبیده به هم اما خب پر بودند در هر حال مثل پرهای آن یکی شانه که 
دیگر به نظر رسیده ؤ کامل می آمدند، سفیدؤ بزرگ ؤ پُر قدرت آن قدرکه قفس را 
انگاری تنگ آمده باشد شکسته بودندؤ خرده شیشه هاش را پخش هوا، حرکت 
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دست هاش را نمی فهمیدم، سرش را تراشیده بودؤ یک ریشی نه به بلندی آن 
یکی اما به همان آرایش گذاشته بود، این جور فهمم شد آن تصویر را از روی 
بولقاسمی کشیده اند، این یکی که جوان تر بودؤ ریش کمتری داشت من را یاد 
خاطراتم انداخت ؤ گفتم پیرمرده خود بولقاسمی ست که، شلق شلق، که صدای 
شیث گرفت به پرده های شنوایی ام ؤ آن لطافت انسانیش را نواخت، به هر لرزشش 
پیرامونم شروع کرد بی رنگ شدن محوشدن، چنان سفید که تهدیدات ؤ وعده های 
شیث بر بسترش مکرر شود انگاری زنگ اخباری بی درنگ بی مکث متعددؤ بر 
سطح بخورد روی پرده های گوش ها ؤ بخواهد تا اصوات را معنا کند، گفتم تمام 
شد میم عین اما به خودم گفتم نه آن جوری که از رشته های صوتیم بگذرد ؤ 
بنشیند روی پرده های شنواییم، از پساپُشِت رشته ها ؤ پرده ها خودم را خطاب 
کردم که ای بیچاره میم عین خیال کن ابد گرفته ای بینوا میم عین، حین تعزیت 
اما خودم را نوید می دادم که میم عین یک روز بالخره یک روز وقتی نه شیث 
مانده نه قاضیت نه بازپرس هاؤ دادیارهات وقتی که هیچ کدام از این زندانبان های 
عزیِز معصومت نمانده باشند بالخره یک روز می میری ؤ مجبور می کنی شان از 
این سیاه چال ببرندت بیرون، و آن وقت حتم دارم که آفتاب به پوست صورتت 
می تابد به پوست آن دو پلک بسته ات حتا، و من توی ظلماتی که درونش هستی  
نور آفتاب را حتمن می فهمم، و همان یک لحظه را که آفتاب می زند به چشم های 
بسته ات، شلق شلق، یک آن فقط یک آن نور می زند چشمم راؤ می روم توی 
تاریکی اما تاریِک تاریک نیست که باالسر تاریکی به چند ردیف روشنایی المپ 
مزین شده، ماشین به سرعت عقب می کشد تا دوباره آفتاب بزند چشمم راؤ 
سفید شود همه جا، و تا عادت کنم به تَرِک تاریکی از ورودی تونل دور می شویم، 
شلق شلق، تا کجا می خواهی عقب بروی میم عین، چه بدانم می رویم بفهمیم چی 
شده، چی چی شده میم عین، نمی دانم شیث فقط می رویم، تا کجا میم عین، تا 
که، شلق شلق، آسمان آبی با ابرهایی که گوسفندهای پراکنده ای را توی مراتع 
آسمان دور می شویم،  پاک  از گوسفندان  ما هی  آبی ست ؤ  آسمان  می مانند، 
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شلق شلق، جاده ی خلوت را تاکسی عقب عقب می رودؤ کنار جاده اعالن آبی رنگ 
می گوید از این جا تا پایتخت فقط سی صدؤ سی کیلومتر فاصله داریم، پس مژده 
که دارد تمام می شود این بازگشت، خب بازگشت همین ست دیگر، بازگشت، 
شلق شلق، از خیابان اصلی به عقب به کوچه می پیچیم ؤ سرم را عقب می کشم ؤ 
از آن سوی شیشه ی خیس می بینم ابدل دست تکان می دهدؤ من دستم را بلند 
می کنم ؤ همین جور نزدیک ؤ نزدیک تر می شوم بهش که یکهو تندی آب از روی 
شیشه ؤ کاپوت عقبی بلندشده می رود درون کاسه ای که دست ابدل ست حاالؤ 
پر آب، دستم را پایین می کشم، ماشین می ایستدؤ راننده می گوید بسمل اله 
خدایا به امید تو ، شلق شلق، صبحانه، شلق شلق، پشِت میِز آن روزهای نوجوانی 
نشسته ام آن چراِغ مطالعه را تنظیم، شلق شلق، توی حیاطیم ؤ ساعت از ساعِت 

دلگیری روز گذشته ؤ عروس ؤ ابدل به شادی به حرف، شلق

یادگار شیث
     می روی توی اتاقت، همین یک شب را می مانی قرارت همین ست، 
ساکت را زمین می گذاری ؤ چراغ را می زنی تا اتاق روشن شود، قبلش ابدل 
گفته بود مادر این جا را همان جور که بودی نگه داشته، چرخی می زنی، میزؤ 
تختخواب ؤ پرده ؤ تابلوهاؤ کتاب های درسیت تو گفتی که امروز سِرصبحی از 
اتاق زده ای بیرون، همانی ست که بود، قبلش ابدل گفت مادر اما بعِد مادر کی، 
بگذریم میم عین، اگر این شهر زادگاه تو بوده این اتاق زادگاه نامت ست حرمتش 
را نگهدار، بنشین ؤ ببین آیا هنوز سایه آن جاست، پرده را می زنی کنار، بیرون 
هنوز شب ست عین همین اتاق که بعِد سال ها ؤ روزها هنوز هم شب ست، داری 
به چی فکر می کنی پسر، نمی دانم، درست فکر کن میم عین، چه چیِز اتاق 
چنین فکریت کرده، نمی دانم، می دانی میم عین، بله می دانم، همان چیز آبی 
که گذاشته اند روی میز، برمی گردی از درون ساکت برش می داری می آوری اش 
بیرون، بسته ی آبی رنگ ساره، نه میم عین بگو بسته ی آبی رنگ شیث، باشد، 
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بسته ی آبی رنگ شیث، می گذاریش روی میز کنار همانی که پیش از این مادر 
گذاشته بود اما بعد مادر چی، هیچ، سایه های دو تا آدم از درون سرت می لغزند 
روی بسته ها ؤ می دوند توی هم ؤ به یکباره می بینی یکی شده اند، می شنوی 
صدای باران می آید، خیاالتی شده ای میم عین، خردادماه های شهرستان بدون 
باران ست، لختی پرده را باز می زنی کنار، دیده بودی که بارانی نیست اما انگار 
باران بود که می خورد به شیشه، کی توی این فصل انتظار باران دارد میم عین 
خیالت گرفته عینهو همین عصری که آسمان ابری یاد باران انداختت، توی جاده 
پرسیدی پس فصل پر آبی داشتید امسال، و راننده خندیده بود که چه جورم 
آقا، آب نبود توی چله ی زمستان یخ بزند، پر آب، چه می گویید شما، من، من 
این قطرات که شنیدم به شیشه می خورند،  ابرها چی اند،  این  می گویم پس 
می نشینی پشت میزت ؤ بسته ها را خیره نگاه می کنی، شیت ؤ ساره را، چی فکر 
می کنی میم عین، هیچ، چی فکر می کنی، هیچچی ساره را فکر می کنم، هر دو 
بسته یک شکل اند هر دو را درون کاغذ روغنی آبی رنگی پیچیده اند ؤ منتظرند تا 
بازشان کنم اما کدام شان را شیث فرستاده کدام شان را ساره که آن روز بیرون 
دادگاه می گفت تنها تو فارسی می دانی بین ما ؤ این ها را همان بهتر که تو داشته 
باشی، انگار که همه شان را از دهان ساره ؤ با صدای شیث به یاد می آورم، ساره 
حتا گفت بعد این همه سال هنوز نمی دانم شیث چی می خواسته بنویسد، و 
لبخند زد شاید هم خندیده بود که یکهو بلند شد برود گفت اگر خواندیش 
برایم تعریف کن، شیث می گفت اگر تمام شود شاهکاری ست برای خودش، 
بعد سری چرخاندؤ بی محابا دوری زد ؤ موهاش چرخ خوردند توی صورتش، 
داشت می رفت یا گریه می کرد ؤ می رفت، تو اما ندیدیش، تو اما خیاالتی شده ای، 
ساره گریه نکرد، طوری به سرعت دور شد به صرافت افتادی که این آیا همان 
ساره ست یا یکی بیوه ی داغدار بی فرداست اما او ساره نبود ماری بود ماریا بود 
از میز  را  اگر دو بسته  نبود که بشناسی اش ولی حاال  بود ساره کسی  مدونا 
جدا کنی جای خالی یکی شان روی گرد ؤ خاک های مانده روی میز معلومت 
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می کند کدام کدام ست، جای خالی همانی ست که مادر انتظار کشیده یک روزی 
بسپاردش به دست های تو، بازش کن، لفاف روغنی آبی رنگ را از هم جدا کن 
تا ببینی دسته ای کاغذ آچاهار تایپ شده اما همراه شان یکی کاغذ تاشده ی زرد ؤ 
منتظر هم هست، برش دار ؤ بازش کن تا حین واشدن عاداِت تاشده ی کاغذ 
شکسته شود، به خط شیث ست، نوشته آب ؤ هوا انگار همیشه روی نوشته هام 
تاثیر گذاشته، الاقل این برای تو حرف تازه ای نیست، می خندی که برای من، و 
می خندی، برای تو هیچ چیز تازه نیست هرچند چیز کهنه ای هم پیدا نمی شود 
اصلن انگاری چیزی در این ایام نبوده که شناخته باشی اش که همه اش یک 
آشنایی ناچیز بوده با خیابان ها با ماشین ها با درس ها حتا با خود شیث هم انگار 

نه کهنگی بوده ؤ نه تازگی، می خوانی اش

نامه ی شیث
     میم عیِن عزیزم سالم، نمی دانم از کجا شروع کنم، این روزها 
کالفه ام، خیلی، هرچند که این ها برای تو حرف تازه ای نیست اما این بار فرق 
می کند، نمی دانم از کجاش بگویم، شاید از آن حرف قدیمی که آب ؤ هوا انگار 
همیشه روی نوشته هام تاثیر گذاشته، شاید هم تقصیر شرایط جوی این ایام 
نیست ؤ حال ؤ احوالم خراب ست، حاال چه فرق می کند، همه را به یک چوب 
می زنم ؤ می گویم آب ؤ هوا، دارد حوصله ام را سر می برد، هر چه می نویسم انگاری 
راه به جایی ندارد، اصلن انگاری راهی نمانده باشد که توش بشود کاری کرد، کارم 
شده بنویسم ؤ بعد روی کلمه کلمه اش خط بکشم بگویم آب ؤ هوا انگار همیشه 
بزنم، هی  بنویسم ؤ خطش  تاثیر داشته، بعد دوباره بنشینم ؤ  روی نوشته هام 
نوشتن ؤ نوشتن ؤ خط زدن، سرآخرم می ماند بازی کردنم با خط خطی ها، هاشور 
زدن ؤ جا به جا سیاه کردن هر جای کاغذ که سفید مانده، باور کن آب ؤ هوا این بار 
خود من را نشانه گرفته، دارد حالی می کندم که باید برگشت، رفته بودم چمشیر 
که فهمم شد تا امروز هرچه نوشته ام چیزی جز خوِد خوِد بیهودگیم نبوده، 
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نمی دانم، همه اش برمی گردد به همین سفر کذایی شاید اما حال ؤ روز خوبی 
نیست، حس آدمی دارم که رگ هاش پر شده از نفت ؤ کبریت هم درست همان جا 
روبه روی چشم هاش ست، دوسوم تنم از نفت پر شده، همه اش، تقصیر آن شب 
بود، ماندیم آن جا، توی چمشیر نمی دانم چه کسانی اما می گفتند از شورشیان 
باید باشند، هر چهار چرخ ماشین را پاره کرده بودند، نیت شان را نمی دانستیم، 
فقط می شنیدیم تا چند روز دیگر جنگ به چمشیر هم می رسد، شورشیان 
می خواهند خاوران را دو تکه کنند، درست عین همان کاری که پیش تََرش با ما 
کردند، همه جا جنگ ست، حالم از خاطراتم به هم می خورد، منطقه پر شده از 
جنگجو، از این جا به آن جا، هرجایی بشود آتش کرد می روند این ها، بعد هم صلح 
می کنند، صلح خودمان مگر چی شد، کار دولت ها شده پذیرش خواسته های 
همین ها، که این یکی ؤ این یکی ؤ این یکی ها را نمی خواهیم، اخراج شان کنید، 
این یکی را نباید یادتان برود، قانونش کنید، آن یکی چرا اصلن هست، درش 
بیاورید از کتاب، چمشیر یاد آوارگی ام را برایم زنده کرد، راننده گفت مجبوریم 
شب را بمانیم اما جایی برای ماندن نبود، می گفتند از شورشی ها می ترسند 
اما همه اش حرف بود، این ها از هیچ کس ؤ هیچ چیز نمی ترسند، خایه هاشان از 
کله ی من ؤ تو هم بزرگ ترست، حاال حرف شان چه بوده را نمی دانم، سرآخر فقط 
یکی شان راضی شد آن شب اتاقی به ما کرایه دهد آن هم بعد از نیمه شب، گفته 
بود بعد از نیمه شب بیایید ؤ قبِل اذان بروید که می ترسم شورشیون سالخی ام 
اتاق شاید، چمشیر  کنند، گفتیم چشم اما خوابم نمی برد، به خاطر سادگی 
درست عین سلیمانیه بود، صاحبخانه جایم را انداخته بود پای پنجره، لت های 
پنجره را هم گفته بودم باز کند، ترسش گرفت گفت شما می روید ما می مانیم 
گوشت قربانی، اصرارش کردم سرآخر بازش کرد ؤ خنکای باد پیچید توی اتاق، 
تنها صدای شب هاش همین صدای  توی کوهستان همه اش همین طور ست، 
درخت هاؤ  تک تک  پای  را،  کوچه اش  کوچه  می گردد،  خانه  خانه  که  بادست 
بیشه ها را می شنود ؤ انباشته می شود از صدا، شب کوهستان هراس می اندازد 
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توی جلد آدم انگار خبرت کند، می گیرد توی شکم پرده ی توری ؤ از شکاف 
وسطش راه باز می کند، پای پرده هی می ُخورد توی صورتم ؤ صدایی آشنا توی 
گوشم نجوا داشت، منقطع منقطع، دیدم پای پرده را دالبردالبر برش داده اند، 
از مد هم نمی افتد، بوی خاک ؤ نجاست می داد  رسم همه ی گداگشنه ها که 
المصب، بلند شدم پرده را گرده زدم به هم، آخر از چاردیواری های تنگ نفرت 
دارم میم عین، عین سلیمانیه ست، دست خودم اگر بود ثانیه ای هم نمی ماندم 
آن جا، صاحبخانه با آن فارسی توسری خورده اش گفته بود حکومت نظامی ست، 
گفته بود شورشیون سیم های برق را هم قطع کرده اند، گفته بود خطرست اما 
نشستم روی هره ی پنجره، تنها ظاهر محوی از خانه های برهم چمشیری ها 
توی دیدم آمد، خاموش ؤ بی فروغ، عین بچه ها که کارنامه ی تجدیدی شان روی 
تاقچه مانده، قبِل آن که پدر برسد خودشان را به خواب زده اند، خیلی چیزها را 
اما نمی شود انکار کرد، خیلی چیزها را حتا نمی شود گفت فراموش کرده ام، اگر 
بگویم نبوده یا نیست پس چه طور جواب آن خال آن نبودن را اصلن به خودم 
پس بدهم، مغزم درست کار نمی کند، صحنه های خالی آن همه شب، چاهارخانه 
چاهارخانه های خاطره ام را پُر کرده، صحنه ی خالی آن شب زیر نور ضعیف ماه 
داشت حالی ام می کرد باید برگشت، یکهو یادم آمد عکس مادرم را توی گوشی 
موبایلم دارم، تمام چمشیری ها هم موبایل داشتند ؤ از این خیال خنده ام گرفت، 
ساختن  تمنای  کوچک  رنگی  مربع های  آن  بود،  یعنی خودش  کردم،  بازش 
تمثالی از مادرم را داشتند، کسی که یک روز مرا زاییده بود، آن نظم هندسی 
داشت متمایل می کردش به اسلوبی که همه مان از مادران مان انتظار داریم، آرام 
بود، ساکت ؤ منتظر، انگار هنوز درون زن بودنش درد دیگری را تحمل کند، آیا 
این خودش بود، تصویر برای لحظه ای در نظرم محو شدؤ بعد، چندبار پشت 
هم خالی بودن باتری هشدار داد ؤ سرآخر دستگاه خاموش شد، تمام، از پنجره 
نگاهی انداختم بیرون، ماه پرنورتر شده بود، یاد آن روزها افتادم، یادت هست یا 
نه، نگذاشته بودند توی امتحان ثلث آخر دیپلم شرکت کنم، آخربار که آمدم 
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مدرسه توی حیاط جلوی چشم همه ی معلم ها ؤ بچه ها سرم را ماشین کردند، 
آن وقت ها هم جنگ بود ؤ وقتی پای صلح میان آمد از یک طرف دولتمردان 
محترم ؤ از یک طرف شورشیان نامحترم به این نتیجه رسیدند که باید جهودها 
را از شهرها اخراج کرد، می بینی، این ها را من یکی فراموش کرده بودم اما آن 
چمشیر لعنتی، چه ام شده، تنها شرط صلح این نبود اما نتیجه اش این شد که 
ما تبعیدی به حساب آمدیم، یادت هست آقای بولقاسمی را، هرجا هست خدا 

حفظش کند، همه اش این شعر را زمزمه می کرد که

دو بیت
           که ایران چو باغی ست خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار، اگر بفکنی 

خیر دیوار باغ، چه باغ ؤ چه دشت ؤ چه دریا چه راغ

ادامه ی نامه ی شیث
بنا  که  رسید  نامه ای  کشور  وزارت  از  هم  بهار  آخر  ماه             
به ابالغیه ی هیات دولت، و پیرو مفاد مندرج در توافقنامه ی صلح میان این ؤ 
آن، نهایتن ما اخراج شدیم، جاکن شدیم سمت هر کجا، هر طرفی می رفتیم ؤ 
نمی دانستیم کجا قرارست برسیم، دست ما نبود یا چه بدانم، قصد نکرده بودیم 
تا برسیم سلیمانیه که ای کاش نمی رسیدیم، بارها به خودت که نوشته ام، شهر 
را روی دامنه ی تند کوه ساخته بودند ؤ خانه هاشان را سربه سر هم، وسط آن 
خانه ها که اگر از ابتدای جاده ی ورودی شهر نگاه می کردی زیر گنبد سیمانی 
مسجد بود ؤ اگر از باالی آن گنبد سیمانی نگاه می کردی پشت چاه مستراح 
مسجد اتاقی کرایه کردیم، تابستان بود، بعد پاییز شد بعد زمستان اما پدرم بهار 
سلیمانیه را نفهمید، مردم اگر قبر آن پیرجهود را آتش نزده باشند باید هنوز 
بیرون شهر پشت تپه دوخرگوش باشد، شب ها که برف می بارید می نشست 
انتهای اتاق سیگار پشت سیگار آتش می کرد، مادر رختخوابم را می انداخت پای 
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پنجره، پدر اما همه اش را بیدار بود، نشسته بود ؤ نگاه می کرد به تاریکی پشت 
پنجره، برف می بارید، و من این سوی قاب پنجره، می بینی پسر، دارم چس ناله 
می بافم، این ها را باید خط بزنم، چس ناله را باید خط زد، یک بار همین ها را یا 
یک چیزهایی شبیه همین ها را به مادرم گفتم، گفتم این بزرگ ترین دردی ست 
که آدم می تواند تحملش کند، خندید، گفتم وقتی در بشکه ی دویست لیتری 
نفت یخ زده ؤ باید به هر ضرب ؤ زوری شده بازش کرد، درد از سرانگشتان آدم 
نهیب می زند، گفتم به خدا که تازه این اولش ست ؤ وقتی باید نفت آن روز را با آن 
نفت کش زنگ زده که تازه قر هم شده بیرون بکشم ؤ بریزم توی دبه، درد دیگر 
توی سرانگشتان آدم نمی ماند که توی اعماق تنش رسوخ می کند، باز خندیدؤ 
گفت تو که شیثی پسر نه آدم، گفتم به خدا که این درد از هر چه نوبل توی 
دنیاست بیشتر اهمیت دارد، به خدا ارزش هشت تا نوبل پیاپی را دارد اما مشکل 
این جاست که نمی شود این ها را نوشت، هر چه که بنویسم باز هم آب ؤ هوا 
خطش می زند، دیگر امانم را بریده، چه کارش می توانم کنم، نمی دانم، فقط سرت 
را درد آوردم، نوشته بودی تا ماه بعد می آیی، خوب شد گفتی آدرست را عوض 
کرده ای وگرنه این ها را به تهران پست می کردم، نوشته بودی رفته ای خانه ی 
پدریت، خوب ست، برای مدت ها شاید دیگر نبینی شان، این عادت سفرست، 
درهرحال منتظرت هستیم، ساره می خواهد زودتر یکی از ایران که گذشته ی مرا 
هم بداند ببیند، منتظریم، ارادتمند تو، شیث، راستی فراموشم شد، همراه نامه 
نسخه ی ناتمام دوار را هم فرستادم، توی سلیمانیه شروعش کردم، هنوز تمام 

نشده، تا بیایی نگاهی به آن بینداز، قربانت

فصل
       و دوباره می خوانی اش، آب ؤ هوا همیشه روی نوشته هام تاثیر داشته، فکر 
می کنی مثل همان ابرهای توی راه که باران نداشتند مثل قطرات باران پشت 
پنجره که نباریده اند آب ؤ هوا روی نوشته ها تاثیر می گذارد، به بسته های روی 



260          دوار

میز یکی پیچیده در لفاف روغنی آبی رنگ ؤ یکی باز شده نگاه می کنی ؤ از آن جا 
که مجبوری آن یکی بسته را هم باز کنی فکری می شوی که انگاری این بسته ی 
آبی رنگ را هم پیش از این دیده ای ؤ حتا بازش کرده ای اما حیف که شیث نیست 
اگر شیث بود بهش می گفتی هیچ چیزی برای آدمی تازه نیست ؤ ما مسلمانان به 
این جور حرف ها می گوییم رویای صادقه اما حیف، نامه را تا کرده یک گوشه ی 
میز رهایش می کنی، دست می بری سوی آن یکی بسته ؤ بازش می کنی، این جا 
اما خبری از نامه نیست ؤ تنها دسته ای ورق آچاهارست که روی کتیبه اش نوشته 
دوار، عین هم اند، یکی را ساره آورد ؤ یکی را شیث، شیث نه پستچی آورد، چیزی 

از آن در خاطرت نیست، خیالش می کنی که پستچی چه گونه بود آن روز

پستچی
         مامور اداره ی پست درون یونیفورم رنگ ؤ رو رفته اش انگار شده ست 
آب دزدک، حشره ای احمق که تنش را هم زرد زده باشند، این را خودش اما 
نمی داند، تنها زیر تابش مستقیم آفتاب به نظر کالفه می رسد، هی می رود آن سو، 
هی برمی گردد این سو، هر از چندی هم قطره ای درشت از عرق رِد مرطوبی 
روی پیشانی اش گذاشته می گذرد، چروکیده ست ؤ آفتاب سوخته، دست هاش را 
محکم گرفته به بسته ای آبی رنگ، آن هیکل نحیف ؤ این دست های زمخت باید 
داستان ها داشته باشد، همه جا را دور می زند از این کوچه به آن یکی، نگاهش 
گاهی به بسته می افتد که آدرسی را به فرنگی برش نوشته اندؤ گاهی به پالک 
خانه ها اما نمی فهمد چی به چی ست، توی اداره گفتند مربوط ست به فالن خانه 
اواسط آخرین بن بست توی کوچه ی آب انبار، حاال نمی داند کدام شان، آخرین 
این ورها  آب انباری هم  آخرین خانه، کوچه ی  یا  و  بن بست،  آخرین  یا  کوچه 
نیست، اگر این کوچه باشد که روی پالکش نوشته اند کوچه ی شهید مطلب 
کدام،  آن  کدام ست ؤ  این  که  می پرسد  می رود  آب انبار،  کوچه ی  نه  بوذری 
می گویند همین ست، قبلنا اسمش آب انبار بوده ؤ حاال بوذری، شهید مطلب 
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بوذری، خیلی درهاؤ زنگ ها را امتحان کرده ؤ پیدا نکرده اما در آخر دل می زند 
به دریا ؤ می آید سمت این یکی در، و بعد انگشت پستچی ست که روی دکمه ی 
زنگ فشار می آورد تا انرژی الکتریسیته از سیم ها ول شود توی سیم پیچ ها ؤ 
آهن ها، پسرش عین همین ها را دیروز پریروز ساخته، کاردستی امسال شان انگار 
زنگ اخبار بود، پسرش خودش گفته بود زنگ اخبار، وگرنه او که نمی دانست 
چه گونه زنگی می تواند باشد این زنگ، کیه »کیه ـــ داد می زند که پستچی ام 
حاج خانوم نامه دارین، یک تُک پا بیاین دم در، و در باز می شود، زنی پیچیده 
در چادرنماز رو می گیرد سوی مرد، مرد سر به زیر می کند، و نه البته به اختیار 
که سهون ساق های برهنه ؤ سفید زن را نظری می چرد، زن از جوانی گذشته 
اما تا پیری یک ده سالی فاصله دارد اما چه سفیدند این زن ها، پاهای آدم هم 
انگار آخرین جای آدم ست که پیر می شود، چیه آقا، زن ملتفت نگاهش شده 
انگار، سالم خانوم ببخشیدا منزل مجتبا عبادیانی همین جاست، چیزی شده ست 
مگر، می گوید نامه دارین از فرنگ، و گل از گلبن زن می شکفد »از پسرمه آقا ـــ 
مرد بسته را می کشد باال، و نگاه می کند »اسم بچه تون چی بود حاج خانوم ـــ و 
زن شادمانه ؤ بی تامل جواب می دهد »همینی که گفتی ـــ پستچی چه چیز از 
نوشته های روی بسته می داند جز این که برای خود میم عین است این بسته، 
از باالی نامه نگاهی می کند به زن »نه خانوم از طرف اون نیست از فرنگ نامه 
اومده واسه خود این آقا ـــ که زن آشفته می شود »یا الاله، چی شده ـــ پستچی 
مستاصل جوابی ندارد بگوید جز آن که نخواسته ؤ نمی خواهد مسوول نگرانی زن 
باشد »چی می خواد بشه خانوم، نامه ست دیگه ـــ زن اما می نالد که خدا خودش 
ختم به خیر کند »خدا خودش بخیر کنه کارای این بچه رو آقا، همین سه روز 
پیش رفت تهران پرواز کنه خارج ـــ و پستچی چه می گوید، از فاصله شاید که 
اگر سه روزست رفته که تازه رسیده آن جا »اگه سه روزه رفته پس کی وقت 
کرده این بسته رو بفرسته، اونم با این سیستوم پست مملکت ـــ سر می کند 
به زیر اما پیش تر پاها توی چادر پیچانده شده، چاره ای ندارد جز رفتن ، پس 
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به ناچار بسته را می دهد دست مادرِ صاحِب نامه، و راهش را می کشد برود اما 
هنوز تا سر کوچه نرسیده صدای در را که بسته می شود می شنود، غر می زند 
پس رفته با اون زن فرنگیا، بی شرف، خوشا به شانس این جوون موونا، خیالش 
با آن دیوث،  به فیلمی که  به چندین سال پیش تر  اما خجالت زده رفته ست 
منظور باجناِق کس کشش ست قبل آن که باغ ؤ زمین ها را هاپولی کند دیده بود، 
زنیکه ی ترکه ای با آن ممه های عین لیموش روی میز دور یک میله ای چیزی 
به نظر آهنی می جنبیدؤ لنگ هاش را هی می کشید به آن چیز آهنی، آن وقت آن 
مردک بی ناموس به پوزخنده گفته بود جناب آقای مدیرعامل پست »خدمت تون 
عارضم که مرد هستی پاشی بری یه سینی چایی بریزی بیاری ـــ و او از خجالت 
این ور ؤ آن ور شده بود که مبادا چیزکی از زیر شلوارش معلوم شده باشد، »اما 
جون آقا خوب چیزایی هستنا ـــ مردیکه ی کس کش، باجناقش کجاست االنه 
یعنی، یعنی االنه کنار یکی از همان نسوان فرنگی، سری تکان می دهد تا نخواهد 
وقتی  بی خیال،  نبوده میم عین،  این طورها هم  اما داستان  بخواند  را  آخرش 
برای تفریح نمانده تا صبح فقط یک دو ساعتی مانده، هر دوتای این بسته ها 
این لحظه سر برسد که دست ها ؤ چشم هات  تا  انتظار کشیده اند  سال هاست 
بیایند برای مرورشان، بخوان شان، یکی شان را دست بگیر ؤ بخوان »دوار ـــ ورقی 
بزن، ابتدای متن عبارتی را با فونت سیاه جدا کرده اند، بخوان، نوشته ست بغداد، 

بیمارستان آمریکایی ها، سی ام ژوئن دوهزار ؤ چار، بخوان میم عین بخوان که

شبانه
         شب با شب چه فرق می کند که در نظرم تنها شِب ژرف ؤ سیاه شهرستان 
شب واقعی ست، شبی که می تواند آن معنای ملموس شبانه را داشته باشد اما 
چه فرقی دارد این شب با آن همه شب ها که در پناه شان بیدار یا که خوابیده ام، 
مگرنه آن که شب ازلی ابدی ست پس چه فرقی دارد با خودش که باور نمی کنیم 
هر شب ادامه ی آن شبی ست که شهر ؤ آبادی همسایه بر خودش دیده ؤ ابتدای 
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آنی که دیگران در انتظارش اند، شب ازلی ابدی ست اما فرق دارد با خودش، و  
من این همه را فراموش کرده بودم تا صدای عوعوی سنگین ؤ منقطع سگ ها، و 
آواز تیزؤ ممتد خروس ها به یادم آوردند »شب فرق می کند با شب ـــ فراموشم 
شده بودؤ تا صدای عوعوی سگ ها نیامد خاطرم نرفت به آن، که اول یکی ؤ بعد 
به ترتیب فاصله از آن جایی که من بودم از هر طرفی خواندند عوعوعوعو عوعوعو 
عوعوعوعو عو عوعو عوعوعوعو که وقتی ناغافلی سکوت شد باور کردمش که شب 
با شب فرق می کند حتا توی سکوتش حتا توی تندی ؤ تیزِی اذان خروس هاش 

آن زمان که بشنوی شان

روز دوم
            پا شدم  پرده را زدم کنار ؤ دیدم شب دارد ته می کشد، گفتم از خانه 
بزنم بیرون، از پنجره از باالسر هر کوچه خیابانی َکم َکَمک فلق پیدا می شدؤ باید 
به فال نیک می گرفتمش این را که فلق، رنگ های بخصوصش که آن همه معنی 
بسته اند به ناف شان از باالسر خانه های شهر داشت دعوتم می کرد، راه افتادم اما 
هنوز نرفته دیدم قدم هام دارند سوی بیروِن شهر می برندم تو گفتی که فقط 
مسیر آن جا ست به یادم مانده، مسیر فلق مسیر قبرستان بودؤ من پیچاپیچ از 
انتهای خیابانی می رفتم به ابتدای دیگری ؤ می دیدم که در انتهای افق توی بستر 
آسمان این فلق ست که به رنگ ؤ به معانیش شده دلیل راهم اما کدام رنگ ؤ 
کدام معنی به هم مربوطند که در لحظه رنگ هاش جا عوض می کردندؤ هر 
رنگی در آنی انگار رنگی دیگر بود، کدام رنگ ؤ کدام معنی را فلق می خواست 
در خاطرم بیاورد که هی دور می شدند از هم انگاری فرار کنند کوچه به کوچه 
تازه در خاطرم جان  لحظه منظره ای  دقیقه هر  به  دقیقه  به خیابان  خیابان 
می گرفت ؤ من عاجز از فهم شان که کدام معنا را به کدام رنگ وابسته اند، که دیدم 
صدای قاری از بلندگوهای قبرستان خواندؤ به ناگهان »و اَِذش َشمُس ُکِوَرت، و 
اَِذن نُجوُمن َکِدَرت ـــ صداش توامان راه می دادؤ قوت می گرفت، راه می داد تا 
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گم نکنم مسیر راؤ قوت می گرفت از زانوهام تا بیفتم از پا، گفتم میم عین این 
عادت قبرستان ست تکویر بخوانندؤ موسیقی کالمش هم جان می دهد برای 
زد، زدم، شتاب گرفتم دوباره ؤ آن چنان که  تفال  نیکش  فال  به  باید  تحریر، 
می رفتم فلق رنگ می داد ؤ آفتاب باال می کشیدؤ توی نور روز می دیدمش عینهو 
رنگ های فلق توی هر قدمی هی کنارم می آید ؤ نیست، شیث، شیث آن سال ها، 
شیث همه سال ها، قدم به قدمم می آمدؤ جا عوض می کرد ؤ آن زمانی که بود  هم 
نیست می شد، بیچاره شیِث آدم وارگی شهرستان، به موازاتم قدم می زدؤ دلگرمم 
می کرد که تو تنها نیستی پسر، شهرستان هم هست ، باشد اما تو خودت که 
دلگرمم می کنی خودت نیستی که توی هر قدمت شیثی دیگرست، چیزی یگانه 
که در خودش رنگ  عوض می کند، سبک، عینهو یاِد آن جعبه ی خالی ریکا، دو 
جفت ساق بی سن ؤ سال که ما، بر ناهموارِی خاکِی خیابانی که ما، که ناغافلی 
پام گرفت به سنگی ؤ قِلی خوردؤ دیدم شیث، آن ساق های نازک بی سن ؤ سال، 
پُر شد از توان ؤ آنی جهید، منتظرؤ شوخ ؤ شنگ، پا گرفتم به سنگ ؤ گفتم 
شوتش کنم تا پیِش پاش که حاضر به رکاب قدمی جلوتر آمده بود، و شوت، 
و سنگ که قل خورد تا پیش پاش، و سنگ تا پیش پای آن طفلک جن زده با 
زیرپوش سفیدؤ شلوار فرم خاکستریش، عین همیشه گاچ ِپا، بد زدؤ سنگ رسید 
تا نزدیکی ام فقط تا من در جوابش قدمی چند قدمی بردارم ؤ لگدی، که حیف 
خوب نمی نشیند به پام ؤ فقط چندتایی َجست می زند ؤ بعد وا می ایستد سنگ، 
سنگ، شیث اما نه، تندی استارت زده تا شتاِب بازی کم نشود که شیث شیِث 
وقت های آخوند سیدعلی معلم ثانی ست حاال، شانه می کشدؤ می گیرد زیر سنگ ؤ 
بلندش می کند روی هوا که کات برداشته می افتد دور، دورتر از انتظار قدم هام، 
و من نامنتظر برمی گردم به تماشای شیث ؤ آهسته سمت سنگ  می گیرم ؤ حین 
تماشاش چندباری با کِف کفش بازی اش می دهم سنگ را که منتظرست شیث، 
پابه پا می کند اشاره می کند که  امروز،  تا  بوده  بماند، اصلن کجا  باشد، بگذار 
بینداز، می خندم، جلوتر سنگ را به آرامی هل می دهم ؤ به فاصله می کارمش 
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تا چنان ضربه ای که مجبورش کنم بدود دنبالش، و شوت، که همزماِن با ضربه 
شیِث کالس بولقاسمی می دود، همه اش نگران موهاش که از روشنیش کم شده  
دارد تیره تر می شود که خب بهترست این جور، زردنبوی مدرسه دارد می شود 
یکی شبیه ما کله سیاه، و می رسد اما به مانند همیشه باز کج می زندؤ سنگ کج 
رفته می افتد یک جایی پرت تا پی اش بگردم اما نیست، گم شده باشد انگار، خم 
می شوم خار ؤ خاشاک ؤ برگ های ریخته را به هم می زنم اما انگارنه انگار، نیست اما 
نه، هست، آن ورتر افتاده، برش می دارم ؤ با دست پرتاب می کنمش تا شیث شیِث 
دورهای فراموش شده آن جا را که سنگ آن جا را که چندباری می خورد زمین ؤ 
چندباری می جهد تا در سکونش فرو شود آن جا را ببیندؤ توی اولین شلوار جینی 
که خریده بود بدود آن جا تا لگدی به طمانینه بکوبدؤ بماند به نگاه کردِن من که 
چه گونه جای دویدن ؤ جای جواب دادِن شوتش ایستاده ام به تماشا که شیث هم 
به نظر منتظر ایستاده بود که نه شیث ؤ نه من هیچ کدام نمی دانستیم آن چی ست 
رفته توی جلد شلوار جین راسته، با تعذبی که توی هر قدمش می خشکدؤ تو 
نمی دانی، و چه می فهمی آن اولین شلوار جین راسته در تعذب قدم ها چی ست، 
چیزی ست گم شده توی رگ هاؤ عصب های آن همه آدم که شاید، چیزی ست 
مرده توی سال های گذشته که شاید، رنگ داده ؤ خام، لگدی زدم اریب تا سنگ 
خیلی جلوترها پرتاب شودؤ کله ی کچلش به ناگهان بزند توی ذوق که حتمن 
سال آخر دیپلم ست، دوید برسد به سنگ، که همان وقت ها اخراج شد، لگدی 
زد به مانند بارهاؤ بارهایی که نشد، سنگ ننشست به پاش ؤ فقط کمی شتاب 
گرفت ؤ فقط یک متر یک نیم متری جلوتر لغزید تا شیث ضایع شده مشتش را بلند 
هوا کندؤ بکوبدش به آسمان تا دوباره از نو به شدت با کنار پا هلش دهدؤ سنگ 
کِف کوچه کشیده شود تا رد مسیرش با گردؤ خاک کم پشتی معلوم شودؤ بیفتد 
دور، دورتر از معمول، دویدم تا مثل خودش به همان لحن خودش پاسخش 
با  ببینم آن شیِث عکس های سلیمانیه  بلند شودؤ  دهم ؤ دوباره گردؤ خاک 
آن همه خانه که پشت به پشت هم توی دامنه باال رفته اند دویده برای سنگ، 
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جوابش دادم، از توی عکس هایی که در مسیر اروپا توی قطارهای سریعُ لسیر 
بین شهری، در لباس فارغُ لتحصیلی آن دانشگاه دسته دومی، در هیات مردی که 
به استقبالم آمده بودؤ توی فرودگاه به خنده اصرار می کرد که شیث هشتا نقطه 
دارد، و من می گفتم به تخمم بگو ده تا نخته دارد اصلن فحش می دادمش که به 
من چه، و او عصبانی شده تفی نثار زمین می کرد، می خندیدم که چرا یک تف، 
بگو هشتا تف، در غالب رییس بخش خبرهای منطقه ی خاورمیانه با کراوات های 
خوش رنگ، هی پشت به پشت هم به سنگ ها جواب می دادؤ من جواب می دادم، 
شیِث مردانه ای که در یادم بود می دود از کنارم ؤ تند قدمی برداشته ؤ تندتر از من 
می رسد به سنگ ؤ من یاد ساره می افتم ؤ ساره توی سرم تکثیر می شود تا نفهمم 
به چی قرار بوده جواب دهم این دفعه، یادم می رود به لندن ؤ می مانم، از توی 
صفحه ی تلویزیون آن تابوت آینه پوش می گذردؤ من برای خداحافظی دست 
بلند می کنم ؤ گوشم به یکباره از صدای پرزدن پرنده ای در ابتدای پریدن پُر 
شده می پرم از خیال، پرنده ای به نظر قمری ست بال زده می پرد یک چندمتری 
آن ورترؤ می نشیند لبه ی دیوار، ترسیده باشد انگار، پشت سرش آسمان روشن 
شده، به فال نیک می گیرمش این یکی را هم که می بینم شهر همان ست که 
پیش تر بوده، می خندم که شهر جلوتر نرفته، همان جا که خاطرم یاری می کند 
ایستاده ؤ این خبر خوشی ست برای من که شهرستان جلو که نه، فرو رفته توی 
فکری  پر شده،  دماغم  بلندتری می خندم ؤ حس می کنم  به صدای  خودش، 
شده ام حتمن، همه چیز همان ست که باید، آسفالت های خورده شده ؤ دیوارهای 
چاک چاک ؤ آسمان همانی که بوده، برخالف شیث که آمدؤ رفت شهرستان نه 
آمد نه رفت فقط فرو شد توی خودش، به قهقهه سر بلند می کنم که ما هیچ وقت 
پیش نرفتیم ما فرو رفتیم ؤ هنوز یک دل سیر نخندیده ام ؤ هنوز مانده نفس هام 
را بدهم بیرون توی سر ؤ صورت شهر که سرؤ دماغم به خارش می افتند ؤ خم 
می شوم تا تندی به ناچار عطسه عطسه ای فقط به بلندای همین دیوارهای پست 

شهرستان ؤ پشت بندش یکی دیگر، و باز یکی دیگرؤ باز
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قبرستان
         چراغ های سردرش را خاموش نکرده بودندؤ توی نور روز تاللوشان 
عقیم مانده می زد، بی دلیل، توی نور روز این را هم به خوب تفال زدم ؤ زدم تو تا 
رج به رج گورهای درگذشتگاِن شهرستان پیِش روم بیایندؤ رج به رج رد شوند تا 
عکس  دور  از  که  آن جا  تا  خان بابا ـــ  گور  »کنار  بود  گفته  ابدل  که  آن جا 
کلمات ؤ  سفید  تورفتگی های  شود،  معلومم  سیاه  گرانیت  بر  تراش خورده اش 
چهره اش، لبه های درخشان سیاه سنگ، بغضم گرفت، نشستم کنار سنگ ؤ چند 
ضربه ی انگشت کوبیدم بر آن ؤ چندتایی به سنگ گور خان بابا »صبح به خیر ـــ 
اما چنان اشک ها روی  باز سالم شان دادم  اما گفتمش، همراه گریه  به گریه 
صورتم می غلطیدؤ همراهِ بزاقم می شد که دیدم نمی شود کالمی گفت، وسط 
هر  اصلن،  برای کی  زد،  نمی شود حرفی  می بینم  اشک  با طعم  فین فین هام 
دوتاشان که مرده اندؤ نمی شنوند صدام چه می گوید، دوباره می نالم ؤ اشک هام 
چنان به شدت ؤ شانه هام چنان می لرزند تا فقط با دلم بگویم »خدا بیامرزدتان ـــ 
با دلم انگارکه هر دوتاشان آن جا باشند نه درون آن گورها، دستی می کشم به 
تصویر مادرؤ با انگشت شیارهای تصویرش را دنبال می کنم پای گونه هاؤ کناره ی 
ابروهاؤ موهایی که بین رستنگاه ؤ روسریش معلوم مانده، چانه ؤ بینی اش را دست 
می کشم ؤ به دلم می گویم سالم مادر، می بینی، باز دیر آمده ام می بینی، همیشه 
دیر می رسم همیشه امروز هم روش، و می خندم وسط گریه ؤ لب هام به خنده وا 
می شود، از من به دل نگرفته ای که مادر، من همیشه می رسم اما دیر حتا به 
حرف های تو هم دیر رسیدم اما رسیدم، باورش کردم دروغ نمی گفتی هیچ وقت 
حتا همان روزی که کتاِب شهری رسید دستت، توی این همه سال پی حرفت 
گشتم توی همه ی بندرهایی که بودم، از تک تک دیوارهاؤ کنج ها توی تمام 
پرسیدم ؤ  مهاجر  پرنده ی  آن همه  از  کردم  بلند  اصلن، دست  پاییزها  بهارهاؤ 
نشانی ات را دادم، از باالسرم وقتی می پریدند همه شان شهادت دادند تک تک شان 
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که تو آن جا بودی ؤ همه شان هم بوی تو را داشتند، حرفت راست بود، قبول، بلند 
به  با پشت دست ؤ  را  را ؤ اشک هام  می شوم چندقدمی دورتر می کشم خودم 
آستین پاک می کنم، چند گور آن طرف تر اما باز می نالم که مادر »مادرجان اما 
سخت بود قبول شان که تصویرت به کل از یادم رفته بود ـــ تمام این سال ها یادم 
رفته بود کدام بوده چهره ات، صورتت فراموشم شده بودؤ جایش را تمام این سال ها 
یکی اجاق کور گنده دهان ؤ یکی ماچه سگ بی خانمان گرفته بود با هم، مثل یکی 
حیوان با دو تا صورت که هی می چرخیدندؤ نمی گذاشتند الاقله از خاطرم گم 
شود یکی شان، هی سالومه ای با اندامش که جای تک تک اعضاش را می شد دید، 
درون ؤ بیرونش را نه که اصلن نمی شد گفت درون یا بیرون، فقط تک تک اعضاؤ 
احشاءاش را می توانستی ببینی که خاکستری می زدند، چه طور بگویم حداقله 
قلب  این  نمی دانستم  می دیدم ؤ  را  قلبش  نمی فهمیدم شان،  بفهمم،  خودم 
سالومه ست از توی تنش معلومم شده یا تصویر آن قلبی ست که رنِگ انسانی ؤ 
زنده اش از دست رفته، عینهو نشان مردگی روی تنش که معلومم نمی شد این 
پیچ پیِچ روده ها آیا حیاتش را یعنی آن سرخی ؤ آن روشنی ؤ تیرگی ؤ آن تمامی 
رنگ هایی را که به جانداری اش اشاره می کردند از دست داده ؤ شده ست یک 
گستره ی خاکستری یا چه بدانم، چه بدانم، این ها را می دیدم ؤ فکری می شدم 
این ها را روی تن رویایی سالومه نقش زده اند آیا، وگرنه پوست ؤ گوشت شکمش 
را اگر برمی داشتی که رنگ خون می ماند، مگرنه، از ورای روده ها اما َرِحم اش 
خاکستری ؤ تو فکر کن مرده خودش را می کشید بیرون تا روی روده ها تا انبوه 
برای  تنها  شود  پس زمینه ای  حیاتی  بی رنگدانه های  جنگلی  َمَثل  به  روده ها 
رحم اش، و می دیدی از منافذ شش های خاکسترشده اش یک آن قلبش که نه 
انبوه سلسله رگ هاش می زند بیرون ؤ بر اندام پرشهوتش چنان بازؤ بسته می شود 
که آن گندآبه آن گندآبه جای خون پخش شود درون رگ ها انگاری که این 
اُرگانِ نه اُرگان هنوز هم زنده ست اما من، من اما رفتم پی اندامش که کابوس 
بیداریم شده بود، تمام اطلس های آناتومی را گرفتم به نظاره از سر تا به ته، 
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آناتومِی اِسِنل آناتومِی زوبوتا آناتومِی ِگِری، ماهیچه ها رگ های عصبی سیستِم 
عین  دیدم  دیدم ؤ  را  همه  پوست،  استخوان ها  خون رسانی  گوارشی  تنفسی 
واقعیت ست عین حقیقت سالومه، دیدم آن سالومه آن اجاق کور گنده دهانی که 
شده سالومه ای تمامن مردگی به یقین عضوی از اعضای تنش دروغ نمی گوید، 
همه شان همانی که باید، بدنی زیبا بدنی که سالومه باید داشته باشد اما بدون 
رنگ دانه های حیاتی که دور شده بودند از او انگار، زنک اجاق کور را می دیدمش 
نشسته ؤ سر من سر خان بابا ؤ سر زنی را که می گفتم سر توست درون دستانش 
جلوه  آدم  مادرِ  عینهو  اساطیری  مقدس های  عینهو  قدیسه ها  عینهو  گرفته ؤ 
می کند اما نه توی خواب که تمام وقت توی بیداری اما نه تمام وقت که نیمه ی 
وقتم را، نیمه ی دیگرش ماِل ماچه سگ بی خانمان بود، به روحت قسم خان بابا 
خان بابا،  نمی گویم  دروغ  را،  این ها  ندیده ام  خواب  توی  نمی گویم،  دروغ  که 
ماچه سگ رنگ داشت، خیلی، همه ی آن رنگ ها که اجاق کور نداشت را ماچه سگ 
یک جا داشت انگار پتیاره ای که مشاطه چی ها هر کدام به تنهایی عمری برش 
عینهو  که  گفتی  تو  ماچه سگ  داشت  رنگ هایی  یک چنین  گذاشته اند،  وقت 
کولی ها از دم هر خانه با لنگه کفش دورش کرده اندؤ هر نره سگی روش شاشیده، 
یک چنین رنگ هایی داشت که حتا پاش را گزیده بودند، همیشه به پاهاش زبان 
می مالیدؤ همیشه آن قدر پاهاش را به دهان می گرفت که می دیدی دارد پاهاش 
را می بلعدؤ بعد تنش راؤ بعد سرش راؤ بعد بی که دمش را بلعیده باشد از واژن 
رنگ ؤ  می چرخیدؤ  همیشه  دُوَسَرم  موجوده ی  بیرون،  می زد  رنگارنگش 
بی رنگی اش درهم می شدؤ به عریانی هر دو تصویر را مقابل نگاهم می گذاشت ؤ 
نمی گذاشت از آن ها فرار کنم اما مادر مادرجان وقتی پرنده های مهاجر گفتند تو 
راست می گویی آن وقت یقین کردم، با دو دست صورتم را گرفتم ؤ اشک هام را 
پاک کردم با کف دست هام، نفسی عمیق کشیدم ؤ بعد برگشتم کنار گورها اما 
نشد چیزی بگویم که هنوز توی صدام هق هق گریه باقی مانده بود، برگشتم 
باالی گورشان که من »من اما شهید تو هستم مادر، آمده ام همین را بگویم ـــ 
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خم شدم با انگشت چندتایی ضربه زدم به سنگ هاؤ قد که راست کردم دیدم از 
دور مردکی چاق تو بگو تنها یک ؤ نیم متری قد گرفته از صاحب هر دو جهان 
لنگ لنگان از روی گورها می پردؤ توی پستی بلندی ها فرو می رود ؤ باز برمی آید، 
از دور من را دیده بود که تندی گرفته بود سوی من، می دوید نزدیکم، کِت 
کلفِت تنش پر از لکه های شوره بودؤ از دور انگار کردم بوی خوشی نباید بدهد، 
نمی داد، تا رسید به گورها صداش بلند شد که خدا رحمتشان کند، و تندی 
کیسه ای را که دوش گرفته بود انداخت ؤ دبه ی آبی که آن یکی دستش بود را 
هم به نرمی گذاشته آن گوشه، آرام آرام جوری که بشنوم گفت یا الاله، و خم شد 
از توی گونیش یک جاروی بی مصرف درآورد به جاروکردن سنگ ها، خاشاک ؤ 
برگ خشک ها را عقب زدؤ گفت اینا عزیزاِن شماستند، گفتم بعله اما به سر گفتم، 
در دبه اش را باز کردؤ چندباری این یکی گورؤ چندباری آن یکی را آب گرفت، به 
نظر آمد غسل شان می دهد با آن شکل آب ریختن، نشست روی زمین ؤ به آستین 
کتش آب های مانده روی سنگ ها را هدایت کرد بیرون، تندی دوباره از توی 
کیسه اش دو تا بطری پالستیکی درآورد که گالبا رنِگ سنگقبرا را میبرند، نیگا، 
و به اطراف به سنگ گورهای اطراف اشاره کرد که نیگا، همشان َرنگَبر شدنا، 
گناهی هم ندارند، نمیدانن گالب رنگ عکس حرففا را میبرد، این یکی را ما 
خودمان اختراع کردیم، گالب ؤ کافورن، با هم قاطی میکنیمشان، هم سنگقبرا 
را خوشبو میکنند هم رنگا را قوام میدند، بشورم قبرا را، گفتم بشور، تندی دست 
گرفت به کار، در بطری ها را باز کردؤ به ترتیب روی هر دو تا سنگ ریخت، گفت 
قوام میدند رنگا را، گفت قرآن ؤ فاتحه هم بخوانم، به سر تکانی دادم بخوان، 
داشت حوصله ام را سر می بردؤ می دیدم از دور دو سه چند نفری می آیند سمت 
ما، تند کرد، کتش را درآوردؤ دیدم پیراهن آبی کم رنگی به تمیزی آسمان 
تنش ست، کتش را روی گور پایینی پهن کرد، رفت از کیسه اش یک جعبه ی 
سیاه ؤ یک میکروفن ؤ یک جلد قرآن آورد دوباره نشست روی کتش، یک ریز اما 
حرف می زد ؤ حرفش این بود که آدم وقتی قرآن دست می گیرد باید لباس تمیز 
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تنش باشد باید اعتقاد باشد وگرنه این سگای نجس نمیتانن که، در حین گفتن 
دیدم میکروفنش را زد به جعبه ؤ دکمه ای را فشردؤ آژیر بلندی را پخش قبرستان 
کرد، تندی اما دکمه هاؤ درجه هایی را باال کردؤ پایین کردؤ صداش تنظیم شد، 
به زعم خودش اما، میکروفن را گرفت دستش »یک دو سه آزمایش یک دو سه 
آزما یک دو سه آزما ـــ و گفت دیگه تنظیم شدؤ فریاد کشید الل از دنیا نری 
صلوات فِِرس صلوات فِِرس، و خودش قبل هر کسی حتا قبل آن که حرفش تمام 
شود یک صلوات مرده خوونی فرستاد که االهم صله اال معمد، و آخرش را هم با 
چندتایی های ؤ هوی پر کرد، گفتم مردک محمد را کرده معمد چه جور پس 
قرآن گرفته دستش، تندی گفتم نانش این جوری ست خب سخت نگیر، سخت 
نگرفتم، مردک سرش را گرفت سمت من ؤ میکروفن را از دهانش دور کرده 
پرسید پدر مادرتان هستن، سرم را چندبار تکان دادم ؤ گفتم بعله بعله پدرِ مادرم 
هستند، یعنی اگر روی سنگ ها را خوانده بود روی این یکی نوشته بود مرحوم 
خان بابا عبادیانی فرزند فالن ؤ روی آن یکی هم مرحومه مکرمه عبادیانی فرزند 
خان بابا، به روی خودم نیاوردم این را هم، درست قبل آن که آن عده برسند 
بسملاله را گفت ؤ شروع کرد، آن چند نفر هم که رسیدند تندی خدابیامرزگویان 
خم شدند به ترتیب چندتایی ضربه زدند به سنگ هاؤ تندی چیزی خواندند زیر 
لب، رسمش یادم بود، دست کردم از جیبم به هر کدام شان یک دوهزاری دادم ؤ 
دیدم مردک حین قرائت به اسکناس های دست باقی نگاه می کند که آن ها هم 
سرعت،  به  شدند  دور  شد ؤ  مچاله  دست شان  توی  پول  تندی  کار،  خبره ی 
چندتایی ده هزاری درآوردم دادم بهش، میکروفنش را دور کرد از دهانش که 
دکترجان این که برای شستشوؤ گالب کافوریست پس هدیه ی قرائت هم قابل 
نداردا، یک جوری انگار عصبانی شده ام گفتم چند حساب کردی هر دقیقه اش را، 
کرم  هر چه  که  کرد  غرغری  بخوان،  گفتم پس  نداردا،  قابل  گفتم  که  نالید 
گفت  بلند  نخوانده  خط  دو  یک  کردؤ  مرتب  را  میکروفنش  دکتر،  شماست 
صدقلالهول علیول عظیم، و باز صلواتی مرده خوونی فرستاده نفرستاده بی اعتنا به 
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من که هنوز هم آیا آن جایم یا نه وسایلش را جمع کردؤ کتش را تن گرفت ؤ 
رفت، دوباره خم شدم ؤ انگشتم را یکی دوباری به سنگ ها زدم »خدا بیامرزدتان ـــ 
داشت دیر می شد، آفتاب خردادماه شهرستان آفتاب بی پیری ست ؤ تا دیرنشده 
باید راه می گرفتم سوی خانه، هنوز شلوغ نبود شهر، تاکسی گرفتم، سر کوچه مان 
نانوایی باز بود، شاطربچه صبحانه اش را ول کردؤ دو سه تایی لواش گرفت برایم 
که چی که باید صبحانه ای وطنی تدارک دید، توی خانه هم سماور راه انداختم ؤ 
رفتم ابدل را بیدار کنم که نبود، یک چرخکی زدم توی خانه اما نه خبری نبود از 
ابدل تا سفره بیاندازم که ناغافلی در باز شدؤ ابدل بربری به دست آمد تو، گفتم 
ابدل وقت صبحانه ست کجا بودی تو، گفت رفتم مرخصی گرفتم با هم صبحانه 
بخوریم داداش بیا این هم نان، گفتم ابدل تا ماشین بیاید دنبالم یک دو ساعتی 
وقت داریم بیا بنشین ببینم چه کارها می کنی، پرسید مگر نمی مانی، استکان 
چای را سرکشیدم »نه ـــ گفتم نه باید بروم پایتخت اما خداخدا می کنم یک 
چندروزی بشود دوباره بیایم شهرستان، گفت حیف شد داداش، گفتم چه حیفی 
ابدل االنه که این جایم، بیا همین دم را دریاب ؤ بگو خب کجاها چه کارها که 
نمی کنی، گفت وزارت راه »وزارت راه کار می کنم داداش، تا پارسال زمستان توی 
اداره بودم اما االن بازرس ترمینالم ـــ چی هست کارت، گفت هیچی »هیچچی 
داداش، رابط میاِن اداره ی مرکزی ؤ ترمینال ها، یک سری کارهای فرمالیته مثل 
بررسِی شکایات ؤ بازرسی ماشین هاؤ کنترل قیمت ؤ از این کارها ـــ هنوز شب ها 
اتوبوس ندارید شما، این را گفتم ؤ خندیدم، یاد ایام دانشجویی افتادم که جاده ها 
را نمی شد امن کرد، و البته یاِد امتحانی که همین امنیت نگذاشت تا برسم بهش، 
به خنده ی من خنده اش گرفت که نه هنوز هم نداریم، گفتم پس داستان ایران ها 
راست ست، گفت ایران ها، به تعجب پرسید کدام ایران ها، عالوه بر لحن متعجبش 
قیافه اش هم یک جوری شد، گفتم نکند مسخره ام می کند، خواستم قیدش را 
بزنم اما پرسیدم »یعنی تو چیزی نشنیده ای ـــ درباره ی چی داداش، واضح 
حرف بزن ببینم منظورت چی هست، بُراق شدم که یعنی چی ابدل من را 
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مسخره می کنی، از هم وا رفت »من غلط بکنم، مسخره برای چی، نمی فهمم چه 
اوضاع  خب  می کنی  کار  ترمینال  توی  گفتی  تو  ابدل،  ببین  می گویی ـــ 
چه طورست یعنی مثل سابق ست یعنی چه طور بگویم مثلن مثِل همیشه مثلن 
اگر ماشینی می فرستادی جنوب یا شرق هنوز هم بی مشکل می فرستی، گفت 
چی بگم داداش، هم آره هم نه، گفتم خب، گفت خب همین دیگر »این جا 
شهرستان ست داداش، مگر چند نفر سکنه دارد نهایتن بگیر صدهزار هزارتا باالتر 
برمان  دورؤ  اطراف ؤ دهستان هاؤ همین چندتا شهر  برای  بیشتر  ما  پایین تر، 
سرویس داریم، بلندترین تریپ مان می رود تا تهران ؤ برمی گردد، اصلن هیچ وقت 
برای جنوب ؤ شرق ؤ غرب ماشین نداشتیم، در ثانی تو می خواهی بروی جنوب، 
خب می آیی برای مقصدت بلیت صادر می کنیم ؤ می فرستیمت تهران، آن جا 
هماهنگی شده، بلیتت را نشان می دهی ؤ ماشینت را چنج می کنی ؤ می روی 
همان جا که باید، فقط این که برگه ی تردد هم باید دستت باشد ـــ برگه ی تردد 
گفت  شده،  فراموشم  من  یا  نداشتیم  تردد  برگه ی  قبلنها  ابدل،  هست  چی 
دستورست »دستور وزارت کشورست که سفر به استان هایی که موطن اشخاص 
نیستند یا جزو استان های همجوار موطن محسوب نمی شوند، و یا استان محل 
کار یا تحصیل اشخاص نیستند نیاز به تهیه برگه ی تردد دارد، هرجایی به جز 
این تقسیمات کشوری بخواهی بروی باید بروی برگه ی تردد بگیری، یک چیزی 
شبیه ویزاست، شناسنامه ات را مهر می کنندؤ یک چیزی الصاق می کنند بهش، 
ثبت می کنند توی سیستم خودشان، توی دفاتر وزارت کشور هر مرکز استانی 
هم اداره دارندؤ توی باقی شهرها هم آدم دارند برای این کار ـــ از کی تا حاال، 
گفت یک چندسالی هست شاید بعد شایعه، شایعه را تا گفت انگار توی سرم 
فشفشه روشن کردند، گفتم کدام شایعه، »شایعه ی مرگ صدیق واال ـــ صدیق واال 
کدام ست، گفت صدیق واال سرپرست دیپلماتیک ارازقه ی جنوب بود فکر کنم 
»البته یادم نیست که به همین صلح ربط داشت یا نه، شایعه کردند صدیق واال 

را توی راه کشته اند ـــ خب بعدش، گفت خب همین دیگر
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فصل
     گفتم هیچ جا، بی هوا در جواب آن که ناغافلی تشر زده بود »هی کجایی 
تو ـــ گفته بودم هیچ جا همین جایم اما نبودم، خودش هم دیده بود حواسم 
پرِت جایی دیگر شده که به هیچ کجام قناعت نکردؤ منتظر جوری که به اجبارؤ 
در نهایت حرفی بزنم نگام کرد، به ناچار گفتم فکرم مشغول ابدل ست که دروغ 
هم نبود که بهش قول داده بودم یک چند روزی دوباره می آیم شهرستان، گفتم 
یک چندوقتی ست دلم شور ابدل را می زند علی، »چراـــ گفتم آخر افتاده پی 
نیازؤ می دیدم کلی  عرفان ؤ درویشی، یک حرف های عجیبی می زد، می گفت 
هزاره ی  معجزه ی  می گفت  آن،  این ست ؤ  نیاز  که  می بافد  هم  ردیِف  جفنگ 
سوم ست این، برنامه ی قرن بیست ؤ یکمی ست، »عجب ـــ گفتم چی عجب علی، 
»همین دیگر، همین که عبدلاله هم بَرخالی شد ـــ گفتم تو از کجا می دانی، 
گفتی  که  سوم  هزاره ی  همین  که  خندید  برخال،  بود  همین  انگار  اسمش 
»یک جور عرفان من درآوردی ست ـــ خوب می شناخت شان، دلم آرام گرفت، 
خیلی گفت، از آداب ؤ اطوارؤ اشعارشان هم گفت که قطب شان گفته امروز اگر 
آدمی بمیردؤ برخال را درک نکرده باشد در گمراهی مرده، گفتم خب، »همین 
دیگر اما خیالت تخت، همه شان را گرفته اند مهمان زندان اند ـــ مشوش شدم 
که خب ابدل االن کجاست، خندید که می خواهی کجا باشد، سِرجاش توی 
خانه تان، گفتم مگر نگفتی گرفتن شان، »همه را که نگرفتند فقط سرسلسله راؤ 
سردسته های تهرانی را گرفتند، چه کار دارند به عبدلاله ؤ امثال عبدلاله، امثال 
عبدلاله را اگر قرار بود بگیرند که نصف ـــ یک سبک سنگینی کرد حرفش را 
»نصف که نه یک پنجم ایران االنه حصر بودند ـــ بعد یک جور عالم مآبانه گفت 
یک چیز همیشه یادت باشد منطق سیاست ؤ منطق غیرسیاسی همیشه برعکس 
هم کار می کنند، گفتم منظورت چی ست علی، به منظورش یک چند لحظه فکر 
کرد »مثلن یک باغ را فرض بگیر پر از دارؤ درخت، خب یکی از درخت هاش آفت 
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گرفته، چه کار باید کرد ـــ جوابی ندادم، گذاشتمش به عهده ی خودش، »دو 
کار، یکی این که بگردی توی آن همه شاخ ؤ برگ دنبال تک تک آفت گرفته هاؤ 
بعد بنشینی به تیمارؤ قرنطینه، عین کاری که هر صاحب باغی می کند اما خب 
باید پی  این جور کاری کرد،  این شکلش، توی بحران نمی شود  وقت گیرست 
راه کم خطرتری گشت که منطق بحران بهش حکم می کند یعنی راه دوم که 
جای برگ به برگ معاینه کردن باغ بگردی از روی ظاهر درخت ها حدس بزنی 
تبر  تیغ ؤ  کدام شان آفت گرفته اند کدام شان سالمت، آن وقت ست که می روی 
دست می گیری ؤ می نشانیش پای تن بیمار درخت هاؤ الفاتحه، همه شان را هم 
سرآخر می کنی طعمه ی آتش، تمام، خیلی ضربتی آفت باغت گوربه گور می شود 
عین داستان همین برخالی ها، کسی که منتظر معاینه ؤ طبابت نیست این جور 
وقت ها، حداقل آن روزهای اولش که آفت هشدار می دهد انتظار نداری بیفتند 
تک تک برخالی ها را بجورندؤ متقاعدشان کنند که راه این ست ؤ بیراه آن یکی، 
نه، می روند یک راست سردسته ؤ سرسلسله را می گیرند، ِهدش را برمی دارند ؤ 
الباقی هم که بدنه، بدنه می ماندؤ عاقبت به خیریش ـــ اما ادامه نداد ساکت شد، 
از علمُ لعلومش به عجب افتاده بودم ؤ جای ادامه ی گفت ؤگو، آن جا را که پاهای 
شیث ؤ کف سیمانی سلول با هم مماس می شدند نگاه می کردم که یکهو دیدم 
سایه اش افتاده پای صندلی، خواستم شیون بزنم اما خودم را نگه داشتم، چشم 
تنگ کردم خوِد خودش بود، توی پوست خودم جا نمی شدم اما خب نمی شد 
کاری کنم، تنها خیره مانده بودم به سایه اش، و از این که باز می دیدمش فکر 
از پیش کفش هاش شروع  باشد، سایه  باید درونش  می کردم حتمن بشارتی 
پای  پیش  از  می شد،  یکی  بی جانش  تخت ؤ  سایه ی  با  صندلی  زیر  می شدؤ 
کفش های مشکی اش یکهو یادم رفت آن جا که جای این دمپایی های جلوبسته 
من هم تا همین چندوقِت پیش عیِن همین کفش های مشکی را پا می کردم ؤ از 
این کوچه به آن یکی ؤ از آن به این می رفتم اما چه قدر گذشته بود از آن روزها، 
دیگر آن جور که باید آن روزها در یادم نمانده، فکر می کردم از تک تک دقایق شان 
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توی سرم عکس گرفته باشم که نه، می بینم نه، دیگر آن جور که باید آن روزها در 
یادم نمانده، آخر چه قدر مگر فاصله بوده این وسط، پرسیدم راستی علی چه قدر 
مانده از حکمم، »چیزی نباید مانده باشدـــ گفت ؤ ادامه داد دقیق که نمی دانم 
اما، و امای شیث همیشه طوالنی تر از حرف های دیگرش ست، فکر نکردم به امای 
شیث، وقتم ذیق بودؤ نباید به ِسرو ناهار هتل حرام می کردمش، دیر رسیده 
بودیم ؤ فقط تا آبی بزنم به تن ؤ خستگی این روزها را درکنم وقت گرفتم ؤ تندی 

زدم بیرون، بالخره رسیده بودم پایتخت ؤ همین هم بسم بود

پایتخـت
         پرسیدم از خودم از شهری که درش درس خوانده ای کدام خاطره 
بیشتر به یادت مانده، گفتم هیچ خاطره ای »هیچ کجاؤ هیچ کسی انگار به یادم 
نمانده ـــ اما ترسم گرفت از این حرف از این جواِب خودم که می دانستم وقتی 
کسی چنین پاسخی داد حق داری فقط یک معنی فقط ؤ فقط یک معنی از 
حرفش برداشت کنی ؤ آن این که هر جاؤ هر کس ؤ هرچیِز آن شهر می تواند دمار 
از روزگارش دربیاورد، ترسیدم، از شهری که پیِش روم بود ترسیدم ؤ گفتم حاال 
که این جورست همان بهتر که بی فکر بیفتی به جانش، بی فکر بی خاطره بی عذاِب 
خاطره، گفتم ؤ راه افتادم، پیاده بی فکر بی سالح، لخت ؤ عورِ هیچ خاطره ای تا 
برایت متمایز شده الاقله بشود  پایتخت  از  ازم می پرسند کدام خاطره  وقتی 
جوابکی از توی آستینم جور کنم، راهم را کج کردم طرف دانشگاه سمت مرکز 
شهر اما حین رفتن دیدم سرم دارد به دوار می افتد، می رفتم اما جهان دور سرم 
به سیالن می رفت ؤ می دیدم هر صدایی در سرم انگار هذیان می شودؤ این گیجم 
می کرد، هر صدایی تو بگو حتا همان ها که به گفت ؤگویی هم شباهت می بََرند 
توی سرم انگار زوزه می شدندؤ من با خودم می گفتم چیزیت نیست تو فقط 
خسته ای پسر، خستگی راه ست این، و خستگی مرددم می کرد که آیا جهان ست 
در اطراِف من افتاده به چرخیدن یا که نه، این منم که توی سرم گرفته ام اش به 
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گردش به گردیدن به هذیان که به ناچار یک گوشه ای پای دیواری نشستم ؤ سرم 
را تکیه دادم به سنگینی اش تا آرام شود انگارکه به اتکای سنگینِی دیوار می شد 
جلو گردشش را گرفت، چشم بستم اما دیدم نمی شود، از هر طرفی صدا می آمدؤ 
من می خواستم این ها را هم نشنوم اما نمی شد، مثل بیچاره ها دو دستم را گرفتم 
به گوش هام ؤ تندی فشار آوردم ؤ یکهو انگار در آنی ماه را از آسمان برداری ؤ 
مِد دریا بیفتد، همه چیزی در سرم چند گام نشست پایین تر ؤ بعد سکوت شد، 
بعد سوت، سوتی ممتد که الینقطع می نمودؤ سوت الینقطع سووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووت دیدم دلم برای گوش هام می سوزدؤ سوت، که 
ای بی پناه گوش هام ای بی پناه گوش هام که بی شما هم حتا می شود شنیدؤ 
سوت، که انگاری آن راه ممتد صوتی از جهان که الینقطع ؤ همواره متصل ست 
ضعفی ست یا کم ست یا اهمیتی ندارد چندان که ذهن هم امکان ویژه ای برای 
شنیدن لحاظ کرده ؤ سوت، یک صدای مضاعف، سوت، که دلم به حال شان 
می سوخت، چشم وا کردم، چراغ سرِخ چشمک زن آن سوی خیابان می زد، دست 
گرفتم به دیوارؤ پا شدم، تشر زدم خودم را که این همه آدم »خب گوشت را تیز 
این همه صداؤ این همه حرف کن خب، گور پدر هرچه صدای سرست اصلن ـــ 
تو گفتی بخواهم از شر خیاالت سرم رها شوم، سربه زیر دست گرفتم به دیوارؤ به 
هر بهانه ای افتادم پی صداها پی صداها شان ؤ نگام را رها کردم از دیدن چهره ها 
چشم ها چانه ها دهان ها، و خالص، دیدم دوار از پا نشسته، نشستم پیش پای 
آن چندتا کسبه ای که دورهمی جمع شده بودند به بازؤ بستن بند کفش هام، 
پیش پای کیوسک های مطبوعاتی مشغول تیتر روزنامه ها شدم تا بشنوم چه گونه 
تمام ؤ کمال سخنوری می کنند مردم، تک نفری با صاحب کیوسک دونفری با 
هم، و یا سه نفری، گوش به حرف هاشان دادم ؤ تیتر روزنامه ها را ندیده گرفتم 
که تیترهای هفته نامه هاؤ ماه نامه هاؤ فصل نامه هاؤ سال نامه هاؤ گاه نامه ها را انگاری 
روی جدول  بی خیال  چنان  تلفن  همگانی  باجه های  پیِش پای  نباشد،  پایانی 
پیاده رو نشستم ؤ خیره در ابرهای بازیگر آسمان شدم تا آدِم توی باجه به فتوای 
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بود هر چه می خواهد  به گوشی دستگاه ؤ آن کسی که در فاصله  دل تنگش 
بگوید،  پا سست کردم حتا پیش پای هر آن کسی که از کنارم می گذشت، قدم قدِم 
زوج های جوان ؤ میانسال ؤ ناتوان گوش خواباندم پای حدیث های بی قراری شان 
لیچارهای شان ول ؤ ویالن گفتن ها مغزدار فرمایشات شان احساسی ها هرزه ها 
خرافه  ها ِهی ِهی میم عین کجا با این عجله »هیچ کجاـــ تند کرده ای پس 
کجا »کجا را دارم بروم ـــ خیلی جاها »مثلن ـــ مثلن انتظار زیر طاقی سردر 
چارخانه ی  شلوارهای  کت ؤ  دخترانه،  غذای  سلِف  ناخن هاؤ  کاشت  دانشگاه، 
اساتید درون آن خرفتی متکلم وحده، عقب ماندگی چار کنجی هم کالسی ها، 
سرفصل ها، کتاب فروشی ها، پایان نامه فروشی ها ؤ فالفلی ها »کسشعر نگو ـــ پس 
خودت بگو »چی را ـــ این که در خاطِر این شهِر وامانده کجا مانده تو را به 
به یادماندنی ست آخر ـــ همه جات، دست هات  را، کجای من  بیاورد »من  جا 
مثلن پاها لبخندؤ خنده هات یا همین نگاهِ آن دو تا چشم سیات »رمانتیک 
شده ای پسر ـــ عجب، پس رمانتیک شده ام »نشده ای مگر ـــ چرا اما بهتر از 
صدابازی های توست که »حاال شد صدابازی ـــ چه بدانم، خب صدابازی نه صدا، 
اصلن همین صدا خوب ست، صدا بعِد صدسال هم فراموش آدم نمی شود، مثلن 
باجه ی تلفن، باجه ها هیچ کسی را از یاد نمی برند که اصلن وجودشان به وجود 
همین نیازمندان صدا بستگی داردؤ حتمن فراموش کردن شان با نبودن شان 
مربوط ست »خب ـــ خب همین دیگر، جای گوش دادن به حرف مردم بیا زنگی 
بزن به رفقات، هنوز چندتایی شماره که برات مانده »خب ـــ به خدا اولین الو 
سالم میم عینم را که گفتی ؤ اولین علیِک سالمی را که شنفتی خودبه خودی 
به یاد شهر می آیی، باور کن »باور می کنم ـــ که اولین علیِک سالمی که بشنوم 
این شهر حواله ام می دهد به شاه بیت زبان فارسی، و مادری که خواِن َکَرم بود، 
آخر اصرار موکد داشته بهش بگویند کافه چی  اما به شنیدنش انگار توهینی شده 
باشد اول چیزی که حواله ات می داد همین بود که مادرت خواِن کرم بود بداد 
از پس ؤ پیش، بلندبلند می خوانَدش ؤ عصبانی که می شدی یک جور به نفرت 



میثم علیپور          279

نگات می کرد یعنی خاک برسرت، و می غرید که این شعر مگر چیز کمی ست 
مردک، ملُک لشعرای ناصری برای ظلُ لاله عصرش سروده این را نه برای بی سرؤ 
سایه هایی که شمایید، بعدش شماره ی دوم ؤ شماره ی بعدی ؤ بعدی ؤ بعدی 
تا قرارها یکی یکی فیکس شوند، عصر کافه صدپله، و به منظور محکم کاری 
تاکید موکد، معلوم نیست چه ساعتی برسیم ها، آخر فردا روز جشن ست ها، همه 
هم روزنامه چی ؤ فردا همان روز موعودی که این همه انتظارش را کشیده اند، 
بُگذریم، همین زنگ ؤ قرارمدارها شد نیم ساعت کم ؤ بیش، کافه هم که همین 
نزدیکی هاست طرف های میدان توی فرعی های همان خیابانی که یک سرش 
به سردر دانشگاه ختم می شدؤ یک سرش هم نمی دانم به کجا که نام این جاؤ 
آن جا دقیقن به یادم نمانده اما خب می شود حدس زد که به نظر واجب نمی آید، 
واجب همین ساعت ورود من ست ؤ باید یک کاری اش کنم، تا عصر به کفایت 
وقت هست، از راه ؤ کجراه هم بروم لِفت هم بدهم باز از آن باقی زودتر می رسم 
پس کونِ لِق عالم بزن به یَل لَلی تَل للی به شهرگردی، شورانگیزؤ شهرآشوب 
شلنگ انداز از این کوچه به آن بن بست از این خیابان به آن پاساژ، و نه البته 
آن جورهایی که باید پاساژ که پاساژهای سرؤکون یکی تو بگو بن بست با همان 
یکی یک دانه ورودی شان که در آن لحظه های مقرر می شود خروجی می شود 
ورودی می شود دررو، بگذریم، راه می افتم از این چارراه به آن میدان به سرعت 
که آن قدرها مناظر شهری تغییر نکرده، همانی ست که بوده به غیِر پس زمینه ها 
که قبل ها آسمان گه گرفته ی شهری بودؤ حاال آپارتمان های گه منظرش، مرکز 

شهر همانی ست که بوده

ساعت ورود
                عکس ها را دسته دسته گذاشت روبه روم »این ها را یادت هست ـــ 
نگاه کردم شان عکس های خودم بودند، چندتایی را بی ترتیب برداشته نگاه کردم 
اما ندیده بودم شان تا آن روز، کسی یا کسانی از فاصله ای مطمئن که جلِب 
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توجه نکند عکس هایی از من گرفته بود گرفته بودند که در اولیش مثلن عرِض 
خیابان خلوتی را می گذرم، به یادم نمانده بود، توی یکی دارم پای درختی با 
پام چیزی را تکان می دهم ؤ انگاری پی چیزی باشم، توی یکی جلوی ویترین 
مغازه ای به داخل خیره ام، توی یکی سِر چارراهی به پلیِس گشت پشت کرده ؤ 
انگاری حواسم پی جایی دیگرست، عکس ها هر کدام شان داشتند از این جا از این 
چاردیواری به آشناچیزهایی در آن سوی شهر می کشاندندم هی از قابی به قابی 
از ناشناخته ای به ناشناخته ای دیگر اما چرا در خاطرم نمانده این ها ِکی اتفاق 
افتاده، گفتم این ها چی اند علی یادم نمی آید این طورها بوده باشد، گفت بگذریم 
نگاه کن فقط، نگاه کردم ؤ در خاطرم گذشت مگر جز همان روز که گذرم افتاد به 
کافه صدپله روز دیگری هم بوده تا شهر را سیاحت کرده باشم، نه دیگر فرصت 
نشد، عکس دیگری گرفتم ؤ دقیقش شدم که این ها عکس هایی از آن ساعت 
مبارک ورودم به پایتخت هستند پس، شاید، شاید لبخندی هم کنج لبم نشست 
اما عجیب بود که هیچ کدام شان در خاطرم نمانده، گفتم این ها به یادم نمانده 
علی، گفت بگذریم، عکس ها که دروغ نمی گویند هان تو می گویی عکس ها 
دروغ می گویند، گفتم چه طور بگویم، آخر چه طور می شد گفت که توی این 
عکس ها همه چیزی زیادی شفاف ؤ واقعی ست ؤ شباهتی ندارد به آن عکس هایی 
که کودکی دبستانی را می برند گردشی علمی ؤ ده ها سال بعد بعدتر آن خاطره 
را توی عکسی براش زنده می کنند، نه، این ها برخالف آن عکس ها که تارؤ کدرؤ 
شک برانگیزند زور می زنند تا شفاف ؤ دور از هر شبهه ای در نظر بیایند، چه طور 
می شد گفت که آن عکِس یادگارِ گردِش علمی حداقله خاطره ای پشت خودش 
داردؤ این ها بیش از اندازه حقیقی اند، مثلن این یکی که انگاری بُعدؤ بافت دارند 
اجزاش اما چیزی را به خاطرم نمی آورند، و یا این یکیش که حتا رنگ ؤ اندازه 
حتا طعم دارد اما چنان شفاف ؤ واقعی ؤ بی صداست که شک می کنی نکند اصلن 
خاطره ای پشت شان نباشد حتا خیال می کنی مغزت هم درست عینهو همین 
عکس ها دارد صامت می شود بی صدا خاموش، عکس بعدی، و عکس بعدی، و 
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عکس بعدی، توی این یکی دارم به ساعت مچی ام رودرروی ورودی مترو نگاه 
می کنم، و یا این عکس، نه، عکس قبلی را باز برمی دارم ؤ چشم هام ناخودآگاه 
تنگ می شود، صدایی از دور می خواند، سرم به آرامی خم می شود سوی شانه ؤ 

پی صدا گوش تیز می کنم ؤ می شنوم کسی می خواند »جانان من برخیز

جاناِن من برخیز
                        به لحن رزم ؤ َسرَضرب می خواند »جانان من برخیز بر جوالن 
برانیم، زآن جا به جوالن تا خِط لبنان برانیم ـــ چشم واکردم ؤ خیره ماندم به 
عکس چراکه یاد مادرم افتاده بودم وقتی گفت اگر شهری نبود حتمن توی 
تهران هم غریبه می ماندم، و حق داشت اما من قصد فریب خودم را نداشتم ؤ 
تنها دلم می خواست پایتخت همانی بماند که پیش تر بود همان غربِت قدیمی اما 
همین هم ظالمانه بودؤ این را بهتر از هر کسی پایتخت می فهمید که نبودنت به 
فراموشیت ختم می شودؤ نمی شود که در یادؤ خاطرات کسی بمانی، که چیزها 
همه شان حتا همین شهرؤ کوچه هاؤ خیابان هاش چنان رنگ ؤ رو عوض کرده 
بودند که نام هاشان را هم به سختی به یاد می آوردم آن وقت چه انتظاری که 
شهر من را به خاطر سپرده باشدؤ همین ست که می گویم ظالمانه، اما قصد من 
فریب خودم نبودؤ دلم می خواست حداقله آن پایتخِت دوران دانشجویی برایم 
زنده شود که سر همین از این ور میدان می رفتم به آن ور بازارِ کتاب ؤ از آن ور 
کوی خوابگاه به این ور سرای فرهنگ، و همین جور از این جا به آن جاؤ از آن جا به 
این جا که ناغافلی دیدم رسیده ام به مترو به ساختمان مترو، دل مشغول همین 
فکرها یکهو در گوشم صدایی بم ؤ آشنا خواند »جانان من ـــ می شناختمش، 
علم  صلواتی  چای  چادرهای  شربت ؤ  چادرهای  طرفی  هر  دیدم  برگشتم ؤ 
کرده اندؤ مردم جمِع جمع به دور چادرها به صداش که از توی بلندگوها دکلمه 
می کرد گوش نمی کنند »وادی پر از فرعونیان ؤ قبطیان ست، موسا جلودارست ؤ 
نیل اندر میان ست ـــ سرضرب ؤ به لحن رزم، عکس به عکس، قصدم فریب خودم 
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نبود، هی فراموش می کردم کجا هستم ؤ هی از توی هر عکسی انگار می شنیدم 
که موسا جلودارست ؤ من در خاطرم از کنار خیابان ها می گذشتم ، توی عکسی 
از دور میدان معلومم شد ؤ دیدم این ساعت آن ساعِت مبارِک ورودم به پایتخت 
دارد توی سرم زنده می شود پیش روم گام به گاِم عکس ها پی درپی از این قاب 
به آن یکی لندسکیپ النگ شات هی شاتر می خوردندؤ کلیک کلیک پیش روم 
نمایش داده می شدند ؤ هی به یادم می آمد چه ها که نگذشته بر عمرم که شنیدم 
»آن جا که قربان گاه زعتر، صور، صیداست ـــ دیدم رسیده ام به میداِن صدشاخه ؤ 
بزرگ  مرکزی به میدان ایکس هم توی عکس ؤ هم توی سرم، عکسی دیگر، 
نام  به  رفته ای چه حاجت  از خاطر شهر  وقتی  اما  نمی شود  فراموشم  اسمش 
میدان هاش که تنها ؤ تنها رسیده بودم به میدان، »یعنی کلیم آهنِگ جاِن سامری 
کرد ـــ عینهو توی عکس ها، آن چنان که در آمدنم هوشیاری نبودؤ نمی دانستم 
کجایم، البته این را پشت به پشِت هم عکس ها می گویند که ایستاده ام آن جا 
در آستانه ی میدان که توی سرم صداها می گفتند نه امروز که یک جایی در 
گذشته های دور ایستاده ای ؤ من نمی فهمیدمش چه طور در پهنه ی گسترده ی 
میدان در آستانه ی یکی از آن صد شاخه ی متصل به ِمیدانم ؤ جایی درگذشته، 
نمی فهمیدمش ؤ این را عکس ها چه گونه قرار بود تا شهادت دهند، عاجز، لمس، 
انگار قرن ها بین امروزؤ آن کسی که بوده ام فاصله بود وقتی میدان  بی دلیل، 
جلوی نگاهم سبز شد، خواستم برای لحظه ای نفسی تازه کنم اما عکس هاش 
پی در پِی هم جلوی صورتم می آمدندؤ نمی فهمیدم این عکس های بی خاطره 
چه گونه ممکن ست به چنین چیزی به حضورم در دو زمان اقرار کنند که آن ها 
خاطره ای نداشتندؤ تنها در خاطرم زنده می کردند در آستانه ی میدان بوده ام 
اما در آستانه ی میدان می شنیدم  »در آستانه ی میدانی تو میم عین ـــ من 
که سال های سال دورتر از آن لحظه ام، می شنیدم که انگار کن یک کس دیگر 
انگار کن آن خوِد دیگرت انگار کن عکسی تازه تر، صامت، درست در میانه ی آن 
خیابانی که به میدان متصل ست ایستاده بودم ؤ تمام آن همه معابر را که می رسید 
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به میدان یک جا نظاره می کردم، یک جا میدان راؤ ماشین هاؤ چارچرخه هایی را 
که درش جوالن می دادند، عکسی دیگر، که یادم آمد در خیالم آرزویش کرده ام 
که کاش که ایکاش کاشکی یکی از آن بلنداِی ساختمانی که پشت سرم آن 
گوشه ی میدان ست دوربینی به دست گرفته باشدؤ عکسی از من به تهنیت 
که چه طور آمده ام کشورم را شهرم را میدانم را ؤ مردمانم را که به هر سوی 
میدان عینهو بره های بی چوپان سراسیمه اند آزاد کنم، عکسی دیگر، که دوربین 
دست گرفته بودند اما نه به تهنیت، عکسی دیگر عکس هایی دیگر عکس های 
پی درپی پی درپی پی درپی چنان که آب ها جاری شوندؤ معبرهایی از هر طرف 
سرازیر دریای میدان شوندؤ از وسطش کانهو گردابی ست کشیده شوند توؤ من 
مانده باشم چه کار باید بکنم، عکسی دیگر از بلندای ساختمانی در شمال غرب 
میدان ؤ عکسی دیگر، خودشان گفتند تنها برو تنها بدون همکار بدون دوربین، 
و من قبول کرده بودم اما حاال چه کار می شد بکنم، دلم می خواست دستم را 
اما دریغ دریغ  تا کنم  از وسط دو  این همه را  بلند کنم بکوبم وسط میدان ؤ 
که توی عکس تنها روی خطوط سفید پیاده رو ایستاده ام وسط آن همه آدم ؤ 
دست هایم را به دو سویم کشیده ام ؤ هی تنه می خورم اما این ها به یادم نمانده 
بود تا که شیث عکس ها را گذاشت پیش روم »ببین ـــ یکهو شنیدم جانان من 
اما هی می شنیدم مستقیم مستقیم مستقیم، عکس بعدی، دارم از وسط میدان 
می روم از وسط آن همه ماشین انگارنه انگارکه به سرعت ؤ با شیون از کنارم راه 
کج می کنندؤ شاید فحشی ؤ بوقی نثارِ من که نمی شنوم که دوربین آخر صدا 
نمی شنود که می بیند، می بیند یک جور قدم می کشم انگار بار تمام گناهان جهان 
به دوشم ست ؤ با هر قدمی لهیده ترؤ لهیده تر می شوم ؤ همزمان حتا سبکبال تر 
انگار عروج کنم، این ها چه طور دست شیث رسیده، هان علی این ها چه طور 
دست تو رسیده، »بگذریم میم عین ـــ گفت بگذریم فقط نگاه کن، و عکسی 
دیگر، رسیده ام به آن سازه در میانه ی میدان، عینهو مشتی برآمده اما نه مشت 
که تنها گنبدی ست تنها گنبدی تازه سازؤ از شیشه گفتی آینه ای برای باالسرش 
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تا عکس آسمان ؤ خورشیدؤ سفیدی ابرهاش که بره های بی گناه ملکوت اند برش 
نقش ببندد که هی از شیشه ای به شیشه ای به شیشه ای دیگر می روندؤ روی 
گنبد جابه جا می شوند، راه افتادم دورِ سازه دورِ گنبد شیشه ای گشتن، گفتم 
حتمن طرحی روی گنبد نقش شده که هر از چندی خطی خطوطی از فلز این 
شیشه را از شیشه ی کناریش جدا می کند تو گفتی مرزهای آسمانند این ها، 
آن  برش دست می کشیدم  ؤ حدس می زدم  بعدی، دورش می گشتم ؤ  عکس 
چه گونه طرحی باید باشد، و عکسی دیگر، و عکسی دیگر، و عکسی دیگر که 
می گردم دور میدان ؤ این دوربین شهادت می دهد که چه گونه دست انداخته ام 
روی گنبد شیشه ای ؤ باال می روم تا ببینم چه گونه طرحی، عکسی دیگر، حیف 
که دوربین نمی شنود، عکسی دیگر، حیف که دوربین نمی شنود وگرنه من به 
آسودگی روی گنبد انگاری رختخوابی از ابرهای آسمان باشد تصویر خودم را 
که افتاده بود آن سوی شیشه تمنا نمی کردم که ورد می گفتم، و عکسی دیگر، 
گنبدنوازانه که گنبدنواز، عکسی دیگر، به خودم می خندم که دوربین را چه کار 
به دیدن چه کار به شنیدن که این منم این منم که دست انداخته از این آهن ؤ 
از آن جرزؤ از آن برآمدگِی روی سطح لغزنده ی گنبد گنبدنوازانه می لغزد که 
نه می شود از گنبِد شیشه ای باال رفت نه جلوتر رفت ؤ نه آن قدرها ساکن شد، 
و عکسی دیگر، تو گفتی که رفته ام تا عکس آسمان خردادماه پایتخت را روی 
شیشه های گنبد خش بیندازم، و عکسی دیگر که چیزی نمانده تا نوک گنبد، 
و عکسی که یک دستگیره یک تمنا یک قدم را معلومم می کند که مردی در 
آستانه ی آن ست در قرون گذشته، و عکسی دیگر که گرفت ؤ کشید ؤ بلند شد 
روی پاهاش درست بر فراز گنبد، عکسی دیگر، ای کاش دوربین دیده باشدش ؤ 
عینهو فرشته ای پرواز کرده باشدؤ دور میدان چرخیده ؤ از نگاِه تمامی معابر 
نظر کرده باشد برش ؤ دورش طواف کرده ؤ به هر طوافش نزدیک ترؤ نزدیک ترؤ 
نزدیک تر شده باشد به صورت ؤ چشم هاؤ لب هاش که داشتند فتح کردمت فتح 
را  نبود دیگر که عکس  اما عکسی  را زمزمه می کردند  کردمت فتح کردمت 
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چه کار به دیدن چه کار به شنیدن، »موسا جلودارست  ؤـــ روی گنبد چرخی 
می زند دور خودش ؤ می بیند آن همه آهن هاؤ برآمدگی هاؤ دستگیره ها نبوده اند 
جز خطوطی که دو تا مثلث را درست وسط دایره ی میدان نشان می دهند اما 
حیف حیف که ندید، ندید وسط شان وسِط آن جایی که دو مثلث افتاده اند روی 
هم خطوط یک شش ضلعی معلوم شده ؤ یک خورشیدکی را هم کشیده اند آن جا 
که ایستاده روش، دریغ ؤ تق، تق تق، که صدای تق ؤ تق بلند شد به ناگهان ؤ 
شنید چیزی درست زیر پاش می خورد به شیشه تق تق تق به تکرار، آب ست، 
قطرات باران توی خرداد ماه پایتخت روی سرؤ تنش روی خطوط ؤ شیشه های 
گنبد دارند می بارندؤ او سر بلند می کند به دیدن قطرات باران از ناکجای آسمان 
اما نمی بیند از کجاست ؤ تنها صدای تق تق تق شان با صدای بوق بوق بوق 
ماشین هاؤ صدای بیگانه هایی که هی می گفتند فالن جا بیسارجا دربست یکی 
می شودؤ سرسام می شود، چشم می بندد ؤ خیال می کند از جایی دور از روی 
َقمری دور دارند می بینند که مردی گنبدنواز ایستاده میان میدان نیل ؤ آن همه 
معابر را که درونش می ریزند فرو می کند توی مثلث هاش اما مردمش مردمش 

مردمش کجا رفته اند، دربست، می شنود دربست دربست، »موسا

بیـت
        دارد نظر به خانه خرابان همیشه عشق، ویرانه فیض می برد از ماه بیشتر

فصل
      ویرانه فیض می برد از ماه، عشق هم به خانه خرابان نظر دارد، خب پس 
ویرانه چرا از مهر فیض نبرد، چه نیازی به ماه ست این وسط، آیا وزن شعر به هم 
می ریزد آیا مفهوم، چه بگویم، ماه ؤ مهر که هم وزِن همند توی این بیت ؤ نکته 
دقیقن همین جاست که پس چرا ماه که اگر شب به ویرانه همین ماه می تابد 
خب روز چه می شود، مگر روزی پس ؤ پیش این شب نیست، به این یعنی 
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توجهی نکرده شاعر، چه بدانم، یعنی به شب مثل خودم ازلی ابدی فکر کرده 
شاعر، الالهواعلم که اصلن اصل ؤ اساس این فیض از مهرست ؤ ماه فیاض مذکور 
خودش مورد فیض همین مهر بوده ؤ هست ؤ خواهد بود، پس چرا مهر نه ماه 
آری، به نظر باید از طرف دیگری داستان را دید، مثلن از این منظر که عناصر 
هر کدام از این دو مصرع دقیقن نعل به نعل هم قرینه ی هم هستند یعنی به 
ازای هر کلمه یا هر وضعیتی می توان همنشینی را در آن یکی مصرع پیدا کرد، 
مثلن، یک، به ازای خانه خرابان مصرع اول، در دومی ویرانه را داریم که اولی یا 
جمِع خانه ی خراب ست که در این صورت عشق را چه کار به خانه ی خراب، و یا 
این که جمع خانه خراب با ساکن روی حرف آخر خانه یعنی کسی یا کسانی که 
به مفلسی بر خرابات ؤ مسکن عیش فروشان روی آورده ؤ بر روی آن ماه منیران 
دچار شده اند که البته این دومی قولی ست نزدیک به صواب، دو، و همچنین 
برای قیِد زماِن همیشه در اولی شاعر قیِد کیفیِت بیشتر را تدارک دیده که در 
هر دو، معنای تام ؤ تمامی ؤ کمال مستتر شده ست، سه، اما برای فعل که دو فعِل 
داردؤ می برد، حداقل در این لحظه دقت ؤ توجهی را در من برنمی انگیزاند تا در 
نهایت برسم به دو جز چاهارم که نظرؤ فیض ست، در فلسفه ی اسالمی انگاری 
یک جورهایی به هم مربوط اند این دو، اگر فراموشم نشده باشد البته این نظرؤ این 
فیض به آن نظریه ی صدور از واحد اشاره دارد که ذاِت باری تعالی با تعقِل چیزی 
توان موجودکردنش را نیز آزاد می کند، و ابتدای این تعقل در واقع آغاز کثرت 
نیز هست، خب نظریه صدور از این قرارست که در مرحله ی نخست خدای احد 
ذات خود را تعقل فرموده ؤ عقل واحد از آن فایض می شود، خب اگر این موجود 
تازه که مسماست به عقل واحد به مبدا خود بیندیشد چه می شود، خب عقل 
دوم که عقلی کلی ست موجود می شود، و چون این تازه موجود بر ذات خودش 
بنگرد در دو مرحله ی نفسانی ؤ جسمانی باعث ایجاد فلک می شود که اولین فلک 
مجموعه می باشد ؤ نامش اگر اشتباه نکرده باشم فلک اقصاست، در ادامه اگر این 
عقل به مبدا خود بیندیشد به عقل جدیدی فایض می شود که این عقل سومی 
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نیز اگر به مبدا بیندیشد فیض دیگری را باعث شده، و اگر بر ذات خودش نظر 
کند فلِک جدیدی را سبب خواهد شد، و این مبداؤ ذات ؤ تعقل ؤ تنظرؤ فیض تا 
عددهای نُه ؤ ده جلو رفته که البته آن قدرها هم جلورفتن نیست، مسیری ست 
رو به پایین چون از ذات باری تعالی که باالترین مقامات ست آغاز شده ؤ بعد هر 
فیضی مرتبه  ای پایین تر را می سازد که نهایت ؤ غایتش بر زمین ست، عقل این 
مرتبه که مرحله ی دهم ست با نام عقل فعال شناخته می شود ؤ فلکش را هم قمر 
می گویند، گویا هر کداِم این عقول ؤ افالک یک حاکمی هم دارند، حاکم این 
عقل ؤ فلک پایینی برخالف اولین مرتبه که ذات الهی ست نفس خود ماست ؤ 
خوشبختانه از این جا به بعد دیگر هیچ جور فیضی در کار نیست ؤ همه مان به 
حال خودؤ در خودؤ مست خود رهاییم، یکی از همین همه ها هم شاعران اندؤ 
در این جا شعرای فارسی، این را فعلن محفوظ بگیریم ؤ یک نگاهی کنیم به بیت 
خودمان، پنج، در بیِت مثال، جزء آخر هر مصرع یک جورهایی نقش فاعلی دارد، 
فاعل اولی عشق ست ؤ دومی ماه، و چون اصل در شعر منظوم فارسی مصرع ست 
این دو را باید در دو خط نوشت یکی باالؤ یکی پایین، انگاری که عقول ؤ افالِک 
همانی که گفتیم باشندؤ از روی نسخه ای مثالی کپی کرده باشندشان اما خب 
بعِد این همه صغرا کبرا هنوز هم سوال نخست مان بی جواب مانده، چرا ماه آری 
چرا مهر نه، ماهِ این بیت مگر خودش از مهر فیض نبرده، پس چرا ماه شده 
منبع فیض در این شعر، بیاییم یک مقدار دست خودمان را بازتر بگذاریم چراکه 
در معنا می خواهم خانه خرابان را مرتبه ای باالتر از ویرانه فرض بگیرم ؤ دلیلم 
آن که ویرانه اگرچه ممکن ست جای عشاق نیز باشد، و همچنین جای هر عقل 
بربادداده ای اما خانه خرابان ؤ خراباتی ها جز شهره به دیوانگی ؤ شیدایی پا را فراتر 
نهاده دست به بدنامی خود نیز می زنندؤ خود را مستحق ظلم محتسب ؤ داروغه ؤ 
قاضی شرع قرار می دهند، پس برخالف ویرانه نشینان که ظاهرن هیچ گناهی بر 
ذمه شان نیست حق دارند مقام واالتری طلب کنند، خدا را شکر شعر فارسی هم 
پُرست از یک چنین نمونه هایی، مثلن اگر رساله های عاشقانه ؤ عارفانه ی فارسی 
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را یادمان باشد عشق دلیل آغازست، و خودش بزرگ ترین فیاض ؤ حتا دلیل 
هر فیضی ست پس آیا با وجود ماه در مصرع پایینی، نمی توانیم این عشق را 
خوِد خورشیدؤ مهر بدانیم که در سطر پایینی بر ماه فیض عطا کرده ؤ روشنایی 
فیاضش را دلیلی بوده، در واقع نمی دانم، یک جورهایی گیج شده باشم انگار 
می خواهم از ابتدا دوباره فکر کنم دوباره این بیت ؤ معانی ؤ مفاهیمش را مرور 
یک جور حضور جسمانی  مصرع هاش  بیت ؤ  انگار  دارم  غریبی  اما حس  کنم 
گرفته اند در نظرم که همین هم موجبات شادی ست برایم اما حس غریبی ست، 
فکر می کنم اگر مصرعی دیگر بنویسم زیر این دو تا سطر حتمن سایه هایی 
که از فیِض همین ماه بر ویرانه باید ایجاد شده باشند آن جا توی مصرع سوم 
جان می گیرند عینهو همین سایه ها که زیر پام جم می خورند عینهو همین ها، 
این ها، این یکیش این هم دومیش، این ور هم هست افتاده این ور، اصلن اگر 
سری هم به عقب بچرخانم شاید چارمین سایه ام را اما من کی رسیده ام این جا، 
سری چرخ می دهم ؤ می بینم آن نورهای متعدد که درؤ دیوار کافه را روشن 
کرده اند باعث این سایه هایند، اصلن فیض یک چنین رفتاری دارد اما من چه طور 
رسیده ام کافه، خواب ؤ رویا هم نیست که خود کافه چی از پشت کانترش به 
تعجب که من آن جایم که اصلن من آن جا چه کار می کنم که من آیا همانم 
که باید نگام می کند، زورکی لبخندی حواله می دهمش ؤ زور می زنم آن مصرع 
بعدی یادم بیاید که بی فایده ست، فرض بگیر یادم بیاید چه فرقی می کند اوضاع، 
شاعر هندی گو انگاری فقط ؤ فقط دو تا مصرِع یک بیت را مربوِط هم می کندؤ 

باقیش را حواله ی کرامُ لکاتبین

این جا
         این را هر آدمی ممکن ست تجربه کرده باشد هم من هم تو هم هر کسی 
اصلن، پیاده توی راه توی خانه توی محِل کار یا وقتی سواره می راند، وقتی 
حین دم کردن چای آن کترِی آب جوش را گرفته باالسر قوری حتا آن زمان 
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که قلم به دست ؤ گوشی به گوش جای نوشتن ؤ شنیدن رویا می بافد، یکهو 
می بیند غافل شده انگار از خودش انگار که در جایی ؤ عصری دیگرست اما نه، به 
خودش که می آید می بیند نه جایی نرفته فقط به خواب سنگینی فروشده که 
دلیلی براش ندارد، آخر یکهو پیش می آید این، دیده ام این را بارها اما همیشه 
بعِد یقیِن به هوشیاری نگران شده ام نکند این بیماری ست، نکند این تنها منم 
که دچار چنین پرتی ؤ فرارهایی شده ام، نکند آن باقِی آدم ها اصآلؤ ابدآ نگران 
چنین موضوعی نیستند، یگانه بودن همیشه دردآورست، وقتی پای بیماری در 
کار باشد این ترس ؤ این وحشت که تو آن یگانه بیمار این کره ی خاکی هستی 
دردآورتر هم خواهد بود اما جای نگرانی نبود، نیست، دقیقن مثل خوِد پرتی ؤ 
فراری که ذهنت دچارش شده، درد ؤ نگرانی اش هم فقط چندلحظه تاب ؤ توان 
داردؤ بعد می بینی بی خیال رفیق، همه حتا سالم ترین مغزهای نسلت هم دچار 
این پرتی اند، حتا آن موقع که با آدم همکالم شده اند هم پرت ؤ هپروت اند، این 
را خوب می دانم اما آن روز که به خود آمدم چنان وحشت ؤ دلهره ای آوار شد 
سرم که نمی دانستم کجایم ؤ اصلن چرا آمده ام آن جا که البته جای آشنایی بود، 
این را همان صدا که همیشه در سرم آواز سر می دهد گفت که نترس مرد غریبه 
نیست این جا، که ترسیده بودم ؤ تا خوِد خودش را به عینه ندیدم باورم نشد به 
هوش آمده ام، به تعجب مردمک هام این طرف آن طرف می چرخیدند که ناغافلی 
نگام افتاد به دری پشِت سرم، باز مانده بود، مردد که آیا باید ببندمش یا نه رفتم 
برای بستنش »که این طور ـــ داشت حالی ام می شد، از آن هیاهوی میدان ؤ 
از جلو روی چادرهای  از مقابل سردر دانشگاه تهران ؤ  راسته ی کتابفروشان ؤ 
صلواتی ؤ مارش های نظامی ؤ از این سلسله  پله ها که خیابان را به این زیرزمین 
پیوند می دهد گذشته بودم ؤ ندیده  بودم این شهرؤ این خیابانی که ایام دانشگاهم 
را در خودش بلعیده چه طور شده ست، می دانم ظالمانه بود اما در جواب شهری 
که فراموشت کرده جز این جوابی نمی شد داد، که این را البته حاال می فهمم اش 
که آن روز در را هنوز نبسته چشمم افتاد به پله ها، و هراس صد پله ای که به آن 
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َدرِ تنگ خیابان می رسید نگاهم را سراند باال باال باال باال تا پای در آهنِی خیابان 
اما دری نبود یعنی بود اما نه آن چنان که باید باشد، در باریک ؤ تنگی را که به 
خیابان باز می شد از لوال درآورده ؤ تکیه داده بودندش به دیوارؤ جاش تیغه ای 
آجری به رنگ قرمز شاید قرمز نبود که یک جور نارنجی متمایل به قهوه ای 
کشیده بودند یعنی جای دری که از خیابان باز می شد به این صد پله را دیوار 
کشیده بودند، پس چه طور من آن جا بودم اگر دری نمانده بود، یادم نمی آمد 
انگار از آن میدان تا به این جا را بریده ؤ جاش فقط تیرگی ؤ گنگی گذاشته باشند، 
برگشتم ؤ دیدم کافه چی به فاصله در انتهای کافه ایستاده روبه روم ُزل ُزل نگاهم 
می کند که از آن حالت نگاش نتیجه ی میمونی می شد گرفت که میم عین، 
در خاطر آن ها که باید هستی هنوز، خندیدم ؤ گفتم سالم کافه چی اما عیلکی 
نگفت ؤ تندی گفت هر کی رف توی این تلویزیونای شص هفتاد اینچی اینجوری 
شد یا فقط تو شدی، گفتم چی شدم مگر، گفت گنده، آن قدر ساده ؤ خشک آن 
گنده را ادا کرد که ترسیدم نکند هیوال شده باشم، »خودت این جوری شدی 
یا انداختنت توی این تی وی بزرگا ـــ گفتم هیچ کدام رفیق، غصه خوردم فقط، 
و دوباره خندیدم، بلند، خیلی بلند، نالید که تو آخر چرا آمدی، یک جورهایی 
دمغ بود، پرسیدم چرا این جوری ست کافه، گفت تعطیلیم، تلخ گفت ؤ جوابش 
نامنتظره بود، آن جور که تخم نکردم ادامه اش را بپرسم، الل شدم، گفت نگفتی 

خب کی آمدی

کافه
        صدپله آن جور که از نامش معلوم ست جایی بوده صد پله پایین تر از خیابان 
حاال نه دقیقن صد پله که مشهور بوده به آن به صدپله به آن جایی که وقتی 
می رسیدی بهش که وقتی پله پله آن صد پله را پایین می رفتی حسی از سبکی 
می نشست توی تنت ؤ احساس می کردی داری خودت می شوی خودت بی هیچ 
اضافه ای، و این آن جا به حد اعالش می رسید که پاهات می رسیدند به پارکت ها 
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به پارکت های روشن صدپله ؤ این آن لحظه ای بود که می شد بگویی دیگر لخت 
شده ای لخِت لخت اما همین ها هم بعدتر که می شنوی کافه چی سال هاست 
بیرون نرفته از آن جا، و بعدترش که می فهمی آن روزِ آخری زده ست به خیابان، 
تازه معنایی تام ؤ تمام خواهد داشت برای تو اما آن لحظه آن لحظه ای که ما که 
من ؤ کافه چی نشسته بودیم به گپ ؤ گفت  من این ها را نمی دانستم ؤ هنوز ظهر 
بودؤ روز به حساب می آمدؤ هنوز خیلی مانده بود تا غروب تا کافه نشین های 
صدپله سربرسند ؤ بالتبع خیلی مانده بود به قرارهای من، و این فاصله داشت از 
گفتن هاؤ نگفتن های مان پر می شد که ناغافلی کاهلی کرده از خاطرات مان بریدم ؤ 
رو گرفتم سمتش به پرسیدن که خب کافه چی حاال ماجرای این جشِن فردا چی 
هست، که ابرو کشیدؤ بعِد مکثی به مسخره گفت پس تو برای جشن آمده ای نه 
برای ما، نیش حرفش نشست به جانم ؤ نالیدم که نه »نه ـــ یک نه که معنای 
آری هم درش مستتر باشد، کافه چی اما خندید، مستاصل شده دوباره گفتم نه 
»نه، منظورم را می فهمی کافه چی، من آخر باورم نمی شود یک جشن این همه 
اتفاق را باعث شود، مگر چه اتفاقی افتاده این مدت، این جا، داستانش چه طور 
بوده مگر ـــ داستان، کافه چی گفت، پرسید داستانش، و یک جور که تو دیگر 
نشود چیزی اضافه اش کنی مکثی کرد تا مهیای حرفی تازه تر شود، و بی صدا دو 
چشمش را گرفت سوی نگاه من »و اما داستان میم عین، داستانش چیز تازه ای 
نبوده ؤ نیست، ادامه ی هرچه پیش تر بوده ؤ بعدتر آمده را گرفته این داستان ـــ 
با این که فقط خودمان دو نفر بودیم اما از آن لفِظ داستان که گفته بودم خجالت 
کشیدم ؤ نشد حرفی بزنم، ماندم تا خودش راهی پیِش پام بیندازد که گفت فقط 
همین »داستانش فقط همین ست میم عین اما تو بگو دنبال چی هستی ـــ 
که  شایعه ها  این  از  چی ـــ  »از  می ترسم،  فقط  هیچی  گفتم  تندی  هیچی، 
شنیده ام، خندید »خودت می گویی شایعه، از چِی این شایعه ها باید ترسید میم  
عین ـــ از همه چیزش کافه چی، من اما این را نگفتم که من تا بیایم به سواِل 
کافه چی فکر حتا بکنم شنیدم صدایی به ناگهان بلند شد که از همه چیزش 



292          دوار

کافه چی، برگشتیم سمت صدا، دیدم صدای مردک موذی ست »قبِل هرچیزی 
به  سمتم،  آمد  کردؤ  باز  آغوش  و  عین ـــ  میم  ببوسم  را  ماهت  روی  بگذار 
استقبالش بلندشده رفتم سمتش، و این شد آن اولین فعلی که با ورود رفقا 
جهت دیده بوسی ؤ چاق سالمتی باید آدابش را رعایت می کردم، خوش آمدی میم 
عین »و اما تو کافه چی، این که می گویی شایعه شایعه  ست عین این ست بگویی 
ظلم ظلم ست، در واقع حرفت درست ست اما از اهمیت آن کم که نمی کند، هان، 
می کند آیا ـــ و در واقع مردِک موذی اسمش را برای خاطر کارهاش نگرفته بود 
که اسمش نتیجه ی آن صدای زیرؤ آن صورت ریزش ست که ظاهر موش ها را 
بهش داده تا همین موش بودن بکندش مردک موذی، کافه چی گفت چی را با 
چی قیاس می کنی تو مرد، شایعه اسمش روش ست، می گویی شایعه، شایعه 
اساس واقعی که ندارد، از روی وهم مردم فقط ساخته می شود ؤ سرایت می کند، 
»پس چرا شایع نشد تو جیب من را زده ای، چون پایی در واقعیت نداشته این 
حرف، هیچ، ولی باقی شان چی، وقتی که شایعه می شود یک حرفی، حتمن بدان 
که واقعیت یک پایی ازش دیده خب ـــ در حین این حرف ها یکی یکی رفقایم سر 
می رسیدند ؤ بعِد آداِب خوش آمد به فراخور حوصله به موضوع وارد می شدند یا 
نمی شدند، بعِد غروب دیگر تو بگو سی یا سی ؤ پنج نفری جمع آمده بودند که 
من میان شان از آشناؤ غریبه با چند نفری شان فقط دوستی داشتم، به غیِر 
مردک موذی ؤ کافه چی، منتقد رمان خوان را سال ها بود می شناختم، و صداکلفته 
را، و همچنین آقای نویسنده، و همسرش که فمینیست نبود اما زنان همیشه 
موضوع فکرهاش بودند، و همچنین شاعره ی موسرخ، و کتاب نویس چشم روشن 
که خودش می گفت از تخم ؤ ترکه ی انگلیسی هاست، و سرمقاله نویِس بازنشسته 
که از بیست ؤ چندسالگی این مقام را از آن خود کرده بود، مترجم عرب، رزمنده، 
کارمند لوکزامبورگی، تاجرمنتقد، و خانوم مترجم، آقای خیس، یونانی مآب، و 
البته شوهرش که همیشه یک کنِج کافه مشغول طرح زدن بود، و در آخر، باکره ی 
می شد،  دوستان  مشغول  همیشه  میزها  زیر  از  کافه نشینی  که ضمن  دریده 
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همیشه، و به نوبت البته، البته این ها نام های هیچ کدام شان نیست ؤ هیچ کدام حتا 
به این ها شناخته هم نمی شدند که من برای خاطر مالحظاتی به این نام ها 
معرفی شان کردم، بگذریم، یک ساعتی از غروب نگذشته اهل کافه جمع آمده 
بودندؤ با این همه دعوای مردک موذی ؤ کافه چی همچنان به قرار خود باقی بود، 
مردک که بنیان حرف هاش روی ذات شایعه می گشت دوره افتاده بود ؤ دیگران 
را به موافقت می خواست که صداکلفته رو کرد بهش گفت اوکی »اوکی حضرت، 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، حرفت همین ست دیگر ـــ مردک موذی 
بشکنی زد ؤ با آن صداش تایید کرد که قرباِن آدِم چیزفهم، »خب حضرت شما 
درست می گویی اما خب غافلی شما، غافل ـــ بنده غافلم، این چه فرمایش ست، 
»آخر دوست من، شما اصل قدرت را نادیده گرفته ای این جا ـــ و اضافه کرد به 
پرسیدن که خب، بفرمایید این شایعه ها از کجا آب می خورند، مردک گفت از 
عموم جامعه، »اوکی، البته بنده معتقدم از جایی دیگرست ریشه ی این ها اما اگر 
شما می گویی که عموم جامعه، ما هم همان را مفروض می گیریم، می گیریم 
عموم جامعه، شما خب بفرمایید همین هایی که راوی شایعه بوده اند آیا معلوم اند، 
می شود آیا گفت فالن شخِص حقیقی گفته شاهد یکی شایعه بوده یا خیر، خب 
خیر، این عموِم جامعه که شما می گویی دقیقن برخالف من ؤ شمای نوعی، 
توانایی خبری کردن هر چیزی را دارد، این یَِکش، و دودیگرش آن که این عموم 
اما  ما ـــ  امثال  نگاهِ  از  کند  قایم  هم  را  می تواند خودش  حتا  جامعه ی شما 
شاعره ی موسرخ انگار بخواهد اشاره ای کند به خاطره ای فراموش شده، دو دستش 
را گذاشت روی زانوهاش ؤ خم شد جلو، و گفت از میان این همه شایعه اینی که 
شما بهش گیر داده اید فقط یکی ست از خروار ؤ نباید آیا آن یکی ها را، که پرسیدم 
کدام هاشان مثلن، رو کرد سمتم ؤ لبخندی زد »شایعه فقط یک مدل که نبوده 
میم عین، از روزی که هی شایعه افتاده ورد زبان ؤ کله ی مردم، بارهاؤ بارها شکل 
عوض کرده ؤ ـــ که منتقد رمان خوان به حرف درآمدؤ گفت حرفت اما به واقع 
درست ست ؤ من »فکر می کنم برای من هم مهم همین باشد که به نظر این دفعه 
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به واقع شکل عوض کرده شایعه، اصلن انگاری این بار ساحت زبان ؤ بالغت فقط 
درگیر شایعه شده تا هر ساحت دیگری ـــ حرفش اما تمام نشد، شوهر یونانی مآب 
که عین همیشه، عین آن روزها که من هنوز در خاطرم مانده، همین جور که 
تک تک چهره ها را نگاه می کردؤ گه گاه روی یکی شان زوم می کرد تا طرحی بزند 
از آن گفت جسارتن این که گفتی یعنی که چه، یک ذره توضیح بده ببینم معنی 
حرفت چی هست، »حرفم به واقع ساده ست رفیق، می گویم یک بار شایعه دورؤ 
بر انتخابات گشته ؤ تقلِب در آن، خب این ساحت ساحت واقعیت بود به واقع اما 
این بار شایعه هیچ کجای واقعیت را هدف نگرفته ؤ خودش را بیرون صحت ؤ سقم 
که  چی ست ـــ  حوزه ی  به واقع  حوزه  این  خب،  کرده،  آشکاره  قضایا 
کارمندلوکزامبورگی صداش را بلند کرد »ول کنید آقا، ول کنید شما را به هر 
چه می پرستید ـــ و رو گرفت به دیوارؤ انگار کسی را آن جا خطاب کند ادامه داد 
»ول کن تو را به خدا، ای کاش توی همان حوزه ؤ ساحت می ماند این شایعه، 
مشکل ماؤ امثال ما همین ست که هی این حوزه را از آن حوزه تفکیک کرده ایم ؤ 
نکرده ایم، حرف باِد هواست ؤ توی خیابان بهتر از توی قرائت خانه می شود کاری 
کرد، مگر یادتان رفته چه قدر پتانسیِل آماده ی تغییر توی رگ های همین ماها ـــ 
اما سرمقاله نویس که وقت را مناسب دیده باشد انگار نگذاشت حرف لوکزامبورگی 
به فعلی ختم شودؤ تندی پرید بهش که مگر من ننوشتم، مگر صبِح تماِم 
آن روزها را من سرمقاله ننوشتم، که همین رفقا هی آمدید گالیه کردیدؤ نیشتر 
زدید که آقا جنگ ست آقا صلح ست آقا ابتدای شکوفایی ست آقا نکن که همین 
دوستان خودمان می شوند خون آشاماِن خودمان، مگر ننوشتم آقا آقا مگر نگفتم، 
»بی خیال تو هم، من نوشتم من نوشتم، تو چی نوشتی که دوزار معنی داشته 
باشد، هان، هی به نعل زدی هی به سندان، ول کن که معلوم ما نشد کدام وری 
تو که با چپی با راستی با توی مسجدی یا با توی میخانه، بی خیال باش تو 
یکی ــــ این یکی را کافه چی گفت اما آن دیگران نگذاشتند نیش بیشتری بگیرد 
حرفش ؤ ساکتش کردند، کتاب نویس همان که می گفت چشم های روشنش را از 
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انگلیسی ها به شهرش از حدود صد ساِل پیش به ارث برده آمد به  حمله ی 
دلداریش که »کافه چی حاال تو آرام باش، ما همه آمده ایم به امید فردا، نه تقسیِم 
سهمُ الِرث، قبل ؤ قبل تر ما که مالِک فردامان نیست، گذشته را همان بهتر که به 
بهانه ی فردا فیریزش کرد ؤ گذاشت تا به وقتش ـــ خب حرف من هم همین ست، 
منتقد رمان خوان گفت ؤ یک نگاهی به ناخن انگشت های دستش کرد »به واقع 
ساحت بالغت هم به همین معنی ست که سویش به فرداست اگرچه ممکن ست 
عقب سرش را ببیند اما سمت ؤ سوش به جلوست ـــ که در لحظه یکهو دیدیم 
آقای خیس انگار از خود بی خود شده باشد بانگی زد که واویالؤ چشم ها تمام 
سویش نگران شد که هی می گفت واویالؤ واویال »واویال، چه فردایی شود فردا، 
همه لیالؤ واویالؤ ـــ که صورت ها یکایک چشم بستند ؤ خواستند تا فراموشش 
کنند که واویالگویان هنوز داشت سر می چرخاند، ئو ئوخ ئوئو ئوخ، آقای نویسنده 
با صدایی که از صاف کردن گلوش می ساخت حالی مان کرد نوبِت حرف به او 
رسیده، ئو ئوخ ئوئو ئوخ ئوخ که مساله برای من یکی اما جالب ترست »آخر فقط 
صداست که مهم ست رفقا، صدا، و صدا، برای طرفیِن مدعِی شایعه تنها همین 
صداست که مهم ست، یک صدایی که از دهانی درآمده ؤ یک صدایی که به گوشی 
فرو رفته، عین همین کاری که همه حتا همین االنه داریم می کنیم، اما شایعه 
طرفین  که  نیست  آنی  رفته  گوش  به  درآمده ؤ  دهان  از  آن چه  می گوید 
می خواسته اند باشد، خب، آن ها چه می خواستند، کسی انگار حواسش به این 
نیست که صدا همان صدا نبوده که ـــ که باکره ی دریده بلند شد به آواز شروع 
کرد دور کافه ؤ از میان میزؤ صندلی ها خرامیدن، و خواندن که »آی صدا آی صدا 
آی گوش، آهای رزا لوکزامبورگ، آی صدا آی صدا آی شعر، آهای خدای ناشر، 
آی صدا آی صدا آی زور، آهای بابای پر زور، آی صدا آی صدا آی موش، سه تا 
شایعه هم روش ـــ و بشکن زنان ؤ با آن موهای شالل نشست میان آقای نویسنده ؤ 
همسرش، و زیر لبی هی خواند، »خب حرف من هم همین ست که می گویم 
ساحت بالغت ست این ـــ لوکزامبورگی شتافت توی حرف منتقد که توی بالغت 
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هم آیا می شود تفنگ را جا کرد، »دقیقن ـــ کتاب نویس ادامه اش را گرفت که 
پس چه می گویم این مساله به آینده مربوط ست، »پس قبول کردید که شایعه 
فقط شایعه نیست ـــ صداکلفته رفت در ادامه ی حرفش »نه فقط خوِد خودش 
که حتا بیشتر حضرت، از شایعه هم بیشترست این شایعه ـــ همسر نویسنده که 
تا این لحظه ساکت بودؤ حاال انگار از بودن کنار باکره حالش متغیر می شد رو 
گرفت سوی صداکلفته که به نظر من هم حرف شما به واقعیت نزدیک ترست 
»این که می گویید قدرت اساس شایعه شده، فکر من را می برد سمت فردا که 
حضور هر مردمی اصلن انگاری خودش یک شایعه بوده، و البته هست، یعنی چرا 
این طور نگاهش نکنیم که شایعه ها اصلن ساخته شده اند تا هر نوع جمعیت ؤ 
حضوری را با حضورِ خودشان بی بها ؤ ارزش کنند ـــ شاعره گفت ترس من هم 
اما  سرمقاله نویس  شایعه،  شده  فردا  امروز  خوِد  از  امروز  از  انگار  همین ست، 
نگذاشت حرفش تمام ببندد، پرید میان حرفش که مگر من خودم نگفتم این را، 
با صداش شکِل صورِت  بود که فریاد زدؤ  باز کافه چی  این  »نه، نگفتی ـــ و 
آبروش سرمقاله نویس هم  تا در جهت حفظ  را دگرگونه کرد  سرمقاله نویس 
صداش را تا اندازه ی صدای کافه چی ببرد باال انگاری شیون کند »چرا گفتم آقا، 
همیشه گفتم آقای کافه چی که اگر انگشت مان سوی دولت گرفته نشود یک روز 
می  رسد که می بازیم، و این را صدهابار گفتم ـــ نگفتی آقا نگفتی، تو گفتی که 
دست هامان را نه انگشت ها، »چه فرقی می کند که انگشت با ـــ دیگر بس کنید 
انگشتش را که اول  این یک شبه را، صدا صدای مترجم عرب بود که تندی 
دستش را از شانه خماند سوی دورها ؤ بعد انگشتش را کشید سمت بیرون که 
ول کنید این یک شبه را »اصلن نگاه کنید به بهار عربی، به میدان تقسیم، مگر 
آن جمعیت با شایعه یکی شد  ـــ بعدتر که خودش حتا حضورش هم شایعه 
فرض شد حضرت، »خب شما نگذارید ـــ که مردک با  دستش جلوی حرف 
مترجم را گرفت که این بار فرق می کند آقای من، این دفعه قبِل هر حضوری آن 
حضور مصادره می شود، مگر نمی بینی، »چرا می بینم ـــ نه نه فقط دیدن که حتا 
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شنیدن رفقا، »عین همین حرف های االنه ی ما یعنی ـــ دقیقن، مگر نه این که 
همین ها را هم می شود یک جوری شنید که انگاری، »انگاری که چی ـــ که انگار 
از دهان کسی دیگر، و انگار از دهان همه شان فقط یکی صدا بود که می شنیدی ؤ 
تنها شانس، تنها بر مدار شانس بود اگر دهانی آن را از آن خود کرده ؤ با وضوح 
بیشتری می رساندش به گوش های تو، تنها شانس ؤ تنها یک فشار بیشتر به 
حنجره، »دیگر اگر بشنوی که هرچیزی همه چیزی شایعه ای بیشتر نیست نباید 
که تعجب کنی ــــ شایعه اما چیز دیگری ست، »یک همچین چیزی اصلن وجود 
نباید آن قدرت ؤ  ندارد حضرت که همه اش فریب ست ـــ به نظر فریب ست ؤ 
نیست  پربعید  وگرنه  گرفت  ندیده  همین ها  بسط  در  این هاؤ  در  را  نقشش 
ضایعه ی  یک  همه اش  این ها  می گویم  که  »من  کنند،  فرضش  علی لسویه 
شگرد  حتا  ناتوانی ؤ  قدرت ؤ  ترس ؤ  نتیجه ی  می شود  چه بدانم،  زبانی ست ؤ 
مفروض شان دانست ـــ نوچ، آقا نوچ، تا به حال اصلن فکر کرده اید این شایعه ها 
کجاهای شهر رخ داده اند، »آینده توی تمام حرف های شما غایب ست ؤ این آن 
پاشنه ی آشیلی تان ست ـــ توی ایستگاه ها، توی ایستگاه های قطار، اتوبوس، توی 
توی یک کنجی که خلوت کرده اید، کیوسک های  نیمکت ها،  روی  پارک هاؤ 
روزنامه ؤ باجه های تلفن، یا خیلی جاها که حضور ذهن ندارم االن، »صداؤ صدا، 
یک صدایی که مال دهان آدم روبه روییت نیست ؤ شاید اصلن مال گوش کسی 
که می شنود هم نباشد ـــ یک ضایعه عینهو سکسکه وسط سخنرانی یا عینهو 
تپق توی مصاحبه یا، »شاید اصلن وجود نداشته باشندؤ شاید اصلن پادزهرؤ 
پاتک آن کسانی هستند که شایعه های اولی بر ضررشان بوده ـــ و هیچ کدام شان 
را نشنیده ای توی خانه یا محل کار رخ داده باشند، آدم اول فکر می کند که خب 
این ها اماکن عمومی اند اما این ها جا نیستندؤ برخالف آن چه نشان می دهند ناجا 
هستند، »آینده دقیقن آن جایی ست که شایعه ؤ شایعه پرداز ازش می ترسد ـــ و 
تاجرمنتقد که خودش را تا همین لحظه با طاس ؤ تخته تلنگ تلنگ مشغول 
کرده بود چشم توی چشم همبازِی آن روزش رزمنده انداخت ؤ ناغافلی گفت این 
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حرف ها آقایان اگر دوغ نباشد دروغ هم نمی شود، و سکوتی شد »منظور ـــ 
منظور همین که از توی این حرف ها مگر جنگ داخلی نشد، مگر آن سخن سرایان 
آیا جنگیدند، نه، فقط امثال این که روبه رویم نشسته افتادند توی خطر، و همین 
شد همین اشاره تا رزمنده اگرچه در یاد من همواره در سکوت نگرنده ی جمیع 
کافه نشینان صدپله بود ؤ می شنید شان یک دفعه شد نقطه ی توجه ؤ نگاه اصحاب 
صدپله تا به ناچار دهان وا کند که نه حاال این طورها که تو می گویی هم نبوده 
اما اما تعجب می کنم از حرف های تو تعجب می کنم که فکر می کنی جنگ حاال 
نیست یا یک روزی شروع شده ؤ یک روز پایان گرفته، اصلن تعجب می کنم از 
همه ی شما، جنگ نه شروع می شود، و نه تمام، و من یادم رفت به شهرستان به 
دیوارها  بیخ  در طرفینش  را  گلدان  سربازؤ  ردیف  دو  که  آن حجله ی شهید 
گذاشته بودندؤ توی قاِب عکِس حجله ی شهادتش هم به جای تصویِر شهید 
فقط وصیت نامه اش را، یادم هست که میان هر دو سرباز یکی گلدان بود، یکی 
سربازؤ یکی گلدان، و همین جور بگیر تا هشت یا نه تایی سربازؤ همین حدود 
گلدان که سربازها را نمی دانم اما اهل محل جان کنده بودند همان چند گلدان 
بی رنگ ؤ رو را جور کنند، یادم رفت به آن روزی که رسیدم پایتخت اما نمی فهمم، 
و هیچ وقت هم نمی فهمیدم این ها دارند از کدام جنگ حرف می زنند که اصلن 
ردی از آن جنِگ به قول رزمنده جنگی ازلی ابدی جنگی که نه آغاز شده ؤ نه 
پایان می گیرد ردی از هیچ جنگی روی چهره ی پایتخت ؤ پایتخت نشین ها نبوده، 
انگار جنگ اصلن این طرف ها پیداش نشده بودؤ فقط تو گفتی گریموری را اجیر 
کرده باشند تا رد یک زخم را بزرگ ؤ درمان ناشدنی روی پوست شهر جا بیندازد، 
و فقط همین، فقط می دیدی به کمال ؤ تمام جای یکی زخم ؤ یکی رِد عاریتی 
روی چهره ی شهرست تا یاد کسان شان بماند جنگ هنوز هم هست اما اگر بر 
آن بر زخم عاریتی شان دست می کشیدی از هم وا می رفت، که شنیدم کسی 
نگاهم چرخید پی  پرتاِب کافه شوم،  از خاطراتم کشیده ؤ  تا من  ایران  گفت 
حرفی ؤ کالمی از این نام، شنیدم دوباره گفت ایران، گفت خب ایران هم همین، 
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هنوز نفهمیده بودم کی گفته این را که صداکلفته متوجهم کرد »یعنی چی که 
ایران هم همین ـــ لحنش به تهدید می مانست ؤ بی اختیار دیدم چهره هاشان 
بگذار یک مقدار صریح تر  همه کال شده ؤ دیدم که رزمنده فکری ست، گفت 
جوابت دهم، و یک ذره ای اندازه ی زمان یک لبخند فقط مکثی کرد ؤ زور زد 
حرفی بزند تا حالی ماها کند »نگاه کن به خاک همین شهر که چه گونه تک تک 
شماها را توی خودش گرفته ـــ و دوباره مکثی کردؤ لبخندی نشست روی 
لب هاش تا سری تکان داده ؤ اقرار کند که نه »نه، بچه ها اگر می شود من را معاف 
کنید، من مثل شماها نمی توانم حرف بزنم ؤ همه اش به فکر اول ؤ آخر حرفم 
هستم ؤ نمی شود وسطش را لپ مطلبش را حالی تان کنم، من را لطفن معاف 
کنید   ـــ و باز، و دوباره لبخندی اما نه، لبخندش را ندیدم که از حالش از آن سِر 
به زیر افتاده اش به ناگاه پشتم تیر کشید یک جوری که گفتم ستون فقراتم 
راست ایستاده، راست سنگین ساکت، راست سنگین ساکت، راست سنگین 
ساکت، همه هم درهم، صدای نفس هاشان صدای باالشدن ؤ پایین آمدِن تخت 
آرواره ها  فشار  نگران ؤ  پلک های  شش هاؤ  خس خِس  صدای  سینه هاشان 
آن چنان که تو گفتی جمیع کافه نشینان یکی موجوِد نادره را گرفته اندؤ انداخته اند 
نیست  دیر  و  باشد،  شده  مقدور  آسایشی  کمکی ؤ  امکان  بی که  قفس،  توی 
موجودشان بیفتدؤ جان بدهد، گفتم نکند تیره ی پشت این ها هم عینهو من 
ایستاده باشد که سکوت شان این جور به سنگینی ؤ راست به شرمندگی می نشست 
را  تا کوبیدم روی میزؤ دیدم صداش  انگشت دو  به  روی پرده های شنواییم، 
می شنوم، حتا دیدم صداش آن ها را هم متوجه ی من کرده که از روی همین 
توجه شاید ناغافلی گفتم من نمی دانم از چی حرف می زنید شماها »همه تان، 
شانه های جنگ  به  یک جور  نمی فهمم،  به شکلی،  زبانی ؤ  به  هم  هرکدام تان 
بالشش  به  با شما سر  انگار جنگ سربه سرؤ کناربه کنارتان هر شب  می زنید 
آن  نه  نه شماهاؤ  از جنگ  می دانم  فقط  بگویم،  نمی دانم چه طور  می گذارد، 
همشهریان تان هیچ کدام تان بویی نبرده ایدؤ شرمنده ام که می گویم اما این که هی 
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پایتخت نشینی تان ست  نه دهان شما که دهان مقام  می گویید جنگ جنگ، 
می گوید ـــ که گفتی این حرفم حرفی نبوده تا در آن لحظه بر زبان بیایدؤ 
بی اختیار ترسم گرفت ؤ شاید از ناچاری رو گرفتم سوی رزمنده تا، اما رزمنده 
طاس ها را توی کف جمع کرده ی دستش داشت بازی می دادؤ جینگ جینِگ 
طاس ها درون کاسه ی دستش بلند بود، و این که می گویم بلند، یعنی بلند به 
ارتفاع خوِد صدپله حتا خود صدها پله ای که می رساند این کف را به کف خیابان، 
حاال ـــ صداکلفته  گرفته اید  اللمونی  همه  »چرا  رسید  دادم  به  کافه چی  که 
جوابش داد چرا نگیریم حضرت، اللمونی برای همین وقت هاست خب، »یعنی 
چه ـــ یعنی همین کافه چی، یعنی همین که شاید من نجنگیدم، که حضرت 
شاید امثال من جرات تفنگ دست گرفتن را نداشتند اما همه اش، همه ی این 
عمر شخمی را تک تک ماها جنگیده ایم، برای سخن گفتن همین ها، همین امثال 
رزمنده که انگاری خودش هم باورش شده حق ندارد، حِق گفتن اما حق اصلن 
چی هست این لحظه، بگذار بگویم جرات، که این ها حتا جرات حرف زدن هم 
انگار نداشته اند اما جرات جنگیدِن روی خاک را چرا، لوکزامبورگی گفت خب باز 
توی  بود  افتاده  نویسنده که خون  و همسر  دِم شایعه خب،  پای  بدمید  هم 
صورتش، صداش را ول داد که »این اگر خوِد شایعه نیست پس چی ست، اگر 
این جرات حتا چنین دو تا شده که رزمنده می تواند بجنگد که جرات جنگیدن 
با توپ ؤ تفنگ را داردؤ برخالف خیلی ها اما جرات گفتن، گفتن با همین دهان ؤ 
زبان نرم را که با یک تیرؤ فشنگ می میرد ندارد، آیا این خود شایعه نیست که 
یک صدایی شنیده می شودؤ یک صدایی نه، که تو توان شنیدن داری اما نه آن 
صدایی را که باید ـــ و ساکت شد، دیگر حرفی نزدؤ در سکوت دیدم نویسنده 
دستش را از جلو نگاه باکره که خشکش زده بود رد کردؤ گذاشت روی شانه ی 
انگار جنگ  بله »دوستان  ادامه ی حرفش را بگیرد که  تا به آرامی  همسرش 
قطع ناشدنی ست، شاید تفنگ ها را زمین گذاشته اند اما هنوز حق آن کسانی که 
نمی توانند آن چیزی که باید را بشنوند یا حق کسانی که نمی توانند آن  چه که 
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باید را بگویند هنوز زمین مانده ـــ و دو تا سیگار گرفت میان انگشت هاش ؤ 
روشن شان کرد تا یکی را بگیرد سمت همسرش، شنیدم کسی گفت این خاک 
نه آن خاکی ست که بوده، صدایی زنانه بود، چشم چرخاندم ببینم این را کی 
گفته اما انگار کسی به گفتنش دهان باز نکرده حتا به شنیدنش هم انگار آگاه 
نبوده که انگار فقط من شنیده باشمش این خاک نه آن خاکی ست که بود، پی 
نگرفتمش که دیدم انتهای کافه یونانی مآب سرش را گذاشته روی میزؤ به جای 
نامعلومی خیره مانده، رفتم سمتش »کجا را نگاه می کنی ـــ یکه خورد انگار، 
تندی  پاییدؤ  را  اطرافش  دُورؤ  تندی  بلند کردؤ  از روی میز  را  تندی سرش 
لبخندی ناخودآگاه نشاند روی لب هاش که در اولین لحظات، ماتِی ناشناخته ای 
را می فهمیدی از آن ؤ می گفتی تا مطمئن نشود که کجاست نمی شود آن ماتی 
را از روی لب هاؤ لبخندش دور کرد، نگاهش که به من افتاد انگار مادرم را دیدم 
روبه روم، تو گفتی من را نمی بیندؤ از ورای من به دیوارؤ از ورای آن جایی را که 
من ؤ تو نمی دانیم کجاست سیر می کند، »حواست کجاست تو ـــ ها، »کجایی ـــ 
هیچ جا، و لبخندش به یکباره شفاف شد، هیچ جا، فقط داشتم فکر می کردم که 
نصف  عین،  میم  نیستی  زن  تو  می سازد، »خب ـــ خب  خاطره  کجا  از  آدم 
ساکنان زمین هم زن نیستند، به تبع نصف مردم این شهر هم زن نیستند ؤ 
نمی توانند این را که می گویم درک کنند، »خب، تو بگو، درک کردن نکردنش 
گردن تو که نیست ـــ سری تکان دادؤ گفت که داشتم فکر می کردم زن ها زمان 
حاملگی شان که دو تا تن می شوند دو تا آدِم با هم، از آن آدِم دیگر که خاطره ای 
ندارندؤ اصلن آن آدِم دیگر وجود نداشته تا پیش از این تا بشود خاطره ای داشته 
باشد، داشتم فکر می کردم که خاطره ی آن لحظات یکی خاطره ی دیگرست، از 
دیگر  آدم  آن  از  را  آن خاطره  میم عین، که زن ها  اصلن  جنس دیگری ست 
می سازند، دست که روی شکم هاشان می کشند به آینده نگاه می کنندؤ آینده به 
یادشان می آیدؤ عین خاطره، آن اتفاقاِت شاید بعیِد زندگِی آن دیگری را برای 
خودشان از آِن خودشان می کنند، و می دیدم که حین گفتن این ها باز دارد از 
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من می گذرد نگاهش انگار مادرم نشسته باشد روبه روم ؤ مادرم آن شب داشت از 
آن فرزند شهیدش می گفت برای من که سال ها منتظرش بوده ؤ منتظر تا آن روِز 
نشانه هاؤ  انگار  روز  آن  از  می شناخته ؤ  انگار  را  روز  آن  که  برسد  سر  موعود 
خاطره هایی داشته، امروز هم این که روبه روم نشسته دارد از فرزند شهیدش 
می گویدؤ از نشانه هاؤ خاطراِت آن روزی که فرزندش به دنیا خواهد آمد، شنیدم 
گفت این خاک نه آن خاک ست که بود، صدای زنانه اش را شناختم اما صداش 
صدای یونانی مآب نبود اما باز چرا باز پرسیدم که چی گفتی، انگار شک کرده 
باشم این صدا صدای یونانی مآب باشد، گفت هیچی همین خاطره را داشتم 
می گفتم میم عین، »آهان، اما انگار شنیدم کسی گفت این خاک آن خاک 
نیست دیگر ـــ شاید کس دیگری گفت من اما نگفتم، »مهم هم نیست، شاید 
خیاالتی شده ام، زیاد هم مهم نیست ـــ اما مهم بود برایم ؤ من سر چرخاندم 
ببینم که کی ممکن ست گفته باشد این را که همسر نویسنده ؤ شاعره ی موسرخ 
را شنیدم با هم گپ ؤ گفت کنان سمت میزمان می آیند، رو گرفتم سمت شان ؤ 
گفتم شما دو نفر چه طورید، به خنده گفتند خوب، هر دو تا با هم گفتند خوب، 
که خوشم آمد به خوبی شان لبخندی حواله شان دهم، هرکدام یکی صندلی را 
کشیدند روی کف ؤ آن صدای زوزه سان را بلند کردند که گوش خراش آمد، بلند 
شدم که شما بنشینید، من می روم پیش آن ها، و پا شدم چرخی زدم توی کافه، 
با هم دور میزی نشسته گپ می زدند، چیز  ازشان  هر کدام، هر چند نفری 
می خواندندؤ با خوراک هاؤ نوشیدنی هاشان مشغول بودند، به فکر افتاده بودم چرا 
چهره هاؤ رفتار رفقام این قدر تغییر کرده یا چه طور بگویم، انگار پیرتر از آنی که 
تصور می کردم شده اند که انگاری سنگینی نگاهی را روم حس کرده باشم سری 
شاداب  که  چشم هایی  به  دارد  نشسته  مترجم ست،  خانوم  دیدم  چرخاندم ؤ 
نگاه می کنید خانوم ـــ خودت چی حدس  را  نگاهم می کند، »چی  می زدند 
می زنی میم عین، »حدس می زنم داری جوانی های رابرت ِمرداک را نگاه می کنی 
اما نمی شود بگویم از دیدنش خوشحالی یا نه ـــ جای خوشمزگی بیا بنشین 
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ببینم چه می کنی، »آمدم ـــ و رفتم سمتش، »خب ـــ میم عین تو واقعن درگیر 
عین  میم  عجیب ست  گفت  بعله،  که  دادم  تکان  سری  شده ای،  شایعه ها 
عجیب ست، »چیش عجیب ست خانوم ـــ همه چیزش، همه چیزش میم عین، و 
من که نمی دانستم چه چیِز این درگیرِی من برای خانوم مترجم ممکن ست 
عجیب باشد شاید دلهره گرفتم، و اگر بگویم ذهنم برای لحظه ای از اتاق کار 
دولتوق تا دادگاه ژنو، و تا پروازؤ شهرستان کش آمدؤ از این همه آنی پر شدؤ 
خالی، دروغ نگفته ام، و این را انگار خانوم از توی چشم هام خواند که گفت حاال 
نمی خواهد معذب شوی پسر، دهانم را باز کردم به خنده، و تا بخندم ؤ تا معلومش 
کنم که معذب نیستم به یک آن شنیدم این خاک نه آن خاکی ست که بود، که 
با آن دهان باز ناگاه پریدم ؤ برگشتم ببینم کی، کی گفته ست این را اما کسی 
نبود، آن سه زن آن دورتر، مشغول اختالط بودندؤ مردان هم میز به میز به 
خودشان مشغول، باکره ی دریده هم دست انداخته بود به ساق پای کافه چی ؤ 
اصرار ؤ اصرار که استخوان پایت شکسته ؤ باید آتل ببندیش، خانوم گفت چی 
شنیدی میم عین، تندی سر چرخاندم سمتش  تا بپرسم مگر شما هم شنیدی 
که آن دهان باز که دیگر دلیل بازبودنش اهمیتش را از دست داده بودؤ بیشتر 
به دهانی از تعجب باز می مانست شرمنده ام کرد ؤ خجالت زده دست بردم تا روی 
دهانم، و بَسَتَمش، گفت چی شنیدی میم عین، »مگر شما هم شنیدید ـــ سری 
تکان داد که نه، نه میم عین من چیزی نشنیدم، »پس چه طور پرسیدید که چی 
سر  یک دفعه  که  شاید  عکُس لعملت  روی  از  اتفاقی،  همین جور  شنیدم ـــ 
چرخاندی ؤ پریدی، »انگار شنیدم زنی گفت این خاک نه آن خاکی ست که 
عجیبی  چیز  که  »یعنی چی  عین،  میم  نشنیدی  عجیبی  چیِز  بود ـــ خب 
نشنیدم، یعنی همه دارند این صدا را می شنوند ـــ نه نه، فکر نکنم کسی اینی را 
که گفتی شنیده باشد، منظورم آن چیزی ست که گفته، آن چیز چیز عجیبی 
نیست پسر، »منظورت حرفش ست، این خاک آن خاک نیست ـــ سری تکان 
داد که بله چیز عجیبی نیست این، آخر کدام چیز همانی ست که بوده تا این 
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خاِک بیچاره همان خاک سابقش بماند، »چیزها قبول اما خاک را نمی دانم، شاید 
اصلن همین ست که مشغول شایعات شده ام خانوم ـــ اگر از من بپرسی که 
می گویم شایعه عمومن خود واقعیت ست که آدم ها جرات گفتنش را ندارند اما 
تو منظورت کدام شان ست، تو از کدام شان ترسیده ای، »حاال ترس هم شاید 
نباشد، شاید هم خیلی بیشتر از ترس باشد، نمی دانم، انگار هول کرده ام خانوم ـــ 
از کدام شان، »از همین ایران ـــ از چِی ایران میم عین، درست حرف بزن بفهمم 
درد تو چی هست، »درِد من ـــ اما نگفتم، نپرسیدمش که درِد من، فقط آمدم 
نگاهش کنم اما نگاه کردن ؤ فکری شدن ؤ درست گفتن یا خوِد گفتن که اصلن 
گفتن خودش انگار در این لحظه سخت ترین کار دنیاست ؤ درست گفتنش حاال 
بماند، معذب شدم ؤ نگاش نکردم که ترسیده بودم ؤ فکری، که چی باید بگویم 
اصلن، که فقط دستی به آرنج گذاشتم روی میزؤ سرم را نصف صورتم را تکیه 
دادم به َکَفش تا سربه زیر بشود یک نگاهکی بکنم ؤ همه اش یک نگاه ؤ یک لحظه 
ببینمش که منتظرست اما چی باید می گفتم، چشم بستم، شنیدم که خانوم نه 
این که نشود یا نتوانم اما با گفتنش انگار امکان ؤ اجازه می دهی به جهانت تا 
بشود، یعنی تا وقتی نگفتیش که خیالت ست اما اگر گفتی دیگر تمام ست ؤ باید 
منتظر بنشینی تا بشود، باید منتظر بنشینی تا توی جهان اطرافت بیفتد به 
چرخیدن ؤ زورزدن تا بشود، و حتمن که می شود، گفتم »و حتمن می شود ـــ و 
چشم وا کردم ؤ دیدم انگار هنوز منتظرست، نمی فهمیدم چرا، هنوز آیا جوابش 
را نداده بودم یا آن چه گفته بودم را جواب نمی دانست، نفهمیدم، از روی ناچاری 
فقط گفتم همین که ایران تکه تکه شده، و نفسی کشیدم، پرسید ایران، انگار به 
تعجب پرسید، گفتم بعله، پرسید یعنی چه که ایران تکه تکه شده، گفتم یعنی 
که ایران شده چند تا ایران، »این را که می فهمم میم عین، منظورم این بود که 
یعنی چی که چند تا شده، مگر تا حاال غیر این بوده ـــ حس کردم با مشت 
گذاشته توی گیج گام، نفسم بریدؤ دهانم باز شد، تندی نفسی کشیدم اما هوای 
بیشتری نمی شد برسانم به شش هام به ریه هام، با آن دهاِن باز انگار نمی توانستم 
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نفسی هوایی خنکایی نجات دهنده را برسانم به اندرون تنم ؤ باید فقط حواسم را 
از خانوم پرت می کردم اما نمی شد، دو دستی گذاشتم روی میزؤ آمدم بلند شوم 
اما نشد، سرم را نگاهم را هی گرفتم جای دیگری اما صورت خانوم انگار توی 
چشم هام حک شده باشدؤ هر طرفی به هر طرفی که نگاه می کردم بود، نمی شد، 
مثل مرغی زیر پای گرسنه ای که به گوشتم نیاز داشت تقال نکردم ؤ گذاشتم آبی 
بریزد توی حلقم ؤ چاقوش را بکشد به گلوم، ماندم، نمی دانستم چی باید بگویم ؤ 
ساکت شدم، نه حرفی می شد بزنم نه حرفی می زدؤ من صدای تک تک ثانیه های 
این سکوت را انگار می شنیدم ؤ انگار هربارش که ثانیه ای می گذشت دو تا چیز 
آهنین را می کوبیدند به هم انگار هر ثانیه اش که می گذشت صدایی شبیه صدای 
شکستن شیشه های عمارتی پر پنجره بلند می شد، زبانم نمی چرخید حرفی 
بزنم، خودش هم انگار این را فهمیده باشد، یک اندکی ماندؤ خوب وراندازم کردؤ 
شایعه  می گویم  همین ست  من،  بیچاره ی  عین  میم  عین  میم  که  نالید  بعد 
یک چیزی عین خوِد واقعیت ست، و خندید، چنان به صدای بلند که گفتی همه 
برگشته اند تا ببینند چه اتفاقی افتاده، که من این را از حرکت مردمک هاش 
فهمیدم وقتی به شادابی چرخی زد توی کافه ؤ با نگاش جواب تعجب آن باقی را 
دادؤ بعد با صدای بلند کافه چی را خواند که کافه چی یک لیوان آب بیاور برای 
میم عین، از ناچاری فقط خیره مانده بودم توی چشم هاش که عکس کافه ؤ 
آدم های توی کافه درش افتاده بود اما هرچه می گشتم خودم را نمی شد در آن 
تشخیص دهم، که نگاهش را دزدیدؤ رو گرفت به میز، کافه چی لیوان آبی آوردؤ 
داد دستم، نگاه کردمش اما تو بگو یک ذره از آنی که در خاطرم بود پیرترؤ 
منتظر چی  دیگه،  بخورش  رفت، »خب  دادؤ  را  لیوان  باشد،  شکسته تر شده 
هستی ـــ من، هیچی، منتظر هیچی نیستم خانوم، »خب پس چی ـــ لیوان را 
سرکشیدم ؤ ماندم تا خودش بگوید که گفت، گفت میم عین از اولش هم این 
بوده ؤ چه  ساتراپ ساتراپ  چه  بوده،  همین جوری  می شناسیش  تو  که  ایرانی 
ملوک لطوایفی ؤ چه ممالک محروسه، آن وقتی هم که نبوده مگر دولت مرکزی 
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چه قدر زور داشته میم عین، هیچی، فقط همان پایتختش را می چرخانده، »اما 
حداقلش این نبود که بگویند ایران شرقی ایران غربی شمالی جنوبی مرکزی ـــ 
االنش هم نمی گویند، »پس آن مسوول رزرو بلیط ـــ نگذاشت حرفم تمام شود، 
گفت این ها همه اش حرف ست، شانتاژبازِی سیاسی ست، ادا اطوار باقی ست تا زور 
بیاورند روی داخلی ها، همان حرف قدیمِی مخالف داخلی ؤ مخالف خارجی ست 
که این خائن ست یا آن، »پس آن زنه چی ـــ کدام زنه، »خدمه ی هواپیما که 
گفت ایران ـــ میم عین مگر مخالف خارجی توی ایران نیست یا نمی تواند باشد، 
این چه حرفی ست می زنی، »خودت همین االنه گفتی خانوم ـــ چی گفتم، 
»گفتی عجیب نیست که ایران چند تا شده باشد ـــ باز هم می گویم، ایران 
چندتاست، »خب ـــ دقت کن میم عین، ایران چندتاست اما نه ایران شرقی ؤ 
غربی، که ایران ها همه شان روی هم اند، نگاهش کردم که چه می گویی تو خانوم، 
دستش را بلند کردؤ ساعتش را دید »این را که می گویم می توانی توی هر خاک ؤ 
هر ُملک ؤ هر کشوری با نام ؤ فرهنگ ؤ جغرافیای متفاوتی هم ببینی، مثالش االن 
ایران ست اما مگر بریتانیایی که خودت توش بودی این جور نیست ـــ دوباره نگاه 
کرد به ساعت مچی اش »من باید بروم اما به این فکر کن که ایراِن زن ها ایراِن 
جداگانه ای ست با آن ایرانی که مردها می شناسندش، ایران مرزی با ایران مرکزی 
تفاوت دارد، ایراِن پایتخت هم خودش چندتاست، ایرانی که با دالر می چرخد با 
ایران ریالی حتمن دوتای مختلف ست، همین شهر خودش چندتا ایران ست، اگر 
می گویم که چندتا برای همین ست وگرنه باقیش شانتاژِ سیاسی ست میم عین ـــ 
و بلند شد، من باید بروم، فردا روز مهمی ست میم عین، شاید فردا دیدمت، و 
کیفش را برداشت راه افتاد سمت کانترؤ حساب کردؤ برگشت »میم عین تا 
فردا ـــ و رفت از در بیرون ؤ فقط تا وسط های آن راه پله ی صدتایی شد ببینمش ؤ 
با خودم گفتم صد تا، صد تا پله، صد تا ایران، صد تا پله، و بلند شدم ببینم وضع 
کافه از چه قرارست، رفقا هنوز هم بودند اما نه آن جور که می خواستم، رنگ 
صورت هاشان فرق کرده بود انگار کال شده بودند یا انگار کسی با کیسه ی آرد 
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زده بودشان، از کنارشان رد شدم تا سمت کانتر، دیدم کافه چی مشغول ست، 
گفتم کافه چی، »هان ـــ چه اتفاقی افتاده این جا، این ها چرا این جور عجیب 

شده اند

بعِد کافه
               خیلی شب بود وقتی زدیم بیرون، پشت سر کافه چی راه افتادیم صدپله 
را آمدیم باالؤ از سوراخ دیواری که به سایت ساختمانی مترو باز می شد یکی یکی 
رد شدیم ؤ افتادیم توی تاریکی، یک دومتری نرفته سوسوی چراغ های خیابان از 
پشِت شکافی معلوم مان شد که از میانش می شد بزنیم به خیابان ؤ راهی شویم، 
زدیم، کافه چی اما نیامد، بعِد بدرقه ی هر کدام مان برگشت توی شکاف ؤ گم شد، 
راهِ تاریکی بودؤ برای خاطر همین تاریکی شاید نفهمیدم آن را چه گونه رفته ام، 
تو گفتی یک جور قرارداد نانوشته ؤ سری بوده مابین نگهبان های سایت ؤ برؤ 
بچه های کافه تا آن فاصله ی یکی دو متری از محوطه را ندیده بگیرند اما من 
چه گونه آگاه شده بودم به راه، شاید توی یکی از مکالمات ؤ قرارمدارهام شاید هم، 
بگذریم، توی خیابان عده ای می شدیم ؤ سایه هامان متعدُدالطراف هر کدام بنا به 
بود،  تاریکی  روشنایی ؤ  از  تنالیته ای  می گرفتیم  نوری  منابع  از  که  فاصله ای 
سایه های آدم هایی که بسیار می نمودند اما زیر نور تیرهای چراغ برق ؤ سردِر 
گاهی روشن مغازهای تعطیل راسته ی کتابفروشان می شد تشویش ؤ دودلی را 
توی ُکنه صورت هاشان ببینی، با خودم گفتم اگر یکی، یکی دیگر، یکی که 
نمی شناسمش همین االنه از کنارمان رد شود آیا این تشویش را توی صورتش 
خواهم دید، نمی خواستم جوابی براش پیدا کنم که الاقله تا فردا باید دل گرم 
هر  کنار  از  نمی دادمش،  بروز  می شدم ؤ  رد  بی صدا  هم  همین  سر  می ماندم، 
چارراه ؤ هر تقاطع جمعی جدا می شد از ما ؤ ما جلوتر می رفتیم تا بعِد چندین ؤ 
چند تقاطع ؤ تفریق بالخره تنها شدم، توی شب پایتخت دوباره همان میم عین 
قدیمی خودم شدم بی که خانه ای داشته باشم، خنده ام گرفت، یاِد روزه ی زن 
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افتادم ؤ یک آن شاید خنکای نسیمی که می وزید مو بر تنم راست کرد ؤ لرزی 
نشاند روی ستون فقراتم انگار پرنده ای پریده باشد، خنده ام گرفت که شهر این 
پایتخت مفلوک مفعول منحوس افطاری برایم تدارک ندیده بود هیچ وقت، راه 
افتادم ؤ بی  که مقصدی در راه رفتنم باشد دیدم رسیده ام هتل، هرچند هتل دور 
هم نبود، باید استراحت می کردم، رفتم تو، خلوت بود، کسی توی البی نبودؤ تا 
رسیدم به آسانسور انگار کردم دارند زاغ سیاهم را چوب می زنند، سری چرخاندم 
نباشند،  هم  هتل  رزرویشن های  دربان ؤ  حتا  بود  عجیب  نبود،  کسی  اما 
بفهمی نفهمی ترسم گرفت ؤ آسانسور که باز شد دیدم یکی درست عینهو خودم 
توی آسانسور، اما آینه بودؤ تا بیایم بترسم خنده ام گرفت، به خنده رفتم توؤ 
سرخوشانه دکمه ی سوم را زدم ؤ در روی منظره ی البی بسته شد، شب خوش، 
شب خوش ای طبقه ی همکف هتل مرکزی که یک روزی نامت الله بود شب خوش 
اما سرخوشی ام فقط تا  ابنای بشر شب خوش  ای همه ی شب های سرمستی 
اتاق ادامه داشت که وقتی کلید برق را زدم خوفم گرفت »نکند تنها  درگاه 
ذی وجود هتل من باشم ـــ تنها من که آخر در تمام این دقایق آخری چشمم 
دلم  انداخت،  به رعشه ام  تنهایی  این  این خوف ؤ  بود،  نخورده  آدمیزاده ای  به 
نمی خواست دوباره برگردم البی، همان جور بی دلیل هم نمی شد توی درگاهی 
ماند، آخرسر رفتم تو اما در را نبستم، به امید آن که اتاق الاقله از ترسم کم کند 
مشغولش شدم، آخر اتاقم بود ؤ هر شبش صد ؤ پنجاه دالر برای وردپرس آب 
خورده بود اما اتاق بزرگی نبود نه آن قدرها بزرگ بود ؤ نه آن قدرها شلوغ، تمام 
بود به چشم  اول باری  اتاق اصلن چه جوری ست،  این مدت دقت نکرده بودم 
مشتری نگاش می کردم، کاغذدیواری هاش رنگ ؤ طرحی خنثا ؤ ساده داشت، 
کف ؤ قرنیزهاش ونگه بودندؤ حباب های روشنایی اش هم گرد ؤ دیوارکوب ؤ مات، 
به نظر چندتایی قاب با تصاویر رنگی ؤ پرده ای کلفت ؤ تیره تنها آرایش دیوارهاش 
تعبیه  به درازای دیوار  بیخ تابیخ کشیدم ؤ دیدم پنجره هایی  را  بود، رفتم پرده 
کرده اند براش، دیگر چه، تختخوابی دونفره ؤ کنارش یک طرف عسلی بود با یکی 
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آباژور، و یکی دستگاه تلفن، یک طرفش هم میزتوالت، و البته آینه ای که به دیوار 
ثابت شده بود، کشوی میزتوالت را باز نکردم، در کمددیواری هم قفل بود، یادم 
آمد هنوز چیزی آویزاِن رخت آویز هاش نکرده ام ؤ سر همین هنوز قفل ست، رفتم 
توی سرویس بهداشتی، سفیدی ؤ سردی اش نشست به جانم، انگار از سردوش 
حمام قطره قطره آب چکه می کرد البته ناچیز، برگشتم توی اتاق ؤ دلگرم که پس 
خطر ؤ آدمی در کمینم نیست نگاهم ُدور خورد ُدورِ اتاق ؤ باورم شد اتاق حسی 
شبیه صمیمت توی خودش دارد، چرخی زدم ؤ دیدم سیاهِی شِب بیرون شده 
عینهو جیوه ی پشت آینه تا شیشه های پنجره را بکند یک چیز آینه مانند، مات ؤ 
توی  بود  افتاده  پنجاه دالری هم  اتاق شبی صد ؤ  تیره، یک میم عین ؤ یک 
شیشه هاش ؤ آن انتها، در انتهای تصویر اتاِق در آینه انگار نظرم جلب درِ ورودی 
شدؤ یکهو یادم آمد در را هنوز نبسته ام، رفتم در را بستم ؤ برگشتم دوباره به 
تصویِر اتاِق توی شیشه ها نگاه کردن، نمی دانم عکس آینه ی اتاق هم افتاده بود 
توی شیشه یا نه، آخر انگار چیز آشنایی با خودش داشت که هی نگاهم را جذب 
خودش می کرد، رفتم سمتش، آشنا می زد اما توی سرم هیچ آینه ای را بیدار 
نمی کرد روشن نمی شد برام چه چیز این آینه این جور آشناست، دستی کشیدم 
به چارچوب کلفت چوبی اش ؤ با زاویه، اشیای اتاق را درونش مرور کردم، از این 
زاویه هم امن بود اتاق، ایستادم روبه روش ؤ آن هیکِل نزارِ توی آینه را خوب نگاه 
کردم، چرا کافه چی گفته بود ُگنده شده ام، در نگاه من میم عین هیکلی نزار 
بیشتر نبود، یک هیکل نزار توی آینه ای که آشنا می زد اما رد آن آشنایی را 
نمی شد زد، بی دلیل بی چشمداشت ؤ بی امید حتا افتادم به مطالعه ی اتاق تا شاید 
آن آشنایی معلومم شود که ناغافلی رد آن گم شده در نظرم نشست که نه من 
که نه هیچ عقل ؤ منطقی هم انتظار نداشت آن جا ببیندش، نیم خیز شدم به 
احترام ؤ خواستم حتا به سرانگشت لمسش کنم انگار وجود چنین چیزی را تنها 
به سرانگشت بشود اثبات کرد، برای چنین حماقتی البته باید حق بدهید به آدم 
که توی اتاقی در طبقه ی سوِم هتلی به نسبه گران، و با مالحظه ی این که این جا 
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ایران ست ؤ مردمش عالقه ای به سکونِت بلندمدت در هتل ها ندارند چنین چیزی 
نمی توانست وجود داشته باشد، در کمال تعجب آن چه می دیدم همان چیز آشناؤ 
گمی بود که سال ها در خیال دنبالش بوده ام، آخر چه طور ممکن بود آن رِد خالِی 
کنارِ آینه را این جا ببینم، جای خالی عکسی در ابعاِد متعارِف آن سال ها که برای 
مدتی مدید به اتکای آینه َگِل دیوار آویزانش کرده بودند ؤ این با شرایط هتل،  و 
جای  که  نیست  استقرار  جای  هتل  که  درنمی آمد  جور  من  مردمان  شرایط 
گذشتن ست جای فرار جای مکث کردن ست هتل، و چنین ردی را فقط ؤ فقط با 
گذر زمان در طول ماه ها ؤ سال ها باید ساخت، یادم برای لحظه ای پیرامون هیکلم 
در آینه انباشته شد ؤ بعد به آرامی عقب رفت ؤ از میان کنج ها ؤ درز ها ؤ دخمه های 
دیدنی ؤ نادیدنی خیالم چرخید ؤ به هر چرخش چیزی شبیه نشئه ی افیونی را 
توی سرانگشتان ؤ زانوها ؤ کنج های تنم آزاد کرد ؤ یک چیزی شبیه ُسرور در سرم 
آغاز کرد به بالیدن که یک دفعه انگاری مار گزیده باشدم از جا پریدم ؤ هراسان 
این جاؤ  باشد  آمده  نکند  سیاهی  که  نگاهیدم  را  عقب سرم  چرخیدم  تندی 
پشت سرم کمین نشسته باشد اما نبود، وحشت زده، پشتِ سرم فقط دیوار بود با 
کاغذهای خشک ؤ بی جان ؤ آن قاب که تصویِر رنگینی برش نقش بسته بود، 
خبری از آن سیاهی ؤ سایه نبود اما می ترسیدم دوباره به آینه نگاهی کنم، تندی 
نگاهم را از آینه دزدیدم ؤ خیره ماندم به آن جای خالی عکس، عینهو همانی که 
پس از فرار بولقاسمی پیدا کردمش، بعِد آن که میم عین را زاییدم، هم اندازه ی 
همانی که شیث توی کتاب اسحاق پور پنهانش کرده بود، عکسی از ساِل آخری 
که بولقاسمی معلم مان بود، این را کجا قایمش کرده بودی شیث، نگفتی بالخره، 
خب مهم هم نیست، در جواب نگفتن ات من هم پسش ندادم، این به آن در، بعِد 
مرگت اما شد تنها یادگارم از شیث ؤ شهرستان ؤ بولقاسمی با هم، نشد بعِد آن از 
خودم دورش کنم تو گفتی دلیل زنده بودنم شده باشد، رفتم پی ساکم ؤ گرفتمش 
به باالپایین کردن، از بعِد خانه ی پدری دیگر شده بود جز مایملِک شخصی ام اما 
نیاورده بودمش یا گم شده بود، از خودم که دورش  انگار، همراهم  حاال نبود 
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نمی کردم، یکی یکی وسایلم را ریختم بیرون اما نبود، یکی یکی وسایلم را گشتم 
اما بی فایده بود، هی با خودم می گفتم آن خالِی کنار آینه ی بولقاسمی چرا همین 
جای خالی کنار آینه نباشد ؤ این هر دو جای خالی را نشود با همان عکسی که 
شیث داشته پُر کرد، و این یعنی که این جا هم کسی چنین عکسی را برای 
مدتی، آفرین، خوِد خودش بود، هی مژده می دادم خودم را که میم عین میم 
عین بولقاسمی در این اتاق ساکن بوده میم عین بولقاسمی همین طرف هاست 
بولقاسمی هنوز هم هست، گفتم فردا صبح می روم از مدیر هتل پرس ؤجو کنم 
این سال ها اتاق را چه کسانی اجاره کرده اند، حتمن نشانی اش را دارد اما اگر خوِد 
عکس هم بود بهتر می شد، کجا گذاشتمش که یادم نیست، فکرش آن هم حاال 
بسته های  تندی  نمی گذاردم،  راحت  اطراف ست  همین  بولقاسمی  بدانی  که 
آبی رنگ شیث را برداشته کاغذها را از لفاف شان کشیدم بیرون، گشتم از توی 
ورق هاِی نوشته جایی خالی پیدا کنم اما جز همان صفحه ی اولی که برش نوشته 
دوار، فضایی نانوشته پیدا نمی شود، همین هم خوب ست، به دقت به اندازه ی 
آن جای خالی می بَُرَمش ؤ با خودکار جای تک تک آن هایی را که در عکس حاضر 
بودند معلوم ؤ با خودکار سیاه می کنم، آب ؤ هوا روی نوشتنم تاثیر می گذارد، 
نتیجه همان می شود که باید، سیاهی هایی که دورِهم به انتظار دکمه ی شاتر، و 
آن جمله ی احمقانه که بگید سیب، حتمِن حتمن دارند به فرداها فکر می کنند، 
تکیه می دهمش به آینه ؤ می نشینم به تماشا، حین ظهور ؤ ثبوت فیلم یا کاغذ 
حتمن زیادی نوردیده که این جور سیاه شده، می خندم که انبوه سایه ها، و فکرم 
می رود پِی سایه، اصلن سایه هم همین ست منی که زیادی نور خورده باشد 
می شود سایه، می خندم ؤ سیرنگاه که می شوم تازه دو تا نسخه ی دوار چشمم را 
توالت  میز  روی  شده،  ناقص  سیاهی ها  این  خاطر  برای  یکی شان  می گیرند، 
مرتب شان می کنم، ابتدا می کنم به ورق ورق زدن های بی هدف، چند ورق از این ؤ 
چند ورق از آن ؤ با آن که می دانم هر دو نسخه را از یک فایل واحد کپی کرده اند 
باز هر کدام شان را جداجدا ورق می زنم انگاری ادامه ی آن یکی نسخه باشد، در 
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نظرم بازی ست ؤ می خواهم این را باور کنم که هر نسخه توی ورق ورق زدن های 
بی هدفم بی که شماره های پای صفحات شان یکی باشند دارند داستاِن آن یکی 
نسخه را کامل می کنند، ورق می زنم ؤ به تاکید در پای هر دو نسخه به شماره ی 
صفحات شان دقیق می شوم اما انگاری در این ورق زدن ها ماجرای داستان از 
نسخه ای به نسخه ی دیگر فرار کند، انگاری شیث جوری نوشته باشد که هر دو 
جای دوار را اگر به تصادف باز کنی ادامه ی دیگری ست »این چه حرفی ست میم 
عین، یا داری خواب می بینی یا بازی ات گرفته ـــ هیچ کدام، هر دو تا نسخه را 
اصرارؤ  عقب،  می زنم  پس  را  یکی  آن  برمی دارم ؤ  را  یکی  تفال  به  می بندم ؤ 
اضطراری نمی بینم از آن جا که پیش تر خوانده ام پی بگیرمش، ناخنی فرو می کنم 
میان ورق ها ؤ ندانسته از جایی که خدا بداند کجاست بازش می کنم که سطر 
نخستش را این کلمات پر کرده اند »بول هول، سگ سفیِد بزرگ، با کلمه ای که 

بر پیشانی اش می درخشید از روی زمین بلند شد به آسمان

فــرداش
           فرداش اما چنان چشم وا کردم انگاری از خوابی که به شب های 
شهرستان نسب می برده برخاسته ام به یک چیز سنگین ؤ عمیق که می تواند از 
فرداش فردایی نمونه بسازد عینهو چیزی که منتقد رمان خوان در کافه می گفت 
»یک فردای سرشت نما ـــ بدجوری عطش داشتم، برهنه پا رفتم توی سرویس ؤ 
سرم را گرفتم زیر شیر روشویی تا هم آبی بنوشم ؤ هم خنکاش را بلغزانم روی 
صورتم انگار تازه می شوم، می نوشم ؤ می گذارم آن منافذ خوابیده ی پوست به 
صدا ی آب بیدار شوندؤ کرختی شان را بریزند توی سیاهی چاهک، برگشتم توی 
اتاق ؤ مستاصل ایستادم که حوله را کجا گذاشته ام، نگاهی کردم اما به جاش 
حواسم جمِع پرده ها شد، پرده ها کیپ هم کشیده شده بود، یادم نیامد این را 
خودم کرده باشم، با کِف دست باقی مانده ی خیسی صورتم را جمع کردم روی 
چانه ؤ با پشت دست خشک کردمش، خیره به پرده ها به صرافت افتادم نور 
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صبحگاهی بپاشد توی اتاق، رفتم پرده ها را زدم کنار ؤ گذاشتم آن نور کورکننده 
چشمم را بزند، زد، تندی چشم بستم ؤ آن روح ِروشنایِی روز پشت پلک هایم 
روِح  آن  ثانیه  تنها چند  ثانیه  از چند  کمتر  برای  پرتوان  کوتاه ؤ  احضار شد 
روشنایی آمدؤ رفت، حین این همه اما نگاهی کردم به آینه تا میم عین را از 
پشت آن هاله ی روح ببینم ؤ صبح به خیری بگویمش که دیدم سرؤ صورت ؤ 
گردن، و یک مثلث متساویُ لساقین از باالی لباسش خیس ست ؤ این خیسی 
چنان جلوه ای داده ست به او که محدوده اش پررنگ تر ؤ انگاری پرحیات ترست 
انگار اگر این محدوده را مجزا می کردی ؤ مثل یک مجسمه در جایی نمایشش 
می دادی حتمِن حتمن نامش را باید می گذاشتی حیات می گذاشتی مجسمه ی 
از تنم که  حیات که عینهو هر سردیسی تنها سرؤ صورت ؤ تنها یک مثلث 
قاعده اش از زیر گردن شروع شده  ؤ منطبق ست بر عرض شانه ها، و راسش تا زیر 
آبگاه سینه می رسد انگاری حیات دارد که چشمم افتاد به آن تکه کاغذ ؤ آن 
چندتا سیاهی نقش بسته بر آن که گیِر آینه با جریان هوای ایرکاندیشن پرپر 
می زدند، ذهنم از روی مجسمه ی حیات پرید به این کاغذ که خطوِط سیاِه 
تصویرش انگاری رعشه گرفته اند، تندی یادم رفت به دیشب، و این که تا صبح 
بیدار بوده ام به خواندن ؤ اذان خروس ها را اگرچه نشنیده ام اما بیدار مانده ام تا 
نزدیکای آن، پس کدام خواب ؤ کدام شِب شهرستان، زرشک، رمانتیک شده ای 
چه قدر تو میم عین، یادم رفت به آن گم شده ای که دیشب امیدوار شدم این جا 
پیداش کنم، الاقله ردی اثری خطی، دست بردم کاغذ را گرفتم ؤ چارتاش کرده 
فرو کردمش توی جیب پیراهنم ؤ راه افتادم، هنوز صورتم خیس بود که در 
آسانسور روی هیاهوی بی حاصل آن جمعیت زنده در طبقه ی همکف هتل 
مرکزی وا شد، هیاهوی بی حاصِل زنده که چند ساعتی از شروعش می گذشت، 
سالم ای هیاهوی بی حاصل طبقه ی همکف هتل مرکزی که یک روزی نامت 
الله بود سالم، و راه افتادم سوی اطالعات هتل ؤ مردی خوش آب ؤ رنگ ؤ لعاب 
آمد به استقبالم که امر بفرمایید، از رستوران پرسیدم که آیا بسته ست، سری به 
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شادمانی تکان داد ؤ با همان حدت تاکید کرد که بعله جناب آقا رستوران برای 
صرف ناهار آماده می شود، و من از پشت سر ؤ شانه اش دیدم که ساعت دیواری 
شهادت می دهد به نزدیکای ظهر، خشنود از آن که به آقای محترمی چون این 
خنزیر از صبحانه چیزی نگفته ام پرسیدم راستی آقا »چه طور می شود از هویت 
ساکنان سابق اتاقم مطلع شدـــ که گفته نگفته دیدم از شادمانی اش به شکل 
محسوسی کاسته شد شاید هم مضطرب شد اما خودش را جمع ؤ جور کرد که 
جناب آقا بنده متاسفانه نمی توانم چنین اطالعاتی را تقدیم شما کنم که البته 
دسترسی هم به چنین اطالعات محرمانه ای ندارم ؤ این کار تنها به دستور جناب 
البته منظورش مدیر بود نه  مدیریت محترم هتل مرکزی امکان پذیرست، و 
مدیریت، تندی بی که آدابی ؤ اطواری چاشنیش کنم از مدیر هتل سراغ گرفتم 
که با انگشت خمیده اش به پشت سرم به مردی اشاره کرد که داشت با دربان 
هتل کلنجار می رفت، بی اتالف وقت ؤ بی خداحافظی که ممکن بود دیر به آغاز 
جشن برسم راهی شدم پی مدیریت محترم هتل مرکزی ؤ خودم را معرفی 
کردم، میم عین هستم، خبرنگارؤ مهمان هتل شما در اتاق شماره ی فالن، و 
اضافه کردم »برای تهیه ی گزارش جشن اتحاد البته جهت مفرح ؤ جذاب کردنش 
تصمیم گرفته ام آن را از همین اتاق سکونتم آغاز کنم، برای شروع هم البته اگر 
به دانستن آن ست که چه کسانی  نیاز  نبینند  برای آن  اولیای هتل موردی 
البته این طور فکر  اتاقی که میزباِن من ست سکونت داشته اند  سابق براین در 
می کنم که ممکن ست در میان شان اشخاص معروف ؤ مشهوری بوده باشندؤ این 
حتمن ؤ حتمن سبب جذابیِت بیشتر گزارشم خواهد شدؤـــ در حین ارایه ی 
این پرت ؤ پالها می دیدم چه طور گل از گلبن مدیر شکفته می شود که حرفم 
تمام نشده با یک شعفی فریاد زد وای وای آقای عیم نعین، تذکر دادم که میم 
حتمن،  حتمن  این،  جذابی ست  ایده ی  چه  عین،  آقای  بعله  گفت  عین، 
خوشبختانه این هتل تمام اطالعاتش را کامپیوتری کرده،  و خیلی زود می شود 
چنین اطالعاتی را جمع ؤ جور کرد، وای آقای نعین، و کلی چرندیات که مجبور 
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به شنیدن شان بودم تا در نهایت بعِد کلی فرمایشات ؤ اندکی سرچ لیست اسامی 
چندسال آخری که هتل متحمل بار سنگین فن آوری اطالعات شده بود به 
بودی  کرده  پیشگویی  که  غربی  خاطر  برای  را  تو  آپولون  آه  رسید،  دستم 
هزاران هزار بار اُرَدنگ، و آه المپ ؤ تمامی ساکنان ابرپوشت آه المپیان شماها را 
برای خاطر فرزندتان غرب هزاران هزار بار انگشت، و آه زئوس کِس ننت، راه 
افتادم، کاغذ به دست ؤ با تفاخر که صاحب ایده ای جهت معرفی هرچه بهتر هتل 
به اهالی اهلش هستم عذر ضیق وقت آورده ؤ مرخص شدم اما دربان به ناگهان 
جلوم را گرفت ، متعجب که چی شده دیدم ورقه ای داد دستم »آقا خدمت شما، 
نقشه ی مسیرهای رسیدن به مبدا جشن ست ـــ ممنونم آقای دربان اما دیر 
شده ؤ با عجله باید رفت، توی راه حتمن نگاهی بهشان می کنم، و کردم، هر دو 
ورق را نگاهی کردم که مسیرها هرچه در نظرم آشنا می زدند نام ها ناشناس 
بودند در سرم، نام هایی نامانوس، مالک الجندری متولد بغداد سه هفته اقامت، 
جاوید قسامی متولد خراسان سی ماه اقامت، جنید رسامی سی ؤ چند روز اقامت 
اما مخدوش شده بود پرینت ؤ معلوم نبود عدد دقیق آن چندروز  اقامت ؤ محل 
تولدش کجاست، اسم هایی که باید کمکم می کردند از بولقاسمی ردی بگیرم اما 
همین فکر همین ایده ی پیدا کردن ردی از بولقاسمی آیا اشتباه من بودؤ اگر 
نبود این فکرؤ این دیدار با مدیریت محترم هتل آیا سر به سالمت می بردم از 
این جشن که فرداش وقتی از در هتل می زدم بیرون فکر نمی کردم میان از در 
بیرون زدن امروز ؤ دیروزم فرقی باشد که آن دو مرد رسیدند، دو تا مرد چارشانه 
اما  من  عین،  میم  آقای  که  روبه روم  آمدند  متحُدلشکل شان  لباس های  در 
این  تکه تکه های  نمی دانم ؤ  هم  هنوز  بوده،  اشتباه  کارم  کجای  نمی دانستم 
جورچین رسوایی درست چفت هم نمی شوند هرجور می چینم شان، آخر اگر 
قرار بود میم عیِن خبرنگار را گسیل کنند پس بی کس ؤ بی همکار روانه اش 
نمی کردند، آخر خودت هم دلت رضا نداده بود خبرنگار این روز ملی این جشن 
باشی ؤ همه اش ماجراجویی بود، بیچاره میم عین، سر چیز بی جهتی خودت را 
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آن شادی ؤ مسرت  فکر می کنم می بینم  کردی گوشت طعمه، حاال هم که 
نام ساکنان سابق فقط ؤ فقط  ارایه ی  مدیریت محترم، و آن همکاری جهت 
دانه فشاندن صیاد بوده ؤ بس، گفتم خودم هستم، میم عین منم، گفتند برای 
رفع پاره ای شبهات با ما بیایید لطفن اما لطفنی درکار نبود میم عین، این را 
حس می کردی، پرسیدم کدام شبهات کجا، هر دوتاشان به طمانینه کارت های 
شناسایی شان را نشانم دادند که از اداره ی گذرنامه مزاحم تان می شویم جناب 
برای رفع نقص ؤ رفع شبهات باید چند دقیقه ای در اداره حاضر شوید، چیزی 
هشدارم داد که همه چیز سِر آن معرفی دیروزت به مدیر هتل ست که مگر 
آن همه خبرنگار را اخراِج بوق کرده بودند بیچاره چه دلیلی داشت خودت را گاو 
پیشانی سفید کنی که خب چاره ای نبود، گفتم چشم پس اجازه بدهید مدارک ؤ 
اوراق هویتم را بردارم، گفتند نه، اصرار کردند کار پیچیده ای نیست آقای میم 
عین، فقط یک سری کارهای فرمالیته که یک ساعت هم طول نمی کشد، سری 
چرخاندم ؤ خواستم به انگشت حوالی طبقه ی سوم را نشان شان دهم که اگر 
یک چند دقیقه صبر کنید بروم برگردم اما تا سرگرداندم از پشت درختچه ی 
توی البی دیدم آن مرد رزروشن ؤ آن مدیریت محترمه پنهانی شاهد ماجرا 
شده اند، کار از کار گذشته بود پس، گفتم بسیار خب برویم، راه افتادیم که در 
میان آن دو شاخ شمشاد وقتی حیاط را دور می زدم تا کنار خروجی ماشین روی 
هتل سوارم کنند یک دفعه دیدمش آن سوی خیابان لِب آن یکی الین خیابان 
ایستاده ست به انتظار که اگر روز دیگری بود نباید متوجهش می شدم آخر مثل 
هر عابری انگار منتظر تاکسی بود اما آن وقت ؤ آن لحظه ترسیده بودم ؤ نیازم بود 
به دیدن چهره ای آشنا، و همین شد دلیل آن که با چنان فاصله ای بشناسمش، 
قراری آیا بود بین ما که یادم نمی آمد، بعد آن مکالمه ی هوایی آیا گفته بودم 
کجا قرارست بمانم، نه، چیزی در خاطرم نبود ؤ می دیدم که توی تن پوش ؤ 
لباس مردم عادی زیباترست تا توی یونیفرم پروازؤ خواستم یک آن صداش کنم 
که هی خانوم تو زیباتر شده ای از آن روز، و فکر می کردم این سیگنال را حتمن 
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خواهد گرفت، می خواستم به کسی به آشنایی خبر دهم که دارند من را می برند 
اما نشد، دست بلند کردؤ تا برسیم ؤ تا سوار ماشینم کنند یکی تاکسی جلوش 
ترمز کرد، برگشتم نگاش کردم که پس خبری از قرار ؤ مداری فراموش شده 
نبوده میان مان ؤ یا از اهالی همین اطراف بوده یا برای رتق ؤ فتق اموراتش این جا 
آمده که دیدم آن تنه ی زردرنگ تاکسی از دیدرِس نگاهم بیرونش کرده که تف، 
باورم نمی شد، داشتم آن قیافه ی پیش پا افتاده ؤ مردانه را می دیدم که نباید هم 
فراموشم شده باشد مگر چه قدر گذشته بود از سفرم به شهرستان، تمام مسیر 
رفت ؤ برگشت این قیافه را از آینه از آن آینه ی پرتابل دیده بودم که هر دو زانوم 
این دو مرد که در دو سویم عینهو  بودم ؤ در میان  خالی کرد، فریب خورده 
آیه های فریبم مقدس می نمودند دانستم که باخته ای میم عین، حرف هام با آن 
خدمه ی هواپیما که مرزها را می شناخت ؤ با این راننده ی بینوا که روی فرمان 
ضرب می گرفت تو گفتی عینهو کلمات تابلوهای تبلیغاتی عینهو آن عبارات 
نئوِن فروشگاه های زنجیره اِی فتیش تولز حرف به حرف جلو نظرم روشن می شدند 
تا کلمه ای عبارتی بسازند اما خیلی زود زودتر از آن که به معنای شان واقف شوم 
باز  برگشتم  احتیاج  به  از خاطرم می رفت چه ها گفته ام،  خاموش می شدندؤ 
نگاهی بیندازم به شان اما نبودند، با چه سرعتی هم رفته بودند، فرصت فکرکردن 
برام نماند که تا ملتفت شوم یکی شانه ام را گرفت ؤ هلم داد توی ماشین ؤ درش 
کف  افتادم  شود  صادر  مغزم  از  فرمانی  تا  ابروم ؤ  گوشه ی  به  گرفت  ناغافلی 
صندلی ؤ خنکای روکشش سوزش آن پارگی پای ابروم را دوچندان کرد، ناغافلی 
آن خطوط افقی توی انباشت چربی های پِس گردن ؤ پِس سر که انگاری با تیغ 
تراش خورده بودند جلوی نگاهم آمد ؤ فکری شدم آن خدمه حاال چه طور آن ها 
را نگاه می کند که دلم آشوب شده عق زدم، زور می زدم به جای باالآمدن فرو 
ماشین حین  که  گرد ؤ خاکی  از  افتادیم ؤ  راه  ناگهانی  با صدایی  که  ببرمش 
تِیک آف راه انداخته بود گفتم حتمن این جور چشم ؤ دماغم افتاده به خارش ؤ تا 
بیایم با انگشت دماغم را بخارانم یکی شان دستم را گرفت ؤ کشیدؤ همین هم 
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تا بیایم چندبار تندی نفس بکشم که شاید  افزودؤ  انگاری به میزان خارش 
چاره ای کنم آن حس تخمی را که اختیارش از دستم در رفت ؤ افتادم به عطسه 
به عطسه به عطسه که دیگری به فشار سرم را هل داد بین پاهام آن چنان که 

گفتم خفه می شوم

در آن جـا
           تازه وقتی گفتند چشم بندت را ببند فهمیدم آن چیز پارچه ای که 
روی پشتِی صندلی مانده چی ست، آن اول باری که چشم بند بستم برایم عینهو 
تا مدت ها  اولی سنگین آمد گل درشت ؤ نخراشیده ؤ زمخت که  هر تجربه ی 
بعِد آن  فهمم از چیزها را دوپهلو کرد، دوپهلو یکی آن جوری که بودند ؤ یکی 
آن جوری که انگاری نبودند یعنی بودندؤ نمی دیدی شان، هنوزم که هنوزست 
وقتی فکر ؤ خیالم به آن اولین چشم بند مشغول می شود می بینم یک جور حِس 
ابتری یک جور وسواِس ناتمام یا یک چیِز نامطمئن انگار زیر پوست ؤ توی تنم 
ُسر خورده ؤ پخش می شود تا تنم را تمام بگیردؤ بشود منی که آن اولین بار 
چشم بند زده بودم، آن ها که روبه روم بودند هی می گفتند ببین هی می گفتند 
می بینی که می گفتند ببین پسر ما می دانیم یا می گفتند می بینی که ما همه چیز 
را می دانیم، من اما نمی دیدم ؤ آن ها اصرار می کردند ببینم، و آن جا اولین باری 
بود که چشم بند زدم اما مطمئنم نیستم آن جاؤ آن اولین بار تمام شده باشد 
که انگار تا امروزؤ تا این جا هنوز ادامه داشته ؤ من هی به خودم دروغ گفته ام، 
خودم را گول زده ام ؤ باور کرده ام حتا، انگاری با دو چشم خودم دیده باشم شان 
اما من اصلن به چشم ندیدم این همه را ؤ تنها بو فقط از روی بوی شان بود که 
به حضورشان آگاه شدم، و از روی بو که نمی شود به یقین چنین فتوا داد که 

آن جا اولین بار بوده، مگر این جا کجاست
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توانایی نامظـروف
عیارؤ  تمام  ترسوی  یک  من،  ذهن  بوده  ترسو  همیشه    
نتوانسته هیچ وقت به جرات از چیزها سخن بگویدؤ بعد پشیمان نشود، چیزها 
درون ذهِن ترسوؤ نامطمئن من انگاری در نهایت سختی شان یا در اوج نرمی ؤ 
لطافت شان هم توانایی نامظروفی دارند ؤ اگر به صراحت محدودشان کنم درون 
یک معنی یک دفعه می بینم که آب می شوند یا بخار می شوندؤ لیز خورده از 
بیرون، همین دیوار سیمانی روبه رو  گوشه کنارهای ظرف معنی شان می زنند 
سیمانی  دیوار  این  نمی گویم  باز  هم  بترکاند  را  سرم  رویم ؤ  بریزد  اگر  مثلن 
سنگین ست که می ترسم همان لحظه عینهو پر قویی پرواز کند روی هوا، یا 
مثلن شربت سینه را تصور کن، همیشه می ترسم این مایع را همچنان که درون 
ظرف شیشه ای اش لغظان ست بگردانم، می ترسم اگر بگردانم ظرفش را عینهو 
آجر عینهو تکه سنگی همان تو بماندؤ بیرون نریزد، از اول هم ترسو بوده این 
ذهن اما چه گونه پس این ذهِن ترسو توانسته از آن اولین بارؤ از آن جا چنین 
به جسارت انگار درباب واقعی ترین چیز جهان سخن می گوید هرزه درایی کند 
که خودش می دانسته اگر شما نمی دانید، با دو چشم هم نمی شد آن لحظه را 
ثابتش کردؤ من حتا به دو چشم خودم ندیده ام چه ها گذشته بر من که آن 
اولین روزؤ امروز را فقط به واسطه ی یک بو شناختم ؤ از هم مجزای شان کردم، و 
یا یکی شان کرده حتا باورشان کردم، به خودم بارها گفته ام این را، آن قدر اصرار 
کرده ام تا خوِد ترسوم هم باورش کرد وگرنه غیِر آدم ها همه چیزهایی که آن روزؤ 
آدم هاش،  ادامه داشته اند، غیِر  امروز هم  تا  آن جا شناختم همین هایی اند که 
انگاری که تئاتری بزرگ ؤ طوالنی بوده ست همه چیز از آن اولین دقیقه ؤ اولین 
اتاق ؤ اولین چشم بند، از آن لحظه که بوها شان را شنیدم همه چیزها افتاده اند توی 
یک َدَوران بی پایان ؤ نمی شود جلوش را گرفت، آخر از کجا بدانم آن ماشین ؤ آن 

دو مامور گذرنامه کجا تمام شده اند
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بت
     بعِد آن همه عطسه وقتی چشم وا کردم توی اتاقی بودم کم نورؤ سرد، خوب 
یادم هست تخت خوابی را درست وسط اتاق گذاشته بودند، احساس خستگی 
می کردم اما هیچ جای تنم کوفته نبود، بیدارِ بیدار که شدم تازه این ها را فهمیدم، 
ترسیده  اتاق  غربت  از  بودم ؤ  فقط خسته  نبود،  هم  اَبروم  پای  زخِم  آن  حتا 
آن چنان که آن چیز سرِد فلزی را با آن تاللو ناچیزش زیر نور کم رمق المپ 
ندانستم صندلی ست، شاید برای خاطر همان ترس بود که ذهن مفلوکم آن طور 
فعال شده ؤ چنین داستان هایی ساخته بود از آن اولین ها، برای فرار از دلهره بوده 
حتمن، بلند شدم به راه رفتن اما چاهار دیوار سیمانی به بلندای همین دیوارها 
هر  زدم،  بزنم،  قدمی  فقط  گفتم خب  نمی زند،  دامن  دلهره  به  مگر خودش 
مسیری تنها چند قدِم پیش پا افتاده بودؤ به اجبار باید دور می زدم طرفی دیگر، 
اتاق را به عرض به طول به قطر، هندسی ؤ ناهندسی َدورانی می چرخیدم اما اتاِق 
چارگوش چارگوش ست ؤ چارگوشه هم محدودست ؤ به ناچار باید می رسیدم به 
در، به دری فلزی ؤ پرجان ؤ یک جورها هم عجیب ؤ غریب که دو تا دریچه برش 
کار گذاشته بودند جایی در میانه ی تنش عینهو دو تا دهان که یکی باالتر از 
آن یکی دهان بودؤ نمی فهمیدم آن لحظه فرق شان در چی ست، روبه روی شان 
ایستادم ؤ زور زدم یکیش را حداقله تکانی دهم، نشد، از آن طرفش چفت بود، 
بی سرانجام ؤ وارفته ماندم روبه روش، دری بود عینهو همین درِ روبه رویی اما در 
نظرم آن لحظه انگار بتی آمد، شخصی ترین خدایی که می شد تصورش کرد بتی 
مخصوص همین معبدی که درش بودم ؤ تنها برای من انگار که به دست های 
من ؤ مطابق خواسته های مکتوم خوِد من ساخته باشندش اما خالف عادت بت ها 
جان داشت روح داشت باور غیرت  حتا اندیشه ؤ همین ها برای شکست هر بنده ؤ 
تنابنده ای کفایت می کرد، به عجز دوباره نگاش کردم ؤ دیدم که می فهمد که 
دانسته باشد انگار غیرم ؤ اجنبی در این معبد، بی تنی که جم بخورد بی چشمی 
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که ببیند ؤ بی زبانی که بگوید محکومم کرده بود انگار به شکست، زیر لبی جوری 
با معبود که بنده همه  افتادم به البه که بنده همان بهتر نجنگد  که بشنود 
نیازست ؤ او همه ناز که تشنه ی کرم به ادب محتاط زیر پاش زانوزده سر راؤ تن 
را به رقص متناوب به اطراف چرخاندم ؤ به استغاثه برش دست کشیدم که قوی 
بود ؤ در برابرش ضعیفی بیشتر نبودم، توانا بود ؤ در برابرش ناتوان بودم، به هوش ؤ 
در مقابلش مدهوش، برش دست می کشیدم ؤ آن ابهت قادرانه را درک می کردم ؤ 
اعماِق  از  را  تنش  که  انگاری  می شد  خراشیده  نتراشیده اش  اندام  از  دستم 
پرستیدن کشیده بودند بیرون ؤ آن جاهاش که زنگ زده بود دلم را آشوب می کرد، 
می ترسیدم ؤ بر آن خدای بلندباالی محبس دست می کشیدم ؤ استغاثه می کردم 
سزاواِر  بی امید ؤ  راه ؤ  گم کرده  نابردبار ؤ  بی هیچم ؤ  ناچیزم ؤ  ضعیفم ؤ  من  که 
عقوبت ؤ ترسیده، برش دست می کشیدم ؤ کم مانده بود به گریه بیفتم که ترس 
همه چیزم شده بود آن ساعت ؤ می دیدم که ترس بزرگ ترین نعمت هاست ؤ 
می ترسیدم، حتا نمی دانستم چند ساعت ست آن جا به بندگیش البه می کنم حتا 
نمی دانستم چه وقت از روزست ؤ حتا نمی دانستم ِکی و کجایم، فقط می ترسیدم ؤ 
التجا می بردم برش که رحم کند بر من ؤ بر من ؤ بر من، بر من ؤ بر من ؤ بر من، 
بر من ؤ بر من ؤ بر من رحم کن که دیدم رحمش گرفت، برای خاطر استغاثه های 
من قسم می خورم که بر من رحمش گرفت، وگرنه چرا تا قبلش نبود که تا آن 
نزدیکای  که  آن جا  بلنداش  بر  باال  آن  دیدمش  لحظه  آن  فقط  نبود ؤ  لحظه 
نهیب  هی  ِمیلی  شده ست ؤ  آویزان  یک چیزی  سقف ست  نزدیک  چارچوب ؤ 
می زندم که بگیرش برو بگیرش به دست برو، پس امیدوارانه به تقدس برش بر 
تک تک بخش های تنش دست کشیدم ؤ انگار به نوک سرانگشت بخواهم بنویسم 
تنش را هی باال رفتم ؤ هی به نوک انگشت ها ثنا نوشتمش ؤ باال رفتم ؤ هی تنش 
را مکتوب دردهای خودم کردم ؤ باال رفتم ؤ به نوک سرانگشت بنده وار شکر آن 
وجود را گفتم ؤ باال کشیدم باالتر باالتر باالتر تا که سرانگشت هام در آخر کشید 
بر آن نرمه ی کاغذؤ به سرانگشت شنیدم گفت این قدرت الیزال بر تو رحمش 
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گرفته میم عین، آمین، این قدرت الیزال بر تو رحمش گرفته میم عین، آمین، 
این قدرت الیزال بر تو رحمش گرفته که انگار مائده ای بود از جانب آسمان، برش 
داشتم ؤ به احترام درش خیره ماندم اما سفید بود سفیِد سفید، پشت ؤ روش 
کردم اما چیزی ننوشته بودند، و این حتمن ناممکن ست، »تو اما زن نیستی میم 
عین، عینهو نصف مردم این شهر ـــ مگر می شود امروز نشست ؤ از فرداها خاطره 
گفت، یادم رفت به کافه ی آن شب ؤ شنیدم گفت بنویس، نه، اولش این طور نبود 
که بگوید بنویس، اولش نشسته بود روبه روم ؤ حرف می زد، نمی دیدمش، هی 
می پرسیدؤ مانده بودم باید چی گفت، گفتم نمی فهمم از چی حرف می زنید 
گفت پس حاال نمی فهمی خب مهم نیست بالخره که می فهمی گفتم چی را 
گفت خودت به موقع می فهمی، و چیزی را از روی میز برداشت ؤ گرفتش سمتم 
ورقه ای  روبه روی صورتم گفتم  از روی جریان هوای منتشرشده  بگیر،  گفت 
کاغذی ست یا شبیه آن که انگار منتظر همین بودم تندی دستم را دو دستم را 
بلند کردم اما چشم هام بسته بودؤ ملتفت نبودم کجایم ؤ دستم یعنی پشِت 
دست هام ناغافلی گرفت به جایی ؤ یادم آمد میزی بین ماست، شرمنده حتا 
ترسیده دستم هام را عقب کشیده یک اندازه باال آوردم ؤ بعد سوی جایی که 
مطمئن نبودم کجاست بردم ؤ روی هوا دنبال آن چیزی که گفته بود بگیرمش 
گشتم اما نبود فقط هوا بود که چیزی را یعنی همان برگه را کوبید به دستم 
»کوربازی درنیار، بگیرش ـــ گرفتم ؤ شنیدم صندلی اش را عقب فرستادؤ بلند 
برگشتی  اگر  باشد  یادت  اما  بردار  را  چشم بندت  گفت  پشت سرم  آمد  شد 
عقب سرت را نگاه کردی نکردیا، و به انگشت یک دو ضربه ای زد به سرم، به 
 احتیاط چشم بندم را کنار زدم ؤ چشم تنگ کردم تا نور چشمم را نزند، شنیدم 
به تهدید حرف می زد »خب این ها را مگر تو ننوشتی ـــ نگاه کردم برگه ای سفید 
بود سفیِد سفید، گفتم اما این که سفیدست، باز به انگشت کوبید به سرم که 
بگردانش، گرداندم، یک نگاه سرسری کردم چیز خاصی ننوشته بودم ؤ ناغافلی 
آمدم بگویم این که چیِز خاصی نیست ؤ طبق معمول که می خواهی به صورت 
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مخاطبت نگاه کنی برگشتم سمتش ؤ هنوز نچرخانده بودم سرم را که به ضرب 
با پشت دست کوبید پِس گردنم »الدنگ مگر نگفتم سر نمی چرخانی ـــ گفته 
بود، تا خودم را جمع کنم گفت بخوان، خواندم، فرم پرسش نامه ی اطالعات 
بود  نوشته  بودند فقط  ننوشته  باالش  اما اسمی  بود  بازداشت شده ها  شخصی 
پرسش نامه خِط تیره سه، کنارش هم نوشته بود میم عین، به خط خودم اما چرا 
در خاطرم نبود این را کی کجا پر کرده ام، روبه روی تاریخ بازداشت هم نوشته بود 
سیزده ی جون، مطمئن نیستم این یکی را من نوشته باشم، نام نام خانوادگی 
مجتبا عبادیانی، این کار خودم بود، نام پدر مجتبا، از دست خط هم بگذریم 
همین امالی مجتبا که همه مجتبی می نویسند ؤ من مثِل حتا حتمن اولن ؤ 
خیلی های دیگر که می گویند اشتباهی ست ؤ می گویم به فرض که باشد این 
خودخواسته اشتباه از آن سالمِت ناخواسته هزاربار عزیزتر، دیگر حاال مطمئنم 
این ها را خودم نوشته ام اما ِکی، نام مستعار میم عین، دور این یکی دوبار با دو 
رنگ مختلف خط کشیده اند، انگاری مراجعین به این کاغذؤ بالتبع مراجعین به 
من متعدد بوده اند که هم کاغذ دیگر مثل اول هاش شق ؤ رق نیست هم این رنِگ 
آشنایی  برای  هم، حتمن  با  نیستند  یکی  دیگران  آثاُرلباقیه ی  آن  نوشته ها ؤ 
مختصر با میم عین الاقله باید این را دید، دلم خواست مثل یک زندانبان نابلد 
دست بگیرمش ؤ ادای بازپرس خودم را دربیارم، به نظر بازی بودؤ از آن خوشم 
آمد، با صدای کس دیگری که یک مقداری هم اغراق در اداش بود آمدم آن آدم 
دیگر را جاندار کنم برای خودم، با صدای زندانبانی نابلد توی دلم خواندمش، 
متولد هزار ؤ نهصد ؤ هفتاد ؤ نه، ایران، جنسیت مرد، شماره ی شناسنامه هفتاد ؤ 
هشت، کد ملی صادر نشده، کد پستی صادر نشده، آدرس محل سکونت به نظر 
سردستی پر شده، وضعیِت تاهل مجردؤ تحصیالت لیسانس، شغل خبرنگار 
خبرگزاری وردپرس، و این یکی را هم خطی به دورش کشیده ؤ از باقی متمایزش 
کرده بودند، دین اسالم، مذهب اثنا عشری، قد صد ؤ هفتاد ؤ هشت، وزن هشتاد 
شاید هم هفتاد شاید هم نود اما چرا توی تمام آینه ها به چشمم میم عین با آن 
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هیکل نزارش حال به هم زن ست، هشتاد کیلو وزنی ست برای خودش، رنگ مو 
مشخصه ی  گندمی،  سبزه ی  پوست  رنگ  تیره،  قهوه اِی  چشم  رنگ  مشکی، 
ظاهری ندارد، گروه خونی نامطمئن، سابقه ی بیماری خاصی ندارد، و توضیحات 
پای صفحه که با رنگ هاؤ قلم هاؤ دستخط های دیگری نوشته شده که هیچ جای 
زخم یا اثر کبودی در چهره اش نیست، از جلوی درب هتل مرکزی دستگیر شد 
وسایل  داشته،  خواب  یا  بیماری  به  تمارض  ملی،  اتحاد  جشن  فردای  صبح 
شخصی اش تحویل دربانی شد، لوازم شخصی، و البته مدارک احراز هویت، و یک 
موبایل با هماهنگی مسوولین هتل ضبط شد، یک آی پد، یک کتاب افزوده شد، 
به عالوه ی دو دسته ی کاغذ، متن تایپ شده با بسته بندی آبی، پشت ؤ روش 
کردم، چیزی اضافه تر نداشت، گفت بخوان، گفتم خواندم، گفت باز هم نمی فهمی، 
گفتم چی را باید بفهمم آقا که نگفته باز با پشت دستش زد، گفت خودت 
بنویس، بنویس اما این ها همه برای روزهای بعدتر بودؤ نمی شد جای خاطره 
آن جا پای بِت خودساخته ام به یادش بیاورم، »آخر تو زن نیستی، عینهو نصف 
مردم این ارض بی حاصل که زن نیستند ـــ آخر آن جا فقط یکی برگه ی سفید 
چسبانده بودند به در اما چرا، چرا باید برگه ای سفید بچسبانند به در به این 
قدرت الیزال محبس، نمی دانستم اما گرفتنش گرفتن این برگه توی دست هام 
به حاِل تهوع دچارم کردؤ عق زدم اما هیچی به هیچی، دوباره نگاش کردم ؤ 
شنیدم با آن صدای دیگری که صدای خودم نبود دارم می خوانمش، مشخصات 
یکی زندانی که هیچ جای زخم یا آثار کبودی در چهره اش نیست، از جلوی درب 
هتل مرکزی دستگیر شده، صبح فردای جشن اتحاد ملی، تمارض به بیماری ؤ 
به خواب داشته، وسایل شخصی اش تحویل دربانی شده، لوازم شخصی، و البته 
مدارک احراز هویت، چه طور می شد باورش کنم، تنم را دست کشیدم، باورم 
به گردن ؤ پوست  انگشت گرفتم  را لمس کردم،  پاؤ شکم ؤ سینه ام  نمی شد، 
صورتم را شناختم، این لب هاؤ این بینی، تنم تِن میم عیِن خودم بود اما ممکن 
نبود، مگر می شد از خاطره پیش افتاد، حال تهوع داشتم اما هیچی به هیچی، 
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یک جوری وقیح شده بودم که داشت حالم متغیر می شدؤ می خواستم پای همین 
بتی که سرنوشت فردام دستش بود باال بیاورم بشاشم به روش که پرتابش کردم ؤ 
تن  مثلِث  که  آن جا  درونم  از  تخت، جایی  روی  دراز کشیدم  برگشته  تندی 
سردیس ها تمام می شود انگار می سوخت ؤ فکری شده بودم از این برگه چه طور 
ممکن ست آن خاطره ی نیامده زنده شود برام، دست بردم آن جا که می سوخت 
را گرفتم، حتمن از لطف قاهرانه ی این بت بوده که بنده وار پرستیده بودمش ؤ 
حتمن آن وقتی که برش دست کشیدم نفرینی کثیف رسوخ کرده توی تنم ؤ دارد 
اثر می کند، می سوزم، تصویر آن کسی که برگه را باید پر می کرد هی جلوی 
چشم هام روشن می شود ؤ می ترسم آن صورت ؤ اندام صورت ؤ اندام من نبوده 
باشد ؤ کسی نزار که نمی شناسمش خم شده باشد ؤ به آرامی ؤ با ترسی که در 
حرکت قلمش معلومم ست نوشته باشدش ؤ من مثل شریک عامالن دستگیری ؤ 
بازپرسی ؤ محکومیِت آن بیچاره برگه را توی دو دستم گرفته ؤ از جایی امن 
نگاهش کرده باشم، جایی توی تنم می سوزد ؤ بین من ؤ میم عین که حاال افتاده 
روی تخت فکر می کنم فاصله ای اتفاق افتاده که دیگر دو تا آدم به کل متفاوتیم 
از هم که یکی دستش توی دست آن هایی ست که پشت همین در ایستاده اند ؤ 
پنهانی زاغ سیاهِ آن دومی را چوب می زنند که خوابش برده ؤ توی خواب هم این 
فکرها ولش نمی کند، هی از خواب می پرم ؤ ترسیده  خیِس عرق نگاه می کنم به 
بتی که همین امروز شناخته ام اش ؤ توی تاریک روشنای اتاق باز به خواب می روم ؤ 
توی تمام خواب هام صدای قدم هایی از دور ؤ چه می دانم با کدام فاصله توی سرم 
پومپ  افتاده ام،  تاریکی  درون  که  من  به  بی توجهی  می روند،  می کنندؤ  صدا 
پوپوپومپ پومپ قدم برمی دارندؤ از دور به هر پومپ پوپوپومپ پومپ می گویم 
االن ست سرم تنم دست هاؤ پاهام زیر این صداها له شوند، دستم را فشار می دهم 
آن جایی که سوزشش هرلحظه بیشتر می شود، ترسیده ام، ترس آمده کنارم دراز 
کشیده ؤ از منافذ پوست خودش را کشیده توؤ سینه به سینه ام داده اما جایی 
درون سینه ام می سوزد، »تو زن نیستی میم عین ـــ باشد نیستم اما دارم به فردا 
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به فردایی نیامده خاطره می بندم، قبول که من زن نیستم، باشد اما چرا دستم 
می لغزد روی تنم، تنم اما این تن من ست آیا، سرم می چرخد ببینم خودم را که 
دراز کشیده روی تخت، سرم می چرخدؤ ناتوان از دیدن اندام هام به وحشت 
می افتم، شروع می کنم به تکاندن دست ها جلوی چشم هام اما نمی شود اطوارشان 
را چرا دید که صدای دست ؤ جریان هوایی که حرکت دستم می سازد هست که 
ترِس اصابت دست به صورتم هست اما نمی بینمش، ظلمات ست، چشم می بندم 
اما نه از تاریکی اش کم می شود نه چیزی اضافه می شود به تاریکی، می ترسم اما 
نه از آن که ندیده تنم زیر صدای قدم های آن همه که می روند ؤ می آیند لگدکوب 
شود، پومپ پوپوپومپ پومپ، نه، ترسم از این ست در چنین ظلماتی که چشم  
چشم را نمی بیند پنهان که نه که عیاِن عیان افتاده باشم ؤ چشمی تنم را بپاید 
که چشم وا می کنم، »تو زن نیستی میم عین عینهو نصف مردم این ارض 
بی حاصل که زن نیستند ـــ ترسیده ام اما کدام نگاه می تواند چنین ترساننده 
باشد از کجا چه گونه از کجا که به ناگهان همه جا شد صداؤ توی تاریکی انگار 
صدای ریزش کوهستانی از آهن ؤ آهن، مهیب ؤ سترگ ؤ دست نیافتنی درست 
همین کنارکنار های تنم، که تمام کوهستان تو گفتی روی خودش آوار می شد ؤ 
صداش مثل زنگی توی رگ هام پیچ می خورد ؤ پیش می آمد، بعد اما سکوتی 
کشدار ؤ امن ؤ بعد دوباره از نزدیک تر که شنیدم آهن روی آهن ها لغزید ؤ به 
همراهی اش آوازی انسانی که می خواندم میم عین میم عین میم عین، به شنیدن 
صدای آن که نامم را می خواند بیدار شدم ؤ چشمم دید از توی دیوار روبه روم 
نقطه ای روشن ست ؤ صدایی از آن روشنایی نامم را می خواند میم عین میم عین، 
نیم خیز می نشینم روی تخت ؤ می بینم توی اتاقم ؤ رودرروی بتی که از میانه اش 
نور می تراود بیرون که صدایی از درونش می خواهد بداند آیا بیدارم، هستم اما تا 
هشیاری هنوز راه ست که گیجم ؤ هی چشم تنگ ؤ واتنگ ؤ بازؤ بسته می کنم تا 
به نورؤ تاریکِی سلول عادت کند چشمم که می کند، دکمه ای را از جایی می زنندؤ 
المپ باالسرم تندی بدون مکث روشن می شود، چشمم را می زند اما عادت 
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می کنم به این، حتمن عینهو تمام آن های دیگری که عادتم شدند، از روی تخت 
پایین می آیم تلوتلوخوران می ایستم روبه روی درؤ صدایی گرفته را می شنوم که 
می گوید بیدارم بیدار شدم اما این صدا صدای من نیست، و باز ترس، چنان که 
همان جا قبل آن که صدای غیرخودی ام دوباره چیزی اضافه کند به حرف هاش، 
ترسیده به البه عاجز دست می کشم روی تن زنگ زده ی بت قسم می خورم 
کالمی به زبان نیاورم اما نمی شود، می ترسم، می ترسم صدام را گم کرده باشم ؤ 
برای خاطر همین تندی دوباره به حرف می آیم اما صدا صدای میم عین نیست، 
پشتی ؤ  دیوار  نزدیک  ببر  را  صندلی ات  می دهد  فرمان  در  توی  از  می شنوم 
چشم بندت را هم ببند، روی صندلی یک چیزی افتاده ست ؤ حتم دارم همان 
چشم بندست که گفت، برش می دارم، می روم پی آن  چه گفته اما قبِل چشم بستنم 
می بینم صدایی مثل آوازی که سروش می خواند از طرف های در آمدؤ صدای 
آدمی زاده با صدای لغزیدن آهن ها کور شدؤ جفتی چشم با همان صدا به چشمم 
خورد، پس دریچه های دوتایی این جوری اند، دریچه ی پایینی که دهان از آن 
حرفش را می زند ؤ دریچه ی باالیی که جفتی چشم مراقب رفتارت هستند، رو به 
دیوار ننشسته باز جای دریچه ها عوض شدؤ قبل آن که چشم بند را بکشم روی 
سرم شنیدم گفت رییس االنه می آید یک صحبتی بکند با تو، فقط یادت باشد 
از جات بلند اگر شدی یا چشم بندت را وا اگر کردی هر چه دیدی از چشم 
خودت دیدی، و باز صدای لغزیدن آهن بر آهن که صدای آن هاتف آن سروش 
الهی را می مانست، رفت، شنیدم صدای قدم هاش دور می شود، گفتم چشم ؤ به 
صدایی که صدای خودم نبود شنیدم ادا شد چشم، و این البته آغاز این همه بود

فصل
      از آن جا از آن چشم بنِد نخستین از آن آداِب دیدن ؤ گفتن از آن آییِن 
ستایش از آن آرایِش اتاق به وسایل ناچیز از آن آمدن ها ؤ رفتن هاشان، و صد 
البته از آن صدایی که دیگر صدای میم عین نبود ؤ تنها از حنجره ام بیرون می زد 
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گفتم پس این جا همه چیزش انگاری به تئاتری بزرگ ؤ سنگین نََسب می برد که 
جز باورکردنش باید نقشت را هم درش به درستی ادا کنی وگرنه آسیب می بینی 
که من دیدم، هر بار که چشم بستم زمان از خاطرم پرید ؤ ماندم اصلن کجایم، 
چشم که می بستم آن پومپ پوپوپومپ پومپ های نخستین خواب در سرم پیش 
می رفتند ؤ پس می آمدندؤ من آن صدا را از اعماق حنجره ام می شنیدم که انگاری 
سدی بود در برابر آن همه، صدایی که اول بار بی که بخواهم عینهو یکی حیوان در 
برابر خطرات از خودم بروزش داده بودم ؤ بعدها شد سالحی تا کمتر آسیب ببیند 
میم عین، صدایی که اختیاردارش نبودم ؤ غریزی عینهو حیوانی که همیشه از 
آن فرار می کردم تنها از آدم بودنم دورم می کرد، شده بودم دو تا، یکی خودم، و 
دیگرخودم که وظیفه اش حفاظت از آن اولی بود، و این ها همه از ترسم بود، وقتی 
قرار بود جایگاه اقامتم را تغییر دهند می گفتند مین عین چشم بندت را ببند ، و 
بعد می آمدند زیر بغلم را می گرفتند ؤ کشان کشان ؤ کورمکوری توی راهروهای 
جایگاه  ِگرد  نمی شناختم شان  که  ماشین هایی  با  می چرخاندند ؤ  کوتاه  بلندؤ 
ناشناسی بازی ام می دادند ؤ باز می رساندندم به یک سری راهروی بلندؤ کوتاه ؤ باز 
کورمکوری ؤ کشان کشان زیر بغلم را می گرفتند ؤ تحویل جایگاه جدیدم می دادند، 
و حین این بازی آن یکی میم عین با آن صدای دیگرم تک تک خواسته هاشان را 
اجابت می کرد تا من مشغول خودم باشم ؤ بشنوم بشمرم بو بکشم لمس کنم تا 
بفهمم دوباره باز رسیده ایم آن جایی که اول بار چشم بندم را بسته بودم آخر بوها 
همانی بودند که پیش تر بود حتا خوِد رییس خوِد دربان ها خوِد زندانبان ها حتا 
خود شیث هم تنها میم عین بیرونی ام را فریب دادند که همه شان برای من 
همان چهره ی شیث را داشتند در نام ها ؤ صداهای مختلف، تنها همین بوی 
پیرامونم بود که دروغ نمی گفت ؤ اصرار داشت هنوز هم آن جایی هستی که 
اول بار بیدار شدی همان جایی که رییس آمده بود دیدنت، و رییس خسته بود، 
صدای رییس خسته بودؤ یادم هست صدایی شکست خورده ؤ آرام داشت وقتی 
آمد، اول چیزی هم که گفت همانی بود که شیث در آخر مجبور شد بگوید 



میثم علیپور          329

»ببینید آقای میم عین، ما نمی خواهیم آزارتان دهیم، فقط صالح خودتان در 
این ست که دوست ما باشید ـــ و بعد قدمی زدؤ ایستاد که صدای کاغذ وقتی 
دستی لمسش کند به گوشم خورد، و بعد صدای رییس که پرسید شما خواندن 
دوست دارید آقای میم عین، به کنایه انگار گفت، سر تکان دادم به تایید که بعله، 
صداش گفت دوست من لطفن حرف هاتان را با صدای بلند ادا کنید، به صدای 
جدیدم بلند گفتم بعله رییس من خواندن دوست دارم، صداش به مهربانی گفت 
میم عین لطفن به من نگویید رییس، من رییس افسرهایم هستم نه رییس شما، 
من دوست شما هستم میم عین عزیز، و چنان به دوم شخص جمع خطابم کرد 
که شرمنده شدم اگر خواسته اش را رد کنم، گفتم چشم آقا هرچی شما بفرمایید، 
صداش پرسید میم عین می دانید کجا هستید، گفتم نه آقا، می خواهید بدانید 
کجا هستید، بعله آقا، خب میم عین این جا کمیته مرکزی ضدخرابکاری ست، 
اما من  نداد، گفتم  ادامه  امنیت ست، ولی  یک جایی ست که وظیفه اش حفظ 
خرابکار نیستم آقا، می دانم میم عین می دانم، شما فقط مدتی را این جا میهمان 
ما هستید تا آسیبی نبینید، شما خرابکار نیستید اما بنا به گزارشات ما به خاطر 
وضعیت خاصی که دارید یکی از اهداف آزار خرابکاران می توانید قرار بگیرید، 
می فهمید که آقای میم عین، بعله آقا می فهمم اما نمی دانم چرا، صداش نالید 
میم عین، جوری که گفتم انگاری فرزندی از دست داده را خطاب می کند که میم 
عین حاال برای جزییات وقت هست بیا تا به خودمان برسیم که من به شخصه 
از دیدن شما خوشحالم، این که می بینم این قدر به مطالعه اهمیت می دهید من 
را سر شوق می آورد، همه ی هِم ما هم این ست مملکت از امثال شما غنی شود 
نه این که آزاری برسد به شما حتا در این جا که اگرچه میزبان تانیم اما نمی خواهیم 
جز غم غربت غمی بیشتر احساس کنید دوست من، همه ی هِم من ؤ همکاران 
من همین ست شما کمبودی احساس نکنید، امروز هم خودم به شخصه آمده ام 
که ضمن خیرمقدم، و البته ارایه ی توضیحات درباب اتفاقی که نامنتظره رخ داده 
هدیه ای ویژه نیز تقدیم تان کنم، و الخ، و ممنونم آقا، و آقا واقعن ممنونم از شما 
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که ضمن شیاِف بی اندازه ی این همه ضمیر منفصل ؤ متصِل حرمت، هدیه ای هم 
برایم در نظر گرفته اید، و آقا چه گونه این همه لطف را جواب باید داد، شنیدم 
صدای قدم هاش نزدیک تر شد اما از یک حدی جلوتر نیامد ، شنیدم چیزی را 
روی تخت گذاشت ؤ صداش را بلند کرد که میم عین عزیز امروز که به خوش آمِد 
حضورتان گذشت اما انشاالاله به زودی دیداری ترتیب دهم که به تفصیل گپ ؤ 
گفتی کنیم هرچند که وقت من این روزها خیلی تنگ ست ؤ باید به روزهای بعد 
موکولش کرد، صداش گرمای لذت بخشی داشت که دوست داشتی به تک تک 
کلماتش دقیق شوی، روی تک تک کلماتش مکث کنی ؤ معانی را از انتهای وجود 
بشر  ذهن  که  مرده  معانی  آن  از  حتا  بجوری ؤ  اتاق  فضای  در  منتشرشان 
فراموش شان کرده نیز غافل نمانی، میم عین آن هدیه را که گفتم می گذارم روی 
تختخوابت، امیدوارم از آن خوشت بیاید، و البته که خوشم می آیدؤ چه قدر هم 
لذت خواهم برد از آن، از هدیه ی رییس کل کمیته ی ضدخرابکاری که شهره ی 
خاص ؤ عام خرابکاران کشورست که عمرشان دراز بادؤ جان شان بی دریغ، کتاب 
مستطاب غلط ننویسیم که اگر خودش قابل نداندت تا به شخصه تقدیمت کند 
حتمن دیگرانی این کار را می کنند، آموزشت می دهند، حتا اگر قصوری شدؤ 
دستت نرسید بعِد تشخیص حکمت حتمن توی زندان های کشور به ازای هر 
اتاق یک جلدش را تجویز کرده اند که اگر غلط ننویسیم حتمن غلط نخواهیم 
کرد که اگر غلط نکنیم حتمن این جا نخواهیم بودؤ اگر این جا نباشیم حتمن 
این جا را موزه خواهند کرد برای عبرت آیندگان که بعِد خداحافظی شنیدم در 
را  را کناری زدم ؤ تندی کتاب  روی پاشنه چرخید ؤ رییس رفت، چشم بندم 
قاپیدم، با جلد سبز ؤ عنواِن »فرهنگ دشواری های زبان فارسی، غلط ننویسیم، 
ابولحسن نجفی ـــ به نارنجی، و به نستعلیق که خودش به دشوارخوانِی عنوان 
کمکی شایان می کرد، شروع کردمش به تورق که در صفحه ی یک صد ؤ بیست 
تشویق می کرد از ورق زدن استفاده شود تا تورق که در عربی تورق به معانِی 
فارسِی  معنای  مغایر  این  داردؤ  داللت  برگِ درخت خوردن  یا  ورقه ورقه شدن 
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آن ست که خواندنی بود، ورق ورق می زدم از الف به جیم ؤ از دال به الم ؤ از واو به 
طا ؤ از حا که دیدم نوشته حور یا حوری در معنای زیبای بهشتی، در عربی جمِع 
حوراست، حورا به معنای زن سفیدپوسِت سیاه چشم ؤ سیاه مو که در فارسی 
مفرد گرفته ؤ حوران جمع بسته می شود، پس این توی ذات حوری ست که جمع 
حورا باشد ؤ توی زبان من مفرد حوران، توی ذاتش ست هی شکل ؤ معنا عوض 
کند این حور یا حوری عینهو خوِد معنیش که زن سفیدپوست سیاه چشم ؤ 
سیاه موست برای اعراب ؤ برای من زن سفیدپوست چشم آبی ؤ مو طالیی که روی 
سفیدؤ چشم ؤ موی سیاهش را به تفضیل در مملکت مان داریم عینهو مملکت 
سفیدپوستاِن چشم آبی ؤ مو طالیی که حاال دیگر حوری هاشان تیره پوست اند ؤ 
چشم سیاه ؤ مو مشکِی فرفری، حوری همیشه این جور بی تعادل بوده پس، توی 
ذاتش ست، از عصر قجر که غبغب های زنانه مِد روز بوده ؤ حاال استخوان های 
بیرون زده ی ترقوه که آه حوری آه حور من این جا میهمان بازداشتگاه کمیته ی 
ضدخراب کاری ام ؤ تو داری رنگ ؤ بو عوض می کنی، کتاب ؤ چشم بند را گذاشتم 
روی صندلی ؤ آمدم دراز بکشم چشمی بخوابم که دوباره صدای در بلند شدؤ به 
ناچار جلدی پریدم از جام ؤ دیدم شیث ست، المپ را عوض کرده اند ؤ نور به 
کفایت در اتاق هست، شیث بود، آمد توؤ یک جور نگاهم کرد که ملتفت شدم 
باالپوشی تن نکرده ام، من اما چرا لباس تنم نیست، معذب شدم اما شیث به روی 
خودش نیاوردؤ پرسید حالت که بهتر شده میم عین، نمی دانستم شده یا نه، تنها 
به بهترم کفایت کرده نگفتم بهتر از چی، پرسید حوصله ی میهمان که داری، 
نداشتم اما به ادب خودم را روی لبه ی تخت جابه جا کردم »بشین علی ـــ چیزی 
شده مگر شیث »چرا این جور آمده ای، سابقه نداشته این جور آمدنت ـــ رفت 
نشست روی صندلی، گفت خبر خوبی برات دارم میم عین، خوش خبر باشی 
شیث »خوش خبر باشی علی، چی شده حاال با این عجله ـــ به نظر خوشحال 
می آمد، دست برد از کنار صندلی کیف بزرگی را برداشت ؤ گذاشت روی پاهاش، 
با خودش آورده، ارزش  اتاق بوده یا شیث  از پیش تََرش توی  نفهمیدم کیف 
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پرسیدن هم نداشت که خودش به موقع می گفت، صورتش از شادی برق می زد 
انگار همان شیث خاطراتم ست دوباره نشسته روبه روم، یک جور حس امنیت 
داشتم از بودن کنار این یکی شیث، گفت میم عین می خواهم سرراست بروم سر 
اصل موضوع، و اصل موضوع آن که چند وقتی فهمیده قرار نیست آزادم کنندؤ 
از هرجایی می شنیده بعِد چارساِل حکمم بهانه ای جور می کنند بیشتر نگه ام 
دارند اما دلش رضا نمی داده به این، گفتنش به من هم سنگدلی می خواسته ؤ سر 
همین هم مدتی ست افتاده دنبال کارهام ؤ با رییس چندباری جلسه داشته، 
چندباری هم جلسات توی کاخ دادگستری بوده اما شیث نبوده آن جا، که سرآخر 
بعد چندین ؤ چند ماه بالخره چراغ سبز نشان داده به شرط ؤ شروطی راضی 
شده اند، گفتم خب، خب همین دیگر، حاال که آن طرفی ها کوتاه آمده اند آمدم 
مژدگانی بگیرم، مژدگانیت محفوظ علی بعد آزادی ام جبران می کنم که درآمد 
نه میم عین نمی شود، گفتم چرا علی، »برای همین علی که گفتی، شیثی که تو 
می شناختی چندسال پیش تر مرده، یادت که نرفته ـــ نه یادم نرفته علی، »از 
این در بروی بیرون من علی هستم ؤ نمی شود که بشناسی ام، آن شیثی که تو 
می شناختی حدباالش فقط توی سر تو ؤ توی همین چاردیواری زنده بود، حتا 
برای خودم، بودنم با تو توی این مدت هم درد داشت هم شادی، یک جورهایی 
آخرین  آن  تسویه شدم ؤ  توی خودم  میم عین، خودم  با خودم  تسویه شدم 
شیث هایی که یک روزی وجود داشته هم توی این مدت تمام شدند با تو، با تو 
بودنم بیشتر ؤ بیشتر علی کرد من را تا شیث ـــ آن یکی میم عین داشت سر 
می کشید بیرون اگر مهارش نمی کردم، منتظر ماندم به کجا می خواهد برساند 
این حرف ها را که بعِد مکثی طوالنی در کیفش را باز کردؤ دو تا بسته را دو تا 
بسته ی آبی رنگ را درآورد ؤ کیفش را گذاشت زمین، بسته ها را مثل دو تا بچه 
گذاشت روی زانوهاش، دیگر نیازی به فکرکردن نبود، این دو تا را بهتر از خود 
شیث به یاد داشتم، نسخه های دوگانه ی دوار که شب قبِل جشن اتحاد یادم 
افتاده ام روی  با صورت  بودم که  بودم ؤ دیده  از خواب پریده  هست یک دفعه 
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بودؤ مدتی طوالنی حتمن ک سر ؤ  برده  توالت خوابم  میز  برگه هاش، پشت 
صورتم خیِس عرق بود ؤ جا به جای آن کاغذها که زیر سرم بودند هم از تماس با 
پوستم خیس ؤ مچاله  ؤ کریه شده بودند، بلند شدم دستی به سر ؤ صورتم کشیده ؤ 
زور زدم بیدار شوم، یادم نمی آمد دوار چه اتفاق ؤ اتفاقاتی افتاده توش، از آن 
خیسِی کاغذ هم منزجر شده بودم ؤ دلم رضا نمی داد بگیرمش توی دست، رفتم 
پای پنجره دیدم هنوز شب ست آن بیرون ؤ شهر چه قدر آرام خوابیده، شِب شب 
بود آن بیرون، پرده ها را کشیدم ؤ برگشتم روی تخت، آن یکی نسخه ی دوار را با 
خودم بردم توی تخت، گفتم بیدار می مانم ، به انگشت الی ورق های دوار را تفالی 

زدم که شاید خواب را از سرم بپراند این تفال

در سلـول
            »این ها چی اند علی ـــ نگاهم کرد، می فهمیدم از این که بسته های 
و  را دست گرفته خوشحال ست، گفت می دانی چی ست میم عین،  آبی رنگ 
خالف آن شیثی که همیشه از خاطره ها فراری بود افتاد به خاطره بافی که میم 
عین »پدرم نمی خواست، دلش نبود از شهرستان راهی شویم، هی می گفت 
جنگ خیرش از این صلح بیشتر به ما رسیده ؤ تا لحظه ی حرکت دلش نبودؤ 
ندیدم آماده ی رفتن شود، عجیب بود، آخر ما که این همه از جنگ می ترسیدیم 
چی شد وقتی صلح افتاد از صلح بیشتر از جنگ ؤ از توپ ؤ تانک هاش فراری 
شدیم، نمی فهمیدم، آخر وقتی راه افتادیم خامِ خام بودم ؤ خیلی مانده بود فهمم 
شود به این ها، نمی  فهمیدم، سفری بود این کوچی که تو همه اش از آن می گویی، 
اول هاش پای مان روی جاده بود اما بعد هر چه بیشتر رفتیم راه مان هم از جاده ها 
بیشتر سوا شد تا که آخرهاش دیدم از هر چه جاده ؤ هر چه آبادانی ست دور 
افتاده ایم اما اول هاش فرق داشت میم عین، اول هاش سیاهه ی هر شهری که از 
دور پیدا می شد به تهنیت پدرم را بشارت می دادم ؤ می گفتم که رسیدیم بابا، اما 
چه رسیدنی که رسیدن همان ؤ باز مهیای رفتن شدن همان، همه جا را قبِل ما 
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صلح فتح کرده بودؤ گفتم که، از صلح بود انگار این جور فرار می کردیم، ثانیه به 
ثانیه ؤ قدم به قدم آن ارتباط مابین شهرستان ؤ پدر بیشترؤ بیشتر حالی ام می شد 
که همان چندروزِ اوِل بعِد شهرستان، چندروز چرا، همان لحظه اصلن، وقتی 
سیاهه ی شهرستان ؤ خانه هاش از پیش چشم هامان گم شد موهای پدرم گرفت 
سمت سفیدی ؤ از بعِد آن پدرم آشکاره از پا افتاد، با این که همیشه می گفت 
جهود  ؤ آوارگی جدانشدنی اند از هم اما فکر می کردم از بودنش توی شهرستان به 
یک نیمچه آسایشی رسیده اما خیال باطل، انگاری که این هجرناخواسته باید 
اتفاق بیفتد تا بفهمم آن بیچاره دنبال آسایش که هیچ به آسایش حتا نمی توانسته 
فکر کند، تو گفتی روزِ رسیدنش به شهرستان این را فهمیده که نه آسایش که 
ضعفی ست العالج این که نشسته توی تنش ؤ این جا حتمن آخرین مقصدش ست، 
نگذاشت  غرورش  کند، حتمن  تصورش  مقصد  می توانست  که  جایی  آخرین 
بروزش دهد یا به فکر درمانش بیفتد که تمام ؤ کمال تارؤ پوِد تنش را ضعف از 
آن خود کرده بود، جهود  ؤ آوارگی از هم جداشدنی نیستندؤ این را پدرم بهتر از 
هر کسی می دانست که سال های آوارگی نه فقط خون ؤ جان خانوادگیش را 
خشک کرده بود که چشمش را هم ترسانده بود تا به غریزه بفهمد اگر یک بار 
دیگر جاکن شود از دست می شود که شد اما اول های مریضی اش راه می آمد، 
گاری را من ؤ مادرم می کشیدیم، بعدتر اما بدتر شدؤ مجبور شدیم پشت گاری 
کنار بارؤ بنه بخوابانیمش، امید بهبود که نبودؤ فقط باید به جایی می رساندیمش 
اما کجا، هرکجا که پیش راه مان بود اگر جنگ از پا نینداخته بودش صلح قبِل ما 
رسیده بود آن جاؤ مجبورمان می کردند فقط همان یک شبه را پشت دیوارها 
آن روزها  توی  بیچاره  آن  مداوای  فکر  شویم،  راهی  آفتاب نزده  صبح  بمانیم ؤ 
بلندپروازی بود اما خب شاید باورت نشود که هنوز توی بهشِت آن ایام بودیم ؤ 
نمی دانستیم فردا از چه قرارست، از زمین گیرشدنش ده روز نگذشته خبر آوردند 
جاده هاؤ عبورؤ مرور افتاده دست شورشیون، داشتم دیوانه می شدم، می خواستم 
آن گاری ؤ دارؤ ندارمان را آتش بزنم اما مادرم نگذاشت گفت شاید به کار کسی 
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بیاید ولش کن، هر چیزی را که می شد بُرد ناچاری کول مادرم کردیم ؤ پدرم را 
هم گذاشتیم توی یک کوله ی جادارِ برزنتی ؤ کولش گرفتم، پشت به پشت هم، 
راه افتادیم اما عذاب وجدان گرفته بود من را میم عین از این که پدرم را این جور 
قنداق گرفته می بردم عذاب وجدان داشتم که ای کاش می شد کولش گرفت یا 
گرفتش توی بغل اما نمی شد، این فکرها داشت دیوانه ام می کرد، نمی شد آخر 
وقتی  آتش،  بود  شده  تنش  تمام  که  گرفت  دست  را  بدنش  بلندمدت  برای 
می دیدی لب هاش از فرط گرما ترک برداشته ؤ چنان عطش دارد که مادر تا 
کهنه پارچه اش را خیس می کند بکشد روی لب هاش نامنتظره همه ی خیسی 
پارچه را می مکد از خودت شرمنده می شدی که مگر آن یک ذره پارچه چه قدر 
جلوراه مان  چاله ای  یا  چشمه ای  اگر  نبود،  هم  آبی  گرفته،  خودش  توی  آب 
نمی آمد تا برسیم به دیوار شهر بعدی آب نایاب بود ؤ تو بگو چه قدر آب مگر 
می شد با خودمان برداریم تا کفاف تشنگی اش را بدهد، شرمنده اش می شدم اما 
زود خیلی زودتر از آن چه از خودم انتظار داشتم این ها همه را فراموش کردم، 
آخر از جاده خیلی دور می رفتیم ؤ راهِ ناصاف هم انگاری کوهی بودؤ اضافه می شد 
قدم  پسم  پیش ؤ  تمنا  به  آن جور  مادرم  این که  یا  پاهام  درد  کوله ها،  بار  به 
برمی داشت کفایت داشت تا نشود به چیزی به هر چیزی اصلن فکر کنی یا به 
به  روز چشمم  تمام طول  بود که  باقی  تازه جای شکرش  بسپری،  خاطرش 
را  آن چه  هر  هم  او  می کردم ؤ  نگاه  را  جلورویم  من  که  نمی افتاد  چشم هاش 
عقب سرمان بود، از این که بعدتر چه ها خواهد شد نامطمئن بودم، شده بودم مثل 
می کنند ؤ  ضبط  را  روبه روی شان  تصاویر  فقط  که  فیلبرداری  دوربین های 
نمی توانند حین ضبط کردن هرچی جلوی نگاه شان ست به کار دیگری مشغول 
می فهمیدم ؤ  انرژی  هدردادن  را  فکرکردن  دوربین ؤ  مثل  بودم  شده  شوند، 
می دانستم فقط ؤ فقط باید این راهی را که روبه رویم ست تمام کنم، دو راه بیشتر 
برایم نبود، یا باید باتری دوربین تمام می شد تا خاموش شود یا روشنایی از پیش 
لنز دوربین برود ؤ دوربین مجبور شود تا نبیند، همین، امکان دیگری نمی دانستم، 
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تنها وقتی سیاهه ی دیوار شهری از دور پیدا می شد می دانستم که باید دهان وا 
کنم، اول به نفرین توی دلم صلح را ؤ این که چرا اصلن باید وجود داشته باشد را 
نفرین می کردم ؤ بعد به صدای بلند به تهنیت پدرم را بشارت می دادم که داریم 
به شهری می رسیم، نمی دانستم آیا که می شنود چه می گویم یا نه، پدرم آخر 
جایی را نمی دید، نگاهش یا به آسمان بود که آن هم دور بود یا به راهی که رفته 
بودیم، توی آن کوله ی برزنتی پشت به پشِت من داده بود ؤ چشِم دیدِن پیِش رو 
را نداشت، وقتی مادرم عقب می افتاد پا سست می کردم تا برسد، وقتی می رسید ؤ 
پدرم را می دید در آن حاِل بی چارگی دارد به آسمان ؤ به زمین نگاه می کند 
می افتاد به شیون ؤ زاری، فریاد می کشید که چشمت را بکن از این خاک ؤ این 
هوا، چی دارد که نگاش می کنی، خودت را کور می کنی آخر، چی را نگاه می کنی 
که من نمی بینم، و شیون می کشیدؤ حین فریادهاش هی پیاپی می نالید مرد 
مرد مرد مرد مرد، مادرم آن روزها چشم طمع از زندگی اش بریده بود ؤ تو بگو 
کانهو سنگ فقط راه می آمد ؤ امید نداشت ختم به خیر شود این راه، وقتی آن 
شهر بدون درؤ دیوار را دیدیم هم امیدی نداشت، وقتی رسیدیم سلیمانیه باور 
نمی کردیم این شهر بی درؤ پیکر جرات جادادن ما را توی خودش داشته باشد، 
کی باورش می کرد، خیلی وقت ها حتا فکر می کنم همان بی درؤ دیوار بودنش 
اصلن دلیل جراتش شده بود، شکل سلیمانیه توی صلح ؤ جنگ همانی بود که 
روز اول خودش را نشان مان داد، سلیمانه فقط خودش بودؤ کاری به بیرون 
خودش نداشت، ما که رسیدیم هنوز تابستان بود، اتاقی گرفتیم ؤ مادر جای پدرم 
را انداخت باالسر اتاق ؤ همان شد که پدر از هر چه کارِ شدنی پرهیز کرد، تا 
مجبور نمی شد حتا سر از بالشش بلند نمی کرد، آن قدر ضعیف شده بود که 
می گفتی چشم هاش قدرت تشخیص ندارند، بی آن که چهره اش تغییری کند 
تمام مدِت پاییز ؤ زمستان را خیره مانده بود به بیرون پنجره ؤ به باد ؤ باران ؤ 
کوران پشت آن بی تفاوت فحش می داد اما بوی بهار را که شنید انگار جانی 
دوباره گرفت، آخرهای زمستان می دیدیش از رختخوابش گه گاه بلند می شود ؤ 
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دوری توی اتاق می زند، هنوز هم در عجبم آدم سردؤ گرم چشیده ای مثل او 
چه طور بوی جنِگ دوباره را نشنید ؤ به بوی بهار در راه امید بست، یا شاید هم 
نه، همین بوی جنگ شاید سرحالش آورد، شِب نوروز بود یا شبی از شب های 
حوالی اش که رادیو خبر حمله را اعالم کرد، تمام اتاق به یکباره لرزید، هنوزم که 
هنوزست فکر می کنم از لرزش ستون پشت پدرم چنین لرزی افتاد به خانه، 
جنگ جدیدی از زمین ؤ آسمان راه افتادؤ انگاری جنگ جهانی ست، از تمام 
کشورها سرباز ؤ مهمات بود می ریخت روی سر شهرهای کشور، گلوله بود که از 
پشت بندش  می آمدؤ  که  بود  گلوله  دولت  پنجاه  طرف ؤ  پنجاه  از  طرفی  هر 
خبرهای آدم کشی ؤ قتل، از اهل سلیمانیه آن سال هیچ کس جز پدرم نفهمید 
بهار هزارؤ سی صد ؤ هشتاد ؤ دو دمیده که او هم بی خیال آتش ؤ خمپاره می رفت 
توی حیاط ؤ به آسمان نگاه می کرد، سرش را راسِت آسمان بلند می کردؤ دستی 
را هم سایبان چشم هاش ساعت ها خیره خیره ی آسمان می ماند که جنگ ست 
ابراهیم، و جنگ بود تا که بعدتر همه جا آرام شد یعنی خیلی زود یعنی یک ماه 
نشده یکباره سرؤ صدای جنگ خوابید ولی چه کسی می توانست بگوید جنگ 
تمام شده جز پدرم که یک دفعه افتاد به لرزیدن، تب ؤ لرز، فکر می کردی سرمای 
زمستان را ریخته اند توی تنش، رفتیم پی دوادکتر ولی نبود، شهر از هر چه مرکز 
به  بودند شان  برده  یا  بودند  کرده  فرار  یا  دکترهاش  بود،  شده  خالی  درمانی 
بیمارستان های صحرایی، بیچاره پدرم افتاده بود زیر صدها پتو ؤ روانداز ؤ می لرزید، 
هر دقیقه رنگش زردتر می شد ؤ مادر فقط می شد برایش سوپ ؤ دم کردنی بسازد 
که آدم دمِ مرگ انگار خودش می فهمد بدنش می فهمد رسیده به پایان راه ؤ نباید 
انرژی حیات را زیادی هدر کند، هر قاشق غذا یا هر جرعه نوشیدنی را فرو نداده 
در لحظه پسش می فرستاد، کاری هم از دست ما ؤ از دست خودش ساخته نبود، 
فقط می لرزید ؤ سرخی تنش از دست می رفت تا آن لحظه آن لحظه ی شوم که از 
رادیو شنیدیم صدام را توی روستای زادگاهش از النه ی مرغ ها کشیده اند بیرون، 
سی ام جون دوهزار ؤ چار بودؤ گوش مان به رادیو، هرکدام به جایی از اتاق به 
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تیرک سقف به کنج کج ؤ کوله ی دیوارها به گل نقش های آن فرشی که زیر 
پای مان بود خیره بودیم که گوینده پایان خبر را اعالم کردؤ مارش نظامی پخش 
کردند اما انگارنه انگار چنین صدای خشنی دارد از رادیو پخش می شود، به یکباره 
شنیدم مادرم جیغ می کشد، تا ملتفتش شوم باور کن دروغ نمی گویم باور کن 
اتاق مان به یکباره شد شیون، دویدم آن جا که پدرم افتاده بود، مادرم آن تن 
بی جان را بغل گرفته بود ؤ فریاد می کشید مرد مرد مرد، باورش نمی کردیم ـــ اما 
باورم نمی شد این شیث باشد که گریه می کندؤ فکری می شدم به اشتباه بازپرسم 
را دارم توهم می کنم که پیش روم شانه هاش افتاده به لرزیدن که اصلن یک 
زندانی در این مواقع چه اختیاری دارد از خودش، آیا اجازه داشتم از جایم بلند 
شوم به تسالش، می پرسیدم از خودم آیا این شیث ست یا که علی زندانبانم ست، 
نمی توانستم تشخیص شان دهم این دو از هم کجا جدا می شوند، فقط خیره به 
اشک های بیچاره شیث مانده بودم بگویم علی گریه نکن که تو مردی شیث 

»گریه نکن علی ـــ که دیدم از جا بلند شده ام

یک توضیح کوتاه
                          در قیاس با چهره ی هم سن ؤ سال هاش با این که می دانستم 
کم درد ؤ بی چارگی نکشیده اما صورتش انگاری از آِن آدمی جوان تر بود آن 
لحظه ای که داشت داستان سفرش را می گفت، بارِ اولی بود جای اقرارؤ بازجویی 
پس دادن مجبورم کرده بود گوش کنم، و این فرصتی بود تا به صرافت دقیِق 
چهره اش شوم ؤ خیره خیره تک تک اجزای چهره اش را از هم وا کنم، می دیدم 
گفتی  که  بی سن ؤ سال  باید، یک جور جوانی سیال ؤ  که  آنی ست  از  جوان تر 
ابروها ؤ  مثلن  کرده اند  به خصوصی حاصل  زمان  از یک  را  هرجای چهره اش 
چشم هاش من را یاد ایام دبیرستان می انداخت چنان جوان که نمی شد گفت 
آن  ناشاد  شاد ؤ  خاطرات  نتیجه ی  یا  می کند  نگاهم  امروزی ست  شیث  این 
زمان هایم ست خیره مانده بر من، خیره از پشت ابرها ؤ گرد ؤ غبارهای سالیان 
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سال هرازچندگاهی نگاهش دیده ؤ بعد نادیدنی می شد آن سوی طره های مو که 
یا حداقله موهای شیثی  موهاش خالف چشم هاش موهای شیثی میان ساله 
جوانی از دست داده بود، مات ؤ کم پشت ؤ میانه سال، شانه اش نکرده بودؤ با دست 
هی پسش می فرستادؤ عقب می بردش، دیگر نه آن روشنی کودکانه را داشت ؤ 
نه آن بشاشی ایام جوانی ؤ نه آن وقار روزهای مجری گریش را، انگشت هاش را 
شانه دندانه می کرد تا موی مات ؤ کم پشِت میانه سالش را مرتب کند، البت که 
دست هاش همیشه الغر بودؤ حاال عالوه بر الغری یک جورهایی نحیف هم به 
نظر می آمد اما نبود، وقتی حرف می زد نگاه می کردمش چه طور دست ها را به 
باالترین توان ممکنه تکان می دهد ؤ چشم هاش چه طور می درخشند ؤ لب هاؤ 
دندان هاش چه طور مردانه عرض اندام می کنند، لب ؤ دندان ؤ ترک های لبش، و 
ایضن پایین چهره اش آن فک مردانه آن جور که شیِث سال های لندن در یادم 
مانده بود یک فک مردانه ؤ جذاب که هنوز هم از آثار آن زردمویی ایام طفولیت 
اثری در ته ریش چندروزه اش هست اما شیث عادت به ته ریش نداشت آن وقت ها، 
هر روز صبح با صدای بلند آواز سرمی داد ؤ ریشش را قیژقیژقیژ می تراشید اما 
خب عادت ها عوض می شوند اما خب چهره ها چه طور تغییر می کنند، خب در 
که گوش های شیث  این جور  می شود  بی زمان  اما چه طور چهره  زمان،  طول 
نامتعارف شده اند، شیِث با این گوش ها را چه کسی به یاد دارد، چیزی بزرگ تر ؤ 
پیرتر از تمام زمان هایی که در خاطرم هست، اصلن این کدام شیث ست، اصلن 
چه طور چهره بی زمان می شود، می مانم چه باید بگویم که انگاری پیش تر هم 
این ها را پرسیده ام از خودم اما کی چه قدر پیش تر از حاال که من مدت هاست 
این جایم پس کی، توی خبرگزاری آیا، نه، نه آن قدرها دور، پس کی، حتمن قبل 
دستگیری ام اما خب چه وقتی کجا، توی هتل آیا، نه، پس توی جشن، نه، توی 
شهرستان هم که نه، توی کافه چه طور، شاید اما، اما نه، من اما مطمئنم توی 
کافه بوده توی کافه ی صدپله، یادم می رود آن جا، آن جا، قبِل آن که از کافه بزنیم 
بیرون، عجیب بود، کافه چی اولش که رسیده بودم گفت کافه تعطیل ست اما 
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پُِر آدم بود صدپله، آدم هایی که می شناختم شان ؤ آدم هایی که  آن وقِت شب 
نمی شناختم، و این یکی اما کنایه ای داشت توی خودش که هان میم عین تمام 
این سال ها که نبوده ای یک عده ی جدید آمده اند روی کار بی که به بودن ؤ نبودن 
تو حتا وقعی گذاشته باشند یک عده جواِن تازه سال ؤ زنده رسیده اند که از لطافت 
اندام هاشان  موهاشان می شود فهمید جوان اندؤ خالف صداهای سنگین شان، 
خبر از طفولیتی تازه گذشته می دهد اما حرفم به این ها مربوط نیست، روی 
سخنم با آن یکی هاست آن هایی که پیش تر هم شناس بودند به وضوح می شد 
گفت تغییر کرده اند تو گفتی تک تک شان را با کیسه های آرد کتک زده باشند، 
از  نازکی  قشِر  تک تک شان  موهای  روی  دست ها ؤ  سر ؤ صورت  ؤ  پوست  روی 
سفیدی شاید هم ماتی نشسته بودؤ در قیاِس با کافه چی دچار حِس کهولت شده 
بودند یا آن چیزی که بهش می گویند پیری زودهنگام، رفقایم، رفقایم را چیزی 
در خودش کشیده بود، پوست هاشان را، بی فروغی نگاه هاؤ میان سالگی موهای شان 
را، اصلن همان که گفتم،  را، عنق شدگی ؤ کج خلقی ؤ بی حالتی دماغ های شان 
همه ی دوستانم را با کیسه ی خالی آرد انگار کتک زده بودند، یعنی پیر شده 
بودیم آیا، پس چرا کافه چی فرق داشت، نمی دانستم، آخِرشب رفتم پشت کانتر، 
اگر اشتباه نکنم داشت امورات کافه را راست ؤ ریس می کرد، حواسش به من 
نبود، صداش کردم »کافه چی ـــ متوجهم شد، پرسیدم راستی داستان چی ست، 
را  این ها  و مسیر دستم  گفتم همین ها،  عین،  میم  داستان چی  دیگر  گفت 
معلومش کرد »این ها که سنی ندارند کافه چی، چرا این جوری شده اند ـــ نگاهی 
انداخت به آدم های کافه، دیدم واقعن اما خودش فرق دارد، انگار نه انگار این همه 
سال گذشته، همان بود که بود، در جوابم پرسید میم عین دنبال چی هستی تو، 
به  به میزها ؤ  انداختم  نگاهی گذرا  گفتم هیچ چی کافه چی، گفت پس چی، 
آدم های نشسته پشت هر میزؤ گفتم نگاه »این ها همان هایی که آن ایام بودند 
نیستند، چه طور بگویم کافه چی، انگار پوست شان را ازشان گرفته ای ؤ به جاش 
جاشان کرده ای توی ملحفه ـــ یک مکثی کردم ؤ بعد گفتم دقیقن برعکس تو 



میثم علیپور          341

کافه چی، کافه چی هم عینهو شیث انگار عمری برش نگذشته باشد که بلعکس، 
عمر معکوس ؤ بی ترتیب برش اثر کرده بود »یک نگاهی به این ها بکن یک نگاهی 
هم به خودت، به نظر آیا فرقی بین تان نیست ـــ دوباره، و این بار به افسوس 
نگاشان کرد آهسته آهسته از روی چهره ی هر کدام به آرامی گذشت تا رسید به 
من، ماند »خیلی هم فرق ست بین من ؤ آن ها اما اشتباه می کنی تو میم عین ـــ 
چرا کافه چی چرا اشتباه می کنم، کافه چی دستم را گرفت برد یک گوشه ای ؤ 
نشستیم »تو اشتباه می کنی میم عین، ای کاش جور دیگری هم می توانستی نگاه 
کنی به این ها ـــ و سکوت کرد، شب بود ؤ سکوتش توی کافه طنین انداخت، دور 
هم  من  سر  توی  حتا  دیوارهاش،  درون  پشت شان،  نشسته  آدم های  میز ها ؤ 
سکوتش منعکس شد تا بعِد نفسی عمیق بگوید میم عین »راستش را بخواهی 
دیگر من تمام شده ام، نه امروز که مدت هاست رسیده ام تِه خط، این که می بینی 
جوانی  نیست،  من  حاالی  جوانِی  روبه روت،  نشسته  شور  شرؤ  پر  جوانی 
آن روزی ست که سوت پایان را کشیدم، تو اشتباه می کنی میم عین، اشتباه 
می کنی تو رفیق ـــ اصرار می کرد که اشتباه می کنم که کافه صدپله روزها ؤ 
سال های آخری را تعطیل بوده »شاید تو تا امروز نمی دانستی اما انگار وقتش 
رسیده تو هم بفهمی ـــ و خندید »البته یادت باشد این ها را نگذاری به حساِب 
بخِت من که این ها ربط به گه بودن ایام دارد نه گه بودن شانس من رفیق، من 
خیلی هم خوش شانس بودم صدپله راه افتاد اما خب بدون آن که حواس مان 
باشد همزماِن  صدپله یک چیز دیگری هم راه افتاد، متروـــ مترو، قطار زیرزمینی، 
پروژه ی مشترک دولت ؤ شهرداری »این جا که راه افتاد آن ها هم شروع کردند 
که  بود  ریل ها  نوبت  هم  بعدش  وصل شان کردن،  به هم  تونل زدن ؤ  شهر  زیر 
جاگذاری شد ؤ بعد نوبت آن خرک تک چشم ؤ هزارپای دجال که ُهَشش کردند ـــ 
جوری گفت ُهش ؤ جوری دجال گفت که گفتم آخُرلزمان شده دارند به صور 
می دمند، گفت قطار زیرزمینی هم راه افتاد میم عین اما استارت که کرد دیگر 
خود شهرداری هم نتوانست جلوش را بگیرد، دیوانه شد، عین تورشده ها افتاد زیر 
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شهرؤ هر چه جلوتر رفت بازهم خواست، دوباره براش زمین کندند اما نماند، باز 
هم خواست، برخالف صدپله که چیزی نمی خواست ؤ جایی نمی رفت آن خرِک 
تک چشم همه جا می رفت ؤ باز هم می خواست تا که یک روز چند نفری آمدند 
این جا، آدم وارؤ کت شلوار پوشیده، آمدند که آدم این کافه کی هست، حاال کافه 
خالی بود خالیِ خالی، فقط من بودم ؤ خودم، گفتم کافه چی منم، گفتند چند 
دقیقه وقت دارید، گفتم بعله بفرمایید، نشستند »آن یکی شان که آدم تر بود 
نشست روبه روم ؤ باقی شان نشستند بین مان، بی حرف ؤ بی کالم یک کاره درآمد 
که کافه ات چند، گفتم چی چند، گفت کافه ات آقای کافه چی، برای اولین بار از 
دهان یکی انگار کردم کافه چی فحش ست اما بروز ندادم، گفت قیمت کافه تان 
که پریدم توی حرفش، کی خواسته کافه بفروشد، گفت شما درست می گویید 
آقای کافه چی اما خب یک مشکلی پیش آمد کرده یک مشکلی مشکلی که، هی 
می گفت مشکل ؤ هی می گفت توضیحش سخت نیست اما نمی گفت که چی که 
داستان از چه قرارست ـــ آخرش اما نالید که آقای کافه چی مشکِل ما کلیدش 
بود  رسیده  مترو  که چی، هیچی، گسترِش خطوِط  ورورور  دست شماست ؤ 
برای  ویژه  ایستگاه  ویژه ؤ یک  احداث یک خط  آماده ی  این جاؤ می خواستند 
دانشگاه شوند، تا حرفش را بزند جان َکند، هی راه ؤ بیراه رفت بگوید متاسفانه، 
که متاسفانه این مسیرؤ این کافه با هم تالقی کرده حاال نه فقط در مسیر که 
حتا در عمق، و نتیجه ی فنی اش این که کافه ی شما آقای کافه چی دقیقن نیفتاده 
روی مسیر مترو که افتاده دقیقن روی ریِل ایستگاه ما، گفتم خب که چی، گفت 
همین دیگر، اگر ممکن ست بیایید جای کافه را ببریم یک جای دیگر، مثل اولش 
اما نگفت چند، گفت هرجا را انتخاب کنید شهرداری برای تان آماده اش می کند، 
خب نظر شما چی ست، گفتم عجب پس ضررؤ زیان من چی، انگار آماده باشد 
گفت علی لحساب بفرمایید تا بعد برسیم به قرارداد، و منتظر شد جوابش قشنگ 
بنشیند به جانم، نشست، یک سیگاری گذاشتم کنِج لبم ؤ آمدم آتش کنم که 
دیدم کبریتی فندکی همراهم نیست، بلند شدم پی آتش که تندی گفت خب 
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نظرتان آقای کافه چی، کفری شدم گفتم هیچی، گفت چی هیچی، گفتم همین 
دیگر، هیچی، ِهری، و یک تشدید قرایی هم گذاشتم روی ر، هرری، دیوانه 
شدند، کلی دادؤ بی دادؤ میزؤ صندلی کوبیدن ؤ هشدارؤ لُُغز که گفتم آقای آدم 
گفتم که هرری، آتش گرفتند اما رفتند، به خودم گفتم هان کافه چی رفتند اما 
برمی گردندها، و همان وقت فهمیدم رسیده ام ته خط اما خب نمی دانستم به آن 
زودی ها ته خط را نشانم می دهند که همان شبش آمدم بروم، همه هم زودترش 
رفته بودند ؤ برعکس همیشه تنها بودم، همین که رسیدم باالی صدپله یک چیزی 
از هوا شپلخت خورد توی سرم ؤ بیهوش شدم تا صبح، که صبح دیدم یکی من 
را کشیده آورده گذاشته اول پله ها، احتمالن همانی که بعدترش برام آب آورد، تا 
لیوان را داد دستم الجرعه سرکشیدمش، دیدم در را نامردها از لوال درآورده اند ؤ 
از وسطش غر کرده اند، داشتم می مردم اما همانی که آب آورده بود آرامم کرد، 
بلند شدیم رفتیم توی کانکس نگهبانیش چای ؤ نانی زدیم ؤ بعد پیک نیکیش را 
آتش کرد دو تا بست چسباندؤ حالم که جا آمد آمدیم توی کافه »چشمت روز 
بد نبیند رفیق، شده بود میدان جنگ، بی مروت ها رحم نداشتند که، همه چیز را 
خردؤ خاکشیر کرده بودند، دیدن کافه توی آن شکل به هم ریختم انگار تمام شوم 
انگار سوت پایان را کشیده اندـــ و ادامه داد که همین شد از آن روز تا به حال از 
کافه بیرون نرفتم، و خندید، رنگ آفتاب به خودش ندیده پوستم، و خندید که 
برای همین ست رنگم نرفته مثل این ها، بیچاره ها آن قدر آفتاب به شان خورده 
رنگ شان پریده، و باز خندید، حاال باز خدا پدر آن نگهبان را بیامرزد، برای آن که 
شر را بخواباند رفت یک چندتایی کارگر آورد جلوی پله ها را دیوار کشید ؤ عوضش 
توی دیواری که بین ما ؤ سایت بود سوراخی َکندؤ گذاشت تا بچه ها ازش رد 
شوند »میم عین اما می دانی ـــ نه نمی دانستم، سری به عالمت آن که نمی فهمم 
تکان دادم تا خودش بگوید که این ها همه اش تا امروزفرداست، فرداپس فردای 
جشن اتحاد قرارست بیایند کلنگ افتتاح یا چه بدانم گلنگ احداث ایستگاه را 
بزنند، متوجه می شوی که، نهایتش آن روزست اما خب »من از آن روز کذایی تا 



344          دوار

امروز روزی به روزهام اضافه نشده ـــ این ها اما فرق می کنند، این ها هر روز 
یک روز ؤ شاید یک سال به زندگی شان اضافه می شود میم عین »این یعنی خود 
زندگی ـــ این که هر لحظه نزدیک تر شوی به آخِر کارت، این زندگی ست نه مال 
من که مدت هاست تمام شده، این ها را ببین، ندیدی مگر چه طور حرف می زدند، 
همین مردمی که عمر آن طور به شان لگام زده دیدی چه طور حرف می زدند، 
کرده اند،  خودشان  ماِل  همین حاال  را  فردا  می شوی  مطمئن  که  یک جوری 
کافه چی راست می گفت، فرداش دقیقن همان جوری بود که ُمرده کافه چی گفت، 
آخرش اما گفت من فردا نمی آیم میم عین، توی این همه مدت این جا عین گورم 
بوده خب حاال که قرارست واقعن گورم شود ترجیحم این ست برای همان آماده 

شوم، البته نمی دانم آمد یا نه

روز جشن
                تا آن جایی که خاطرم یاری می کند روز جشن همه را یعنی خیلی ها 
را دیدم اما کافه چی نبود، خاطرم هست از یک جایی به بعد کوچه به کوچه رفتم، 
هی از راه ؤ بیراه ؤ از کوچه پس کوچه تا از راه های مصوب فاصله بگیرم، عمومن 
این چنین میدان هایی را برای راهپیمایی ها انتخاب نمی کردند، عمومن از میدان 
مرکزی شروع می شدؤ می رفت سمت غرب اما نمی دانم چرا جشن اتحاد ملی را 
گذاشته بودند آن جا، یک چند کیلومتری فاصله بود میان شان، و احتمالن مردم 
تا این خرق عادت را هضم کنند نیم ساعت یک ساعتی طول می کشید، وقتی 
رسیدم میدان مرکزی متوجهش شدم، یکی یکی یا دسته دسته آدم از هر طرف ؤ 
هر معبری می رسید به میدان ؤ می ماند با خلوِت بی جشِن میدان چه کار کند که 
این را البته مسوولین برگزاری جشن اتحاد در نظر گرفته بودند، تا کسی می رسید 
با  بیچاره ؤ  آن  به  را  خودش  می رساند  سرعت  با  یونیفرم پوشیده  آدم  یک 
دست کشیده ؤ انگشت اشاره اش راه را نشان شان می داد که از این طرف اگر بروید 
تا بیست دقیقه ی دیگر می رسید، و این جوری حِد فاصل میدان مرکزی ؤ میدانی 
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که قرار بوده آغازگاه جشن باشد پر شده بود از آدم هایی با چهره های خسته، از 
دیدن شان حس خوشایندی بهم نمی ماسیدؤ این شد که گفتم از هر بیراه ؤ 
کوره راهی بروی بهتر تا از این مرده راه، پیچیدم توی فرعی، بهتر هم شد، به 
میدان جشن که رسیدم هنوز خبری نبود، نه آن چنان که باید شلوغ بودؤ نه 
هنوز برنامه ای آماده کرده بودند، حتا غرفه های شربت صلواتی که سر هر معبری 
دوتا ازشان جاگذاری شده بود برخالف آن چندروزه خلوت بود، نگاهم تا برگشت 
سمت مرده راه یکهو خوفم گرفت یکهو از انبوهی آدم های توش که خیابان را 
سیاه می زد خوفم گرفت، سکوت بود تمامش، تو بگو ساکن انگار تکان نمی خوردند 
عینهو جنگل آن جنگلی که به مکبث بشارتش را داده بودند سیاه وسیع ولی 
بی حرکت، خوفم گرفت ؤ مات ماندم که یکی انگار یکی که از آن طرف ها می آمد 
دلش به حاِل نگاهم سوخت ؤ گفت خسته شدن آقا، اما ناغافلی بود صداش ؤ 
نفهمیدم چه گفته، تو گفتی فقط صدای بوقی شنیدم ؤ بس، گفتم چی، و نگاش 
کردم، دیدم پیرمردی قوزی ست که به اتکای عصای چوبی اش می رسد، گفتم 
چی گفتین، گفت آقا همشون آدمن اما خسته شدن فقط نشستن، گفتم آهان، 
و باز نگام رفت سوی مرده راه که جنگلی از آدم های آماده از مردم از شاخه که 
د وباره صدای بوق شنیدم ؤ ناغافلی برگشتم آن جا را که با پیرمرده حرف زده بودم 
ببینم تا ببینم دیگر چه می گوید اما کسی به آن قیافه ؤ آن قامتی که در یادم 
مانده بود نبود، نه، نبودؤ خوفم گرفت، از آن بیراهه که می آمدم جابه جا دوستان ؤ 
همکاران ؤ کلی چهره ی آشنای دیگر دیده بودم ؤ گه گاه حتا ایستاده بودیم به 
حرف زدن، میان شان چهره ای نبود از نگرانی سرخ نباشدؤ انگاری خون جای 
قلب ها سرازیِر سرها ؤ صورت هاشان می شد، تا به هم می رسیدیم یکی بود بپرسد 
همه  تو،  مثل  هم  ما  »ِخیَرست،  بشنود  جواب  و  بشود ـــ  قرارست  »چی 
منتظریم ـــ من هم یکی مثل همه، رفتم توی میدانگاهی، بزرگ بودؤ برخالف 
میدان مرکزی که گنبِد آینه کاری داشت تمامش سبزه کاری ؤ درخت کاری شده 
بود با چندتایی حوضچه ؤ یکی تپه سنگی که روش سکویی ساخته بودند دو سه 
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متری از خارا تا مجسمه را بگذارند روش ؤ ُشکوه مجسمه را دوصدچندان کنند 
که آخر اسطوره ی زبان فارسی را آن جا آن باال گذاشته بودند ایستاده محکم 
پرجذبه شاعر، و برخالف شاعران که همیشه نیم تنه یا سردیس یا نقش برجسته 
نمایش داده می شدند این یکی را تمام قد با کتابی سنگی به قطِع شاهی در دست 
کارکرده اند که ایستاده محکم ؤ پرجذبه دارد به روبه رو به جای نامعلومی نگاه 
می کند، نگاش می کنم، مجسمه ی کوچکی عینهو فرشته های تپل ُمپل کلیسایی 
ازش آویزان ست، خنده ام می گیرد که فرشته به نظر پسرست ؤ شاعر آن جور که 
افسانه ها گفته اند فقط یکی دختر داشته، که اصلن هزارسال پیش آدم فقط یکی 
هنوزم  که  بماند  دختربودنش  حاال  داستانی ست  خودش  بچیند  بکاردؤ  بچه 
هنوزست آدِم دختردار را صدا می کنند ابتر، آن وقت هزارسال پیش ببین همین 
دختر چه دستاویزی که دست اعدا نمی داده، عدو عدوست خب، چه به میدان 
فردوسی بگوید فیشرآباد، چه دم بدهد به دم دخترداشتن اش، اصلن همین 
مجسمه اصلن، طعِم طعنه ای فروخورده آیا پنهان نکرده توی خودش، که این 
پدرِ شعر ؤ فرهنگ ایرانی که خوِد ایران مثلن، خودش زنانه نامی ست ؤ آن وقت 
این فرشته ی تپل مپل مسیحایی را پسر ساخته اند، الالهواعلم، رفتم زیر مجسمه ؤ 
ایستادم به تماشا، میدان شروع کرده بود شلوغ شدن، آن جنگل خسته بی که 
توجهی جلب کرده باشد رسیده بود بیخ گوشم ؤ داشت همهمه می کرد، واقعن 
آیا بشارتی در آن بود، از مجسمه َکندم ؤ افتادم به باالؤ پایین کردن جمعیت، از 
این سوی میدانگاهی به آن سوش می رفتم ؤ عاجز از تشخیص این چهره از آن 
چهره، که خب عجز شیرینی بودؤ من نیامده بودم خبررسانی، عجب، پس برای 
چی برای چه کاری آن جا بودی میم عین، نمی دانم، بودنم شاید قوت قلبی بود 
برای آن همه آدم دل نگران که توی ُدورچرخیدن هام می دیدم شان، انگارکه ندانند 
به چه کاری آمده اند که نمی دیدم کسی با کسی حرفی بزند یا جمعی شوند که 
فقط همهمه بود همهمه ای شنیدنی ناشنیدنی باالسر آن جنگِل جمع که ساکن 
می گشت، فقط همهمه بود که غریو فریاد گوشخراشی از یک طرف میدان بلند 
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شد ؤ با سرعتی یک نواخت ؤ آرام آمد از من گذشت ؤ رفت آن سوی میدان ؤ رفت 
خاموش شد، همراهش صدایی دیگر صدایی که رعدی باران زا را می مانست از 
آسمان باالسرمان آمدؤ باراِن کاغذهاش شروع کردند باریدن، خیلی بودند، با 
صرافِت  به  اگر  می خوردند ؤ  صورت هامان  سرها ؤ  به  یکی یکی  نسیم  سرعت 
گرفتن شان درنمی آمدی می ریختند کف خیابان ؤ زیر پاها، به صرافت شان هم 
نیفتادم ؤ نگاه کردم آن دو هلیکوپتری که کاغذها ازشان می ریخت نرم نرمک دور 
می شوند، سرگرم تماشا به فشارِ ازدحام بفهمی نفهمی بُرده می شدم کنار یکی از 
آن چندین ؤ چند غرفه ی صلواتی که شربت می دادؤ به دیدن رنگ سرخ ؤ نارنجی 
لیوان ها دهانم تخت شد، لیوانی گرفتم ؤ تا آمدم سر بکشم یکی ناغافلی گرفت 
به شانه ام ؤ شربت سرریز کرد روی روبه رویی ام، گه، آنی که لباسش خیِس شربت 
برود شرمنده گفتم  از دستم  بی که وقت  نگاهم کردؤ من  برگشت  بود  شده 
ببخشید آقا واقعن ببخشید، لبخندی به پهنای صورتش در جواب نشانم دادؤ 
چشم بست گفت فدای سرت، و دوباره آن لبخند را دیدم ؤ دیدم سرگرداند رفت، 
حداقله  ناقابل  جرعه ی  یک  باید  بود ؤ  تخت  تخِت  دهانم  بودم،  شده  شوکه 
می نوشیدم اما آن چهره ؤ آن لبخندش به جایی به کسی به اتفاقی ؤ به حادثه ای 
شاید به یکی گم خاطره یا هرزخاطره اصلن به کجا داشت حواله ام می داد که یادم 
نمی رفت به آن، نگاش کردم، به پشتِ سرش به موهاش خیره ماندم که توی 
جمعیت از من دورتر ؤ دورتر می شدؤ ماندم چه کار باید کرد، چیزکی تِه لیوان 
مانده بود ؤ التماس می کرد تنم آن را هم ازش دریغ نکنم، آیا می شناختمش، آن 
کسی که لبخندش فقط چند لحظه بر من ظاهر شده بود پیر بود یا جوان، دلم 
می خواست بدوم پشت سرش دستش را بگیرم ؤ بگویم آقا من شما را کجا دیده ام 
که حاال توی خاطرم نیستید، یاد کسی را توی خودش داشت اما کی، تشنه 
بودم، گفتم میم عین المصب یک جرعه خب بنوش ؤ برو، دستم را گرفتم باال اما 
چیزی دستم نبود، لیوان چه کار شده بود، یعنی افتاده بود توی آن شلوغی آیا، 
یعنی نبود، گفتم پس به فال نیک بگیرمش، و گرفتم، آمدم راه بیفتم اما دیدم 
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کدام طرف کدام فال نیک که هر چه چشم می چرخانم معلومم نمی شود کی به 
کی ست، تف، وقتی گم کنی چیزی را انگار همه چیزی می شود یک سایه ای از 
آن، تف، جوان بود یا پیر، نفهمیدم آخر آن لحظه من آن لبخندش را فقط دیدم، 
افتادم،  راه  صلواتی،  چادرِ  یکی  آن  سمت  شاید  نمی دانم  رفت،  طرفی  کدام 
آن جایی را که حدس می زدم آن طرفی رفته باشد نشان کردم ؤ راه افتادم اما به 
هر قدمی چپ می شدم ؤ با قدِم بعدیش راست می رفتم انگاری که توی دریا، 
عقب بودم ؤ تا قدمی برمی داشتم آن  قدر جلو رفته بودم که بگویم پیداش کرده ام 
حتا دست دراز می کردم ؤ می خواستم بگیرمش که دریا انگاری دریای طوفان زده، 
گمش می کردم ؤ با امواج کشیده می شدم یک سوی دیگری، می خواستم فقط 
زنده بمانم ؤ آن تخته پاره را حتا نشان می کردم اما دریا دریای طوفان زده، هر 
موجش می کشاندم یک سویی ؤ تخته را یک سویی دیگر که حتا گه گاه به هم 
می رسیدیم اما رسیدنی نه آن چنان رسیدنی که دیدم رسیده ام پای تپه سنگی 
عینهو طوفان زده ای که بیفتد روی ساحل، تکیه دادم به انبوه سنگ هاش تا 
نفسی تازه کنم ؤ سنگ ها سرد ؤ سفت بودند، دستی کشیدم بهشان ؤ از خشونت 
بافت شان روی پوستم حس خوشی نشست توی تنم انگاری جان دوباره گرفته ام، 
گرفتم از سنگ ها ؤ پاره سنگ هاش ؤ تندی رفتم باال ؤ باالی سکوی خارا ایستادم 
کناربه کنار مجسمه، قدش از من بلندتر بود، سر بلند کرده از زیر چانه اش دیدم 
که چه پرداختی شده ریشش، خشکم زد، آخر چنان انبوهِ تاب دارِ ریش هاش را 
لطیف کرده بودند که می خواستی با هر نسیم تک تک تارهاش بلغزند روی هم، 
خشکم زد اما از ترس از ترِس آن که بیفتم یکی یکی پاهام را سراندم توترؤ دست 
انداختم روی شانه اش که ناغافلی ترس تندی از کف دستم لیز خورد توؤ یک آن 
اگر نهیب نزده بودم خودم را که بپا، از ُهول ممکن بود ول شده پرتاب شوم کف 
میدانگاهی، همه اش هم تقصیر همین پرداخت ظریف مجسمه ساز بود که سرؤ 
صورتش را چنان ساخته انگاری آدمی واقعی ست ؤ وقتی دست انداختم روش 
دستم نشست روی پوست ؤ گوشِت گرم ؤ زنده ی آدمیزاد ؤ ذهنم رفت پی آن که 
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چه طور می شود توی مجسمه حیات را بازنمایی کرد، و شاید حتا ترسیدم که 
این همه سال پس این مجسمه نبوده ؤ یکی شبیه ما آدِم زنده بوده که خب همین 
لحظه بود خودم را نهیب زدم بپا، هرچند اگر صداش نبود ممکن نمی شد، اولش 
از وهمی که با من بود نفهمیدم چی گفته، پرسیدم چی، یا شاید نپرسیدم ؤ 
خودش دوباره تکرارش کرد »تو ِکی آمدی باال ـــ ترسم را خورده جواب دادمش 
همین حاال، صدا از پشت مجسمه می آمد، شنیدم که خوب ست »حاال مواظب 
باش نیفتی ـــ گفتم اوکی، صداش گفت حاال چرا این جوری وایسادی، چه جوری، 
صدای پشت مجسمه گفت چرا سرت را کرده ای توی دل ؤ روده ی مجسمه، مگر 
نیامده ای بهتر ببینی، آمده بودم ببینم، بعله، پشت مجسمه گفت خب، پس 
حواست باشد نیفتی، روی سکو بچرخ ؤ بعد دستت را مثل من از باال ؤ از بغل مهار 
کن روی این، کردم، هر چه گفت را کردم ؤ دیدم آن فرشته ی کوچک کلیسایی 
افتاده زیر پام، یک پایم را گذاشتم روی سرش ؤ تکیه دادم به مجسمه، صداش 
نگاه کنم،  یادم آمد  تازه  اوکی شدی حاال، شدم، خب چی می بینی،  پرسید 
چرخی زدم روی جمعیت، گفتم عجب جمعیتی جمع شده، میدان تمام ؤ کمال 
سیاهِی سر آدم ست، از هر معبری تا چند صدمتر فقط آدم ست که جمع شده، از 
دور هنوز هم دارد آدم می آید اما به نظر جمع دیگری هم هست، جمعیتی که 
انگاری منتظرست ؤ دارد توی خودش ؤ توی آن جاها که ایستاده وول می خورد ، 
که این ها را اما نگفتم، نگفتم از توی این همه سر که زیر پایم اند تنها بعضی شان 
این  منتظرند که مشوش اند ؤ می خواهند  تکان می خوردندؤ  توی خودهاشان 
کارناواِل هزاررنگ زودتر آنی شود که می خواهند که از همین باال هم می شود 
تشخیص شان دادؤ اصلن نیازی به دیدن ظاهرهاشان نیست، همه جور آدمی 
توی شان هست ؤ آن ها را از آرزویی که بر سرهاشان فراز شده می شود شناخت 
که همه شان آمده اند یک جور دیگری این جشن را تمام کنند اما صاحب ذوقی 
نیستند حتا نمی خندند، پشت مجسمه گفت این صدا صدای چیه، چی، پشت 
مجسمه انگار به جایی اشاره کند گفت این، گفت از کجا می آید این صدا، گفتم 
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از پایین چندتایی کاپرا دارند می آیند باال توی جمعیت، یک چندتایی هم بلندگو 
روی کاپراهاست دارند مارش نظامی پخش می کنند ؤ به کم ترین سرعت ممکنه 
توی جمعیت جلو می روند، پشت مجسمه گفت پس دارد شروع می شود، چی، 
پشت مجسمه گفت جشن اتحاد ملی دیگر، مگر ندیده ای تا به حال، نه ندیده ام 
قرارست چه کار کنند، پشت مجسمه تعریف کرد که این ماشین ها می آیند به 
را  بشود جمعیت  فاصله ای که  با  راه می افتند سمت مقصد ؤ هرکدام  ترتیب 
ساپورت کرد جلو می روند ؤ آهنگ های مهیج پخش می کنند ؤ روی سر مردم 
گالب می پاشند ؤ شکالت پخش می کنند ؤ جمعیت هم همراه شان راهی می شود  ؤ 
شعارهای مناسب هر مراسمی را بلندبلند سر می دهد تا آخرش که بعِد پذیرایی 
هر کسی برود پی زندگیش، آهان، گفتم پس جشن شروع شده، شنیدم صدای 
پشت مجسمه گفت آره، یک جوری گفت آره که فهمیدم زور می زند از مجسمه 
برود پایین، نگاه کردم ؤ دیدم جوانکی کانهو گربه پرید روی چمن ؤ به دو رفت 
پی ماشین ها ؤ توی جمعیت گم شد، برگشتم جمعیتی را که دور میدان بود مرور 
کنم، جنگل داشت از هم وا می شد، آن ها که آماده بودند یکی یکی از شرق میدان 
پشت ماشین اولی راهی می شدند، باقی شان هم آرام آرام درجا تکان می خوردند 
تا جا وا شود ؤ از قافله عقب نیفتند، تک ؤ توک فقط تک ؤ توک هر سوی میدان 
می دیدی کسانی هنوز سر جاهاشان باقی مانده اند ؤ در هجوم جمعیِت حامِی 
جشن پشتِ هم تنه می خورند، از آن باال نگاه می کردم شان حتا دلم برای شان 
برای شان  باز دلم  را می دیدم  تنها موهای فرق سرشان  می سوخت، منی که 
می سوخت، توی هر تنه ای که می خوردند می دیدم عینهو درختچه ها که پاهاشان 
در خاک ثابت شده تنها از باال از آن جا که شاخه برگ ها هستند، بستگی داشت 
به شدتی که تنه می دیدند، تنها از باالتنه تکانکی می خوردند ؤ باز آرام می شدند 
اما از جای شان جم نمی خوردند، داشت گریه ام می گرفت، یک طرف جمعیت 
می رفت سمت شرق ؤ یک طرف پراکنده آدم هایی مانده بودند سر جاهایی که 
پیش تر اشغالش کرده اند، چشمی گرداندم سمت خیابانی که می رسید میدان 
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بود، سمت خیابان جنوبی هم هنوز  مانده  باقی  مرکزی، هنوز هم جمعیتی 
چندتایی کاپرا ردیف ایستاده بودند، صدای بلندگوهاشان هم چنان بلند بود، 
خواستم از مجسمه بزنم پایین که دیدم از خیاباِن جنوبی چیزی باال می آیدؤ تا 
نزدیک تر نشد نفهمیدم که چارچرخه ی طوافی ست، کهنه چرِخ دسفروشی که 
زنی داشت هلش می دادؤ هن هن کنان سمت میدان می آَورَدش که البت هن هن 
نمی کرد، شاید هم می کرد اما نتیجه اش شده بود چیز دیگری که جای هن هِن 
نفس هاش یعنی جای هر بازدمی می گفت الاله الاله الاله الاله یا می گفت محمد 
محمد محمد محمد، و این ها را نه آن جوری که می نویسند بل آن جور که آدمی 
نفسش کم آمده باشد شکسته به اشتیاق شکسته ملتمسانه می گفت، و این ها که 
می گویم همان اولِ کار معلومم نشد که تازه وقتی رسید به میدان کهنه چارچرخه ی 
دسفروشیش رخ نمود، دیدم از این باال چیزی به کارم نمی آید، برگشتم ؤ نگاهی 
برای خداحافظی انداختم ریش شاعر را، پس آن همه حرف های دیشبی بی نتیجه 
بوده پس باِد هوا، بی خیال، وقت رفتن بود، نشستم روی سکو تا راهِ رفتنم را 
معلوم کنم که دیدم آن مجسمه ی کلیسایی کله اش رِد کِف کفش هام را گرفته 
گلی شده، این جیب آن جیب کرده دستمالی جور کردم ؤ بیچاره کله اش را جال 
دادم ؤ آهسته آهسته آمدم پایین، داشت چارچرخه ی طوافیش را هل می داد 
سمت خیابانی که می رفت میدان مرکزی، خالف مسیر کاپراها، دیدم اهالی 
جشن هنوز ؤ بی عجله پی کاپراها می روندؤ من کارم با آن هاؤ با چهره هاشان با 
این میدان دیگر تمام شده، کج کردم سمت میدان مرکزی، ساعت پنج بود 
حوالی پنج، و آفتاب هم دقیقن آن جای آسمان بود که خردادماه ها  حول ؤ حوِش 
که  چهره ها  آن  دیدن  به  را  عالقه ام  افتادم،  راه  می ایستد،  پنج  ساعت های 
می رفتند ؤ می ماندند از دست داده بودم اما وقتی از کنار کهنه چارچرخه ی طوافی 
رد می شدم به فتوای دلم ایستادم به دیدن این زنی که تازه سر رسیده بود ؤ 
دقیق شدم توی چهره اش تا فرق ؤ شباهت هاش با باقِی چهره های میدان برایم 
بزند بیرون، داشت از روی چارچرخه ی طوافی اش می رفت باال ؤ یک دو سه زنی 
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هم برای کمک آمدند زیربغل هاش را بگیرند، جاافتاده زنی بود از آن هایی که چند 
شکمی زاییده اندؤ تا امروز جز دو سه تای آخری باقی را عروس ؤ داماد کرده 
فرستاده اند پی بخت ؤ بدبختی خودشان، جنوبی می زد، به دیدنش گفتم بمان 
میم عین، اما چرا بمانم، چون ؤ چرا نکن پسر بمان بدتر از این که نمی شود، نه 
نمی شود، پس بمان، و ماندم، جنوبی می زد، دیدم زن اُس ؤ اُستخوان داری ست، 
چشمانش را بسته بود ؤ از چارچرخه که باال می رفت هم آن الاله ؤ آن محمد ؤ آن 
علی ؤ الباقی را زیر لبی می گفت، لهجه داشت، کلماتش را فارسی عربی مخلوط 
بندری  یا  و  بختیاری،  یا  لری  انگاری  دیگری  با یک مصطلحات  هم می کرد 
کرمانی، و یا شیرازی ؤ کسی چه می دانست به کدام زبان، قاطِی هم تحویل 
گوش های اطرافیانش می داد، ای کاش آن صدای پشت مجسمه این جا بود تا 
ازش بپرسم این هم جز جشن ؤ مناسِک جشن ست یا که چیزی مضاعف ست 
مخصوص همین یکی یک دانه جشن، حیف که نبود، حتمن همراه یکی از همین 
کاپراها رفته بودؤ باید به انتظار می ماندم تا خودش چشم وا کند ببینم چه ها 
نخواهد شد، پوستش تیره بود ؤ روی پیشانی اش میان دو ابرو را چندتایی نقطه 
خال زده بود، سرؤ موهاش را توی شال مشکی اش به سیاق همان جنوبی ها 
خیال می کنم بسته بود، آخر حجاب سرؤ صورِت آن زن هایی که دور میدان 
بودند شباهتی نداشت با حجاب زن، دیدم همان جور که چشم بسته زیر لبی دعا 
می کند چادرش را از ُدور کمر باز کرد ؤ دوباره محکم تر گره انداخت ؤ با صدای 
بلند صلوات خواست، اول یکی دو نفر تک ؤ توک صداشان بلند شد ؤ بعد بیشتر 
شد وسعت صدا، وقتی خودش آن جور شکسته ؤ با لهجه ای غریبه با پایتخت 
صلوات فرستاد ؤ گفت دومی را بلندتر، یکهو به وسعت میدان صدا بود که دعوت 
زن را لبیک گفت ؤ قبل گفتِن سومیش را بلندتر، این دیگر خود میدان بود فریاد 
می کشید، بعدترش اما سکوت شد، عصر بودؤ جا داشت تا غروب اما زن انگار 
بداند آفتابش االنه کجاست چندثانیه جوری سکوت کرد که خورشید از آن جایی 
که بود به مقدار معلومی پایین کشید ؤ آمد ایستاد درست پشت سرش اما باور 
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نمی کنید، به همان وقت عزیز که زن فقط دو نهایتن تو بگو سه ثانیه سکوت 
کردؤ وقتی قرص خورشید آمد نشست پشِت سرش تازه آن وقت چشم وا کردؤ 
یک نگاهی چرخاند دور میدان ؤ بعد به همان لحن مخصوصش بلند گفت یا الاله ؤ 
ایستاد تا جمعیت به یا الالهش جواب دهد، دوباره گفت ؤ جواب که آمد باز 
گفت  ؤ بارها شنیدم گفت یا الاله ؤ جمعیت در پاسخش فریاد کشید یا الاله اما 
نشمردمش چندبار گفت ؤ شنید که بعدش شروع کرد به همان تفضیل یا محمد ؤ 
بعد یا علی گفتن، تمام میدان ؤ آدم هاش ناخودآگاه جوابش می گفتند، برگشتم 
آن سوی میدان را نگاهی کنم اما باورش نمی شد کرد، دست اندرکاران آخرین 
کاپرایی که هنوز توی میدان مانده بود صدای بلندگوها را خفه کرده داشتند 
صدای زن را همراهی می کردند، از چه قرار بود داستان، قرار بود چه اتفاقی بیفتد 
لحن  همان  به  را  یک دعایی  بلند شد ؤ  زن  زن صدای  ناگهان شنیدم  به  که 
غریبه اش به عربی خواندؤ به فارسی سطرها ؤ بیت هایی را جاؤ بی جا چپاند توش 
آن چنان که مویه هاش در نظرم غریبه آمدند، زن چنان خنج ؤ چنان ضجه هایی 
می کشید که دیدم از پیرامون میدان یکی یکی زن ها آمده اند دورش را  گرفته اندؤ 
هرکدام به شکلی که آشناشان ست بنای گریه گذاشته اند تا دعاش تمام شود، و 
تمام که شد دستش را دیدم بلند کرد ؤ بی حرف ؤ بی کالمی به یکباره کوفتش به 
سینه، صدایی خفه داد، محکم، ثانیه ای صبر کردؤ باز دستش را به یک جور آداب 
بلند کرد ؤ روی هوا تابش داد ؤ حین تاِب دست، باالتنه اش را عقب برد ؤ جلو 
آورد ؤ آن جا که تاِب دست ؤ تن ؤ ثانیه ها باید کنار هم بنشینند دستش را فرود 
آورد ؤ کوفتش به سینه تا دوباره آن دست باال بیایدؤ تن آماده ؤ ثانیه هاش هم 
جورِ دست ؤ تن شود ؤ باز بکوبدش به سینه تا آن دست دوباره باال بیایدؤ باال 
بیایدؤ باال، با حزنی خواهرانه خواند »ُوی کاکوم جون ـــ به همان ریتم ؤ همان 
تابی که دست ؤ تن ؤ زمان به خود گرفته بودند »ُوی کاکوم جون ـــ خواند »ُوی 
تاب تن ها »ُوی  کاکوم جون ـــ خواندؤ دست هاش »ُوی کاکوم جون ـــ که 
کاکوم جون ـــ و آن صدای خفه »ُوی کاکوم جون ـــ در آن زمان محدودؤ به 
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لحن غریبه »ُوی کاکوم جون ـــ و آن ضربات »ُوی کاکوم جون ـــ و زن ها دور 
تقلید  را  زن  اطوار  می زدند ؤ  حلقه  دسته دسته  طوافی اش  کهنه چارچرخه ی 
می کردند، اول حلقه ی ده تایی دوم حلقه ای بیست تایی سوم حلقه ی سی چهل تایی 
کمر  در  دست  همه  صدتایی  حلقه ی  پنجم  شص هفتادتایی  حلقه ی  چهارم 
بغل دستی شان زده اشک ریزان ُوی کاکوم جون می گفتند ؤ دست هاشان را در هوا 
تاب می داده ؤ باالپایین می رفتند ؤ شلق به سینه ها می کوفتند، شلق، چه طنینی 
داشت صدای سینه کوفتن هاشان، شلق، که می شنیدی در جواب ُوی کاکوم 
جون می گویند ُوی کاکوم جون شلق، دست ها تن ها صداهاشان، شلق، و دوباره 
بیست باره صدهاهزارباره، شلق، دیدم وسط خم ؤ راست شدن هاشان یکی پیرزالی 
که تا شده بود قدش با چادری سیاه که دورِ تنش پیچیده بود می خواست از 
چارچرخه ی طوافی برود باال، و رفت، کمکش کردند رفت باال، شلق »ُوی کاکوم 
جون ـــ شلق، نشست روی چارچرخه ؤ چادرش را کشید سرش انگاری گریه 
کند، شلق، چنان شده بود میدان تو گویی اعظِم معابد عالم باشد معبِد معابد 
عالم ؤ عینهو خلسه ای بی پایان، شلق، پیرزن نشسته بود با چادرِ کشیده روی 
سرش، شلق، تنش را عقب جلو می کرد ؤ می نالیدؤ گریه کنان ؤ شلق »ُوی کاکوم 
جون ـــ شلق، یک دفعه دیدیم، همه ی آن ها که میدان را پر کرده بودیم، شلق، 
یک دفعه دیدیم پیرزن از زیر چادرسیاهش، شلق، از آن زیر عکس مردی را 
با صدای جیغش به  درآورد مابین هوا ؤ زمین گرفتش سمت میدان ؤ، شلق، 
ناگهان فریاد کشید ُوی کاکو جونم، »ُوی کاکوم جون ـــ شلق شلق »ُوی کاکوم 
جون ـــ و بلند شد به آن قامت خمیده اش آن تصویر تاشده ی مرد را، شلق، 
دورادور چارچرخه گرداندن ؤ میدان را تمام مخاطب عکسش ساختن ؤ ُوی کاکو 
جونم، شلق، بعد ولش کرد روی هوا ؤ سپردش به باد تا که دورتادور چارچرخه 
بچرخاندش تکان تکانش دهدؤ بخواباندش آرام آرام روی سطح خیابان، شلق، و 
پیرزن چادرش را گره زد زیر چانه اش ؤ تندی از زیر چادرش شالی را که سرکرده 
بود کشید بیرون ؤ، شلق، بردش انداخت دور گردن زن، »ُوی کاکوم جون ـــ 
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چیزی به ناگهان تغییر کرد توی میدان ؤ زنی که روی چارچرخه می نالید ؤ سینه 
زن ها  یکی یکی  نوبت  به  پشت بندش  گرفت ؤ، شلق،  رنگی  آنی  در  می کوفت 
حلقه  هاشان را رها کردند تا شالی رنگی دور گردن زن اضافه کنند، شلق، به 
یکباره زن جای آن که فریاد کند ُوی کاکوم جون، شیونی کشید ؤ شلق، شیون، 
چیزها، یک آن همه چیزهای میدان از خودشان خالی شدند ؤ زن دوباره شیونی 
بعد  می چرخیدند ؤ  زن ها  شیون،  شلق  جون ـــ  کاکوم  »ُوی  شلق  کشیدؤ 
کوفتن های سترگ شان، شلق، به یکباره شیون می کردند »ُوی کاکوم جون ـــ 
زن مثل خورشیدی در آن میانه پررنگ پرصدا پرانفجار، و شلق، و شیون، شلق 
شیون شلق شیون شلق شیون »ُوی کاکوم جون ـــ پیرزن دوباره عکس آن مرد 
را دست گرفته بودؤ همراه باقی زن ها تابی می خورد ؤ عکس مرد را باال می کشاند ؤ 
میان  در  زن  جون ـــ  کاکوم  »ُوی  می کشید  شیون  شلق،  می کشاند ؤ  پایین 
شیون های زنان ؤ کوفتن بر سینه هاشان شروع کرد مرثیه خوانی که آه ؤ وای ؤ آه ؤ 
وای ؤ آه ؤ وای ای کشتگان، شلق شیون، ای کشتگان ای کشتگان ای کشتگان، 
شلق شیون، همه چیزی شکل عوض می کرد انگار که تا پیش تر از این یاد داشتم 
زنان تماشاگراِن سینه زنی هامان باشند، شلق شیون، ای ماه مان ای ماه مان ای 
ماه مان، شلق شیون، رفتم ایستادم پشت آخرین حلقه ی زنانه ؤ بی که تاب بخورم 
بی که دستی بچرخانم بی که صدام را چنان کنم تاثیری بر ریتم عزاداری شان 
بکند، شلق شیون، شروع کردم به مانند آن همه زن که پشت دسته های عزا 
ساکت ؤ بی تاثیر تنها شاهدان مان بودند، شلق شیون، ای ماه مان ای ماه مان ای 
ماه مان، شلق شیون، به مانند آن همه زن پیشینی آهسته بنازم بر سینه بی که 
تابی بی که چرخی، شلق شیون، خورشیدمان خورشیدمان خورشیدمان، شلق 
بودند  مانده  متعجب  میدان میخکوب ؤ  دور  مردهایی که  یکی یکی  و  شیون، 
آمدند ؤ، شلق شیون، خورشیدمان خورشیدمان خورشیدمان، شلق شیون، زنانی 
شدیم پشت هیات عزاداری اینان که حاال نامی نداشتم براشان، شلق شیون، ای 
انگار،  باشد  شده  خبر  شهر  که  شیون،  شلق  آسیاب،  ای  آسیاب  ای  آسیاب 
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یکی یکی ؤ دسته دسته می آمدند ؤ اضافه می شدند به میدان به ما به مردهای 
سمت شرق میدان ؤ زن ها که می رفتند توی خیابان، شلق شیون، ای رخت ها ای 
رخت ها ای رخت ها، شلق شیون، که آخر فرق بود میان سینه زنی مردان ؤ زناِن 
پیش از این که مردان محکم ؤ با فشار می کوبیدند درست روی سینه ها، شلق 
شیون، ای رخت ها ای رخت ها ای رخت ها، که زنان نمی شد آن جور بزنند که آن 
سینه های پررگ ؤ پرخون توان چنان ضربه هایی را نداشت که زن ها به آرامی 
می نازیدند روی سینه ها نزدیک شانه انگاری کودکی را خواب می کنند اما، شلق 
شیون، چادر سیاه چادر سیاه چادر سیاه، شلق شیون، این جا زن ها اصل شده اند ؤ 
میدان اند ؤ ما شده ایم مردانی که می شوند زنانی در عصرهای پیش تر، سال ها ؤ 
ماه ها، که زن می ایستد به غرب، شلق شیون، آن جا که خورشیدست اما اشتباه 
کنم انگاری خورشید هنوز هم آن جاست که ساعِت پیشش بود، و یا که من 
خواب می بینم، شلق شیون، خلخال ما خلخال ما خلخال ما، شلق شیون، راه 
می افتد انگار میان هوا ؤ زمین ؤ همراهش آن پیرزن که نشسته پیش پایش ؤ 
عکس مردی را به دست گرفته به جلو، شلق شیون، می روندؤ بی نهایت زن 
پیش روم می رانند ؤ ما بدرقه کنندگان آن دسته های عزاداری از عقب سِر جمعیت، 
شلق شیون، می رویم ؤ زن ها در دو سوی کهنه چارچرخه ی طوافی، شلق شیون، 
هر طرفش را هف هش تایی زن گرفته اندؤ می برندش جلو، شلق شیون، تا زن به 
همان لحن غریبه اش پرسوز ؤ پرآه بخواند دسگیره ها دسگیره ها دسگیره ها، شلق 
شیون، و زناِن پیش روم عقب ترؤ جلوتر از چرخ طوافی چنان اند که میدان از 
ورای شان که پیشاپیش ماست دیده اما نه انگار میدانی نیست، شلق شیون، 
دیگر  نیست،  میدانی  شیون،  شلق  رخشوره ها،  رخشوره ها  رخشوره ها 
نزدیک نزدیکیم اما نیست فقط ماشین ست چندتایی ماشین سرخ ؤ بزرگ با کلی 
مامور آتش نشانی که پیچیده اند توی آهن ؤ حفاظ، شلق شیون، ای غصه ها ای 
غصه ها ای غصه ها، شلق شیون، کمتر از بیست متر میان اول ردیِف زنان عزادار 
تا آن ردیف آتش نشان ها فاصله ست ؤ انگار نه انگار، همان جور که آمده اند پیش 
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می روند ؤ فقط هشدار ست از آن سو که لطفن متوقف شوید لطفن متوقف شوید 
لطفن متوقف شوید جشن اتحاد ملی ساعتی ست به پایان رسیده، شلق شیون، 
ای غصه ها ای غصه ها ای غصه ها، شلق شیون، و قدمی پیش تر اما کی گفته این 
راهپیمایِی جشن ست، این پررویی ست، و قدمی پیش تر، و تذکر که باید متوقف 
شوید که قصد آزار شما زنان را نداریم، و قدمی پیش تر که بی آزاری ست قصد ما 
که متوقف شوید اما، شلق شیون، ای غصه ها ای غصه ها ای غصه ها، شلق شیون، 
چه طور می شود زنانی را که تا به این جا رسیده اند به هشدار گرفت، انگار بیخودی 
زمان  زمین ؤ  انتهای  تا  که  را  تن هاشان  گرفته  درون شان  می آیندؤ خلسه ای 
می شود بروند ؤ کسی جلودارشان نباشد، ای کاش، شلق شیون، فقط ای کاش این 
ماشین ها را کاشته بودند وسط میدان تا نیاز نباشد هی پشتِ هم هشدارِ توقف 
دهند هی پشِت هم هی پشِت هم هشدار می دهند ؤ دیگر صف اول نزدیِک نزدیک 
آتش نشان ها شده، شلق شیون، می دوم از میان صف ها می زنم بیرون ؤ از کناره ی 
ای کاش  دهم شان  توضیح  تا  آتش نشان ها  به  برسم  می گیرم  سرعت  پیاده رو 
ماشین هاتان را کاشته بودید در میدان، شلق شیون، اما نمی شود ؤ می شنوم برای 
آخرین بارست اعالم می کنم اگر قدمی جلوتر بیایید، شلق شیون، ای غصه ها ای 
غصه ها ای غصه ها، شلق شیون، و باز شیون، و باز شیون، که نرسیدم به جایی ؤ 
تنها به آن جایی که ببینم چه ها اتفاق افتاد آن ساعت، شیون فقط شیون، که 
دستور می دهد آب را آب ها را شیر آِب ماشین های آتش نشانی را باز کنند روی 
اندام نحیف زنان عزاداری که تنها مسیر میان دو میدان را طی کرده اند ؤ من 
دیدم آن ها زن ها یکی پس دیگری از فشار ضربه ای که آب ها می آوردند پخش 
با  تن هاشان  لطافت  می رسند ؤ  سر  شیون کنان  دسته دسته  می شوندؤ  زمین 
لطافت آبی که زمین ؤ زمان ؤ آن ساعت را در خودش گرفته سر آشتی ندارد، 
یکی پس دیگری پس دیگری پس دیگری تا رسیدند به آتش نشان ها ؤ تن به تن 
شد جنگ، و آن میانه در میان شیون هایی که می شنیدم زنان یکی شان را یکی 
از آن مردان آتش نشان را گرفتند روی دست ها ؤ آب هایی که پخش فضا بود 
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بردند سمت آن کهنه چارچرخه ی طوافی ؤ درازدراز خواباندنش روی چارچرخه، 
آن  دهد  گواهی  نشد هیچ کس  و  بچه خوک ها جیغ می کشید،  عینهو  مرد  و 
خیسی لباس هاش از فشار آب ست یا که نه، و من تنها شاهد آن بودم که در میان 
شیون ها این زن ست که فریاد نمی کشد ؤ فقط می خوانَد ُوی کاکوم جون ُوی 
کاکوم جون ُوی کاکوم جون ؤ با چنگ هاش ذره ذره پوست لطیف مرد را می نوازد 

که ُوی کاکوم جون »ُوی کاکوم جون ـــ ُوی کاکوم جون

فصـل
تا  دو  روی  دستش  هنوز  اما  کرد  بلند  سر  و شیث  علی،  گفتم خب        
بسته ی آبی رنگ دوار بود، زیرچشمی یک نگاهی دوباره انداخت به بسته ها ؤ دیدم 
دستش لرز خفیفی گرفت، این شیث آن شیثی نیست که این سال های آخری 
می دیدمش، می ترسد انگار، انگار دست به عصا شده باشد هی به تاکید هی به 
تکرار بهم می فهماند که نمی خواهد آزارم دهم که حامل پیامی خوش ست برای 
من، و هی زودبه زود بهم سر می زند ؤ می خواهد چیزهایی را حداقله در ذهن 
من تغییر دهد اما دست به عصا، گفتم خب علی، و شیث دو تا بسته ی دوار را 
نشانم داد »این ها را که دیده ای ـــ دیده ام، »همان موقع که رسیدیم سلیمانیه 
به ذهنم رسید رمانی بنویسم اما من نوشتن بلد نبودم میم عین که هنوزم 
هنوزست مطمئن نیستم کاری از پیش برده باشم ـــ و مکثی کرد اما خالف آمد 
همیشه تندی ادامه ی حرفش را پی گرفت که بعدترها وقتی خوب جاگیر شدیم 
توی لندن شروع کردم این ها را نوشتن که نه یک سال که دو سال سه سال که 
می دانی سه سال عمری ست برای خودش اما خب وقتی به کاری که می کنی 
را  بلِدکارش هم دلت  با  شک داری دیگر گفتنش نشان دادنش حتا مشورت 
آشوب می کند، تمام مدت فقط چندباری به تو نوشتم که می نویسم، همان را 
هم چنان پیچ ؤ تاب دادم فکر کنی خاطره ست که می نویسم یا نامه یا گزارش یا 
خبر، اولش می گفتم سه سال خیلی سال ست اما بعِد آن، که نوشتنم تازه داشت 
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قوام می گرفت ؤ می شد، دیدم نه نمی شود این جور، دادم شان دِم آتش، پاره شان 
کردم، زدم زیر میزؤ روز از نو روزی از نو، اسمش را وقتی دوباره شروع کردمش 
گذاشتم دوارؤ یک نسخه اش را در نظرم وقتی چیِز قابل داری آمد پست کردم 
برای تو که خب دستت نرسید، گفتم پس قسمت این بوده فعلن از دوار چیزی 
ندانی، باز نوشتم ؤ باز اضافه کردم بهش که سرآخر خراب شد همه چی خراب، 
دیدی که، رفتم بمبئی ؤ بعدش را تو بهتر از من می دانی، می فهمی که »این 
معجزه ست میم عین، من فقط ؤ فقط دوتا نسخه از این داشتم ؤ وقتی دوتاش را 
هم دست تو دیدم دلم روشن شد که تقدیر کار خودش را می کندؤ هر دوتا را ـــ 
پریدم به حرفش که دو تا نیست علی یکی ست من خودم تطبیق شان داده ام 
هر دو تا نسخه یکی ست نه دوتا، گفت درست ست »خود من هم دیدم شان اما 
نمی دانم چه طور شده فقط می دانم بیشتر از این ها نوشته بودم خیلی بیشتر، 
پس تو خوانده ای این ها را، نه ـــ نه، گفتم نه نخوانده ام فقط یک فصل هایی را 
ورق زده ام حتا نمی دانم داستانش از چه قرارست، گفت می فهمم، دیگر اما خیلی 
نگفت، فقط اصرار کرد دوباره بخوانمش که این ها را اگر بخوانی می شود خیلی  
کارها کرد، »چه کارهایی مثلن ـــ نگفت، البت نیازی به تشویقش نداشتم که 
توی این چاردیواری اگر تکه روزنامه ای کاغذپاره ای یا حتا آگهِی فروش آپارتمانی 
دستم می رسید می توانستم بارها ؤ بارهاؤ بارها بخوانمش انگاری که شاهکاری 
قرن نوزدهمی ست، قول دادم بخوانمش، چند فصلی را هم خوانده بودم پیش تر 
اما بیشتر می خواستم آن بخش های آخری را بخوانم که شیث گفته بود نوشته 
اما موجود نیست، چراکه از یک نوشته وقتی دو تا نسخه پیش روت باشد انگاری 
خواندنت می میرد ؤ حِد باالش تا مقام مصحح تغییِر شأن می دهی که من آن جا 
حداقله آن جا می خواستم فقط مخاطب ناچیزی بمانم، قول دادم بخوانمش که 
همین هم باعث شادِی دوست دیرینم شد، شادِی شیث تنها فرزند ؤ تنها پدر 
آدم که تا رفت بیرون تندی پریدم سمت نسخه ها ؤ گرفتم شان به باالکردن ؤ 
پایین کردن ؤ خواستم آن صفحه ها را که با دانه های عرق خیس ؤ مچاله شان 
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کرده بودم پیدا کنم اما نشد، نمی شد پیداشان کنم انگاری نبود انگاری نبودند نه 
آن شِب کذایی ؤ نه آن صفحاِت کذادرکذاش، نبودند، برگشتم بنشینم سرجایم  
اما مگر می شد آن شب را فراموش کنم، دوباره گرفتم شان توی دست ؤ انگاری 
که چیزی از بی گناهیم در آن ها باشد تک تک شان را باالی صدبار زیر ؤ رو کردم 
اما حیف، نسخه ها به شک می انداختنم که آیا خواب دیده ام که آن شب آیا فقط 
خواب ؤ خیال بوده یا این دوتا همان ها که باید نیستند، نکند شیث تغییرشان 

داده، شاید اما چرا باید چنین کاری کرده باشد، دلم برای شیث می سوزد

دو نسخـه ی دوار
                    چند فصلی از دوار را همان شِب شهرستان خوانده بودم ؤ 
مرورشان در این دو نسخه ؤ تطبیق شان با آن چه در خاطرم مانده کمک می کرد 
بفهمم آیا خوش وقتی شیث در آن لحظه که سلول را ترک می کرد حِس نیاز ؤ 
چیزی از اطوار انسانی بوده یا نه، ادامه ی همان دغلکاری ها ؤ مفتش مآبی های 
شغلش ست که شیث دیگر نه شیث که علی شده ست دیگر، یکی شان را گرفتم 
توی دستم ؤ صفحه صفحه اش را به دقت انگاری انگل افتاده ست توی تن بیمارش 
سطر به سطر خواندم ؤ چیزی نظرم را نگرفت، نشستم روی تخت ؤ هر دو نسخه 
را گذاشتم یک طرفی ؤ لفاف های آبی شان را انداختم کف اتاق، تعداد ؤ اندازه ؤ قطر 
صفحات هر دو نسخه در نظرم برابِر آن یکی آمد، آن فصل ها را که پیش تر خوانده 
بودم شان گذاشتم روی لفاف هر نسخه ؤ شروع کردم به خواندن یک صفحه از 
این نسخه ؤ در پایان تطبیقش با همان صفحه در آن یکی نسخه، کلمات اول ؤ 
آخر هر دو صفحه را با هم تطبیق می دادم ؤ برای محکم کاری یک جا را َرندوم از 
داخل متن چک می کردم که مثلن سطر سوم یا بیستم از باال کلمه ی چهارم، 
همه شان عین هم بودند، بعِد یک دو ساعتی اما خسته شده یکی شان را رها 
کردم توی لفاف روغنیش که ترجیحم همیشه این بوده مخاطب ساده ی ادبیات 
باشم تا پلیس احمق مچ گیرش که خب اگر حماقت را بگیری از این نظارت، 
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پلیِس مچ گیِر ادبیات یک لذِت ساد ؤ مازوخیستِی سیخ کننده توی خودش دارد، 
آن یکی نسخه را گرفتم برای خواندن

تـذکر در باب ظاهـر دوار 
باید یادآوری کنم هر نسخه ی دوار وقتی رسید     
به دست من تنها صد تو بگو صد ؤ ده صفحه بیشتر نبود که خب آن هم نه در 
قطع ؤ فونت ؤ سایز رایج کتاب های فارسی، که دوار نظم خاصی نداشت در ظاهِر 
صفحاتش، شیث انگاری فقط نوشته بود ؤ کاری به کار اصول ظاهری نوشتن 

نداشت، و شاید همین هم سبب مالحت کارش می شد

غلـط بنویسیـم
                    و بی دلیل نبوده اگر دوار من را یاد آن رییس کل کمیته ی 
ضدخرابکاری ؤ آن بازداشتگاه نخستینم انداخت که دوار خود جرم بود اگر دست 
آن رییس همام می افتاد که ای کاش یکی از آن نسخه های غلط ننویسیم این جا 
بود ؤ با خط کش ابولحسن نجفی دوار را اندازه می زدم، حتمن مردود می شد 
شاید هم مجرم، کاش ابولحسن نجفی خودش این جا بود، دوست داشتم این ها 
را نشانش دهم، اصلن خود غلط ننویسیمش را نشانش دهدم ؤ بگویم استاد به 
استناد کتاب خودت، من که کامل ؤ سالم نخواندمش ؤ منظورم آن مدخل حورؤ 
حوری ست فقط، اگر قرار بود غلط ننویسیم که حاال همین حور یا حوری را 
هم نداشتیم استاد، داشتیم آیا، نه نداشتیم، الاقله اگر حور را می شد داشته 
باشیم حوری که دیگر از محاالت بود، البت گیرم زبان عربی نیست ها اصلن 
قرباِن عربی قصدم لعن ؤ طردش که نیست اما خب همین فارسی هم آدمی ست 
برای خودش استاد، الزم دارد یک چیزهایی برای خودش، ما که زدیم َفَشلش 
کردیم الاقله همین فشِل بی قواره را بیا چاقش کنیم، عبا ؤ قبا ؤ تن پوش ؤ روپوش 
پیش کش استاد بیا یک تکه چیت گل دار بدهیم عورتش را قایم کند، چیت 
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گل دار که اطلسی ؤ زربافت نیست یک چیزی ست در حد همین غلط، خب اگر 
غلط نمی کردیم که حورِ جمع حورا را نمی کردیم مفرد حوریان، اصلن تا غلط 
نکنیم استاد درستی در نمی آید، بیا از خر شیطان پیاده شو، ما که نمی گوییم 
سالم ننویسیم، حق هر زبانی ست سالم ادا شود اما حق من ؤ تو هم این ست غلط 
بکنیم، مثلن همین دواری که شیث نوشته اگر درست نوشته بود دوار نمی شد 
حتا اگر شکل خودش غلط نوشته نمی شد هم دوار شیث نبود، می شد دوار من، 
مثلن یکی اسهال دارد یکی هم کون خشکی گرفته، خب آدم اسهالی عین آدم 
کون خشک حرف می زند آیا، نه، یکی احتمالن تند حرف می زند یکی ُکند، حاال 
اگر همین دو تا را زور کنیم مثل استاد سالمت هاضمه ی دانشکده ی ادبیات حرف 
بزنند آیا ظلم به آن استاد نکرده ایم حاال ظلم به هر سه مفروض مان نیست، اصلن 
فشل شدن داستان ما یک دلیلش همین ست که زهره ی داستان نویس جماعت 
آب شده از بس ترس خورده، این یکی البت ربِط مستقیم به فرمایشات شما ندارد 
استاد، داستان نویس جماعت از هر طرفی آمد چرخ ؤ قری بدهد یکی یقه اش را 
گرفت که روایت چی پس، آن یکی گفت پی رنگ کجا رفت، یکی هم داد کشید 
کجاست واقعیت بیرونی، و تخیل پرونده اش مختومه شد، درِ هر چی آدم حسابی 
را بستند استاد، حاال شما بگذار یک ذره غلط بکنیم شاید جا برای نفس باز شد، 
این قدر غلط ننوشتیم شدیم این ؤ داشتم این ها را توی سرم با استاد می گفتم که 
دیدم یک صدایی آمد از کنار خودم، تا حواسم جمع شد دیدم نشسته ام سطرسطر 
غلط ننویسیم را بلندبلند دارم برای خودم از بر می خوانم، از کجا به یادم مانده 
بود این همه، دلم به حال ؤ روز خودم سوخت، اصلن نه برای حاِل خودم که 
برای حاِل هر کسی حتا همین شیِث بازجو که اگر بد بیاورد ممکن ست بیاید 
کناردسِت خودم حبِس غلط نوشتن بکشد، دلم براش خیلی سوخت، مصمم 
شدم اگر شیث درباره ی دوارش پرسید بگویم عالی، از آن عالی های درست ؤ 
درمان اما نگفتم، وقتی پرسید که خواندیش که خب نظرت چی ست که خوشت 
آمد یا نه، گفتم نمی دانم علی، و آمدم یقه ی پیراهنم را صاف کنم که دیدم باز 



میثم علیپور          363

لباسی تنم نیست، معذب شدم اما عجیب بود که بی لباسی ام برای شیث دیگر 
عادی شده باشد، تندی گفت بی خیال میم عین مشکلی نیست راحت باش، »اما 
من چرا پیراهن تنم نیست ـــ یادت رفته مگر، »چی یادم رفته ـــ مهم نیست 
در هر حال، »چی مهم نیست علی ـــ هیچی، بعِد آن شبی که تشنج کردی 
دیگر ندیدم چیزی تنت کنی، من اما یادم نمی آید چرا، کدام شب بود، یعنی 
همین چند روز پیش بود یا عقب تر، تندی ملحفه ی روتختی را کشیدم روی 
خودم، گفت خب می گفتی، چی می گفتم علی، گفت از دوار می گفتی، دوار، 
آهان، حاال چی گفته بودم، گفت هیچی، چیزی نگفته بودی هنوز، قرار بود تازه 
شروع کنی که حواست پرت پیراهنت شد، تا گفت پیراهن آن ملحفه را روی 
شانه هام جابه جا کردم ؤ محکم تر چسبیدمش »دوار، اما، خب نمی شود علی ـــ 
چی نمی شود میم عین، گفتم خب نمی شود درباره ی کارِ ننوشته حرف زد، بُراق 
شدؤ گفت ننوشته، گفتم بله علی جان، ننوشته، اگر نوشتی پس کو باقیش، گفت 
کامل نکردمش، خواستم نظرت را درباره ی همین ها که خواندی بدانم میم عین، 
و همین جا بود که باید می گفتم عالی اما گفتم بدم نیامد علی، فقط ای کاش 
یک ذره از موضوع ؤ داستانش بگویی شاید بهتر بشود ارتباط گرفت، اصلن چی 
شد داستان نوشتی تو، نفهمیدم اکراه داشت یا کمین نشسته بود این حرف از 
زبانم بزند بیرون که دقیقن سرحِد حریص شدنم دهان وا کردؤ گفت این قضیه 
بعِد آن وقتی ست که رفتیم سلیمانیه »بعِد جنگ که صدام را گرفتند معلوم بود 
اعدامش می کنند اما کجا ؤ چه جورش نه، معلوم نبود، سرآخر هم دیدی که 
چی شد، یک سرباز از ینگه ی دنیا آمد طناب را انداخت گردنش، گردن صدام 
حسیِن جهاِن عرب، همین شد که ماجرا باال گرفت، هر کسی چیزی می گفت 
یکی می گفت که دیدی ظلم تا ابد نمی کشد، آن یکی می گفت که این هم عاقبت 
خاورمیانه، نفتش شد پوِل خون َعَمله اکره هاش، دوباره می شنیدی که دروغ ست 
این ها آقا دروغ ست سیاسی بازی ست این ها، آن یکی اما حرف دیگری داشت که 
صدام را نمی شود گرفت پدرجان، صدام یکی نیست که بشود گفت گرفتیمش، 
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کدام صدام را گرفتند، آن یکی جواب می گفت که باشد صدام را نگرفتند اما 
پسرهاش چی علی شیمیایی چی، حرف توی حرف بود ؤ باورش به عقل آدمی 
اقرار داشتند سیاست کثیف ست، اما خب می گفتند  بستگی داشت که همه 
صدام اگر بمیرد تو بگیر جهان عرب مرده، و می شنفتند صدام اگر بمیرد چه 
صیغه ای ست بیچاره انگار حواست نیست صدام توی جنگ خلیج ُمرد وگرنه 
یهودی جماعت جرات حمله به این جا را داشت، و دعوا باال می گرفت که خفه 
شو برادر خفه شو، صدام زنده ست که صدام صدتا آدم دارد عین خودش ؤ این ها 
تازه صد ؤ یکمیش را گرفته اند، و باالتر می گرفت که صدام هزار ؤ یکمی هم زنده 
باشد باز ظلم نابود می شود برادر، و باالتر که باشد، که باشد عرب بمیرد باشد اما 
به دست عرب نه به دست طهارت ناگرفته ها، که مگر صدام طهارت می کرد وقتی 
بکارِت بچه کرد می گرفت، که تو به کردجماعت چه گیری داری عرب جماعت را 
کم بی عصمت کرد این بی ناموس، که چرا فحش می دهی بی غیرت، به خداییِ خدا 
صدام برمی گردد شمشیر اسالم برمی گردد مسلمان، که کدام اسالم، قرن بیستم 
تمام شد تو گیر قرن ششمی هنوز، بیا بچست به همین امریکایی ها، که راست 
می گوید دیگر، مگر یادتان رفته یازده سپتامبر چی شد، خودمان رفتیم از قرن 
ششم آمریکای قرن بیست ؤ یکمی را بیدار کردیم انداختیم به جان خودمان، 
که مگر صدام َکرد مردک، که نه من کردم، که مشت ؤ لگد همین وقت ها سر 
البته  لگد،  این حرف ها می شد مشت ؤ  می رسید، و سرآخر هر بحثی ؤ عاقبِت 
این حرف ها مال بعِد مرگ پدرم ست که بعِد خاکسپاریش راه افتادیم طرف بغداد 
که می شنیدیم آمریکایی ها با جهودها خوب تا کرده اند، هرچند راهی هم نمانده 
بود، بعِد جنگ همه ی راه ها شده بود بیراهه، از سلیمانیه تا بغداد شد یک سفِر 
دو سه ماهه، اوایل سفر هر چه می شنیدی از برگشتن صدام بودؤ هر چه به 
بغداد نزدیک تر می شدی البته افسانه هم کمتر می  شد، توی پایتخت همه باور 
کرده بودند صدام شکست خورده ؤ شمشیر پیروزیش افتاده به خاک، همه هم 
افسوسش را می خوردند میم عین، تا چند نفری را گرِم گپ ؤ گفت می دیدم 
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یاِد پدرم  یاِد شماها توی سرم زنده می شد  ناخودی  به شنیدن حرف هاشان 
توی بستر مرگش یاِد غربِت تو توی شهرستان یاِد خودم توی خاک ؤ خاشاِک 
آوارگیم یاِد بولقاسمی که برام نوشته بودی بخارشده رفته آسمان یاِد خیلی های 
دیگر، همه تان جلوی چشم هام جان می گرفتید انگاری واقعن کنارم هستید، 
وزن می گرفتید، جای تن هاتان روی خاِک زمین ؤ جای پاهاتان روی کف جاده 
می افتاد، فکری می شدم این ها اگر شاه ؤ َسرَورشان از دست شان رفته خب من 
هم زندگی ؤ وطنم از دستم شده پس آیا عین این ها باید فکر ؤ ذکرم بشود همین، 
یعنی راهش همین بود، چیز صحیح این بود آیا، افتادم با خودم از زندگی ؤ غربت ؤ 
بی سرانجامیم، از تقدیر ؤ از گذشته ؤ از آینده ام حرف زدن، من که کسی جز خودم 
با خودم  باید  با هم می کردند من  نداشتم، آن همه حرف ؤ بحثی که دیگران 
می کردم، داشتم عین دیوانه ها می شدم که مادرم گفت برویم به آمریکایی ها پناه 
ببریم، رفتیم اما بی قصد ؤ بی سوقصد مسیرمان افتاد سمت انگلیسی ها، حمله 
فقط به نام آمریکا تمام شد اما انگلیسی ها هم بی تقصیر نبودند این وسط، همین 
تقصیرشان هم مسیر زندگِی ما را عوض کردؤ راهی شدیم سمت جزیره، کجا، 
لندن، رفتیم سمت لندن ؤ تا رسیدیم دیدم انگار لندن شهری غریبه ست، خیلی 
غریبه تر از سلیمانیه حتا، دلم هوای شهرستان کرده بود، دلتنگ شده بودم اما 
این ها چه حرفی ست دارم به تو می زنم، خودت که لندن بوده ای، دیده ای که، 
توی لندن یک جاهایی هست فکر می کنی رفته ای شهرستان، یک مراکزی که هر 
چه اوراق ؤ هر چه بود ؤ نبود خاورمیانه ست را آورده اند آن جا پشته کرده اند ؤ کلی 
آدم را هم مشغول همان ها، زودی به توصیه ی کسی رفتم سراغ همین پشته های 
خاورمیانه، گفتم شاید چیزی دربیاورم به درد دلتنگیم بخورد، حاال نمی دانم 
چیزی هم پیدا کردم یا نه، فقط تندتند هر چه را می دیدم هر چه را که به یادم 
می رسید هر چه را حتا آن شهرستان ؤ آن سلیمانیه را، ایران ؤ آدم هاش را حتا 
همین بغداد ؤ همین لندن را کردمش توی دفترچه ی یادداشت هام ؤ همین ها هم 

شدند موضوع دوار
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موضـوع دوار
                 وقتی دیدم بولقاسمی بی خبر رفته یا صدام با آن َقَدرقدرتیش 
افتادم که خاک یعنی خاِک خاورمیانه جایی  یاِد آن هایی  یک شبه هیچ شده 
تن هاشان را توی خودش کشیده ؤ در آنی نیست شان کرده، خیلی ها را شنیده 
بودم می گفتند قدیم ها جن برده اما نه جن که دیگر می فهمیدم این خاک آن ها 
را توی خودش کشیده که این خاک خاورمیانه قسم می خورم این خاک توانش 
را داشته ؤ دارد، سِر همین نبودشدن ها گفتم دوار را بنویسم ؤ یک چیزی درست 
کنم که آن رفته ها را بشود آورد توش، هی می نوشتم ؤ هی خط می زدم ؤ باز 
می نوشتم ؤ خط می زدم ؤ توی آن مراکز خاورمیانه شناسی هی نت برمی داشتم ؤ 
هر بار داستان ؤ دوار را می بردم یک طرفی ؤ کلی داستان درست می کردم توش اما 
امان از آب ؤ هوا، خیالم از آب ؤ هوا راحت نبودؤ آب ؤ هوا نمی گذاشت جلوتر بروم 
که آب ؤ هوا هر چه را نوشته بودم خط می زدؤ می دیدم اصلن آن طرفی رفتِن 
داستان ؤ دوار بیهوده بوده که روز از نو روزی از نو، یک روز اما برخوردم به آن 
هفتاد ؤ دو تابلو که عطار نوشته بود تذکره اُلولیا، خواندمش، دیدم محبوب ترین 
صوفی ادبیات فارسی را به تایید ابولقاسم جنید بغدادی داده اند سر دار به جرم 
ظاهر که باطن را خدا داند نه خلق خدا، و عجیب آن جا بود که همین جنید 
همین خواهرزاده ی سری سقطی وقتی قرار بود دنیا بیاید مادرش توی رویا 
حضرت خاتم را دیده بود که به بچه اش اشاره کرده ؤ گفته اگر هر نبی ای در 
بین امتش به عزیزی بنازد ما به این فرزند تو می نازیم، گفتم ای عجب اما 
 صدای دیگری توی سرم گفت پیداش کردی پسر، مانده بودم به کدام صدا 
فکر کنم، به عزیز هر نبی یا به حکم قتل حالج که هر نبی به عزیزی می نازد ؤ 
هر عزیزی خون عزیِز دیگری را به گردن دارد اما کی به کی نازیده، نوح که 
حتمن به یافضش می نازیدؤ یعقوب به یوسفش، موسا به هارونش آیا می نازید 
یا به یوشع بن نونش، آدم که بعد آن دو تای بدعاقبت حتمن به شیثش نازیده، 
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مسیح به پطروس آیا، این ها همه اما مقدمه بودند که اصل کاری برام ابراهیم بود 
که ابراهیم به کی نازیده به اسحاق پسر ساره یا به اسماعیل پسر هاجر، چاقو 
را گردن هر کدام شان گذاشته پس نورِ چشم ؤ نازدانه ی امت ؤ آبروی امانتش 
همان بوده اما ابراهیم به کدام شان نازیده که هرکدام شان حقانیت قوم ؤ دینی را 
با خودشان دارند، ابراهیم به کدام شان که دیدم همین ست داستاِن دوارؤ دوار از 
همین جا شروع می شود که نیمه شبی ست توی بیمارستان آمریکایی ها در بغداد، 
پیرمردی به نام سیدقاسم الجندری توی بخش مراقبت های ویژه دارد نفس های 
آخرش را می کشد اما نه دکترها ؤ نه پرستارها نمی   دانند پیرمرد نمی تواند بمیرد 
که پیرمرد خیلی زمان ست جای مردن فرو می شود توی تن ؤ قالب آدم های 
دیگر ؤ یک زندگانی جدید را تجربه می کند آن هم نه یک زندگی معمولی که اگر 
معمولی هم باشد توی یک بزنگاه توی یک لحظه ی خاص از زندگیش با زندگانی 
انسان های نامی تداخل می کند، و حاال در ابتدای سال های قرن بیست ؤ یکم 
می بیند توان زندگِی دوباره نداردؤ مابین هوش ؤ بی هوشی ست که ناگاه صدایی 
می شنود، چشم وا می کندؤ حیواِن مهیِب غول پیکری را توی اتاقش تشخیص 
می دهد، پیرمرد یا همان سیدقاسم الجندری نمی تواند باور کند چنین حیوانی 
مقابل نگاهش ست، حیوان چنان عظیمُ لجثه ست که انگاری تن ؤ هیکل سفید ؤ 
پشمالوش را نشود توی اتاِق ساختمانی جا دادؤ چنان سفید که انگاری نمی شود 
الجندری  اتاق ست ؤ  توی  اما حیوان  نگاه کرد  در آن درخشِش الینقطع حتا 
خیره خیره نگاش می کند، چهره اش چه طور، آن را دیگر نمی شود باور کرد، 
چهره اش به صورت آدمیان درآمده ؤ وقتی شروِع گفت ؤگو با قاسم الجندری 
را می گذارد می گوید نامش بول هول ست اما الجندری شیطان فرضش می کند 
که آمده جانش را در آستانه ی مرگ آلوده کند، بولقاسمی فحشش می دهدؤ 
بول هول دل آزده از آن که قاسم الجندری به یادش نمی آورد می نالد که بول هول 
بنده ی الجندری ست ؤ در طول حیات  های متعددش حاضر شده تا الجندری 
را از این نام به نام های بعدی اش حمل کند، پیرمرد هنوز به یادش ندارد اما 
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حیوان باز می نالد که مهم هم نیست سیدقاسم مهم نیست که تو هیچ وقت به 
یادم نیاوردی ؤ همه باره شک کردی به من اما مهم نیست دیگر که این بار فرق 
می کندؤ این بار وظیفه ای دیگر دارم که تو داری واپسین لحظات حیاِت آخرین 
زندگانی ؤ آخرین نامت را نفس می کشی ؤ دیگر تمام خواهد شد، حیوان می گوید 
پیرمرد اما تو نمی توانی بمیری ؤ کاری هم از دست کسی بر نمی آید جز خودت، 
من آمده ام تا تو را روح لطیف تو را بردارم ؤ ببرم به آن اولین زندگانیت، و در این 
راهِ بازگشت مجبوری تا تمام لحظاِت آخِر نام هات را تجربه کنی تا بشود امروز 
روی تخت بیمارستان مرگ آسوده ای از سر بگذرانی، جای تمام زندگی هات را 
امروز باید که بارها ؤ بارها بمیری، اما قاسم الجندری فقط ؤ فقط نفس می کشد ؤ 
نام های  را  چیزهایی  بول هول  می کند،  طی  ناباورانه  را  احتضار  لحظات  آن 
متعددی را زیرلبی نجوا می کند  تا نام پیرمرد را تمام عصاره ی پیرمرد را که عین 
روِح لطیفش ست به مانند ستاره ای نورانی از دهان بازمانده ی الجندری بیرون 
بکشد ؤ بنشاندش روی پیشانی خودش ؤ از پنجره ی اتاق بزند بیرون ؤ پروازکنان 
از روی آسماِن شهر های مختلف رد شود، هنوز شب ست ؤ نام الجندری حاال عین 
ستاره ای نورانی بر پیشانِی بول هول نشسته ؤ اگر از زمین به آسمان نگاه کنی 
تنها نقطه ای درخشان می بینی که به سرعت از این سوی آسمان به آن سوش 
می گذردؤ ممکن نیست بفهمی این لکه ی نور نه ستاره که مردی ست عازم 
مرگ های پیاپی، شب ست ؤ هر چیزی روی زمین تاریک ؤ تارست مگر آن جاها 
که شهری ممکن ست باشدؤ ما تنها روی بعضی هاشان مکث می کنیم ؤ پایین 
می رویم انگارکه فقط آن شهرها بر زندگی ؤ حاال بر مرگ های پیرمرد رد زده اند، 
هر بار که بول هول فرود می آید پیرمرد مجبورست یکی از مرگ هاش را تجربه 
کند، هربار یکی، یک بارِ آن تبریزست گوشه ی باغی هنگام غروب، دارند سه نفر 
را به درختی می بندند تا مراسم اعدام شان را مهیا کنند، آدم هایی هی می روند ؤ 
می آیند ؤ یکی با قد نسبتن کوتاه ؤ تنه ای نسبتن فربه تمامن دستور می دهد، 
در گوشه ای از باغ اما بستری انداخته اند ؤ پیرمردی محتضر بر آن افتاده، پیرمرد 
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همین سیدقاسم الجندری ست، هر بار در شهری ؤ هر بار در عصری قبل ترؤ هر 
بار به نامی داستان مرگ را تعریف می کند دوار، تا این جا را خوانده یا ناخنک زده 
بودم پیش از این، یک بار قبِل یکی از مرگ هاش دقیقن آن جایی که بول هول 
می رسد تا روِح الجندری را به امانت برداردؤ به کالبد بعدیش برساند گویا پیرمرد 
شاهد قتل آقاخان ؤ رفقایش بوده، یک بار هم در میدانی فراخ در حضور تیمور 
قلم تراِش موالنا معروف بغدادی بوده که می خواسته رکورددار کتابت کالمُ لاله 
بدعت صادر کند  به جهت  را  قتل شان  تیمور دستور  ازآن که  پیش  اما  باشد 
بول هول سرمی رسد ؤ روحش را برداشته می برد، یک بار کسی بوده که شلوار اخی 
را تن خلیفه ناصر می کند اما پیش از آن که شربت اخوت را بنوشدؤ جرعه ای 
نمک آلوده در گلوش بپرد باز بول هول سرمی رسدؤ قصه بر همان منوال، شیث 

همه ی مرگ ها را برایم می گفت ؤ عقب می رفت تا نهایتش

نهـایـت دوار
                مرد جوان ؤ نحیفی که به مجانین می ماند پای کوهی نشسته 
پیرمردی همراه  از دور  با سنگ هاؤ مرغ هاؤ وحوش مشغول ست که می بیند 
پسرکی به نظر نوجوان نزدیک می شود، مجنون اما درست نمی بیند انگار در 
هر دست پیرمرد دست کودکی ست، یک بار دست چپش یک بار سمت راستش 
اما وقتی می رسند به او می بیند فقط یکی کودک همراه پیرمردست، می پرسد 
این دو تا بچه را کجا می بری پیرمرد، و می شنود این ها دو تا نیستند مجنون 
این یکی ست ؤ این فرزند من ست که می برمش آن باال برای خدام قربانیش کنم، 
مجنون نگاه می کند نوِک کوه راؤ می بیند که دورست، می گوید پس عجله کن 
پیرمرد انگاری دورست راهِ تو، و ازشان جدا می شود، زیاد اما دور نشده اند که 
انگاری اشتباه ندیده ؤ بچه های همراه پیرمرد دو تا هستند،  مجنون می بیند 
پس می دود دنبال شان ؤ هی اصرار می کند به پیرمرد که آقای من این ها دو 
تا هستند نه یکی اما جوابی نمی شنود، پیرمرد وقعی نمی گذارد به حرف های 
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مجنون ؤ ادامه ی راهش را می رود، آن ها از جلو، و مجنون از پشت سرشان تا 
ببیند داستان چه ها نخواهد شد، تمام مسیر متوجه شان ست ؤ می بیند بچه ای در 
یک طرف پیرمرد راه می رودؤ بچه ای دیگر در سمت دیگرش اما نه همیشه نه 
باهم که یک بار در سمت راستش ؤ یک بار در سمت چپ، نمی فهمد، اصرارهایش 
هم بی جواب می ماند، هی از پیرمرد درباره ی دو فرزندش می پرسد که نام این ها 
چی هست پیرمرد اما پیرمرد فقط تکرار می کند این ها یکی اند این ها یکی اند 
انگار  نام  دو  اما مجنون  را صدا می کند  پسرش  نام  به  و هی  یکی اند،  این ها 
بشنودؤ هر بار نامی متفاوت را، سرآخر می رسند باالی کوه، مجنون هنوز گیِج 
نام هاست که می بیند پیرمرد دست ؤ پا ؤ چشِم دو کودکش را می بنددؤ هر بار به 
نامی خطاب شان می کند اما مجنون نمی فهمد چه نام هایی اند، می بیند پیرمرد 
نشسته پیِش پای دو تا پسرش چاقوش را کشیده ؤ زیر لبی شروع کرده خواندن 
چیزهایی، قرارست چه شود، نمی داند، ساعتی شاید طول کشید تا پیرمرد چشم 
بست ؤ سر سوی آسمان گرفت ؤ فریاد زد آمین، دیگر اما طولی نکشید تا پیرمرد 
به تکاپو افتاد، سرؤ تن یکی شان را به دست گرفت ؤ روی زانوهاش جا داد تا 
با دسِت دیگرش چاقوش را بلند کندؤ بکشد سر بچه را ببرد که بُریدؤ خون 
را پخِش زمین ؤ آسمان کرد، و تمام، تماِم تمام، اندام بچه هنوز گرم ست که 
پیرمرد به طمانینه سرش راؤ تنش را زمین می گذارد ؤ قد راست می کند تا 
دستانش را سوی آسمان بگیرد که خدایا شکرت، و هی می نالد که خدایا تو را 
به بزرگی ات شکر خدایا شکرت، مجنون ماتش برده ناباورانه ماجرا را دیده حتا 
صداش درنیامده حتا مانده چه کار کند که پیرمرد مشغول دست ؤ پای آن یکی 
پسرش می شود بازش می کند ؤ به خوشحالی دست ؤ روی کودکش را می بوسد 
که فرزندم خدا دوباره تو را به من بخشید  خدا تو را به من بخشید فرزندم خدا 
را شکر، و همچنان گریه کنان ؤ شکرگویان دست پسر را می گیرد از کوه می رود 
پایین اما مجنون باالسر جنازه می ماند شیون کنان بر سرش می زند ؤ به یادش 
نمی آید نامش چه بوده تا برایش آن جور که بایدؤ شاید عزاداری کند که نامش 
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را نمی داندؤ هیچ کداِم آن دو نام را حتا به یاد نمی تواند بیاورد، از روی استیصال 
می رود تن ؤ سر کودک را در آغوش می کشد از این سو به آن سو از آن سو به  
این سو، گیج ست، گلوی بریده ؤ خون آلود بچه جلو چشمانش ست ؤ دلش آشوب 
می شود هی سکندری خوران گریه کنان ناالن سکندری خوران زمین می خوردؤ 
پا می شودؤ نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد که پاش به ناگهان لیزخورده روی 
دامنه می غلتدؤ به دره ای که همان اطراف ست پرتاب می شود یا شاید هم نه، از 
روی استیصال خودش را ؤ آن تن بی سرؤ سر بی تن را از باالی کوه پرتاب می کند 
که حین سقوط بول هول سر رسیده آن ستاره ی نورانی را می رساند به او به 
مجنوِن در حال سقوط اما مجنون در آن آخرین دقایق هنوز هم نمی فهمد کدام 
نام را سر بریده اند ؤ کدام یک از آن دو نام به سالمت رسیده خانه اش به سیادت، 

خط لرزان قلب توی مانیتور یکنواخت ؤ صاف می شود عین سوت ممتِد آن

فصل
     چرا فراموشش کرده بودم، تندی می پرم نسخه های دوار را از لفاف های 
دیگری،  آن  کنارِ  تخت  روی  می گذارم  را  نسخه  هر  در آورده ؤ  آبی رنگ شان 
چه طور فراموشم شده بود، همه اش دنبال آن صفحاتی بودم که خیِس عرق های 
نقِش  از آن  باشند، و همین شاید غافلم کرد  افتاده  قیافه  از  از فرم ؤ  صورتم 
شبیه عکِس بولقاسمی با دانش آموزان که آن شِب اول در هتل کشیده بودمش، 
یادتان هست یا نه، صفحه ی نخست یکی از آن دو نسخه را از وسط تا کرده ؤ از 
پاییِن جایی که نوشته بود دوار جداش کرده ؤ آن نقش کذادرکذا را زده بودم، 
نخست  یکی شان صفحه ی  بود ؤ  تخت  روی  روبه روم  نسخه  دو  و حاال همان 
نداشت، پس نسخه ها را تغییر نداده اند، هرچند که صفحات مچاله درون شان 
نیست ؤ ایضن آن صفحه ی عنوان همان نصفه نیمه صفحه ی آغازین که برای 
خاطر همین نصفه نیمه بودنش شاید گم شده عینهو آن یکی نیمه اش که اگر 
گم نشده باشد هم باید یک گوشه کناری توی کافه صدپله زیر دست ؤ پا یا دور 
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از دست ؤ پا افتاده ؤ فراموش شده باشد که خوب یادم هست خودم روز جشن 
پیراهنم، همه چیزهاش  آینه برش داشته ؤ چپانده بودمش توی جیب  از کنار 
مثل روز روشن ست توی سرم، آفتاب رفته بود ؤ شب نه هنوز شب که یک چیِز 
از آن  از جشن خیلی  افتادم سمت صدپله، خیلی  نارس ؤ کال بود وقتی راه 
تا خیسی  آب بازی بزرگ نگذشته بود ؤ گرمای خردادماه دیگر جانی نداشت 
تن ؤ تن پوش هام را خشک کند، یقینن همان جا توی کافه بود که فراموشش 
کردم، سردم شده بودؤ نمی خواستم آن جور با آن سرؤ وضع برگردم هتل، برای 
خاطر همین کج کردم سمت صدپله ؤ تا پیچیدم توی فرعی دیدم چندتایی بنر ؤ 
پارچه زده اند روی دیوار سایت جهت خیرمقدم که گویا مراسم احداث ایستگاه 
از  دیگِر صدپله دارد سر می رسد،  همین امروزؤ فرداست، گفتم پس آن روزِ 
کناره ی دیوار رفتم توی سوراخ ؤ از پله ها زدم پایین، کافه سوت ؤ کور بود هنوز، 
وسط تاریک روشنای کافه فقط کافه چی را دیدم نشسته پشت میزی ؤ منتظر به 
صدای باز شدن در سر بلند کردؤ عینهو داغدیده آدم ها نالید »پس فقط تو آمدی 
کله خر ـــ گفتم نه کافه چی تازه آرام شده خیابان، بقیه هم می رسند حتمن، 
زهرخندی زد که خیالت تخت  میم عین »کسی نمی رسد، آدِم رسیدن تا حاال 
باید می آمد ـــ نمی دانستم چه قدر از حرفش صحت دارد، بنای مخالف خوانی هم 
نداشتم، فهمید، گفت حاال چرا خیس شده ای تو، بیا لباس هات را بکن یک وقت 
دور خودم،  بپیچم  داد  بزرگی  را کردم ؤ حوله ی سفید  نخوری، همین  سرما 
لباس هام را هم پهن کرد روی صندلی ها که یادم افتاد به آن ورق پاره، تندی از 
توی جیِب پیراهنم درش آوردم ؤ دیدم خیِس خیس ست ؤ مچاله شده، به دقت ؤ 
زحمت بازکردمش دیدم داغان ست، یک جاهاییش خراب شده ؤ یک جاهاییش 
هم نابوِد نابود، طرفای بیرونش را انگار جویده باشند پاره پاره می زد اما تا پارگی 
بیرون ؤ سفیدی  بود  کرده  نشت  مرزها  از  آدم هاش  داشت، سیاهی  هنوز جا 
کاغذ را لک زده بود، خود سیاهی هم آن سیاهِی یکدست سابق نبود بور شده 
بود بی رنگ کم رنگ کهنه، روی انگشت های باز دست گرفتمش انداختم یک 
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گوشه ی میزؤ گذاشتم خشک شود، در نظرم شبیه رفقای توی کافه شده بود 
سیاهیش، یکی انگار با کیسه ی خالی آرد کتکش زده جابه جاش سفیدک زده ؤ 
مات می زد، پرسید خب بگو چه خبر بود، گفتم بنر خیرمقدِم احداث زده اند دم 
سایت، سری تکان داد که می دانم، نمی خواستم به پرسیدن مشغولم کند تندی 
پرسیدم پس چرا نیامدی برای جشن، براق شد آن ها که آمدند چه کار کردند تا 
من بیایم، گفتم کارستان کردند اما بیخود گفتم، انگار شکایتی کند گفت تو که 
می دانی چی شده پس چرا دروغ می بندی به خودت، نگاش کردم ؤ با لبخندی 
یخ زده روی لب هام فقط دعا دعا کردم آن باقی هم برسند ؤ شریِک شرمندگیم 
شوند، گفتم االن ست الباقی هم برسند، »باش تا برسندـــ دلم اما روشن بود 
این طور شده  که  اما حاال  نمی آمدند  بود شاید  ما  روزِ  روز  اگر  که می رسند، 
حتمن می آمدند، آخر ما مردم عادت داریم توی باختن شریک هم شویم انگاری 
دردش این جور کمتر شود انگاری که درد را بشود تقسیم بر تعداد بازندگان 
کرد اما کورخوانده ایم، درد نه کم می شود نه تقسیم، هر کسی هم باید درِد 
خودش را کول کندؤ این درد مثل یکی سنِگ مرمِر تراش خورده چنان یکدست ؤ 
بی خلل ؤ فرج ست که نه می شود دست انداخت از یک جایی تکه اش کرد نه پا 
می دهد کسی برای یاوری بیاید شانه به شانه ات دهدؤ یک گوشه ی سنگینی اش 
را دوش خودش بیندازد که درد انگار یک چیز یگانه ؤ انحصاری ست برای دوش ؤ 
شانه های هر کسی، برای هر کسی انگار دردش را پرداخت کرده اندؤ اگر کسی را 
با دردش به چشم ببینی شاید آدمی قوزی در نظرت بیاید که زیر بار قوزِ پشتش 
کمرش خمیده اما قوزی نیست آن آدم که قوز کمر آدم را این جور به عذاب خم 
نمی کند، این دردست دردی که فقط برای آن تن ساخته اند، یگانه، و از خاک ؤ 
از گوشت ؤ خون ؤ پوسِت همان کس تا نشود از تنش تشخیص ؤ تمییزش داد که 
این دردست ؤ این تن ست، ولی اگر این دردها ؤ این قوزها زیاده شوند چه، چه 
خواهد شد آن وقت، آیا امکان تشخیص خوِد تن در انبوه آن همه دردی که بر 
دوش گرفته غیرممکن نیست، چه بدانم، فقط می دانم آدم را چنان خوش شانس 
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آفریده اند که دردهاش عینهو رویا لطیف ؤ نادیدنی ست تا توی حافظه ننشیندؤ 
بشود گاهی هرازگاهی فراموش شان کرد، اگرچه کسر نمی شود تقسیم نمی شودؤ 
هر کسی باید دردش را به تنهایی کول بگیرد اما باز جای شکرش باقی ست که 
حداقله فراموش می شود، مثلن وقتی توی چهره ی دردمنِد دیگری چیزی از 
لطافِت درِد خودت را خواندی آن وقت همین فراموشی کمکت می کند از یاد 
ببری درد خودت را، و چه بهتر که این دیگری دیگرانی به دنبال داشته باشد تا 
فهمت شود که تو تنها نیستی، و چیزی از سنگینِی درِد لطیِف تو توی دردهای 
دیگران هم هست، و این در لحظه برایم ثابت شد آن وقتی که دیدم یکی یکی اما 
با فاصله از هم سر می رسندؤ یک گوشه ی کافه می نشینند به سکوت، البت برای 
حفظ آبروی آنان که شب پیشش حاضر بودند ؤ امشب در غیبت اند از نام بردن 

حاضرین معافم کنید رفقا

اعترافات
            هر کدام شان که می رسید از اثر جشن اتحاد هنوز خیس بودؤ مجبور 
می شد با اقتدا به پیشینیان پیراهنش را درآورده روی پشتی صندلیش بیندازد، 
ساعتی نشده دیدم جمیع برهنگان آن شِب جشن جمع شده ایم دور هم ؤ کسی 
را جان ؤ تواِن آن که بگوید چه ها برش گذشته نیست، نگاه هاشان یا به یکدیگر 
خیره بود یا به جایی که معلوم نمی شد کجاست، و از روی آدابی که تغییر 
چهره ها درش معنادار می شوند می شد گفت شرمنده اند، یاد آن مراسم سنگسار 
بود ؤ  برای خاطر آن گناه کبیره محکوم کرده  را قاضی شرع  افتادم که زنی 
جمعیت آماده بود حد شرعی را بر آن گناهِ مجسم جاری کند عینهو مراسم 
اعتراف کاتولیکی با این فرق که جای هر کلمه ؤ هر اقرار به گناه، سنگی توی 
دستان اجتماع ست تا حین پرتاِب آن چیزی از گناهان شان بریزد ؤ آمرزیده شوند، 
سنگ ها آدم ها شارع ؤ مشروع آماده بودند که امام سر می رسدؤ فتوا می دهد تنها 
کسی توان پرتاب اولین سنگ را دارد که خودش چنین گناهی مرتکب نشده 
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یا از فکر گناهی که همین زن به آن اشتهاریافته بری باشد، و همین فتوا دست 
تمامی مرداِن جمعیت را از آن سنگ ها کوتاه کرد انگاری کسی گفته باشد تنها 
کسی توان گفتن اولین جمله را دارد که در این جشن الاقله شرمنده ی خودش 

نباشد، و همین هم انگار جمع را وادار به سکوت می کرد

پایان جشن
                  صداش را شنیدیم پرسید آن زنی که نوحه می کرد کی بود بچه ها، 
و به شنیدن صداش انگار پرده ی شرم ؤ افسونی که تک تک مان را توی خودش 
کشیده بود به یکباره پاره شد تا سرهاؤ نگاه هامان معطوف صدای کافه چی شود 
که سینی چای را می گذاشت روی میز، کنار همان سینی نشست روی میز ؤ 
خودش را َکَمکی جابه جا کردؤ گفت هر کس چای خواست خودش بردارد، و باز 
از هویت آن زنی پرسید که چارچرخه ی طوافی آورده بود با خودش، یکی پرسید 
مگر آن جا بودی تو کافه چی، »آره یک سر آمدم اما دسته ی عزا که راه افتاد 
برگشتم ـــ گفتم حاالست هر کدام مان از نگاه کافه چی خودش را توی میدان 
به یاد آورده مرور کند که چه طور از میان جمعیت گم ؤ پیدا بوده اما خب فقط 
گفتند نمی دانیم، کسی از هویت زن خبری نداشت ؤ فقط حدس هایی می زد، 
بعضی هم از شنیده هاشان می گفتند، »زنه آخرش کجا رفت، چی شد اصلن ـــ 
زِن صاحِب کهنه چارچرخه ی دسفروشی، آخرین چیزی که از زن یادم ست همان 
مردی بود که روی دست های انبوهِ زنان شیون می زدؤ جوری فریاد می کشید 
انگار می بََرنَدش قتلگاه، آخر صدای شیون مردی درون ناله هاؤ درون فریادهای 
دردؤ زخم ؤ خشم زنانه چه طور ممکن ست فراموش آدم شود، و ایضن آن حرکت 
شلنگ های آب پاشی که زنان را در آستانه ی میدان نشانه می رفت، زن ها ِگرد 
خودشان ؤ گرد خودشان می گشتندؤ هر زنی انگار سپری بود پیش روی دیگری 
اما مگر چه قدر آب در آن تانکرها بود، زمین خیابان مگر چه قدر می توانست آب 
بگیرد توی خودش، نمی دانم، مرد را که رساندند به چرخ طوافی انگار بگذارندش 
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روی تخت قربانگاه چنان نعره ای کشید که آن شیون ؤ ناله های پیش تََرش پوچ 
آمد در نظرم، چنان نعره ای زد که تمام ناله های آن لحظاِت پیش تََرش انگاری 
تمام  پیِش روی فصیح ترین سخنرانان،  بوده  ناشنوا  اصوات مردی  آواها ؤ  فقط 
ناله های پیش ترش در کنار این نعره انگار شده بودند الکن نارس پُراِطناب که 
افسوس تا نعره اش را رساند به گوش میدان به یکباره خاموش شد انگار خوف 
کرده باشد، ساکت شد اما زن در میان عزادارنش راست ایستاد ؤ نگاهی کرد 
به حیوان پیِش پاش ؤ دست هاش را بلند کرد سوی آسمان ؤ پشت بندش دوتا 
پنج تایی انگشت را دیدم که راست آسمان کرد ؤ درجا نشست ؤ انگشت هاش 
کشید روی صورت مرد، و مرد دوباره شنیدیم نعره زد نه از آن اولی کم قوت ترؤ 
نه پرتوان تر از آن، حاضرم قسم بخورم این چنین صدایی را نشود به راحتی از 
حلقوم انسانی خاکی بیرون کشید که انگاری رخوت داشت صداش که انگاری 
آدم را تا خلسه می برد که سکر که شش دانگ ؤ توخالی برای چندین ؤ چند لحظه 
آدم را مکررن می لرزاند، به دو چشم خودم دیگر اطمینانی ندارم وقتی می گویم 
زِن صاحب عزا را دیده ام انگاری عضالتش به رقص وقتی توی صدای قربانی 
پایین می آمدند  تا دو سوی گردنش تا روی عضالِت دست هاش ؤ تا روی بازوهاؤ 
ساعدها ؤ انگشتانش می لرزیدند انگاری عضالتش به رقص می لرزیدند ؤ هم گاِم 
آن موسیقِی سیاه رنِگ پوستش انگاری عضالِت صورتش سینه هاش شکمش به 
رقص دور گردن قربانی ِهلِه هله هله ِکل می زدند کل می زد که وقتی دست هاش 
را کشید روی بازوهای باز مانده ی قربانی انتظار داشتی خون فواره بزند از تن 
مرد روی سر ؤ هیکل ؤ لباس های عزاداران اما نزدؤ مرد فقط فرو ریخت توی 
خودش فقط همین، زن داشت برای پیروزی سپاهش که در آستانه ی میدان 
رزم می کردند جادو می کرد که هله هله هله کل می زد هله که دست هاش دوباره 
بلنِد هوا شد ؤ چیزی که هیچ گوشی برای شنیدنش آماده نبود را خواند ؤ بی محابا 
دستانش را فروِد سینه های قربانیش کرد بی فشار تا قربانی سومین نعره ی آن 
غروب را بکشد که کشیدؤ دیدم آفتاب افتاد، آفتاب افتاد اما هیچ کس ندید این را 
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چراکه چراغ ها پیش تر روشن شده بود ؤ نور چنان بود که افتادن آفتاب به چشم 
کسی نیاید که همه مشغول زن بودندؤ زن مشغول کشیدن سرانگشتانش روی 
تن قربانیش، و من بودم فقط در آن لحظه که چشمش به آفتاب افتاد، چراغ های 
کنند ؤ  آتش  آتش نشانی  ماشین های  آن که  از  پیش  بود  شده  روشن  خیابان 
مامورین به فرصت سوار شان شوندؤ آخرین فشار آب ها را خالِی میدان ؤ تن های 
رنجور زنان روبه روی شان کنند ؤ راه بیافتند، چراغ ها روشن شده بود پیش از 
آن که فقط زنان بمانند، قبِل شیون های آخری چراغ ها روشن شده بود که دیدند 
همه دیدند مانده اند روبه روی میدان، میدانی خالی اما برای چه، نمی دانستند، 
فقط ایستاده بودند روبه روی میدانی خالی ؤ مانده بودند چه کار می شود کرد با 
یکی میدان خالی، سکوت شده بود، انگار صداهای لحظات پیش تََرش چنان 
بوده که گوش ها بعِد آن دیگر نتوانند هیچ صدایی را بشنوند، سکوت شده بود، 
و زن روی کهنه چارچرخه ی دسفروشی اش فاتحانه ایستاده بود، ناگهان نگاهش 
از روی تن قربانیش چرخید ؤ بی که میدان خالی ؤ سپاه ظفرمندش را نگاه کند 
رو گرفت سمت شرق، و راه افتاد، افتاد به  از چرخ طوافیش پایین آمدن، افتاد 
به ایستادن پشت به میدان، افتاد به چادرش را بازکردن ؤ روی سرش کشیدن، 
افتاد به دست آن یکی پیرزن که عکِس تاخورده ی فرزندش از خیسی میدان 
لهیده بود را گرفتن ؤ پشت به میدان راهی شدن، افتاد به رفتن، رفت، از اطراف 
هم زنان میدان را تنها گذاشته هر کدام بی صدا ناپدید شده می رفتند پی بخت ؤ 
بی بختی شان، و اما آن دسته ی بدرقه آن مرداِن زن شده ی پشِت هیاِت عزاداری 
جایی نرفتند، ماندند، کجا را داشتند بروند، تنها با نگاه هاشان مشایعت کنندگان 
میدانی خیس  میدانی خالی  بود،  آنان  آِن  از  میدان  پیروزی شدند که دیگر 
میدانی آب گرفته، دریای آب، راه افتادم ِشلِپ ِشلِپ شلپ شلپ شلپ شلپ راه 
افتادم ؤ پاهام ِشلِپ ِشلِپ فرو شدند توی آب ؤ برآمدند، با شلپ شلِپ پاهام در 
آن دریای آبی که ماشین های آتش نشانی به میدان ریخته بودند راه افتادم ؤ از 
کنار چارچرخه ی طوافی که رد می شدم دیدم موجودی نیمه جان افتاده روش 
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که دستش دسِت برهنه ؤ نیمه جانش رعشه گرفته ؤ الباقی تنش انگاری دعاگری 
جادو برش نوشته پَُرست از خطوِط نازِک لرزانی که از وسط های سینه اش شروع 
می شود تا تمام تنش انگاری مویرگ های متنی نانوشتنی خواندنی ست، رد شدم، 
قربانی َمرد تنش به  رنگ صورتی به رنِگ جانداری بدل شده بود که داشت از 
اما هر کس  باقی مانده در میدان نفس می کشید، رد شدم،  نفس های مردان 
جرعه ای از لیوان چایش می نوشید ؤ کلمه ای عبارتی شاید جمالتی ادا می کرد 
تا آن میداِن تاریک روشن شده با نور چراغ ها را زنده تر بسازد، و البت آن دست 
رعشه دارِ مانده روی تخِت قربانگاهِ شناورِ میدان را، نگاش کردم، سر برگرداندم ؤ 
نگاه کردم به خیابان ؤ میدان ؤ آن مردمان ناعیسایی که تا مچ پاها ؤ کفش هاشان 
جای آن که فراسطح دریا بلغزد شلپ شلپ در آب فرو می شد ؤ برمی آمد، ایستادم 
به نظاره که نیل اندر ِکنارست، و من نه کالمی داشتم نه عصایی نه قومی، فقط 
نگاه کردم آن مرداِن چون لشکر فرعون را که دریای زیر پای شان داشت نور 
چراغ ها را برمی گرداند ؤ چه پرتاللو چه پرابهت شده بود دریا، دریای میدانی که 
موسایی نداشت دیگر، مردان شکست خورده ی نیل را نگاه می کردم ؤ صدایی در 
سرم می گفت ما نجنگیده ایم ما تنها شکست خورده ایم، و آن کِس دیگر باز لیوان 
چایش را هورت کشید، شلپ شلپ، و مرداِن شکست خورده در تاریک روشنای 
کافه صدپله می گفتند تا روشن کنند چه شد چه ها شد، شلپ شلپ، و من آن 
نقش خیس را فراموش کردم آن جا درون کافه روی میز، شلپ شلپ اما صدا 
صدایی دیگر بود صدای آهن هایی که بلغزند روی هم صدای آوار کوهستانی از 

آهن روی خودش تا به خود بخواندم میم عین میم عین میم عین

فصل
      المپ روشن بود، بلند شدم نشستم روی تخت »بعله رییس ـــ دریچه ی 
دهان را باز کرده بودؤ نمی شد که ببیند، به شک پرسید خوابی یا بیدار میم 
عین، »بیدارم رییس ـــ اما نبودم، هنوز محوِی خواب روی در ؤ دیوار سلول رد 
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می انداخت که دریچه را بست ؤ من تا بیایم از مرز خواب ؤ بیداری رد شوم در 
باز شد ؤ سایه اش تندی خزید تو، شیث بود با دو تا سینی غذا، چرا دو تا، یکی 
در را پشتِ سرش بست »هنوز هم که خوابی تو ـــ در جواب فقط خمیازه ای 
کشیده باز افتادم روی تخت، ظرف ها را برد آن طرف ؤ گذاشت شان روی میز 
اما روی کدام میز، من که میزی نداشته ام این چند سال، گفتم این میز را کی 
آوردید، گفت همین سر صبحی، پرسیدم چرا، گفت برای خاطر دوار، اما چه کار 
به میز داشت دوار، دیدم عالوه بر سینی ها نسخه های دوار هم روی میز  هستند، 
گفتم دوار چه کار به میز داشت، گفت دوار که نداشت تو داری، بلندشده نشستم 
روی تخت، از ابتداش معلوم بود نهایت امروز کجا خواهد بود، ساعت چندست 
علی، گفت از نمازِظهر یک ساعتی گذشته، »من کی گفتم میز بیاورید ـــ داشت 
می نشست روی صندلی، گفت مگر یادت رفته باز، آمدم دوشم را بخارانم دیدم 
پیراهن تنم نیست، المصب این چه مرضی ست افتاده به جان من، ملحفه را 
کشیدم سرم، دوباره گفت راحت باش میم عین، راحت بودم اما چرا همه چیز 
فراموشم می شد این روزها، گفتم علی نمی خواهم نه خودم را نه تو را آزار دهم، 
و دیدم توی سرسرای خاطراتم این جمله خیلی نخ نماشده حتا کریه می آید 
اما به روی مبارک نیاورده گفتم علی نمی دانم چه طور بگویم اما من این ها را 
که می گویی به یاد ندارم علی، از روی استیصال بود که علی را دوبار یک بار 
اول ؤ یک بار آخر جمله آوردم ؤ انگار شیث هم فهمید، گفت می فهمم میم عین 
می فهمم، اما چه چیز می فهمی تو مردک، ادامه داد که تقصیر تو نیست، فشار 
این سال ها ؤ فشار این چاردیواری دچار ضعفت کرده، عجب، و تمام این مدت 
این ها را تو می دانستی شیث، گفت همه ی این ها باعث شده دل مسولین به رحم 
بیاید وگرنه سال ها ُحکمت را می شد تمدید کرد که تو کم کاری نکرده ای میم 
عین، بیچاره شیث، خود تو ؤ آن روسات مگر نبودید که هی تکرار می کردید 
چارسال برای کاری که تو کرده یا نکرده ای حکم سنگینی ست، حاال فراموشی 
من را کرده ای چماق ؤ دروغ می بافی، ول کن میم عین، گفت باید فراموش کنی 
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این چارسال را میم عین، هر چه که بود ؤ نبود درهرحال گذشته ؤ تا آزادیت 
فاصله ای نمانده رفیق

آزاد، من
            که باورش سخت بود من آن قول را داده باشم به شیث، چراکه وقتی 
می گویم شیث بیچاره شیث از درون خالی می شودؤ جایش را مافوقش مافوِق 
این یکی مافوِق آن یکی یک جور تمامی مافوق ها پر می کند،  مافوقش مافوِق 
برای من، آخر من کدام  باورش  برای خاطر همین ست می گویم سخت ست 
شرط را پذیرفته ام که چنین به اصرار می گوید چیز مهمی نبوده، می گوید فقط 
یک لطف دوستانه ست تو فقط از برای دوستی مان قول داده ای دوار را تمام کنی 
اما من چه طور چنین قولی داده ام که خوب یادم ست از دهان شیث روزی از 
همین روزها شنیدم جلساتی بوده درون زندان با رییس زندان با رابط زندان ؤ 
دادگستری، با روسای دادگستری، و با خیلی ها که شیث تاکید داشته در بعضی 
حضور داشتم ؤ در بعضی ها نه، و در نهایت قبول کرده بودند به شرُطها ؤ ُشروُطها 
حکم به آزادیم دهند ؤ معلومم نشد کدام شرط ؤ شروط، خوب یادم ست گفته 
بودم شیث جبران می کنم بعِد آزادی، این ها همه مثل روز در سرم روشن اند، 
شیث گفته بود بعِد آزادی من را نمی بینی دیگر، شیثی که تو می شناختی 
سال هاست مرده میم عین، حاال یکی دیگرست ایستاده روبه روت ؤ بعد آزادیت 
ترجیحش آن ست که دیداری نداشته باشد با تو، راست می گفت، بعد رفتنم به 
لندن یک سال ؤ نیم یا شاید هم بیشتر اما دو ساِل کامل نشده بود که شیث 
گذرش افتاد بمبئی، وردپرس اما می خواست گزارش دادگاه فساد دولتی هند 
دنیاگردی ؤ  برود  می خواست  سفر،  می رود  بود  گفته  شیث  دهد،  پوشش  را 
می گفت خودش را می رساند به دادگاه که وردپرس هم همین را می خواست، 
چندوقتی مرخصی ؤ بعد برساند خودش را بمبئی، دو ماه شاید، دقیقن به یادم 
نمانده که نقشه اش را چه جوری کشید تا شهر به شهر از لندن برسد بمبئی، با 
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قطار با طیاره ؤ کشتی با دوچرخه ؤ ماشین ؤ االغ حاال با هر چیزی گفته بود قبل 
شعار  آن روزها  وردنیوز،  ارسالی  گروه  به  می رساند  را  خودش  دادگاه  مراسِم 
خبرگزاری همین بود که آفتاب هیچ گاه در سرزمین وردنیوز غروب نمی کند، 
توی هر شهر ؤ هر ایالت ؤ هر کشور ؤ هر منطقه ای وردنیوز شعبه ؤ دفتر داشت ؤ 
قبِل  آنتن، شیث  روی  می فرستاد  هر سرزمینی  محلی  زبان های  از  را  اخبار 
سفرش می گفت می خواهد سفرنامه ای بسازد بعِد سفر که نشد، بمب گذاری 
ارازقه ی بمبئی شیث را همراه دیگر اهالی جمعه خانه بدل کرد به خاطره که 
بعِد مرگش البته وردپرس این خاطره را به تمامی پاس داشت، واحد سرگرمی 
وردپرس با همکاری آن واحدها که شیث در مسیرش از شهرهاشان گذشته بود 
سفرنامه ای تصویری آماده کرد در پنجاه دقیقه با نام »شیث در سفرـــ شاید 
برای من هم چنین کاری کنند که مثلن »میم عین در حضر ـــ این ها مهم 
زکی،  ایستاده،  روبه روم  نمرده ؤ  شیث  فهمیدم  وقتی  آن روز  اما  برایم  بودند 
حاالست مثل آب خوردن می گویی روبه روی من، میم عین همین مِن تو این را 
چه طور فهمید که زنده بوده ست شیث که آن روز روبه روی تو ایستاده ست، هان، 
در برابر آن همه چشم متعجب که این  گزاره ی خبری را خواهند شنید چه گونه 
باید بگویی من، مِن میم عین همین مِن تو این را چه گونه فهمیده ست، در کدام 
که  اولی  روز  از  من  آن  بده  شرح  بگو،  عین  میم  بگو  حالت،  کدام  با  زمان 
که  همان وقت  نه  حاال  مرکزی ضدخرابکاری  کمیته ی  بازداشتگاه  آوردندش 
وقتی رییس را دید که اول بار چشم بند زد که تن داد به گفتن ؤ پا داد به بوهای 
منتشر در اتاق چه گونه فهمید شیث زنده ست، آن ها گفته بودند وقتی کسی 
بیاید به دیدنش باید این چشم بند را بزند، آن ها متوجهش کرده بودند که این 
چشم بند جای چشم هاش خواهد بود بعد از این ؤ معلومش کرده بودند در این 
توجه چه اندازه کنایه که پنهان نیست که یعنی چشم هاش بعِد این جایی را 
نباید ببیند که جناب میم عین بعِد این چشم هات مثِل چشم بند می بیند ؤ 
که  نامطمئنی  تو  ناامنی  که  را  دیده هایی  چنین  سپرد  خاطره  در  نمی شود 



382          دوار

قابل  چیِز  تنها  تیرگی  که  باشد  داشته  دیدن  ارزش  آن چه  نه  اما  می بینی 
چیزی  که  امروز،  از  ماست  همین  دست  شبت  نور ؤ  ما  آقای  که  رویت ست 
دیده ای آیا، نه، آن من به یاد ندارد چیزی دیده باشد تنها شنیده ست آن من از 
آن لحظه که معلوم نیست کی بوده تنها شنیده ست با گوشش شنیده ست با 
پوستش شنیده ست با چشم هاش اما چیزی ندیده ؤ فقط بو کرده که داستانی 
دیگر دارد این بو، از آن وقتی که چشم های آن من را ازش گرفتند همه چیز را 
کرد صدا، و البت بو که داستانی دیگر دارد این بو، از آن وقتی که چشم های آن 
من را ازش گرفتند به صداهایی که می شنید تجسم داد ؤ با هر صدایی اجسام 
را واقعی تر از قبل کرد برای خودش، اول بار با گوش هاش شنید، بعدش تقال کرد 
با دست هاش هم بشنود، اگر میزی بود که دست ها را با فاصله از هم می گذاشت 
روی میز ؤ انگشت هاش را باز می کرد تا تک تک حرکات ؤ آداب ؤ اطوار آن سیاهِی 
پیِش رویش را بشنود درک کند که چه گونه می تواند باشد، عصبی آیا راه می رود 
به  تا  اعضاش  دارند  شتاب  کند،  خالی  را  زبانش  زیر  آمده  استادانه  نرم ؤ  یا 
کوچک  ترین تحریکی ضربه ای بزنند یا برای رفع کنجکاوی ست که پیش آمده 
فقط ببیند، و بعدتر با زبانش وقتی حرف نمی زد دهانش را باز می کرد از روی 
طعم منتشره در هوای اتاق می شنید این عرق تند مردی چاق ست یا مردی ست 
دچار سوءهاضمه، سودایی ست یا بلغمی یا چه ها که نیست، آدمی عادت می کند 
به نداشته هاش، هوش ؤ سر آن من هم داشت عادت به شنیدن می کرد، نهایتش 
اما بو بود، وقتی بوی کسی را بشنوی انگار چشمت همیشه چشم بند بوده در 
ایام، بوی آدم خصیصه های ناخودی ؤ نهانی اش را هم عیان ؤ دریافتنی  تمام 
می کند، آن کسی که روبه روی من ایستاده بود با شنیدن بویش از جسمی توپر 
خالی می شد ؤ هر چه در خاطرات من بود می شد بستری تا خیال این جسم در 
آن بیاساید که کجاؤ در کدام حادثه کسی یا نزدیک کسی بوده تا با روبه روی 
من در این لحظه یکی فرض شود، و در نتیجه بوی آن سیاهِی پیِش روی من 
می توانست ترس را از خاطر من ببرد یا بیاورد، حس آزادی ببخشد یا دریغ 
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کند، مهربان شود با من یا شقی شود، بی قرارش کند یا غیر آن، و من درگیر 
دید  نمی شود،  دید  یکباره  که  می ساخت  می شنیدؤ  بی وقفه  بودؤ  همین ها 
نمی شود برای هم صحبِت پیش روش جسمی بسازد انگار اِرور بدهد حافظه اش، 
آن روز صداش را که شنید پشِت چشم بندش یک آن یکی که دوست می داشتش 
ظاهر ؤ تندی ناپدید شد، بعِد آن دیگر چیزی نشنید حتا بویی نتوانست بشنود 
با آن که می دانست کسی روبه روش ایستاده اما باز ناتوان بود آن تجسم ابتدایی 
که انسانی پشت چشم بندش ست که آن سوی سیاهی جسمی می خواهد بشود 
را توی سرش بسازد توی خاطراتش هر چیزی شکل گرفته شکل نگرفته از هم 
وا بود ؤ هیچ بود، نمی توانست چرا چیزی بشنود چیزی بسازد، چیزهایی در 
فاصله دورتادور آن جسم می خواست ؤ نمی شد چفت هم شود تا خطی محیطی 
تا خطی پیراموِن آن سیاهی یا حتا خطی پیرامون هیچچی بسازد، آن بار مِن 
میم عین شاید چیزهایی به روبه روش گفته بود اما حاال در خاطر من نیست، 
برای  یاِد من هست حتا رمقی  افتاد روی تخت ؤ  مصاحبش وقتی رفت من 
برداشتن چشم بند هم نداشت، یادم هست آن میزباِن من انگار فهمیده بود 
حالت من را که تا مدتی برنگشت، برای دوم بار که من چشم بندش را بست ؤ 
آماده شد تا در وا بشود تا مصاحب آن روزش بیاید باز همان شد که نخستین بار 
شده بود، در وا نشده یک درهمی افتاد در سر من ؤ با اولین کلمه اولین بو اولین 
چیزی که شنید درهمی افتاد به دوار، هر چه بیشتر آن مصاحب حرف می زد 
یا سکوت می کرد من دچار سرسام بیشتری می شد، من دست هاش را مشت 
کرده ؤ برده بود پشتش، دهان باز نمی کرد اما با بوی منتشر در اتاق چه کار 
می توانست بکند، بوی مصاحبش به من حالی می کرد که تو نخواهی توانست 
این بار بر طبیعت بیرونیت فائق شوی، چه قدر گذشت، معلوم من نشد، همه ی 
گیرنده هاش را من از کار انداخته بود ؤ چیزی نمی فهمید، برای سوم بار هم تکرار 
شد این گفتن او ؤ نشنیدن من که آخرسر آن مصاحب بلند شد ؤ رفت سمت 
در، صدای آهنین در را شنیدؤ بعد دوباره سکوت شد، چند دقیقه ای صبر کرد ؤ 
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بعِد آن که مطمئن شد از اتاق بیرون رفته من چشم بندش را کشید که نور 
چشمش را زد، هر چه شنیده بود تا چشمش به نور عادت کند توی ذهنش 
جوالن می داد ؤ یاد یک سیاهی را فقط در سرش زنده می کرد که هنوز هم فکر 
داستان  از  سر  بود،  شده  من  عذاب  موجبات  این  و  دارد،  دوستش  می کرد 
این  از  بعدی  دفعات  برای  تا  می کرد  متقاعد  را  داشت خودش  درنمی آوردؤ 
وسوسه ها دست بکشدؤ تن بدهد به تقدیرش، من آن روزها سزاوار ترحم شده 
بود، همه اش آماده می شد برای مصاف بعدی اش اما بعدی انگار در کار نبود، 
روزی سه وعده می آمدند دریچه ی دهان را باز می کردند ؤ به تکرار می خواستند 
من برود انتهای اتاق رو به دیوار تَهی پاهاش را دو برابر عرض شانه از هم وا 
کند ؤ بایستد »چشم بندت را ببند میم عین ـــ بعد می شنید دریچه ی دهان 
بسته ؤ دریچه ی چشم باز می شود تا حیِن مشاهده ی آن همه که آیا بر وفق 
مرادست یا نه بالخره در را باز کنندؤ سینی غذا را بگذارند روی زمین یا روی 
تخت یا روی صندلی ؤ برگردند، روزی سه بار صبحانه ناهار شام، برای دفعه ی 
چهارم که همیشه ؤ هرروزی نبود ریتم معلوم ؤ مشخصی سراغ نداشت من، فقط 
می آمدند اما من فقط ؤ فقط منتظر آن کس ویژه بود تا بار دیگری رخ دهدؤ 
بالخره رخ داد، بعدها من از زبان آن کس ویژه شنید که بارِ اول بارِ دوم باِر سوم 
چهارم پنجم ششم یا حتا بار هفتم هر بار به سلول من می آمده من را یکی 
حیوان گم شده می دیده که جایی جز اندام لرزان خودش نداشته تا فرار کند، 
حتا می ترسیده من را ببیند، می ترسیده این وحشتی که من درش گم شده بود 
سرایت کند به او که بعدها اقرار کرد خودش هم برای مدت ها گم شد عینهو 
من، درست مثل احساسی که از من داشت او هم جایی گم شده بود که فقط 
به اندازه ی مرزهای طبیعی تن خودش پهناور بود که گفته بود هراس داشته 
باز بیفتد به آن گم شدگی بی صفت، برای خاطر همین رفته با اولیای زندان 
مشورت کرده حتا خواسته او را از این پرونده بیرون بکشند، با این که از دیدن 
من بیشتر از حد امکان لذت می برده اما ناچار از این رهاکردن بوده که خب 
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اجازه ی چنین رفتاری را به او ندادندؤ گفتند بنا به سابقه ی میم عین با شما 
بهترست شما پرونده را تا پایان همراهی کنید، از باب اخالقی هم گفته بودند 
کدام گم شدن بهتر از گم شدن در خود کدام امتحان باالتر از این سردرگمِی 
آشنا، یعنی حکم کرده بودندؤ بودنش با پرونده دستور بود، بودن آن کس ویژه 
با من به اجبار بودؤ من این را تا مدت ها نفهمید، بعِد انتظاِر آن دیداِر چاهارم 
باقی دیدارهاشان دیگر نظم گرفته بود که هنوز من به آن نظم بی اعتقادست 
چراکه روز ؤ شب را نه ساعت ها که المپ با روشنایی روزانه ؤ تیرگی شبانه اش 
معلوم من می کرد، بگذریم، وقتی دریچه ی صدا را کشیدند تا اطالع دهند آن 
چارمین بار نزدیک ست من چشم بندش را بست ؤ نشست روی صندلی به امید 
آن که بشود این بار معمای آن کس ویژه را حل کند، در که باز شد تمام تنش 
را کرده بود گوش، کسی آمد تو که از شکل قدم برداشتنش معلوم من شد 
مردی ست الغر اندام، در بسته شد، دیگر یقین کرده بود سیاهِی پیِش روش 
شکِل کسی ست که پیش تر دوستش داشته، من انگشت های هر دو دستش را 
وا کرد از هم ؤ گرفتش سمت سیاهی، همه چیز دم از تشویش ؤ دودلی داشت، 
من شنید که سالم میم عین، جرات نداشت من که علیکی بگوید، صداش کدام 
خاطره را داشت در ذهن من زنده می کرد، خطوط محو کدام خاطره در سر من 
چرخ می زد کدام مرد، مردی مشوش ؤ الغر آیا با صدایی که از شادابی دور شده، 
کدام مرد، بو کردش اما گیج تر شد به شنیدن بوی سیاهی روبه روش، سیاهی 
گفت میم عین می خواهم خودم را معرفی کنم، میل داری تا اسمم را صدا کنی 
گرفت  قوز  نفهمی  بفهمی  کردؤ  مشت  را  انگشت هاش  تند  من  این،  از  بعد 
پشتش، گردن ؤ سرش چنان سنگین شدند که ناگهان افتادند میان شانه هاش ؤ 
اگر می شد عکسی از آن من گرفت انگار مردی مچاله بود که جرات گفتن 
حرفی به خودش چه رسد به آن مرِد روبه روش را نداشت، من آرزو کرد که 
ای کاش چاقویی دست می گرفت ؤ رگ دستش را باز کرده ؤ می گرفت سمت آن 
مرد تا ببیند عصاره ی تنش را دارد می دهد شاید خالص شود از آن گفت ؤگو، 
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پیش خودش اندیشید که باید خون رگانش را می گرفت درست باالی دهان آن 
مردی که از پشت چشم بند نمی دیدش اما سخت دوستش می داشت ؤ تمام 
تنش را به آن مرد می خوراند تا تمام تا خالص شود از این رفتن هاؤ آمدن های 
بی مورد، صدای مردی که بوش نمی گذاشت با خاطرات توی سر من چفت شود 
گفت من علی هستم آقای میم عین، که همه چیز پشت مردمک های من افتاد 
به دوار به سرگیجه، و افتاد، شاید پیِش پای مردی که روبه روش بود، دیگر به 
یاد نیاورد انگار قطره قطره خونش تا به انتها ریخته شد، هنوزم هنوزست وقتی 
به من فکر می کنم فکری می شوم نکند تمام آن دفعات ؤ تمام آن دقایق جز 
تکرار یکی نبوده باشند، شاید برای خاطر همین وقتی من به هوش آمد دیگر 
توانی  با آن مرد دست کشید شاید هم دیگر  از شمارش دیدارهای خودش 
نداشت، نمی دانم، یا باید بر این اتفاقی که سیستم اعصابش را به هم می ریخت 
سوار می شد یا دیگر شکست را شمردن دور از مروت ؤ جوانمردی بود، آزار بود، 
باید به دیدارهاش دوباره فکر می کرد، باید این ها را برای خودش حداقله آشنا 
می کرد، باید سوارِ سیاهی سواِر کارهاش می شد تا بیشتر از این پیش خودش 
شرمنده نباشد، یادم هست قبل بار پنجم بود حاال یک روز دو روز دو ساعت 
هفتاد ؤ دو ساعت اما قبِل پنجمین دفعه بود که چیزی در سرش درخشید، 
نمی شد تا باور کندش آخر صداؤ بوی آن مرد که چنین آشنا می زد تنها به یک 
کس نسب می بردؤ او هم نمی توانست که باشد که خیلی پیش از این مرده بود ؤ 
اندام تنش حتا توان فاسدشدن هم نداشتند که منفجر شده بود ؤ تنش آن 
حیاِت مجسم در هوا تحلیل رفته بودؤ حتا یک ناخن شکسته از انگشتش هم 
به دست مان نرسیده بود، می گویند خاک آرامش دهنده ست خاک غم داغدار را 
فرو می نشاند خاک سرد ست اما خب همه ی این ها نیازمند تنی ست تا به خاک 
تسلیمش کنی نعشی که بشناسی اش جنازه ای که ببینیش، اما جسدی که هر 
ذره اش همراه دیگر ذرات ابدان ؤ همراه هر ذره از ساختمان هتل جمعه خانه در 
هوا منتشر شده باشدؤ مخلوط ؤ ممزوج ؤ با هوا یکی، چه گونه امکان تسلیم به 
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خاک را دارد، چه گونه می شود داغداِر چنین داغی را تسال داد، چنین مصیبتی 
را چه گونه می توان از یاد برد فراموشش کرد به موزه ی ذهنش سپرد بایگانیش 
کرد، نمی شود، سر همین هم نمی شد آن را احضار کرد، برای خاطر همین 
نمی شد حضورش را تاب آورد، سر همین هرگاه ذهن من به سمت ؤ سویی از 
خاطراتش می رفت فلج شده از پا می نشست، من پیش از بار پنجم آن سایه ی 
سیاهِ پشِت چشم بند را شناخت ؤ برای آن که در دیدار آتی از پا نیفتد او را 
ساخت پشت مردمک های چشمش آن را ساخت تا اگر چشم بند باشد یا چشم 
را ببندد هر دو یک حالت را برایش بسازند ؤ در هر دو حالت بشود آن کسی را 
که می شناختش پشت مردمک هاش نگه دارد اما بیچاره من، چه  گونه می توانست 
از  از صداهای آن سوی چشم بندش شکل می گرفت  فکر کند آن خیالی که 
خیال هم جلوتر رفته باشدؤ جای آن که تجسد یک خیال باشد خوِد آن باشد، 
تجسد خوِد آن، خوِد آن باشد، بار پنجم بود، بعد مقدماِت امر آمد نشست روی 
صندلی گفت سالم میم عین، علی هستم، من گفت سالم، و تندی قبِل آن که 
نوبت از دست شود اضافه کرد که قبل هرچیز می خواهم چیزی بگویم به تو که 
تو من را یاد عزیزی می اندازی ؤ سر همین، اما صدا پرسید کدام عزیز، کدام 
عزیزست که این طور از خود بی خودت می کند میم عین، و من گفت، آن عزیز 
را به او شناساند، از خاطراتش گفت، خیلی گفت، نمی خواست از حرف زدن 
بیفتد که فکر می کرد اگر حرف بزند آن صداهای پشت چشم بند دیرتر از پا 
تنها فرصت  زد ؤ  را فقط خود من حرف  پایان ساعت مقرر  تا  می اندازندش، 
خداحافظی گذاشت برای آن یکی، بعد پایاِن آن روز اما خوابید، به جای تمام 
آن روزهای دلشوره آن شب به راحتی عینهو کودکی روی ابرها خوابید کافی ؤ 
وافی اما صبح قبِل آن که ناهارش را بیاورند خبر آوردند که قرار بازجویی داری 
نه فقط آن روز که روزهای  ببندؤ آماده باش میم عین ـــ و  را  »چشم بندت 
متمادی قبِل ناهار این قرارها ادامه داشت با همان صدایی که علی بودؤ انگار 
همه چیزها همه ی مشکالت تمام شده بود برای مِن آن روزهام، چراکه صداش 
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را شناخته بود ؤ صداش دیگر چیزی پنهانی چیزی هولناک نداشت توی خودش 
انگار همه چیز روتین شده داشت روال عادیش را طی می کرد که یکباره که بار 
چندم بود آن قرار، یاد من هم نمانده، انگارکن باِر هزارؤ یکمیش اصلن هر 
عددی که می خواهی بگذار روش من بینوای میم عین، بار هزارؤ یکم بود که 
حین حرف هاش من شنید چیزی داستانی حرفی از دهان علی بیرون زده ؤ 
چنان ست که به یک بازجویی ساده نمی آید، شنید آن علی از جایش بلند شده 
دارد دورتادور من راه می رود حتا باورنکردنی بود وقتی شنید دستی انگشتی به 
نرمی تا نزدیکای سرش آمده، و اگر آن حرکت طبیعی تن نبود که به وقت خطر 
تا  نوازش آمده  به  باور نمی کرد دست علی  تکانکی عصبی می دهد به خود، 
نزدیکای سرش، شنید علی به شتاب دستش را پس کشیدؤ گفت من از جاهای 
تنگ ؤ تاریک بدم می آید میم عین، می دانی، این ترس بیخودی ست اما هست ؤ 
نمی دانم چه کارش کنم، حتا آن زمان ها که بچه تر بودم هم شب ها خواِب جاهای 
تنگ ؤ تاریک ؤ خفقان می دیدم، مِن آن روزهای میم عین ترسیده بود، و باز از 
روی ترس بود شاید که تندی دست بردؤ بی که حتا به کارؤ به عواقب کاری که 
می کند فکر کند تندی چشم بندش را کشیدؤ ناغافلی دید کسی الغر اندام ؤ تو 
بگو با قوزی در پشت اما معلوم بود قوزی نیست ؤ فقط قوز کرده دست گرفته به 
به تعجب  یا گوش می کند، همان جور  با دیوار حرف زده  او  به  دیوار ؤ پشت 
نگاهش می کردؤ انگاری خشکش زده باشد محِو اعمال ؤ حرکات آن علی شده 
بود، نمی داند چه قدر گذشت تا علی سری چرخاندؤ دید آن علی خود شیثش 
بوده بعد مدت ها آن جا ظاهر شده، شیث تا دید چشم بند واشده ؤ من دارد به 
تعجب انگار که خواب ببیند نگاش می کند فریاد کشید در را وا کنید در را وا 
کنید ؤ با همان سرعت که فریاد می کشید دست هاش را گرفت روی صورت ؤ راه 
افتاد سمت در، با لگد می گذاشت توی در ؤ فریاد می کشید در را وا کنند، من 
اما خشکش زده بود فقط توانست رو بگیرد سمت درؤ بعِد تقالیی بگوید اما نه 
آن چنان گفتنی که کوه ها را مانند پنبه در هوا حالجی کند، نه چنان که دریاها 
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را به قطرات شان در هوا منتشر کند، تنها به صدایی که شاید خودش شاید خود 
من شنیده باشد فقط گفت شیث

مرگ به سری
                   به فارسی دیگر نمی شود نوشت ؤ هیچ فعلی نه به شادی نه به عزا 
شایستگی واکنش به چنین گزاره ای را نداردؤ مقصرؤ مفتش هر دوی شان در 
این لحظه بی اهمیت اندؤ مهم تنها خود فارسی ست که دیگر نمی تواند بنویساند، 
صدالبته نه فقط فارسی که برای هر زبان دیگری شاید اتفاق بیفتد حتا ممکن ست 
برای آدم ها هم اتفاق بیفتد که این ها همه شان مربوط اند به مردن حاال نه مرِگ 
مرگ که جز زندگی ؤ مردگی باید این لحظه ی نادیدنی را هم معلوم کرد که 
مرگ به سر می شود یک موجود، عینهو زاییدن، زائویی که آن جاؤ آن لحظه که 
باید نزاید را نمی شود گفت زایا، و یا آدمی که در آن لحظه ی مردن نمیرد را زنده 
نباید گفت که این بیچاره مرگ به سر شده، آیا می فهمی یا نه، مرگ به سر عینهو 
فارسی، زبانی که افعالش در آینده محقق نشوند را چی باید گفت، نه زبان آیا، 
آیا نازبان، حساب خیلی از زبان ها معلوم ست، آن هایی را که دیگر نیستند مرده 
می گویند اما فارسی که هست، فقط امکان صرف آینده ی افعال را ندارد جز مرگ 
جز فعل مردن که اگرچه بیشترین مورد مصرفش در گذشته ست اما هیچ راهی به 
گذشته ندارد، شاهدش هم آن َمَثل که می گویند آدمی تخِم مرگ ست، که اصلن 
هر ضربُ لمثلی آمده تا ذات زبانش را نشان مان دهد، می شود این را توضیح داد 
اما نمی شود گفت ِکی دقیقن کدام وقت بوده کجا بوده که فارسی مرگ به سر 
شده، می شود فقط حدس زد که مثلن بعِد کشِف فعِل بازگشتن که بازگشتن 
به زمان مربوط ست ؤ همین باعث شده هر فعلی را بشود برگرداند به آن جایی 
که مرتکبش شده اند، و ما همه همواره میل به این فعل جعلی داریم ؤ جز مرگ 
که برگشت ناپذیرست ؤ همواره در آینده محقق می شود، فعلی نمانده برای مان تا 
به آینده رجوع دهد ما را، جز مرگ که برنمی گردد حتا به مرگ به سرشده ها هم 
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مرگ برنمی گردد

فصل
        »علی تو می گویی می شود آیا ـــ سری به تایید تکان داد ؤ با همان مهربانی 
که افتاده بود توی چشم هاش توی گوشه های کشیده ی چشم هاش بلند شد از 
روی صندلی تا برود، عزِم رفتن که می کند از اطوارش معلوم می شود، رفت 
سمت در، می خواهم بگویم این ابتدای آزادی من ست اما توی سرم آن کس 
دیگرم می گوید نه، این انتهای آن ست بیچاره که تو بیهوده قول داده ای دواِر 
شیث را تمامش کنی که تو بیهوده قبولش کرده ای که من نوشتن نمی دانم، 
گفتم علی اما من نوشتن بلد نیستم، گفت بلدی نمی خواهد میم عین، قلم که 
دست بگیری دستت را مماس کاغذ که کنی همین که نوک قلمت گرفت به 
سفیدی تمام ست خودش می شود »این را که نوشتی دیگر تمام ست میم عین، 
حکم آزادیت را دستت می دهند ـــ و هیهات به این آزادی، توان ؤ نیرویی که 
همین حکم آزادی توی خودش دارد چنان ست که تو مجبور کنی خودت را حتا 
به مرگ هم رضایت دهی، فکری می شوی که همین االنه یعنی در این لحظه 
شهر چه گونه شهری شده ست، شهری به مانند همین پایتخت اصلن در این 
یا همان لندن که نه  توانسته تغییر کند، شهرستان چه طور،  سال ها چه قدر 
شناختم ؤ نه دوست داشتمش در لحظه چه گونه ست، خیال شهرها در سرم 
چنان ست که مایل می کندم به نوشتن تا دست ببرم روی هواؤ با انگشت بنویسم 
میم عین که ناغافلی ملحفه از دوشم می ُسَردؤ باز می بینم که برهنه ام، این 
برهنگی چرا دست نمی کشد از من، پیراهنم را آخر کجا انداخته ام، مشوشم اما 
شیث بی اعتنا به این همه چندتایی ضربه می زند به در تا بازش کنند، ملحفه را 
باز می کشم روی تنم »علی چرا غذایت را نخوردی ـــ میل ندارم، گفت میل 
ندارم باشد برای یک وقت دیگر، و رفت، این ابتدای آزادی من ست آیا، باید عجله 
کنم باید از روی تخت بلند شده بنشینم پشت میزؤ نیت کنم به تمام کردن دوار 
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برای آزادیم، باید از روی تخت بلند شوم که تف، ملحفه لیزخورده می سرد از 
روی شانه هام که تندی قبِل افتادن از توی هوا می قاپمش می کشمش باز روی 
دوشم ؤ یک سرش را از روی شانه ام رد کرده ؤ قالب می کنمش به انگشت شصتم 
تا نیفتد، می بینم آن جا انتهای اتاق میز راؤ متعلقاتش را جوری به دقت گذاشته اند 
که نور المپ از راست ؤ مایل بتابد برش، پاکشان ؤ نگران ُسریدن ملحفه یک جوری 
خمیده قدم می گیرم انگاری به نظر محتاطم اما دوسه قدم بیشتر که نیست اما 
اگر دوباره ملحفه سرید چی، نگران برهنگی ام از نوشتن دوار سرگیجه می گیرم ؤ 
فاصله ها توی سرم نرسیدنی می شوند اما دوسه قدم بیشتر که نیست، هی قدم 
برمی دارم ؤ عینهو نوشتن دوار ناشدنی می رسد طی این مسیر، نرسیدنی که تا 
آن جا تا انتهای اتاق به تجربه ی این همه سال می فهمم تنها چند قدِم ناشمردنی ؤ 
بی ارزش فاصله ست اما از ترس از ترِس آن که باز بُِسَرد این ملحفه انگشتانم را 
چفتش می کنم ؤ سرگیجه می گیرم که اصلن چرا میز را گذاشته اند انتهای اتاق 
چرا تا حالی ام کنند این پایان نرسیدنی ست، اما چرا میم عین، آرام باش، این چه 
حرفی ست که می زنی تو میم عین، تو مدیوِن این همه سالی به شیث ؤ حداقله 
دینت را که باید ادا کنی، باید برسی ؤ بنشینی بر آن صندلی فلزی که پایه ها ؤ 
پشتی ؤ نشیمنش زیر نور کم رمق المپ تاللویی گرفته ؤ می درخشد، آن ها چه کار 
»یعنی  آن جا،  باید شوی  مستقر  برسی،  باید  فقط  تو  باش،  آرام  تو،  با  دارند 
همین جا ـــ می بینی رسیده ای که رسیده ام ؤ نشسته ام ؤ دست هایم را گذاشته ام 
روی سطح صیقلی میز ؤ سرم خم شده فرورفته میان شانه هام، من ِکی رسیدم 
به دو دست چنگ  را  ملحفه  ناگهان  به  بی دلیل  ِکی،  نمانده،  که در خاطرم 
می زنم ؤ تمام ؤ کمال می کشمش روی دوش های برهنه ام ؤ دورتادور تِن ناچیزم 
که کافه چی گفته بود چاق شده ای گفته بود گنده اما من حتا رغبت نمی کنم 
این تِن برهنه را نگاهی بکنم که این ها همه شان ناچیزند برایم، تنم دوش ها ؤ 
دست ها ؤ پاهام، سرم ناچیزست ؤ به وحشت دچار می کندم که من ضعیفم که 
من گنده نیستم به شهادت این تن که به شهادت همین تن ست اقرار می کنم به 
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این ها همه، باید که سر راست کنم، می کنم، من گنده نیستم به شهادت این تن 
الجانم که گنده نیستم من که من فقط بینوا بندگکی سربه راهم من که من فقط 
یک دستم یک دست که پایان هرکاری را باید بروبدؤ بسازدؤ بسوزد من که من 
فقط باید بنویسم اما نمی شود، سطح میز اشغال شده پیش تر با دو ظرف غذای 
دست نخورده دو دوار ناکامل با لفاف های آبی رنگ شان دو تا قلم ؤ یک دسته کاغذ 
سفید، و جایی نیست برای تو که هر دو دستت را گیر داده ای به ملحفه، تو اصلن 
عین،  میم  که  ندارد  »کاری  تو،  نمی دانی  نوشتن  که  بنویسی  می توانی  چی 
هیچ کاری ندارد فقط باید قلمت را بگیری دستت ؤ بگیریش روی کاغذ تا خودش 
بشود ـــ اما نمی شود، اصلن نوشتن از چی از کی از کدام حرف، از مردن های 
پی درپی سیدقاسم الجندری آیا، از بازگشتنش اصلن کدام برگشتن اصلن به کجا 
الجندری پیرمرِد دوار برای  باید بنویسم، بنویسم  به کدام لحظه، اصلن چی 
عین همین  تخم مرگ ست ـــ  »نوشتن  می نویسم  برمی گردد،  که  مرگ ست 
نوشتن، نوشتن همین داستانی که تو، صانع اش، این تخم را باید بکاری برای 
فرداؤ همین کاشتنت بشود گذشته، هوووووووووووووووو، مکثی می کنی ؤ بعد 
فووووووووووووو، برای آن که نفست بگیرد ؤ طپش قلبت بزند باالؤ از سرعتت کم 
کند تو عادت داری چندباری پشِت هم نفس عمیق بگیری ؤ هوووووووووووووووو 
حبسش کنی ؤ فرصت کنی فکر کنی به کارهات ؤ فوووووووووووووووو بدهیش 
بیرون ؤ از سر باز هووووووووووووووووووو بکشی ؤ فووووووووووووووووو بدهیش 
بیرون، خب آرام باش پسر آرام آرام حاال بگو چه کار باید بکنی، چی از توانت 
بیرون ست چه برنامه ای داری، »نوشتن، باید که بنویسم ـــ از چی از چی باید که 
بنویسی، »از مردن ـــ از چه چیِز مردن، »از مردن که نه، از نمردن از نمردن 
ما  این که  از  اصلن  آینده،  به  موکول کردنش  از  »همین،  خب،  الجندری ـــ 
هیچ چیزی را تمام نمی کنیم ـــ ما، »بعله همین ما، همین هایی که به فارسی 
حرف می زنیم یا چه بدانم همین هایی که توی این مرز فرضی شده ایم هم وطن، 
چه بدانم، مگر این ها را نمی شود ما گفت ـــ چرا می شود، قبول، خب بعدش، 
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»می خواهم از نمردن بگویم، از این که نمی شود گفت ُمرَدم ـــ چرا نشود گفت، 
مگر همین االنه نگفتی، »بیهوده گفتم، اصلن این گفتن به چیزی نمی ارزد، من 
این جا می گویم ُمردم اما تا یک فردای نیامده نمی میرم، فقط تنی که نمرده را 
کول می کنم تا آن فردای موکول، اصلن شیث راست گفت ـــ چی را، »این را که 
الجندری نتوانست بمیرد، عینهو همان پیرزنی که داشت می مرد الجندری هم 
مرگ به سر شد انگار ـــ کی مرگ به سر شد میم عین، »پیرزنه ـــ کدام پیرزن، 
»همان پیرزنی که وقتی خواب از چشمم پرید، رفتم پای تلویزیون ـــ خب، 
»روشنش کردم، مستند داشت می داد، داستاِن مردن بود ـــ داستان مردن، 
»داستان نه، اصلن واقعیت مردن بودؤ پیرزن را انداخته بودند روی تخت، صبح 
یا پیش ازظهر باصفایی بود به نظر، از در ؤ پنجره های خانه نور می ریخت تو، وقتی 
قاب دوربین را باز کردند دیدم کلی زن ؤ یک چندتایی مرد دورتادور تختش 
جمع اند ؤ کلی پیرزن هم دوش به دوش آن دیگران تکیه داده اند به دیوار، دخترها 
عروس ها نوه ها همه سیاه پوشیده باالسر پیرزن که تو گفتی میت باشد کتاب 
دست گرفته هی به عربی دعا می کردند ؤ زار زار زار اشک می ریختند به عربی که 
می شدؤ  بی معنی  شیون ها  فین فین هاؤ  اشک هاؤ  وسط  از  همه چیزی  انگاری 
صداها مخلوِط هم به گوش هام می رسید، درِ خانه هم باز بودؤ هرازچندی مردی 
از بیرون می آمد بپرسد بََمرد، که به فارسی نمی گفت البته به یک زبانی که به 
فارسی می مانست ؤ فارسی نبود این را می گفت، هی می  آمد ؤ می پرسید مرده ست 
آیا، و می رفت، زن ها هم گه گاه بلند می شدند پی چیزی از محوطه دیدرس 
دوربین می زدند بیرون که دوربین ناغافلی روی صورت پیرزن کلوزآپ بست، 
گفتم حتمن مرده ـــ نمرده بود مگر، »نه، مرگ بود اما پیرزنه نمرده بودؤ همین 
شد که ترسیدم، آخر برای اولین بار بود چهره ی مرگ را می دیدم ؤ چنان نزدیک 
بود که می گفتی آن یکی چهره را هم توی خودش قایم کرده، چهره اش بزرِگ 
بزرگ بود به وسعت صفحه ی تلویزیون ؤ چنان شفاف که هنوزم هنوزست به 
مرگ اگر فکر کنم ؤ چشم اگر ببندم آن صورت مهتابی برایم حتمن متصور 
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می شود توی سرم ؤ پشت پلک های بسته ام چنان بزرگ انگاری قاب تصویر را دو 
تا کنی دو تا مثلث ؤ مثلث پایینی بشود صورت ؤ آن یکی مثلث هم تصاویر محِو 
پس زمینه، می دیدم آن جا که صورت ست توی روزن روزن های پوست توی هر 
خشک ؤ  پیشانی  روی  بسته  پلک های  آن  مژه های  روی  صورت ؤ  چروک 
بی رطوبتش توی دسته دسته بافه های مو که دیگر از هم وا شده بودند ؤ پخش 
هوا، و روی آن گوش های دراز که روزگاری به لطافت برگ گل بودند با آن 
سوراخ های گوشواره که دیگر خالی ؤ عمیق توی چشم می زدند مرگ ترد ؤ ظریف 
چنان نشسته که انگار نیست اما بود، می فهمیدمش هست چنان بزرگ که هر 
صورتی را توی خودش قایم کند چراکه مرگ سنگین ست، سنگینیش آن روز 
افتاده بود روی صورت مهتابی پیرزن ؤ فشارآورده فرو برده بودش تو، فشار آورده 
دهانش را که به یک چانه ی نازک ؤ کشیده ختم می شد وا کرده بودؤ دو سوی 
گونه هاش را فرو داده بود تو، سنگینی اش حتا قیافه ی محتضر را هم شکسته 
بودؤ صورت مهتابی پیرزن را بی که هیچ پارگی دیده شود دریده بودؤ توی 
صداش هم حتا مشهود شده بود که صداش وسط آن همه گریه هاؤ خواندن ها به 
وضوح خرناسه می زد، و نه خرناسه که صداش تو گفتی از حلقوم خشکیده اش 
نه که از هزاران حفره ؤ از هزاران شکاف از میاِن سینه اش بیرون می زدؤ همراِه 
نفس نفس هاش صدایی غیرآدمیزادی می داد چنان که گفتی صدای مرگ ست 
تو می رفت خشی عمیق می افتاد روی  نفسی که  با هر  این صدای خرناسه، 
صفحه ی ضبط صدا ؤ با هر نفسی که برون می داد خشی دیگر، صدای خواندن های 
زنده ماندنش ست دعا  برای  نمی شد گفت  بود که  زنانه چنان  با حزنی  ادعیه 
می کنند یا مردنش که سیاهِ تن شان حتا رعشه به جان زنده جماعت می انداخت 
که یک آن به ناگهان انگار دوربین هم ترسیده باشد تکانی خورد تصویرش که 
ضجه از گلوی تک تک حضار بیرون زدؤ آن یکی دوربین دید که مردها برسرزنان ؤ 
اتاق  دورتادور  زناِن  توؤ  می ریزند  خانه  وامانده ی  درِ  از  در هم پیچیده  گریان ؤ 
نیم خیز شده از جا می پرند ؤ الالهواکبر الالهواکبر الالهواکبر صداها درهم می شدؤ 
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نامفهوم چراکه دیده بودم میان آن همه همهمه دوربین به ظرافت نما را بسته 
روی صورت محتضر ؤ به ناگهان دیده که زبانش از دهانش پریده بیرون ، و درست 
همین جا بود که گفتم لرزید، دوربین لرزیدؤ توی صورت های همه حتا توی 
رنگ پریدگی تصویر هم دیدم که ترس هویدا شد الالهواکبر الالهواکبر الالهواکبر، 
از هول کات کردند شاید به چند ساعِت بعدتر شاید حتا دیرتر که پیرزن آرام 
افتاده بود روی تخت ؤ با یک زبان بیرون افتاده هنوز زنده بود که از روی صداهای 
ادعیه گفتم زنده ست که باز آن همه ادعیه ؤ قرآن صداهاشان در پس زمینه شنیده 
می شدؤ همزمان می شنیدی که از مرگ به سری هم می گویند، و به طعنه حالی 
دوربین می کنند که مرگ به سر شده این بیچاره ـــ مرگ به سر، »بعله مرگ به سر ـــ 
چی هست این، »هیچی، می گفتند وقتی باالسر آدم پا به موت شلوغ باشد یا 
همهمه ؤ شلوغی باشد مرگ که سر برسد نمی تواند توی تن محتضر شودؤ هی 
دُور می زند دُور شلوغی ؤ بی نتیجه هی دور می شود هی دُور می زندؤ هی دور 
می شود هی دور می زندؤ هی دور می شود تا که گم کند آن جا را که قرارش 
بوده ـــ خب، »خب همین، خاموشش کردم ؤ یادم رفت به زبانش که اندازه ی 
کِف دست از دهانش بیرون زده بود، فکری شدم بدن چه کارها که در اختیارش 
نیست که طاقتش اگر طاق شود چه توان ها که ندارد که جای مردن می شود که 
نمیرد عینهو همین زبان که تاب تحمل آن جای تنگ ؤ آن فشارِ مرگ را نیاوردؤ 
طاقتش طاق شد عینهو همین فارسی که معلوم نیست کی مرگ به سر شده ؤ 
عینهو پیرزنه که سال هاؤ روزهاؤ ساعت هاش را با یک زبان درازشده باید طی 
کند سال هاست زبانش بیرون زده از کامش اما نه از مرگ که از مرگ به سری ؤ 
این زباِن دراز شده را از اعماِق عصرهای تاریِخ مردمش کشیده آورده تا امروزؤ 
هیچ کداِم مردمانش هم نفهمیدند زبان شان افتاده ست از پا ؤ دارد مثل مردمانش 
می رود آن جایی که آینده باید باشد ـــ اما تو چه می کنی، می میری یا مرگ به سر 
می شوی میم عین، آزادی ات که تا همین چندقدمیت رسیده، می خواهی تا کجا 
فراموشش کنی، هان، خب پاشو بنویس خب بنویس حبسیه بنویس مطلع 



396          دوار

بنویس فلک کژرُوتََرست از خط ترسا، بنویس

حبسیه، مطلع
                    فلک کژروترست از خِط ترسا، مرا دارد مسلسل راهب آسا

فصل
       کاغذی سفید گرفته ام زیر دست ؤ با خودکار هی می نویسم دوار دوار دوار 
دوار دوارؤ چیزی از این دوار ؤ آن معنی که شیث درش دیده بود برایم روشن 
نمی شود، ذهنم تخت ِتخت ست ؤ فکرم از این سطرها که به نوشتن دوار سیاه 
می کنم جلوتر نمی رود، فقط اجبار می کنم خودم را هی بنویسم دوار ؤ آرزو کنم 
از تغییِر اصلن تو بگو ناچیزی که هر کدام با قبلی ؤ قبلی  هاش پیدا می کند این 
گستره ی تخت الاقله ترکی بخورد تو بگو یک باریکه یک شیارِ باریک اندازه ی تار 
مویی حتا که اگر بشود اما نه نمی شود انگار، تنها همین سطرها که با دوار شروع 
شده ؤ با دوار پایان می گیرندؤ من با دقت ؤ به ترتیب زیر هم می آورم شان کاغذ 
اگر پیدا می شد  اگر بود که  را پر می کنند بی تغییر، بی تفاوتی میان شان که 
می دانستم چه کارش کنم، آن قدر بهش پیله می کردم ور می رفتم آن قدر تا پا 
بدهد بالخره تن بدهد به دست هام، آن وقت می دانستم چه کارش کنم، آخر من 
این تختِی بی ناهموار ذهنم را خوب می شناسم ؤ برای خاطر همین ست هی 
می نویسم دوار، می نویسم تا بعد خوب نگاه شان کنم خوِب خوب تا همان اولین 
دواری که نوشته ام بشود یک کلیشه ای تا به اتکاش بیفتم به تطبیق آن همه دوار 
با هم ؤ با آن اولی اما خب هنوز فرقی نیست میان شان ؤ باز باید بنویسم ؤ باز به 
با  ممکن ست  دوار  این همه  که  فرق هایی  پِی  بیفتم  بیابم  آن که چیزی  امید 
خودشان داشته باشند مثلن توی حرف دال شان توی تنگِی حلقه ی واوشان یا 
درازای الف هاشان حتا، باید پابه پای هر دواری سطرها را سراسر دوارها را بدوم 
به پای برهنه انگاری سعی ست، آخر من به این تختِی بی ناهموارِ ذهنم عادت 
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دارم ؤ می دانم چه طور می شکند، باید از این سوش تا آن سوش سعی کنم اما نه 
مثل اول ها که برخالف آن وقت ها کاغذ سفید نمانده دیگر، پر شده از پست ؤ 
بلندی های سطرهاؤ سفیدی های مابین شان که گفتی راهی ست پرخطرؤ من 
تنها بلِد این راهِ ناشناس باید از این ور کاغذ تا آن ورش هی بروم برگردم هی بروم 
برگردم ؤ آن قدر پا بفشارم تا رخ دهد، از این جای کاغذ تا آن جا که الجرم فرقی 
تفاوتی چیزی به چشمت بزند، و تو دودل بپرسی از خودت آیا خودش ست که 
آیا آن جاها آن دورها آن اولِ کار که نوشته بودم دوار چیزی هست، انگارکه فرقی 
هست ؤ تاللواش از دور به چشمم می زند، چشم تنگ کرده به شک نگاش می کنم 
اما ممکن نیست اشتباه کنم، خودش ست، چیزکی افتاده روی سطح کاغذؤ از 
این جا که منم متفاوت می زند، می دوم عینهو دیوانه ها می افتم دنبالش از میان 
سطرها ؤ دوارها عینهو دیوانه ها سکندری خوران می افتم ؤ باز بلندشده می دوم 
انگاری پِی آب حیات سعی می کنم، سعی تا آن جا تا همین جا اما کجا، کجاست، 
باید این جا بوده باشد اما نیست، دوری می زنم به اطراف که شاید جایش را اشتباه 
تخمین زده باشم اما نه همین جا بود، همین جاست، نه اما چیِز دندان گیری نه 
آن قدری که بشود این تختی بی ناهموار ذهن را به آن شکست، برمی گردم به 
سعی چند باره ؤ چندین باره قلمم را چرخانده شکِل حرکاتی که بنویسند دوار 
عینهو  دیگرم چشم چراندن  دوارهای  به  دوار  این  از  دوارؤ می افتم  می نویسم 
کولی ها هی می نویسم دوارؤ هی آواره این سوؤ آن سوی دوارها پِی فرقی که 
بشکند این حالم را می چرخم که خب هر گوشه اش انگاری کرشمه ای کند هر 
گوشه اش انگاری بخواندم عینهو آن گوشه آن طرف که سیاهی می زند، واقعن آیا 
هست یا که این جور در نظرم می رسد، نمی دانم، باز باید بدوم از این جایی که 
نمی دانم کجای صفحه ست تا سِر آن آخرین خطی که نوشتم دوار  تا ببینم ؤ 
فهمم شود فقط ؤ فقط سراب ست تنها به نظررسیدن ست تنها امیدی ست که این 
تختِی بی ناهموار ذهنم بالخره ترکی خواهد خورد ناچاری ست ناچاری که ذاِت 
سعی بی نتیجه نخواهد ماند که خواهد شد که می شود که اگر بشود که اگر که 
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اگر بشود چنان می گیرمش توی دست هام سفِت سفت انگاری تن خودم ست 
جوری نوازشش می کنم جوری بهش ور می روم تا وا بدهند آن دو شاخ ارغوانی 
که سعِی همین را می کنم اصلن که اگر پا بدهد اگر آن فرق آن شکاف حتا اگر 
ترکی باشد درون این تختِی بی ناهموار اصلن تو بگو به باریکی همین تار مو، 
استغاثه  به  را  پاش، سرؤ صورتم  به  کنم، می افتم  آن وقت می دانم چه کارش 
می کشم به پاش، بوش می کنم ؤ به نوِک سرانگشت نوازش کنان دو سوش را حتا 
اگر به باریکی تار مویی باشد می افتم به نوازش، این سوش ؤ آن سوش، جوری 
بهش نیاز می کنم تا سرآخر لبخندم بزند حتا لپ هاش به خنده وا شوند از هم، 
با دو تا دستم انگاری بخواهم چاله ای در آن تختی بی ناهموار بَِکَنم هی می کشم 
برش ؤ هی به امیدی که راهی پیش پام بگذارد می افتم به تقالش، هی دست 
می کشم هی دست می کشم جوری برش دست کِف دست می چرخانم دورانی 
انگار که بخواهم این چرخش  جوری جوری تا ببینم آن دو شاخ ارغوانیش، 
دست ها را به عمق جوری به وجهین هر طرفی دورانی با کف دست تا دو شاخ 
ارغوانیش در آخر دو شاخه اش دو شاخ ارغوانی در هوا شد دو برگ گل ز یکدیگر 
جدا شدؤ بگیرمش به دو دست دو سوی آن زیبایی که رخ داده را بکشم بیرون 
بکشم داخل تا عمیق شود انگاری که تختِی بی ناهموار ذهنم را پاره کنم از 
همدیگر جداشان کنم بگیرمش روبه روی صورتم ؤ ببینم توش چیزی هست از 
این همه دوار دوار دوار نوشتن رهایم کند که هست، خدایا، ول می کنم دو سوش 
را که مثل غنچه ای در حال شکفتن ست حاال، ول می کنمش که از کف پاهام 
حاال رطوبتی حاال حسی به آسودگی حاال یک خنکی دویده انگاری توی تنم، دو 
دستم را سوی آسمان می کنم دهان وا می کنم به شکر که خدایا شکرت سعی 
خدایا شکرت سعی خدایا شکرت سعی، هفت بار، و سر می کنم در آن غنچه  که 
برگ هاش از همدیگر جدا خواسته اند ؤ می بینم هست، می بینم یک چیِز گرِد 
کروی یک حجِم نرِم روشن یک چیز ابتدایِی نابالغی ست معلق مانده روی زمین ؤ 
هوا که انگاری از من چیزی داشته باشد توی خودش، برایم آشنا می زند ؤ دلم را 
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می لرزاند دیدنش، دست می کنم درون کاغذ تا بکشم بر آن شکل ابتدایی اما 
دورست ؤ تنها نوِک سرانگشتم می کشد روی پوست لطیفش که ناغافلی می ُسَرد 
می لغزد دورترؤ معلق چرخی میاِن زمین ؤ آسمان زده باز برمی گردد همان جا که 
بوده اما صدحیف صد حیف که این ها همه حرف اندؤ چیزی چنین نبوده ؤ اصلن 
فرقی شکافی ترکی به باریکی تار مویی حتا نیست ؤ تنها همین کاغذست که از 
دوار دوار دوارهام سیاه شده که تَلَق، می پرم، از صدای افتادن چیزی انگاری قلم 
از دستم رها شد ؤ افتاد روی میز می پرم از خیال، تو گفتی که خوابم برده باشد، 
تندی از روی صندلی بلند می شوم ؤ می ایستم کنار میزؤ انگاری روبه روی کاغذ 
»این چه فکرؤ خیاالتی بوده میم عین ـــ انگاری که تب دارم از درون داغم، 
می ترسم مشوشم، می خواهم دست بکشم روی دوارها اما از آن تب از آن آتشی 
بگیرند، می خواهم دست بکشم روی  که درونم ست می ترسم کلماتش آتش 
دوارها ببینم آیا ضربان قلِب آن که در اعماق کاغذ لمس کرده بودمش می زند یا 
نه، مشوشم عینهو پدری که اگر دیر کند آن کودک آن یگانه ی حیاتش از دست 
می رود، از این تشویش ؤ از آن که کاری از دستم برنمی آید عصبانی ام ؤ می چرخم 
صندلی ام را هل می دهم به کناری اما آرامم نمی کند، می چرخم ؤ صندلی ام را از 
پشتی اش گرفته پرتاب می کنم آن سوی اتاق ؤ تاق می خورد به دیوارؤ می افتد، 
می افتم به ُدور اتاق قدم زدن ؤ قدم زدن اما نمی شود کاری راهی نمی شود نیست 
انگاری تکانی  ایستاده ام روبه روی میز ؤ اصلن  انگاری، پس کجاست، می بینم 
نخورده ام، بی حرکت دو دستم را تکیه داده ام به میزؤ کاغذ از آن همه دواری که 
برش نوشته ام پُر عینهو امیدی تازه یافته زیر دستانم ست، مکثی کرده نفسم را 
نکند  کاغذ،  روی  بنشیند  بازدمی  حتا  درونم  آتش  از  مبادا  می کنم  حبس 
بسوزاندش، مشوش برش می دارم، نکند ُگر بگیرد اگر به سفتی ؤ سختی دستم 
بگیردش، به آرامی بلندش کرده می کشمش تا به روبه روی صورتم ؤ التماسش 
می کنم وا شود از هم که می دانم آن یگانه ی حیاتم آن جاست پس پشت تارؤ پود 
کاغذینش ؤ من لمسش کرده ام، به استغاثه می نالم که وا شو از هم که به خود 
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راهم بده اما کدام راه دادنی کدام راه دادنی به خود که آن جنیِن من پِس پشِت 
دوارهام ست پِس پشت این کاغذست نه توی اندرونش که این پس پشت انگار 
خودش راه ست ؤ انگار که راهم داده باشد به خود، می خندم، به خنده می افتم ؤ 
از این خوش وقتی به صدای بلند می خندم ؤ پُِر اشک می شود چشم هام، می خندم، 
به سکسکه می افتم به گریه، به احترام به دو دستم بی که آسیبی ببیند کاغذ 
جوری که حرمت کاغذ شکسته نشودؤ جوری که آن تختِی بی ناهموار از هم وا 
شود روی خودش می چرخانمش تا باورم شود پِس پشت دوار دوار دوار نوشتن هام 
بهانه ای هست برای ادامه که پِس پشت کاغذ که پِس پشت کاغذ که پِس پشت 
کاغذ که برش می گردانم ؤ به ناگهان خال می کشد به نگاهم ؤ ظلماتش چشمم را 
می زند، چشم می بندم، بی که برآمده باشد شکمش بی که مامایی قابله ای بیاید 
برای دردش، چشم می بندم، آرزو می کنم آن راه که تعجیل دنیاآمدنش در 
آن ست رخ دهد زودتر که علِم به بودن آن راه ست ناآرامم کرده منتظرم کرده 
ترسیده ؤ مضطربم کرده، چشم می بندم، از ترس آن که جنینم آن جاست یا نه 
آرام آرام  می کنم ؤ  بازشان  آرام آرام  چشمم  کند  عادت  ظلمات  به  آن چنان که 
را دراز  روبه رویم ست ؤ من دو دستم  تاری درآمده می بینم که  از  همه چیزی 
کرده ام سویش تو گویی بخواهم روی تن خودم بکشم که البت دورست ؤ تنها 
نوِک انگشتانم ست می رسد به نزدیکیش تا لمسش کنم که روی پوست سرش 
چیزی شبیه مو کرک مانند می گیرد به سرانگشتانم ؤ تنم به مورمور پُِر حِس 
کیف آورِ آن می شود انگاری فرزندم را گرفته ام توی بغل، تنم التماسم می کند، 
زور می زنم، به تقال هی ذره ذره تنم را بازوهام را می کشم تا آن تِن نارسیده را 
بگیرمش میان دو دستم اما فقط سرش فقط سرش می گیرد به سرانگشتانم ؤ 
عینهو ماهی لیز می خورد ؤ می لغزد توی خال، معلق می شود تا من خود به چشم 
خویشتن ببینمش که دور می شود از من ؤ من دهان وا می کنم به نام خودم 
صداش کنم اما درون خال آیا می شود گفت، می شود آیا فریاد کشید یا به زمزمه 
حتا سرود که نرو که نرو که برگرد، نه، نمی شود فریاد کرد ؤ نمی شود شنید، تنها 



میثم علیپور          401

می شود دید که جنینم دور می شود هر لحظه از من از من دورترؤ دورتر از من ؤ 
بعد چرخی زده به اطراف ؤ میل می کند هی به هر طرفی از من که آن بند بلندش 
اگر نبود شاید دورترؤ دورترؤ دورتر از آن چه چشم هام می توانست ببیندش از من 
دورتر می رفت اما نرفت، چرخی زدؤ نشد ببینم آن بندش به کجا مربوط ست که 
گفتی از توی مانیتورِ دستگاه سونوگرافی به فرزندم نگاه می کنم به آن جسم 
سالم آن موجود کامل اما نارسیده که توی ویزورِ محدود من هی می چرخد توی 
خالؤ تنها وجهی از وجوهش را می شود تشخیص دادؤ هر بار از یک وجه که من 
حتا جرات چشم گرفتن ؤ رو چرخاندنم نبوده ؤ نیست، همان جور مانده بودم ؤ 
می دیدم از دریچه ی ویزور که جنین چرخ می زندؤ آن نوری که خال را روشن 
می کند هی کم می شود کمتر می شود کمتر تا میل کند به تاریکی ؤ بعد خوِد 
تاریکی شود ؤ تاریکی تاریک تر شود تا ظلمات شود تا ظلماِت ظلمات تا که 
ظلمات هم آغاز ضعف بگذاردؤ کمتر شود کمتر ؤ کمتر تا که تاریکی هم میل 
کند به روشنایی ؤ نوری از دور بتابد ؤ باال بیایدؤ باالتر ؤ باالتر تا همه جا روشن 
شود ؤ توی روشنایی اش ببینم جنینم هنوز می چرخد تا ببینم از این نور هم کم 
می شود تا چرخه ای تا هی تاریکی ؤ هی روشنایی ؤ هی تاریکی ؤ هی روشنایی ؤ 
هم زمان سرما ؤ گرما هم به تناوب، تا روزهاؤ شب ها تا روزهاؤ فصل ها تا روزهاؤ 
سال ها بیایند ؤ بروند ؤ هی باران ببارد ؤ هی آفتاب شود اما جنینم همان جور درون 
خال بچرخد برای خودش انگاری که چیزی را بخواهد به یادم بیاورد انگاری معلق 
میان زهدانش درون زمان چرخیده ؤ  توی هر چرخشش بخواهد چیزی بگویدم ؤ 
هر چه بگذرد این گفتنش ناشنیدنی تر شود برای من که من این میانه تنها 
نگاهم ؤ اصرارِ چرخش هاش را توان فهمیدن ندارم که تنها دو دسِت درازکرده ی 
مشتاقم این لحظه تا باز تنم پر شود از حسی پدرانه اما به عبث که این نقطه ی 
انبوه سیاهِی  نابالغ در مقابل  ابتدایِی  روشنی این چیِز گرِد کروی این حجِم 
یادآور  قلدرانه  سیاهی  این  لحظه ی  هر  که  دارد  قدرتی  چه  مگر  پیرامونش 
می شودم که تو پدر نیستی میم عین تو پسری همین پسری که درون خال اصرار 
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چشم هام  درون  چیزی  یک لحظه  آنی  که  همینی،  تو  شهادتت  به  می کند 
درخشیدؤ شنیدم »آن کس که تو را شناخت جان را چه کند ـــ و محو شد، 
چشم بستم که آیا می شود دوباره شنیدش که گفته بود آن کس که تو را شناخت 
جان را چه کند، و شنیدم ؤ به شنیدنش یا به شنیدن صدایی که انگاری می گفت 
تَلَق از جا پریدم ؤ دیدم ایستاده ام روبه روی میزؤ روبه روی کاغذی که از دوار دوار 

دوار نوشتن هام سیاه شده

فرزنـدؤ عیـال ؤ خانمـان را چه کنـد
می گفت  که  صداش  شنیدن  به       
جان جان جان  می گفت  اصرار  به  حرفش ؤ  روی  می کرد  اصرار  جان جان جان ؤ 
جان جان جان سر چرخاندم اما مطمئن نبودم این صدا صدای آدمی زاده ست که 
صداش به شکِل آوازِ بال زدن یا به شکل صدای پرکشیدِن پرنده ها درآمده بود، 
مطمئن اما نبودم به آن که این جان جان جان جان جان جان صدای بال زدن ست 
یا که صدای آدمی ست چراکه چیزی پریشان آمد در نظرم، پریشان از آن جاکه 
پرنده ای در کنارت همین نزدیکی ها پریدنش را آغاز کندؤ کسی به همان فاصله 
آن را بخواند اما این نه آن واقعیِت پریدن بود ؤ نه آن آدمی که می خوانَدش 
که انگار فقط صدا بود یک صدا که می خواست بپرد تا بشنوی جان جان جان 
جان جان جان، یک چیِز مکرر تا به شنیدنش بفهمی خواب بوده ای خوابی بلند ؤ 
آرام ؤ پرلذت که حیف آدم بیاید از آن بیدار شودؤ من نیازمند همان خواب بودم 
اگر سفتی ؤ سختی ؤ سردی آن جا که برش دراز کشیده بودم نبود که اگر همین 
اندک آزار زحمتم نداده بود از آن بیدار نمی شدم که نیاز داشتم به چنین آرامشی 
از درون ظلماِت  این صدا صدای آدم پرنده  اما شنیدم گفت جان جان جان، و 
آرامش کشیدم بیرون ؤ روی لبه ی هوشیاری معلقم کرد، هی تلنگرم زد چشم 
وا کنم که جان جان جان جان جان جان، و من به آرامِی نوزادی که اول بار قصِد 
دیدن پیرامونش کرده پلک وا کردم ؤ اصلن خیال کردم آن نوزاد شده ام حتا که 
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چیزها در نظرم روشن ؤ بی اندازه روشن ؤ محو، بی اندازه محو بودند ؤ ندانستم 
اصلن کجایم آن اول، آمدم انگشت هام را تکانی دهم اما دستم انگاری سنگ ست 
مورمورم  رو همان سفتی ؤ سردی ؤ  افتاد  تاالپ  غلطیدؤ  تنم  روی  از  ناغافلی 
شد، گفتم کجایی میم عین، و شک کردم به همین میم عینی که با صدای 
خودم وقتی هنوز خواب ست ؤ بی سیاست شده اداش کرده ام، حاِل خوبی بود، 
پلک هام از سنگینی خوابی که هنوز برشان مانده بود فرو افتادند ؤ باز به یکباره 
سیاهی شد همه جا، لَمس، نای واکردن چشم هام نبودؤ می خواستم بخوابم یا نه 
می خواستم آن جور که افتاده بودم لَمس برای مدتی بمانم ؤ ساعت ها ساعت ها 
ماه هاؤ سال ها سال ها همان جور بمانم ؤ از غیِر خودم جدا بیفتم که باز شنیدم 
گفت جان جان جان، نمی خواستم بشنوم اما به اصرار دوباره گفت جان جان جان ؤ 
هی تلنگرم زد چشم وا کنم، من اما نای واکردِن آن دو پرده ی نازِک گوشتی را 
نداشتم ؤ همان جور درازکشیده ؤ خوابیده دو دستم را به جبران چشم هام اجبار 
دادم که به انگشت به انگشت به انگشت به انگشت بیفتند آن سفتی ؤ سردی 
بسترم را فهمیدن که تو گفتی چیزی زبرؤ خشن را چیزی ذاتن رام نشدنی را به 
لطایفُ لحیلی صاف ؤ صیقلی کرده اند، رام، چیزی شبیه چی مثلن، مکث، ذهنم 
کرخت تر از آن ست تا در مقام پاسخ آن چیِز زبِر صیقل یافته را بفهمد، مکث، 
چشم واکردم اما گیجاگیج که چشم ؤ سرؤ حواس ؤ مغزم هنوز با هم نبودند تا 
بفهمم کجا به کجاست که یکهو از جا پریدم عینهو جن زده ها انگار روحُ لُقُدس 
آمده باشد به دیدنم ؤ آن باال به انتظارم ایستاده باشد انگاری به بشارت، از جا 
پریدم ؤ ایستادم روبه روش که روبه روش وضعیتم را در آن لحظه دقیقن معلوم 
نمی کرد، ایستادم شاید زیِر پاش اما آن جا زیر پا نبود، چه طور باید گفت شاید 
همین که بگویم زیرش کافی باشد اما معنای این هم آن جا را آن جورها که من 
بودم نمی تواند تداعی کند که نه زیر که من دقیقن مقابلش بودم به معنی ؤ به 
واقع که روحُ لُقُدس انگار کردم در شمایل پرنده ی بشارت با سر فرود می آید 
سمت من ؤ من تنها سِر بزرگ ؤ نورانی اش را می دیدم که فراز سرم بود، اولش 
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باور نمی کردم، بی که اختیارِ عمل از من سلب شده باشد چنان به ادب آن جا 
بودم که نمی شد آن کاری را که فکر می کردم آن لحظه صحیح ست بکنم، وضِع 
آن لحظه ام حاال هم در نظرم ناتمام ؤ ناکامل ست ؤ هنوزم که هنوزست نمی دانم 
آن لحظه چه می باید کردن، هیچ، گیِج خواب ؤ بیداری چیزی که من آن لحظه 
می دیدم بیشتر از آنی که غیرواقعی باشد خوِد واقعیت بودؤ من نمی دانستم آن 
خوابی که دیده ام صورِت واقع پیدا کرده یا که ادامه اش را دارم باز به خواب 
می بینم ؤ تو گفتی تمام آن ضعف های دنیوی را به رویا جبران می کنم که آن 
جسِم نرِم کروی آن حجِم روشِن نابالغ آن جا بود روبه روی چشم هاؤ نگاهِ ناباورم 
باال، و من آن لحظه نمی دانستم کجایم که تو گفتی  داشت می درخشید آن 
شنیدم  یک آن  که  ناآرام،  عظیم ؤ  بزرگ ؤ  محشر،  صحرای  باشد  شده  سلولم 
ملتفت جنیِن روشنایی شدم که  بال هاش  به صدای  پرید،  پرنده ای در سرم 
آن باال در قالب پرنده ی بشارت به شکل ملِک مقرب ملتمِس دست های من 
بودؤ من بی درنگ دست هام را دو دستم را به احترام بلندکرده سویش کشیدم ؤ 
نالیدم »آقای من ـــ آخر آن لحظه ؤ آن جا گم کرده بودم که من ؤ او چه گونه ایم 
با هم، فرزندم بود آیا، آیا پدرم بود که پیش از من بوده ؤ هنوز هم آن حالت 
پیشینیش را نگاه داشته، آیا این من بودم، شاید هم آن روشنایی خیره کننده 
نمی گذاشت باورکنم این منم، و برای خاطر همین شاید که گفتم آقای من اما 
خب دست هام کوتاه تر از آنی بود تا بشود گرفتش، فشار آوردم اعضای تنم را 
بازوهاؤ عضالت ؤ مفاصلم را بکشم اما نمی شد، با آن که نورش داشت چشم هام را 
می زدؤ باید نگام را ازش می دزدیدم اما ترس داشتم اگر چشم از آن بردارم شاید 
نشود هیچ وقتی دوباره به دستش بیاورم، تمناش می کردم ؤ باید کاری می کردم، 
بی که سر بچرخانم شروع کردم دورزدن که شاید چیزکی بلندی ای زیر پایم 
بیاید، با سرؤ دست افراشته دور می زدم که پام گرفت به جایی به چیزی، تکانی 
خورد، صداش چنان در گوشم نشست که باور کردم بلندیش کفایتم می کند، 
به شرمندگی دستم یکی از آن دو دسِت پراشتیاقم را آوردم پایین ؤ بلندی را 
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که صندلی بود گرفته کشیدمش آن جا که قبل تر بودم، رفتم روش، شدت نورؤ 
شدت آزارش بیشتر شد آخر نزدیک تر شده بودم به آن ؤ تنها یک کشیدن ؤ یک 
خواستن فاصله بود میان دست هام ؤ آن حجم روشن کروی که درخشندگیش 
قابل تحمل نبود برایم ؤ داشت چشم هام را می سوزاند »تحملش کن پسر ـــ که 
خیس شده بودند چشم هام ؤ من دو دستم را برای لحظه ای کشیدم ؤ گرماش را 
حس کردم از نزدیک ترؤ »یک ذره ی دیگرـــ که کمی اگر می کشیدم دو دستم 
را، روی نوک پاهام یک کم اگر فشار می آوردم تمام می شدؤ می گرفتمش توی 
دست هام ؤ »فقط یک ذره ـــ که زور زدم که کشیدم خودم را ؤ با آن که چشم هام 
به فاصله دیگر حساس نبودند اما از گرماش فهمیدم میان پنجه هام می تواند 
باشد اگر جسارت کرده ؤ می گرفتمش که کردم، نوِک سرانگشت هایم را به لذت ؤ 
به دقت گرفتم بهش ؤ ناگهان انگار خورشید را بغل کرده ام سوختم آتش گرفتم 
انگار مشعلی از روی پوست تا توی امحاؤ احشای تنم کشیده شد، فریاد زدم عفو 

»االهی عفو

بیِت گریز
  روی صندلی مانده بودم هنوز که به خود آمده فهمیدم چه ها نکرده ام، 
از نوِک انگشت هام بگیر تا پشِت شانه هام می سوخت ؤ از چشم هام اشک می آمدؤ 
نمی شد از درد قد راست کنم، شانه هایم از سنگینی درد دو تا شده بود انگاری 
از  گرفته ام، می سوختم  به دوش هایم  را  آسمان  از عرش  آتش  دزدیدن  گناه 
که  نمی شد  درد  از  تنم،  توی  روؤ  می ریخت  که  بود  آتش  درونم،  از  بیرون ؤ 
را میان ران هایم فرو نکرده ؤ  اگر دست هام  اگر خم نمی شدم که  بایستم که 
چشم اگر نمی بستم حتمن سقوط می کردم از آن بلندی اما در آن موقع که 
عینهو مارگزیده ها به خودم پیچیده ؤ چشم بسته بودم یکهو از پشت پلک های 
فروبسته ام آن روح روشنایی را دیدم که آمده ست توی سرم، از میان تاریکی 
حجمی کروی به سیاه ترین حد ممکنه داشت توی سرم می درخشیدؤ نورش 
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سیاهِ سیاه چشم هایم را می زدؤ من مانده بودم که چشم باید واکنم یا ببندم که 
انگاری قهِر خدایان وقتی آتِش مقدس را نه دزدی که فقط لمس کنی یک چنین 
چیزی خواهد بود، از این مضحکه شرمنده بودم که چرا خودم را کرده ام آن 
به  روی صندلی  که  فرزندانش،  الئوکوئون ؤ  الئوکوئون، مجسمه ی  مجسمه ی 
حالت آن داغ دیده آن فرزند مرده آن در میان شکنجه عینهو الئوکوئون به خودم 
می پیچیدم ؤ شرمنده نه روی خنده داشتم نه توان گریه، فقط شرمنده بودم ؤ 
می خواستم از آن حالت بی چارگی فقط بیرون بیایم ؤ سر راست کنم باالسرم را 
چشم بچرانم تا ببینم آن المپ دویسِت روشن عینهو نشانه ی عناد آدمی ؤ المپ 
آن جاست آیا هنوز، لعنت، لعنت بهت المپ »تقصیر خودت ست میم عین، المپ 
را چه کار داری، خودت پا دادی بهش، چه کارت به المپ ـــ که پریدم از روی 
صندلی ؤ از روی زمین آن ملحفه را، پیراهنم کجاست »اصلن هر کجاست، به 
تخمت که کجاست ـــ کشیدم آن ملحفه راؤ برگشتم روی صندلی، محلفه را 
چندال گرفتم ؤ المپ را توی سرپیچش چرخاندم ؤ یکهو سیاهی شد، همه جا به 
یکباره چنان سیاهی شد که خودم حتا ترسیدم ؤ در جا ماندم، آخر ظلماتِ گور 
به  هم  من  یعنی خوِد  این  و  نمی دید،  را  گورِبَر، چشم چشم  یکباره  به  شد 
چشم های کسی نمی آمدم حاال، بدم نیامدؤ با لبخنِد رضایتی که تنها خودم 
آن لحظه می دانستم بر لبانم ست آمدم از صندلی پایین ؤ نشستم روش، فکری 
شدم چه بالیی سرم آمده، لبخندم روی صورتم ماسید، از آن رویاؤ آن خواب ؤ 
آن کابوس ؤ این بیداری به چه ترتیبی رسیده بودم به این لحظه که حتا خوِد 
من هم از آن سر درنمی آوردم، آن کله ی جنینی ؤ آن المپ روشِن باالسرم چه 
ربط هایی داشتند به هم، فهمیدنش برایم ناممکن نبود اما چیزی همه چیزی انگار 
از دایره ی اختیاراتم بیرون شده بود ؤ من شده بودم حیوانی خانگی که داشتند 
ادبش می کردند اما چرا چی شده بود به این جا رسیده بودم، همین می ترساندم، 
بازی از کجا شروع شده بود از چه زمانی که زمان ؤ مکانش دیگر در خاطرم نبودؤ 
حتا نمی فهمیدم چه مدتی ست درون آن ظلماِت سیاهی نشسته ام، آخر آن داغی 
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المپ دیگر نبود ؤ تو گفتی ملحفه بی دلیل مانده توی دست هام، بلند شدم ملحفه 
را انداختم یک گوشه ای کورمال کورمال رفتم از صندلی باالؤ ایستادم روش، دو 
دستم را طرفای جایی که سرپیچ می شد آن جاها باشد بردم اما نمی شد پیداش 
کنم، توی هوا همین جور کورانه کورانه دست انداخته  تا بالخره گرفتمش ؤ المپ 
را کردم توش ؤ پیچاندم، یک دو چرخی که زدم انگار ابِر بی بارانی باشد بی صدا 
برقی زد ؤ باز تندی خاموش شد، همه چیزها به خاطرم رسیدند، همه چیزی به 
بارانش  ابری که  بارگرفته  ابری ست سیاه  انگار سرم  یکباره ریخت توی سرم 
گرفته، و من در آن لحظه آماده بودم از هر چه روی زمین هست ؤ هر چه روی 
زمین نیست به یکباره آگاه شوم، چرخاندمش، روشن شد، نگام را تندی ازش 
دزدیدم از صندلیم تندی پریدم پایین ؤ دیدم ایستاده ام روبه روی میزؤ دو دستم 
را به احترام تکیه داده ام به آن ؤ کاغذی سیاه شده از دوار مقابل نگاهم ست، 
دست گرفتم آوردمش باال، دیدم آن همه دواری که نوشته ام همگی دارند دعوتم 
می کنند به ادامه، خوشم آمد، رفتم صندلیم را آورده نشستم پشِت میز انگار از 
دارِ دنیا فقط همین یکی را بخواهم، از انبوه کاغذهای سفیدی که گوشه ی دیگر 
میز بود چندتایی کشیدم جلوؤ کاغذ دوارها را گذاشتم کنار، یاد ملحفه افتادم، 
برگشتم ؤ ملحفه را از روی زمین بلندکرده کشیدمش روی تنم، من این پیراهن 
گوربه گوری را کجا گذاشته ام، از این برهنگی داشت چندشم می گرفت، قسم 
خوردم تا دوار تا کار نوشتنش تمام نشده ملحفه را از دوش نیندازم، گوشه ی 
ملحفه را محکم تر کشیدم ؤ قلمم را دست گرفته درست وسط سفیدی کاغذ به 

احترام ؤ به احتیاط ؤ بزرگ تر از حد معمول ؤ متعارفش نوشتم دوار

دوار
زینت  دوار  به  میانه اش  که  را  کاغذی  بکنم،  باید      می دانستم چه کارش 
دیده بود گذاشتم کنارؤ قلمم را بردم باالی صفحه ی بعدی، به دیدنش که 
اما  بنویسم »و  آماده شدم  داده ؤ  تکان  به رضایت  بودؤ روشن سری  سفید 
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پیرمرد، سیدقاسم الجندری، افتاده بود روی تخت شماره ی یک صدؤ چارده ی 
بیمارستان آمریکایی های بغداد، و نمی شد که بمیرد ـــ اما نشد، نشد بنویسم 
که دیدم سایه ام، و نه سایه ی من که نیمه ی باالیی تنی دیگر درون سیاهی 
می کند،  نگاهم  دارد  کاغذ  آن  سفیدی  روی  میزؤ  روی  افتاده ست  سایه ام 
همین شد که ننوشتم، به ادب قلمم را گذاشتم روی میزؤ نشستم به تماشای 
سایه که خب تعجبی نداشتم از دیدنش، از آن وقتی که سیاهی معلومم شده 
بود تا چشمم به سیاهِی سایه می افتاد ناخودآگاه یک چیزی شبیه آیه چیزی 
شبیه پیشگویی مثلن هشدار یا حتا شبیه پیش درآمد فرض می کردمش، و 
چه وقتی بهتر از امروز، چه وقتی بهتر از این لحظه تا سایه خودش را وبال 
لحظاتم کند، آخر تازه قصد نوشتِن دوار کرده بودم ؤ می خواستم آنی کنم 
که باید، اما نمی فهمیدمش که سایه می خواست به کدام اتفاق به چه چیزی 
هشدارم دهد، نمی فهمیدم ؤ باید این را حداقله به فال نیک می گرفتم که از 
سیاهی دیگر ترسی ندارم، رو گرفتم سوی المپ ؤ یادم رفت به آن سر نورانی، 
لبخندی زده گفتم آن شهید پس منم که مادرم گفته بود، و انگار که المپ 
بفهمد از چه حرف می زنم تکرار کردم »شهیدم من امروز المپ ـــ اما ترسم 
گرفت، پس سایه ؤ این شهادت، پس سایه ؤ شهادت، سایه ؤ شهادت، و انگار 
ناممکن  باورش  اگرچه  این  می گرفت ؤ  شکل  نگاهم  روبه روی  داشت  آینده 
شده ؤ  روشن  برایم  همه شان  چیزها  که  گفتنش  حتا  بود  سخت  اما  نبود 
پیش روم  همه چیزهای  انگاری  که  هم،  با  چه گونه اند  کارها  که  می دانستم 
به گذشته ام نسب می برندؤ عینهو هر تجربه ای که از سر گذرانده ام عیان ؤ 
لورفته ؤ آشنا می زنند، چیزها اتفاقات رویاها اشیاؤ افکاِر پیِش روم عینهو یکی 
خاطره ی عمیق ؤ به یادماندنی در نظرم روشن بودند شفاف درخشان ؤ واضح 
برق می زدند ؤ آغاز تا انجام شان را برایم معلوم می کردند، داشتم به سکسکه 
می افتادم، دماغم انگار می سوخت، حسی شبیه حس اولیا وقتی که روبه روی 
آینده ی معلوم شان ایستاده اند داشتم تو گفتی تمام آینده ام به گذشته ؤ تمام 
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گذشته ام به یک اتفاق ناچیز به یکی الگوی یکسان نسب می بُردؤ دلم درونم 
از این حس پیغمبرانه که هر قدم هر حرکت ؤ هر فعلی که  آشوب می شد 
ازم سر می زد نتیجه اش جلوی چشم هام می آمد، حاِل تهوع گرفتم از این که 
اجتماِع  نه  بود  خواهند  بودندؤ  زندگی ام  اتفاقات  که  آن ها  اتفاق،  این همه 
اتفاقات که تنها تکرار یکی اتفاِق ناچیزؤ واحدند ؤ تنها یک بار در آن زمان که 
نه من می دانم ؤ نه تو رخ داده ؤ از یادم رفته اند تا بعدؤ بعدترها وقتی به تعداد 
رخ می دهند ندانم چراؤ فقط احساس کنم این ها را پیش تر شاید جایی وقتی 
از سرگذرانده ام، ترسم گرفت، از آن همه گذشته که بارهاؤ بارهاؤ بارهاؤ بارها 
باید از سرگذرانده باشم شان ؤ تعدادشان حتا فراموشم شده به ترس افتادم که 
آخر هر بار تصور کرده ام این دفعه ی اول هنوز بار اول ست ؤ دیدم نشسته ام 
تندتند به نوشتن این ها، دارم انگار دیوانه می شوم، مگر همین لحظه ی پیش 
نگفتم نمی نویسمش، پس چی اند این ها، تندی قلمم را پرت کردم روی میزؤ 
بلند شدم به قدم زدن انگار همین نوشتن هم ادامه ی ترفندی ست که شیث ؤ 
از پیشش  را حتا رام تر  تا مِن حیوان خانگی شان  ترتیب داده اند  دوستانش 
از  غافلم می کنند  از شهادت  دارند  این ها  به المپ ؤ گفتم  رو گرفتم  کنند، 
نه  شد  پرنورتر  نه  نشنیدم،  جوابی  اما  گفتم  می کنند،  غافلم  دارند  لذتش 
انتظارش  به  سال ها  که  نوزادی ست  سر  انگاری  بود،  که  آنی  از  خاموش تر 
المپ،  حسودند  »این ها  نالیدم  برسد،  سر  باید  که  لحظه  آن  تا  نشسته اند 
نمی خواهند ـــ اما ادامه ندادم آن نمی خواهند راؤ گفتم سزای حسادت شان 
بگیر،  را  خودت  راِه  کن،  ولش  اصلن،  کرده  دوار  پدر  گوِر  که  می بینند  را 
بدون تو هم آن دواِر شیث نوشته می شود، مگر نه غیِر این ست »نه ـــ تو به 
شهادتت برس میم عین که این المپ بدون تو نمی تواندؤ حین گفتن این ها 
با خودم دیدم ناغافلی ملحفه لیز خورد از روی شانه هام ؤ من پرت تر از آنی که 

جلو افتادنش را بگیرم افتاد زمین
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و شهادت
              به صرافتش نیفتادم آن ملحفه که لیز خوردؤ افتاد از روی شانه هام را 
بردارم از زمین که نمی دانم چرا یاد چوب خط های زندانم افتاده خواستم ببینم 
آیا هنوز هم آن جا هستند یا نه که بودند، و من این را خوب به خوبی آن که 
دست هام یا تنم یا هرآن چه که من هستم کجا از پیرامونم جدا می شودؤ کجا از 
دیگرشدنش تن می زند خوِب خوب می دانستم ؤ فقط باید مطمئن می شدم که 
آیا سایه هم هنوز هست یا نه که او هم بود، آمده بود تا به تمناش زانو بزنم بیخ 
دیوارؤ دست دراز کنم سوی دیواره ی سیمانی، که سایه هم زانو زدؤ دستش را 
کشید تا کنارهای دست من اما می لرزید، خیالم گرفت از این دیدار نامنتظره 
هم  را  یک آن دستش  فکری شدم  حتا  می لرزد دستش  آمده  وجد  به  شاید 
عقب کشیده، چه بدانم شاید هم کشیده بودؤ پیش از آن که بفهمم تندی برش 
گردانده ؤ انگشتش یک آن گرفته بود به نوِک انگشت اشاره ام، مقابلم بود مقابِل 
مقابلم، و من دلم می خواست سرم را مماس سرش تکیه دهم به دیوارؤ بگذارم 
بماند همان جور، کردم، نمی خواستم ؤ نباید با حرفی سخنی با چیزی مثلن با 
گفتِن از دیدارمان از لذتش کم کنم، بی هیچ کالمی فقط نگاه می کردمش که 
انگشت می کشید بر انگشتم ؤ به رعشه می افتاد، دست کشیدم روی دستش ؤ 
بی صدا کِف دست هامان را گذاشتیم روی هم ؤ نرم نرمک زدیم به مغازله، دست 
می کشیدیم به دیوار سیمانی ؤ از لذتی که سوزِش بافِت دیوار بهم می داد دچار 
رعشه می شدیم اما کم دوام، نگاهی هم انداختم به المپ، روشن بود، پا شدم 
افتادم به راه رفتن ؤ دورتادور اتاق را قدم زدن، شانه به شانه ی دیوار انگشِت اشاره ام 
را می کشیدم روی انگشتش ؤ از این سوی دیوار به آن سوش ؤ به دیوار دیگرؤ دیوار 
دیگرؤ حین این همه می دیدم که سایه هم به موافقت رفتن هام می آیدؤ به نسبت 
موقعیتی که با المپ ؤ با دیوار دارم به رقصی ابتدایی انگار جان می گیرد ؤ می آیدؤ 
در ممارست آن چار انگشتی که به دیوار می کشیدم شان جانش را هبه می کند 
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توی تنم، ای جان، توان دویدن گرفته باشم انگار می خواستم از توی دیوارها بزنم 
بیرون که میز، دیدم میز پیِش پایم ست ؤ سایه ام نه سایه ی من که سرؤ شانه هاؤ 
نیمه ی باالیی آن تِن دیگرم افتاده ست روی میز، بی دقت ؤ بی تامل انگشت هام 
را از روی بافت سیمانی دیوار لغزاندم روی سطح صیقلی میزؤ سایه اش را هم 
کشاندم سوی آن کاغذهایی که از نوشته سیاهی می زدند، آمد، زمخت مثل 
با مرکبی سیاه کشیده باشند آمد نشست  نقشی که بی تمرین ؤ بی ممارست 
توی آن سیاهی سایه که می دانستم سر ؤ شانه ها ؤ نیمه ی باالیی آن تِن دیگر 
من ست، و گم شد توش، نگاش کردم ؤ جای جست ؤجوی سایه، آن کاغذها را 
که از نوشته سیاهی می زدند کشیدم جلوترؤ سطرسطر آن همه دواری را که 
نوشته بودم با انگشت دنبال کردم، به انگشت کشیدم روی شان ؤ روی تک تک 
دوارها با حرکِت هر حرفی انگشت چرخانده ؤ توی سرم صدای هر کدام شان را 
صداهای هر حرفی را که می شناختم گفتم ؤ خواندم ؤ با هر سرعتی که انگشت 
می کشیدم ریتم می گرفتند گفتن هام ؤ تو گفتی به وردخوانی دچار شده ام اما 
چه قدر چندبار همین دوار را باید گفته باشم، آیا به تعداد چرخش های انگشتم، 
پنجاه میلیون بارِ دوازده حرفی آیا، جوابی نداشتم، نمی دانستم، آخر به هر دواری 
که انگشت هام لمس شان کرده بود انگار مرزِ میان دست هام ؤ کاغذ از بین رفته ؤ 
حتا ِصدام با بیرون یکی شده بودؤ خب چه جای شمردن، آخر مرکب حروف از 
ورای خراش ها، خراش هایی که برای خاطر بافت سیمانی دیوار افتاده بود روی 
پوست انگشت هام، رسوِخ تنم می شدند ؤ تنم را تمام می کردند مرکب تا وقتی 
زبانم به هر چرخشی گفت دوار، انگار کنم کسی با قلِم نی ست که جیرجیر صدا 
می کند، با هر چرخش انگشت ؤ با هر ذکر کسی با قلم ؤ مرکب چنان جیرجیر 
می کرد انگار کنی سیاه مشق ست، توی سرم اندازه ی دوارهایی که نشسته بودند 
روی کاغذ، سیاهی می نشست ؤ با هر چرخش یک سیاهی، با چرخش بعدی 
یک سیاهی دیگرؤ با هر ذکری یک سیاهی ؤ انگاری سیاه مشق ست هی دوار ؤ 
هی سیاهی حروف ؤ سیاهی اصوات دوار تا آن جا که آن جا که پنجاه میلیون بار تا 
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آن جا که دهانم وا شد به گفتن دوارؤ دیدم یک چیز سیاه چیزی معلق ؤ سیال 
انگار امتناع دارد از دهانم خارج شود، سرؤ ذهن ؤ تنم تمام از سیاهی پر شده 
انگار سنگینم کرده بودؤ می گفتی دو تا میم عین ست توی من که یکی من ست ؤ 
یکی آن که از شدِت سیاهی اش شاید به چشم هم نیاید اما جان دارد، قدمی 
عقب رفتم از میزؤ دیدم یابُلَعَجب نیست، تندی سری چرخاندم ؤ دیدم نیست، 
و ندانستم به اطمینان نبودنش ست یا برای خاطر ترسی که خورده بودم از روی 
غریزه سرم چرخید سوی المپ، اما المپ عین هر روزش بودؤ برای خاطر آن که 
نورش چشمم را نزند رو گرفتم از او، و یا شاید هنوز مطمئن نبودم که نیست ؤ 
برای همین تندی رو گرفتم ازش ؤ افتادم به دنبال سایه ام گوشه گوشه ی سلول 
را گشتن اما نبود، آخر کجا می شد رفته باشد، می گشتم ؤ روشنایی المپ هم 
انگاری الکن، نمی شد بگوید کجاست که کجا رفته، الِل الل در جواِب سایه ام کجا 
رفته فقط نور می پراکندؤ من پی چیزی در خاطرم هی می گشتم اما انگارنه انگار، 
انگار چنان مدهوش ؤ سرگرم مغازله بودم که از یادم رفته بود چه ها رخ داده، هر 
چه سرؤ هر چه نگاه می چرخاندم نبودؤ فقط سنگینِی سیاهی اش را می  فهمیدم 
که یعنی توی همین اتاق باید باشد، و به شهادت همین می گفتم هست اگرچه 
نمی بینمش اما هست، که دوار به دوار دوار به دوار حرف به حرف به هر صداش 
می دانستم به آهستگی جا عوض کرده ؤ رفته توی توی توی آن جاکه می دانستم 
کجاست اما جسارِت حتا فکرکردن حتا به زبان آوردنش را هم نداشتم عینهو 
آن حرِف فراموش شده ی نام خداوند آن حرِف لفظ ناشدنیش ناشنیدنیش آن 
اِچ ناگفتنی آن های ناملفوظ یهوه آن نام خدا خداوند، جرات گفتنش نبود تا 
بگویمت کجا رفته آن نازنین سایه ام که وزنش هنوز روی اتاق سنگینی  می کرد ؤ 
نمی شد کجایی اش را به زبان نشان داد، برای گول َزنَِک خودم شاید اولش گفتم 
»ممکن ست از سیاهی اش کاهیده بی رنگ شده ـــ فکری شدم ممکن ست رفته 
توی جرز دیوارها وقتی انگشت به سطح سیمانی شان می رفتم، ممکن بود هر 
جای این چاردیواری رفته باشد، برای گول َزنَِک خودم هزار فرض ؤ دلیل بافتم 
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که آخر سنگینِی سایه را حس می کردم اما جرات گفتنش را نداشتم، برای 
خاطر همین شاید پشت کردم به نورؤ سمِت دیوار به امید آن که اگر هست الاقله 
رخ نشانم دهد دست بلند کردم شاید چیزی طرِح ناچیزی از این مِن الجان 
بیفتد رو دیوار اما نشد، تنها دست که بلند کردم حس کردم یک چیِز مضاعفی 
درون فعلم ست انگار قبل یا بعد حرکتم چیزی دوچندانش می کند انگار دو تا 
شده ام، برگشتم سمت المپ ؤ همان فعل را به تکرارؤ چندین باره انجام دادم اما 
از آن حِس کذا خبری نشد، باز پشت کردم بهش ؤ رو به دیوار آن جا که سایه 
باید می افتاد را خیره خیره نگاه کردم تا وقتی دستم را بلند می کنم ببینم آیا باز 
همان حس را دارم یا نه، که دیدم این فقط دست بلند کردن نیست که دو بار 
دست بلندکردن ست، و به وحشت از آن که دو تا صدای میم عینم آن دو صدا که 
از ابتدای محبوس شدنم از من محافظت کرده بودند آن دو صوت به دو تا به دو 
تا به آن دو تایی که جسارت گفتنش با من نبود اما خودش توی سرم می لغزیدؤ 
قایم ؤ پیدا می شد بدل شده باشد نگاه از دیوار دزدیدم، تف، چی داشت اضافه ی 
من می شد، می ترسیدم ؤ آرزو می کردم اتفاقی بیفتد از این سرگیجه بیرون بیفتم 
که اتاق دورِ سرم به دوران بودؤ مطمئن نبودم این وهِم نوشتن ست یا یک چیِز 

واقعی

سایه ی من
             می فهمیدمش اما راه خالصی نداشتم که انگاری جرات گفتنش را 
از من گرفته بودند بعِد پنجاه میلیون بار گفتنش یا عینهو ملتی که حافظه اش 
دچار زوال شده توان صدادار کردن آن حرِف لفظ ناشدنی آن حرِف ناشنیدنِی 
نام خداوند در من مرده بود، و نمی شد کاریش کنم، به تجربه دیگر می فهمیدم 
که به المپ اگر پشت کنم ؤ رو به دیوار یا رو به هر جایی که ممکن ست سایه 
بر آن بیفتد تکانی دهم خودم را دیگر من آن مِن سابق نیستم که انگاری دو تا 
من می شوم حاال نه دو تا که یکی من ؤ یکی که عین من ست وقتی پشت به نور 
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می مانم، می فهمیدمش که سایه هست ؤ با هر دواری که لمس کرده ام از روی 
دیوارؤ از روی میزؤ از توی کلمات جا عوض کرده ؤ رفته آن جایی که می دانستم 
کجاست ؤ نمی شد نامش را صدا کنم، به ناچار نشستم روی زمین ؤ دست هاؤ 
پاهام را شل کرده به آرامی دراز کشیدم روی سنگ های صیقل خورده ی کف، 
سرد بود، دو دستم را وا کردم تو گفتی قرارست روی زمین مصلوبم کنند، چیزی 
مخدوش ؤ چیزی با چیزی قاطی شده درهم برهم توی فکرم ؤ توی رگ های 
عصبیم توی رج به رِج بافت های ماهیچه ای ام نمی گذاشت بفهمم چه هستم من 
که توان صدادار کردن این ها این اِچ لفظ ناپذیِر خداوند ازم دریغ شده بود ؤ من 
هم چنان که دو دستم را راست کشیده بودم به اطراف زبان توی کامم چرخ 
می خوردؤ می خواستم صدایی کنم اما بیهوده صدام انگار گم شده بود، زبانم 
بی دلیل می چرخید توی کامم که باید به زبان می آوردمش آن های نام خداوند 
را، در تمنای همان هی زبان می چرخاندم ؤ جای شنیدن صداش تنها سرم به 
دوران می افتادؤ هی بلند می شدم از روی زمین به هر چرخش زبانم به هر تمنای 
آن های گم شده فاصله می گرفتم از زمین ؤ صداش را نمی شد بشنوم که از روی 
ترس شاید ترس نبودؤ از روی احتیاج شاید که یک دفعه دیدم ایستاده ام اما 
ایستادن این نیست که گفتی عروج کرده باشم باالی آسمان چندم ؤ در تمناش 
یکباره  نگاه می کنم که  به زمین  نام خدا خداوند  بوده در  که آن کدام صدا 
می شنوم بنشینید آقا، زانوهام سست شدند ، »دست های تان را چرا باز کرده اید 
عینهو هواپیما ـــ دست هام شل شدندؤ به آرامی فرود آمدند، »بنشینید آقا ـــ 
دیدم سوار ایرباس غول پیکر هواپیمایی هما هستم ؤ آن زن که می دانستم کجا 
پیش تر او را دیده ام حین دعوت به نشستن از پنجره جایی آن پایین ها را اشاره 
می کرد که ببینید آقا آن جا را می گویم آقا ببینید، و نگاه کردم، ابرها در غلیان 
بودندؤ از ورای شان زمین، و نه آن زمین که بارها از فراز چندهزار پایی دیده 
بودمش که نقشه ی توپوگرافیکی با عالیم مختلِف نقشه خوانی، کوه ها جنگل ها 
رودخانه هاؤ دریا ها خشکی های بزرگ ؤ کوچک صحراها بلندی هاؤ کوهپایه ها ؤ 
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اعماق، هر چیز طبیعی ؤ هر چیزی که مصنوع دست آدمی ست، خانه ها روستاها 
خبرگزاری ها  شرق شناسی  موزه های  دانشگاه ها  سد ها  پل ها  جاده ها  شهرها 
انگار هواپیما در حاِل حرکت  اندازه های مختلف  فرودگاه ها در رنگ ؤ شکل ؤ 
باشد می روند ؤ می آیدندؤ من مدهوِش عجایِب جهان به پایین خیره ام، خوشم 
آمده بود، طرحی از لوکوموتیو عهد ذغال سنگی که دوِد کودکانه نقش شده ای از 
دودکشش بیرون می زد روی آن خطوط بینُ لمللی راه آهن که عینهو یکی نردبان 
مواج به هر سو گستردگی داشت تِلِک تِلِک تلک تلک تلک تلک صدا کرده سطح 
نقشه را طی می کرد، دیدم سایه ی ایرباس وقتی از روی لوکوموتیو می گذرد 
راغ ؤ صحرا  باغ ؤ  یا توی  چه قدر کوچک ست، عینهو بچه ها وقتی روی چمن 
درازکشیده از توی آسمان ؤ از ابرهاؤ از حرکات شان نقوش حیوانی ؤ انسانی ؤ غیِر 
آن بیرون می کشند نشسته بودم کنار پنجره ی ایرباس ؤ از نقوش ؤ از خطوِط 
بیرون،  نزدیِک ذهن می کشیدم  پایین تخیل کرده اشکالی دورؤ  رنگارنِگ آن 
هر چیزی مثلن قیچی عینک مثلن یک چشم بسته با پلِک افتاده شاید یکی 
هم مرغابِی در آب فروشده با بالی کشیده، و آن ورتر هم دم حیوانی مثل مال 
خوک ها که کوچک اندؤ تابیده درون خود، و لیوان، چکمه هم بود، و انگشِت 
دسِت آدم وقتی به اشاره سمتی را نشان می دهد، و البته کلمه ی اولی را به 
وضوح در خط عربی خواندم حتا فکری شدم کلماِت دیگری که این معنی را 
بدهند در زبان هایی دیگر تشخیص داده ام، و ایضن گاه به گاه اعدادی را به التین 
به رومی به عربی به هندی، همه شان عینهو تکه ابرهای چاق ؤ سفیدؤ پراکنده در 
هیات چیزهایی نرم روی بستر رنگین نقشه می آمدندؤ نمایش داده می شدندؤ 
کنار  از  که  افتاد  ایرباس  سایه ی  دنبال  به  باز  نگاهم  می شدند،  محو  سرآخر 
رودخانه ای می رفت به دریا بپیوندد، دنبال کردمش از روی خطوط متقاطعی 
عالم  نگویم مثل یک  مار، چرا  از جایی جدا می کردؤ مثل  را  که هی جایی 
کرِم خاکِی کوچِک قطارشده پشتِ هم، همراه سایه ی ایرباس از روی خطوطی 
متقاطع که مثل یک عالم کرم خاکی کوچک پشت هم قطارشده بود می گذشتم ؤ 
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می دیدم خطوط به هر طرفی کشیده ؤ پیچیده ؤ محدود می شوند، انگاری آن 
مرزهایند که هیچ گاه ندیده بودم چه گونه اند، عینهو همان مرزها بودند، مرز میان 
خانه ها که به اندازه ای باریک نقش شده بود انگاری قطار کرم های خاکِی نورِس 
بی رنگی را کشیده اند آن جا، به چشم نمی آمدند  عین مرز مابین دو روستا اما مرز 
شهرها کرم های جاندار تری بود ندؤ مرز ایالت ها به رنگی ؤ ضخامتی متفاوت، مرز 
کشورها اما دیگر مار بودند، از روی شان گذشته ؤ می  دیدم خطوطی به رنگ های 
الوان را جای جاده ها گرفته اند جاده های مالرو خاکی شوسه ماشین رو بزرگراه ها، 
هرجایی ؤ دیگرِی هر جایی را می شد درون نقشه تشخیص داد با همین مرزها 
ایرباس می رفت دیگر تشخیص دادن  از آن جا که سایه ی  اما دوردورها دورتر 
هرچیزی سخت بود، برای خاطر همین اول که دیدمش گفتم کوه ست یعنی 
رشته کوهی ست که دورترها روی زمین روی سطح توپوگرافیک نقشه آمده اما 
نبود، نزدیک تر که شدم به خیالم آدمی ست اما نه آن جورها که باید آدم که 
هر چه سایه ی ایرباس جلوتر می رفت منظره اش بهترؤ فهمم کامل تر می شد تا 
سرآخر شک کردم »این آدم نیست ـــ انگاری انداِم ناکامل یکی ست اما نه آدم، 
انداِم نااندامی از فاصله معلومم شده ؤ به چشم هام آشنا می زد، پرسیدم مگر آیا 
ارتفاع کم کرده ایرباس، اگر کرده پس چرا آن کوه ها آن تونل های سه تایی آن 
بستر خشک رودخانه که دیگر فقط دره بود آن سوراخ های بسیارِ توی شیب 
کوه را ندیده ام، نه، ایرباس ارتفاعش کم نشده که من توی خیاالتم بودم انگارؤ 
فرو می شدم درون آن روزها که دو تا ساق نازِک بی سن ؤ سال، تو گفتی زنده ست 
آن اندام که دیدم تکانکی خورد آن مجموعه ی اندامی ؤ حرکتی کشدارؤ ناکامل 
کردؤ لرزید به خود انگاری بیمار ست مریض ست، و یا شاید آن حاِل یگانه ی 
نااندامش، آخر این مجموعه اندام به هم بستی ؤ  احتضار النه کرده ست درون 
چفتی نداشت ؤ تنها فقط نااندامی بود که من ندیده شناختمش، دماغم افتاد به 
خارش، شناختمش اما نه آن گونه که ساخته بودمش، شناختمش، دست های 
معلِق بی پیوندش را روده های متحرک مغز های متعددش روحش شش هاش 



میثم علیپور          417

را شناختم ؤ خواستم بزنم زیر گریه که حالم حاِل آن پدری بود که نتوانسته 
فرزندش را کامل ؤ تمام بسازد حال آن مرد عنینی که اسپرم هاش کفاف وجودی 
سالم را نداشته حاِل خالِق صانِع بی ثمری که جای حیات به ممات رسیده ؤ 
تا  تِن، که  این  از دیدن  را خردؤ  خاکشی کند،  بزند تمام کائناتش  حاالست 
گفتم تن به گریه افتادم که آن اچ آن های ناملفوِظ نام خداوند یهوه را تا گفتم 
تن انگاری به زبان آوردم، به گریه افتادم که این تن نبودؤ ناتن بودؤ از توی 
ناتنی این چنین به آن های ناملفوِظ عظیم رسیده بودم، به گریه افتادم ؤ میان 
هق هِق گریه هام شنیدم از دروِن بیچاره ناانداِم شهرستان صدای ُکِوَرت می آیدؤ 
قاری مردی به تحریرهای ناشیانه به غلط روی مکث هایی که نباید مکث ؤ روی 
حرکت هایی که نباید حرکت کرده غلط می خواند ؤ نااندام واره ی شهرستان جلو 
چشم های خیسم می لرزید که اَِذش َشمُس ُکِوَرت، و اَِذن نُجوُمن َکِدَرت که انگاری 
روی مرده ی شهرستان ناله کنم دست کشیدم روی شیشه تو گفتی روی تِن 
بی تن شهرستان دست می کشم، مویه کردم ای تمام ناشده شهرستان ای ای 
کام ندیده شهرستان ای ای بی وفا ساکنانت ای ای جفاکشیده شهرستان ای ای 
ترس خورده شهرستان ای ای ترسیده شهرستان ای ای هالک شده ی بی هالک 
ای ای ستم کشیده شهرستان ای ای ناتمام شهرستان ؤ دیدم دوباره لرزیدؤ به 
لرز افتادم از لرزیدنش که این شهرستان من ست افتاده الجان آن جا بی کفن 
آن جا بی پدر شهرستان ؤ اشکم به پهنای صورت مجالم نمی داد بشنوم صدای 
را  قاری  بیچاره شهرستان را صدای  را  قاری چه گونه دارد تسال می دهد من 
هالک شده ی بی اندام چه تسال که داری نفِس نانفست را تنت را شهرستانم آیا 
این تن توست افتاده آیا آخرینش ست نفست را نانفس می کنی چرا شهرستان، 
و صدای قاری، و آن یکی صدا که اگر خیس نبودند چشم هام اصلن نیازی به 
شنیدنش نبود اما خیس بودندؤ ندیدمش که سیاهِی شبح سانش پرید از کنارم ؤ 
تنها شنیدمش که به هر پریدنی می گفت جان جان جان جان جان جان ؤ همین 

کفایتم کرد تا در سرم همه چیزی روشن شود تن تن تن تن تن تن
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فصل
      روی میز پر از برگه های دست نویِس پراکنده بود به تناوب ؤ تناسبی خاص 
گاهی دسته دسته ؤ گاهی برگ برگ پراکنده دقیقن برعکس کاری که آهن ربا 
می کند با براده های آهن که توی مدرسه این را یعنی همین آزمایش براده هاؤ 
آهن ربا را همیشه نشاِن بچه مدرسه ای هاؤ بچه ریزه های زیر ده سال می دهندؤ 
خب نتیجه اش خیره کننده ست چراکه زیباترین ؤ ظریف ترین ؤ غبطه برانگیزترین 
نقشی را که توی تمام عمرت خواهی دید همین براده هاؤ آهن ربا آن روزؤ آن 
ساعت برات می سازند، عالی ترین ست آن نقش که البته حاالست این را می گویم

وسایل مورد نیاز، کاغذ، براده ی آهن، و آهن ربا
از آماده کردِن وسایل            پس 
مورد نیاز با همکاری ؤ کمک والدین آزمایش را آغاز کنید، ابتدا روی سطحی 
غیرفلزی مانند کاغذ مشتی براده ی آهن ریخته ؤ در زیر آن سطِح نارسانا آهن ربایی 
قرار دهید، شکل ؤ اندازه ی آهن ربا در این آزمایش اهمیت چندانی ندارد، شما 
می توانید در ادامه آزمایش را با اشکال مختلف آهن ربا همچون آهن ربای نعلی 
آهن ربای پیچ درپیچ، و یا هر شکِل خارقُ لعاده ای امتحان کنید، در این لحظه باید 
آهن ربا را نزدیک براده های آهن کنیم، در نگاه اول به نظر می رسد که نیروی 
نهفته در بطن هر براده آزاد می شود زیرا به یکباره براده های آهن از جا جهیده ؤ 
هرکدام با نظمی مثال زدنی پیرامون قطب های آهن ربا اجتماع می کنند اما در 
واقعیت این آهن ربا ست که صاحب نیرو می باشدؤ آن را بر ذرات براده اعمال 
می کند، نتیجه ای که از این آزمایش به دست می آید اعجاب برانگیز ست زیرا 
خواهیم دید آن جا که قطب های آهن ربا قرار دارند بیشترین مقدار براده ها جمع 
شده اند، در این نقطه عالوه بر تراکم باالی براده ها که سبب ایجاد اشکالی منتظم 
می شوند شاهد شکل گیری حجم هایی نیز هستیم که بنا به قدرت آهن ربا، و 
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همچنین اندازه ی هر براده متفاوت اند، این احجام به مانند قله ای کوچک از 
انباشته شدن ریزه های براده بر روی هم ایجاد می شوند اما هر چه از قطبین 
آهن ربا دورتر می شویم عالوه بر پراکندگی جمیع براده ها ارتفاِع آن نیز کمترؤ 
کمتر می شود، جهت جذاب کردن آزمایش همچنین می توانیم با تکان دادن ؤ 
جابه جا کردن آهن ربا تصاویری بدیع را نیز خلق کنیم، پس از انجام این آزمایش 
پیشنهاد می کنیم آن را با چند آهن ربا که اشکال ؤ اندازه های مختلف دارند نیز 

انجام داده نتایِج به دست آمده را ثبت کرده در کالس بازگو کنید

فصل
      دقیقن برعکس کاری که آهن ربا با براده های آهن می کند روی میز پُِر 
عرضش ؤ  دوتای  طولش  مستطیل،  میِز  بودؤ  پراکنده  دست نویس  برگه های 
عرضش دوتا کاغِذ آچاهار از  طول، بدون هیچ نظمی چه هندسی ؤ چه غیِر آن 
کرده ؤ  اجتماع  روی هم  فقط  کاغذها  برگ به برگ  بود، دسته دسته ؤ  کاغذ  پُِر 
پخش ؤ پال بودند یک جوری برعکس آهن رباؤ براده  آهن ها، آن جا که دست های 
دور  ازشان  چه  هر  آن،  برعکس  دقیقن  باشدؤ  آهن ربا  قطبین  انگار  بود  من 
می شدیم بر انباشتگی ؤ تراکم برگ ها اضافه می شد ؤ هر چه بهشان نزدیک تر 
می شدیم این تراکم به کمترین حِد ممکنش می رسید، نمی شد اما ای کاش از 
باال تاپ وییوش را می دیدم ؤ می شد ثابت کنم متن ها وقتی تحریر می شوند دچار 
نیروِی گریز از مرکز شده با برداشتن دست از روی کاغذ دررفته ؤ می گریزند از 
نویسنده شان  دست های  از  نَساخ  ُوراق  محرر  دبیر  کاتب  دستان  از  کاتب 
می گریزندؤ هر چه زمان از گریزشان بگذرد دورترؤ دورترؤ دورتر از آن دستاِن 
نسخه نویس جا می گیرند، اصلن تو گفتی آن جا که دست های من بودند قعر 
دره ای ست ؤ اوِج قله هاش بسته به سابقه یا قدمت شان هرآن کجا که میز تمام 
می شود درست برعکس نتایجی که دانش آموزان دیده بودند می بینم آن جا که 
دست های من هستند تنها یکی برگه مانده که جوهر سطرهاش هنوز ترست ؤ 
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در میانه اش به تعجیل اما به آسودگی نوشته ام پایان، چه می گویی میم عین تمام 
شد آیا، »چی تمام شد ـــ دوار، و ناباورانه برگه را برداشته نگاه می کنم، نوشته 
که سیاهِی شبح سانش پرید از کنارم ؤ تنها شنیدمش که به هر پریدنی می گفت 
جان جان جان جان جان جان ؤ همین کفایتم کرد تا در سرم همه چیزی روشن 
حین  دادم ؤ  عقب  را  صندلی ام  کرده  ولش  را  کاغذ  تن تن تن،  تن تن تن  شود 
بلندشدن انگاری آوازی مذهبی بخوانم خواندم هاؤ تکرارش کردم هاهاهاها ؤ به 
گفتنش فهمم شد آن جا که سایه ام درش پنهان شده چه گونه ادا می شود، و به 
گفتن ؤ بازگفتن همین های نام خدا خداوند یهوه دیدم دیگر کفایت می کند تا 
آن کلمه تا ناِم آن جایی را که سایه درش پنهان شده نگویم چراکه می دانستم 
آن سایه ام االنه کجاست چراکه می دانستم آن حرکات دو من یکی من ؤ یکی که 
عین من ست از کجاست که می دانستم چرا دوچندان می شوند فعل هام که ای 
نُه ساله ی منتظر  نازنین سایه هاهاهاها، برگشتم ؤ به المپ به آن کله ی گرِد 
نگاه کردن که انگاری از واژنی زده بود بیرون ؤ روشن بود، برگشتم کنار میزؤ دو 
دستم را وا کرده خم شدم به گرفتن میز، زور زدم، کمی که بلند شد آهسته آهسته 
قدم برداشتم عقب ؤ آهسته آهسته چرخیدم ؤ کشاندمش کنار درؤ درست پشت 
در ثابتش کردم، گور بابای نگهبان ها هر چه قرارست بشود بگذار بشود که دیدم 
چندتایی برگه افتاده روی زمین، برداشتم شان ؤ پرت شان کردم سوی میز که 
انگاری یکی شان آشناتر از آنی بود تا جلب نظر نکند، برش داشتم ؤ بی که اندیشه 
کنم عاقبتش چه می شود چارتاش کرده فرو کردمش توی شورتم، همانی بود 
که اول ها بی که بدانم چرا هی با قلم سیاهش کرده پشتِ هم نوشته بودم دوار، 
دستم را گذاشتم روش، روشنایی اطاق دلگرمم می کرد ؤ همین کفایت می کرد 
برایم، رفتم سمت دیوار، بادقت ؤ با فاصله آن جا که باید مستقر شدم، پشت به 
روشنایی ؤ رو به دیوار همان جا که اول بار شنیده بودم کسی چیزی صدایی توی 
سرم خوانده »آن کس که تو را شناخت جان را چه کندـــ دیگر آن دو من برایم 
رازی آشکاره بودندؤ می دانستم چه کارشان باید بکنم، هر دو دستم را وا کرده ؤ 
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حس کردم انگاری پیش از فعِل من آن دو دسِت دیگرم از هم واشده اند حاال نه 
آن قدر پیش تر که تو گفتی هم زماِن واکردن دست های من، به روبه روم خیره 
ماندم ؤ دانستم که من نه من که سایه ام ؤ سایه توی درونم من ست، دیگر آگاه 
شده بودم که سایه اگر روی دیوار نیست جای عجب ندارد ؤ همین من خودم 
سایه ام ؤ ایضن آن سایه ای که درونم افتاده منم، حتا وقتی یاد آن الف رقصان 
نستعلیق افتاد توی سرم دانستمش که نه من که سایه طلبش کرده پس به 
تبعیتش آن دو دستم را کشیدم ؤ بردم باالی سرم روی هم گذاشتم شان، ساعدها 
را پیچیده به هم ؤ کف ها را روی هم به ناز، از مچ به بعد را خم کرده ؤ انگشت هام 
را تابیدم توی هم ؤ بستم، قوسی به دست ها قوسی به کمر، پایم را یکی از پاهام 
را بلند کرده گذاشتم روی آن یکی »نیفتی میم عین ـــ من سایه ام نه میم عین 
»نیفتی ـــ و چرخی به پاها، و شد، ندیدمش اما توی تنم یک لرزی تکانی انگار 
بخواهد تنم را پاره کند بزند بیرون یک چنین چیزی حس کرده ؤ دانستم آن الف 
چه  دیگر  پرسیدمش  چه،  دیگر  می شود،  دارد  که  شده  نستعلیقم  نازنیِن 
می خواهی، گفت آتش آتش، گفتم آخر آتش درخت می خواهد چوب خاشاک 
سنِگ آتش زنه می خواهد، گفت همین درخت اصلن درخت شو همین درخت 
اصلن درخت شو، و خودش سکان گرفت، به فرمانش زانو زده دو دستم را به 
زاویه سمت سقف ؤ سمت دیوارها آن جا که کنج می شوند گرفتم ؤ انگشتم هام را 
کشیده واکردم شان، پاهام را ُجفِت هم بستم آن چنان سفت انگاری تنه ی درختی 
کهنسال ست، با سرم با دو دستم با دو پنج انگشت کشیده ام اما درختی کهنسال 
نمی شد باشم که خب باید می شدم ؤ حتمن برای درخت برای کهنسال درخت 
شدن دو دسِت آدم کفایت نمی کرد ؤ تو گفتی به دست های شیوا نیاز بودؤ باید 
باید  شیوا می شدم، و نه دودست که چاردست که شش دست که هزاردست 
می شدم پنجاه میلیون دست آن هم در یک زمان که یکباره انگاری بادی وزیده 
باشد به نا گهان تنه ی درختم مورمور شدؤ از فکر آن که چه طور می شود هزارهزار 
شاخه بیارم به خود لرزیدم عینهو نونهالی که یک سالگیش را از سر نگذرانده، 
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چه طور باید کهنسال می کردمش چه طور که یک دستم را پیش از آن که نور 
بفهمد اول یک دستم را گرفته گذاشتم یک جای دیگری ؤ دیدم از همان یک 
دستم دو تا سایه درآمده، یکی سیاه ؤ یکی حدفاصل سیاهی ؤ نور که این دومی 
تندی محو شد، تندی، و باز پیش از آن که نور بفهمد آن یکی دستم را گرفتم 
یک سوی دیگرؤ دیدم باز از این دست هم دو تا سایه درآمده، و باز آن یکی دست ؤ 
همین جور همین جور، انگار به تعداد شاخه های درختی که من بودم داشت اضافه 
می شدؤ من هی دست به دست جاهاشان را عوض می کردم ؤ قبِل آن که نور آگاه 
شود به حرکاتم تندی دست هام را از این جا به دیگر جایی برده ؤ هی سایه هایی 
با دست های چرخانم  را  از شاخه ها  تیره سایه هایی روشن سایه های سیاهی 
می ساختم ؤ می دیدم نونهال درختم دارد جان می گیردؤ می بالد انگاری که توی 
باد توی بادی همیشگی که شاخه هاش را پیاپی گرفته به چرخش هی رشد 
می کندؤ هی بزرگ ترؤ پرشاخه تر از آنی که بوده می شودؤ می دیدم پیش روم 
درختی صدهزارساله دارد شاخه هاش را توی باد چرخ می دهد انبوه شاخه هاش 
راؤ این انبوه حتمن که دست های من بودند پنجاه میلیون دست من بودند این ها 
که تن می کشیدند باال سمت نور، سایه ام بهشان اقرار می کرد، آمدم فقط زانو 
بلند کنم از زمین تا همراه چرخش شاخه هام بیایم باالؤ باالترؤ مشعوف شوم که 
حاال نه درختی یک ساله که کهنسال درختی شده ام که سایه هم این ها را می دیدؤ 
مترصد آن که درختی شوم چنان که بشاید، نامنتظره از درونم فریاد کشید »آتش 
آتش ـــ که به ناگاه شعله ای افتاد بر شاخه هام ؤ د یدم از هر طرف دارد آتش زبانه 
می کشد، گفتم این خداخداوند بوده حتمن در میان طورِ سینین که به صاعقه 
من را نشانه گرفته که من آن قدرها هنوز زانو بلند نکرده بودم از زمین که بامب 
به دو زانو زمین خوردم ؤ دیدم هزار واِی من هزار هزار وای بر درختم که شعله 
می دویدم  که  من  و  تنومندش،  شاخ  هزارهزار  آن  شاخه هاش  بودند  گرفته 
شاخه هام را بغل بگیرم هی از این سوم به آن سوم می چرخیدم ؤ تاب می خوردم ؤ 
انحنا می گرفتند دست هام، می چرخیدم پِی نجات پِی وداع پِی دورکردن دود از 
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شاخه هام ؤ پِی خاموشی شان هی با دو دست شاخه ای از شاخه هام را می گرفتم 
در آغوش ؤ می بوسیدم شان ؤ می دیدم آتش زبانه می گیردؤ شعله ها برافروخته تر 
می شوندؤ توی آغوشم شاخه هام خاکسترشده می افتندؤ به دنبال شان من هم، 
می افتادم ؤ زمین می زدم خودم را که نمی دانستم این آتش منم که این درخت 
منم که این هر دو خودم بودم ؤ ندانسته پشت به پشت هر شاخه عینهو مادری 
وحشت زده می افتادم که هزاربار هزاران بار افتادم به زمین انداختم خودم را پی 
افتادنم ؤ باید که خاکسترشده بیفتم روی  سوگواری هر فرزندم انگاری ناچارِ 
را  سالم مانده  شاخه ی  آن یکی  دیگری،  آن  نجات  پِی  برمی خواستم  خاک، 
می گرفتم توی آغوشم ؤ باز آتش فراگیر شاخه ام می شد که نمی دانستم این آتش 
داغداِر  شاخه هام  داغدارِ  تنم  داغدارِ  هی  نمی دانستم ؤ  منم،  شاخه  این  منم 
کهنسالِی هزاران هزار ساله ام پنجاه میلیون ساله ناتوان ؤ ناامید می افتادم زمین به 
گریه که دیدم جانی ندارم دیگر ؤ نای تکان دادن شاخی دستی تنی بر من نیست، 
همان جور افتاده گفتم بلند نشو دیگر همان جور افتاده گفتم بیفت همان جور 
به درازای  ببند که چشم بستم ؤ ساعتی سالی زمانی  افتاده گفتم که چشم 
چشم بستن ؤ واکردن که نمی دانم چه مقدار زمان گذشت آن لحظه، اما چشم که 
وا کردم درازِ دراز افتاده بودم کف اتاق ؤ نای ایستادن ؤ برخواستنم نبود، صورتم 
افتاده بود روی خاک ؤ حس می کردم انگاری لبخندی نشسته روی لب هام، و این 
را کشیدگِی گونه هام می گفت، بی هوش افتاده بودم ؤ انگار خنکای زمین خاموشم 
کرده بود، انگار چندین ؤ چند عمِر آدمی را خوابیده باشم، سرمای زمین کرختم 
کرده بود، خوابم می آمدؤ نمی خواستم به نور عادت کنند چشم هام، نمی خواستم 
از آن جایی که بودم بلند شوم، از آن حس لبخندی که با من بود به حال انزجار 
افتاده بودم روی خاک ؤ می خواستم این لحظه را امتدادش دهم که ناغافلی که 
ناغافلی انگار کسی سوتی کشیدؤ بی که بخواهم از روی غریزه چشم هام وا شدندؤ 
دیدم اتاق روشن ست روشِن روشن، فکرم رفت به آن که صدا یک جوری بوده 
انگار کسی از توی همین اتاق برایم سوت کشیده اما هر چه سرؤ چشم گرداندم 
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کسی نبودؤ میز هنوز پشت در بود، همین هم گیجم کرد، باید بلند می شدم اما 
هنوز تنم را از زمین جدانکرده دیدم این لبخنِد ناخواسته انگاری بیهوده نیست 
که تا آمدم بلند شوم دیدمش که ناخواسته بی هوا نگاهم افتاد به کف ؤ اولش 
باورم نشد، اولش گفتم باقی مانده ی خاکستر درخت ست شاید هنوز مانده روی 
زمین اما مگر باقی مانده ی خاکستر چنین آگاه ست به رفتار آدم، باورم نمی شد، 
مانده بودم به نگاه کردنش به تعجب، و این پرسش که آیا درون او هم از تعجب 
چیزی هست که چنین خیره شده ست به من، نمی دانستم ؤ تنها به این یقین که 
سایه دیگر بیرون تنم ست دل خوش کرده تندی بلند شده دیدم سایه افتاده زیر 
پام، راه افتادم پای دیوارؤ به هر قدم سایه از زیر پاهام از روی کف کشیده شد 
آمد روی دیوار ؤ آخرین قدمم را که برداشتم دیگر یکی شده بودیم من ؤ سایه به 
قد ؤ به اندازه ؤ به اندام، اگر خطوط سرؤ صورتش معلوم بود می شد به یقین گفت 
به  من  می لرزیدؤ  انگار  فقط  نبود،  اما  کرده ام  نگاه  توی چشم هاش  مستقیم 
تسالش دست بلند کرده ؤ دیدم خودش هم سایه هم دستش را به موافقتم بلند 
کرده گرفته سمت سرش همان جا را که قصد کرده بودم آن جا که تِن سیاه ؤ 
یکدست تیره اش از باقی دیوار جدا می شد، به نوازش شاید هم به قصِد آن که 
ببینم آیا تنش از آن آتِش بی دین هنوز گرمایی درون خودش دارد یا نه، نداشت، 
همراهی ام  به  دستش  می کشیدم ؤ  دست  تنش  بر  سیمانی  دیوار  لمِس  به 
می جنبید تا ثابتم کند سایه جزیی ست از تن آدم، که نیست اما چه طور می شد 
این را به سایه حالی کرد، به نجوا فقط زمزمه کردم امروز یومُ لشهادت ست سایه، 
از ناچاری گفتم، آخر کدام یوم کدام وقت که انگار تمام این سال ها فقط یک روز 
بوده بی شبی که حتا تمامش کندؤ اگر همین دوار نبود که اصلن تمام نمی شد 
چیزی، فکری شدم مگر آیا قرارست تمام شود، شیث گفته بود تمام می شود، 
گفته بود همین روزها وقتی دوار را تمام کنی آزادت می کنند اما مادرم این را 
نگفته بود، مادر فقط گفته بود شهید، به سایه گفتم امروز یوم لشهادت ست رفیق، 
و برگشتم عقب  پساپسا بی که به المپ حتا نگاهی کنم رودرروی سایه ام عقب 
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رفتم ؤ سایه پیِش پام کش آمد، یوم لشهادتم را می خواستم شروع کنم، گرمم 
شد، شک داشتم آماده ی این لحظه ام یا نه، باید تصمیم می گرفتم، ایستادم، به 
روبه رو به سایه ام نگاه کردم ؤ دیدم نمی لرزد، سر تا به پای سایه را نگاه کردم حتا 
به پاهای خودم نگاهی انداختم که رو به دیوارؤ رو به سایه بود ؤ منتظر تا من چه 
بخواهم اما خود من در انتظار کدام آیه بودم کدام نشانه، آیا همین که می دانستم 
امروز یوم لشهادت ست کافی نبود مگر، چرا بود اما دلم قوی نبود، ترسیده بودم 
انگار از تنم حتا از سایه ام ترسیده بودم ؤ ناچاری رو گرفتم سوی دریچه، حتا 
آن سوی دریچه هم مسقف بود، و این را رنگش می گفت که رنگ همین دیوارهاؤ 
همین سقف سیمانی این جا بود، گفتم آسمانی پس بیروِن دریچه نباید باشدؤ 
مطمئن بودم از دریچه به سلولی دیگر حاال بگیر بزرگتر از این جا می رسیم ؤ 
دریچه به بیرون راهی نمی برد اما همین هم کفایت می کرد برایم که آخر مادرم 
گفته بود شهید، من شهید زاییده ام پسر، اما چرا آخر چرا من را، نگاهش کردم، 
تنم را گرداندم سمِت دریچه راست ایستادم ؤ سرم را گرفتم باالتر اما نگاهم به 
دیوار بودؤ می دیدمش با هر حرکتی سایه ام آن فرم انسانی اش را فراموش می کند 
تا از خودش دورتر ؤ دورتر شودؤ بشود شبیه آن چه که باید، چشم تنگ کرده 
دقیقش شدم که دیگر نه آن شکل سابق که یکی هیکل میانه بود یکی هیکل از 
شدن اما هنوز می شد آن میم عین همیشگی ام را درش بشناسم، به هر حرکِت 
تن سایه از من دورتر می شدؤ به آن خیال توی سرم نزدیک تر که آخر یوم لشهادت 
بود، نوبت دست ها شده بود، دو دستم را اول دست راستم را از شانه دادم عقب ؤ 
از آرنج کمی خم کردمش چرخی هم به سرؤ گردنم دادم ؤ بعد دست چپم را 
عینهو آن یکی البت یک کمکی باالتر کشیدم، می فهمیدمش که باید آبستن 
شده باشد سایه، توی آن هیکل میانه که هر لحظه فاصله می گرفت از من ؤ جدا 
می شد نگاش کردم که حتا برای من برای منی که سال ها می شناختمش هم 
به  بال هاش  با  یکی  آدم پرنده  یکی  اساطیری  یکی موجود  انگاری  بود  غریبه 
تو گفتی که  بود  آبستن  پرنده  بلندای تنش، میانه، میان آدم ؤ  به  کشیدگی 
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می خواهد چیزی غریبه بزاید، سینه ام را کمی بیشتر دادم جلو، پایم را همانی که 
به دیوارِ سایه نزدیک تر بود همان را عقب کشیدم ؤ روی پای دیگرم خم شدم، 
دیگر داشت تمام می شدؤ تنها حرکتی به سرؤ گردن به سینه ام به دو دستم، و 
آن یکی پا که به دیوارِ سایه نزدیک تر بود ؤ دیگر تمام، دیدم آن هیکِل میانه نه 
من که دیگر یکی پرنده انگاری یکی کبوتر ست در آستانه ی پریدن، پر از عصبیت 
پر از شکوه، بال می زدؤ می شنیدم از گلوش آن آواز وحشِی پرواز را ِغره می کرد 
مترصِد  خانه ای ست  بام  لبه ی  روی  انگار  پرغرور  می چرخید  نمی پرید  اما 
بال کشیدن ؤ االن ست جذبه  ی این کره ی خاکی را مسخره کند، بال می کشیدؤ 
سیاهِی بال هاش به سرعت روی دیوار می چرخیدؤ می گفتی آن صدای رازآمیز 
پریدن را حاالست که بشنوی اما نمی پرید فقط می چرخید می رفت سرؤ نوک به 
دیوار  پهن  ُدم  پرهای  می آمد،  می دادؤ  پوش  سینه  پرهای  می گرفت ؤ  زمین 
می کرد ؤ می نالید به صدایی توی گلو سر می چرخاند به چپ به راست می چرخید، 
یک آن به صدایی که مجموع پرهای در حال پریدن می سازند هشدارم دادؤ گفتم 
بلند خواهد شد اما نشد فقط بال می زدؤ سکون هوا را ترکاندؤ تنها به گردؤ خاک 
اطرافش توفیدؤ باز آرام گرفت نشست، پیرامونش را ِسیر کرد ؤ باز سر کشید به 
بال هاش، سر فرو کرد توی پرهاش ؤ با نوکش تک ؤ توک پری را گرفت ؤ ترتیب 
کرد، سر بلند کردم سوی دریچه گفتم نمی پرد که جلد شده باشد انگار نمی پرد، 
مشغول خودش بودؤ صدا می کرد سیاه سیاهِ سیاه، نگاش می کردم ؤ به التماس 
که بپر، حتا رفتم به دست های خودم پََرش دهم که زنگی گرفت به گوش هام ؤ 
توی سرم پیچید، سر راست کردم انگار صدای سوتی بودؤ پرنده هم شنیده 
باشدش، تکانی خورد، سر بلند کردم سوی دریچه گفتی صدا از آن جا رسیده 
عینهو سوتی کشدار، و این دوم بار بود صدای سوت را می شنیدم عینهو موج انگار 
سنگی بیندازی توی آب، یک ضربه به سرعت ؤ بعد پیاپی حرکات ؤ امواج ؤ اصوات 
اول یکی بعد دومی و تا سومی حتمن وقت بود تا برسد به گوش هام به گوش های 
سایه هم که غرید سایه ؤ دوری زدؤ چرخید دور خودش، هی می چرخید ؤ سر 
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راست می کرد سوی دریچه انگار منتظر ست، ترسیدم، نمی خواستم این بار بپرد، 
جرات نگاه کردن هم نداشتم ؤ ناچاری از روی عجز به یکباره نشستم تا سایه 
بشکند اما پرنده ماند، چرخی زد ؤ پیش از آن که دوباره برخیزم تندی پر باز کردؤ 
دیدم روی دیوار شروع کرده پریدن از روی این دیوار به دیگری از روی دیگری 
به آن یکی ؤ همین جور دورتادور اتاق می رفت ؤ روی سقف اوج می گرفت ؤ من 
عینهو دیوانه ها هی سرم را از سویی به سویی از سویی به سویی از هر سو به 
سوی دیگری می گرداندم ؤ می شنیدم آوازش را که پیاپی می خواند جان جان جان 
جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان ؤ من ندانستم چه گونه 
اتاق ؤ پشت به پشت پرنده  به دویدن  دورتادور  افتاده ام  میان آن همه سرگیجه 
نامش را که نمی دانم چه بوده ؤ چه گونه اداش کرده ام گفتن که دست هام سوی 
سایه دراز بودندؤ به امید آن که بگیرمش می دویدم ؤ ندانستم حتا که کی کجا 
گرفته ام به میز، واژگونش کرده بودم ؤ آن انبوه برگه های دست نویس را پخش 
زمین، هی لگدکوب ؤ هی لگدکوب، هی دویده بودم ؤ هی پرنده به جان جان جانش 
هی پرنده به جان جان جانش هی پرنده به جان جان جانش ؤ آن جا که جهیده 
بودم به دست بگیرمش همان جا پریده بود ؤ از دریچه رفته بود بیرون، و من که 
افتاده بودم پای دیوار می شنیدمش که گم ؤ گور  می شود آوازش ؤ کم کم از حریِم 
شنیدنم دور که به ناگهان صدای سوتی از دورها نالیدؤ چنان بود که گفتی 

سرسختی حکِم پایان درونش ست، گفتم سوت سوم ست این

حبسیه، مقطع
              سزد گر راهب اندر دیر ِهرُقل، کند تسبیح از این ابیات غرا

فصل
     »بیداری ـــ شنیدم پرسید آیا بیدارم یا نه، پس حتمن غلتی زده یا برای 
لحظه ای پلک واکرده یا حداقله کاری کرده بودم که پی برده بود باید بیدار 
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شده باشم از خواب، نفسی کشیده به اجبار چشم واکردم، المپ روشن بود، 
نشسته بود روی صندلی، لبخند به لب با دو تا ظرف غذا که گذاشته بودشان 
روی پاهاش، و منتظر »بیدار شدی ـــ شده بودم، سری به تایید تکان داده 
آمدم از جا بلند شوم که تف، که تا به اتکای یک دستم بلند شوم از جا ؤ تا به 
دست دیگر اعتدال حرکتم را دست بگیرم ناغافلی ملحفه سرید از روم ؤ برهنگِی 
بودم  را کجا گذاشته  پیراهنم  افتاد،  آوار شد روی سرم، دلم شور  باز  شانه ام 
»پیراهنم کجاست علی ـــ نمی دانم، شیث گفت که نمی داند ؤ تا بگوید، تندی 
ملحفه را گرفته برش گرداندم روی شانه هام، پرسیدم خیلی وقت ست این جایی، 
»نه ـــ گفت نه اما مطمئن بودم تمام آن مدتی را که خواب بوده ام به انتظار 
مانده تا بیدار شوم، خیلی وقت ست خوابیده ام علی، »آره ـــ گفت آره مدتی 
هست که خوابی، اما چه قدر خوابیده بودم، گرهی به ابرو انداخته ؤ چین های 
پیشانی ام را به هم پیچیدم ؤ زور زدم از قبِل خواب رفتنم چیزی چیزهایی به یاد 
بیاورم اما نمی شد، چیِز درخوری تا دست آویِز ذهِن هنوز کرخِت من شود پیدا 
نبود، توی سرؤ پشت پیشانی ام آن یکنواختِی بی زمان تقدم ؤ تاخِر هر اتفاقی را 
درون خودش می کشید ؤ می کردش یک حجم بی ماده ی یکدست، بی بلندی ؤ 
بی پستی ؤ بی افتراِق یکی با دیگری، چیزی به خاطرم نمی رسید، هیچ، برهوت 
شده باشد انگار سرم، سردرد داشته باشم انگار هی انگشت اشاره ام را به تناوب 
روی خطوط درهم پیشانی ام کشیده ؤ فشار می دادم، نمی شد بگویم این خواب ؤ 
آن بیداری ام کی بوده ؤ من چه زمانی بیدار بوده ؤ کدام وقت خوابیده ام، »دیدی 
تمام شد میم عین ـــ چی تمام شد احمق چی تمام شده، پرسیدم چی علی 
را وسط  احمقانه ی کشدارش  پای آن سکوت  تمام شد، که گفته نگفته  چی 
کشید، و کشدار یعنی چه قدر، دیگر ایاِم این جور سکوت ها هم آیا تمام شده 
شیث، پرسیدم پس منتظر چی هستی علی، یکه خورد »هیچ ـــ پرسیدم هیِچ 
هیچ یعنی، گفت فقط آمده ام آخرین شام این جا را با هم بخوریم، به شنیدن آن 
آخرینی که گفت نگاهم سرید سمت آن دو ظرف غذا که روی پاهاش در نظرم 
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ماسیده می آمد »شام آخرـــ پرسیدم ؤ بی که فکری شود گفت آره  »فردا آزاد 
می شوی میم عین ـــ به نظر حتا خوشحال هم بود »گرسنه نیستی مگرـــ به 
تکاِن سر گفتم نه، باورم نمی شد، چه طور راضی به چنین حکمی شده بودند، 
باورم نمی شدؤ باید بهشان فکر می کردم حتا به فردا به این که از پِس امشب فردا 
چه گونه خواهد آمد، و یا این که اصلن همین چاهار سال محکومیتم را چه طور 
از سرگذرانده ام، به خاطراِت تمام این چاهار سال به شیث به خودم می خواستم 
فکر کنم اما چیزی توی سرم نبود، خالیِ خالی انگار برهوت باشد گفتم علی من 
چیزی به یادم نمی آید چرا، »چی مثلن ـــ گفتم مثلن همین فردا که قرارست 
آزاد شوم، »این ها که مهم نیستند مگر آیا مهم اندـــ گفتم چه بگویم، نباید آیا 
باشند، خودت گفتی فردا روز مهمی ست، »من این را نگفتم میم عین، من گفتم 
فردا همه چیز تمام می شودـــ یک جور به رمزؤ به کنایه می گفت ؤ من یک جور به 
ناباوری نگاش می کردم، »فردا از امروز هم سخت تر خواهد بود برای تو میم عین، 
فردا برای تو از امروز هم گیج کننده ترست، فقط باید تن بدهی ؤ بگذاری بگذرد، 
همین ـــ و ظرف های غذا را گذاشت کف اتاق ؤ هل داد سوی دیوار »می خواهم 

چیزی برایت تعریف کنم، حوصله داری ـــ به تکان سر گفتم که دارم بگو

داستـاِن شِب آخِر شیـث
              از لندن تا بمبئی، وردپرس یک بار برایم تعریفش 
کرده بود »شیث در سفر ـــ شیث اما به تمام آن سفر کاری نداشت ؤ تنها از 
مصر، یعنی از مرز مصر تا مرز هندوستان در نظرش بود، می گفت میلی به 
سفرهای دریایی نداشته حتا فکر می کرده یک چیزی ست مابین سفرهای زمینی ؤ 
سفرهای هوایی »اما این ها همه تا قبِل بیرون زدنم از مصر بود ـــ از آن جا برای 
تجربه اش بود شاید، شاید هم برای وقت کشی یا شاید برای تفریح که سوار آن 
کشتی باربری شدؤ از راه دریا رفت بمبئی، که اصلن تا خودت نروی ؤ تا خودت 
سوارشان نشوی نمی فهمی چه می گویم، خالف هرجور رفتن ست، سه چاهار 
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هفته روی آب ماندن ؤ ندانستن که زمان اصلن چه طور می گذرد می تواند معنای 
هر سفری را عوض کند برای آدم »هر روزش یک شکل ست ـــ مثلن روزهای 
آفتابی که هوا آرام بود به روبه روؤ به آن همه آب بی حرکت که نگاه می کردی 
می گفتی نکند عقربه های ساعتت تکان نمی خورندؤ باید همین جور منتظر بمانی 
تا پرنده ای پروانه ای مگسی سر برسد به یادت بیاورد که بیروِن آن جا هنوز زندگی 
باقی ست، عین محکومین به ابد انگاری زمین ؤ زمان ایستاده ست تمام روز »از 
بام تا شام ـــ شب ها وقتی چشمت نمی دید دیگر حرف حرِف کاپیتان بودؤ با 
منطق ناخداییش می توانست به خط کش ؤ نقاله ؤ پرگار ؤ به اسطرالب با خطوط 
نقشه نشانت دهد که مثلن فالن مقدارِ دریایی را گذشته ایم آن روزؤ از این جای 
نقشه رسیده ایم به این جاش ، حاال این روزهای آراَمش بودؤ وقت های طوفانیش 
هم جور دیگری بود که این جور وقت ها می گفتی روی آن دریا ؤ روی آن نقشه 
سرگردان شده ای، هر بار به دریا نگاه می کردی افقی تازه ؤ منظره ای متفاوت 
از پیش روبه روت سبز می شد تا یقین کنی از هر راه ؤ هر بیراهی هزارمرتبه 
دور افتاده ای، وقتی برای کاپیتان این ها را می گفتم گفت این حرف ها همه اش 
ُمضحک ست، که خندیدؤ با خط ممتدی روی نقشه نشانم داد چه قدر آمده ایم ؤ 
میزم  پشت  دفترؤ  توی  معلوم ست  بودم ـــ  کجا  آن وقت  مانده، »من  چه قدر 
داشتم آن کشتی بی لنگر سرگردان را از میان بیابان های طوفان زده ی منطقه 
رصد می کردم ؤ با خط کش ؤ با پرگارؤ با اسطرالب به مخاطبان محترم وردنیوزؤ 
بینندگان جهانی اش نشان می دادم از این جای نقشه رسیده ایم به این جاش، و 
عینهو ناخدای کشتی می خندیدم که این ها همه اش مضحک ست رفقا، توی 
جنگ ؤ توی آرامش تنها زمان ست که طی می شود، و حین این حرف ها بی چارگی 
جنگ زده ی آن ورِ دنیا را از جذابیت پرؤ خالی کرده می فرستادمش روی آنتن، 
همه چیزی مضحک ست رفقا، اما شیث گفت حرفم به دریا ؤ به کشتی ؤ طوفان 
مربوط نیست ها میم عین گوشت با من ست، حرفی که می زنم به شب آخر 
سفر به وقتی که پیرجاشوی کشتی خواست خداحافظی کند می رسد، حرفم 
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حرِف پیرمرده ست که وقتی دل می داد به گفت ؤ شنیدن انگاری یکی دیگر، چرا 
یکی، اصلن بگو همه ی صداهای عالم می شد ؤ به فارسی به عربی به انگلیسی ؤ 
فرانسه اصلن به هر زبانی لغت های شناس ؤ ناشناس چاشنِی حرفش می کردؤ 
همه را با هم چنان قاطی ؤ مخلوط که اگر غافل می شدی محال بود بفهمی چه 
می گفته، همان جا روی عرشه با پیرمرده آشنا شدم، شب ها که می رفتم برای 
سیر آسماِن دریا قدمی بزنم می دیدمش آمده صندلی تاشوی راحتیش را سواِر 
هم کرده ؤ نشسته به تماشا، اتفاقی بود آشنایی مان که وقتی شبی به تصادف 
برخوردم بهش، آخِرشب بود به گمانم، داشت تِه لیوانش را می ریخت توی دریا، 
درست ؤ حسابی پیر بودؤ خودش می گفت دوتای سن ؤ سال همین کشتی سن 
دارم، بهش می گفتم پیرجاشوؤ وقتی می شنید این را، کفری شده اصرار می کرد 
بیا مچ بیندازیم شاپسر، و بعد ته لیوان دیگری سر می کشید، همان شب اولی 
سر صحبت را وا کردیم ؤ نفهمیدم چی شد اخت هم شده ایم، چارشانه بودؤ 
بگی نگی از رمق افتاده، کهنه ملوانی بود برای خودش این پیرجاشو،  نصفه شب ها 
با یک بطری می آمد روی عرشه ؤ می افتاد به گفتن ؤ به قول خودش به اختالط، 
می گفت قبِل کشتی کاری یعنی قدیم ها توی ایام جوانی اش کتاب فروش بوده 
توی یونان، و نمی دانم سر چی یک شبه هوِس دریانوردی زده به سرش ؤ این هم 
نتیجه اش، از هر دری سخنی می راند راست ؤ غلط، تا ته لیوانی باال می انداخت ؤ 
سرش تا گرم می شد هی حرف اضافه می کرد به حرف هاش ؤ بین شنیده هاؤ 
خوانده هاؤ دیده هاش پل می زد، کار من اما بیشتر اوقات فقط گوش دادن بود تا 
شرکِت در آن اختالط، می گفت دو بار سیر آفاق ؤ انفس کرده توی عمرش هر 
بار هم یک جور، بیچاره پیرجاشو، نفهمیدم راست ؤ دروغ حرفش کدام بوده که 
فرقی هم نداشت، می گفت یک بار همان اوایل جوانی نشسته توی مغازه اش ؤ 
افتاده ِگرِد زمین گردش کردن، بار دیگرش هم بعِد ایام چل چلیش، می گفت با 
همین لکنته، و با پا چندباری می کوبید به عرشه که با همین لکنته دورتادور دنیا 
را گشته ام ؤ فکری می شد برای سومین بار چه طور باید بیفتد زمین گردی آن جور 
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که فرق کند با دو تای قبلیش، و بعد می رفت توی لک، حین حرف زدن عادت 
داشت هی ته لیوانی بریزد برای خودش هی بیندازدش انتهای دهان ؤ پایینش 
بدهد جوری که می گفتی دائمُ لخمرست اما نبود، سرآخر که می آمد ته لیواِن 
آخریش را بریزد به دریا می دیدی هنوز نصف بطریش هم خالی نشده انگار نه انگار 
شب تمامن رفته اما خب حرفم این ها که نیست، در واقع مربوط ست به آن شِب 
آخری که پیرجاشو افتاده بود روی ُدورؤ پشت به پشِت هر حرفی حرف می آورد ؤ 
قبل هر حرفی هم می گفت شاپسر دیدی تمام شد شاپسر، »دیدی تمام شد ـــ 
خوب یادم ست انگار همین دیشب بودؤ پیرجاشو مثل هر شبی که ِکیَفش کوک 
هی پشتِ هم می گفت شاپسر آره شاپسر هی شاپسر هیهات شاپسر، یک جوری 
که انگار شاپسر شده هندل حرفش، اولش این را می گفت ؤ بعد حرفش را، آن 
شِب آخری درازدراز افتاده بود روی صندلیش ؤ خیره به آسمانی که نه ابری 
می زدؤ نه آن چنان که باید صاف هی قصه می کرد که شاپسر قسم می خورم 
قصه ی شاه مار ؤ یوسف را تا به حال نشنیدی، نشنیده بودم، »می خواهم قصه ی 
شاه مار ؤ یوسف را برایت تعریف کنم، حال شنیدن داری یا نه ـــ فکر کنم بهش 
گفته بودم اهل کجایم ؤ برای همین هی بهم می گفت شاپسر »حاال می خواهی 
بشنوی یا نه ـــ نمی دانم چی داشت می شدؤ نمی دانم به صدای شیث بود یا برای 
خاطر پیرجاشو که ازش حرف می زد، خیاالتی شده ؤ خیالم می رفت آن روزها که 
مدرسه رو بودم ؤ پشت نیمکت ها قاطِی آن همه بچه که می خواندند به صدایی که 
از بیرون دیوارهای کالس هم شنیده شود بعِد صدای معلمی که می گفت به نام 
خداوند بخشنده ی مهربان می خواندم به نام خداوند بخشنده ی مهربان، همه با 
هم به همان لحن ؤ آهنگی که شنیده بودیم تکرار می کردیمش »به نام خداوند 
بخشنده ی مهربان ـــ و ادامه می دادیم کسی که نه زاده شده نه می میرد، خداوند 
روزی ده ی توانا، تنها تو را می پرستیم تنها از تو می ترسیم که از همان ایام این 
خدای قادر دانا برایم شده بود شکل پیرمردهای بدعنق، یکی پیرتر از خان بابا که 
سر هر چیز ؤ ناچیزی فریادکرده الم شنگه راه می انداخت عینهو همین پیرجاشوی 
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شیث که حین گفتن شاپسرهاش برایم رنگ می گرفت ؤ وسط خاطراِت شیث من 
را یاد آن قادر توانا می انداخت، خسته تر از آن که حتا بشود چوب بلندؤ محکمش 
را برداشته توی سر آدم های خاطِی زمین بکوبد آن وقت اصرار پشت اصرار که 
بیا مچ بیندازیم شاپسر، آن هم اگر کیفش کوک می شدؤ بعد این همه سال اگر 
نفسش چاق بود، با این همه اما باز ازش می ترسیدم ؤ سر همین ترس ؤ سر همین 
خستگی ؤ کوفتگی جاودانه اش منتظربه وقت بودم تا جایم را توی اتوبوس بدهم 
به آن پیرمردها که توی ایستگاه بین راهی سوار می شدند تا بعد با حجب ؤ حیای 
از چندگاهی زیرچشمی نگاهی کنم به  اتوبوس ؤ هر  بندگی خیره شوم کف 
چهره هاشان که آیا از آن ترکیب مقدس چیزی به چهره دارند یا نه، همین هم 
بیشتر می ترساندم که تمام شان از آن الگو بهره هایی برده بودندؤ نبرده بودند، 
و همین هم یاد آن وجود مبارکی را که از کودکی می شناختمش برایم زنده تر 
می کرد که می دانستم از درِد سرؤ سینه هر لحظه آرزوی مرگ می کندؤ از باالی 
بولقاسمی اول هر  ناسزا می فرستدؤ عین  ابرها به خلیفه های زمینیش لعن ؤ 

حرفی می گوید شعر

شعـر
         انا من اهوی ؤ من اهوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فاذا ابصرتنی ابصرته، و 

اذا ابصرته ابصرتنا

شاه مارؤ یوسف
این همه سال  بعِد  از حرف هاش  نبود حتمن  اگر شب آخرم           
چیزی به یادم نمی ماند ؤ حتمن فراموش می کردمش اما خب آن شب ؤ داستانش 
یک چیزی بیشتر از داستان ؤ خاطره بود که فردای آن شب وقتی پام نشست 
روی خاک این را فهمیدم، راستی دلت می خواهد اصلن بشنوی یا نه، به تکان 
سر گفتم بگو گفتم چرا که نه بگو منتظرم، و گفت، گفت پیرجاشو تمام شب 
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را گفته ؤ داستان کرده که سال های سال بعِد مرگ سلیمان »مردی بود یوسف 
نام، تک پسرؤ دردانه ی تاجری از تاجرهای بابل که کاروان تجارتیش هزارهزار 
شتر قطارِ هم داشت ؤ بار جهاز هر شترش را ده مرد تنومند نمی توانستند به 
دوش بگیرند، کشتی های روی دریاش هم از عدد انگشت های ده دست بیرون 
بودندؤ هر کدام شان هم روی این زمین دراندردشت به سفر، یوسِف داستان ما 
در کودکی از مادرؤ در جوانی از پدر یتیم شدؤ مثل تمام تجارزاده های پدرُمرده 
مال ؤ منالش را گذاشت پای رفیق ؤ رفیق بازی تا به خود بیایدؤ ببیند از تمام 
ثروت پدریش فقط همان خانه ؤ آن رخت ؤ لباِس تنش باقی ست ؤ از همه بدتر 
چیزی برایش نمانده تا غذایی درست کند نه نانی نه آردی نه آبی، شکم گرسنه 
هم این حرف ها سرش نمی شود، یاد حرف سلیمان افتاد که روی زمین سه چیز 
از سه چیز بهترست، اول، روز مرگ از روز تولد، دوم، سگ زنده از شیر مرده، 
و سوم، قبر از قصر، پس راه افتاد سمت بازار، بین راه دید جمعیتی جلوی در 
خانه ای گرد آمده اند فریاد می کنند ؤ شیون می زنند، ایستاد ببیند چه خبرست 
که گویا پهلوان شهر همان ساعت از دنیا رفته ؤ مردم می خواهند جنازه اش را 
برده خاکش کنند، پیش خودش گفت با همین ها می روم ؤ هر چه باداباد، و راه 
افتاد، توی قبرستان بعد خاکسپاری نان ؤ خرمایی پخش کردندؤ یوسف با آن 
شکمش را ساکت کردؤ بعد راهی بازار شد، یوسف تصمیمش را گرفته بود، توی 
بازار خانه ؤ هرچه را برایش باقی مانده بود فروخت ؤ آماده شد برای سفر، کجا، 
نمی دانست فقط می خواست برود پی سرمایه ای که توی بابل به باد داده ؤ باد 
حتمن روی این زمین بی سرؤ ته پخشش کرده بود، گفت می روم وجب وجب 
این زمین را می گردم ؤ ماِل رفته را از نو زنده می کنم، گفت یا تقدیر ؤ با کشتی 
به راه افتاد اما از آن جا که با قضاؤ قدر نمی شود در افتادؤ تقدیر هم نمی گذارد 
سفری بی عبرت ؤ بی داستان تمام شود یوسف را توی اولین سفرش میان دریای 
مصر امتحان کردؤ کشتی اش با جزیره ای با سنگی با چیزی نامنتظره تصادم 
کردؤ هزارهزار تکه شد، و صد البته سرنشینان هم تمام کشته شدند به غیر از 
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خود یوسف که سوار تکه پاره های کشتی روزهاؤ شب ها آواره بود تا که یک روز 
رسید به خشکی ؤ قدم گذاشت روی خاک اما همین که زمین سفت نشست زیر 
قدم های یوسف ؤ همین که دید جاؤ مکانش امن ست از هوش رفت ؤ افتاد ـــ 
حتمن شوخی اش گرفته، دارد متل حکایت می بندد به خیک من ؤ جوری وانمود 
حتمن  من  به  گفتنش  این حرف هاش ؤ  نگفتی  رازی ست  بگویی  تو  می کند 
پیش روی مرگ قرارش می دهد ؤ تهدیدش می کند، »سرآخر که هوش آمد، دید 
سرزمینی ست همه چیزهاش از کوه ؤ سنگ ؤ نقوِش ابرها گرفته تا گیاه ؤ علف ؤ 
شاخ ؤ برگ هاش شکل مار، از دیدن شان به لرزه افتادؤ از ترس گریه کنان هی با 
خودش گفت لعنت بهت یوسف، لعنت که ای کاش توی خانه ی پدری مرده بودم 
که مرگ با ذلت هزارمرتبه بهتر از این که طعمه ی مارها شوی لعنت بهت یوسف، 
هی به خودش لعنت می فرستاد که چرا ندانسته افتاده ست توی چاه سلیمان 
که آخر این سه چیز از سه چیز بهترست یعنی چه، این روز مرگ از روز تولد، 
سگ زنده از شیر مرده ؤ قبر از قصر آخر چه معنایی دارد که این جور خودش را 
انداخته توی دهان افعی، هی حسرِت خانه اش را می خورد که ای کاش توی دریا 
غرق شده بودم ؤ این روز را نمی دیدم اما خب کاری بود شده، نه راه پس داشت 
نه راه پیش ؤ به اجبار افتاد به استغاثه که ای فلک تو را به بزرگیت چنانم کن ؤ 
چنینم، و از این حرف ها که دید هوا دارد تاریک می شود، سرآخر پا شد گفت 
یوسف چرا نشسته ای ؤ چرا عزا گرفته ای، بیا راه بیفت ؤ ببین اوضاع از چه قرارست 
شاید خیرست بودنت این جا، و راه افتاد اما هنوز نرفته دید روی صخره سنگی 
بزرگ ماری کانهو قاشیه چمبره زده دور خودش که قدش دو تای جفت برج های 
دوقلوست ؤ زبانش دو تای قد ؤ هیکل آدم بالغ، طاقتش طاق شدؤ افتاد به گریه 
جوری که می لرزیدؤ می گفتی االن ست جانش از تنش پرواز کرده راهی الهوت 
شود که به ناگهان از آن جا که موت ؤ حیات آدمی دست خودش نیست ؤ دست 
آدم از فراتِر خودش کوتاه ست شنید کسی صداش می کند که ای یوسف ای 
یوسف چی شده این طور افتاده ای به لرزیدن، نگاه کردؤ دید صدا صدای همان 



436          دوار

مارست، تنش یخ شد اما شنید نترس یوسف که دلیلی برای ترسیدن نداری تو، 
منم شاه مارؤ تویی در امان من، که شاه مار پدرؤ فرمانروای تمام مارهای جهان 
سال های سال پیش به دست خضرنبی تسلیم شده  ؤ پشتیباِن تمام مسلمان 
عالم ست، القصه، شاه مار یوسف را گرفت توی دامن پر مهرؤ پر رافت خودؤ با 
سالم ؤ صلوات بردش درون قصری که فقط خاصان درگاهش به آن راه داشتند ؤ 
به خوشی میزبانش شدـــ شیث، این شب آخری چرا افتاده ای به امیرارسالن 
بافتن، »گوشت با من نیست انگار میم عین حواست کجاست ـــ هیچ جا علی 
همین جام، »خسته شده ای، می خواهی نگویم ـــ نه علی جان بگو، خسته نیستم 
بگو می شنوم، »باشد، هرجور دلت بخواهد میم عین، هیچی همین دیگر، آن ها 
رفتند توی قصر ؤ سال ها به خوشی ؤ خرمی کنار هم ماندند تا یک روز یوسف به 
یاد خاک ؤ دیار خودش افتادؤ یاد آن جمله ی سلیمان که سه چیز از سه چیز 
بهترست، آهی کشید که از چشم شاه مار پنهان نماند ؤ دلش به حال یوسف 
سوخت، درآمد که ای یوسف چرا گرفته ای تو، آه چرا می کشی، آخر نباید غم 
خوردؤ غم خوردن آدم را از مسیر درستش بیرون می کند، غم نخور که من از 
آینده ؤ گذشته خبر دارم ؤ بدان به زودی زود سفری تازه در طالعت می افتد، و 
الخ، شاه مارؤ یوسف آن روز را به شب ؤ آن شب را به فرداش رساندند ؤ یوسف 
نشست پای حرف ؤ حدیِث شاه مارؤ شاه مار پدرؤ فرمانروای تمام مارهای جهان 
از آینده اش پرده کشید که تا دو ماه دیگر کشتی بزرگی به مقصد مصر از این جا 
خواهد گذشت ؤ تو بر آن سوار خواهی شدؤ همراهش به مصر خواهی رسید اما 
هشیارؤ بیدار که حاشا حاشا دلت هوای شهرؤ دیارت کند که از آن دست باید 
بشویی، و ای یوسف وقتی به مصر درآمدی سراغ شاهش را بگیر فرعون نام ؤ 
در حضورش از طالؤ جواهراتی که به تو خواهم داد نصفش را به عالوه ی یک 
انگشتری سوا کرده پیشکش آستانش کن که تا آخر عمر بی نیازت کند، اول 
دامادش می شوی ؤ بعد بزرگ ؤ عزیز مصر ـــ و سکوت کرد، خیره شد به من ؤ 
گفت می دانی که فردا روز آخرت ست، خندیدم »اول داماد می شوم یا عزیزـــ 
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نخندید، انگار که عین شاه مارِ قصه اش از آینده ؤ گذشته مطلع باشد، به آرامی 
گفت من هم همین را پرسیدم از پیرمرد، »خب پیرمرده چی گفت ـــ گفت 
عزیز می شوی شاپسر، و باز ساکت شد عینهو شاه مار »چرا شاه مار با کشتی 
نرفت ـــ شاه مار، نمی دانم، یادم نمی آید، شاید هم برای آن که نباید با قضاقدر در 
افتاد شاید هم نه، من هم جوابی ندادم، باید بهش می گفتم شاپسر تو نه داماد 
شده ای نه عزیز، تو فقط دوبار سیر آفاق ؤ انفس کرده ای آن هم با دو نام اما نگفتم، 

همه اش توی سرم این بود که فردا روز آخرم ست ؤ باید آزاد شوم

فصل
       و آزاد شدم، صبح روز آزادی ام آمدند پیراهن ؤ شلوارم را تاکرده گذاشتند 
روی تخت، کفشم را جفت کردند کنارش ؤ یک جفت جوراب پا نزده هم گذشتند 
روش، این همه را اما ندیدم، مثل اول ها برایم چشم بند آوردند ؤ انگار دوباره با 
همه شان غریبه باشم حکم کردند پشت به در بایستم روبه روی دیوار، منتظر، تا 
بیایند وظایف شان را انجام داده بروند پی کارهای شان، نه یک بار که چندین بار 
آمدند با صداهاؤ بوهای مختلف تو بگو ناشناس حتا، جهت امورات اداری، تحویل 
وسایل، حکم ترخیص ؤ در نهایت برای بردنم تا پیش پای خروجی، یک بار همان 
اول ها که صدای دریچه بلند شد رفتم پای دیوارؤ چشم بند زدم اما تا آن یکی 
دریچه را وا کرد با این که دریچه ی چشم بود اما بی اعتنا به نوع دریچه فریاد زد 
»تو چرا لباس تنت نیست ـــ جا خوردم ؤ بی هوا گفتم نمی دانم، گفتم پیراهنم 
را گم کرده ام، که دوباره فریاد کشید »همین پیراهنی را که سِرصبحی برات 
آوردیم چرا نمی پوشی ـــ و منتظر نماند، تندی دریچه را بست ؤ رفت، هر بار که 
می آمدند ازشان می پرسیدم کی تمام می شود، و می شنیدم »دارد تمام می شود 
میم عین ـــ اما باور نمی کردم، فکری شده بودم نکند آن قدر به سلولم به روح 
زندان ؤ به ساعت های محبسم خیره شده ام که این آزادی از توش زده بیرون ؤ 
تو  از  داشت  این  و  زندان،  روح  سال ها،  همین  دیگر  روی  جز  نیست  چیزی 



438          دوار

می خوردؤ خالی ام می کرد، انگارکه آزادم نمی کردندؤ تنها شکل حبس کشیدنم 
را عوض می کنند که وقتی آمدند ببرندم بی که دریچه ای باز شود شنیدم »میم 
عین نمی خواهد بروی ته اتاق، همین جا که هستی بمان ؤ فقط چشم بندت را 
بزن ـــ ترسیدم، چشم بند را کشیدم روی چشم هام ؤ منتظر شدم اما نشنیدم 
کلیدی بچرخد توی سوراخ قفل که بی مقدمه آمد توؤ یک دستم را گرفت ؤ 
دسته ی کیفی را چپاند توش »این هم ساَکت ـــ و پشت بندش چیزهایی را 
که حس کردم کاغذی اند تپاند توی جیب پیراهنم، روح زندانم داشت متجلی 
فقط  »نه ـــ  مگر،  نمی آید  امروز،  چرا  نشد  خبری  علی  از  پرسیدم  می شد، 
می خواستم خداحافظی کنم با علی، نمی شود یک دقیقه ببینمش، »نه ـــ یعنی 
منظورم این ست که آیا ممکن ست توی زندان باشد، »نه ـــ و الل شدم، انگار 
از شیث نباید حرفی می زدم، گفتم باشد، دستم را گرفت ؤ کشید کنار خودش 
»حاضری ـــ گفتم بله، و راه افتاد، همراه خودش من را هم می کشید ؤ بی که 
حرفی بزند با دستش فرمان می داد، راه افتادیم، به فرمانش از اتاق زدیم بیرون 
اما هنوز نرفته حس کردم که جز صدای پاهای من ؤ زندانبان صدای پای یکی 
دیگر هم از پشت سر به گوشم می رسد، بی هوا پرسیدم امروز چندشنبه ست 
آقا، و شنیدم که مکثی کردؤ ایستاد، به ایستادنش من هم ماندم ؤ شنیدم به 
وضوح صدای پاهای آن دیگری، ناهماهنگ با صدای قدم های مان ماند، پنج شنبه 
»امروز پنج شنبه ست ـــ و راه افتاد »البته از وقت اداری گذشته ها، روز کاری 
تمام شده، چه طور مگر ـــ هیچ، گفتم هیچ داشتم به بیرون فکر می کردم، و فکر 
می کردم از این جا که بیرون بزنم چه چیزها که منتظرم نیست ؤ من برنامه ای 
برای شان ندارم ؤ باید از حاال بهشان فکر کنم که یک راست کجاها باید بروم که 
روز آزادی ام، سگ بریند به این آزادی میم عین، کدام آزادی این روح زندانت ست 
خود بندست این میم عین، و دلم خواست همان جا بیفتم روی زمین ؤ بنشینم 
به گریه، پا هم شاید سست کردم اما پیچید به چپ، و دیدم که چه قدر دقت 
می کنند قدم هاشان را با قدم های من که چشم پوشیده بودم هماهنگ کنندؤ 
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این برای شان سخت بود خیلی، باز پیچید به چپ ؤ باز ادامه دادیم، داشتم به 
لحظه ی آزادی ام فکر می کردم که خب بعدش چی بعدش چه خواهد شد، و 
پیچید به چپ »وایسا میم عین ـــ و ایستادم، شنیدم روبه روم دری آهنین را که 
در نظرم بزرگ آمد وا کردندؤ بعِد آن که حس کردم نور بیرون تمام ؤ کمال افتاده 
روی صورتم، با دستش فرمان داد که راه بیفتم ؤ قدم به قدم همراهم آمد، ده 
قدم »وایسا میم عین ـــ ایستادم، »ببین میم عین االن می خواهم چشم بندت را 
وا کنم اما اگر بعِد واکردن چشم بندت برگشتی ؤ عقب سرت را نگاه کردی شک 
نکن با یک تیر سرت را کف زمین پخش می کنم، فهمیدی ـــ به سر گفتم بله، 
»بلند بگوـــ بعله فهمیدم آقا، »آفرین، بعِد آن که چشم بندت را کشیدم اول تا 
بیست می شمری بعد چشم وا می کنی، فهمیدی ـــ بعله آقا، »آفرین، آماده ای ـــ 
بعله آقا، »آفرین، تا سه می شمرم بعد می ِکَشَمش ، خب ـــ خب آقا، »یک ـــ یک 
یِک کشیده گفت »دوـــ و مکثی طوالنی ؤ پشت بندش به سرعت گفت سه ؤ 
تندی کشیدش ؤ در لحظه نور چشمم را زد، شنیدم صدای بال های پرنده ای در 
آغاز پریدنش بلند شد، صداش پیچید توی سرم ؤ دنیا جلو نگاهم تیره شد اما 
از ترس از ترس آن که با گلوله سرم را پخش زمین کند تندی سرم را دزدیدم ؤ 
نشستم همان جا که بودم اما نمی دانم تا بیست هم شمردم یا نه که از ترس یک 
ساعتی را همان جور نشسته ماندم ؤ چشم بسته سر توی شانه هام فرو کردم که 
بی هوا شنیدم باد می وزد که روح سلولم که روح زندانم که روح ایام محبسم 
اما به یقین باد بود این که گاهی تندؤ گاهی آرام می وزیدؤ موهای سرم را به 
بازی چپ ؤ راست می کردؤ از روی همین وزیدن های بی ترتیبش گفتم حتمن 
از بیست شماره مدتی ست گذشته ؤ حاال می شود ایستادؤ چشم وا کرد، چشم وا 
کردم ؤ روبه روم دامنه ی پرشیب کوهی بی آب ؤ علف درآمد که به دشتی کویری 
می رسیدؤ یکی جاده ی دو الینه ی آسفالته هم انگاری مرز میان کوه ؤ دشت بود، 
توی آسمان سربی رنگ روبه روم هم آن دورها پرنده ای می پریدؤ این تنها جنبش 
آن منظره بود در نظرم، جاده را نگاه کردم، از دو طرف تا دوردست تا آن جا که 
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چشم کار می کرد کشیده می شدؤ نمی دانستم کجایم، نمی فهمیدم چرا زندان 
را روی دامنه ی چنین کوهی باید ساخته باشند ؤ حتا بگی نگی خوفم گرفت، قد 
راست کرده ؤ ایستادم، دیدم هنوز دسته ی ساک مسافرتی ام توی دستم ست ؤ 
من چنان محکم به آن چنگ زده ام انگار تنها جان پناه من همین ست ؤ الغیر، 
خنده ام گرفت ؤ شاید همین خنده ی نابه جا از ترسم کم  کرد ؤ جانی دوباره داد 
بهم، دوباره نگاه کردم، تنابده ای در آن اطراف ندیدم جز آن طرفی که آفتاب 
می رفت تا چند ساعت دیگر آن سو غروب کند که اگر درست می  دیدم دو سه 
تایی ماشین پارک کرده ؤ چند نفری هم انگاری بین آن هاؤ جایی در بیابان 
رفت ؤ آمد داشتند، در سرم گذشت این اطراف نباید گذرنده ای ماشینی چیزی 
به تعداد پیداش شودؤ همین ها هم معجزه می شد باشندؤ باید به سرعت می رفتم 
سمت شان، تا دیر نشده باید راه می افتادم اما برگشتم قبِل رفتن به ساختمان 
زندان ؤ به دری که همین دقایق پیش از آن بیرون زده بودم نگاهی کنم شاید 
بعدها نیاز شد از آن چیزی بگویم به دیگران، برگشتم اما یا بُلَعَجب از ساختمان ؤ 
آن درِ کذایی اش دیدم خبری نیست، کجا رفته بودند پس، خودم تا همین 
ساعت پیش در آن محبوس بودم ؤ حاال نبود، مگر می شد باورش کنم، دوباره 
نگاه کردم اما نبود که نبود، کدام عقل سلیم باورش می شد کسی برای چاهار 
سال توی دل کوهی زندانی شده باشد ؤ آن همه اتفاق را از سر بگذراند مگر که 
دیوانه بوده ؤ جنونش باال گرفته باشد اما من دیوانه نبودم، توی کوه هر چه نگاه 
کردم از دیوارهای زندان خبری نبودؤ جز دیواره ی سنگی کوه ؤ جز سوراخ هایی 
که جابه جا توی دل آن کنده بودند چیزی در نظرم نیامد، ترسیده انگار از جهان 
اجنه بیرون زده باشم از ترس جرات فکرکردن به همین چند ساِل گذشته را 
هم نداشته ؤ باید که کاری می کردم که ناگهان نهیب زدم خودم را هی میم 
عین منتظر معجزه ای آیا، االن ؤ معجزه آیا، بیچاره فرار کن خب فرار کن فرار، 
و دویدم بی که به چیزی فکر کنم بی که برگردم عقب سرم به سینه ی کوه حتا 
نگاهی بیندازم بی که وقت از دست بشود، می دویدم ؤ می خواستم زودتر برسم به 
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آن سیاهی ماشین هاؤ آدم ها که سمت غروب مشغول کاری بودند ؤ باید که قبل 
رفتن شان می رسیدم به آن ها، می دویدم ؤ آن ساک مسافرتی توی دستم عینهو 

بیرق یأس در کنارم در اهتزاز 

پاورقی
        باورش سخت ست اگر مردی یک شب کنار نازنین همسرش در خواب 
باشدؤ دیگران در بیداری ببینندش که وضو می سازد تا درون مسجد جامع 
شهر نماز بگذارد، باورش سخت ست اگر پسری را که آبله سال ها پیش به کام 
مرگ کشیده هر روز توی بازار ببینند هنگام غروب که اذان می گویدؤ مردم را 
به نیکوتریِن اعمال دعوت می کند، باورش سخت ست نقاشی را ببینی صورت 
زنی را می سازدؤ حین پایان کار تمثال گربه ای تحویلت دهد که دارد گوشت 
قربانِی فقیری را به نیش می کشد، باورش سخت ست مادری را ببینی که دیگ 
پر از آبی را خالی ؤ بدون گوشت ؤ لپه ؤ سیب زمینی روی اجاق بگذاردؤ وقتی سر 
سفره نشستی ببینی که بشقاب ها پر شده اند از آبگوشت ؤ بتوانی حتا به دهانش 
ببری، باورش سخت ست اگر به خط درشت روی دیوار بنویسی مرگ ؤ دیگران 
بی استثنا همگی بخوانندش مرگ، باورش سخت ست اما عینهو همه ی رازهاؤ 
معماها راه حلی دارد، مثلن باید بفهمی چه گونه می شود مرگ را توی هر حالتی 

خواند مرگ

فصل
        سرخی غروب دیگر افتاده بود روی دشت ؤ آن ها که از دور دیده بودم شان 
حاال همان دورؤ اطراف ماشین هاشان چرخ می زدندؤ نمی دانم برای خاطر حضور 
من بود یا دلیل دیگری داشت که از دیدنم یک جور ترسیدند انگاری با روح 
طرف اند، به دیدنم اول همه شان ماندندؤ بعد یکی شان دوید سمتم که هان 
چه کاره ای، با بیِل توی دستش ؤ با فریاد تا رسید بهم فهماند بایستم، ایستادم، 
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حال ؤ هوای حمله داشت ؤ مجبورم کرد تن دهم به دستورش که بایست، پرسید 
این جا چه غلطی می کنی، که بی فکر یک جور که آن باقی هم بشنوند داد زدم 
»غریبم آقا توی کوه ها گم شده ام ـــ و حتمن پیش خودشان فکر کردند چه 
مدت ست گم شده ای مگر، که من هنوز چهره ؤ ظاهر خودم را ندیده بودم، فریاد 
کشید چرا این جوری، چی شده این جوری شده ای ؤ من دیدم راست گفتن انگاری 
بهتریِن کارهاست، نالیدم ترسیده ام آقا »ترسیده ام ـــ و ترس تو گفتی وجه 
مشترک آن هاست که توی سرزمین من زندگی می کنند، فقط ترس، باورش 
کردند گفتند بیا جلوتر، رفتم، قمقمه ی آب شان را دادند ؤ گذاشتند سرؤ صورتی 
آب بزنم، گلویی تازه کردم ؤ دیدم مشغول شده اند تا زودتر بشود قبِل غروِب هوا 
راهی شوند، یکی شان گفت با من بیا، و راه افتاد، دنبالش رفتم، سه تا بودند 
یکی آمبوالنس یکی سواری ؤ یکی هم تویوتا آف ُروِد پلیس اما میان شان پلیسی 
ندیدم، همین هم وسوسه ام کرد بپرسم از چه قرارست داستان شان که دیدم نه 
هنوز زودست، گذاشتمش برای بعد برای توی راه که دیگر داشت وقت رفتن 
می شد که شد، راه افتادیم، بعِد چند دقیقه خالف جهت غروب سمت آن جایی 
که نمی دانستم کجاست راه افتادیم ؤ دیدم دلهره دارم، آخر تمام مدت ابا داشتم 
نبود دیگر آن طرف ها  بیفتد سمت کوه، حاال ولی فرق داشت، معلوم  نگاهم 
برگردم یا نه، داشتم ازش دور می شدم اما خب دلهره هم بود، باید نگاهش 
می کردم برای آخرین بار، شاید برای آن که دلهره ام کم تر شود گفتم این طرف ها 
که دیگر برنمی گردی میم عین بیاؤ نگاهش کن، گفتم برای آخرین بار میم عین 
نگاهش کن، و کردم، دل زدم به دریاؤ دیدمش اما باورم نشد، تندی نگاهم را 
نبود، آشنا می زد آشنای  برایم غریبه  انگار کوه ؤ منظره اش  ازش دزدیدم که 
آشنا چنان که حتا جرات نگاه کردن دوباره هم برایم نماند، آخر آن همه دهانه ی 
غار، خوب می شناختم شان، آن همه دهانه ی تنگ ؤ تاریک عینهو چشم های یکی 
هیوال هولناک بودند در نظرم، می شناختم شان ؤ نگام را از ترس ازشان تندی 
به آن حال  دزدیدم ؤ خیره ماندم به دست هام که نمی دانم چه مقدار چه قدر 
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گذشت که صدای راننده به خود آوردم هی آقا »چی داری توی کیفت این قدر 
محکم بغلش کرده ای ـــ هان، گفتم هان کیفم، نمی  دانستم چه چیزهایی باید 
توش باشد ؤ چه جور جوابی باید بدهم، سِر همین هم قبل جواب دادن تندی 
زیپ ساکم را کشیده باز کردمش، پر کاغذ بود، دست برده کشیدم شان بیرون 
سمت راننده گرفتم گفتم هیچی خرت ؤ پرت، که از گوشه ی چشم نگاهم کرد 
»نویسنده ای ـــ در جواب همان را به تعجب گفتم که نویسنده، پرسیدم چرا 
نویسنده، »همین جوری، آخر این همه ورق کاغذ به کار نویسنده ها باید بیاید، 
مگر نه ـــ و نِه آخرش را به پرسیدن کشید، گفتم نمی دانم، من که نویسنده ای 
ندیده ام توی زندگی ام، تو مگر دیده ای، »نویسنده ی زنده که نه اما مرده چرا، 
دیده ام ـــ نگاش کرده ؤ پرسیدم کجا، پشتِ سرش را نشانم داد ، برگشتم ؤ دیدم 
تف، بی خبر انگاری سوار آمبوالنس شده ام، یخ کردم ؤ لرزی نشست روی ستون 
انگشت اشاره کرد به کابین پشِت ماشین »همین جا، یکی اش  به  فقراتم که 
همین جاست ـــ پرسیدم مرده، »انگاری، خفه شده اما اگر دیر رسیده بودیم که 
حتمن شکار الشخورها می شد بیچاره ـــ کی هست حاال، پرسیدم که شاید به 
حرف بگیرمش، »چه بدانم، فکر کن بنده ی خدا، برای تو چه فرقی می کند ـــ 
هیچ، گفتم هیچ فرقی، راست گفتی فرقی که نمی کند اما چه جوری پیداش 
کردید، سیاهه  ی شهری از دور معلوم می شدؤ حین حرف هامان می دیدم که 
چراغ هاش یکی یکی روشن می شوند، »رفیقش پیداش کرد ـــ رفیقش، رفیقش 
بود، پرخاش کرد  »رفیقش دیگر، مگر ندیدیش، همانی که سوار  کدام یکی 
ماشین پلیس شد، ندیدیش واقعن ـــ گفتم شاید، شاید دیدم اما االن حواسم 
نیست، شاید، و باز پرخاش کرد ؤ ادای من را درآورد که شاید شاید شاید شاید، 
و نالید »خیلی خنگی به خدا ـــ ساکت شدیم، توی سکوت سرم را تکیه دادم 
دیده ؤ گم  بازی چراغ هاؤ جاده که هی  به  ماندم  ماشین ؤ خیره  به شیشه ی 
می شدند در دوردست، خسته بودم اما خوابم نمی برد، انگاری ترسیده باشم ؤ تا 
به تابلوی تهران پانزده کیلومتر نرسیدیم دلم آرام نگرفت، نمی دانستم کجاییم ؤ 
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از کدام طرف تا تهران پانزده کیلومتر مانده، نمی خواستم سوالی بپرسم ؤ همین 
امید که کمتر از نیم ساعِت دیگر توی پایتخت بودی خودش کفایت داشت، دلم 
آرام می گرفت که به اطمینان همین آرامش خواستم دستی به سینه ام روی 
قلبم بکشم اما ناغافلی گرفت به چیزی، و یادم رفت به آن مشت کاغذی که 
چپانده بودند توی جیبم، درآوردم شان، چندتایی رسید ؤ بلیط ؤ یک مقداری هم 
اسکناس، رسیِد رزرو اینترنتی هتل، بلیِط باطل شده ی رفت ؤ بلیِط حاضرآماده ی 
برگشتنم به لندن به مورخ جمعه بیست ؤ نهم خرداد، تاریخ پایان رزرو هتل 
هم همان بود، فردا هم که جمعه ست، پرسیدم آقا فردا جمعه ست، »بعله ـــ 
فردا جمعه چندم ست، »اشتباه نکنم بیست ؤ نهم ـــ که تنها توانستم بگویم 
عجب، چه می شد گفت، آخر امکان نداشت، ممکن نبود به فاصله ی چاهار سال 
دو تا جمعه داشته باشیم به این تاریخ، گفتم عجب اما نگذاشتم به عجبی که 
تحویلش داده ام حساس شده بگیردم به باد پرسیدن، گفتم پس این بهار هم تمام 
شد، خندید که آره »خدا را شکر تمام شد، عجب بهار سنگینی بود ـــ به تایید 
حرفش سری تکان داده گفتم خیلی آقا خیلی، »باورتان نمی شود اما من یکی 
که گفتم آخُرلزمان ست، اصلن امید نداشتم بهار امسال تمام شدنی باشد، از بعِد 
صلح همچین بهار بدقدمی ندیده بودم آقا ـــ گفتم بعله آقا، و پرسیدم راستی تا 
کجا مزاحم شمایم ؤ آن جایی که گفته بود تشکرکرده جدا شدم ازشان، و کاروان 
نعش کش ها رفت، ماندم به دیدن شان که دور می شدندؤ خواستم باورش کنم 
امشب آخرین شبی ست که این جا توی این مملکت صبح می کنم، و راه افتادم ؤ 
نشد بفهمم چه طور رسیده ام هتل اما چرا هتل، نمی دانم، عقلم به جایی قد نداده 
بود شاید، چه بدانم، اصلن کجا را داشتم تا بروم، با همان سرؤ وضع رفتم هتل ؤ 
برگه ام را نشان داده کلید اتاق را گرفتم، انگارنه انگار چیز مشکوکی ست ؤ شک 
کردم نکند بازی جدیدشان باشدؤ دارند توی دل مسخره ام می کنند اما از کی 
می شد بپرسم آن وقت شب، رفتم توی اتاقم، طبقه ی سوم، آخر چه طور ممکن 
بود بعِد چاهار سال هنوز برگه ی رزرو اینترنتیم را قبول کنند که انگارنه انگار 
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اتفاقی افتاده، چه می گویم، مگر همین ها من را تحویل رفقای شان نداده بودند 
پس چه انتظاری ازشان داشتم، هیچ، فقط خسته بودم ؤ افتادم روی تخت، نای 
بلند شدن ؤ خاموش کردن المپ اتاق را هم نداشتم ؤ گفتم چه بهتر، بگذار روشن 

بماند

جمعه، بیست ؤ نهم
       از ترس آن که فلج شده باشم هی زور می زدم تکانی دهم 
به پاهام اما نمی شد، تو گفتی کرده باشندشان توی کوره، می سوخت انگار که 
توی آب جوش، حس می کردم از آِب جوشیده دارند پر می شوندؤ باد می کنندؤ 
گنده ؤ بزرگ تر از آن چه در رمقم بود برای تکان دادن شان می شوند، باد می کردندؤ 
نمی شد تکان شان دهم، از کف پاهام بگیر تا باالتر داغ می شدؤ گزگز می کردؤ 
می گفتی این آِب جوشیده دارد از توی رگ هام می سرد باالترؤ توی رگ های 
دیگرؤ پی های دیگرم می خواهد فلجم کند که از ترس از ترِس همین ها یکهو 
چشم واکردم ؤ دیدم توی محبسم نیستم، روز شده بود روزتر از آن همه روزی که 
به یادم مانده بود انگار صدهاهزارصد المِپ دویست جای آن یکی یک دانه المپ 
با هم ؤ یک جا روشن کرده باشند که از روی همین روشنایی یادم رفت به گزگز 
پاهام ؤ یاد آتشی که در این نزدیکی می سوزاندم، پریدم، از جام تندی پریده 
نیم خیز شدم اما نبود، خبری از آتش ؤ از دیِگ آب جوش نبودؤ تنها پاهام بودند 
که می دیدم شان ُگرگرفته گزگز می سوزند ولی نه برای خاطر آن شعله هاؤ آن 
آتِش خیالی که فقط آفتاب بود از پنجره عینهو یکی کوره ی روشِن چارگوش 
افتاده بود روی کف ؤ گوشه کنارهاش تا روی تخت می رسید، فقط همین، توی 
اتاقم توی هتل بودم ؤ از برای گزگز پاهام نمی شد تکان شان دهم، می سوختند 
اما خب آتشی نبودؤ فقط مرز روشنایی ؤ سایه آن جا که تا روی تخت می رسید 
داشت  ساق هام ؤ  باالی  بود  نشسته  بُرنده  مایل ؤ  جراحی  تیغ  یکی  عینهو 
می سوزاندم، عجیب بود، لباسی تنم نبودؤ لخت می دیدم این فقط آفتاب ست که 
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از پنجره افتاده تو اما چرا یادم نمی آمد پرده را ِکی چرا زده ام کنار، که چرا 
نصفه شبی باید پرده را زده باشم کنار چرا دیشب مگر چه کار کرده بودم جز 
خواب که خوابی هم نبوده ؤ بیشتر به بیهوشی شباهت می برده تا خواب، دیشب 
مگر چه کار دیگری ازم سر زده بود که تندی کشیدم خودم را بنشینم روی 
تخت ؤ دیدم الالهواکبر این چه وضعی ست، گفتم تمام شده اما انگار نه، انگار 
بازی شان تمام ناشدنی باشدؤ هرچه می کنم نمی شود از حلقه ی مسخرگی هاشان 
بزنم بیرون، آخر این چه وضعی ست، دورتادورم از برگه های دست نویس پر شده 
بودؤ زیر نور صبحگاهی چنان می درخشید تو گفتی که آن همه سفیدی کاغذ ؤ 
آن سیاهی نوشته ها نه یک دسته کاغذ که یکی داِم گسترده یکی سفره یکی 
بشقاِب غذاست ؤ من عینهو گوشت قربانی عینهو مائده عینهو طعمه ام، یا بُلَعَجب، 
مورمورم شدؤ تا بپرم مشت مشِت کاغذها را بگیرم ؤ پرتاب شان کرده از خودم 
دورشان کنم دیدم که بیهوده ست که انگار می پاییدنم انگار از آن سوی پنجره ی 
لُخِت اتاق هزار چشِم جاسوس از هزار پنجره از هزار ساختمان روبه برویی نگام 
می کردندؤ من نباید به بازی شان پا می دادم، چرا پرده را زده بودم کنار، پاهام 
می سوخت، نباید به نقشه هاشان تن می دادم، گزگز ُگرگرفته بودند پاهام، نباید 
وا می دادم ؤ سِر همین ول کردم خودم را ول رهای رها به آرامِی پری که نسیم 
می پرانََدش ؤ بعد آرام آرام آرام ؤ آرام می نشانََدش روی زمین دراز کشیدم روی 
تخت ؤ روی انبوه کاغذنوشته ها نفسی عمیق کشیده گذاشتم گونه هام بیفتند 
از  کامل شوند گذاشتم  روبه روی صورتم  کلماتش گذاشتم سطرها شان  روی 
گرمایی که توی خودشان گرفته اند به صورت من هم ببخشندؤ توی گرماگرم 
رفتارشان تنم را بکشم روی هر کلمه ؤ هر جمله ؤ هر عبارت ؤ با تک تک شان یکی 
شوم، بگذار اصلن به آن هزار چشم جاسوس حالی کنم من میم عین هنوز 
بهشان تن نداده ام اما نه نمی شود نه، جراتش با من نیست، می ترسم ؤ هر حرکتی 
ازم سر می زند پیش از همه اول به خودم می فهماند که ای بیچاره میم عین تو 
باخته ای بدجوری هم بدجوری باخته ای تو میم عین، که مورمورم می شود، 
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تندی می پرم از سر شرم شاید از شرم همین برهنگی تندی می پرم آن لت های 
پرده را می کشم کیِپ هم ؤ می مانم با دو دستی که آویزان پرده هاست می مانم 
که حاال چه کار باید کرد چه کار می شود کرد، نمی فهمیدم، نفهمیدم چه قدر طول 
کشیده این ماندنم که ُجفِت پاهام افتاده بودند به گزگز باز، ولش کردم، برگشتم 
از کنار تخت بی که نگاهی بیندازم به کاغذ ها رفتم لباسی تنم کنم ؤ بزنم از اتاق 
بیرون اما خیالم ازشان خالی که نمی شد، همه شان به خط خودم بودند ولی یادم 
هیچ کداِم  روی  االن،  چندست  ساعت  تو،  آن   نوشته ام  چه چیزهایی  نمی آمد 
دیوارها ساعتی نیست، باید بزنم بیرون اما بهتر نیست آیا آن همه دست نویس را 
اول سرؤ سامانی بدهم، نظم درخوری که نمی شود در این لحظه برای شان پیدا 
کرد ؤ همین که جمع شوند آیا بس نیست که آیا، که روی لباس هام یکهو چشمم 
گرفت به آن کاغذ چارتاشده ی دوارهام، کجا گذاشته بودمش، خودش بود آیا، 
خودش بود، آن همه دوار دوار دواری که بی هیچ تفاوتی از هم نوشته بودم شان، 
واکردمش، دوارؤ هی دوارؤ هی دوارؤ هی دوارؤ یادم رفت به روزی که چارتاش 
کرده فرو کرده بودمش توی شورتم، بوش کردم بوی خودم را می داد اما عجیب 
بود، به دیدنش یک چیزی سیاه چیزی نادیدنی چرخید توی سرم ؤ فکری شدم 
انگار جاش خالی ست یک چیزی اما چی، نمی دانستم، وقتی هم نمانده بود برایم ؤ 
باید فکرکردن بهش را موکول می کردم به جاؤ به زمانی دیگر که بیست ؤ نهم بود 
امروزؤ باید به کاری به کارهایی می رسیدم اما کدام کار، وقتی برایم نمانده، ولش 
کردم روی تخت، لباس پوشیدم ؤ تندی زدم بیرون انگار اتفاقی نیفتاده انگار 
فرداؤ پس فردای روز جشن ست، بی هوا انگار اتفاقی نیفتاده زدم از اتاق بیرون ؤ 
پیش پای آسانسور دکمه را زدم تا در وا شود، شد، و نگاهم تا گرفت به آینه، گه 
از این منی که روبه روی نگاهم بود  بگیردش، این دیگر کی ست، خشکم زد 
خشکم زد که من اینم آیا، این من بودم که خیره به من از توی آینه داشت نگاهم 
می کرد، نمی شناختمش، یک حس دوتایی داشتم از دیدن آن تصویر توی آینه، 
چه طور می شد باورش کرد که به یاد نداشتم این شکلی بوده باشم این شکلی 
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چاق رنگ پریده زرد زردی که به خاکستری بزند این شکلی با چشم های پف کرده 
موهای کم پشِت پریشان ؤ لب هاؤ لبخندهای خشکیده، من این بودم آیا، به یادم 
نمانده هیچ، آخر تماِم مدت آینه ای نبود توی سلولم ؤ خب آفتابی بََرم نتابیده بود، 
حسی دوتایی داشتم از دیدنش که من جز توی سایه خودم را جور دیگری 
نمی شد تصور کنم ؤ حاال آیا این من بودم این شکِل غریبه این منی که از منی 
افتاده ؤ سر به زیرؤ ترسیده بی که به آینه نگاهی کند به فکر فرارست، در جنبید ؤ 
لغزید روی ریل هاش ؤ رفت بسته شود که جهیدم ؤ تندی کوبیدم روی دکمه ؤ در 
باز شد دوباره، من اینم آیا، من این دو حس همزمانم آیا که از یک طرف میلم را 
به دیدن هرچه غیِر من از تصویِر آینه گرفته تا سایه کور می کندؤ از یک طرف 
یا نه آن منی که  عینهو دیوانه ها سوق می دهدم سوی هرآن چه من نیستم 
پیش ترک تصورش می کردم، عینهو دیوانه ها ُسر می خورم توی اتاقک ؤ در پشت 
سرم بسته می شود یکهو ترسم می گیرد از آن کسی که توی آینه خیره مانده به 
بسته شدن در، تندی چرخیده پشت می کنم به آن ؤ تندتند دکمه ی همکف را 
می زنم یک بار دوبار صدبار تا اتاقک تکانی بخورد، نگاه می کنم به دست هام، 
خالی ست، دلم از فکر برگشتن ؤ دیدن آن که توی آینه ست آشوب می شود که 
اگر دست من بود حداقله چیزکی را چنان می زدم بهش تا خردؤ خاکشی اش 
کنم اما چیزی ندارم توی دست هام، خالی ست، رو می کنم سوی درؤ منتظر 
می مانم اما زمان انگار نرود انگار بماند انگار ماسیده شود روی تاللوی نوری که 
افتاده بر در آسانسور، پس دیشب که می رفتم باال سمت اتاقم چرا ندیدمش یا 
قبل ترش توی خیابان ها ؤ قبل ترش توی آمبوالنس، تو گفتی تمام مدت از دیدن 
آینه ها منع شده باشم انگار آینه ای نبوده باشد هیچ حتا این چند ساعت آخری 
که اگر بگویی بوده می گویم پس چرا نگاهم را نگرفته، زندان مگر چه کار می تواند 
بکند با آدمش، زندان توانایی اش تا کجاست، حداقلش این که حس های انسانی ات 
را دستمالی کندؤ یک چیز غیِرانسانی بسازد از تو اما من هنوز همانم که بود، 
همان ست  نگاهم،  جلوی  می گیرمش  صورتم،  به  می کشمش  نگاه،  را  دستم 
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هرچند خالی اما همان ست که بود، تنم را دست می کشم، همانم همان آدِم 
سابقم اما اما آن یکی چی، آن آدِم گنده که توی آینه منتظرست فرار کند توی 
البی چه طور می شود من باشم، فکری شده ام، همین که در وا شود همین که از 
اتاقک بزنم بیرون هر چه بیشتر بروم از من دورتر خواهد شد آن یکی، زندان 
به  تن  من  خوانده اند،  کور  اما  همکف،  آدمش،  با  بکند  نمی تواند  که  چه کار 
بازی شان نداده ام، در باز می شودؤ می زنم بیرون اما مستاصل شده تا پام می رسد 
به البی می بینم این سالن ؤ هر چه درش هست افتاده به چرخیدن ؤ انگار می کنم 
نه دورِ من، و نه دورِ سالن که گفتی توی خاطراتم ست می چرخند، مستاصلم 
جرات آن که قدم از قدم بردارم انگار با من نیست، اصلن چرا آمده ام کجا قرارست 
بروم که گیجاگیج نه می شود رفت ؤ نه می شود پا کشید که می شنوم میم عین 
میم عین، نامم را می شنوم که به صدای بلند کسی می خواندش میم عین آقای 
میم عین »آقا، آقای میم عین ـــ سمت صدا کجاست، می شنوم تکرار می کند 
آقای میم عین، چشم می چرخانم دورتادور البی تا ببینم رزرویشن ست یا شاید 
از کارمندان بخش اطالعاِت هتل، می گوید آقای میم عین، می مانم به نگاه کردنش 
که همراه دستش آن جورکه تکانش می دهد ؤ دعوت کننده می خواهد بروم آن جا 
انگار جهان توی سرم را هم کنترل کند، همراه تکاِن دستش که قصد کرده به 
ایستادن ؤ آرام گرفتن، پس نگهش می داردؤ سرم آرام می گیرد به آرام دستش، 
می روم سمتش »بعله بفرمایید ـــ سالم می کندؤ عذر پشت عذر که نمی خواسته 
مزاحمم شودؤ بعِد معرفیش که فالن بن فالنم ؤ مسووِل بخِش فالن می افتد به 
دُور تعارفات که امیدوارست سفر خوشی را تجربه کرده باشم ؤ از اقامتم در هتل 
مرکزی نهایت رضایت مندی نائل شده باشد، دارد آیا مسخره ام می کند، بروز 
نداده لبخندی فقط حواله اش می دهم ببینم چه خواهد شد، حتمن این تعارفات 
بندتنبانی غرضش نیست که قصدی دارد »جسارتن آقای میم عین ـــ نگاه 
می کنم به ساعتی که پشتِ سرش َگِل دیوار آویزان ست، مانده تا یازده، بیست 
دقیقه مانده، »جناب میم عین الزم ست به عرض تان برسانم که بنا  به برنامه ی 
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کاری ؤ چارت مصوب هتل، زمانی که ایام اقامت میهمانان به پایان برسد هتل 
وظیفه ی خود می داند جهت آسایش هر چه بیشتر میهمانش اقدام به تمدید یا 
ترخیص ایشان کرده ؤ مراتب امر را به بهترین شکل ممکنه انجام برساند، از آن جا 
که مدت اقامت مقرر شما در هتل مرکزی پایان می گیرد برعهده ی بنده ست تا 
مصدع اوقات حضرتعالی شده به اطالع تان برسانم تا امور مطابق فرمایشات شما 
انجام شود که اگر قصد بر تمدید دارید این کار اتوماتیک در اسرع وقت انجام 
خواهد شد اما اگر خواسِت شما مبنی بر ترک هتل یا واگذاری اتاق تان ست هم 
این وظیفه ی ماست تا در این راه نیز در کنارتان باشیم ؤ تا مقصدی که مدنظر 
شماست همراهی تان کنیم ـــ نفرت انگیز شده اند همه حتا همین مامور معذور 
حتا همین هتل این میزباِن من که اگر آگاه باشد به این نفرت این اوج وقاحتی 
ادب ؤ  از  دور  اگر  که  آدم   به  می کند  فرو  سازمانیش  چارِت  مطابق  دارد  که 
جوانمردی نبود این را می زدم توی صورِت میزبانم که جناب رزرویشن خفه شو 
لطفن صدات را ببر حضرت جنابت اما حیف دور از مروت ست ؤ من تنها رسالِت 
این لحظه ام آن ست که ساکتش کنم، و همین، که نگاش می کنم اما ساکت شده 
خودش انگار منتظر فرمایشات من ست یا شاید دارد نفسی تازه می کند، که 
بیرون، جمعه  بلیط برگشتنم را می کشم  از جیب پیراهنم آن  دست می برم 
بیست ؤ نهم ساعت بیست ؤ دو به نام خودم، می گیرمش سمت جنابش که جناب 
لطف کرده ببینید این هنوز به نام من معتبرست ؤ آیا پروازش تاخیری ندارد ، که 
نشانم دهد می روم ؤ  تا عکُس لعملی شایسته  وراندازش کند ؤ  تا  بگیردش ؤ  تا 
می زنم از هتل بیرون اما بیرون هوا گرم ست، می مانم کجا اصلن کجا قرار بوده 
به  بگیرم  را  یک جهتی  همین که  انگار  بیرون ؤ  زده ام  بی نیت  بی قصد ؤ  بروم، 
کسی،  دور  از  می افتم،  راه  بیفت،  راه  همین،  پس  می کند،  کفایتم  قدم زدن 
مردی ست یا شاید زنی ست که طول خیابان را می رود، می مانم که مردست یا 
زن، و یادم می رود به حرف های مجنوِن شیث که گفته بود نهایتن نمی دانسته 
یکی بچه همراه پیرمرد بوده یا دو تا، نگاه می کنمش که دیگر خیلی دور شده، 
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دورِ دورؤ تنها می شود گفت کسی تنها کسی در انتهای خیابان گذشته، سری 
می چرخانم که خب جمعه صبح های پایتخت همین ست دیگر، سوت ؤ کور، و این 
برای کسی که نمی داند چه ها از سر گذرانده عالی ست، با هر قدمی فکر می کند 
چه اتفاقی افتاده اصلن، و نمی فهمد، همه چیزها دست داده اند به دست هم تا او 
نفهمد از چه قراری بوده داستان که تا آزاد شد آن زندان لعنتی گم شدؤ تا آمد 
به خودش بیاید آن کاروان جنازه افتاد پیش پاش ؤ این هم از امروز که هنوز 
مانده،  جمعی ؤ  روبه روی  رسیده  می بیند  نکرده  کسی  با  همصحبتی  آرزوی 
عجیب ست اما نه، چه جای تعجب که جز این صدپله جایی در این وانفسا نداری 
تو، پس چرا شلوغ ست این اطراف، نمی دانی که از البه الی جمعیت فقط می بینی 
روبه روی ورودی سایت پَُرست از بنرها ؤ خیرمقدم ها ؤ اطالعیه ها که از میان شان 
تنها کلماتی چون حضور مقدم سازمان مراسم محترم احداث کلنگ وزیر امید 
هیکل ها  هیاهوی  البه الی  از  مترو  سرپرست  پُرمهر  معاونت  خوش آمد  آقای 
معلومت می شود انگارنه انگار چاهار سال گذشته انگار برگشته ای به همان روزها 
که گفتم بی خیال میم عین خیال بََرت داشته، این آن یکی نیست این یکی 
دیگرست، اصلن مگر یک جا را فقط به یک مناسبت افتتاح می کنند، تو چرا فقط 
گیر داده ای به همین جمعه بیست ؤ نهم، اصلن کی گفته فقط یک جمعه با 
چنین تاریخی وجود داشته، می خواهی چی را به خودت ثابت کنی، هان، که 
چی بشود، می خواهی باور کنی دست آموز شده ای خب بکن، اصلن بیا برو پیش 
کافه چی، هرچی کافه چی گفت همان قبول ست، که راه افتادم اما قدم از قدم 
برداشته برنداشته یکهو خیابان ترکید از صداؤ پُر شد از ازدحام موتورهایی که 
هنوز به چشم نمی آمدند اما صداشان وقتی ویراژ می دهندؤ گاز پُر کرده آن دود 
سیاه را از دهانه ی اگزوزهاشان بیرون می دهندؤ یک صدای کشیده ی تندؤ تیز 
قطارقطارؤ  موتورها  پشت بندش  صداهاؤ  اول  شد،  خیابان  سرازیِر  می سازند 
امنیتی  سلفوِن  درون  یک جوری  کنند  وکیوم  را  خیابان  انگاری  پشتِ هم 
بسته پیچش می کنند که اختیارِعمل از آدم سلب می شود، دیدم نمی شود رفت ؤ 
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به اجبار ماندم  که خب از همین جا نگاه کردن جمعیت اصلن تو بگو محیط نگاه کردن 
جمعیت هم کیفی دارد که باز هیاهویی شدؤ جمع به هم ریخت، از بلندگوهای 
سایت شنیدم تا دقایقی دیگر میهمانان مدعو وارد می شوند، و دیدم به بهانه ی 
طرفی  هر  از  می باردؤ  که  دوربین ست  جمعیت  کول  سر ؤ  از  استقبال شان 
چلیک چلیک چلیک چلیک چلیک چلیک، و پشت بندش مرسدس هایی سیاه که 
پیش تر توی بنرها حضورشان را نوید داده بودند به ترتیِب مقام سر می رسند به 
نیِت افتتاِح احداِث کلنِگ ایستگاه ؤ به نیِت قرب به مطلوب تا بار دیگر برگ 
زرینی از توسعه را بر تارک صنعت ؤ خودکفایی این مرز ؤ بوم بیفزایند، و این را 
عزیزان  خوش آمدید  گفت،  می شد  پخش  بلندگوها  از  که  مستقبلی  صدای 
خوش آمدید عزیزان که زبان قاصرست از بیان این حضور سبز، خوش آمدید 
خوش آمدید، و مدعوین در ازدحام خبرنگار ؤ هیاهوؤ چلیک چلیک ؤ صدای گرم 
مستقبلی که از بلندگوهای سایت منتشر می شدؤ از ورای مارش نظامی به نام 
هر عزیِز مسوولی را مشایعت می کرد از ماشین هاشان پیاده شدند تا در کنار دیگر 
عزیزان بمانند به انتظار مقام واالی بعدی تا سر برسدؤ الخ، خیابان پر شده بود 
از محافظان ؤ از تردد مرسدس های تیره، درست نمی دیدم شان، گفتم بروم من 
هم قاطی خبرنگاران که نرفته تندی یکی جلوم را گرفت، گفتم می روم سمت 
جایگاه خبرنگاری ؤ کارتم را نشانش دادم، و نگفتم بدون دعوت که خودش 
پرسید »کارت دعوت لطفن ـــ نداشتم، گفت نمی شود آقا، برگردید سر جای تان، 
و منتظر ماند برگردم، چاره ای نداشتم، برگشتم ؤ دیدم که جمعیت به همراهی 
هم گرفته سمت محوطه احداث ایستگاه رفتن ؤ آرام آرام حتا از دیدرس نگاه من 
هم دورترشدن ؤ گم  شدن، رفتم عقب تر ؤ نشستم روی سکویی به گوش دادن 
صدای مستقبلی که تشریفات را به ادب از بلندگو ها به گوش سایرین می رساند، 
که این چنین شده حاال آن چنان شده که این طور که آن جورؤ داشت می رسید 
به پایان ماجراؤ ُحسن ختامش یعنی بریدن روبان سرخ افتتاحیه، و صدالبته الزم 
به ذکرست بعد از مراسم ؤ پذیرایی، با حضور خبرنگاران حوزه اقتصادؤ صنعت، 
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مراسم  هم اینک  و  شد،  خواهد  تشکیل  مسوولین  پاسخ  پرسش ؤ  جلسه ی 
قیچی زنی با حضور ؤ هیاهوؤ نمی دانم قیچی قرچی صدا کرد یا نه که صدایی 
سوت کشید ؤ پشت بندش سنگ ؤ خاک ؤ نخالجات ساختمانِی سایت بلند شد 
روی هواؤ صدای پر از آداب مستقبل در آن گم  شد، سوت، و همه چیز انگار توی 
هم دوید جز آن صدای سوت که  چیزها را فرو می برد توی خودش، سوت، و تازه 
ابعاد ماجرا انگار توی سر من ؤ توی سر دوار گرفته ی مامورین روشن می شد که 
دیدم افتاده اند به تکاپو، سوت، مطابق آموزش های دیده ؤ ندیده هر عضو به کاری 
افتادؤ من، سوت، هنوز گیِج چاهارسال رفتن ؤ آمدن به خود آمده داد زدم یا خوِد 
خدا »صدپله ترکید ـــ و بلند شدم، سوت، گیجاگیج گرفتم سوی صدپله اما مگر 
بود ؤ فرمایشات آن  راندن موتورها مستتر  می شد، سِد تن ها، هدایتی که در 
جمعی که دیگران را به تفرق می خواندندؤ آن حرکات دست ها که دعوت می کرد 
به سویی دیگر، هلم دادند بیرون ؤ همان جور به بیرون تر به بیرون تر که دیدم 
ایستاده ام روبه روی سردر دانشگاه تهران که هم چنان پرابهت انگاری ابولهول 
پایتخت ست ایستاده بود به تماشا، سوت، به تماشای مردمی که از فرعِی منفجر 
بیرون زده می شدند، گفتم ای کاش شب می شد که ماشینی ناغافل جلوم ترمز 
کردؤ سر راننده اش از پنجره درآمد »فرمودید دربست آقاـــ و من آیا گفته بودم 

دربست یا که آرزو کرده بودم شب شود، فریاد زدم »دربست هتل مرکزی

صد ؤ دوازده
          تا سوار تاکسی شدم انگار جادوم کرده اند ناغافلی خاطرم از هر چه 
بود خالی کردؤ جاش پر شد از اعداد پر شد از یک یک دو یک یک دو یک صدؤ 
دوازده صدؤ دوازده اما هر چه کردم نشد بفهمم این  ها این یک صدؤ دوازده اصلن 
یعنی چه، نمی فهمیدمش، از راننده هم حتا پرسیدمش این صدؤ دوازده آیا 
می دانی شماره ی کجاست که نمی دانست فقط حدس هایی می زد »برای آب ؤ 
فاضالب شهری ست یا فکر کنم برای تقویم ملی ـــ بیخودی می گفت، یک دو 
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باری حتا با گوشی اش شماره هم گرفت تا صداقتش را بهم بفهماند اما بی نتیجه، 
یک یک دو، و بوقی ممتد که معلوم نبود خط اشغال ست یا شماره اش غلط، 
یکهو ترسم گرفت، یادم آمد صدپله جلوی چشم های وحشت زده ام فرو ریخته ؤ 
من ترس خورده فقط فرار کرده ام، وقتی صدای بوق ممتد تلفن بی نتیجه بلند 
شد تازه فهمیدم چه ها نشده که ترس خورده وقتی صدای انفجارؤ هجوم خاک ؤ 
به من ترس خورده وقتی که حجم هوای پرفشار سایت  سنگ ؤ نخاله رسید 
عقبم راندؤ ترس خورده وقتی شنیدم صدای های ؤ هوی آژیر ماشین ها بلند 
شده ؤ حتا صدای سوت ممتد بلندگو که پیش تََرش به صدای گرم مستقبل 
مشغول بود ترس خورده در سرؤ پیرامون سرم منتشر شد ترس خورده یکایِک 
اعداد یک یک دو یک صدؤ دوازده یکهو از یک کجای جهان آمد نشست توی 
سرم عینهو نئون های مراکز خرید هی یک به یک روشن شدؤ خاموش شدؤ حتا 
آن  یا چه می دانم  رزروشن  آن  وقتی  رد می شدم حتا  ورودی هتل  از  وقتی 
مامور بخش اطالعات هتل که پستش هنوز تمام نشده بود به دیدنم لبخندزده 
از روی صندلیش بلند شدؤ منتظر ماند تا برسم بهش آن اعداد هنوز بودند ؤ 
می درخشیدند توی سرم چشمک زنان هی یک هی یک هی دو می درخشیدندؤ 
یادم نمی آمد کجا بهشان دقت کرده ام که تازه وقتی رسیدم به مردک ؤ آمد به 
شرح ماوقع دهان وا کند تازه آن جا بود که دیدم همه چیز خاموش شده ؤ نیازی 
ندارم به دانستن آن که بلیط برای امشب ست  ؤ سه ساعت قبِل پرواز خودم را باید 
برسانم به فرودگاه ؤ کارِت پرواز به دست آماده ی پریدن شوم که دیدم این اعداد 

هیچ کدام دیگر در سرم نمانده اند

فصل
       جرات ماندن در آن اتاق را نداشته باید زودتر ازش فرار می کردم اما کو تا 
موقع رفتن که این هم تقصیر خودم بود البته، خودم قرار کرده بودم ساعت شش، 
وگرنه ماشین که قحط نبود، خودم گفته بودم ساعت شش تاکسی بفرستندؤ 
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کجا فکر می کردم این طوری شود که گفتم اتاق را تحویل می دهم ؤ راه افتادم 
سمت آسانسور ولی هنوز فکرم پی انفجار صدپله بود که آسانسور درش باز شدؤ 
عکسم افتاد توی آینه اش تا بفهمم برای دقیقه ای حتا جرات ماندن در آن اتاق 
راهروی  توی  تا  پله ها،  پی  بسته شود، گشتم  ماندم، گذاشتم در  و  ندارم،  را 
تا  رفتم  شود،  هدر  ربعِ ساعت  از  بیشتر  نشد  دادم  لفت  هرچه  سوم  طبقه ی 
پیش پای در، هوای راهرو سنگین بودؤ به سرگیجه ام می انداخت، توان داخل شدن 
هم با من نبود، نشستم همان جا کف راهرو ؤ خیره ماندم به در، دیدم نه، اصآل ؤ 
ابدآ جرات ماندن در این اتاق را ندارم ، نگاه کردم توی راهرو ذی وجودی نبود، 
نگاش کردم، در بسته بود هنوزؤ من باید که کاری می کردم، آخرش که چی، 
باید وسایلم را جمع کنم یا نه، وقتی هم نمانده »تف ـــ پا شدم کلید انداخته 
تندی رفتم تو اما هنوز نرفته هنوز در را نبسته ترسم گرفت تو گفتی در آستانه ی 
دوزخ گذاشته باشندم، ماندم، اتاِق پیش رو در نظرم سرخ می زدؤ دل نداشتم حتا 
به تخت خواب نگاهی بیندازم، تکیه داده به در دیدم که دست هام مشغول شده 
دارند لباس هام را درمی آورند، یکی پِس دیگری ؤ بعد دستم گرفت به دستگیره ی 
سرویس ؤ در روی سفیدی اش وا شد، سفیدیش دعوت کننده بود در جواب اتاق 
پیش روم این یکی خوِد بهشت بود انگاری که پاهام هم این را فهمیدند، رفتند تو ؤ 
تازه آن وقت یاِد آینه ی سرویس افتادم ؤ از ترس ؤ بی فکر تندی دستم چسبید به 
شیر آب گرم ؤ وا کردش وایِ وا تا آخر تا صدای ممتِد شیـیـیـیـِی شرشرؤ صدای 
تصادم آب ها با کِف سرامیکی خیـیـیـیـی بلند شده بنشیند توی سرم، گفتم بعِد 
ده دقیقه از بخار پر می شود حمام ؤ چشم چشم را نخواهد دید اما کجا تا ده 
دقیقه ی دیگر که خیال آینه ی سرویس توی سرم خارخار می کردؤ نمی شد در 
حضور آینه آرامش بگیرم، همه اش تصویر کسی را تصویر کسی از پشت را خیال 
می کردم که درون آینه می گشت ؤ مورمور می شد آخر او من نبودم که او اصلن 
هر کسی اما من نبودؤ نمی شد در حضورش حتا آرامش گرفت که انگار در کنار 
کسی دیگر ایستاده ام لخت »تف ـــ رفتم پِی حوله هاؤ یکی را گرفته وا کردم ؤ 
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گرفتمش جلو صورتم ؤ برگشتم حوله را جوری میان خودم ؤ آینه گذاشتم که نه 
آینه من را ببیند نه من آینه را، رفتم جلوترؤ زور زدم روی قاِب آینه مهارش کنم، 
شد، نگاش کردم، ثابتِ ثابت شده بودؤ دیگر از دیدن معافم می کرد، خیالم راحت 
شد ؤ دیدم حمام پر شده از بخار، شیر آب سرد را باید باز می کردم ؤ گرمی ؤ 
سردی آب را میزان می کردم، کردم، ناغافلی توی سرم یک صدایی پیچید که 
»حمام آخر ـــ و صداش انگار از درون حمام های عمومی درآمده اکو گرفت، 
خنده ام گرفت، از فکر این که اصلن چنین اصطالحی در فارسی معنی نمی دهد، 
و یا شاید از فکر این که تصویر تنم را درون آینه محبوس کرده ام عینهو دیوانه ها 
افتادم به خندیدن ؤ رفتم زیر دوش، حمام آخر، واقعن خنده دار بود، تصادف این 
آشنایی تازه با تنم ؤ این آخرین حمام واقعن خنده دار بود، فکرم رفت پی حمام ؤ 
این که چه مصطلحاتی به فارسی از حمام ساخته اند، خب معروف ترینش حمام 
خیرؤ  منشا  انگار  حمام  که  عروسی  حمام  معنی  همین  در  البته  دامادی ؤ 
برکات ست توی این خاک، مثلن حمام زایمان، حاال البته یادم نمی آید بعِد سه 
روز یا بعِد هفت روز یا بعِد ده روز که از زایمان گذشت زائو را می برند حمام ؤ 
بار  بعِد هر  یا اصلن خوِد غسل کردن،  یا حتا حمام زیارت،  جشن می گیرند، 
نزدیکی اصلن فریضه ی واجب ست این غسل، بعِد نزدیکی با زن یا با مرد یا حتا 
با خواب ؤ خیال این زن ؤ مرد یا حتا بعِد نزدیکی با مرده البته نه خوِد نزدیکی که 
منظور لمس ؤ مسح مرده ست این جا، و البته خوِد مرده را هم که یکهو پشتم تیر 
کشیدؤ خشکم زد، حمام آخر، معنیش همین بود اگرچه نشنیده ام بگویند این 
را اما معنیش همین ست، حمام آخر، آخرین باری که تن مرده را می شورندؤ اول 
سرؤ گردن، بعد سمت راست میت، بعد سمت چپش ؤ این را سه مرتبه تکرار 
می کنند، حمام آخر، یک چیزی شبیه لبخند اما لبخند نبود زهرخند هم نبودؤ 
یک چیزی میان این لبخندؤ آن زهرخند نشست کنج لبم، یکهو دیدم بد هم 
نیست ها، بگذار اصلن این حمام آخر را به همین معنی بگیرم ؤ خدا را چه دیدی 
شاید اصلن از این خاک نشد بزنم بیرون ؤ ماندگار این جا شدم، حداقله خودم 
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خودم را غسل داده باشم، کسی که از بعِد خودش خبر ندارد، شاید هم رفتم ؤ 
قسم می خورم اگر پام از این مرز رد شد دیگر هرگز نگذارم حتا کالهم این ورها 
بیفتد که اصلن توی همین خاک مگر نبود یک بار مجتبا عبادیانی را کشتم ؤ از 
توش همین میم عین را کشیدم بیرون، خب چه عیبی که آخِر میم عین هم 
این جا باشدؤ از فردا روز از نو روزی از نو، و خوشم آمد از این حمام آخرین، آمدم 
از زیر دوش بیرون ؤ گفتم نیت می کنم به غسل میت قربت اِلی لاله، و دوباره رفتم 
زیر دوش اول سرم را بعد سمت راستم راؤ بعد سمت چپ ؤ باز سرؤ سمت 
راست ؤ سمت چپ ؤ باز همین را تکرار کردم ؤ انگار فریضه ای انجام داده باشم دو 
دستم را بلندکرده کشیدم روی صورت ؤ گفتم آمین، شیر آب سردؤ گرم را 
برداشته کشیدم دور خودم، حس سبکی  آینه  از روی  را  بستم ؤ رفتم حوله 
داشتم ؤ حتا نگران اتاقی که منتظرم بود هم نبودم ؤ حتا یک نگاهی هم انداختم 
به آینه، دیدم اصلن از این آدمی که افتاده توی آینه ترسی ندارم ؤ انگار کسی ست 
که تمام این سال ها کنارم بوده ؤ دلگرمی ام می داده که پسر »این روزها هم تمام 
می شود ـــ انگار خوِد خودم بود، از حمام زدم بیرون، و تو گفتی از عرشه ی 
کشتی پیاده می شوم ؤ از سخت ترین سفری که آدمی می شد امتحانش کند 
برمی گردم، رفتم توی اتاق نشستم روی لبه ی تخت ؤ پشت کردم به ورق های 
دست نویِس روش، پرده ها را صبح قبِل رفتن کشیده بودم ؤ اتاق سایه بود، دلم 
خواست بگذارم نور بیاید تو، پا شدم رفتم پای پنجره، می دانستم اگر پرده ها کنار 
بروند باز آن هزارهزار چشم مزاحم می افتند به جاسوسی اما کونِ لق شان، پرده ها 
را زدم کنارؤ نور بیرون چشمم را زد، چشم بستم اما عجیب بود هیچ روحی در 
نظرم نیامدؤ فکری شدم نکند واقعن مرده ام، دست برده کنار دماغم را به انگشت 
خاراندم ؤ دیدم ازش خوشم آمد، پس زنده بودم، حوله را باز کردم ؤ انداختم 
یک گوشه ای، رفتم پی تلفن، از توی لیسِت داخلی شماره ی تلفن چی را گرفتم ؤ 
منتظر تا جوابم دهد که بعِد چندتایی بوق شنیدم صداش گفت مهمان اتاق 
یک صدؤ دوازده سالم بفرمایید، که یکهو خنده ام گرفت، این ها حتا توی مغز آدم 
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را می خوانندؤ می خواهند جوابی برایش دست ؤ پا کنند، و همین شد که خندیدم 
اما صدای پشت گوشی انگار منتظر خندیدنم نباشد دوباره اما این بار به تعجب 
خطابم کرد که مهمان اتاق صدؤ دوازده سالم بفرمایید، که همراه خنده گفتم الو 
سالم یک چندلحظه گوشی دست تان باشد، و گوشی را کنار گذاشته رفتم در 
اتاقم یک صدؤ دوازده ست یا نه، که سی صدؤ  اتاق را باز کنم ببینم شماره ی 
دوازده بود، خنده ام شدت گرفت، به دلم گفتم این ها کور خوانده اند، هم جناب 
شیث هم آن جناب مستطاب رییس مرکِز ضدخرابکاری کور خوانده اند همه شان، 
و رفتم پی گوشی، الو، »بعله بفرمایید ـــ ببخشید منتظر شدید، متاسفانه چون 
توی اتاق بنده ساعتی نصب نشده مزاحم شما شدم بپرسم االن دقیقن ساعت 
چندست، و انگار شوکه شده باشد ِمن ِمنی کردؤ تو گفتی دنبال ساعتی ست تا 
وقت را نشانم دهد ساکت شد، یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده 
دوازده سیزده چارده، »الو الو قربان صدای من را می شنوید ـــ بفرمایید، »قربان 
ساعت ده دقیقه مانده به پنج ـــ خدا را شکر هنوز وقت بودؤ من یادم نیست 
خداحافظی کردم یا نه، گوشی را گذاشتم، باید آماده می شدم، اول از همه رفتم 
پی لباس پوشیدن، بعد باید این برگه ها را از روی تخت جمع می کردم که دیدم 
انگار یک چیزی سر جایش نیست، چی، به اجبار ساکم را دوباره خالی کردم روی 
تخت ؤ دیدم بعله، نسخه های تایپ شده ی دوار همان ها که شیث توی لفاِف آبِی 
روغنی پیچیده بود شان ناقض شده یا بهترست بگویم نیست، نه این که نباشد نه 
ببینم کداِم  افتادم  به صرافت  بود،  یکی شان  فقط  نسخه  دو  به جای  اما  بود 
نسخه ها را برداشته اند، بسته اش را وا کردم ؤ تا چشمم افتاد به ورق ها به ناگهان 
صدای سوتی در سرم بلند شد که به دیدنش به دیدن صفحه ی نخسِت نسخه 
که بی معطلی ؤ بدون صفحه ی عنوان با خوِد متن آغاز می شد یاد صدپله افتادم ؤ 
تمام کلمات تایپ شده ی آن نسخه که توی دستم بود پخِش اتاق شدند، یعنی 
وقتی صدپله ترکید آن برگه ی نیمه که از همین نسخه جداش کرده ؤ توش 
سایه ی بولقاسمی ؤ سایه ی شیث ؤ سایه ی خودم، و آن باقی را کشیده بودم چی 
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شده بود، چه بالیی سرش آمده بود که آیا ممکن بود هنوز یک گوشه ای مانده 
باشد، دیدم وقت نیست وگرنه می رفتم ؤ از توی خرابه هایی که دیگر نه خرابه که 
یادبود انفجار صدپله بود پی اش می گشتم ؤ چیزی ازش پیدا می کردم که حیف 
وقت نبودؤ این سوت بی مروت داشت سرم را می ترکاند، بسته را بستم ؤ یادم 
رفت به شیث، اگر آن یکی نسخه دست شیث باشد خب بهش حق می دهم آنی 
که  بودم  من  فقط  آخر  سالم ست،  نخستینش  برگه ی  که  باشد  برداشته  را 
می دانستم این یکی نسخه چرا چنین ناقص شده که اگر شیث هم می دانست 
برمی داشت که  را  به چه شکلی درآمده حتمن همین  برگه نیمه ی دیگر  آن 
برخالف سالمت آن یکی نسخه اگر قرار باشد نسخه ای را کامل فرض بگیریم خب 
همینی ست که توی دست های من ست، گذاشتمش توی ساک ؤ دیدم صدای 
سوت یک مدتی ست خاموش شده، پا شدم از تخت دور شدم ؤ دیدم این برگه های 
پخش شده روی تخت انگارکه تارؤ پود یکی اطلس ست یکی دیبا که کسی در 
نبودنم بافته ؤ حاال که برگشته ام بر ذمه ی من ست آن را به بهترین شکل ممکنه 
اجر بگذارم، رفتم جلوترؤ افتادم دانه دانه ی آن برگه ها را گرفتن ؤ جمع کردن 
انگارکه آن تارؤ پود را به دست خودم از هم وا کنم یکی یکی تا تمام شوند، شدند، 
گذاشتم شان توی ساک ؤ یک نگاهی سرسری انداختم به اتاق، به نظر وقت رفتن 

بود

خداحافظی
         ساعتی که پشتِ سرش آویزان بود می گفت بیست دقیقه مانده تا 
شش، و همین بیست دقیقه انگار دلیلی بوده ردناشدنی تا بپرسم آیا توی البی 
نه، روز آخرم بود، ساعت های آخری  یا  تلویزیون هست  برای تماشای  جایی 
که می شد آن جا بمانم، و من فقط رفته بودم تا کلید اتاق را تحویل شان دهم ؤ 
خالص، که به انگشت اشاره کرد آن ور را »بروید انتهای سالن سمت چپ اتاق 
تلویزیون معلوم ست آن جا ـــ و رفتم، انتهای سالن سمت چپ دیدم اتاقی ست 
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درخور، گل ؤ گشاد، با دیوارهای مخمل کوب سرخ رنگ، و یک نیم ِسِت راحتی 
که روبه روش تلویزیونی نسبتن بزرگ را کاشته اند به دیوار، یک کسی هم بود، 
گمانم آمد مسوول اتاق باشد، مسوول اتاق تلویزیون هم از آن حرف هاست ها، 
راستش برای اولین بار بود همچین سمتی به گوشم می خورد اما مهم نبود مهم 
از این هتل گورم را گم می کردم، گفتم  تا بیست دقیقه ی دیگر  آن بود که 
بزند شبکه ی خبر، و زد اما مگر ممکن بود، مگر می شد حرفی نظری تشری 
طعنه ای که به اتفاِق ظهِر امروزِ پایتخت داللت کند در این اخبار نباشد، نه فقط 
توی برنامه ی اصلی که توی خبرهای منتخب ؤ توی بی ارزش خبرهای جهان 
در شصت ثانیه حتا اثری از آثار انفجار نبود، انگارکه امروز نباشد انگارکه زمین 
که حتا  من  بر  کند  اثر  دوتاشان یک جا  هر  زماِن  بچرخد ؤ  دو خورشید  دورِ 
میان آن همه انبوهی زیرنویس هم ندیدم به انفجار مترو اشاره ای شود، و این 
عجیب بود، داشت دیرم می شد، گفتم این بیست دقیقه هم هیچ ؤ راه افتادم اما 
نمی دانستم بیست دقیقه به عالوه ی چاهار روز یا بیست دقیقه به عالوه ی چاهار 
سال، از منظِر تمام شیشه ی ورودِی هتل بیرون ؤ تاکسی زردرنِگ منتظری درون 
ایستگاه معلومم بود اما برگشتم برای آخرین بار آن هتل ؤ آن البی ؤ تمامِی َحشم ؤ 
َخدمش را از نظر بگذرانم که یکهو یادم رفت به آن برگه ی چارتاشده، از توی 
ساک درش آوردم ؤ جلو چشم کسانی که ممکن بود نگاهم کنند کردمش توی 
شلوار ؤ توی شورتم ؤ برای بار دوم احساس کردمش انگار یک چیزی سرجایش 
نباشد اما چی که بوق بوووووق، بوق تاکسی بود، برایش دستی بلند کرده ؤ از 
ورودی زدم بیرون، تند کردم سمتش، خواست ساکم را بگیردؤ بگذارد توی 
صندوق عقب که ندادمش »پیش خودم باشد بهترست ـــ و سوار شدیم، راه 
افتاد، ترجیحم این بود که چشم ببندم انگاری که خوابم، به راننده گفتم اگر 
ممکن ست رادیو را روشن کند که کرد، آخر فکرؤ ذکرم همه شده بود همین 
صدپله همین انفجار همین برنامه ی احداث همین که خالِف جمعه خانه وقتی 
صدپله ترکید آیا روحی از آن جا که می شناختمش برآمد به یادبود یا نه، که 
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جمعه خانه روی زمین بود چندین طبقه باالی خاک قد کشیده بودؤ توی چشم 
هر بیننده ؤ رونده ای خودش را می نمایاند که در معنای مرسومش جمعه خانه بود 
اما صدپله چی، صد پله آیا بود، و یا آیا می توانسته آیا امکان ؤ توان همین بودن را 
داشته، کافه چی آن شب گفته بود صدپله نیست، مدت هاست که نیست، خالف 
هرآن چه بیرونش می بالد دروِن صدپله سال هاست قبول کرده تا نباشد اما بود، 
همه می دانستند که هست ؤ هر وقت که می شد می رفتند برای رفع خستگی ؤ 
چه بدانم شاید برای رفع دلتنگی، چرا بگویم شاید، که حتمن برای رفع دلتنگی 
بوده اگر می رفتند آن جا انگار بروند برای مرور خاطرات شان موزه، حاال نه خاطرات 
نزدیک، برای هرآن چه می شود جزیی از هویت شان باشدؤ این هویت ؤ تاریخش 
هر چه دورتر برود بهتر، که برای رفع دلتنگی ؤ یادآورِی آن چه که بوده اند موزه ی 
ایراِن باستان هزارمرتبه کارآمدتر از گنجینه ی اسالمی ؤ همین گنجینه بهتر 
از موزه ی هنرهای معاصر اما خب درهرحال موزه موزه ست ؤ موزه نه یک چیز 
زنده که حتمن خود قبرستان ست ؤ آدم توی قبرستاِن غریبه که دنبال چیزی 
نیست، می رود توی قبرستانی که سنگی عزیزی کسی درش داشته باشدؤ خب 
برای من ؤ امثال من صدپله همین قبرستان بود، و نه قبرستان که خوِد گور بود 
بی دری به بیرون ؤ بی دری به داخل که مگر آن شکاِف توی دیوار را یادت رفته 
که هرکدام تان عینهو مورؤ ملخ عینهو مار ازش می غلطیدید داخل ؤ بعد تناوِل 
هرچه نیازتان بود می زدید بیرون از همان شکاِف کذا، پس بعِد انفجار هم خالف 
جمعه خانه که روحش برای لحظاتی بر آوارِ یادبودش فراز شد نباید هم روحی 
سرؤ کله اش آن جاها پیدا شده باشدؤ به رویت چشم هایت برسد که مگر خوِد 
صدپله اصلن به رویت چشم های کسی می شد تا برسد آن هم صد پله زیِر زمین، 
»آقا آقا بیدار شوید رسیدیم ـــ و ساعت هفت ؤ بیست ؤ هشت دقیقه بود ؤ مطابِق 
برنامه کمتر از سه ساعت وقت مانده بود تا پرواز، نامطمئن داخل ساختمان 
فرودگاه شدم، بعِد چه مدت دوباره این جا رسیده بودم چار روز یا  چاهار سال، 
همه چیزی همانی ست که پیش تر دیده بودمش ؤ فرقی نکرده جز فروشگاه های 
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جدیدش که در ُکل فقط چندصد دالر به مسافرین ضرر می رساند که از هرچه 
به نام سوغات می شود کرد توی ساک مسافران فروشگاه ها را پر کرده ؤ جای ریال 
وطنی دالر می گیرند، گز سوهان پسته زعفران اِل بِل هر چه کوچک ترؤ گران تر 
بهتر، رفتم برای کارت پرواز، کارهام که انجام شدؤ از گیت که گذشتم یک آن 
در نظرم آمد انگار شیث را دیده ام اما پیگیرش نشدم گذاشتم خیالی گذرا فرض 
شود ؤ گذشتم از آن چراکه از لحظه ی ورودم به هر سمتی نگام چرخیده بود 
فقط آدم دیده بودم ؤ از میان شان کم نبودند کسانی که خیره ؤ پنهان حواس شان 
پِی من باشد ؤ این از تصورم دور نبودؤ شاید منتظرش هم بودم، وقتی هم به  
یکی شان خیره می ماندم بعِد لحظاتی مستقیم به چشم هام نگاه می کردؤ یک 
لبخند گل ؤ گشاد تحویل آن خیرگیم می داد ؤ می رفت، پس چه جای تعجب که 
شیث هم همین اطراف کشیکم را بدهد، نگاه کردم ساعت سالن نه ؤ نیم بود ؤ 
فقط نیم ساعِت ناقابل مانده بود تا خالصیم، یکهو هول کردم تو گفتی که همین 
نیم ساعت همین نزدیکِی پایان به هول دچارم کرده که آخر بعِد این همه ماجرا 
آیا از این بی دردسرتر می شد برسم این جاؤ تمامش کنم، و همین ترساندم، نکند 
این ها همه شان نقشه بوده که یک آن یادم رفت به حمام آخرؤ پشتم تیر کشید، 
چه کار می شد بکنم، دست کردم توی جیبم ؤ دیدم یک مقداری پول وطنی هنوز 
برام مانده، همین هم خوب ست، تندی رفتم سمت آخرین صرافی فرودگاه ؤ دادم 
این آخرین ریال هام را هم بکند پوندؤ حیِن چنج رو کردم به متصدی »آقا توی 
این قسمت آیا کافی نت داریم ـــ که لبخندی همراه پوندها تحویلم داد، بعله، و 
به انگشت اشاره کرد آن جا »آن جا ـــ که نمی دانم خداحافظی کردم یا نه، تندی 
راه افتادم ؤ رفته نرفته برگشتم که آقا امروز چندم ست، دیدم آن لبخندش باز 
آمده نشسته روی لب هاش که بیست ؤ نهم »امروز بیست ؤ نهم ماه ست جناب ـــ 
و تا من هم به نوبه ی خود لبخندی حواله اش دهم ؤ تندی سمت آن جایی که 
گفته راه بیفتم دیدم که دست هام می لرزندؤ نمی دانم چه کار باید کنم، اصلن 
چرا آمده بودم این جا، ساعت سالن می گفت پانزده دقیقه مانده اما توی سرم هی 
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می پرسیدم اصلن آیا پروازی در کار هست یا نه، می گفتم هی دست نلرز تو را 
به خدا نلرز که باید بروم توی نت توی جی میل یوزرنیم ؤ پسووردم را بزنم بروم 
توی آخرین نامه ای که از دولتوق رسیده بازش کنم اما وقت خواندنش نیست ؤ 
تندی باید ریپالی را بزنم ؤ بنویسم مسیو دولتوق سالم، نمی دانم اصلن این ها 
را در این لحظه نوشتن کار درستی ست یا نه اما نمی دانم چه اتفاقاتی افتاده، 
االن که توی فرودگاهم ؤ تا یک ساعت دیگر روی آسمان باید باشم اما مطمئن 
نیستم آقای دولتوق، نمی دانم چه طور بگویم اما شیث زنده ست، فکر می کنم 
انگار من را دزدیده بودند اما هنوز خودم آگاه نیستم که چه مدت، اگر نامه را 
دیدید لطفن خبررسانی کنید، من فردا می رسم لندن اگر رسیدنی در کار باشد، 
و تندی دکمه ی ِسند را بزنم ؤ ساین اوت، بلندگو آخرین اعالن پرواز تهران لندن 
را از شرکت هواپیمایی هما اعالم کردؤ من ترسیده ماندم که بروم سمت گیت یا 
نه، انگارکه گیت دورتر از آنی ست تا در این لحظات بشود رسید بهش، برگشتم 
دوباره به صفحه ی مانیتور نگاه کردن ؤ دیدِن صفحه ی ورودی جی میل که عینهو 
پای صفحه هم که  تاریخ  به  نگاه کردمش،  بشارت دهنده می درخشید،  یکی 
بیست ؤ یکم جون بود، نفهمیدمش که چی که بیست ؤ یکم جون، و یکهو دیدم 
پاهام بی که توجهی به من بکنند می دوندؤ نمی فهمم چه چیزها که رخ داده یا 
نداده اند، فقط تن داده بودم به پاهام ؤ می دویدند، از گیت گذشتم ؤ توی هواپیما 
تا نشستم روی صندلی خنده ام گرفت، بیست ؤ یکم جون، خنده ام گرفت اما 
نمی شد تا گذشتن از مرز بخندم که همه چیزشان درست بوده غیِر این آخری ؤ 
این یکی هم از توان مدیریتی شان خارج بوده، وگرنه همه جا را که کرده بودند 

بیست ؤ نهم حتا خوِد صدپله را هم، خنده ام گرفت اما حیف نمی شد خندید

آنیش کاپـور
تا لحظه ای که  ببندید  را  از لحظه ای که گفتند کمربندهاتان            
صدای خلبان بلند شد به بشارِت آن که مسافران عزیز این صدای فالن بن فالن ست 
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خلبان ایرباس مسافرتی شماره ی بیساِر خِط هوایِی هما، درست یادم نمی آمد 
انگارکه توی خلسه گذرانده  افتاده ؤ تمام مدتش را چشم بسته  اتفاقاتی  چه 
بودم، و تازه آن جا که گفت از مرز هوایی کشور گذشته ایم توانستم آن پلک های 
بسته را وا کنم ؤ عینهو دیوانه ها بزنم زیر خنده آن جور که به سکسکه بیفتم، 
از مرزی رد شده بودیم ؤ این اول بار بود دلم نمی خواست مرز کشوری را ببینم ؤ 
فقط می خواستم بخندم انگار همین که نزدیک یک ساعت این خنده را حبس 
کرده ام دلیل می شده تا هر چه حدؤ هر چه مرز را برداشته ؤ بی محابا بزنم زیر 
خنده، انگارنه انگار توی هواپیماؤ میاِن آن همه مسافرست که چنین می کنم، 
می خندیدم، به خودم مشغول بودم ؤ از این مشغولی ام خوش تو بگو ذره ای 
شرمنده باشم از این هارهار خندیدن ؤ وسطش هی هارت هارت به سکسکه 
توی  زنی ست ؤ  برگشتم ؤ دیدم  به شانه ام،  یکهو دستی خورد  صداکردن که 
به  افتادم  برید، پشتِ هم  انگار کردم همان خدمه ی هواپیما، خنده ام  خیالم 
سکسکه ؤ اگر کمربندم بسته نبود شاید از جا هم بلند می شدم که دستش 
بهتر  لطفن حال تان  کنید  میل  را  آب  این  »آقا  را گرفت سمتم  آب  لیوانی 
گرفتمش،  لیوان ؤ  سمت  شد  دراز  دستم  بی اختیار  ترسیده ؤ  می شود ـــ 
»بخوریدش آقا بهتر می شوید ـــ چه باید می گفتم، قیافه اش شباهتی نداشت 
با آن که توی خاطرم بود اما ازش می ترسیدم ؤ نمی  دانم چرا دلم نمی خواست 
کنارم بایستد، سِر همین هم الجرعه هر چه را توی لیوان بود سرکشیده لیوان 
خالی را گرفتم سمتش، هنوزؤ هرازگاهی اما سکسکه بود، لبخندی بهش زدم 
که ممنونم بهتر شدم، و منتظر ماندم برود، زن هم به موافقت سری تکان دادؤ 
با همان لبخند روی لبش دیدم که رفت، از پشت انگار پرستاِر شیفِت شِب 
بیمارستانی ست که هم خسته شده هم باید بماند برای مراقبت از آن همه که 
دل خوش کرده اند به وجودش، از پشت همان جور بودؤ لنگرهایی که به تن 
و  خدمه،  اتاق  توی  می رفت  خستگی ست،  از  می گفتی  رفتن  حین  می داد 
نمی شد دیگر ببینمش، سرگرداندم به روبه رو که یکهو صدایی گفت حمله ی 
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عصبی بوده آقا چیزی نیست، صدایی مردانه بودؤ در نظرم میان سال ؤ هیکلی، 
رو کردم سمت صداش ؤ دیدم او هم لبخندی گذاشته روی صورتش ؤ دارد 
همدالنه نگام می کند، گفتم بعله شاید، »خوابیده بودید، آدم که توی پرواز 
خواب ببیند این جور می شود گه گاه، خدا را شکر االنه که بهترید ـــ و صداش 
خطابت  دارد  کویر  وسط  از  یکی  می گفتی  که  بود  همراهش  لهجه ای  یک 
می کند، نفهمیدم چه جور لهجه ای اما کاِف حرف هاش می زد انگار نگوید ک اما 
بهترم  بعله  ازش که  را صدا می کند، تشکر کردم  فهمید چه حرفی  نمی شد 
ممنون، و دیدم موهای جوگندمیش بیشتر از سیاه به تارهایی نقره ای آراسته 
شده ؤ با آن رنگ گندمین ؤ چشماِن ِگرد یک جور چهره ی آشنا ساخته برام، 
گفتم شما چه قدر آشناست چهره تان، چشم هاش درخشید گفت که نمی دانم 
شاید قبِل این همدیگر را دیده باشیم، گفتم شاید، و چشم تنگ کرده رفتم 
توی خواب ؤ خیاِل این موهای پرپشِت َسُبِک از بغل شانه شده، پرسیدم شما 
ایرانی هستید، که یک خنده ی کوتاه ؤ بی صدا کرد »به خاطر لهجه ام می فرمایید 
حتمن ـــ نه فقط لهجه آقا قیافه تان یک جوری شبیه هندی هاست، و تا گفتم 
هندی انگار راز آن چهره برایم شکست، عجب حسِن تصادفی چهره اش عینهو 
چهره ی آنیش کاپور بود، »بعله آقا همه این را اشتباه می کنند، چشم گردؤ 
پوست تیره آدم را بی بروبرگرد شبیه هندی ها می کند اما خیر، بنده ایرانی ام ؤ 
این لهجه هم مال همین ایران خودمان ست ـــ پس حتمن مشهدی هستید یا 
چه بدانم شاید هم یزدی، »خیر، نه مشهدی، و نه یزدی البته شاید یزدی باشم 
اما این لهجه مال یزدی بودنم نیست ـــ متعجب نگاش کردم که یعنی چه، 
باید یزدِی  اما نه آن جوری که  »خب آقا من در واقع مال استان یزد هستم 
از مرکز مال یک روستایی که بهش می گویند  یزدی، مال ده کوره های دور 
مریم آباد ـــ اصلن این مریم آباد هم اصطالحی ست، اصولن پسوند آباد را پشِت 
اسم مردانه ردیف می کنند علی آباد اسالم آباد رشیدآباد جهان آباد ؤ الخ، گفتم 
پس این لهجه ی مریم آبادی ست که خندید »چه گیری داده اید شما به خاک، 
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لهجه که همش مربوط به جغرافیای زیستِی آدم ها نیست ـــ پس چی، »لهجه 
گاهی از مسایل غیرخاکی هم ریشه می گیرد آقا مثلن همین لهجه ی من ـــ 
بداند تشنه ام هی قیمت آب را می برد  انگار  نامرد،  بزند  جان می َکَند حرف 
این جور باالتر »این که می بینی ک توی حرف های من می زند برای خاطر دین 
من ست، نه برای خاطر آب ؤ هواؤ خاک ـــ ک را همین جور ساده ک نمی گفت 
انگار بخواهد بگوید خ اما میان خ با صدای کسره یک دفعه می شنیدی گفته 
ک، یک ِک کوتاه ؤ فشرده ؤ سریع، ک »بنده زرتشتی هستم ؤ این لهجه هم 
برای خاطر کیش ؤ آیین من ست آقا ـــ عجب، اصلن فکرم نرفته بود به این که 
دین هم ممکن ست روی کارکرد حلق ؤ زبان موثر باشد اما شما قیافه تان ُکِپ 
قیافه ی آنیش کاپورست آقا تا حاال دقت کرده بودید، »آنیش کاپور ـــ یک جور 
بالیوودی  بازیگر  »همان  کاپور  آنیش  این  کی ست  بداند  انگار  پرسید 
منظورتان ست ـــ نه خیر آقا مجسمه سازست، »آهان ـــ و حین گفتن این آهان 
یک دفعه دیدم چهره اش به هم رفت ؤ انگاری از دردی بخواهد برهد جابه جا 
شدؤ کیسه ای را که روی پاهاش نگه داشته بود بلند کرد ؤ سراند زیر پاها، انگار 
به شکلی پوزش خواهانه جمع شد  قیافه اش  انجام داده  کاری خالِف اخالق 
لحظه  تا آن  انگار  اما  بود ـــ خواهش می کنم  ببخشید سنگین  »دیگر شما 
متوجهش نشده بودم گفتم چرا تحویِل قسمت بار ندادینش، »ترسیدم نکند 
براش گمرکی ببندند ـــ گمرکی، چرا گمرکی، مگر چی هست، »هیچی، سدرؤ 
کافور ـــ که پشتم تیر کشید، چرا سدرؤ کافور، تنم خیس شد به شنیدنش، 
»ماها،  می برید،  کار  به  کافور  سدرؤ  هم  شماها  نمی دانستم  عجب،  گفتم 
منظورتان کدام ماهاست ـــ همین دیگر، شما زرتشتی ها، نمی دانستم شما هم 
از این سدرؤ کافور استفاده می کنید، و توی سرم هی خودم را لعن ؤ نفرین 
می کردم که بیچاره تو که این قدر می ترسی پس چرا هی این ها را به زبان 
می آوری، که آنیش کاپور سکوت کرد، یک جور خیره شد بهم که نمی شد گفت 
را  این خیسی  یا فقط  را می شنود  از ورای صورتم آن حرف های توی سرم 
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می بیند که تنم را تمام گرفته آمده باال تا روی صورتم، که دیدم خندید »نه 
آقاـــ و باز خندید که نه آقا »حاال متوجه ی منظورتان شدم، نه، ما البته که از 
این ها استفاده نمی کنیم اما خب ما هم رفقایی داریم، ایرانی های لندنی البته 
نه از ما که از شماها، دل شان نمی آید از این هایی که لندنی ها می سازند یا وارد 
بهش  بیاید  ایران  از  کسی  هروقت  هم  همین  سر  کنند،  استفاده  می کنند 
می سپارند از این ها برای شان به قدر کفایت ببرد، خب اعتقادست دیگر ـــ و باز 
خندید، رواندازش را باز کردؤ کشید روی خودش »خب آقا اگر اجازه بفرمایید 
یک َکَمکی خستگی درکنیم ـــ خواهش می کنم، بفرمایید، و تا یکی دو تا تکان 
به خودش داد خوابش بردؤ افتاد به خرخر، یک نگاهی انداختم به کیسه ؤ حس 
کردم بوش را می شنوم، سرم را پس کشیده نگاهم را گرفتم سوی آنیش کاپوِر 
خوابیده، اول های لندن بود که شیث کشاندم از خبرگزاری بیرون که بیا برویم 
یک نمایشگاهی ؤ زود برگردیم، و این باِر نخستش بودؤ بار دوم دیگر شیثی 
نبود تا بکشاندم از خبرگزاری بیرون که »تو بیا زود برمی گردیم ـــ شیث مرده 
بودؤ آخرین روزهای لندنم بود این بار وقتی خبرش رسید که یک کار جدیدی 
از آنیش کاپور را وسط حیاط آکادمی سلطنتی هنر نصب کرده اندؤ امروز هم 
قراِر افتتاحش ست، اگر شیث بود به تعجب باز می پرسیدم که شیث عجیب 
را  نصف جهان  انگلیسی ها  این که  عین ـــ  میم  نیست  عجیب  »چی  نیست، 
مستعمره کرده اندؤ حاال به همان ها جای نمایش می دهند، اگر شیث بود که 
بهانه داشتم بیشتر نق بزنم که شیث وسط حیاِط استعمار پول داده اند خوِد 
مستعمره خودی نشان دهد عجیب نیست، شیث اما نبود دیگر، یک نگاهی 
افتادم  راه  پیاده  داشت،  اهمیتی  چه  اما  بود  شده  دیر  ساعت،  به  انداختم 
نیم ساعت نشده رسیدم به ساختمان دانشگاه ؤ رفتم تو، گله گله آدم جابه جای 
محوطه پراکنده بود ؤ بعضی هنوز دور مجسمه می چرخیدند، مراسمش تمام 
شده بودؤ خوِد آنیش کاپور هم دورتر پای پله های ساختمان داشت با کسانی 
که  فلزی ست  بادکنک  یک عالمه  مجسمه  دیدم  جلوترؤ  رفتم  می زد،  گپ 
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هواشان کرده اند، اسم مجسمه یادم نیست اما آن همه آینه آن همه فلز آن همه 
بادکنک را که جلو خودم دیدم یکهو کیفور شدم، توی هرکدام شان یک دانه 
باال  تا  از زمین  وارونه  وارونه ؤ پشتِ سرم مناظرؤ مرایای  بود  افتاده  از خودم 
وارونه ی وارونه، خوشم آمد، نفهمیدم موادؤ متریالش چه بوده که از فلز از 
سخت تریِن چیزها به سبک ترین ؤ پرتاللو ترین به آیینه ؤ بادکنک رسیده بود 
می توانست  شومش  محموله ی  آن  با  که  کاپور  آنیش  این یکی  برعکس 
لطیف ترین تن ها را به سیاه ترین ؤ پست ترین چیِز زمین به خاک بدل کند، 
دوباره بوی سدرؤ کافورش دماغم را زد، سر کشیدم، یادم هست همین جور 
موذیانه ؤ یواشکی از میان آدم ها رد شده رسیده بودم به جمعی که آنیش کاپور 
در بین شان بود، شنیدم از واژن ملکه حرف می زنند، یکی گفت واقعن اسم 
بیروِن  که  این جا  نه  البته  آن یکی گفت  دنیا ؤ  کثیف ترین جای  دارد،  خوبی 
بریتانیاست خب، و نفهمیدم دقیقن چه می گویند، از اعتراض به جنگ اما از 
کدام جنگ حرف می زدند که بدم نیامد یک کرمی بریزم ؤ هنوز دقیقن به 
کاری که قرار بود انجامش دهم فکر نکرده صدام بلند شد »جناب کاپور ـــ و 
جناب کاپور سرش را همراه نیمه ی باالیی تنش چرخاند سمت من ؤ موهای 
لخِت سبکش از روی گوش هاش افتاد روی صورتش، گفتم جناب کاپور چند 
دقیقه فرصت دارید، که خیلی مودبانه آمد سمتم، با دست موهاش را کشید از 
صورتش کنار »بعله بفرمایید، چه کمکی می توانم به شما بکنم ـــ عین تمام 
عکس هایی که ازش دیده بودم ساده پوشیده بود، پیراهن سفیدؤ یک کت 
تیره ؤ وقتی خواست کمکم کند دیدم صداقتی هندی انگلیسی توی صورتش 
موج می زند، گفتم بنده فالن هستم از خبرگزاری فالن، می خواستم اگر اجازه 
دهید چندتایی سوال در قالب مصاحبه ازتان بپرسم، که صورتش درهم رفت، 
اما من  اما چه طور توضیح دهم  اما  بیچاره آنیش کاپور مستاصل شده گفت 

امروز قراری برای مصاحبه ندارم آقا
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دوباره لندن
           حواسم اصلن به فاصله ی زمانی نصفُ لَنهارها نبودؤ می گفتم صبح 
حوالی شش می رسم اما نه صبح که نصفه های شب دوؤ نیم یا که سه هواپیما 
فرود آمدؤ توی تابلوی اعالنات فرودگاه دیدم نوشته اند بیست ؤ دوم، بیست ؤ 
دوِم جون، و این یعنی در این نیمه های شب جایی سرپناهی نخواهم داشت تا 
شب را بشود در آن سحر کنم که چار سال حتمن زمانی مناسب ست تا هرچه 
را داشته ؤ نداشته ای مصادره کنند، خانه ام را می گویم، برای تخلیه اش چارسال 
که نه یک سال هم کفایت می کردؤ نمی دانستم این وقت شب اصلن کجا باید 
رفت، با آنیش کاپور فقط تا گیت خروجی رفتم ؤ وقتی که خواست تاکسی 
بگیرد از هم خداحافظی کردیم، آدرسش را دادؤ گفت اگر کاری بود تماس 
بگیرم، و رفت، برگشتم روی نیمکتی یله دادم که حداقله این جا از هر کجای 
نبودم،  بودم ؤ  امن ترست، حالی داشتم، خسته  این لحظه  این شهر در  دیگر 
احساس کوفتگی می کردم ؤ احساس کوفتگی نمی کردم، انگاری که زمین دور 
دو خورشید چرخیده ؤ زماِن هر دو چرخشش تواماِن با هم بر من اثر کرده باشد ، 
هم عطِش فعل ؤ فکری در من بودؤ هم نبود، تو گفتی تمام آن لحظات آن جاؤ 
باشیم، و همین  بوده ایم دو تای شفاف که روی هم َمچ شده  تا  آن من دو 
َمچ شدگی ؤ تطبیق کمک می کرد تا من ؤ آن جاهایی که بوده ام به وضوِح تمام 
به چشمم بیایندؤ هر چیزؤ هر کسی که در یکی از این دو زماِن کذا غایب بوده 
محوؤ کشیده ظاهر شود آن چنان که حتا نشود گفت کداِم این زمان ها اصل اندؤ 
اصالت با کدام شان نیست که این لحظه آیا ساعت حوالی شش ست یا سه که 
هشت ساعت در آسمان ها بوده ام یا پنج ساعت که آیا از این شهر چیزی کمتر 
از یک هفته دور بوده ام، و یا نه، غیبتم از آن از چارسال هم بیشتر شده حاال، 
احساس کوفتگی ماندگی خجالت، و یا هزارجور حِس مانوس ؤ غریبه داشتم ؤ 
نداشتم اما قسم می خورم که سرگیجه حتمی بود، این یکی اصالت داشت ؤ این 
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را مطمئنم، مطمئنم که من نامم را حتا از یاد برده ام ؤ نمی دانم که باید به میم 
عین خطاب شوم یا به مجتبا عبادیانی یا شاید به نامی که هنوز در سرم محو ؤ 
ناخوانا می زند که دماغم یکهو پر شد از عطر سدرؤ کافور، سرکشیدم، بلند شدم 
گفتم زنگی بزنم به دولتوق »باید زنگ بزنم به او ـــ راه افتادم، می دانستم که 
دیروقت ست برای تماس اما اگر زمین برای من دو تا زمان به ارمغان آورده چرا 
برای مسیو دولتوِق نامِی خبرگزارِی وردپرس نیاورده باشد ؤ شاید برای او زماِن 
این لحظه یازدهِ قبِل ظهر باشد، شماره اش را گرفتم، بوق خورد، برای اولین بار 
شهوت شنیدن صداش را داشتم ؤ حس می کردم اگر صداش را بشنوم نه  از 
ورای گوشی که از فراز ابرهاؤ از پشِت درهای ملکوت ست حتمن که پاسخم 
می دهد الو الو، و با آن لهجه ی شماِل فرانسه ادای لندنی ها را درآورده من را به 
نامی که تنها خودش می داند خواهد خواند که هی فالنی تو هستی، دوباره به 
لندن خوش آمدی اما کسی جوابی نمی دهد ؤ تنهای صدای بوق ست می شنوم 
بوق بوِق تنها، اما باید دولتوق را ببینم ؤ باید بهش بگویم که شیث زنده ست اما 
نمی دانم کجاست که تمام مدتش را من ؤ شیث کنار هم بوده ایم این چارسال 
که شیث آقایی شده برای خودش مسیو دولتوق، باید این ها را بهت بگویم اما 
اگر باورت نشود چی چی دارم بهت ثابت کنم این حرف هام قصه متل نیست، 
هیچ، هیچ دلیلی ندارم مسیو دولتوق اال خودم، همین خودم که دارم برایت 
تعریف می کنم شان، اگر شد که شد اما اگر نشد بگذار نشود، می روم خانه ی 
پدری به مارتا به ماریا می گویم که شیث را دیده ام، انگار همان شب ورودم به 
لندن باشد می دهم برایم ساز بزنندؤ جای هر ترجیح بندی خودم آواز می دهم 
که شیث زنده ست که شیث زنده ست که شیث زنده ست ؤ من مرده، که شیث 
دو  هر  مرده، می دهم  من  زنده ست ؤ  که شیث  زنده ست  که شیث  زنده ست 
خواهر انگاری برای تازه دامادی عزا بگیرند می دهم برای ما هر دو تا عزا بگیرند ؤ 
بنشینند شانه به شانه ی هم ؤ یک دست شان از پشت بچرخد برای آغوش گرفتن 
و سرهاشان  پاهاشان ِچفت هم شود،  آن یکی دست شان روی  آن دیگری ؤ 
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کناربه کنار هم تکیه داده به هم گونه به گونه ی هم می دهم برای ما نوحه کنند 
که ای رولم رول ای رولم رول، حتا می دهم ازشان فیلم بسازندؤ حتا می روم آن 
فیلمی را که از شیث ساخته اند دوباره می بینم ؤ برایش تکمله می نویسم که 
را گذاشتم ؤ  بوق، گوشی  شیث نمرده که شیث عزیز شده عینهو پیرجاشو، 
یک دفعه یادم آمد ساک دستم نیست، هول کرده هی به اطراف سر چرخاندم ؤ 
یادم رفت به نیمکت که شاید روی نیمکت جامانده، و دویدم سمتش، همان جا 
بود روی نیمکت ساکت ؤ بی صدا منتظر مانده بود تا برگردم، خوشحال شدم، 
بگی نگی حتا خوشم آمد ؤ با این که نمی دانستم چه روزهایی در انتظارم ست اما 
از بودن توی لندن یک اطمینان یک رضایِت خاطری بهم دست داد، دست برده 
برش داشتم، راه افتادم بیرون ساختمان، ساعت ساعِت سحر بود، نرمِی هوای 
پیش از طلوع تنم را مورمور کرد که هوا تمیزؤ یک کمکی تو بگو خنک بود، 
خوشم آمد، از بودنم در این شهر حسی امن که نمی شد هنوز معنیش کنم توی 
سرم ُزق ُزق می کردؤ به اتکای همان به خودم گفتم از این لندن دیگر بیرون نرو 
هرچه باداباد، تو را به همین وقت سحر بگذار اصلن پیر شده حتا بمیری اما از 
می کردم ؤ  حس  را  شهر  این  داشتم  تازه  که  نرو،  بیرون  دیگر  شهر  این 
می شناختمش انگارکه اول باری ست آمده ام لندن، خالف آن یکی دفعه که گرما 
می سوزاند این بار خنکِی صبحش حالم را جا آورده بود، تو گفتی از هوایی که 
توی شش هام می رسید می شد آن آزادی را که چاهارسال ازم دریغ شده بود 
حس کرد کیف کرد، کیفور رفتم سمت ایستگاه اتوبوس از روی راهنما خطی 
را که تا نزدیکای خبرگزاری می رفت انتخاب کرده سوار شدم، تقریبن خالی از 
مسافر راه افتاد، به تقریب گفتم تا ساعت دیگر می رسیم، آسمان تازه داشت 
ُدوِر  روی  می افتاد  شهر  می رسیدؤ  صبح  دیگر  یک ساعت  تا  می شد،  روشن 
روزمره اش، اگر خوِد من هم جای دولتوق بودم آیا این افسانه ها را باور می کردم، 
نه، پس این چارسال چی پس چه طور این چارسال را باید جواب می دادم اگر 
نکرده بودندم آن تو، حس کردم که وضع بالتکلیفی ست این که من دارم، یعنی 
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برنامه ساخته باشند که خبرنگار  ممکن بود مثل شیث برای من هم خبرؤ 
رسمی ووردپرس از فالن موقع که وارد کشورش شده تا امروز ناپدید شده ست، 
نبودن من ؤ نبودن شیث مگر چه فرق داشته که نباید نبودن من را باورشان شود 
»خودت را چرا زده ای به حماقت ـــ چه حماقتی »خودت همین االنه گفتی که 
زمان برای تو دو جور گذشته ـــ خب »زمان برای شیث که متوقف شده بود 
همان لحظه ی انفجار ـــ اما شیث که زنده مانده »این تویی که می گویی شیث 
پنجره ی  از  کردم،  نگاه  مرده ـــ  شیث  گفت  تمام  جهان  وگرنه  مانده،  زنده 
اتوبوس نگاه کردم به بیرون ؤ دیدم مناظرش برایم آشناست »چه روزها که 
همین خیابان ها ؤ همین مناظر را ندیدی ؤ همه برایت علی لسویه آمد ـــ اما من 
این خیابان ها را خوب می شناسم انگار داریم می رسیم ؤ باید پیاده شد »باید 
آماده شوی ـــ باید حتمن دولتوق را ببینم ؤ همه چیزی را برایش تعریف کنم 
که چی شده چی نشده، اتوبوس ماند، پیاده شدم، هوا تمیزؤ یک کمکی خنک 
بود، تا ورودی ساختمان خبرگزاری هم که راهی نبود »به فرض دولتوق باورش 
شود، بعدش چی ـــ بعدش هیچ، من فقط باید دولتوق را ببینم ؤ می بینم سِر 
بهش،  بزنم  زنگ  باید  حرفم،  شاهدمثاِل  هم  این  تلفنی ست،  باجه ی  چارراه 
می روم توی باجه ؤ شماره اش را می گیرم، بوق می خورد، اگر دولتوق باور کند 
که من تمام این مدت را با شیث بوده ام آن وقت می شود بهش فهماند که من 
توی  آمده  نکند  چرا،  می خورد  بوق  فقط  اما  شهیدم  من  که  شده ام  شهید 
خبرگزاری، شاید، اما نه، برای شروع ساعت ِکاری هنوز زودست، باشد زود باشد 
را  دفترش  شماره ی  تندی  می کنم،  قطع  را  تلفن  نیست،  که  غیرممکن  اما 
می گیرم ؤ می شنوم بوق می خورد بوق چندباری بوق ؤ می رود روی پیغام گیر، 
بعِد  می گوید  نِیتیو  غیِر  استرس های  مکث هاؤ  همان  با  خودش ست  صدای 
شنیدن بوق پیغام بگذارم، و بعد صدای کشیده ی بوقی دیگر ؤ بعد سکوت، 
می بینم که چه قدر دلم برای صدای همین مردِک رسانه ای تنگ شده ؤ چه قدر 
منتظرم باز دوباره امرؤ نهی کندم که میم عین تو باز کراواتت را نبسته ای که، 
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که حتا آن آخرین دیدارمان دور می زند توی سرم ؤ یادم می رود به آن جمله ی 
بهت  چی  داشتی  انتظار  بود  وطنت  آن جا  عین  میم  که خب  پیرمردانه اش 
بگویم ؤ می بینم که بغض دارم، می گوید از شنیدن پیغامم خوشحال شده در 
اسرع وقت تماس خواهد گرفت، و باز بوق، گوشی را می گذارم ؤ می زنم بیرون، 
آن جا ؤ  می روم  می شود،  معلومم  خبرگزاری  محوطه ی  آن ورتر  چارراه  یک 
می نشینم روی نیمکتی روبه روی ساختمان، چراغ ها محوطه ی نعل مانند حیاط 
را روشن کرده اندؤ توی سکوِت ساختمان جابه جا می بینم پنجره هایی روشن اند، 
آخر هنوز ساعت معمول کاری شروع نشده ؤ بنا به برنامه ی هر روزه این ساعت 
همان یکی یک دانه برنامه ی رادیویی باید روی آنتن باشد که سال هاست هم 
بوده، اخبار صبحگاهی، اخباری که مخاطبانش آن سوی این کره ی خاکی حاال 
دو ساعتی می شود روز شان آغاز شده، ساِک مسافرتیم را میان پاهام میزان 
می کنم، باید منتظر بمانم تا این جا ؤ توی این ساختمان هم زندگی دوباره رنِگ 
روزانه به خود بگیرد که البته انتظار کوتاهی ست، که چاهار سال چاهار سال 
چاهار سال چاهار سال حتا چار بار گفتن همین چاهار سال هم حوصله َسربَرست 
چه رسد به تحملش، و تحمل چاهار سال در برابر یک ساعت چنان هول ناک ست 
که پشتم تیر می کشد اما خب بی خیال، االن که آزادی آزاِد آزاد عینهو یکی 
پرنده اما شیث چی شیث هم آیا االنه آزادست، چرا ازش نپرسیدم اصلن کجا 
بوده این مدت، اصلن همین حاال کجاست، دارد آیا به من فکر می کند یا نه، زن 
آیا گرفته ؤ آیا بچه دار شده، شیث اصلن چی شده، چرا اصلن حواسم نبوده توی 
این چارسال ازش بپرسم این روزهات چه گونه می گذرد شیث که آی شیث ای 
آن جا ساکن  این جاؤ خودت  آوردی  آن ور جهان  از  را چرا  نامراد، من  شیِث 
شدی، چرا ازت نپرسیدم که چه طور چرا، روزبه روِز چاهار سال را چنان مشغولم 
کرده بودی به خود که از روزهای تو غافل شده بودم شیث، خیابان دارد شلوغ 
می شودها، پس روِز کاری این جا هم شروع شده، باید منتظر دولتوق بمانم اما 
تندی  اما  ساختمان  توی  بروم  تا  شدم  بلند  حتا  یک بار  انتظار،  سخت ست 
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پشیمان شده نشستم، می خواهم این جا همین جا بیروِن محیِط کاری ببینمش، 
تلفن، دوباره  باجه ی  به دست می روم سمت  از جا می پرم ؤ ساک   ناخودآگاه 
فقط  پیغام می گویم سالم،  به  بعِد دعوتش  گرفته  را  دولتوق  دفتر  شماره ی 
می گویم سالم مسیو دولتوق میم عینم مسیو دولتوق، من برگشته ام ؤ حاال 
می کنم  قطع  و  ببینم تان،  زودتر  تا  منتظرتانم  خبرگزاری  ساختمان  بیرون 
برمی گردم سرجایم ؤ می مانم تا دولتوق کی برسد، خیابان دارد شلوغ تر می شود 
اما توی آن سلول چه خبرست حاال، اصلن چه طور توانسته بودند زندان را توی 
دل کوه بسازند، از دور فقط کوه بود با کلی نقطه نقطه های سیاه توی تنش انگار 
دهانه های چه بدانم شاید دهانه های غارهایی طبیعی که دور از چشم نامحرم 
روزی سنگری شده اند ؤ روزی ساده دیری تا درویشی عارفی عاشقی خودش را 
آن جاها پنهان کند، سوراخ های توی تن کوه سوراخ های توی تن کوه سوراخ های 
برای شان  اگر جوابی  یادم خواهند ماند حتا  به  این ها همیشه  توی تن کوه، 
دیر  دارد  ساخته اند،  اصلن  چرا  چه گونه  را  سوراخ ها  این  که  باشم  نداشته 
می شودها »چرا خب نمی روی توی ساختمان ـــ آخر ندیدم دولتوق را که برود 
داخل، راه می افتی سمت باجه ؤ دوباره شماره ی دفتر را می گیری اما تندی قطع 
می کنی ؤ شماره اوپراتور را وارد می کنی ؤ الو، »دفتر مرکزی خبرگزاری وردپرس، 
در خدمتم ـــ می گویی با مدیر بخش اخبارؤ گزارشات آسیایی مسیو دلتوق کار 
داری ؤ خوشحال می شوی اگر وصل کنند به ایشان، »گفتید با کی ـــ توضیح 
می دهی ؤ تکرار می کنی با دولتوق، »شما ـــ خودت را معرفی می کنی، »از کجا 
تماس می گیرید آقا ـــ باید فریاد بکشی اما نفسی کشیده می گویی من خودم از 
خبرنگاران وردپرس هستم، »آقا اشتباه گرفته اید ـــ و تندی قطع می کند، گیج 
می شوی حتا دوباره شماره می گیری اما بی نتیجه تمام شماره هایی را که به 
ذهنت می رسد می گیری پشت به پشِت هم اما کسی جوابی نمی دهد تا راهی 
جلوپاهات بگذارد، خودت را بارها معرفی می کنی ؤ می شنوی »لطفن حضورن 
به ساختمان خبرگزاری مراجعه کنید ـــ و همین، می بینی فقط داری دسته ی 
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ساک مسافرتیت را فشار می دهی، بی نتیجه، انگار دولتوقی نبوده انگاری تویی 
وجود نداشته ای برای شان، دوباره شماره می گیری اما هنوز بوقی به جهت پاسخ 
بلند نشده گوشی را می کوبی ؤ می زنی از باجه ی تلفن بیرون ؤ سمت ساختمان 
کرد  فکر  بشود  حتا  که  آنی  از  عصبانی تر  انگار  قدم  هر  توی  و  بدوی،  انگار 
»چه اتفاقی دارد می افتد ـــ که پا می گذاری توی ساختمان ؤ می بینی همه چیز 
برایت آشناست ؤ دلت آرام می گیرد، می مانی، نفسی کشیده به طمانینه می روی 
سمت کانتری که روش نوشته اطالعات، و می بینی دو مرد با آن لبخندهای 
کشیده منتظرند تا کمکی کنند، »بفرمایید قربان، فرمایش تان ـــ لبخندی در 
جواب لبخندهاشان باید تحویل داد تا خدای نکرده این فکر برای شان متصور 
نشود که آمده ای برای خرابی، می گویی که میم عین هستی خبرنگارؤ مسوول 
بخش خبری خاورمیانه ی خبرگزاری، اما یادت می رود بگویی خبرنگارؤ مسوول 
سابق، می گویی آمده ای برای دیدار با دولتوق با مسیو دولتوق، »فرمودید کی ـــ 
عرض کردم مسیو دولتوق، »نه نه فرمودید نام تان چه بوده ـــ و همچنان که 
نامت را می شنود، توی سیستمش چیزهایی می نویسد انگاری سرچ می کند که 
این تو کی هستی ؤ این مسوول کذا کی »فرمودید توی همین خبرگزاری کار 
اما چرا نگفتی که کار  می کنید ـــ بعله توی همین خبرگزاری کار می کنی 
می کردم، و بعد آن یکی که مخاطبت بود به دیگری می گوید تماس بگیردؤ 
آن دیگری شماره ای می گیردؤ بعِد مدتی همه ی آن چه را گذشته ست این چند 
دقیقه برای یکی دیگر آن سوی خط شرح می دهد، می پرسد که گفتید میم 
عین، درست ست، به سر تایید می کنی ؤ او برای آن سوی ارتباط موکد می کند 
بله بله میم عین بله، و دوباره تاکید می کند که بله مسیو دولتوق، و بله بله بله 
حتا می بینی که سری ؤ دستی تکان می دهد، و قطع می کند، رو می کند سمتت ؤ 
لبخندی حواله ات می دهدؤ می گوید  دودو می زنند،  می بینی که چشم هاش 
لطفن آن جا منتظر بمانید خبرتان کنم، می روی آن جایی که گفت ؤ می نشینی 
به انتظار، چشم می گیری به گیِت ورودی که بارها بارها صدها بار هزاران بار از 
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آن گذشته ای ؤ رفته ای سرکارت اما حاال منتظری که دولتوق بیاید از آن بیرون ؤ 
برسد این جا، می بینی که دسته ی ساَکت را گرفته ای به بازی، ولش می کنی که 
حس خفقان که احساس می کنی کسی دستش را گرفته روی خرخره ات دارد 
روی  می کشی  آزادست  که  یکی دستت  آن  با  می کشی،  می دهد، سر  فشار 
پیشانی ات ؤ به چار انگشِت کشیده دانه های عرق را می چینی ؤ می زنی کنار، 
نفسی عمیق می کشی ؤ سر می چرخانی به دیدِن »عجب ـــ اما می ترسی پاهات 
سست می شوند ؤ نمی شود آرام بگیری که اول صدا شنیدی ؤ مشخصن صدای 
قدم های کسانی از طبقات باال که ُگروم ُگروم از پله ها فرود می آمدند اما هرچه 
چشم دراندی ندیدی شان »ندیدن نداشت باید بو می کشیدی ـــ توی همین 
ندیدن بود که ترسیدم که توی نگاه ؤ صورت آن کسان که می آمدندؤ می رفتند 
بو ـــ  نمی شنوند »حتا  نمی بینند  انگار  انگارنه انگار که  نبود ؤ  تعجب  از  اثری 
چه بگویم، من اما بعِد گروم گروِم فرودآمدن هاشان دیدم که از هر طرفی آدم هایی 
کشیده ؤ محو انگاری از ورای ورق های عکِس رادیولوژی حرکت می کنند انگار 
که به خواب ست می بینم شان دارند سمت من می آیند ؤ هجوم می برند سوی 
دست هام تا بگیرندم اما می گذرند رد می شوند از من انگار که نبوده باشند یا که 
باز صدای  اما  اما خبری نمی شود ازشان هیچ هیچِ هیچ  نیستم که می ترسم 
گروم گروم هایی از طبقات اما چرا توی صورت هیچ کداِم این همه که پیرامونم 
بودندؤ می گذشتند جایی نبود برای ترس ؤ واهمه، جایی نبود برای یک تعجب 
خشک ؤ خالی حتا برای یک پرسش که آیا این مرد را نمی شناسیم ما، جایی 
نبود ؤ این می ترساندم، ناخودآگاه دیدم بلند شده ام ؤ ساک به دست افتاده ام 
قدم زدن که صداهاشان گروم گروم به سرسام دچار می کردم ؤ می دیدم جرات 
نگاه کردن سوی گیت را حتا ندارم، گرفتم سمت خروجی ؤ بی دلیل، بی دلیل ؤ 
بی قصِد آن که بدانم کجا می روم آماده شدم از ساختمان بزنم بیرون که شنیدم 
کسی نامم را خواند، برگشتم، در انبوه آنانی که محوؤ کشیده سالن را پرکرده 
از آن اطمینان که تا  از آن دو کارمند صدایم کردؤ حس کردم  بودند یکی 
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ساعتی قبل داشته ام حاال خبری نیست، برایش دست بلند کرده حتا لبخندی 
زدم ؤ زدم از ساختمان بیرون، و از ترس »ترِس چی ـــ از ترس هرچی اصلن 
وا می کردم ؤ می رفتم ؤ  راه  مردم  میان  از  به دویدن، همین جور  شروع کردم 
نمی دانستم کجایم، انگار که خواب باشم ؤ تنم عینهو اسبی سوارمرده هرکجا 
دلش خواست می بردم، از میان سرؤ صداهای خیابان صدای نفس های تنم را 
می شنیدم ؤ می دیدم تنم دارد عرق می کند، حواسم به خیابان نبود، فقط صدای 
نفس های تنم راؤ صدای سم ضربه هایی را که روی سنگ فرش طنین می انداخت 
به وضوح تشخیص می دادم ؤ توی خیالم انگار از میان انبوه درختان ؤ سنگ ریزه ها 
می گذرم، بوی تنم را می شنیدم که تندؤ تیز شامه ی هر کسی غیِر خودم را 
ممکن بود کور کند، بوی تنم را همراه سایه روشن هایی می دیدم که عینهو باد 
تندتر  شوند  آب  خیِس  پاهام  آن که  ترس  از  ساحل ؤ  کرانه ی  بر  می گذرند 
می کنند که ناگهان همه جا سایه شد، احساس کردم از زیر سایه های داالنی 
برگشت، سر راست  بعِد چند قدمی دوباره  نور یکهو رفت ؤ  می گذرم چراکه 
کردم ؤ دیدم ایستاده ام، می شنیدم حیوانم دارد به سم می کوبد روی سنگ فرش 
هی شیهه می کشدؤ سم می کوبد، که سر راست کردم ؤ دیدم ایستاده ام درست 
وسط حیاط اصلِی آکادمی سلطنتی هنر آن جایی که مجسمه ی بادبادک های 
فلزی هوا می رفت اما خبری از مجسمه نبودؤ یک فضای خالی را انگار فقط قاب 
گرفته بودند، احساس کردم از آن اطمینانی که تا ساعتی قبل داشتم حاال 
خبری نیست، یاد برج های دوقلوی نیویورک افتاد توی سرم که جای خالی شان 
بنا  برج  دو  جای  به  آن روز  یادگارِ  به  حوِض آبی  کرده ؤ  خالی تر  حتا  حاال  را 
کرده اند، تو گفتی نبودن مجسمه ی آنیش کاپور من را یاِد نبودن آن دو برج 
برج ها  که  ساعتی  آن  یاِد  امن ست،  خاکی  ارِض  این  کجای  آخر  انداخته، 
منفجرشده فرود می آمدند یاِد آن لحظه که هواپیماها یکی پِس دیگری گرفتند 
به کمرگاه ساختمان هاؤ فرودشان آوردند یاِد آن شعله ها که انگار از دوزخ امانت 
گرفته بودند شان یاِد مردهاؤ زن هایی که فرود می آمدند یاِد آن دقیقه افتاده 
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بودم که انگار زمین داشت فرود می آمد، آخر کجای این زمین امن ست اصلن 
کجای این لندن که نمی دانم، باید بروم آنیش کاپور را پیدا کرده بهش پیشنهاد 
کار بدهم، برای امن کردن این خاِک بی حاصل باید بهش پیشنهاد ساخت یک 
برج تازه را بدهم کنار ساختماِن ساعِت لندن کنار بیگ بن باید یک برج تازه ی 
دنیا  هرکجای  که  جوری  بیگ بن،  دوقلوی  بزرگ  بزرِگ  بسازد  آهنی آینه ای 
باید  کنم  امن  را  همه جا  باید  وارونه،  ببینی  درش  را  بیگ بن  بشود  بایستی 
خالف آمد هرچیزی که روی زمین ست کاری کنم، باید آنیش کاپور را ببینم ؤ 
بهش بگویم اگر این برج را نسازی وقتی هواپیمایی بگیرد به کمرگاه ساختماِن 
تا آن  بسازی  را  برج آینه  این  باید  ساعت چه طور می شود پس دوتاش کرد، 
هواپیما ؤ بیگ بن را درش وارونه دوباره منفجر کنی، باید کمک کنی به زمین 
وقتی که فرود می آیند، وقتی که هواپیماؤ بیگ بن فرود می آیند تو باید برجت 
را ساخته باشی تا معکوس تا وارونه شوند بیگ بن ؤ آن هواپیماؤ آن زمینی که 
برش قرارست فرود بیایند، تا وارونه بکشند سمت باالؤ باال ؤ به جای خاک روی 

آسمان فرود بیایندؤ محو شوند، باید روی زمین را امن کرد

هیکِل سایه
     اما هیچ کجای لندن امن نیست، نه بیگ بن نه ساختمان خبرگزاری 
ووردپرس نه این جا وسط حیاط آکادمی چراکه یکهو صدای پرهای پرنده ای که 
بال هاش را کشیده ؤ آماده ی پریدن ست توی سرم نشست ؤ یادم رفت آن جا که 
من شهید بوده ام، شنیدم که می غرد، صدای گام هاش توی سرم پیش می آمدؤ 
پس می رفت، زیر لبی انگار فقط به اوست که می گویم نجوا کردم من شهیدم ؤ 
یکهو سرم از انبوه به هم کشیدن بال هاؤ پرهای پرنده به دوار افتادؤ یک آن به 
فشاِر پاهاش تو گفتی پرتاب شدم عقب ؤ شنیدم که پرید ؤ صدای پریدنش از 
توی آسمان دورؤ گم شد، سرم از هرچه بودؤ نبود خالی شدؤ ناغافلی یادم رفت 
به آن کاغذ چارتاشده ی دوار، دست بردم از توی شورتم درش آوردم، خیس 
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داستان  یاد  ناغافلی  پام ؤ  پیش  کردم  پرتش  وا کردش،  از هم  نمی شد  بودؤ 
هیکل  اندازه ی  بود  گفته  حامله شد،  را  که شهیدش  آن روزی  افتادم  مادرم 
سایه اش زمین را خیس کرده بود آن روز، ای کاش بودؤ بهش می گفتم باشد 
مادر باشد تو شهید زاییدی اما هیچ کجای این زمین امن نیست ؤ نه من که 
تمام مردمان انگاری شهیدند حاال، هرکجای این ارِض نامیمون تنها شهیدست 
که زاییده می شود، و یک نگاهی انداختم به سنگ فرش حیاط، از بعِد آن روِز 
شهادت تا همین حاال هم دقت نکرده بودم که نیست که آن روز شهادتم همراه 
پرنده ام جان جان جان گفته بود ؤ رفته بود، دست بردم دِر ساک مسافرتیم را 
آبی رنگ شیث  از بسته ی  اول  را درآوردم،  تا دسته ی کاغذ  وا کرده ؤ هر دو 
یکی   یکی برگه های تایپ شده ی دوار را کشیدم بیرون ؤ مچاله کردم ؤ پیِش پام 
گذاشتمش زمین، هرکدام را کنار آن یکی ؤ انگار هیکل سایه ام را داشتم با این 
کاغذمچاله ها می ساختم، جای نبودنش را، اول از برگه های تایپ شده ی شیث ؤ 
بعد با ورق های دست نویس خودم، می خواستم هیکل سایه ام را بسازم ؤ آن جا 
را که سرش بوده انگارکه بهش شلیک کرده باشند پر کنم از رشته هایی که هر 

کدام از سر سایه ام شروع می شدند ؤ تا دورهای دور می رقصیدند 

روِح اشیـا
                 بهش می گویند روِح اشیا، یک چیِز تمامن طبیعی که ربِط مستقیم 

دارد به خطای باصره اما خب



پروژه ی دوار، صبح هشتمین روز از نوروزِ هزارؤ سیصدؤ هشتادؤ هشت
در رشت آغاز شد ؤ در پانزدهم آذر نودؤ پنج در روستای الشه انجام گرفت،

البته آخرین ویرایش هاؤ تغییرات کلی تا اواسط پاییز نودؤ شش ادامه داشته ؤ
نسخه ی چاپِی آن، روزهای نخستیِن زمستان آماده شده،

در این سال ها دوستان ؤ موافقان ؤ مخالفاِن معدودی
متن را شنیده اندؤ خوانده اندؤ پیشنهاداتی داده اند،

دوار حاصل دوستی آنان ست،
میثم علیپور.
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گرداب سیاه    سیامک هروی

بوی بهی    سیامک هروی

سیب را بچین    لیلی ناهیدی آذر

مجموعه داستان کوتاه

در من زنی زندگی می  کند  مژده شبان

الفبای   گورکن ها   هادی   کیکاووسی

روزی   که   مادرِ   سگ   شدم   نوشابه امیری

هلنا گذاشت و رفت   سانا   نیکی یوس

مردی آن وِر خیابان زیِر درخت   بهرام مرادی

خنده در خانه ی تنهایی   بهرام مرادی

مرثیه ای برای شکسپیر   شهروز رشید

آن زن بی آنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بی بی بوتول دزفولی   عزت گوشه گیر

روزی روزگاری رشت  مهکامه  رحیم زاده

داستانی برای مردگان   رضا نجفی

گرد بیشه   رضا مکوندی

کالغ های پایتخت   لیال اورند

ریچارد براتیگان در تهران   حامد احمدی



پشت چشمان یخ زده   نگار  غالمعلی پور

اما من حرفامو تو دلم می گفتم   فرامرز سیدآقایی

دو زن در میانه ی پل  نیلوفر شیدمهر

کافه در خاورمیانه  سعید منافی

اشک های نازی  رضا اغنمی

سیندرال بعد از نیمه شب   فرزانه گلچین

سوت  فریبا منتظرظهور 

داستانـ  ترجمه

رمان

سرای شابندر   محمد حیاوی، ترجمه ی غسان حمدان

پرنده شب  اینگه بورک بایر، ترجمه ی گلناز غبرایی

حرامزاده ی استانبولی   الیف شافاک، ترجمه ی گلناز غبرایی

گوآپا   سلیم حداد، ترجمه ی فرزام کوهسار

سودایی  جی ام. کوتسی، ترجمه ی محسن مینوخرد

مجازات غزه  گیدئون لوی، ترجمه ی فرهاد مهدوی

داستان بلند

آلتس لند  دورته هانس، ترجمه ی گلناز غبرایی

زن تخم مرغی  لیندا. دی. کرینو، ترجمه ی میم. دمادم

گنگستر   کالیو کاسلر و جاستین اسکات، ترجمه ی فریده چاجی 

تاریخ ـ پژوهش ـ نقد و نظر

نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی  جالل ایجادی

من و کوزه )شکل و ساخت داستانِی ترانه های خیام(   حسین آتش پرور 

رادیکال دهه ۷۰   مهدی یوسفی )میم.ئازا(

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران  اسد سیف

افسون زدایی از افسانه ها؛ نقد و متن شناسی رمان های معاصر ایران  جواد پویان

ــی،  ــله های هخامنش ــقوط سلس ــران و س ــه ای ــول ب ــراب و مغ ــکندر، اع ــالت اس ــروری برحم م

ــمی ــدون قاس ــده: فری ــاهی  گردآورن ــانی و خوارزمش ساس



واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران )مجموعه ی مقاالت(   آزاده دواچی

رساله یک کلمه  )ميرزا يوسف مستشارالدوله(  به کوشش باقر مؤمنی

در همسایگی مترجم )گفت وگو با سروش حبیبی(  نیلوفر ُدهنی

سایه های سوشیانت )منجی گرایی در فرهنگ خودی(  س. سیفی

ــزه  ــان جای ــده افغ ــق رحیمــی، برن ــی عتی ــار ســینمایی و ادب ــاره آث ــات و حقیقــت )درب ادبی

ــی ــر ُدهن نیلوف گنکــور( 

کتابی برای کتاب ها  اسد سیف

آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی  س. سیفی

ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ    محمدحسن  حسین ُبر

چهره ای از شاه  هوشنگ عامری

غــرور و مبــارزه ی زنــان )تاریــخ انجمــن زنــان فمینیســت در نــروژ از 1913(  الیزابــت لونــو، 

ترجمــه ی مهــدی اورنــد، متیــن باقرپــور

زنان مبارز ایران، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی  بنفشه حجازی 

شب پنجم، سعید سلطان پور  به کوشش هوشنگ انصاری

آن شی گائو، بودای پارسی   خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذ نجی(

کتاب سنج چهارم   رضا اغنمی )نقد و بررسی کتاب(

جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی    مسعود میرشاهی )نقد ادبی(

خرافات به مثابه ایدئولوژی درسیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد  علی رهنما

تاریخ غریب، خاطرات شاه نادر کیانی    به کوشش مسعود میرشاهی

بانگ نوروزی در پرده واژ ه ها    مسعود میرشاهی

نور مایل و سایه ها   نسرین ترابی )مجموعه مقاالت(

سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی   محمود کویر

هنر مدرن، نقاشی و عکس

سفر ایشتار به دنیای زیرین   نجوا عرفانی

من آنجا پشت خورشیدم  منصور محمدی )مجموعه عکس از طبیعت کردستان(

تازیانه بر باد  مژن مظفری

این است بدن من ـ مجموعه آثار هنر مفهومی  رضا رفیعی راد



کودک و نوجوان

بیژن و شیر زخمی   نیلوفر ُدهنی

نابغه ی کوچک   فریبا صدیقیم

لولو و جوجو  نرگس نمازکار

نمایشنامه

امنیت منحرف   فرناز تبریزی

ــار  ــه: مازی ــردآوری و ترجم ــن  گ ــای درـ بی ــتجوی فضاه ــدن: در جس ــازی، ب ــات، ب ادبی

ــواه هنرخ

طنز فارسی

لبخنــد از پشــت ســیم خاردار )داســتانک های علیرضــا رضایــی(   بــه کوشــش: هوشــنگ 

سدی ا

قلبــم ترانــه ی تکــرار اســت )گزیــده ی آثــاِر پرویــز شــاپور(  بــه انتخــاب: کامیــار شــاپور،  

فرنــاز تبریــزی

خاطرات

ــه کوشــِش:  ــاس منشی رودســری. ب ــح...  عب ــه صب ــه روشــنی اندیشــیده ام، مــن ب مــن ب

بانــو صابــری

گِذرعمر )خاطرات یک پرستار(   فرزانه جامعی

هی دلم می خواهد بخوابم  مهشید جهانبخش

زخم های بی التیام )خاطرات فرشته هدایتی(   فرشته خلج هدایتی

آرزوهای کال )در سه جلد(  فرانک مستوفی

روزی که پیر شدم  نوشابه امیری

ماال )در دو جلد(  محمد خوش ذوق

کتاب های عربی

باربودا )مجموعة قصص قصيرة(    سبيده زماني، ترجمها: علي حسين نجاد

أحُدهم يفَكـُر بماٍء أعمق    حمزه کوتی
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