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مقدمه

ظاهر به که شده، استسرهم تکههایی یا چیزها مجموعة  کتاب این
چیزهایی برایمن اما شاید... کوتاهشناختهمیشوند. داستان عنوان با
هستندکهدرلحظههاییبیانناپذیربهصورتکلماتبیرونزدهاند،وقتی
ازفکرهاوخیالها، بگیرم.مجموعهای را نتوانستهامجلوشان کهدیگر
خوابهاوکابوسها،خوابهاییکهدربیداریدیدهام،بیداریهاییکه
درخوابکشیدهام،ورؤیاهاییکهدرخوابداشتهام.همهواقعیتهاییدر
بدلجامةتخیل.تکههاییکهازمنکندهشدهوباشمایلهاییدیگربر

کاغذنشستهاند.آنهمدرستزمانیکهدیگرنمیتوانستمبنویسم.
صفحه صدها بار هر سوزاندن یا ریختن دور بار چهار سه از بعد 
دستنوشتةخاطرهوار،کهآخرینباِرآنپیشازترکایرانبود،وقتیدر
پاریسخواستمازنوبنویسم،نتوانستم.نمیتوانستم.هنوزازجایزخم
ازهستیامبود،خون دورریختنآننوشتهها،کهچونکندنتکههایی
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m کلمهای نوشتن داشت.حتی درد هنوز زخم بود. تازه هنوز داغ میآمد.
جایزخمراکههنوزبههمنیامدهبود،دردناکمیکرد.چیزیقویتر
ازمنراهنوشتنرابرمنسدمیکرد.صداییصامتدردرونممیگفت:
بنویسیکهچه؟آنهاییکهنوشتیبهکجارفتند؟بهزبالهدان؟بازبنویسی
کهبازروانةسطلآشغالشوند؟تاکیمیخواهیاینگونهزندگیاترا
چونزبالهبهآشغالدانیبیندازی؟واینصداذهنمرافلجمیکرد.جوابی
برایشنداشتم.اگربشودچنینگفتبهترومایسانسوردچارشدهبودم.
قفل یا نوشتن آمدنذوق بند بامشکل این و نوشتنپرهیزی. سندروم
قلم،کهبسیاریازنویسندگاندردوراننویسندگیخودتجربهکردهاند،
بهکلیفرقدارد.درستنقطةمقابلآناست.هزارگونهسخندردلو

لبخاموش...
شایدهمینمقاومتدردناکدربرابرنوشتنبودکهسببشدچیزهایی
کهبرمنگذشتهبوددردرونمرسوبکنندویکجاوبیهوا،درقالبقصه،
ازسرتاته،ونهدربیداریکهدرخوابوکابوس،همچونگونهایتجلی،
بیهیچاختیاریاتالشوتفکر،همراهباناموعنوانشان،برمنظاهر،
توفاندرجزیرةمورچهها،وطرحصورتی.که زایمان، یاعارضشوند:
برخاستمویکنفسهرسهرابرکاغذگذاشتم.سپسدرخشندهخانمبود
کهدرخوابآمدامادربیداریشکلگرفت.بعدهاکهبهاشانفکرکردم،به
نظرمآمدکهفکراصلیهمهشانبهصورتتصویرهاییبیشکلازقدیم
درذهنمبودهکهاکنونقالبخودرایافتهبود.هریکازاینداستانها
ردپاییخاصراپیگرفتهوچونعلفهرزهگسترشیافتهاست،انعکاسی
امواجکشوقوسمییابند. با ازتصویرهاییمبهمومواجکهخزهآسا

تصویرهاییازجانهایجزیرهایزنان،وهممردانیکهدرمناند.

سالی دوازده ده نوشتهها این درآمدن نوشته به میان زمانی فاصلة
میشود.از1984تا1996.اماتاریختمامشدنآنهاتاهمینامروزادامه
بودهاند. اضافه و تغییروحذف امروزدستخوش تا و است.مدام یافته
دگرشدنیمدامکهخوددلیلیشدبرایسپردنشانبهچاپ.زیرامیدانمتا

زمانیکهمنتشرنشوندجنینواربهمنچسبیدهاند.
باوجودفاصلةزمانِیدرازیکهمیانایننوشتههاهست،امانمیدانم
ازکیوچهگونهوبراساسچهضرورتیگوییهمیشهدرمنبودهاند،
حتیپیشازحضورخودمدرجهان.واگرنهدرقالبکلمات،کهدرهیئت
رویدادهاوجانهاوجهانهاییکهچهبساپیشازمنبودهاندودرمن

ادامهیافتهاندوشایدتابعدازمنادامهیابند...
شایداکراهازعریانکردنروحدرجمع،پرهیزازلورفتنرازدربرابر
چشمانغریبه،حضورناآگاهمحرمونامحرمدراعماقدوردستوتاریک
ذهن،سببشدهکهبیشازسیوششسالدستنگهدارموایننوشتهها
رامنتشرنکنم،امادراینمدتآنهادستازسرمبرنداشتهاند.همهجا
رویدوشمسواربودهاندودراینکوچکولیانةدائمیامازجزیرهایبهجزیرة
دیگر،بامنآمدهاند-وکوچگرانخوبمیدانندکهبارهرچهسبکتر،کوچ
سهلتر.پساکنونبرآنشدهامکهاینبارداریوبارکشیرابهانجام
رسانمواینجهانجنینیراکهبهمنوصلاستوازمنتغذیهمیکند
ازخودجداکنم.باسپردنشبهچاپبندنافشراازخودببرموسرنوشتش
رابهخودشواگذارم.زایمانیدیررس،اماناگزیر.باانتشاراینتکههاکهاز
هستیخودمکندهشدهاند،آنهارادربرابرچشمهایدیگرانمیگذارمو
برایهمیشهازخوددورمیکنم.ازمالکیتشان،ازوزنشانرهامیشوم.

بارسفرراسبکمیکنم.پردههایپنهانراپارهمیکنم.
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m و درز و پستوها و حفرهها هنوز چندان. نه میشود؟ عریان روحم 
شکافهابرایپنهانشدنبسیارند،هنوزبساکسانکهمیتوانپشت
داستاننویس برای نوشتن،تالش برای پناهگرفت.تالشمن سرشان
بودن،یاشدن،نیست.بلکهتالشبرایجلوگیریازسرریزوفوراناست.
برایسردکردنگدازههایسوزاناستکهدرونآتشفشانیسردوخاموش
درغلیاناند.بازکردندریچههایسداستتاسیلبهیکبارهبیروننزندو

ویرانیبهبارنیاید.
مافاصلهایاستمیاندوعریانی.عریانوخالی بهگمانمزندگی
میآییموعریانوخالیمیرویم.درفرصتاینفاصله،اندیشناکعریانی
خویش،وراندهازبهشتجنینی،تاوقتیکهبامرگبازبرهنهشویم،مدام
درسترعورتمیکوشیم.حجاببرسرحجابوجامهبرسرجامه.با
آموختههاواندوختهها،بالقبهاونسبها،بامقامهاومالها،بارنگهاو
ریاهااستتارمیکنیم،زیرباراینهمهپوششوپوشیدگیَخموُخردوخفه

میشویم.تاِکیهمهراتکهتکهیایکجافروریزیم.
ومگرمرگچیست؟جزرسیدناستبهحدعریانی؟نهایتیبیانجام
کهبابدایتیبیآغازهمزمانمیشود-کهدربیزمانیهمهچیزهمزمان
است،هفتسالگانباهفتهزارسالگانسربهسراند.بامرگهمةجامهها
وحجابهاازصورتوجانفرومیریزد.ازنوبهعریانیوسبکیتولد
برمیگردیم.ازنهایتبهبدایتمیرسیم.از»پسازهیچ«،به»پیشازعدم«
وصلمیشویم.دراینمیان،آنهاکهجرأتعریانکردنروحخودرادارند،
کهترسوپروایداوریرارهاکردهاند،کهغوطهزندراعماقذهنوضمیر
خودصدفهایخودرامیشکافندتامرواریدجانخودرابیابندوبهجهاننثار
کنند،بهدردولذتیوصفناپذیردستمییابند.لذتیکهدرهنرودرآفرینش

استودردیکهدرازخودکندهشدنودیگرشدناست.کههرعریانیروح،
هرآفرینش،نوعیکندنوجانکندناست.نوعیمرگوجداییاستکه
دردمبهتولدیدیگر،بهپیوستنیدیگر،وبهدگرشدنیدیگرمیرسد.واین
هنرآفرینشاست.مداممردنوباززندهشدن،گسستنازخویشوتداومدر

جانهاوجهانهاییدیگر.مدامدیگرشدن.
میبینمدرفاصلةحضورمدراینجهانبساچیزهاکهدیدهوندیده،
شنیدهونشنیده،وکردهونکردهام،کههمهراچونالواحیهودیانسرگردان
درتابوتهایمهرمومشدهمدفونکردهوباخودبههرجاکشاندهام،تاحد
فرسودگی...اکنونکمرمزیربارحجبهاوحجابهاخممیشود.سنگین
وکندوَلختمیشوم.بایداینپردههاوپوششهاراورقورقازخودکنار
بزنموتکهتکهفروبریزمتابرایرسیدنبهبینهایتتازهعریانوسبک

شوم،واینهمدلیلیدیگربرایبهچاپسپردناینها.
درتحققموجودیتاینکتاببایدازمهربانیدوستنویسندهومهندسم
شیوافرهمندرادیادکنمکهباحوصلهایناشیازتخصصودوستیمسافررا
کهسالهادرفراموشخانةبرنامةکامپیوتریازردهخارجشدهایمدفونبود،
ازسراپردةعدمبیرونکشیدوباانتقالبهبرنامةوردبهآنسروصورتوجود
بخشید.کاریبهراستیمعجزهآساکهجزاوکسیازعهدهاشبرنمیامد،
شیواالبتهنگاهویراستارانةخودرانیزازآنهادریغنکرد...اینکتابهمچنین
است جانیام دوست ف.، هنرمندم دوست دلانگیز دلدادنهای مرهون
کهاینداستانهارا)وقتیدرحصرمخزنکامپیوترجاخوشکردهبودند(،
صبورانهخواندومصّرانهمرابهبیرونکشیدنشانمتقاعدوحتیمجبور
کرد،وباطراحیهنرمندانةجلددرساختفیزیکیآنحضوریافت،هرچند
کهخودبهطرزیغریبدراینکتابحضوردارد.همچنینسپاسهایمرا
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زایمان

همهمةجمعیترامیشنومکهپشتدراتاقمنتظرند.همةدوستانم،همة
خانوادهام،وخیلیهاکهنمیشناسم،اماچشممراکهمیبندمصورتشان
تویذهنمنقشمیبندد.سرمگیجمیرودوچهرةآدمهاتویگیجیلزج
سرممایعمیشوندوکشوقوسمیآیند.کلههایگردودراز،دهنهای
تنگوگشاد،سبیلهایباریکوپهن،ابروهایپایینوباال،چشمهای

بیرونزده.همهمنتظرند.همهنگرانند.نگرانمن.
صدایبعضیشانرامیشنوم.صدایبعضیشانرامیشناسم.این
یکیصدایپدربزرگپدریاماستکهداردبهپرستارفرمانمیدهد.
حتمًاباهمانُجّبهایآمدهکهازظلالسلطانخلعتگرفته.حتمًاشمشیرش
راهمکجکیمثلتصویرشبهکمرشبسته.مادربزرگمادریامباچادر
سفیدداردآنگوشهنمازمیخواند.هیکلشتویچادرنمازکوچکوالغر
است.صدایسینهایشرادرمیانپچپچةدعاهایشمیشنوم.میدانم

برایبهانجامرساندنموجودیتعینیاینکتاببهنشرمهریدرلندنو
مدیرروشنبینآن،هادیخوجینیان،تقدیممیکنمکهپناهگاهیاستبرای
کتابهایتبعیدیوازهمهجاراندهودرپیلةحذفوحصرماندةنویسندگان
اینکولهباررابهدالیل»ارشاد«یبه ایران ناشراندر ایران...کهوقتی
ناگزیربهمنپسدادند،اوبودکهبهنشرآنهمتگماشت،وباتفاهمی
سخاوتمندانه،نمونهایازمداراوهمفکریناشریحرفهایرابهمنعرضه
داشت،تاپایاناینکارسرآغازیکدوستیباشد.واینسپاسنامه،همچون

همیشه،بییادآوری»لطفدائم«برادرودوستمتورجکاملنمیشود.

نازیعظیما
چهویچیس،مریلند
اکتبر2020)آبان1399(
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m کهداردبرایمننمازمیخواند.نمیدانمچهنمازیاست.نمازمیت؟نماز
وحشت؟نمازتوسل؟وقتیبهرکوعوسجودمیرودمفصلهایزانویش
جرقجرقصدامیدهد.پدربزرگپدریامیکپایشراجلوگذاشتهودارد
بلندبلندتوماریرامیخواند:»من،محاسبالملک،پسِرفالنپسِرفالن
پسِرفالنپسِرفالنپسرلطفعلیخانزند،ازگرکانبهاصفهانآمدم...«.
با بارنگپریده،چشمانبلوطی،گونههایتورفته،و لطفعلیخانزند
لباسشکار،گوشهاینشستهوداردیکبوتهگلداوودیمیکشد.گاهی
اوقاتازتویچشمخانهاشدوتیلةگردپایینمیافتدواودستازنقاشی

برمیداردتاآنهارابردارد.آنهارابرمیداردوسرجایشانمیگذارد.
پدربزرگمادریاملباسفرنگیپوشیدهوکالهفرنگیبهسردارد.دارد
ازموکالنشدفاعمیکند.طولوعرضاتاقرامیرودومیآیدوالیحة
دفاعیراتقریرمیکند.شاگردانشهمانطورکهدنبالشمیروندومیآیند
حرفهایشراتحریرمیکنند.پزشکیبالباسسفیدوآمپولیکهبهدست
داردمیانآنهاست.یواشیواشخودشرابهاومیرساند.آمپولخالی

است.تویشهواست.
پدربزرگپدریامجلویتمثالظلالسلطانزانوزدهوداردمینویسد...
توبره توی و کردهاند خالی را صندوقها همة حکومتی گزمههای
ریختهاند.سایةهیاکلشانتویتاریکیشبباتوبرههاییکهبهپشتشان

گذاشتهاندمثلاشباحگوژپشتشبانهرویزمینلیزمیخورد.
مادرمداردمژههایشراریملمیمالد.رویپیشانیاشیکطرةزلف
رامثلدمعقربکجکیگذاشته.میخواهدوقتیبرایتبریکتولدبچهبه

سراغشآمدندخوشگلومرتبباشد.
را پدرم پاهای صدای شدهام. پنهان کهنه صندلی یک پشت من

پدرم پای صدای کردهام. حبس را نفسم میگردد. دنبالم که میشنوم
عصبانیویأسآلوداست.صداینفسهایمادرمرامیشنوم.نفسهای

مادرمپیروزمندانهاست.ازصدایپایپدرممیترسم.
بیرون را یادداشتی آفتابه لولة توی از زندان مستراح در جوان زن
میکشد.میخواند:»شوهرتراامروزصبحکشتند«.صدایتیربارانتوی
سرممیپیچد.تویسرزنتوفانمیگیرد،اماصورتشنبایدبارانیباشد.

نبایدبفهمندکهفهمیدهاست.
دوتاشان دارند. سبیل همهشان شدهاند. جمع هم دور جوان چند
عینکیاند.زیربغلشانپرازکتاباست.دارندتندوداغبحثمیکنند.
بعضیازکلمههاشانتویگوشممیپیچدوزودمیپردوجایشرابهکلمة
بعدیمیدهد.دیکتاتوری.کارگر.حزب.پرولتاریا.لیبرالیسم.امپریالیسم.
بورژوازی.قدرت.رهبری.راهرشد.تظاهرات.تشکل.کمپرادور.دموکراسی.
فقیه.افیون.تروتسکی.اسالم.انقالب.جهاد.آرمان.مسلحانه.اردوگاه.کار.

حکومت.داروین.میمون.
صدایتارراکهازآنسرجنگلشنیدممسحورشدم.بهدنبالصدا
کشیدهشدم.رفتمتاآنسرجنگل.میمونهارادیدمکهآتشروشنکرده
بودندوتارگوشمیدادندوحالمیکردند.هنوزمسحورصدایتاربودم
کهچیزیازپشتسررویمپرید.بهزورلباسهایمراپارهکرد،تنشکه
بهتنممیخوردزبروپشمآلودبود.شایدیکیازمیمونهابود.شایدخود
تارزنبود.شایدآدمبود.مثلخروسهاییکهرویمرغهامیپرندرویم
پرید.ازپشتسرافتادرویم.صورتشراندیدم.تازهاگرروبرویمبودبازدر
آنتاریکیودرآنانبوهیجنگلچیزینمیدیدم.بعدبهخوابرفتم.یا

بیهوششدم.نمیدانم.
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m اینهارابهف.نگفتهام.بههیچکسدیگرهمنگفتهام.بهف.گفتم
ازمیوههایجنگلیخوردهامومسمومشدهام.بهف.گفتمنطفةبچهرااز
بانکخریدهام.اصرارکردشمارةبانکیاشرابدهم.برایاینکهمشکوک
نشودشمارهایمندرآوردیدادم.نمیدانستممیرودوپیگیریوتحقیق
میکندتاتهوتویاصلونسببچهرادرآورد.اماآنشمارهمالپدربچةمن

نیست.پدربچةمنیکیازهمانمیمونهاست.
همهشاننگرانمناند.میدانم.برایمناستکهپشتدراتاقجمع
شدهاند.صدایتارمیآید.ازدوردستمیآید،ازآنسویجنگلها،ازروی
نارگیلعرق توی آتشجمعشدهاند، دور میمونها میمونهامیگذرد،
میخورند،باصدایتارباالوپایینمیپرند،زوزهمیکشند،دستمیزنند،

حالمیکنند.
نارگیل توی از بسته. را است.چشمهایش تارزنتویحالخودش
عرقمیخورد.تارزنگریهمیکند.صورتشغرقاشکوعرقاست.بوی
عرقشحالمرابههممیزند.تمامصورتشپشمآلوداست.موهایشبلند
است.تازیرزانو.دستهایشپشمآلوداست.ندیدهبودممیمونبهاین

خوبیتاربزند.
تویاتاقهیچکسنیست.فقطف.پیشمناست.ازانتظارخسته
است.میدانم...چهکنم؟مگردستمناست؟منهممثلاومنتظرم.مثل
بقیه.مثلهمه.زاییدنکهبهاختیارآدمنیست.خودشبایداتفاقبیفتد.
آرامآرام.نهماهکهتمامشد،بایدمنتظردردبشوی.وقتیدردگرفتمعلوم
استکهموقعشاست.تازهآنموقعهمدستآدمنیست.بچهخودش
میآید.جلویشرانمیشودگرفت.خودشمیآید.امامالمنفرقدارد.
باید فقط است. است.موقعش روبهراه نمیآید.دکترمیگویدهمهچیز

منتظردردبود.
منمنتظردردم.میدانمدردهولناکیاست.امامنتظرشهستم.خبری
ازدردنیست.دکترگفتهاگردردنیایدبایددردمصنوعیداد.چیزینیست.
آمپولدردراآرامآرامبهبدنتزریقمیکنندوبعددردشروعمیشود.من
نمیخواهم.میخواهمهمهچیزطبیعیباشد.زایمانزودرسنمیخواهم.

همهچیزبهموقعخودش.میگویممنتظردردمیشوم.صبرمیکنم.
میدانمکهف.خستهشدهاست.میدانمکهپشتدراتاقهمهبهانتظار
مناند.صورتهاتویسرمقاطیمیشوند.صداهابههممیریزند.سعی
میکنمتویهمةاینصورتهاصورتپدربچهراپیداکنم.نمیتوانم.
پیدایشنمیکنم.چیزیازاوبهیادنمیآورم.ف.نگراناست.بااوحرف
نمیزنم.اماتویدلمجوابشرامیدهم.»میدانمچرانگرانی.میترسی

نکندسربچهبالییآمدهباشد«.
ف.ازهماناولنگرانمنبود.تافهمیدباردارمفوراًرفتوازطریق
شمارةبانکتهوتویکاررادرآورد.میگفتفهمیدهکهپدربچهازیک
نسلمنحطاست.مقصودشاینبودکهازنظرژنتیکیازنژاددرستو
حسابینیست.»یکیدوبچةاولشمردهاند.خودشهمکوتولهوپشمآلود
است.شایدازنژادمیمونباشد.توینگاهشهیچموجیازهوشجاری
نیست.درپروندهاشبهجزناممادراسمورسمخانوادگیدیگریندارد«.
همانموقعف.بهمنگفتکهاینبچةبیاصلونسبراسربهنیستکنم.
نمیتوانستم.بهخودمگفتم»چهبهتر.حاالکهپدرشراکسینمیشناسد
بچهدیگرفقطمالمناستوکسینمیتوانداوراازمنبگیرد«.وبهف.
گفتمکهبچهرامیخواهم.ف.پیشنهادکردحاالکهاینطوراستالاقل
بچهراازهماناولزیرنظردکتربگذارم.بهدکترگفتم:»اینآخرینامید
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m مناست.اینبچهراباهزاربدبختیآبستنشدهام.تازهگویاپدرشهم
ازنژاددرستوحسابینیست.شایدنطفهاشضعیفاست.شایدمریض

است.بههرحالبایدکاریکنیدکهبچهبماند«.
دکتردستوردادهشتماهراهنروم.تماممدتخوابیدم.ازهماناولتوی
رحممدستگاهیگذاشتندکهجنینتویآنرشدمیکرد.دستگاهبارشد
جنینوبابزرگشدنرحمبزرگمیشد.فرقشبارحماینبودکهوضع
جنینرادستگاهرصدمیکردورفتهرفته،مثلتخممرغ،پوستهایآهکی
دورجنینمیبستتابچهباهیچضربهایآسیبنخورد.شکممروزبهروز
کهبزرگترمیشدسفتترهممیشد.ومنمیدانستمکهاینازپوستة
آهکیایاستکهداردتویرحممودوربچهسفتمیشود.دکترمیگفت
»درعوضتوتنهازنیهستیکهبچهاترااینجوریبهدنیامیآوری«.در
تمامتاریخزایماندرکرةزمیننهپیشازمنونهبعدازمن،هیچزنیاین

جورینزاییده.میگفت»حاالهمةدنیانگراناینزایماناند«.
برایمنچهفرقدارد.منمیخواهمبچهبهدنیابیاید.بچهامرابغل
اولشخیلی ازپستانخودم.میدانمکهشیردادن کنم.شیرشبدهم.
دردناکاست.سرپستانزخممیشود.خونمیآید.روزهایاولکهبچه
میمکدشیرباخونقاطیاست.بعدازهربارشیردادنبایداشکیراکه
ازدردتویچشمتمیچرخدپاککنی،زخمنوکپستانراپانسمانکنی
وتاگرسنهشدنبچهصبرکنی.بچهکهگرسنهمیشودفقطمیخواهد
بمکد.بهتومیچسبدومیمکد.اوکهنمیفهمدکهداریدردمیکشی.

نمیفهمدکهشیرشباخونقاطیاست.
رفتهرفتهزخمسرپستانخوبمیشود.پوستشکلفتمیشود.دیگر
دردنداری.شیرازهزارچشمپستانفوارهمیزندوسروصورتبچهرااز

شیرخیسمیکند.لباسهایتراخیسمیکند.تویگلویبچهمیجهد.
بچهبایدتندوتندبخورد.میخورد.میخورد.میخورد.

کافی فقط بلدم. را بچهداری فوتوفنهای همة تقریبًا من خوب.
استبچهداشتهباشم.چرادردنمیآید؟حاالدیگرآرزویدرددارم.دکتر
میگویدبدوندردنمیشود.بایددردمصنوعیداد.دردمصنوعیرابهبدنم

فرومیکند.
حسمیکنمچیزیداردمیآیدوسطپاهایم.وحشتمیکنم.نکنددارم
میزایم.یادممیآیدکهبایدزائوراپیشاززایمانتنقیهکرد.مرانکردهاند.
نکندازفشاربچهکثافتبزنم؟ف.میگویدپسحاالکهدردنمیآیدخودت
زوربزن.میترسمزوربزنم.اگرکثافتبزنم؟بایدجلویخودمرابگیرم.یک
چیزیوسطپاهایمگیرکردهاست.ف.بهآندستمیزند.منهمدست
میزنم.یکجسمسختاست.مثلسرتخممرغ.امازبرتراست.بیشترمثل
نارگیلاست.رویشپشمهایزبردارد.دردنمیآید.دکترمیگویداگردرد
نیایددرستنیست.نمیشود.فخستهشده.میگویدکمیدیگرزوربزنتا
همهاشبیایدبیرون.اگرزوربزنموکثافتکنم؟ف.میگویدحتمًاسربچه
استکهداردمیآید.بایدکمکشکنیمکهگیرنکند.ف.دستشراالی
پاهایممیکندوازمیانپاهایمیکجسمبیضیپشمآلوددرشترا،بهاندازة
یکنارگیل،بیرونمیکشد.سردیگرنارگیلکهتویشکممبودسوراخ
است.بهیادتخممرغهاینقاشیهایکارتونیمیافتمبعدازاینکهجوجه
ازتویشانبیرونآمدهاست.ف.توینارگیلرا،یاتویتخمرا،نگاهمیکند.
دستشراتوینارگیلمیکند.چشمانمرویحرکاتدستشمیدود.منتظرم
کهبچهرابکشدبیرون.دستشخالیاست.نارگیلخالیاست.ف.مأیوس
نگاهممیکند.بچهنیست.یادنقاشیهایکارتونیمیافتم.میگویمحتمًا
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m خودبچه،مثلجوجهمرغها،نارگیلراسوراخکرده.حتمًاتویشکمماست.
رحمممثلیکحفرةگشاد،مثلیکغارسنگی،بازماندهاست.ف.دستش
رامیکندتویرحم.ازتهغارچیزیرامیگیردوبیرونمیکشد.دستشرا
جلویچشممبازمیکند.بچهاست.بچةمناست.صورتف.درهمرفته
است.میگوید:»ازاولشمیدانستمکهاینبچةدرستوحسابینیست.
بچهایکهپدرشمعلومنیستوتازهجدوآباءاشهممعلومنباشد«.با
چشمانمسؤالمیکنم:»مگرچهشده؟«میگوید:»نمیبینی؟بچهبهاندازة

کفدستمنهمنیست«.
کفدستشراجلویچشمممیگیرد.بچه،مثلعروسکپارچهای
باز باز صلیبوار دستهایش سرخرمن، لولوی مجسمة مثل است، لق
است.پاهایششلوآویختهاست.سینهاشنامرتبباالوپایینمیرود.از
دهانشمایعبیرنگیبیرونمیریزد.چشمانشبستهاست.گهگاهسرش
محکمتکانمیخورد.چشمانشنیمهبازمیشود.ازالیچشماننیمه
بازشسفیدیچشمانشبیرونمیزند.وبعدیکنفسعمیقمیکشد.
مثلیکآهطوالنی.ف.میگوید»معلوماستکهبچهناقصالخلقهاست.
بایدازشرشراحتشوی.بهچهدردمیخوردیکبچةناقصعقبافتاده؟

تاآخرعمرذلهاتمیکند.«
بهبچهنگاهمیکنم.سعیمیکنممهرمادریراحسکنم.ف.دوباره
کفدستشرازیرچشمممیگیردوبانفرتبهبچةتویدستشنگاه
میکند.بانگاهمیپرسم:»چهطوری؟«وسرمرابرمیگردانموچشممرا
میبندم.امامیفهممکهف.چهمیکند.دارددستشرارویدهنبچه
میگذارد.وبعد،بچهراکهمثلعروسکپارچهایلقمیخورد،میاندازد
تویسطلآشغال.منناگهانبرمیگردم.تویسطلرانگاهمیکنم.»اگر

بچههنوززندهباشد؟اگربچهناقصنباشد؟شایدفقطزودرساست.شاید
فقطبایدگذاشتشزیردستگاه.شایدفقطبایدبهاشهوارساند؟«

ف.سرشراتکانمیدهد.میگویددیگرکارتماماست.تویسطل
رانگاهمیکنم.هنوزازکناردهنبچهمایعبیرنگجاریاست.نکندکه

سفیدةتخماست؟
سینةبچهگهگاهباالوپایینمیرود.امادیگرصورتشنمیپردوالی
چشمشنیمهبازنمیشود.»اگربچهناقصباشدبهاینترتیبچندماه
بیشترزندهنمیماند«.ف.میگوید:»شایدچندماه،شایدیکسال،شاید

همتاآخرعمرتو«.
»امااگربشودشیرشداد،بزرگشکرد،راهشبرد،حرفزدنیادش

داد...شایدفقطجثهاشکوچکاست.شایدفقطقدشکوتاهاست.«
تردیدها این حتمًاهمة بهخودممیگویم رفته. ف.حوصلهاشسر
دستم درمیآورم.کف آشغال ازسطل را بچه است. مادری مهر نشانة
است. لق پارچهای عروسک مثل بدنش میکنم. نگاهش میگذارم.
چشمانشبستهاست.بهیادعروسکیمیافتمکهدربچگیداشتم.کههر
وقتمیایستاندمشچشمانشبازمیشد.بچهرامیایستانم.لقمیزندو
یکبریمیافتد.دیگرسینهاشباالوپاییننمیرود.فقطیکعروسک

پارچهایاست.بهاندازةکفدستم.
میدهمشبهف.دیگرنمیخواهمبدانمف.کجامیائدازدش.بهغار
سنگیرحمممیاندیشم.فکرمیکنم»تمامشد؟زایمانتمامشد؟جمعیت

رفتند؟ف.کجاست؟«
همهجاساکتوخالیاست.جزسفیدیدیوارهایاتاقهیچچیزتوی
سرمنیست.کهبهیادمیآورمتمامنشده.مگرنهاینکهبعداززایمان
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m بایدبهانتظارجفتماند؟منتظرمیمانم.صبرمیکنم.تنهاهستم.همهجا
ساکتوخالیاست.بهناگاهخونوجفتازمنبیرونمیزند.داردمیریزد

بیرون.همهچیزداردبیرونمیریزد.
جمعیتدارندبرمیگردندبهخانههاشان.مغازههابازشدهاند.مردماز
بازارهاخریدمیکنند.ماشینهاپشتچراغهایقرمزوسبزمیایستندو
میروند.عدهایمهمانیمیروند.عدهایازسرکاربرمیگردند.همهچیز
مثلهمیشهاست.سینماهاشلوغاست.رستورانهاپرازمشتریاست.
تویخانههاخانوادههاحرکتمیکنند.غذاهاازتویدهانهابهمعدهها
فرومیروند.رختخوابهابههممیریزند.رختخوابهامرتبمیشوند.
دردمیکشند.چراغهای مادرها میآیند، دنیا به بچهها بیمارستانها در
نئونفروشگاههاچشمکمیزنند.آدمهاحرفمیزنند،روزنامهمیخوانند،
تلویزیونتماشامیکنند،بارانمیگیرد،آفتابمیشود،رودخانههاجاریاند،
موشهادردهلیزهایزیرزمینیمیدوند،اتومبیلهابوقمیزنند،بانکها
پولمیدهند،دربیمارستانهامادرهادردمیکشند،دربیمارستانهابچهها
بهدنیامیآیند،بچههادستمادرهاراگرفتهاندوسربههواراهمیروند.

بچههامدرسهمیروند،بچههاادارهمیروند،بچههابازیمیکنند،بچهها
بهجنگمیروند،بچههاروزنامهمیخوانند،بچههاروزنامهمینویسند،بچهها
حرفمیزنند.بچههاقصهمیگویند.بچههامیخوابند،بچههامیمیرند.

منچسبیدهامبهرختخواب.منتظرمتاجفتباهمةآتوآشغالهایش
بیرونبریزد.منتظرمتاخونتیرةجفتبیرونبریزد.منتظرمتاخونبند

بیایدوبلندشوم.خونبندبیایدوبلندشوموبروم...

ُمسافر

راهمیافتم.حالتکسیرادارمکهازکسیجداشدهباشد.کهمسافری
رادرایستگاهقطاریبدرقهکردهباشدومسافربهسویشهرشبازگشته
باشدواینکسایستادهورفتنقطارراتماشاکردهباشدتاسرانجامدیده
باشدبرسکویقطاریکهرفتهوگذشتهجزاوویکدومأمورقطارکسی
نماندهوباخودفکرکردهباشدشایددرایندیارهارسمبدرقةمسافران
سالهاستبرافتادهواوبیخبرماندهاست.واحساسکندنظیراینصحنه
را،صحنةرفتنمسافررا،درچهبسیارایستگاههاوفرودگاهها،ودرچه
بسیارشهرهاوکشورهاوقارهها،دیده،ودیدهکهمسافررفتهوگذشته،اما
بازهمانحالخالیشدگیوجاماندگِیپسازرفتنمسافرراحسکند،و
قطارکهدوروگمشود،برگرددوتمامطولطوالنیسکورابپیمایدوخود
رابهشلوغیایستگاهبرساند.درمیانغوغایآدمهاوفروشگاههاوکافهها
وکاالهاپرسهبزندتامگرازحسگمکردگیوگمگشتگیاشغافلشود،
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m برایمنصرفکردنخودجلویویترینمغازههابایستدوبیآنکهخیال
خریدداشتهباشدبادقتووسواسنامکاالهاوقیمتهاونرخحراجهارا
بخواندوباهممقایسهکند،بهدرونفروشگاهیفروبرودولباسهارا،همة
اندازههاورنگهاومدلهارا،وراندازکندورویتنشبگیردوجلویآینه
امتحانکندووقتیفروشندهچونصیادیدرپیصیدخودرابهاوبرساند
وبالبخندیساختگیوتوجهیبازاریبپرسدکه»چهطورمیتوانمکمک
کنم؟«اوهمانرنگومدلیرابخواهدکهمیداندوجودنداردوفروشنده
مأیوساماباخوشخدمتیبگوید»میرومببینماگردرانبارازآنهست«،
دارند برگرددوبگویدمتاسفاست،واصرارکندکه»اگرخانممیل و
میتواننداینیکیراامتحانکنند.جوانانهتراستوبهاشانبیشترمیآید«،
واوطفرهبرودکهنه،ومتشکراست،وحیفشد،امافقطوفقطهمین
رنگوهمینمدل.وفروشندهرادستخالیجابگذاردوبیرونبزندتاباز
سرشرابهفروشگاهدیگریگرمکندوبازببیندمیانآدمهاوفروشگاهها
وکاالهاانگارداردکسیراکههماکنونبدرقهکردهورفتنشرابهچشم
دیده،میجوید.حالتدوگانةفرارازآنچهدرآنحضورداریوتمنای
دردناکحضورکسیکهغایباست.همةلباسفروشیهاولوازمآرایش
فروشیهاوکیفوکفشفروشیهاوغذافروشیهاراگشتهوگشتهباشد
ودرهیچکدامآنچیزرا،آنکسرا،پیدانکردهباشدوحتیدیگرندانسته
باشدکهبهواقعدنبالچهمیگشتهوازخودپرسیدهباشدآیابهراستی
چیزیازاوگمشده؟آیاچیزیازاوکمشده؟آیاپیگمکردهایمیگشته
کههرگزوجودنداشته؟آیامیشودکسیچیزیراکههرگزنداشتهگم
کند؟چیزیمثلعطریپریده،مثلخوابیدیدهوپیشازبیداریازیاد
رفته،مثلعکسیدرآبافتادهوآبگذشته،مثلآوازیدربادخواندهو

بادوزیده.مثلخاطرةچیزیکهشایدیکبارآنراداشته.یکبار،در
گذشتههایدور،درپیشازتاریخ،پیشازآنکهکسیگفتهباشد»ُکن«،
وپسآنگاه»یکون«.پیشازهبوطآدموحوا،آنراداشتهوگمکردهو
بعد،بهمکافاتآنغفلتوجهالت،آنبیحواسیوناسپاسی،مجبورشده
مانندقصههایپریانهفتدستلباسآهنینوهفتجفتکفشآهنین
وهفتکالهآهنینوهفتعصایآهنینراپارهکندوبشکندوبدردو
برودوبرودوازهفتخانهاوبیابانهابگذردوبگذردتابهچیزیشبیهبه
خاطرةآنبرسد.بهچیزیمثلعطریکهپریدهباشد،مثلتصویریکهبر
آبافتادهوآبگذشتهباشد،مثلآوازیکهدربادخواندهوبادوزیدهباشد،
مثلخوابیکهدیدهوازیادرفتهباشد،وازخودپرسیدهباشدآیاهمین
حاال،همینچنددقیقةپیش،همینجا،دریکیازهمینشهرها،دریکی
ازهمینایستگاهها،دریکیازهمینخیابانها،بازشنیافتهبود؟آیاخودش

بدرقهاشنکردهبود؟آیااو،خودشبود؟
 

برایآنکهخاطرمرامنصرفکنمواردکتابفروشیتویمحوطة
ایستگاهمیشوم.گشتیمیزنم.کتابخاصیموردنظرمنیست.حوصلة
بستسلرزهاراهمندارم.برایهمانمسافرهاخوبند.کتابهایارزان
میرسم. پستالها کارت به دارند. فقرزدهای روز و حال هم حراجی
سرگرمشانمیشوم.دریکقسمتکارتپستالهایقدیمیمستعمل
راگذاشتهاند.کارتپستالهایچروکیدهوتاخوردهوشکسته،کهرنگ
کاغذشانزردشدهوجوهرنوشتهشانجابهجاکمرنگیالکهشده.که
ازکسانیبهکساندیگرینوشتهشدهاندکهشایددیگرهیچکداموجود
ندارند،کهمعلومنیستازچهکسبهچهکسنوشتهشدهاندوچگونهاز
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m دست»گنجینهامجان«و»لیزایعزیزم«و»جواهرم،بتی«و»هانس
کوچولویم«و»عزیزترینم،ناتان«...درآمدهوازاینکتابفروشِیسرراِه
مسافراِنگذراوعابراِنعجولسردرآوردهاند.درمیانآنهاکارتپستال
نوشتة تاخوردهاست. و رامیگیرد.کهنهوخردوخراب عجیبینظرم
رویشتقریبّامحوشده.سطرخطابشرابهزحمتمیخوانم.چیزیمثل
»ژوزفگمشدةمن«استاماامضایفرستندهدرزیرنامهخواندهنمیشود.
برزمینةسیاهکارتپستالدایرةروشنیاستکهبهدهانةچاهینورانی
میمانددرشبیبیماهوظلمانی-ازآنشبهاکهسیاهیزمینوآسمان
رابههموصلمیکند.یابهماهیمیماندکهدردلشبیسیاهازآسمان
پایینآمدهوبهکفزمینچسبیدهاست.بهدایرةروشنخیرهمیشومو
میبینمکهدایرهبازوبازترمیشودوبهدرونشکهزلمیزنممیبینم
حفرهایمیشودکهگودوگودترمیشود.سرمرابهسویدهانةگودی
میبرم.هواییخنکومرطوبوماندهبهصورتممیخورد.درونچاهسیاه
وظلمانیاست.اماوقتیچشممبهتاریکیعادتمیکندصحنةتهچاهآرام
آراممثلعکسیکهدرتاریکخانهظاهرشود،روشنوروشنترمیشود.
چاهدهانهاشراگشادوگشادترمیکند.انگارمرابهتماشامیخواند.جلوتر
میروم.کنارههایچاهکناروکنارترمیروند.انگاربرایمجابازمیکنند.کنار

چاهدرازمیکشم.تماشامیکنم.
 

ستونیازنورماهبهدرونچاهمیتابد.یاماهاستکهداردازتهچاه
باالمیآید؟انگارسقفآسمانتهچاهاستوماهازآنجاداردطلوعمیکند
وانگارمندارمازباالیزمینبهآسمانکهزیرپایماستمینگرم.و

میبینمشان.خودشانهستند.تهچاه،زیرنورماه،دارندمیآیند.
 

خودشانبودند.داشتندمیآمدند.ازلباسشانپیدابودکهازمهمانی
برمیگردند.چهزودازمهمانیبرمیگشتند!البددلشانخواستهبودهکه
باهمتنهاباشند.البددلشانازشلوغیپارتیگرفتهبودهوبرایآنکه
مجلسبههمنخورد،میزبانراازوسطپیسترقصکنارکشیدهو»با
اجازه«خواستهبودند»بیسروصدا«»رفعزحمت«کنندومیزبان،کهاز
دکترهایتازهواردبهشهربودودرمحوطةتازهسازدکترهازندگیمیکرد
وتازهمیخواستدرشهرستانناشناسبرایخودشآشنایانیدستوپاکند
وروزیدریکمهمانیخانوادگیکهدوستانترتیبدادهبودنددخترنجیب
زیبایخانوادهداریرادیدهوپسندیدهوتصمیمشراگرفتهکه»عزیز«ش
رابهخواستگاریبفرستدوآرزویاوراکهمیخواستتازندهاستدامادی
پسرشراببیندبرآَوَردوحاالبرایهمةاینحسابهادختررابهپارتی
خانهاشدعوتکردهوآمدندخترراباپسرکه»دوستم«معرفیشده
ندیدهگرفتهتاپسازشامنقشهاشراکهدعوتدختربهرقصوخواندن
حرفهایپرسوزوگدازرمانتیکزیرگوشاوباشدعملیکند،بارنجیدگی
درآمدهبودکه»بهاینزودیمحالاست«بگذارد...]کهبروند[و،که،»کم
لطفی«میکنند...امادختردوریراهو»ماماننگرانمیشوند«و»تازه
وسیلههمکهنداریم«رابهانهبیاوردوهردوبیسروصداوبیخداحافظی
بامهمانان،ازپارتیبیرونبزنندودکترجوانباآنکهدمغودلخورشده
امابرایرعایتنزاکتولیبرالمنشیکهازتجربةزندگیدرآمریکاآموخته،
دلخوریاشرابهرویخودنیاَوَردوآنهارا»جنتلمن«واروباخوشرویی
ساختگیتاآستانةدربدرقهکندودستدخترخانمراببوسدوکمیبیشتراز
حدمعمولدردستشنگاهداردوکمیبیشترازحدمعمولبفشاردوکمی
بیشترازحدمعمولبهچشمانشچشمبدوزدودرحالیکهخطابشفقط
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m بهدختربودهبگویدامیدواراستبهزودیآنهارادوبارهببیند،واینبار،
»انشاءهللخودمحتماوسیلهخواهمداشت«کهاورابرساندو»افسوسکه
تازهآمدهاموهنوزدرستجانیفتادهامولیبههمینزودیهااتومبیلبی.
ام.دبلیوییکهسفارشدادهاممیرسد«،ودستآخرچشمانشراخمارکند
ونگاهشراتویچشمدختربیندازدوازدخترقولبگیردکه»انشاءاهلل
دفعةدیگرخدمتمیرسم«و»البتهبهاینشرطکهبازهمهمینلباس
سبزرابپوشیدکهرنگچشمانتاناست«،ودرراباتعظیممالیمیبهروی
آنهاببنددوپشتدرکمیمکثکندوانگارکهفکریراازسرخوددور
میکندشانهباالبیندازدوتندواردسالنشودوتندبهطرفیکیازدخترها
کهبی»پارتنر«آمدهومنتظردعوتبهرقصنشستهبرودودستاورا
بگیردوبهمیانرقصندگانببردوازهمانآغازرقصباموسیقیمالیم

تانگواورامحکمبهخودشبچسباند..
 

معلومبودکهتمامراهرا،ازخانهایکهدرآنمهمانبودندتااینجا،
پیادهآمدهاند.ازمیانکوچهباغهاگذشتهبودند.هوالطیفوپاکبودوجز
صدایقدمهایشانوآواززنجرههاونوازشنسیمکهازمیانبرگهامیآمد
وچونگربهاینرموآرامخودرابهصورتوتنشانمیمالیدومیگذشت
هیچصدایینبود.)ربعقرنبعدپسربهیادآوردکهآنشبگهگاهباوزش
نسیمصداینیچوپانینیزازکوهبهگوششمیرسیدهامادختراینرابه
یادنمیآورد(.درسکونزمانوسبکیزمینچوندوشبحبودند.لغزانو
روان.نهسنگینیتنونهشتابرسیدنباریبردوششاننبود.سبکبار
وبیوزنوبیفشار،درشبتابستانی،درکوچهباغمصفایشهرستانی،
زیرنورماهراهمیرفتند.ماهراهشانراروشنمیکردوانگارزمینبودکه

زیرگامهاشانروانهبود.قدمهاشانباهمجوروقامتشانبلندوکشیده
بود.جوانوزیبابودندوقلبغافلشاندربدنباکرهشانتندمیتپیدوبا

معصومیتباغدرمیآمیخت...
»درزمانهایقدیمدختروپسریبودندکه...«

ابر،صاعقه بی آسمان، گرفت. را دختر انگشتان نوک پسرشرمزده
زدوصاعقهازتندخترگذشت.دخترانگشتانخیسازشرموسرداز
عرقشرابهدستپسرسپردوخودرایلهکردوگذاشتکهپسراورابَبَرد
وروینیمکتیکهسرراهدرپارکمحوطةکارمندانبود،بنشاند.صدای
قلبناباورشانکهخونجوانشانرادربدنهایتازهسالشانمیدواند
گوششانراپرکردودربیخودیلحظهرهاشدند.دخترسردشبود.
لباسمهمانینازکبودوهوایشبخنکمیشد.پسرناشیانهکتشرابر
شانةدخترگذاشتودخترگرمایتنپسرراکههنوزتویکتماندهبود
بهتنشراهداد.چشمانشرابست.بهپشتینیمکتتکیهدادوموهایبلند
بورشازپشتنیمکتبهپایینرهاشد.پسرمرّددوناباورازجرأتخود،
وبیمناکازپیشرفتکورمالتندردهلیزتودرتویغریزهایناشناختهو
لذتبخش،دستشراسبکدورشانةدخترحلقهکرد.بینتنشانهنوزبه

اندازةبازویپسرفاصلهبود.
دخترازگرماینرملبپسربرپوستبیتجربةگردنشغلغلکیغریب
حسکرد.ازنسیمنفسنزدیکپسردرکرکهاینرمپشتگردندختر
توفانیدرگرفتکهچونقطرةآبیهمةتیرةپشترامهرهبهمهرهگرفت
وپایینرفتودرتکانیزلزلهآساسلولهایخفتةتنرابیدارکرد.دختردر
رهاییتسلیمبهلحظهایعجیبوباحسسقوطدرچاهیبیتهازجاذبة

زمینوشتابزمانغافلشد.
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m تاریکی قعر از مغولها بردند. گرفتند، کشتند، سوختند، ریختند،
ُهردودکشانبرسرشانهجومآوردند،بیخبربهخانةوجودشانریختند.
گنجههایذهنشانرادرپییافتنآالتگناهزیروروکردند،خاکباغچة
نوجوانةاحساسشانرابهتوبرهکشیدند،کتابهایناخواندةجسمشانرا
آتشزدند،پردههایصورتیشرمشانراپارهکردندوسقفخانةنوساز
آشناییشانرابرسرشانفروکوفتند.بانگاهگناهبهدختروپسر،کههنوز
نفرت نگریستند. بودند، نیامده بهخود ازلحظةمعصومخوابزدگیتن
نگاهشانبرچهرةدختروپسرلجنمالیدوتیزینگاهشانبهبکارتدختر

وپسرتجاوزکرد.
 

دخترراازیکسوبردندوپسرراازسویی.ازهمسواشانکردند.دیوار
بیگانگیرابرگردشانباالآوردندوهریکرادرقفسیبهزنجیرکشیدند.
نفرتریز تیِز نگاههای با و آمدند دختر تماشای به دمبهدم دیوان ماده
وراندازشکردندوچنانچهرهدرهمکشیدندکهگوییبویتعفندختر
بینیشانراپرمیکند،کهانگارتندخترالشةمرداریستنجسیاجانور
عجیبیکهبهتماشاگذاشتهاند.تاسرانجامرئیسهشانقلموکاغذدردست
واردشد.ریشوسبیلداشتووقتیتنورهکشید:»اسمت؟«صدایش

کلفتودورگهبود.
دخترباصداییکهازتهچاهیطوالنیبیرونمیآمدگفت:»شهرزاد.«

زنباتحقیرپرسید:»چندسالته؟«
»هیجده.«

»ازکدومجهنمدرهمیآمدی؟«
دخترازتهچاهگفت:»ازمهمانی.«

زنشکلکیدرآوردوباتقلیدصدایدخترگفت:»ازمیمونی«
]دوماهآزگارهمیخوامجوابشامشهینخانومایناروبدم.مگهتونستم؟
کاربیرونوخونهازیکطرفسرشروبخورهغرغراونمرتیکةمرده
شوربردهوزروزرننةازگوردررفتهشازاونطرف.زنیکهازبسناخون
خشکهجونبهعزراییلنمیدهکهشرشروازسِرماکمکنه.واهللبهخدا
توعالمهمسایگیهروقتچشممتورویشهینخانممیافتهازخجالت
آبمیشم.حاالدرستهکهچونکلیددِرخونهروجاگذاشتهبودیممارو
بهخونهشراهداداماباالغیرتاازحقنگذریمبینیوبیناهللدستخالی
بیچارهسفرةرنگینیبرامونچید.ازسفرةحضرتعباسپارسالخونةحاج
خانمرقیهتاحاالیکمهمونیدرستوحسابینرفتم.حاالکوتانوبت
سفرةامسال.تازههردفعههماینمرتیکةتریاکینرهخرانقدربهجونمغر

میزنهکههرچیخوشیهمکهباشهازدماغمدرمیآره.[
دادزد:»همهاینبیناموسیهاازگورهمینمیمونیهادرمیآد.پسره

چیکارته؟«
»هیچکاره.«

زننعرهزد:»اگههیچکارتهواسهچیاینجوردلوقلوهتونیکی
شدهبود؟«

دخترگفت:»یعنیهمکالسیهستیم...«وپسازدرنگکوتاهیبا
دودلیگفت:»خوب،یعنیهمدیگررادوستداریم.شایدازدواجکنیم.«

دلزنازخاطرهایدوردستوقدیمیچنگشدودردیدورومبهمو
آشنادرسینهاشگرفت.کوشیدچهرةمحزونویلنزِنجواندورهگردیرا
بهخاطرآَوَردکههربعدازظهرازکوچهشانمیگذشتوبهخانةآنهاکه

میرسیددرنگمیکردوتصنیف»گلنار«رامینواختومیخواند.
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m ]ازتکرارهرروزةایننوابودکهسرانجامزنکهآنزماندخترکچهارده
سالهایبودروزیبیاجازهوبیخبِرننهاشکهدرآنخانهخدمتکاربودبه
کوچهآمدهوویلنزنجواندورهگردرادیدهبودکهباچشمانیمحزونبهدر
خانهوبهاوخیرهبودوهمانجاصاعقهایازتنشگذشتهبودکهنفسشراو
زبانشرابندآوردهبودومسحوروخیرهخواستهبوددنبالویلنزنراهبیفتد
کهننهاشازتویخانهصدایشزدهبودواوهراسانبهدرونخانهدویده
بود.فرداوفرداهایدیگرویلنزنهرروز،همانزمان،وهمانجامیآمدو
همانتصنیفرامینواختواو،پنهانازچشمننهواهلخانه،خودرابه
کوچهمیرساندتاویلنزنمحزونشراببیند.وآنروزکهصدایویلننیامد
ودخترِکنگرانوگوشبهراِهآوایویلنوویلنزن،داشتدلشراباال
میآورد،صدایکوفتندرراشنید.باسروپایبرهنهبهسویدردویدهودر
راگشودهوچهرةمحزونویلنزنرادیدهوازاینجرئتاوچنانترسیدهبود
کهسرجایشخشکشدهوزبانشبندآمدهبود.ویلنزنجوانازاوخواسته
بودبرودبهمادرشبگویدکهکسیمیخواهداوراببیندواوهمانطورسروپا
برهنهوبارنگورویسفیدازوحشتبهآشپزخانهدویدهومادرشراکهاز
دیدنرنگورویاودستپاچهشدهبوددمدرفرستادهومنتظرنشستهبودو
انگارهزارسالطولکشیدهبودتامادرشدشنامگویانواردآشپزخانهشود
وموهایدختررادوردستشبپیچدوآنقدراوراکتکبزندتاخانمارباباز
زوزههایترحمآوردخترخودرابهآشپزخانهبرساندوهیکلننهاشراازروی
بدنخونیندختربرداردوبپرسد»چرا؟«وننهاشکهازکتکزدندختر
بهنفسنفسافتادهبودبگوید»بااینبیآبروییکهدخترباالآوردهدیگر
نمیتواندنهجلویخانمونهجلویسروهمسرسربلندکند،«و،»کاشآن
روزیکهاینبالخوردهرویخشتافتادهردوشانمیمردندتاهمچوامروزی

نرسدکهاوشاهدبیآبروییاینمایةننگباشد،«و،»اگرریگیبهکفش
خوددخترنباشدمگرپسرةمطرِبمزلِفیکالقباجرأتمیکندبیایداین
جورباطلبکاریخواستگاریکند؟«وهمانطورکهحرفمیزددستشرا
بهکمرزدهوشکلکدرآوردهوگفتهبود»تازهباپرروییدرآمدهکه:نهمادر
دارمونهخواهرکهبفرستمخواستگاری،خودمآمدهامکهمرابهغالمیقبول
کنیدودستدخترتانراتویدستمنبگذارید«.ودخترخودشرافاسد
وگناهکاروننگینومستحقبدتریندشنامهاوتنبیههامیدانستووقتی
خانمبرایآنکهننهراآرامکندگفتهبود:»حاالطورینشده،مگرمردمحق
خواستگاریندارند؟تازهگناهگلنارچیستکهیکنفرخواستگارششده؟«ننه
دودستیتویسرخودشزدهوصورتشراباناخنخراشیدهوخونینکرده
وگفتهبود»نهخانمجان،مگربههمینسادگیهاست.حتمایکَسروِسّری
بااینورپریدهبههمزدهکهازشغلودرآمدشکهمیپرسمبگوید»راستش
تاحاالمنبودمواینساز.امااگردخترتانرابهمنبدهیدقولمیدهمبروم
دنبالکاروزندگی«و،انگارباخودش،گفتهبود:»بیشرفانگاربالنسبتبا
خرطرفاست«.وادامهدادهبودکه:»نهخانمجان،نه،مگرجانمراازسر
راهآوردهام،ایندخترهراتااینقدریشودباچنگودندانبهنیشکشیدهام
تاخبرمرگشدوسهکالسدرسیبخواندوزنمردآبرومندی،کاسبی،
چیزیبشودوسروسامانیبگیردومنهمآخرعمریکنارخانةداماددلمبه
بزرگکردننوههامخوشباشد،حاالبدهمشدستمطرب؟مگهاونبابای
گوربهگورشدهاشکهمعلومنیستکدامجهنمدرهایاستحقمراخوبکف
دستمنگذاشت؟«...وبعدپیشانیشراگذاشتهبودکفدستشودستشرا
باپیشانیگذاشتهبودرویکاسهزانویشکهباالآوردهبودوتلخزارزدهبود
که:»بهوالیعلیخانمجان،اینهاراکهمیگویمتاحاالبرایهیچکس



3435

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m نگفتهام،امااینگیسبریدهکاریکردکهبعدازاینهمهسالکهاینغصهرا
تویدلمنگهداشتهبودمچفتدهنمرابازکنم.خانمجانهنوزسراینمایة
ننگآبستنبودمکهباباینامردشمثلآلُبردهها،مثلکسیکهجادوبه
خوردشدادهباشند،یکروزراهشراگرفتودنبالبالنسبتماتحتیک
دستهکولیافتادورفتورفتودیگربرنگشت،چراچونناسالمتیمطرب
بود.«وبعدباگوشةچارقدچشمشراپاککردهوفینکردهبودوخانمیک
کاسهآبدستشدادهوننهآبرانوشیدهوسرشراباالگرفتهو»سالمبر
حسین«گفتهواشکهایشخشکشدهوچشمشبهگوشةنامعلومیازاتاق
خیرهماندهبودوانگارکهباخودشحرفبزنددنبالحرفشراگرفتهبودکه:
»خبرشتویدستةمطربهایروحوضیتارزنبودکهمراکهتازهچهارده
سالمشدهبودوازدهآمدهبودمدِرخانةخدابیامرزپدِرشماتابرایعروسی
آقایدکترخدمتبکنم،تویهمانعروسیدیدهومرگخودشیکدل
نهصددلکشتهومردهامشدهبودوهیخرجکردوهیرفتوهیآمدو
رفتوآمدوسبیلننهامراچربکردوپاشنةدرخانهرادرآوردتاننهامکه
دستتنگبودونانخورزیادینمیخواستمرابهاوداد.ازهمانهفتةاول
فهمیدممرتیکهدورازجناببنگیوافیونیاست،میخواستمراهمبهزور
افیونیبکندامامنزیربارنرفتمتاباالخرهیکروزدنبالدستةکولیها،که
تهکوچهاطراقکردهبودندوهرشببهچادرشانمیرفتتابرایشانتاربزند
وآنهاهمبنگبکشندوبهرقاصیولشگیریبیفتند،افتادورفتوگور
مرگشراگمکرد.انگارنهانگارکهزنپابهماهشراجاگذاشته.نهخانم
جان.مگرعقلمکمشدهمگرازجانمسیرشدهامکهبهمطربجماعتدختر
بدهم؟دختربدهمکهبرداردببردالیدستپدرش؟خانمجاندستمبه
دامنتبیاویکعاقلهمردآبروداریبرایایندخترهپیداکنوجانمرابخر.«

ویکهفتةبعداوراکهدلشهنوزبرایویلنزنمحزوندورهگردمیتپید
بهعقدحاجقربانعلیبزازدرآوردهبودندکهیکدهنهدکهدربازارداشتو
شیرینباالیپنجاهسالبودوتابهحالچهارزنگرفتهبودوجزآخریبقیه
طالقگرفتهبودندواهلمحلمیگفتندکه»حاجیاوالحاجیعیدقربانی
استنهحاجیمکهای،درثانیهمخسیساستوهمدسِتبزنداردوهم
خیرسرشنجسیزهرمارمیکند«.اماخودحاجیدرآمدهوبهننهاشگفته
بود»همةاینحرفهارامردمازخودشاندرآوردهاندوعیبازخودزنها
بودهکههرچهبچهپسمیانداختندناقصدنیامیآمدهومیمردهوبعدش
همدیگرعقیممیشدندوبالنسبتاجاقشانکورمیشده«.وبعدچندتا
اسکناسدرشتکفدستننهاشگذاشتهوگفتهبودبرودبرایخودشو
گلنارپارچةپیراهنیوچادربخرد.یکهفتةبعدننهاوراکهیکچشمش
اشکبودویکیخونبهزورکتکبهعقد»اینمرتیکةچِسخورعرقخور«

کهجایپدرشبوددرآوردهوداغعشقویلنزنرابهدلشگذاشتهبود.[
زنهرچهکردنتوانستازچهرةجوانکمحزونویلنزنجزطرحی
مهگرفتهومحوچیزیبهخاطرآَوَرد.بهخودشگفت»حاالدیگهخیلی
گذشته«وبهخودشجوابداد»باشه.ولیاگردوبارهببینمش،هرشکل
وهرجاوهرطورکهباشهحتمّامیشناسمش«،وچشمانشراباالآورد
وبهدخترزلزدوتنفریعمیقبهاوحسکردکهخودشهمدلیلآن

رانمیفهمید.
»ولیاوچهطور؟مراخواهدشناخت؟اینطورکهپیروچاقوبدقواره

شدهام؟«
وانگارکهدختررامسئولهمةبدبختیهایخودبداندباکینهازاو
پرسید:»کدومقبرستونیمیرفتی؟«ونتیجهگرفت»نه،همونبهترکه
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m دیگهنبینمش.تازهازکجازندهباشه...«
ـ»خانه.«

زنعربدهکشید:»آرهارواحشیکمت.خونهمیرفتییاداشتیجلوچشم
خالیقهرچینهبدترترولومیدادی؟«

ورویشرابانفرتازفکریکهبهسرشآمدهبودبرگرداندوتفکرد.
]فکرخوابیدنباشوهرشدلشرابههمزد.خوابیدنباشوهرشکه
همانشبدومازدواجدیرگاهشبازعرقخوریبهخانهآمدواوراکه
خوابیدهبودبیدارکردوبهانهگرفتکهچرامنتظرشنماندهوبهبادکتک
گرفتوبعدباجسمکوفتهوپرازوحشتونفرتاوجفتشدوازآنپس،
حتیبعدازاینکهاودیگرازناچاریسِرکارمیرفتوشبخستهومانده
خوابشمیبرد،وقتیحاجیدیروقتشبمستبهخانهمیآمد،اینکار
راجلویچشممادرشوبچههاتکرارمیکرد،وتادستآخرخودشرابا
جنازةخستةاوخالینمیکردآرامنمیشدواوازترسدسِتبزنحاجیو
عربدهجوییشبانةمردوگریهوزاریبچههاوآبروریزیجلویهمسایهها،
بیحسوبیعالقهوخوابآلودخودراولمیدادومیگذاشتتاحاجی
کارشرابکندودستازاوبرداردوتماممدتدلهرهداشتکهبازیکتولة

دیگرتویدامنشبگذارد.[
دلشبههممیخوردوهرچهدلشبیشتربههممیخوردنفرتشاز

دختربیشترمیشد.
گفت:»اگهاالنیهشالقداشتمچنوندوستداشتنینشونتمیدادم

کهتاآخرعمرتداغشبهدلتبمونه.اسماوننرهخر؟«
دخترجوابنداد.حسمیکرداگراسماورابگویدبهاوخیانتکرده،

اورالوداده.

زنغرید:»گفتماسمپسره«.
دخترالتماسکرد:»برایچیمیخواید؟«

وزنچشمشراتویچشمدخترانداختومسخرهکنانوباغیظو
لذتگفت:»اینآبغورههاروبرایعمهجونتبگیرکهقدمتروبشکنه
ازاینغلطهانکنی،یااهلل،بنال«.ودختردیدکهحاضراستهرچهزن
میخواهدبکندوبگویدتاعذابشزودترکمشود.صدایشازتهچاهگفت:
»یوسف«،وازشنیدنصدایخودشفهمیدکهدیگرهیچگاهقادرنخواهد

بودایننامرا،بیآنکهدهانشتلخشود،بهزبانآورد.
زنچاقجلوآمد.تویصورتدخترزلزدوُهرمداغنفسشرابه

صورتدخترریختوگفت:»باهمچهکثافتکاریایمیکردین؟«
رنگدخترازشرمزردشدورعشهایازگناهوآلودگیازسرشتا

پایشگذشت.
زنهمچنانکهداشتچیزیمینوشتبیآنکهسربلندکندپرسید:

»نشانیمنزل؟«
قلبدخترفروریخت.بهفکرپدرومادرشافتادوترستازةبیآبرویی

دربرابرآنهاچشمانشراتارکرد.نشانیراداد.
زنفریادزد:»چندوقته؟«

دخترملتفتنشد»بلهخانم؟«
زنطعنهزنانگفت:»چندوقتهتواینکارافتادی؟«

دخترملتفتنشد:»کدامکار؟«
زنطعنهزنانگفت:»خوببلدیردگمکنی.معلومهازاونارقههاشی.

چندوقتهرسمیشدی؟«
دخترملتفتنمیشد.
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m زنکهگوییازبیخبریدخترکیفمیکردچشمانشراجمعکردو
سرشراعقببردوبالحنینیشدارگفت:»دلتمیخوادراسوپوست
کندهاشروبشنوی؟چندوقتهتوکارجندگیافتادی؟رسمیهستییاتک

پرونی؟«
از ازموهایش، ازدستش، ازهمهچیزنفرتدارد.که دختردیدکه
چشمانش،ازگردنش،ازلبانش،وازهرچهجایپسررابرخوددارد،متنفر
است.ازکتپسرکههنوزبرشانهداشتوازگرمایکتپسرکهدرتنش
رفتهبود،نفرتداشت.هواییچرکینوننگینسلولهایبدنشرامیآلود.
زنچاقرویورقهایچیزینوشت.جلویدخترانداختوگفت:»چون
دفعةاولتهولتمیکنم،امااگهیکدفعةدیگهازکنارخیابونجمعتکنن

میدونیکهجاتکجاست«.
جوانک از برایش همسایه دختر که بود مانده عقدش به روز ]یک
ویلنزننامهایآوردکهازاوخواستهبودباهمفرارکنندودخترازترس
بیآبروییوبدنامیجوابندادهبودوهنوزکههنوزبودازاینکهبااونرفته

بودپشیمانبود.[
»ازاینیکههستکهبدترنمیشد.«

قلمرارویکاغذانداختوگفت:»امضاکن!«دخترنخواندهامضاکرد.
میدانستحاضراستهرکاریبکنداگرهمینطوربیسروصدارهایش
کنند.کهسروصداییدرنیایدوکسینفهمد.زنبانگاهسردولبانیکهاز

نفرتچینخوردهبودگفت:»یااهلل،راهبیفت.«
بابغضیکهخفهاشمیکردونمیترکیداز بابدنیچوبینو دختر
راهرویدرازباریکگذشت.بیروناتومبیلفولکسواگنیباچراغوموتور
روشنایستادهبود.زنچاقدختررابهدرونماشینهلداد.پسرراپیش

ازاوسوارکردهبودند.دردورترینفاصلهازپسردرکنجاتومبیلفرورفت.
ازپسرمیرمید،میخواستکهاونباشد،کهاونمیبود،کهدیگرهرگزاورا
نبیند.میخواستگریهکند.خشمگینبود.همیشههروقتخشمگینبود
بهگریهمیافتادکههمیناوراخشمگینترمیکرد.اماحاالحتیگریه
نمیکرد.خشمشخروشانترازآنبودکهباگریهبیرونبریزدوعلتاین
خشمرانمیدانست.نمیدانستکهازتجاوزبهمعصومیتش،ازدستمالی
شدنروحش،ازنگاههاینامحرمیکهحریمشرادریدهخشمگیناست.
امامیدانستکهخشمگیناستوهدفهمةخشمشپسربودکههمة
اینبیآبروییازاوبهبارآمدهبود.میدانستکهبرایهمیشهترسوگناه
میاناووپسردیواربستهاست،میدانستکهبرایهمیشهچیزیدرون

سینهاشومیانآندوشکستهاست.
دلورودهاشمنقبضشدوتاماهیچههایگلویشباالآمد.آبیرا
کهدردهانشجمعشدهبودتویدستمالکاغذیمچالهایتفکردو
استفراغشراقورتداد.نگاههایکنجکاورانندهکهازآینةماشینبهاو
زلزدهبودازشرموخشمآکندهاشکرد.خودرادربرابرنگاههاعریان
یافت.درخودشجمعشد.رانندهاتومبیلرابهراهانداخت.نشانیراقباًل

بهاودادهبودند...
 

اتومبیلباپسرودختردرسیاهیشبدورمیشود.انگاربهدرونچاهی
فرومیرود.دیگرنمیبینمشان.تنهانورماهاستکهازچاهبیرونمیزند.

چشممراازکارتپستالبرمیگیرم.

 
کارتپستالرامیخرموازمغازهبیرونمیآیم.میخواهمشبآنرا
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m بهبچههایمنشاندهمتانگاهکردنازدرونچیزها،ونهبهچیزها،رابه
آنهایادبدهم...کهچیزیاستمثلنگاهکردنازدرونآینه.کهآدمبه
جایآنکهدرآینهعکسخودشراببیندازدرونآنبگذرد،مثلآلیس
بهپشتآینهبرسد.بهجهانوزندگیعجیبدیگریپابگذاردکهمثل
زندگیماهمهچیزامکاندارددرآناتفاقبیفتدوهیچچیزاتفاقنیفتد.
چیزیبهناملموسیرؤیا،اماواضحتروزندهتر.مثلخوابیکهدربیداری
وقوعمییابد،کهدرروزروشنوباچشمبازآنرامیبینیونمیتوانی

وصفشکنی.
 

دلمشورخانهرامیزند.امشبمهماندارموهنوزهیچکارنکردهام.
شبتولددخترماست.پسرمبایدتاحاالازدانشکدهبهخانهآمدهباشد.

شوهرمهمبناستامشبزودتربهخانهبیاید.
ازمیانشلوغیایستگاهمیگذرموسوارمترومیشوم.بااینهمهحاِل
بهخانهرفتنندارم.الاقلنهبهاینزودی.هنوزاحساسغریِبجاماندگی
پسازمسافردرمناست.رویصندلِیکنارپنجرهمینشینم.بهتاریکی
پشتشیشهخیرهمیشوم.قطاربهراهمیافتد.تاریکِیپشتشیشهنیزبه

راهمیافتدوباسرعتگرفتنقطار،سرعتمیگیرد.
ازدلتاریکِیپشتشیشةقطارنقشچهرةزنیرامیبینمکهبهمن
مینگرد.بهاینگمانکهتصویرخودماستکهبرشیشهافتادهمیکوشم
آرایشصورتوموهایمرادرچهرهاشمرتبکنم.اماچهرةزنتکان
نمیخورد.شگفتزدهملتفتمیشومزندیگریاستکهبهمنزلزده
وازپشتشیشةواگنمتروداردبامنمیآید.نگاهشازدرونشیشههای
قطورقطارمیگذردوتویچشمانمفرومیرود.شایدخوابمیبینم،یا

شایدخیاالتیشدهام.سرمرابرمیگردانموباز،دوباره،نگاهشمیکنم.
هنوزمیآید.هنوزهست.هنوزپشتشیشهاست.هنوزداردبامنمیآید.

هنوزبهمننگاهمیکند.هنوزبامناست.
عکسچهرهاشبهنظرمآشنامیآیدوبااینهمههرچهفکرمیکنم
بهیادنمیآورماوراجاییدیدهباشم.درسیمایشهیچاثریازترسیا
تردید،ازنگرانییانفرت،ازکنجکاوییاکسالت،ازهیچخطیازخستگی
نیست.چهرهاشصافوآراموراحتاست.چشمانشخماروخوابزده
است.مثلچهرهوچشمانزنیاستخستهوراضیازیکعشقبازی.
نکندبایدازشوحشتکنم؟وحشتازغریبه؟مگرنهکهدراینشهرباید
ازغریبههاترسید؟یاشایدبایدازخودموحشتکنم؟نکندبهسرمزده
باشد؟امامیبینمنمیترسم.نهازاوونهازخودم.خوببگذاربیاید.چه
واقعیباشدوچهخیالی،مگرازپشتشیشههایقطورچهمیتواندبکند؟
سرانجامدریکیازایستگاههاپیادهخواهمشدواوراپشتشیشههابرجا

خواهمگذاشت.
امااگراوهمپیادهشودوبامنبیایدوچونسایهدنبالمبیفتد؟بگذار
بیاید.چهرهاشآنقدرآراموآشنااستکههیچحسیازرعبوخطردر
مننمیآفریند.بااینهمههنوزازنگاهشمعذبم.حالتکسیرادارمکه
مهمانیناخواندهسرزدهواردخانهاششدهواورابالباسخانهوسروروی
ناشستهوخانةبههمریختهغافلگیرکردهباشدواینکسنداندکهچهطور
خودوخانةناآمادهاشراازچشمانمهمانسرزدهپنهانکند.فکرمیکنم
بهتراستسرمرابهکاریگرمکنمتاخودمراازدستنگاهشبرهانم.
کارتپستالرادوبارهازکیفمبیرونمیآورموبهدرونشفرومیروم.
خطنگاهمبهمسیرنگاهزنبرمیخورد.نگاهزنازپشتشیشهبهدرون
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m کارتپستالخیرهشدهودرعمقآنفرورفته.داردچهمیبیند؟مسیر
نگاهزنرامیگیرموبهکارتپستالمینگرم.میبینم.درتهکارتپستال

میبینم.ازنگاهزنمیبینم.زنرامیبینم.
 

زندرباغمیانمهمانانایستادهوباجمعیگرمصحبتاست.چهرهاش
زیباوشادوگرموُگلانداختهاست.لباسحریرارغوانیبانسیمتابستانی
بلندباالوالغرانداماست.بیشترجماعتمرداندو برتنشموجمیزند.
همهازاستادانبزرگودانشمندانمعروفادیانومذاهبباستانی.اودر
جمعپژوهشگرانزوروانشناسیاست.همانموضوعیکهبهخاطرشبه
اینجاآمده.مردروینیمکتیدرباغنشستهوباخانمخبرنگارفرانسوی
مصاحبهمیکند.زنمیداندکهمردآنجاست.ازهمانوقتکهمردوارد
شداورادیدوشناخت.بهنظرشکمیجاافتادهاماخوشتیپترآمد.به
رویخودشنیاوردکهاورادیده.حرفزدنشراقطعنکردوخودشرا
نشاننداد.نمیدانستکهمرداورابهجاخواهدآوردیانهوچهبرخوردی
بااوخواهدداشت.بااینحالانگاردیگرآرامشوسکونوجمعیتخاطر
خودشراازدستدادهبود.دلششورمیزد.انگارماریتویدلشوول
میزد.دیگرمعنیحرفمخاطبشرانمیفهمید.اولکهاورادیدبهبی
اعتناییبرگزارکرد.اماحاالکنجکاویاینکهبداندمردکجاستوچه
میکندوباکیاستکالفهاشمیکرد.دزدکیوازرویشانهنگاهی
بهپشتسرمیاندازد.نمیداندکهمرد،ضمنجوابدادنبهسوألهای
خبرنگار،داردازپشتسراورامیپایدودرستهمانلحظهچشمشان
بههممیافتد.زنمیخواهدفوراّرویشرابرگردانداماچشمشدرچشم
مردجاماندهاست.مردهمانطورکهباخبرنگارحرفمیزندباسربهزن

اشارهمیکندوباچشمکنارخالیاشراروینیمکتبهاونشانمیدهد.
زنتویدلشمردداست.بینرفتننزدمردورهاکردنجمعمردداست.
برمیگرددوبهگوشدادنبهجمعادامهمیدهد.امادیگرچیزینمی
شنود.دیگرچیزیآنجانگاهشنمیدارد.دوبارهبرمیگردد.مردهمچنان
باخبرنگارصحبتمیکندامامعلوماستکهحواسشبهزناست.درست
همانموقعنگاهیبهزنمیاندازدودوبارهکنارخالیاشرابهاونشان
میدهد.زنآراموبیجلبتوجهازجمعجدامیشود.چندقدمآهسته
عقبمینشیندوبعدبرمیگرددوتندمیرودوکنارمردمینشیند.خانم
خبرنگارانگارخوششنیامده.مردآهستهباآرنجبهپهلویزنمیزندو
نگاهیشیطنتآمیزومعصومانهبهاووبهخبرنگارمیاندازد.خبرنگاربلند
میشود.مردهمبلندمیشودتاباخبرنگارخداحافظیکند.خبرنگارمیرود.
مرددستشرابهسویزندرازمیکند.زندستمردرامیگیردوبلند
میشود.زنمیپرسد:»توکجا؟اینجاکجا؟«مردمیگوید:»خوبمن
برایشرکتدراینکنفرانسبهاینجاآمدهام.درواقعتوکجا؟اینجاکجا؟
آخرینخبرتراخیلیوقتپیشازاروپاداشتم«.»عجب.منهمبرای
همینکنفرانساینجاهستم.چهقدرهمهچیزعجیباست.چهقدرزندگی
عجیباست.بهکلیغافلگیرشدم.باورنمیکنمدارمتورااینجامیبینم.«
مردمیپرسد:»کجایشعجیباست؟«ودوبارهمیگوید:»هنوزمثل

آنوقتهاازهمهچیزتعجبمیکنی؟«
وزنمیگوید:»عجیبنیست؟همینکهمنازآنسردنیاراهبیفتمو
بهاینکنفرانسواینمهمانیبیایم؟چیزیکهتایکماهپیشبهخیالم
همنمیرسید.واینکهتوهمازآنسرقارهبههمینکنفرانسبیایی؟

عجیبنیست؟«
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تخصصمناستواینهمکنفرانسزوروانشناساناست.«

»برایمننه،منهیچرشتةتخصصیندارم،درواقعمدتهاستکه
تخصصمخصصراولکردهام.«

»پسحاالچهمیکنی؟«
زنمیخندد:»مگربایدحتمًاکاریبکنم.خوب،مینویسم،کم،چون
تنبلم.وفکرمیکنم،زیاد،چونتنبلم.دارمروییکشرححالکارمیکنم
ومدتهاستبهماریمیاندیشمکهدورخودشمیپیچدتادمشرا
برای شود. انداخته دور به و بشود کامل زمان از حلقهای و بگیرد گاز
همینبودکهتصمیمگرفتمبهاینکنفرانسبیایم.وبرایهمیناست
کهاینبرخوردمان،بعدازاینهمهسال،برایمعجیباست.راستشباورم

نمیشود.«
مردمیخندد.زنراجذابمییابد.دستشرادورشانهاومیاندازد:
»میخواهیایندیدارنامنتظِرمارابهدایرةزمانزوروانییاکاملشدن

حلقةمارمربوطکنی؟«
ازگرمایتماسدستمردچیزیمثلمارزیرپوستزنمیدودو

حافظةبدنشخاطرهایقدیمرامرورمیکند.
مرددنبالةحرفشرامیگیرد:»اگراینطورباشدشایدمقدربودهکه
منوتوامشب،اینجا،همدیگررادرستبعدازیکربعقرنببینیمتاحلقه
زوروانی،یانمیدانمحلقةمار،یاهرحلقةدیگری،کاملبشود.«وسپس
دستشراکهفشارمالیمیبهبازویزنمیدهدازدورشانةزنبرمیدارد
تابایکیازمهمانهادستبدهد.زنمنتظرمیماندتاحرفزدنمردبا
مهمانتمامشود.اماگرِدمردراحلقهایازمهمانانکهازهمهجایجهان

آمدهومردرامیشناسندفرامیگیردوزنآرامآرامخودراکنارمیکشد.در
میانمهمانانچشمشبهچهرةآشنایزنیمیافتدوبهسویاومیرودتا
سرشرابااوگرمکند.مرددوبارهپیدایشمیشود.دستشراازپشتسر
زنرویشانةاومیگذارد.زناورابهخانممخاطبخودمعرفیمیکند:

»باهمآشناشوید،ایشان،دوستقدیمیمن،هرمز.«
زنمخاطبکهپیشازشنیدنناممرداوراشناختهباشیفتگیبهاو
خیرهمیشودوباطنازیبااودستمیدهد.اماپیشازآنکهحرفیبزند
مردمیگوید:»عذرمیخواهم،مندنبالشهرزادخانمآمدهام.خیلیوقت
استدنبالشمیگردم.میشودچنددقیقهایشانراازشماقرضبگیرم؟
راستشمسئلةزمانزوروانیویکیازحلقههایزمانواینجورچیزهادر

کاراستکهناتمامماندهوبایدبهکمکایشانحلشکنم.«
یاد به را آشنایی بازیگوش و شیطنتآلود لحن مرد صدای در زن
میآوردوباچهرهایجدیوشرمندهازمخاطبخودعذرخواهیمیکندو
میگذاردسنگینیدستمردکهرویشانهاشقراردارداورابهجاییکه

میخواهدببرد.
مرداورامیَبَرد.ضمنبردنمیگوید:»ببینشهرزادخانم،منباحلقة
زوروانودممارواینجورچیزهاکاریندارم.ولیفکرمیکنمکهآن

رابطةناقِصناتمامربعقرنپیشمابناستامشبکاملبشود.«
فقط »نمیدانم. میگوید: سرخوشی با و است شنگول و شوخ زن

میدانمکهعجیباست.«
مردمیگوید:»هنوزهمانجورمبهمومعماییهستی.آدمهیچوقت
نمیفهمدبایدباتوچهکارکند،هیچعالمتیبهآدمنمیدهی.«وسپس
نجوامیکند: درگوشزن و وچهرهاشمصمممیشود لحنشجدی



4647

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m »ببینخانمجان،بعدازاینهمهسالدلممیخواهدباتوتنهاباشم.بشنوم
چههاکردهای،چهدستهگلهاییبهآبدادهای،چهآتشهاییسوزاندهای،
پدرچهکسانیرادرآوردهای.بعدهمدلممیخواهدبرایتازخودمبگویم،

حاالموافقیبرویم؟«
زننگاهیبهمهمانیمیاندازد.مهمانانکهبیشترشانازکنفرانسیها
برگزارکنندگان از که شوهرش و میزبان گفتونوشاند. سرگرم هستند
زن سر از میکنند. تازهواردخوشوبش مهمان دو با دارند کنفرانساند
میگذردکهچهقدرآرزوداشتدراینمهمانیشرکتکندتابامتخصصان
دوست که را میزبان خانم تمهیدهایی چه با شود. آشنا کهن ادیان
دبستانیاشبودواداشتهبودتابهبهانةکمکبهکارهایاداریواجراییاو
رابهاینکنفرانسدعوتکند.باچهبدبختیوقرضوقولیهزینةسفرش
راجورکرده،باچهدشواریویزایآمریکاگرفته،وحاالکهدرستدر
آستانةرسیدنبههدفاستمردیازدرونغبارگذشتهایبیستوپنج

سالهبیرونآمدهومیخواهداورابرداردوازآنجاببرد.
میگوید:»بهنظرتدرستاستکهآدمسرمیزبانمهربانشرابه
طاقبکوبدوبزندبهچاک؟«ومردرندانهمیگوید:»اگردفعةاولشنباشد

چهباک؟«
زنبهیادخاطرةدوریک»پارتی«درمنزلپزشکیجوانمیافتد،
باردیگرنگاهیبهجمعمیاندازد،هنوزدودلاست.هنوزسبکوسنگین
میکند.جنبشماررادرتنشحسمیکند.بایدتصمیمبگیرد.یاحاالیا
هیچوقت.تندکیفشرابرمیداردومیگوید:»پسزودبزنبرویم،«و

هردو،بیخداحافظیوبیسروصدا،ازدربیرونمیزنند.
 

بیرونزدهاند.هیچیکشهررانمیشناسند.راهمحلة»جورجتاون«را
میگیرند.رفتهرفتهمحلهپرنوروپرجمعیتوپرهیاهومیشود.بهکوچه
پسکوچههامیزنند.زنمیگوید:»هنوزعاشقکوچهپسکوچهای؟«مرد
جوابنمیدهد.دستشرادورشانةزنمیاندازدواورابهخودمیفشارد.
ماهازپشتهوایمهآلودشهرپیداست.هواخنکونمداروفرحبخشاست

وگهگاهنسیممالیمیخودرابهصورتشانمیمالد.
»هروقتهوااینطورلطیفاستونسیماینطورمالیممیوزد،
صداینیچوپانیکهآنشببانسیمازکوهستانمیآمد،تویگوشم

میپیچد.یادتهست؟«
زنمیگوید:»نه،کی؟«

»همانشب.ربعقرنپیش.«
زنبهکنجپستویحافظهاشمیرود.چیزینمییابد.بیصدا،توی

ذهنش،بهمردجوابمیدهد:یادمنیست.
هردوساکتشدهاند.درچاهخاطراتقدیمفروافتادهاند.

 
سالهاپیش،روزیازهمینروزهایتابستانی،درشهریکوچکو
شرقیودرکشوریدوردستوعتیق،آنسویعمیقتریناقیانوسهاو
پشتبلندترینکوهها،دختروپسریبودندکهروزیباهمبهراهافتادندتا
محلههایقدیمیشهرباستانیراکشفکنند.همةکوچهوپسکوچههارا
اززیرپادرکردند.نقشهوراهنماییدرکارنبود.ازکوچهایبهپسکوچهای
وازهشتیایبهدریچهایوازکاروانسراییبهکاروانسراییمیرسیدند.
دختروپسر،کههردوتازهبهاینشهرآمدهودرشمالشهرکهقسمت
نوسازومرفهنشینآنبودساکنبودند،درآغازباتفرعنیتوریستیبه
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m زیبایی اماهرچهپیشمیرفتنددر بودند، افتاده راه تماشایشهر قصد
غریبشهرکهنهبیشترحلمیشدندوحسزمانومکانازذهنشانبه
درمیرفت.پسرکهچندمتنقدیمیدربارةتاریخوجغرافیایشهرخوانده
بود،حاالبیشترپیخواندههایشدرکتابهامیگشت،ودراینجستوجو
بناهاومحلههایقدیمیرابهدخترنشانمیدادوباحوصلهایمعلموار
برایشتوضیحمیداد.دختربادقتوشگفتیبهپسرگوشمیدادواز
وفورمعلوماتپسردرحیرتبود.نمیدانستبهکجامیروند.اماهمین
کهباپسربودخاطرشجمعبودوازگمشدن،ازخطرهاییکهدرجاهای
ناشناسدرکمیناست،ترسنداشت.مطمئنبودکهپسرمیدانداورابه
کجامیبردومطمئنبودکهپسرراهبازگشترامیداند،وازاینحسُبرده
شدنراضیبود.زمامخودرابهدستپسرسپردهبودوازاینبیمسئولیتی
درقبالخویشاحساسیتازهوخوشآیندداشت.هرچهپسربیشترتوضیح
میداداوخودراکوچکشدهترمییافتوازاینکهرفتهرفتهداردبه
دختربچهایبدلمیشودکیفمیکرد.اینسرکردندرسوراخگذشتههاو
ولگشتندرمحلههایکهنهوپرسهزدندررسوبزندگیهایازیادرفته
بازیموردعالقةپسربودکهباجدیتانجامشمیدادودخترهمبازی

خوبیبرایاوبود.
ازجاییصدایاذانمیآمد.هواتاریکمیشد.ماِهشهرهایکویری،
درشتونورانی،درآسمانآویزانشدوستوننوریکهبهگفتةپسر،بنا
بهباورهایزوروانی،دیوانآنرادزدیدهوزیِرزمینبهزندانکردهبودند
تاایزداناهوراییآزادشکنند،چونچاهیوارونهبهجانبماهروانهشدو
آنراهردمدرشتترونورانیترکرد.تکوتوکنورشمعهاوچراغنفتیها
بردرهایباریکوکوتاهخانههاوپشتپنجرههایکوچکپدیدارمیشد.

تکوتوکرهگذران،مردانزحمتکشوزنانچادریکهتندمیگذشتند،
بهخانههاشانبازمیگشتند.ازسرووضعدختروپسرمعلومبودکهاز
زمانومکاندیگریآمدهاند.رفتهرفتهسکوتوهمآلودیشهررادرخود
یاعوعویسگی،چیزی میگرفتوجزصدایگهگاهیگریةبچهای،
شنیدهنمیشد.زِنچادرسیاهیکنارسقاخانهایایستادهبودوالبهکنان
چیزیمیگفتوشمعیروشنمیکرد.روحمکانچناندختروپسررا
تسخیرکردهبودکهازعبورزمانوازهرچهبیرونازآنمکانبود،غافل

بودند.
بعد،دریکلحظةغریب،تندخترمتوجهحضورجسمانیپسرشد
ودروجودشگرماییعجیبدوید.تنشلرزید.گوییماریزیرپوستش
میخزید.بهپسرنگریستوآرزوکردکهدستشدردستپسربودواز
تجسماینتصویرتماموجودشازوحشتتکانخورد.درهمانلحظهبود
کهپسرنیزبهدخترنگاهکرد.دستهاشانازفاصلهایبسیارنزدیک،بیآن
کهبههمبخورند،ازکنارهمگذشتندوبازازهمدورشدند.دختر،ترسیده،
دستهایشرادرجیبهایشفروکرد.ترسازدیدهشدن،ازلورفتن،از
آلودگیبهنگاههاینامحرمانوسرزنشبزرگترها،ترسازفاششدنراز
وکشفشدنبازیهایپنهانوبد،وجودشرافراگرفت.همچنانبهرفتن
وگفتنادامهدادند.ازچهرةهیچکدامچیزیپیدانبود.اماهردوگرمایآنی
جرقةآنلحظةعجیبرابهخودراهدادهبودند.هردوحسکردهبودندکه
یکلحظهبرقیجهیدهوازبدنشانعبورکردهاستوهردوتصمیمگرفته
بودندکهخوددارباشند،کهبهرویخودوبهرویدیگرینیاورند،کهفاصله
بینشانباقیبماند،تالحظهبگذرد،تاشگفتیعادیشود،تادستهاو
بدنهاازهمدوربمانند.تاِببیگانگیپسازلورفتنرانداشتند.پسردر
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m همانلحظهپرسید:»کفشهات،کفشهاتچهطوره؟راحته؟«ودختربه
کفشهایشکهتختوبیپاشنهومثلکفشدختربچههاسگکداربود

نگریستوگفت:»آره،خیلیراحته،چهطورمگه؟«
پسرگفت:»هیچی،همینجوری.«

لحظهگذشتهبود.
وقتیبهخانههاشاندرشمالشهررسیدند،دیرگاهشببود.نسیماز
پشتتپههاصداینیمحزونچوپانیراباخودمیآوردکهتأثیرآنرابرای
همیشهبرجانپسرحکمیکرد.اماپسردرآنلحظهاینرانمیدانست.
سالهابعدبود،شایدیکربعقرنبعد،کهمردیاینرابهیادزنیآورد.

زنچیزیبهیادنداشت.
پسرگفت:»ساعتدوازدهشبه،دیرتشده.«ودخترمتوجهشدکه
دهساعتمدامراهرفتهوچیزینخورده،بیآنکهاحساسگرسنگیو
خستگیکردهباشد.پسردرفاصلهایدورازخانةدختر،درتاریکیایستادو
بهپشتسردخترنگریستکهبهراهافتاد،بهخانهرسید،ودرپشتسرش
بستهشد.پسربهمسیرخالِیرفتِندخترخیرهماند.گوییبهدنبالچیزی
میگشتکهازدخترجاماندهباشد.حتییکلنگهکفش.شبحپسردر

تاریکی،تنها،بهراهافتاد.
 

مردمیپرسد:»کفشهاتراحته؟«زنمیگوید:»آره،چهطورمگه؟«
هرمزمیگوید:»هیچی،فکرکردماگرکفشهاتراحتهوموافقباشیراه

بریموحرفبزنیم.«
شهرزادبراینخستینباربهپاهایشفکرمیکندکهباوجودپاشنة
بلنِدکفشهادرآنهاآسودهوسبکاستوراهرفتنشطبیعیوراحت.

میگوید:»همکفشهاراحتاندوهممنموافقم.«
هرمزدستزنرابیتردیدوتکلفمیگیرد.زندستشراازدستمرد
بیرونمیکشدوزیربازویاومیاندازد.وهمةاینهاچنانراحتوطبیعی

کهگوییبخشیازگفتوگویشاناست.
مردبادستدیگرشدستزنراکهزیربازویشاستبهمالیمت
بهتنخودمیفشاردومیگوید:»برامتعریفکن.بگوچهکردهای،چه
میکنی،باکیهایی،ازکیهاخبرداری،ازدواجکردهای،بچهداری،با

کسیزندگیمیکنی،تنهایی،همهراتعریفکن.«
شهرزادفکرمیکندچهطورمیتواندهمةآنچهکردهرادراینمدت
کوتاهبگوید.احساسمیکندباِریکزندگی،یاچندینزندگِیهزارساله
روزوهزارشب بههزار تعریفکردنآنهمه برای و دارد بردوش را
وقتنیازدارد.میگوید:»بهتراستخالصهکنم.یعنیبگذاراینجوری
بگویم.درواقعکارخیلیمهمینکردم.اولشمثلهمةآدمهایسربهراهو
محترمشوهرکردم...دوتابچهویکخانهوزندگیمرفهوآبرومندبههم
زدم.خیلیدلممیخواستزندگیخانوادگیسعادتمندیداشتهباشم.که
داشتم.باتماموجودخیالخوشبختشدنداشتم.وبرایشهمةکارهای
جارو میکشیدم، اتو میشستم، لباس میپختم، غذا میکردم. را الزم
میزدم،گردگیریمیکردم،تویگلدانهاگلمیگذاشتم.خوبشوهرم
مهندسبودوشرکتشراراهانداخت،مقاطعهکارشهرداریبود،رفتهرفته
کارشباالگرفت،دیگرخدمتکارورانندهداشتیم،امابازبعضیازکارها
رافقطخودممیکردم.مثلچیدنمیزوغذادادنبهبچههاوازاینجور
چیزها.شوهرممیگفتدوستداردفقطازدستمنغذابخورد.خالصه
چهبگویم.مهمانیمیدادیم،مهمانیمیرفتیم،دوستانخانوادگیداشتیم.
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m ازلباسواتومبیلوجواهروسفراروپاوبرووبیاوبریزوبپاشکمنداشتیم،
منهمتویشغرقبودمولذتمیبردم.خودمراخوشبختمیدانستم.نه
فقطخودم،کههمه،همةدوستانمآرزویزندگیمراداشتند.تاآنروزکه
جشنتولدپسرمبودوازدوستانخانوادگیدعوتکردهبودمبهخانهمان

بیایند.
یعنی آنروزبدجوراحساِسزدگیوکسالتوکالفهگیمیکردم.
مدتهابوداینجوریبودم.دستودلمبهکارینمیرفت.بیحوصله
وتنبلشدهبودم.آنروزهمحوصلةهیچکارنداشتم.حوصلةمهمانو
مهمانیهمنداشتم.میخواستمتنهاباشم.همهچیزرابهخدمتکارسپردم
وازخانهزدمبیرونتاهواییبهسرمبخوردبلکهحالوهوایمعوضشود.
تویخیابانهاومغازههابیهدفپرسهزدم.نزدیکغروببهدلشوره
افتادم.دیدمحاالستکهمهمانهابیایندومنهنوزهیچکارینکردهام.
باهولووالخودمرابهخانهرساندم.آمدنمهمزمانبارسیدنشوهرم
بود.یکیدوتاازمهمانهاقبلازمارسیدهبودند.هرچهکردمکاریبکنم،
خودمراآرایشکنم،لباسارغوانیتازهامراکهبرایمهمانیآمادهکرده
بودموهفتهپیششوهرمآنرابرایتولدمهدیهدادهبودبپوشم،نتوانستم.
دراز تخت روی خوابمان اتاق به رفتم نمیرفت. کاری به دستودلم
کشیدم.خوشبختانهخیالمازبابتمهمانیومهمانهاراحتبود.میدانستم
کهخدمتکارهاکارهارابهبهتریننحوانجاممیدهندونیازیبهمنندارند.
خودمتربیتشانکردهبودم.شوهرمکهسرووضعنامرتبمرادیداولفکر
کردناخوشم.کهبهاشگفتم»نه،فقطبیحوصلهام«.تشویقمکردکهبروم
خودمرادرستکنمولباستازهامرابپوشموگفت»لباسنوروحیهات
راعوضمیکند«.ازتوچهپنهانراستهممیگفت.یعنیتاپیشازآن

روز...تاپیشازآنروزهروقتحوصلهامسرمیرفتیایکخریدمفصل
میکردمیامیرفتمسلمانی،آرایشمووصورتمراعوضمیکردموحالم
جامیآمد.اماآنروزحوصلةسلمانیرفتنولباسخریدنهمنداشتم.به
شوهرمگفتمنمیتوانم،خستهام.گفتپساینخدمتکارهاچهکارهاندکه
حقوقمفتبگیرندوتوخودترااینجورخستهکنی.گفتمکههمةکارها
راآنهاکردهاندومناصالدستبههیچکارینزدهام.کهیکمرتبهاز
جادررفتومثلتیمساریکهباگماشتهاشطرفباشدباغیظپایشرا
زمینکوبیدودادزدکه»خستهمنبایدباشمیاتو؟ازصبحتاحاالچه
غلطیمیکردیکهخستهای؟«گفتمحوصلهنداشتهامورفتهبودمبیرون
پرسهبزنمشایدحالمخوبشود.کهدادزد:»وفکرکردیوظایفترا
کیبایدانجامبدهد؟«حتیفکرمیکنمبهنانمفتخوردنوبیکارو
بیعارشدنهماشارههاییکرد.مرامیگوییانگارناگهانپردهایازجلوی
چشمانمبهکناررفت.ناگهاندیدماینآدمیراکهاینهمهبهاشنزدیک
بودهاموخیالمیکردمازخودمبیشترمیشناسم،اصالنمیشناسم.انگار
باراولبودکهمیدیدمش.نمیشناختمش.ناشناسبود.غریبهبود.ببگانه
بود.خودمهمبرایخودمغریبهبودم.ناگهانمتوجهشدمهمةکارهایی
کهمیکردهاموگمانمیکردمکهازسرعشقمیکردهامتنهاوظایفی
بودهکهدراِزایگرفتننانمیکردهام.گیرمیکنانلوکسوپرتجمل.
ناگهاندیدمدیگردوستشندارم.آنهالهدیگرنبود،آنطلسمدیگرباطل
شدهبود،اینبودکهیکجورسرماوجودمراگرفت.آنشبازوظیفة
دیگرمهمطفرهرفتم.ازآناصلیترینوظیفهایکهزنبایددررختخواب
انجامدهدوشوهرازبابتآنبایدابرازرضایتکند.نمیشد.دیگرنمیشد.
گفتمنمیشودوراحتمبگذارد.امااووحشیودرندهشدهبود.بهزورو
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m باخشونتبدنتاریکوسردمرادرید.مندردمیکشیدم.اشکمدرآمده
بوداماجلویخودمرامیگرفتم.نمیخواستمبفهمدکهبامنچهمیکند.
نمیخواستملذتپیروزِیدریدنوغلبهبرمنراحسکند.آنشبها
رختخوابصحنةجنگشدهبود.منخودمرامیزدمبهسردرد،یاسرم
رابهکاریگرممیکردمتاهرچهدیرتربهبستربرومتااوخوابیدهباشد.
اماانگاردستمراخواندهبود.بازاوهمانجانوردرندهبودومنهمان
موجودبیحرکتوبیحس.فکرمیکردمتسلیمبودنوتمکینکردن
همازوظایفزناست.عشقبازیباشوهرمنامتمکینبهخودگرفتهواز
عشقوبازیخالیشدهبود.شوهرمتویرختخوابحرصمیخوردومرا
جنازه،سردمزاج،وبیحسوبیخاصیتمیخواندومنتویدلمازهمة
ایننسبتهالذتمیبردم.حاضربودمازاینهابدترشراهمبشنوماما
کاریراکهنمیخواستمبکنم،بهزورنکنم.مخصوصّااگروظیفهامباشد،
آنهموظیفهایکهدیگریبرایممقررکردهباشد.حتیچندبارپیشنهاد
کردکهبرومخودمرابهروانکاونشانبدهم.میگفتشایدازنظرروانی
گیروگرهیدارموسردمزاجشدهام.میگفتسردمزاجیهمیکبیماری
یانمیتوانست بایددرمانشود.نمیدانست، روانیخاصزنهاستکه
بداند،کهگیروگرهمناوست.کهوقتیدیگردوستشندارمهمةدرهای
مدام نداشتم. آرامش روزهاهم دیگر قفلمیشود. بستهمیشود. بدنم
وحشتزدهونگرانبودم.نگرانرسیدنشبوتاریکی.یکجورهاییبه
سندروموحشتازتختدونفرهگرفتارشدهبودم.دیگرحتینمیتوانستم
نگاهشکنم.بااوحرفبزنم.تویچشمشنگاهکنم.چیزیازشبخواهم
یاچیزیبهاوبدهم.سعیمیکردمموقعآمدناودرخانهنباشم.یامهمان
دعوتکنم.تحملتنهاماندنبااورانداشتم.همانچیزیکهزمانیبه

خاطرشازهمهچیزگذشتهبودم.کهبهخاطرشازبالهایم،ازپروازهایم
گذشتهبودمتادرعوضبااورویزمینبمانم.پسازآنروزوآنشب
دیگرچیزیازمن،یاشایدازاو،درمنمردهبود.منداشتمباردومردهرا
باخودمحملمیکردم.امامیخواستمزندهباشم.خودمباشم.برومدنبال
بودم، سپرده فراموشی به را همه زندگی دراین که رویاهایی رویاهایم.
حتیخودمراهمفراموشکردهبودمودرعوضشدهبودمهمانچهاو
مادرمهربان،کدبانویخانه، میخواست.همسردلسوز،معشوقةپرشور،
شمعجمعمهمانان،سرورخدمتکاران،ساالرآشپزخانه.اماخودمکهبود؟
کجاگمشدهبود؟حاالتازهداشتمبهخودممیآمدم.دنبالخودممیگشتم.
خودمکجابود؟چهبهسرشآمدهبود؟چهبهسرشآوردهبودم؟دوبارهیاد
بالهایمافتادم.همانبالهاییکهشبعروسیآنهاراباچنانظرافتیاز
تنمدرآوردکهملتفتنشدمودرعوضاینجلدزیباولوکسونرموگرم
راکهقالببدنمساختهبودبهتنمکرد.بالهاییکهدیگرفراموششانکرده
بودموفقطگهگاه،وقتیجایخالیشانمثلجایزخمیجوشخوردهبر
تنممورمورمیکردوتیرمیکشید،چونخوابیمحووگنگازخاطرمرد
میشدند.بالهایمکجابودند؟کجابایدبهدنبالشانمیگشتم؟تاکجاها
بایددنبالشانمیرفتم؟وقتیازخودشپرسیدموخواستمبالهایمرابهمن
پسبدهدمسخرهامکرد.اولمنکرشدوگفتکدامبالها؟ووقتیاصرار
کردمگفت،»آهانآنهارامیگویی.تویانبارداشتندکپکمیزدند،دادم
سوزاندند«باورنکردم.بایدپیداشانمیکردم.امامیدانستمکهتویاین
خانهنیستند.تویاینخانهنبایددنبالشانبگردم.اینبودکهدیدمدیگر
نمیشود.زدمبیرون.دیگرنمیشددرآنخانهبمانم.درآنخانهایکه
تویشکپکزدهبودم.درآنخانهکهحتیتنفسهوایشمرازیردیناو
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m میبرد.زیرباراینتکلیفلهمیشدم.خفهمیشدم.میمردم.یکچمدان
کوچکبستم.دودستلباسوچندچیزضروری.همینوهمین.هیچ
چیزازآنخانهباخودمبیروننبردم.هیچچیزآنخانهرانمیخواستم.
میخواستمپوستنوبیندازم.نوشوم.تروتازه.ازنوزادهشوم.ازجلد
تصنعیبیرونبیایم.عریانشوم.هوایتازهبهتنمبخورد.شایدبالهایم
دوبارهدرمیآمدند.جایشانکههنوزگهگاهتیرمیکشیدچمدانرابستمو

زدمبیرون.ازقفسمجللزدمبیرون«.
ـ»یعنیچهزدمبیرون؟تکلیفبچههات،شوهرتچیشد؟«

»همانداستانهمیشگیپیشآمد.یعنیاستفادهازتنهانقطهضعف
منبرایعذابدادنوبهزانودرآوردنم.یعنیاستفادهازبچهها.لجکرد
وبچههاراپیشخودشنگهداشتوحتیاجازةدیدارشانرابهمننداد.
آنمردمهربانومتمدنکهآنقدرخوبدربارةحقوقزناندادسخن
میدادومندردلبهاومیبالیدم،شدمردیخشنوبیرحموخودخواه.
شدهمانبچةلوسیکهاسباببازیاشراگرفتهبودندواولجکردهبود
وفقطهمانرامیخواست.اولشبرایمخیلیسختبود.بهخصوصکه
هیچچیزازآنزندگیهمبهمنتعلقنمیگرفت.همهرااوساختهبود.
همةپولرااوبهخانهآوردهبود.واینمنبودمکهبستروخانةزناشویی
رارهاکردهبودم.ناشزهبودم.هیچحقینداشتم.گمانمیکنمکهشوهرم
میخواستبافشارمالیوممنوعکردندیداربابچههامرابهعذرخواهیو
طلبمغفرتوخالصهآشتیوادارد.شایداگرآنهمهکلهشقنبودمتسلیم
میشدم.خوب،بهرفاهعادتکردهبودم.پیشازآنحتیتصوردوریاز
بچههابرایممثلمرگبود.هرگزازآنهاجدانشدهبودم.بهگرمایامنیت
خانگی،بهجمعدوستان،بهمهمانیهاودورهها،عادتکردهبودم.سرم

بهآنهاگرمبودوازاینکهدرمهمانیهابدرخشمیامهمانانازسلیقهو
پذیراییوغذاهایمتعریفکنندوشوهرمباغرورورضایتبهمننگاهکند
وجلویمهمانهادستشرادورکمرمبیندازدوگونهامراببوسدوبهداشتن
زنیچونمنافتخارکند،راضیوخوشحالبودم.باوجودخدمتکارهاو
پرستارهایبچهها،بازمنبودمکهآخرشببهتمامخانهسرمیکشیدم
تاازبستهبودندرها،ازخواببودنبچهها،ازاینکهپتوشانکنارنرفته
باشد،مطمئنشوم.وبعد،وقتیپتورارویدخترممیکشیدموبالشرازیر
سِرپسرمصافمیکردموکتابنیمهبازشراازتویتختشبرمیداشتمو
درکتابخانهاشمیگذاشتموچراغهاراخاموشمیکردموبایقینکاملبه
اینکههمهچیزوهمهکسدراینخانه،درخانةمن،درامنواماناست،
بهاتاقخوابمانمیرفتم،ازاحساساینکههمةاینهابهمنتعلقدارد
وهمةایننظموآسایشناشیازمناست،ازاینکهخودمرافرمانرواو
مالکآنخانهوساکنانشمییافتم،ازفرطغرورورضایتبغضمیکردم.
هرروزصبحمنبودمکهپیشازهمهبیدارمیشدموبچههارابیدار
میکردموبهشوهرموبچههاصبحانهمیدادموروانةبیرونشانمیکردم.
ـ»ولیآخرمگرمیشودکهآدمیکروزصبحبیدارشودوببیندهمه
چیزبرایشتمامشده؟کهاوکسدیگریاست؟خیلیکافکایینیست؟«
ـ»چراهست.خوب،فکرکنمتاوقتیبچههاکوچکبودندبیشتراوقاِت
روزمراپرمیکردندوازگذشتزمانچیزینمیفهمیدم.امابعدکهبچهها
مدرسهروشدند،بعدازرفتنآنها،منمیماندموخانةخالیودریایوقت
وبیکاریوگذشِتکنِدزمان.بهفکرافتادمکتاببخوانمامانمیتوانستم.
منکهزمانیعاشقکتابخواندنبودمحاالانگارعادتشازسرمافتاده
بود.دوسطرنخواندهحوصلهامسرمیرفتوفکرمازکتابمنفکمیشد.
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m فکرکردمازنودرسخواندنراشروعکنم.ازهمانسالاولدانشگاهواز
همانجاییکهباازدواجقطعشدهبود.اماسرکالسهاحواسمبهدرس
نبود.فکرمبههزارجامیرفتجزبهدرس.گفتمبیخیاِلدرسودانشگاه.
بهجایشدرکالسهایمختلفازخیاطیوگلآراییتازبانانگلیسیو
فرانسهاسمنوشتم.امادوسهجلسهایمیرفتموولمیکردم.نمیدانستم
باخودمچهکنم.رؤیاهایقدیممبرایمزندهمیشد.یادتهست؟رؤیای

درسخواندن.رؤیایرشتهادبیات.رؤیایتاریخ.رؤیاینوشتن.«
ـ»یادمکههست.خوبهمیادماست.تازهفقطاینهانبود.استعدادت
برایبازیگری،حافظةدرخشانت،قدرتتدرریاضیات.ومنکههمیشه
ریاضیامضعیفبودچهقدربهاتغبطهمیخوردم.راستشهمةمابرایت
هرآیندهایراپیشبینیمیکردیماالاینکهدرسراهمانسالاولول
کنیوشوهرکنی.آنهمزنکسیبشویکهاصاًلربطیبهتونداشت.
تواهلرهاکردنورفتنبودیواواهلنگهداشتنوماندن.یادتاست
میگفتییکیازاینروزهاباالخرهراهمیافتیوسربهکوهمیگذاریو

میروی؟«
زنباحیرتبرمیگرددودرتاریکیشببهاونگاهمیکند.»عجیبه
کههنوزیادتمانده.ارهیادماست.راستشاینرؤیایغالبمبود.هنوزهم
هست.رؤیایسربهکوهگذاشتنورفتنورفتن.رفتنتارسیدنبهپشت

کوه..وبازهمرفتنورفتن.«
ـ»ومنباورتمیکردم.وبههمیندلیلبودکههمیشهبرایمیک
حالترفتنیداشتی.یکحالتنماندنی،گذرا،مثلبویعطرکهمیپرد،
مثلبادکهمیوزد.شایدبرایهمینبودکه...«وسکوتمیکند.گویی
درباتالقخاطرههاییدوردستفرورفتهاست.میکوشدخودشرانجات

دهد.بیرونمیآید:»بگذریم.داشتیمیگفتی.ازرؤیاهایتمیگفتی.خوب
بعد...«

صدایزنحالتیخوابزدهیافتهاست.انگارمخاطبینداردوباخودش
حرفمیزند.

»همةآنرویاهاازمندورشدهوازیادمرفتهبودند.اماحاالدوباره
بهیادممیآمدند.انگارازدرونخردوریزهایخاطرهبازیافتمیشدند.و
حالمبدمیشد.ازاینکهعمرماینطوربهبطالتمیگذشت،ازاینکه
میدیدمدرخانههمچندانکاریندارموبودونبودمدیگرچنداناهمیتی
ندارد،احساسبیهودگیمیکردم.یکجورشایدماللوافسردگی،یک
ارامآرامبهجانممینشست. جورسرخوردگی.دلمدیگرگرمنبود.سرما
داشتمیخمیبستم.آنقدرکهدیگردستودلمبهکارینمیرفت...تا
ماجرایآنشبپیشآمد...وبعدهمکهبیرونزدنمازخانهبودودور
شدنمازبچههاوازشوهریکهبهحمایتورفاهوامنیتیکهبهمنداده
بودعادتمدادهبود،ومنبااینکارهمةاینهاراازخودمدریغمیکردم،

فقطبرایآنکهبتوانمبگویمنه«.
صدایزنشکست.

ساکتشد.
ایجاد موزون ریتمی کوچه اسفالت روی زنانه پاشنةکفش صدای

میکرد.
مردکهمیکوشیدریتمقدمهایشراباصدایپایزنیکنواختکند،

لیلیکوچکیکرد.حالگامهاشانموزونویکنواختبود.
صدایزنواردصدایگامهاشد.

نفسیعمیقکشید.هوایشببویعطرماگنولیاهاییمیدادکهتازه
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m گلکردهبودند.بویماگنولیاوذراتهوارابهعمیقترینذراتوجودش
فرستادوآنقدرنگاهداشتتاهمةنایژههاوریهوسلولهایشپرازهواو
عطرماگنولیاشدواحساسکردکهداردمثلبالنیپرازهواسبکمیشود
وبهپروازدرمیآید.مردساکتبود.باردیگربازویزنراآرامونرمبهخود

فشرد.باصبوریمنتظربقیهداستانبود.
ـ»...بارهانزدیکبودازشدتتنهاییوازشدتدلتنگیبرایبچهها
وخانهوزندگیامپایمسستشود،گاهمیشدکهفکرمیکردمغرورو
مناعتمرازیرپابگذارموبرگردمونفسبچههایمراببویم.چندبارتادِر
خانهرفتم.یکیدوبارحتیبچههارادیدمکهتویهماناتومبیلخودمان،
یعنیاتومبیلاو،باشوهرم،یعنیباپدرشان،ازگاراژخانهبیرونمیآمدند.
چیزینماندهبودجلوبدوموصدایشانبزنموبگویمبرگشتهام.میدانستم
شوهرممنتظرماست.چندینباربرایمپیغامفرستادهبودکهاگرپشیمان
بهخانهبرگردمحاضراستمراببخشدوبهخاطربچهها باشمو شده
زندگیرادوبارهمثلگذشتهشروعکنیم.بهخاطربچهها.اینجوریمنت
همسرممیگذاشت.یعنیبرگردمبههمانچیزیکهازشفرارکردهبودم.
برومتویهمانجلدیکهازتویشدرآمدهبودم.نه،دیگرنهاینخانه
برایمخانهبودونهاینزندگی،زندگی.واینهاهمهرامنتازهمیفهمیدم.
مثلبچهایبودمکهتازهمتولدشدهباشدوبرایاولینباربهدنیانگاهکند.
زنبازسکوتکرد.بازنفسعمیقکشیدوبهنظرشرسیدکهزمین

جاذبهاشراازدستداده.بسکهاحساسسبکیمیکرد.
ـ»اصاّلمیدانیچیست؟«

مردبالحنیشوخگفت»نه،نمیدانمچیست؟«
ـ»یعنیمیدانیچهشدکهدستازسرمبرداشت؟«

سکوتپرسشآلودمردزنرابهگفتنآنخاطرهترغیبمیکرد.
ـ»راستشاینراتابهحالتویدلمنگهداشتهبودم.غرورماجازة

گفتنشرانمیداد.اماحاالانگارزبانمبازشده،بایدهمهاشرابگویم.«
نگاهیشوخبهمردانداختودرتاریکیشببرقچشماناورابهخود
راهدادوباحالتیدختربچهوارگفت:دیگرببخشیدکهبایداولینشبدیدار

مابعدازبیستوپنجسالبااینحرفهایعجیبوغریببگذرد.
سکوتمردبهطرزعجیبیانتظارواشتیاقاورابهشنیدنبهزنمنتقل

میکرد.
ـ»خوب،یکروزبرایمپیغامفرستادکهبچههابهانهامرامیگیرندو
برایدیدنشانبرومخانه.گفتکسیجزخدمتکاروبچههاخانهنیست.«

ـ»رفتی؟«
ـ»معلوماستکهرفتم.دیدنبچههاراباهیچچیزینمیتوانستم

عوضکنم.رفتم.امافکرمیکنیچهشد؟«
مردساکتاست.

ـ»هیچکسخانهنبود.نهبچههاونهخدمتکارها.بهجایشخودشبود.
خودشتنهادرخانه.خواستمبرگردم.نگذاشت.آرامخواهشکردبنشینم
وبهحرفهایشگوشبدهم.بعدمیتوانمتصمیمبگیرم.وهرتصمیمی
بگیرماوقبولمیکند.امامطمئناستکهبعدازشنیدنحرفهایشبه

خانهبازمیگردم.
گفتمیداندکهمنبهاونیازدارم.واوهمبهمن.گفتمیداندکه
منبیاوخواهممرد.کهاگراونباشدکهپشتوپناهمباشد،کهنازم
رابکشدونیازهایمرابرآورد،معلومنیستچهبرسرمخواهدآمد.رفاهو
آسایشخانةگذشتهمانرابادواتاقاجارهایتازهاموباشغلماشیننویسی
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m ودرآمدبخورونمیرممقایسهکرد.نمیفهمیدچهطورمنیکهآنقدربه
بچههاوابستهبودم،کهاگردودقیقهدیرمیکردندخانهرارویسرخودمو
همهخرابمیکردم،حاالآنهاراگذاشتهورفتهام.نمیفهمیدکهچهطور
توانستهامفقطبرایبهقولخودشدوکلمهحرفتنداودستازآنهمه
آسایشوامنیتبردارم.گفتمردهایدیگرزنشانراکتکمیزنندو
آبازآبتکاننمیخورد.گفتتقصیرخوداوستکهمرازیادیلوس
کردهومنقدرعافیتراندانستهاموازدوکلمهحرفاواینطورطغیان
کردهام.گفتبهزودیسرمبهسنگمیخوردودستازپادرازتربهخانة
اوبرمیگردم.نمیفهمیدچهطورمنیکهیکلباسرادوبارنمیپوشیدم
حاالفقطبادودستلباسکهنهسرمیکردم.حتیبزرگوارانهگفتبروم
لباسهاواشیاءوجواهراتمراجمعکنموببرم.بهاوگفتمکهحتیهمان
دودستلباسیراکهازآنخانهبردهبودم،بخشیدهام.گفتمدیگرزندگی

کردنازراهصدقةدیگریدلمرابههممیزند.
باورشنمیشدکهاورا،خانةاورا،خودم،بهارادهوخواستخودم،ترک
کردهباشم.حتیتاایناندازههممراالیقوقادربهکارینمیدانست.مرا

جدینمیگرفت.
بهاوگفتمدیگربرگشتنمممکننیست.تازهفهمیدهامکهدرخانةاو
فرقیبایکفاحشةلوکسنداشتهام.اصالچرابایستخودمرابافاحشه
بر برایخودششغلوکاریاستو مقایسهمیکردم.فاحشهگیهم
بطالتوبیکارگیمنشرفداشت.گفتمعلوماستکهآنوقتهاهم
دروغمیگفتهامومرازنیبیعاطفهوعاریازمهرمادریخواندکهدنبال
هواوهوسخودشرفتهوخانهوخانوادهاشراویرانکرده.گفتعاقبت
کارمبههرزگیمیکشد.دنبالمردیمیگشتکهمراازراهبهدربردهبود

وبهقولخودشفریبمدادهبود.گفتبرایمجاسوسگذاشتهکهمچمنو
آنمردرابگیرد.گفتآنمردهمبهزودیدلشازمنزدهمیشودومرا
ولمیکندواخروعاقبتکارمبههرزگیوجندگیمیکشدوآنموقع
دیگرنهاوونهبچههارغبتنخواهندکردتویرویمنتفکنند.اینها
راکهمیگفتصدایشهمبلندمیشد.بلندشدمبروم.جلویدرراگرفت
ودستشراباالبرد.کینهوانتقامتویصورتششعلهمیکشید.دستشرا
کهباالبرد،ازفکراینکهمیخواهدبامنچهکندچنانسراسروجودمپر
ازخشمونفرتشد،کهدرخودماحساسقدرتیخارقالعادهکردم.بهش
گفتماگرجرأتکندودستشپایینبیایدهمانجامیکشمش.نمیدانم
تویچشموکالممچهدید،امامنوحشتراتویچشموچهرهاشدیدم.
انگاراوهمفهمیدکهقدرتکشتنشرادارم.همانطوردستشتویهوا

خشکشدوبرگشتورفتنشستومنازخانهبیرونزدم.«
ـ»یعنیراستیراستیمیزدیش؟«

چنان دیدم بار اولین برای و میکشتمش. حتی میزدمش. »آره. ـ
خشمیدارمکهقادرمآدمبکشم.نمیدانماگردستیکهبهرویمبلندشده

بودپایینمیآمدچهمیکردم.شایداالنپشتمیلههایزندانبودم.«
ـ»یعنیحاالمیخواهیباورکنمکهمیتوانیآدمبکشی؟«

ـ»آنموقعآره.اگرکتکمیخوردمخردمیشدمواگرخردمیشدم
اوراهمخردمیکردم.همین.«

مرددستزنرابامحبتفشردوباخندهگفت:»ازتبایدترسید.جانی
خطرناک!دیگرسراغتنیامد؟پاپیاتنشد؟«

ـ»شایدباورنکنی.ولینه.انگارمنهمبرایاوُمردم.آنزننازنازی
مهربانیکهمثلگربهخودشرالوسمیکردتااودستمحبتونوازشی
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m برسرودمشبمالدمردهبودوبهجانوردرندةخونخواریتبدیلشدهبودکه
میتوانستاوراازهمبدرد.بهگمانماوهمبهیکترتیبیمرا،یعنیهمان
زنشیءواررا،کشتهبود.یامناوراکشتهبودم.نمیدانم.بههرحال.دیگر

ولکرد.وندیدمش...
شایدیکساِلتمام،هرشببایادبچههااشکمیریختمتاخوابم
میبرد.حتینمیدانستمکجاهستند.فکرمیکردمازغصةدوریبچهها،
ازتنهایی،ازدردفراق،خواهممرد.کهنمردم.باگذشتزمانبهدوری
وجداییوسرگردانیعادتکردم.ازاینجابودکهبهحکمتعادتپی
بردم.کهدیدمعادتکردنهمبهنوعیحکممرگرادارد.برهمهچیز
رنگفراموشیمیریزدودرعینحالازهمهچیزدیرپاتراست.بیآنکه
بخواهیوبفهمیتورابهبندمیکشدونمیگذاردازچنگشفرارکنی.
ودیدمکهآدمچهدیر،وهمچهزود،عادتمیکند.ودیدمکهدرواقع
آنچیزیکهتغییردادنرامشکلمیکندتغییروضعنیستبلکهعوض
شدنعادتاست.خالصهبرایفراموشیعادتباکلهپریدموسطگود
ببرد. باخودش مرا گذاشتم و زندگیسپردم بهدست را زندگی.خودم
میخواستمتالفیزندگیایراکهازدستدادهبودم،درآورم.بهاندازةدهها
نفرزندگیکردم.همهکارکردم.بههمهسوراخیسرکشیدم.زیرهمه
چیززدم،عاشقشدم،بیوفاییدیدم،فارغشدم،عاشقمشدند،بیوفایی
کردم،سربهسرمردهاگذاشتم،خودمراتویبازیهاشانداخلکردمواز
پسشانبرآمدم.مثلدیوانهها،مثلقحطیزدهها،خواندم،آموختم،بلعیدم،
نوشتم،بهسیاستزدم،شلوغبازیدرآوردم،فرارکردم،آوارهوسرگردان
شدم،درغربتبههمهجورکاریدستزدم،باآدمهایفراوانآشناشدم،
همهجورآدمیدیدم،خالصهاینکههرچهداشتمدادم،هرچهبهدست

آوردمازدستدادم،بارهاوبارها.اماخودمراازدستندادم.خودمرابرای
خودمنگهداشتهام.خودمماندهام.حاالهرچهدارمخودمبهدستآوردهام.
هیچکسنمیتواندآنرا،مرا،ازخودمبگیرد.هیچکسحقیبهآنندارد.
البتهبهظاهرچیزیندارم.منمویکچمدان.امادرعوضسبکم.سبکبار
مثلباد.هیچخواستوطلبیازدنیاندارم.بیشترازآنچهبهدنیادادهام
ازشگرفتهام.هیچوزنوجاذبهایکهمرابهزمینیبچسباندوجودندارد.
همین.وهمیشهحسمیکنمفرشتةنگهبانیدارمکهازممراقبتمیکند.

ایناستکهتهدلمقرصاستوازچیزینمیترسم.«
صدایزندرفضاگممیشود،مردباصداییآرام،انگارازدوردست،
تکلیف طور؟ چه »خوشبختی ـ میگوید: بزند، حرف خودش با انگار

خوشبختیچهمیشود؟توخوشبختی؟«
دلم هرچه نیستم.چون زندگی مغبون که میدانم اما »نمیدانم. ـ
خواستهکردهام.اگربالییسرمآمدهبهدستومسئولیتخودمبوده.خودم
نخواستهاممثلبقیهباشم.والبتهتاوانشراهمپرداختهام.وهنوزدارم

میپردازم.شایدهمینخودشخوشبختیباشد.«
ـ»وحاالبهکجارسیدهای؟«

ـ»فعاّلبهاینجا.خدمتشما.بیآنکهزیرحمایتهیچدولتیباشم.
بیآنکهدرهیچگوشهایازایندنیاسقفیرویسریازمینیزیرپاداشته
باشم.بیوطن،بیخانه،بیخانواده،بیکس.فارغازهرگونهغریزةتملک

وهرگونهحستعلق.«
مردمیگوید:»تومرامیترسانی.آخرچرا؟«

شایدهم خواستهام. اینجوری شایدخودم نمیدانم. ـ»خودمهم
تقدیرماینبوده.یاشایدهردو.هیچوقتبهفرداوبهآیندهفکرنکردم.
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m بیشترتویگذشتههامیپلکیدم.آنچیزرا،یابهقولتوآنخوشبختی
را،کهمردمدرآیندهمیجویند،مندرگذشتههامیجستم.دنبالچیزی
میگشتمکهانگاریکباریافتهوبعدگمشکردهبودم.همهجاسایةیک
تصویربهدنبالمکشیدهمیشد.تصویرچهرةمحزونومحجوبجوان
دانشجوییکهداشتازشهرمامیرفتوبرایخداحافظیبامنآمده
بودودرلحظةرفتنودرآستانةآیندهایموهومباچشمانیاشکبارازمن

خواستگاریمیکرد.«
باخودش انگار صدایزنآرامویکنواختوبیزیروبمشدهبود.

حرفمیزد...
»...بعدها،بعدترها،خیلیبعدترها،کهدیگراینصحنهواینخاطرهرا،
وهمراهباآنتصویرآنجوانرا،فراموشکردهبودم،روزیدرمملکتی
فرداچهخواهم نمیدانستم بودم. پولی نهایتبیکسیوبی غریبدر
کرد.بهانتهایتاریکیرسیدهبودم.دنیایبیرونازپایمانداختهبود.تنها
کاریراکهمیتوانستمبکنمکردم.یعنیدرازکشیدموچشمانمرابستم
وخودمرابهخألوسیاهیسپردم.کهیکباره،درتهذهنم،درتهسیاهی،
یکتصویر،تصویردانشجوییمحزونومحجوبکورسوزد،جلوآمدو
دلمروشنشد.بعدازآنهروقتکهدنیایبیرونآنقدرکدرمیشودکه
نمیخواهمچیزیازآنراببینمچشمانمرامیبندموآنتصویرازانتهای
ذهنمنرمنرمپیشمیآیدوهمهچیزدرستمیشود.حاالازمالدنیا
همینرادارم.یکتصویر...ویکچمدان.وهمینبرایمکافیاست.برای
خوشبختبودنمکافیاست.وزندگیامبهجایآنکهپیشبرود،انگار

بهعقببرمیگردد.مثلاینکهزندگیرادورمیزنم.«
زیادیکلیبافیمیکنی. ازحرفهایتسردرنمیآورم. ـ»بازهم

دلممیخواهدهمهچیزرابرایمبگویی.ریزریز.جزئیات.مثلقصه.مثل
رمان.مثلآنوقتها.آنوقتهاکهخوبقصهمیبافتی.ازهمهچیزقصه
میساختی.یادتاست؟حتیگاهیوقتهابرایماناجراهممیکردی.
همهمانفکرمیکردیمباالخرهمیرویتویکارتئاتر.یادتاست؟انگار

تویقصهوبازیزندگیمیکردی..«
زنمیگوید:»آره.هنوزهمخیلیوقتهایکهواحساسمیکنمکه
دارمقصهایرابازیمیکنم.قصهایکهیکیدیگرآنراساختهوبافته.
مثلبچگیهایمکهقصههاراواقعیمیگرفتموشخصیتهابرایمهمه
زندهوجانداروواقعیبودند.دخترشاهپریان،دیوسفیدتنورهکش،چراغ
جادو...همهوهمه.هنوزهمبعضیوقتهاهستکهفاصلةواقعیتو
مجازتویذهنمبههممیریزد.یاتویهمتداخلمیکند...بگذریم.انگار
آنپسربچهایهمکهتویتوبودوقصهوهمبازیمیخواستهنوزبزرگ

نشده؟«
ـ»شاید.دخترکوچولویتوچهطور؟«

ـ»راستشنمیدانم.ولیمیدانمکهتویواقعیتیکهدیگراندرآن
هستندزندگینمیکنم.واقعیتبیرونبرایمغریبوناشناسوترسناک
را واقعیتخودم را، نوشتنفضایخودم با درنمیآورم. ازشسر است.
میسازم.اشیاءراخودمنامگذاریمیکنم.اینبرایمواقعیتراست.حاال
تواسمشرابگذارقصه.امابرایمنازهمهچیزواقعیتراست.حسن
دیگرشایناستکههرجوردلممیخواهدمیسازمش.اختیارشدست
خودماست.البتهنههمیشه.گاهیاوقاتهماواختیاررابهدستمیگیردو
مرا،یابهقولتوقصهگورا،دنبالخودشمیکشاند.باشد،منحرفیندارم
کهقصهمانرابرایتبگویم.ولیدرآنصورتبایدمثلشهرزادقصهگو
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m هزارویکشببیدارنگهتدارم.«
ـ»باشد،نگهمبدار!«

شیطنتزنگلمیکند:»ولیظاهراًفقطیکامشبرافرصتداریم،
وقتمانتنگاست،نیست؟«

ـ»باشد،مثلشهرزادسرمراگرمکنونگذارزمانبگذرد.یکشب
راهزارشبکن.اختیارزمانرابهدستبگیرومرادنبالخودتبکشان.«

زنمیپرسد:»حاالکدامقصهرابگویم؟«
»نمیدانم.هرقصهایکهدلتمیخواهدبگو.قصةشاهپریانرا،قصة
دخترشاهفرنگرا،فقطبگو.برایمقصهبگو.میخواهمصدایترابشنوم.

ازصدایتوقتیقصهمیگوییخوشممیآید.«
روزها، از روزی که بگویم را دختری آن بگذارقصة »باشد.پس ـ
دریاها و کوهها آنسوی به ازشهرش داشت که دانشجویمحجوبی
او از اشکبار چشمانی با برساند، فرنگ دیار به را خودش تا میرفت
خواستگاریکردوازشخواستکهمنتظرشبماندتابرودوکلیدبختش
راکهخوابدیدهبودجاییدرشهرفرنگپنهاناستپیداکندوبرگردد.«

هرمزمیگوید:»ولیدخترمنتظرنماند.«
ـ»نه.نماند.«

چهرةمردازیاددردیقدیمیدرهممیرود:»چرانماند؟بگوچرانماند؟
قصهگوتوهستی.توبایدبدانی!«

ـ»برایاینکهدخترپیشازپسررفتهبود.درذهنشرفتهبود.درواقع
اوبودکهدانشجوئهراجاگذاشتهورفتهبود.منتهانهدرواقعیتبیرون.در

واقعیتبیرونایندانشجوئهبودکهرفتهبود.«
را دانشجوئه بود؟مگر رفته صدایمردخشمگیناست:»چرا؟چرا

دوستنداشت؟«
با اینکهدخترهمیترسیدکه صدایزنتسلیبخشاست:»برای
پسرهکوچکشود،آنقدرکوچکشودکهدردستهایمردجابگیردو
مرداورامثلدستمالتویدستشبچرخاندوبمالدوبعدجاییرهاکند

یادوربیندازد.«
ـ»حاالبقیةقصهرابگو،بعدچهشد؟«

زنمیگوید:»بعداینطورشدکهدخترهکهمیخواستتامیتواندبه
دورهابرودوازدانشجوئهدوربشودتابهخودشبرسد،لباسرزمپوشید
وبهعزمفتحجهانراهیدیارهایناشناختهشدکهشایدهنوزاسمشان
روینقشههایجغرافیایعالمنیامدهبودودخترمیخواستخودشاولین
کاشفآنهاباشد،اولینکسیباشدکهآنهارابرنقشةعمرشبهثبت
میرساَند.وراهافتادتاازخانهایپرخطروکوههایبلنددستنیافتهو
دریاهایغواصینشدهوجنگلهایتاریکوبیابانهایپرغولبگذرد...
اماهنوزاوائلراهبودکهاسیردیوسفیدشد.خوب،دیوه،سفیِدسفیدهم
نبود،درواقعتنشلکهلکهبود،دیوهخیلیهمدیوبدینبود.حتیعاشق
دخترشدهبود.منتهاعشقورزیاشبهرسمدیویبود.برایهمیناورا
تهچاهیدرغاربهزنجیرکشید.روزهاکاریبهکاردخترهنداشت.شبها
از بازمیکرد، را برایشغذامیآورد.دستدختره میآمدسراغدختره.
دخترهمیخواستاوراببوسدوبرایغذاازشتشکرکند.ودخترهرغبتش
نمیشد.دیوههمدستمیبردبهشالق.زیرشالقازدخترهمیخواستاو
راببوسدوازشتشکرکند.ودخترهچندششمیشد.بعددیوهمینشست
یکگوشه،عکسدخترهرامیگذاشتجلویرویش.ویسکیمیخوردو
برایخودشنمنمگریهمیکرد.بعددوبارهدستهایدخترهرامیبستو
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m میرفتتافرداشبدوبارهبرگرددبلکهدخترهاززورگرسنگیازاوتمکین
کند...اینبودوبودتااینکهیکشبکهدیوهبرگشتنهغذاآوردهبود
ونهشالقدستشبود.دستهایدخترهرابازکرد،شیشةعمرخودش
راداددستدخترهوبیاینکهحرفیبزندراهشراکشیدورفت.دختره
اولباورشنمیشدکهآزادشده.مدتیصبرکرد.بعدازغارآمدبیرون.اول
کورمالکورمالراهمیرفتوجاییرانمیدید.نهکهچشمانشبهتاریکی
وبههوایبستهعادتکردهبود،بهسرفهافتاد.نوروهوایآزاداذیتش
میکرد.تااینکهخودشراوسطبّروبیابانییافتکهتاچشمکارمیکرد
دریمینشدریاهایغوصناشدهودریسارشقلههایدستنیافتهبود.نه
کهبیراهنماوبیقطبنماقدمبهراهگذاشتهبود،ترسبرشداشتکه
ایدلغافل،حاالتکوتاروتنهاوبیراهنما،دراینبرهوتبال،چه
کند.طوریکهنزدیکبودبرگرددوازدیوهتمکینکندوبااوتاابددرغار
تاریکزندگیکندودرعوضاززنندگینورهایتندوازوحشتخطرهای
ناشناسدرامانباشد.اماوقتیچشمشیواشیواشبهنورعادتکردو
ریههاشراذرهذرهازهوایآزادپروخالیکرد،بنددلشقرصشدُخود
وکفشولباسآهنیاشراپوشیدوسپروزرهوعصایآهنیاشرابه

دستگرفتوپادرراهبیابانگذاشت...
بیرون،بیابانازبرفومهپوشیدهبودودخترسردشبودودلشگرما
میخواست.اینبودکهدلشهوایدانشجوئهراکردوتویتیرگیِمه
نقشمحویمثلتصویردانشجوئهبهکشوقوسدرآمدوفهمیدبرای
آنکهبهتصویربرسدبایدهفتدستلباسوهفتجفتکفشوهفت
کالهوهفتعصایآهنیراپارهکندوهفتخانوبیابانرااززیرپادر
کند.راهافتاد.رفتورفتورفت...روزاندرروزوشباندرشب،روزانو

شبانوشبانوروزان،رفتورفتورفت...تاروزیازروزها،تنگغروب،
کههواداشتتاریکمیشدوخورشیدپایینمیرفتوستارههایکییکی
درمیآمدند،تویبرهوتبیابان،بهچشمهایرسید.کنارچشمهیکتک
درختبود.دخترهکهحسابیخستهوتشنهبوداولیککفدستآب
خورد،بعدصورتشراتویچشمهشست،بعددوروبرشراخوبنگاهکرد
ووقتیدیدکهتاچشمکارمیکندنهازآبوآبادانیخبریاستونهاز
گلبانگمسلمانیاثری،لختشدورفتتویچشمهبهآبتنی.حالشکه
جاآمدوخوبخنکوتروتازهوپاکوپاکیزهشد،آمدبیرونولباسهایش
راکهزیریکتختهسنگگذاشتهبودپوشید.حاالهمخوابشگرفتهبود
وهمازتاریکیشبووهمبیابانوحشتمیکرد.اینبودکهرفتباالی

تکدرختوهمانجاخوابشبرد.
حاالجانمبرایتبگویدبشنوازآنطرف...فرداصبحزودددهسیاهه
کوزةاربابشرارویشانهگرفتومثلهرروزآمدلبچشمهکوزهراآب
کند.دخترهازباالیدرختداشتنگاهمیکردوعکسموهایصافو
بلندوروشنشکهآویزانبودباتصویرچهرهاشتویآبافتادهبود.دده
سیاههلبچشمهنشستوخمشدآببرداردکهعکسدخترهراتویآب
دید.دیدنعکسدختردرآبهمانوزدنکوزهبهلبچشمهوشکستن
آنهمان،ودرآمدکه:»منبهاینخوشگلیوباموهایبهاینصافیو
روشنیوبلندیوباچشمهایبهایندرشتیوبااینپوستمهتابیراچه
بهاینکهللگیبچهمردمبکنموکوزهازسِرچشمهآبکنم؟منبهاین

خوشگلیوبااینرووموفقطالیقپسرپادشاهموبس.«
دخترهکهازباالیدرختداشتاینمنظرهراتماشامیکردوحرفهای
ددهسیاهرامیشنیدبلندبلندزدزیرخنده.حاالنخندوکیبخند.آنقدر
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m خندیدکهاشکازچشمانشبیرونزدوصدایخندهاشبهگوشدده
ماه قرص مثل چشمه توی دختِر دید و کرد باال را سرش دده رسید.
باالیدرختنشسته.ازاوپرسیدکهجناستیاپری،ازکجاآمدهبه
کجامیرود،وآنجاباالیدرختچهمیکند.دخترهکهدلشازتنهایی
وغریبیگرفتهبودوخیلیوقتبودصدایآدمیزادنشنیدهبودازدرخت
پایینآمدوسرشراگذاشتتویدامنددهسیاهوزدزیرگریه.ددهسیاه
سرشرانازونوازشکردوپرسیداسمشچیست،سرگذشتشچیست،
چراگریهمیکند.دخترگفتاسمششهرزاداستوسرگذشتشراازاول
تابهآخرتعریفکردوگفتحاالدرجستوجویدانشجوئهرسیدهبهاین
بیاباندراندردشتونهمیداندبهچپبایدبرودیابهراست،ونهمیداند
کهشهردانشجوئهکجاست،ونهمیداندکهدانشجوئهزندهاستیامرده
ودرچهحالوهواست.ایناستکهازتنهاییوسرماوگمگشتگیداردبه
حالخودشگریهمیکند.ددهکهماجراراشنیدسنجاقیراکهزیرچانهپر
چارقدشزدهبوددرآوردوفروکردتویمالجدخترهکهدخترهازحالرفت

وبعدراهافتادبهطرفشهر.
ازآنطرفهمجانمبرایتبگویدبشنوازدانشجوئه.بعدازاینکه
نشد، دخترهمراهش و کرد خواستگاری دختر از اشکریزان دانشجوئه
راهیدیارفرنگشد.اماتصویردخترههمیشهجلویچشمشبودوهمه
جادلشهوایاوراداشت.دستبرقضازدودخترپادشاهفرنگکهبااو
توییکدانشگاهدرسمیخواندبیمارشدوحالشروزبهروزبدترشد
طوریکههمةدکترهایفرنگعلتبیماریاورانفهمیدندواوراجواب
کردند.شاهفرنگکهتویدنیاهمینیکدخترراداشتامردادجاربزنند
کههرکسشاهزادهخانمرامعالجهکنددستدخترشراتویدستاو

میگذارد.دانشجوئهکهحاالبرایخودشدکتریشدهبودبهفکرافتاد
برودوبختشراامتحانکند.یاهمهیاهیچ.پسرفتبهقصرپادشاه
وگفتکهشفایدختردستاوست،امابرایاینکارشرطیدارد،یعنی
بایددخترراتنهاببیند.شاهفرنگباآنکههیچخوششنمیآمددخترش
بایکمرد،آنهمغریبوغریبهوغربتی،تنهابماند،ازالعالجیقبول
کرد.منتهاشرطگذاشتکهاگرجوانغریبهنتوانددخترشراعالجکند

سرشازتنجداخواهدشد.
دانشجوئهپذیرفتواورابهاتاقدختربردند.دیدباآنکهرنگدختر
ازضعفزردوچشمانشازبیخوابیبیفروغاست،اماهمانطورکهروی
تختدرازکشیدهمثلپنجةآفتابمیدرخشدوبهماهمیگویدتودرنیا
کهمندرآمدم.پاورچینجلورفتوکنارتختدخترنشستوآهستهاسم
دخترراصدازد.دخترکهصدایآشناشنیدچشمشرابازکردوتادانشجو
رادیدوشناخت،زدزیرگریه.حاالگریهنکنوکیبکن.دانشجوازگریة
دخترحدسزدکهبایدیکدردیدرجاندخترهباشدکهاورابهاینروز
انداخته.خوبدختررامعاینهکردووقتیدیدهیچدردومرضیدرتندختر
نیستفهمیددختردردیدردلداردکهمثلخورهبهجانشافتادهواورا
اینجورخوردهوتراشیده.اولصبرکردتادختریکدلسیرگریههایشرا
بکندوبعدکهآرامگرفتبهاوگفتبراینجاتشآمدهومیداندکهدختر
رازیدرسینهداردکهنمیتواندبهکسیبگویدوازهماناستکهبهاین
روزافتادهوبهتراستبهاوکهدوستدانشگاهیاشاستاعتمادکندو
رازدلشرابگویدتاخالیشود.دخترگفتمیدانددانشجودوستاواست
وبرایکمکبهاوآمدهامامیترسداگررازدلشرابگویدسرخودشو
یوسفبهبادبرود.دانشجوپرسیدیوسفکیستوتاایناسمازدهانش
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m بیرونآمددخترازحالرفت.دانشجونبضدخترراگرفتودیدبدجوری
کندمیزند.سرشرادمگوشدختربردواسمیوسفراتکرارکردودید
نبضدخترتندشدوبههوشآمد.فهمیدموضوعازچهقراراست.بهدختر
یکدستیزدکهازطرفیوسفبرایشپیغامآوردهاماشرطشایناست
کهدختراولبنشیندوغذابخوردوازتختبیرونبیایدوکمیقدمبزند.
دخترکهازشادیدرپوستنمیگنجیدهمةاینکارهاراکرد.ازآن
طرفخبربهگوشپادشاهفرنگرسیدکهچهنشستیجوانغریبدخترت
رامعالجهکردهودخترراهافتاده.شاهاینراکهشنیداولخوشحالشد،اما
چونباوجودآنهمهشاههاوشاهزادههاییکهخواستگاردختربودند،ته
دلشنمیخواستدختریکییکدانهاشرابهیکجوانغریبهیکالقبا
بدهدکهمعلومنبوداورابهکجاخواهدبرد،فکریازخاطرشگذشتوامر
داددانشجورابهحضورشبیاورندوبهاوپیشنهادکردبهشرطیکهفکر
عروسیبادخترشاهفرنگراازسربهدرکند،حکومتیکیازشهرهای
فرنگرا،وازمالدنیاهرچهبخواهد،بهاوخواهدداد.دانشجوکهدرسر
هوایپادشاهیدیارفرنگرامیپخت،وضعراکهچنیندیدوفهمید
رودستخوردهفکریکردوگفتولیقبلةعالمبهسالمت،شاهزادهخانم
هنوزبهبودکاملنیافتهوحاالکهشاهازحرفخودشبرمیگرددمنهم
دیگرکاریبرایمعالجهاونخواهمکردمگراینکهاولازافتخاردامادی
قبلهعالممطمئنشوم.شاهکهباورشنمیشددخترششفانیافته،قبول

نکردودستورداددانشجورابهزندانبیندازند.
ازآنطرفدخترشاهکهتازهبهزندگیامیدوارشدهبود،چشمبهراه
دانشجوبودکهبیایدوپیغامیوسفشرابیاوردودردشرادواکند.اماوقتی
ازدانشجوخبرینشدوبهامرشاهبهاوگفتندکهدانشجورفتهودیگر

نخواهدآمد،دوبارهحالشروبهخرابیگذاشتواینبارازروزاولهم
خرابترشد.اینبودکهشاهامرداددانشجورااززندانبیاورندوبهبالین
دخترببرند.آنوقتدانشجوگفتاینباراگرسرشهمبرودحاضرنیست
قبلازاینکهدستدختررادردستشبگذارنددختررامعالجهکند.وشاه
ازناچاریرضایتداد.دانشجوکهدیدنقشهاشداردکارگرمیافتدبهبالین
دختررفتوبهاوگفتسرگذشتیوسفرابرایشازاولتاآخربگویدتا
فکریبرایآنهابکند.ودخترحکایتکردکه:زماندانشجوییباپسری
بهنامیوسفآشنامیشودوهردویکدلنهصددلعاشقهممیشوند
وقرارازدواجمیگذارند.اماوزیرکهازمدتهاپیشدختررابرایپسرشاز
شاهخواستگاریکردهبودازماجراخبردارمیشودوبهبرادرانیوسفپول
فراوانیمیدهدتااوراسربهنیستکنندوبرادرانیوسفاورابهبهانة
سفربهبیابانمیبرندودرچاهمیاندازند.دخترمدتهاازیوسفبیخبر
بودهوخونمیخوردهوخاموشبودهتایکیازروزهابرادرکوچکةیوسف
کهرازدارومونساوبودهوازعشقیوسفوشاهزادهخانموازسفربی
بازگشتاوباخبر،ازیکیازبرادرهادرمیآوردکهسرنوشتیوسفبه
کجاکشیدهوتصمیممیگیردبهنزدشاهزادهخانمبرودوبهاوبگویدکه
دیگرمنتظریوسفنباشد.شاهزادهخانمازشنیدناینخبراولازهوش
میرودوبعدکهبههوشمیآیدازبرادرکوچکةیوسفمیخواهداورا
بهسرچاهببرد.وقتیبهسرچاهمیرسندچشمشبهپیراهنپارةیوسف
کهبهبوتةخاریگیرکردهبودمیافتدوپیراهنرابرمیداردومیبوسد
ومیبویدوبهچشمانشمیمالدومیخواهدهمانجاخودشرابهچاه
بیندازدکهبرادرکوچکهمانعمیشود.امابعدازآندیگریکچشمشاهزاده
خانمخونمیشودوچشمدیگرشاشکوازخوابوخوراکمیافتدو
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بایوسفرازونیازکند.شاهزادهخانمروزبهروزآبمیرفتونحیفترو
نزارترمیشد.تااینکهپدرشکهنگرانسالمتاوبودهبرایشجاسوس
میگذاردتاسرازکاروباردختردرآوردشایدبتواندفکریبهحالاوبکند.
وقتیازرفتنهایشبانةاوبهسرچاهآگاهمیشودقدغنمیکندکهدختر
پایشراازقصربیرونبگذاردتابلکهاینجورییادیوسفازسردختر

برود...
دخترادامهدادکه،حاالکهدانشجومیگویدازیوسفپیغامآورده،یعنی

کهیوسفزندهاستوهمیناورادوبارهبهزندگیبرگردانده.
دانشجوفکریکردوگفتدرستهمینطوراستکهدخترحدسزده
امااگردخترمیخواهدبهوصالیوسفبرسدبایدبهنقشهایکهدانشجو
کشیدهتنبدهد.دخترکهازخوشیرویزمینافتادهوزمینرامیبوسید
وپیراهنیوسفرابهسروچشمشمیمالیدگفتهرچهدانشجوبگوید
میکند،ودانشجومیگویدبرایآنکهبتوانددخترراازقصربهبیرونوبه
شهریببردکهیوسفدرآناستبایدازپدرشبخواهدکهباازدواجآنها
موافقتکندوبعد،وقتیکهاوزندانشجوشددانشجوبههوایمسافرت
وتجدیدقواکهبرایدخترالزماستاوراباخودبهنزدیوسفخواهدبرد.
دخترقبولکردواینشدکهشاهبهازدواجدانشجوبادخترشرضایت
دادوباآنکههمةشاهزادههایعالمخواستگاردختربودندووزیرازفرط
حسادتوغضبداشتسکتهمیکرد،هفتشبانوهفتروزهمةشهر
فرنگراآذینبستندوجشنگرفتندودستدختررادردستدانشجو
گذاشتند.نهماهونههفتهونهروزگذشتوشاهزادهخانمیکپسرکاکل

زریویکدخترگیسگالبتونبهدنیاآورد.«

زنساکتمیشود.احساسمیکندزیادحرفزده.»حوصلهاتراسر
بردم؟«مردجوابنمیدهد.

زندوبارهمیگوید:»نکندخوابی؟«
مردمیگوید:»خواب؟ایستادهودرحالرفتن؟«

زنمیپرسد:»پسچراجوابنمیدهی؟«
مردمیگوید:»بهاینجایداستانتاعتراضدارم.اگردختراینهمهدر
انتظاریوسفبودوبههوایدیدناوتنبهازدواجظاهریدادهبود،چهطور
شدکهازدانشجوئهحاملهمیشودوبعدهمبهزندگیبااوادامهمیدهد؟«
زنسرشرابهعقبمیبردوبلندمیخندد:»اینرادیگرمانمیدانیم.
منکههمهجاباآنهانبودم.تازهتخیلخودتراهمبهکاربگیر.شاید
دانشجوئهفکرکردهاگرشاهزادهخانمازاوبچهدارشودمیخشمحکم
خواهدشد،یامادرشدنحواساورابهبچهخواهدگرفتوهواییوسف
راازسرشبیرونخواهدکرد.شایددخترراباوعدهووعیدتازهایفریفته،
شایدمستشکرده،شایدتهدیدشکرده،شایددوایخوابآوریامخدربه
خوردشداده.اینهارادیگرمانمیدانیم.فقطمیدانیمکهایندانشجوئه
آدمحیلهگریبودهواینراهممیدانیمکهبعدازآنکهجارچیهادرشهر
جارزدندکهمردمهفتشبانوهفتروزجشنوشادمانیکنندچونقبلة
عالم،اعلیحضرتشاهنشاهفرنگ،صاحبدونوهشده،دیگرکسیرنگ
شاهزادهخانمرادرهیچمراسمومهمانیوشکاروگردشیندید.شاید
شاهزادهخانمدوبارهبیمارشدهبود.شایدهمخواستهبوددوبارهبهسرچاه
برودوخروجشراازقصرقدغنکردهبودند.شایدهمخبریازیوسف

شنیدهبودندونمیخواستندکهشاهزادهخانمبوییببرد.
دوسالگذشتتایکیازروزها،صبحکهدانشجوئهچشمشراباز
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m کرد،دیدایدلغافل،جایشاهزادهخانمدربسترشخالیاست.همه
جاراگشتنداماشاهزادهخانمنبودکهنبود.انگارآبشدهوبهزمینفرو
رفتهبود.انگاراستخوانشدهوسگاوراخوردهبود،یاانگارکهاصاّلاز
اولشاهزادهخانمیدرکارنبودکهنبود.خالصهجانمبرایتبگویدپادشاه
امرکرددرهمةشهرهاجاربزنندکههرکسازمردهیازندةشاهزادهخانم
خبریبیاوردمژدگانیگرانقیمتیدریافتخواهدکرد.امادخترپادشاهپیدا
نشدکهنشد.تویشهرچوافتادهبودکهشاهزادهخانمباجوانکییوسف
نامفرارکردهوازترسپادشاهرفتهاندتویچاهیدربیابانپنهانشدهاند.
برایهمینهرشبنورماهبهجایاینکهازباالتویچاهبرودازتوی
چاه،مثلیکستوندرخشاِندیدنیامادستنیافتنی،بهطرفماهمیرود.
پادشاهکهازهمةدنیاهمینیکدخترراداشتازدوریدخترشآن
قدرغصهخوردوخورد،تادقکردومرد،ودانشجوئهشدشهریاروبه
تختنشست.اماچونبچههایشبیمادربودنددادتویشهرجاربزنندکه
همةدخترهاییکهاسمشانشهرزاداستبیایندوسرگذشتشانراتعریف
کنندتاشهریارازمیانآنانشهرزادگمشدةخودشراپیداکندواوراملکة

کشورکند...«
زنسکوتمیکند.نکندحوصلهاشراسربردهباشد.صدایمرداست:

ـ»بعد؟«
وزنمیگوید:»بعدچه؟«

هرمزمیپرسد:»بعدچهشد؟«
ـ»واقعًادلتمیخواهدبدانی؟خستهنشدی؟«

هرمزکمرزنرابهخودتنگترمیفشارد:»نه،بایدبفهممسرانجاِم
کارشانبهکجاکشید.تویششایدبتوانمسرانجاِمکارخودمراپیداکنم.«

شهرزادمیگوید:»باشد.اگرتوحوصلهشنیدنداریمنهمازگفتن
بدمنمیآید.ظاهراًقصهبهجایآنکهپسرکوچولورابخواباندبیدارش

میکند.حاالاونپسرکوچولوبهمنبگهکجایقصهبودم؟«
هرمزموهایزنرانرممیبوسدوعطرآنرابانفسیعمیقبهدرون
سینهمیفرستدوآهستهمیگوید:»خوشممیآیدکههمةفوتوفنهای
قصهگوییرابلدی.«وبعدبالحنیشوخوبچگانهمیگوید:»مامانشهرزاد
دنیا بزنندکههمةشهرزادهای جار داد آقایشهریار که بودی جا اون

خودشانرابهاطالعاتمعرفیکنند.«
شهرزادرشتةسخنرابهدستمیگیرد:»جانمبرایتبگویدازآن
طرفددهسیاههکهسرگذشتدخترهراشنیدهوفهمیدهبودکهشهرزاِد
گمشدةشهریارهمینشهرزادیاستکهدربیابانگمشدهوبیهوشو
بیگوشرهاشده،روانةشهرمیشودویکراستمیرودبهقصرپادشاه
ومیگویداسمششهرزاداستومیخواهدشهریارراببیند.اولغالمان
وحاجبانقصرمیخواستندبهدرونراهشندهنداماوقتیددهبهیادشان
بایدهرکهراکهاسمششهرزاداستیک آوردکهطبقامریةشهریار
راستبرایمصاحبهببرندپیشاو،غالمانوحاجبانبااکراهوتمسخرو

تیزوطعنهددهسیاههرابهحضورشهریاربردند.
ددهسرگذشتشهرزادگمشدهراهمانطورکهازخوِداوشنیدهبود،
شهریار کرد. تعریف شاهزاده برای موبهمو خودش، سرگذشت جای به
حیرتزدهازددهپرسیدکهشهرزادیکهاومیشناختپوستیصافونرم
ومهتابیداشت،چراپوستاوآبلهگونوزبروتیرهاست؟ددهگفتازبس
کهتویبیاباندرزّلآفتابومیانتوفانهایشندنبالاومیگشته...
شهریارپرسیدچراموهایشمثلخاربیابانزبرووزوزیوسیاهاستدر
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m صورتیکهموهایشهرزادنرموبلندوصافوروشنبود؟ددهگفتاز
بسکهتویبیابانازگرسنگیریشةخارخوردهوشبهایسیاهرابامور
ومارسحرکرده....شهریارباآنکهتهدلشرضانمیداداماباورکردکه
اینهمانشهرزادگمشدةاواستودادهفتشبانوهفتروزشهررا
آذینبستندوجشنگرفتندوددهسیاههشدملکةشهرفرنگ.اماددهبعد
ازآنکهملکهشدبهشهریارگفتبایدبرایبچههاهلَلبگیردچوناودیگر
ملکهاستونبایدبچهداریکند.اینشدکهشهریاردوبارهامردادهمهجا
جاربزنندکهبهیکددهسیاهخوببرایللگیشاهزادهوشاهزادهخانم

نیازدارند.
ازآنطرفبشنوازشهرزادواقعی.فرداصبحکهشد،دخترهکهبیهوش
وبیگوشپایدرختافتادهبودبههوشآمد.اماهرچهچشمانشراباز
کردهیچجاراندید.همهجاسیاِهسیاهبود.فهمیدکهباسوزنددهبه
مالجشنورازچشمانشرفته.همانطورکهزیردرختدرازکشیدهبودو
بهعاقبتخودشفکرمیکردزدزیرگریهوخوبکهیکدلسیرگریه
کرد،خوابشبردوتویخوابوبیداریصدایحرفشنیدوخوبکه

گوشدادشنیددوتاکبوترباالیدرختدارندباهمحرفمیزنند.
کبوتراولبهکبوتردومگفت:»خواهرجان.«کبوتردومگفت:»جان
خواهر.«کبوتراولگفت:»میدانیایندختریکهزیرایندرختخوابیده
کیست؟«کبوتردومگفت:»نه.«کبوتراولگفت:»اینهمانشهرزادگم
شدهایاستکهشهریاربعدازفرارشاهزادهخانِمشهرفرنگهمهجارا

دنبالشگشته.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
دومگفت:»میدانیچرااینپایینخوابیده؟«کبوتراولگفت:»نه.«کبوتر

دومگفت:»چونددهسیاهسرگذشتشراکهشنیدهسوزنبهمالجشفرو
کردهونورراازچشمشگرفتهوحاالبهشهررفتهوخودشرابهجایاو

معرفیکردهوملکةشهریارشده.«
کبوتراولگفت:»خواهرجان.«کبوتردومگفت:»جانخواهر.«کبوتر
اولگفت:»حاالمیدانیکهشهریارداردبرایللگیبچههایشدنبالیک
ددهسیاهخوبمیگردد؟«کبوتردومگفت:»نه.«کبوتراولگفت:»حیف
کهایندخترسوزنبهمالجشفرورفتهوکورشدهوگرنهمیتوانست

خودشرابهقصرشهریاربرساندوللگیبچههارابکند.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
دومگفت:»اماایندخترکهموهایشبلندوصافوروشنوپوستشنرم
ومهتابیاست.چهطوریمیتواندخودشراددهسیاهجابزند؟«کبوتر
اولگفت:»اینچارهدارد.میتواندصورتشراباذغالسیاهبرزنگیکندو

موهایشراهمزیرلچکقایمکند.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
دومگفت:»اماایندخترکهسوزنبهمالجشفرورفتهوکورشده.«کبوتر
اولگفت:»اینهمچارهدارد.اگرآنبرگیراکهنوکایندرختاست
باآبدهانتترکنیورویچشمانایندختربیندازینوربهچشمانش

برمیگردد.«
کبوتردومرفتبرگیراکهنوکدرختبودباآبدهانشترکردو

رویچشماندخترانداخت.
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
بلد را ازچاهنمیشناسدوراهشهر را راه ایندخترکه دومگفت:»اما
نیست.«کبوتراولگفت:»اینهمچارهدارد.اگرانگشتشراببردوفلفل
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اسبآتشینبهلبچشمهمیآیدتاآببنوشد.دختربایدکمندشرابگیرد
وسوارشبشود.اسببیآنکهکسیجلودارششوداورایکسرتازیر

تختشهریارخواهدبرد.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
دومگفت:»بگوببینمایندختربعدازهمةاینهاباالخرهبهمراددلش
میرسد؟«کبوتراولگفت:»اگرمقصودتازمراددلهماندانشجوئه
استازمنمیپرسیایندخترباالخرهبهشهریارمیرسدامابهمراددلش
نمیرسد.«کبوتردومگفت:»چراخواهر؟«کبوتراولگفت:»برایاینکه

برایرسیدنبهمراددلشبایدتویگذشتههابگردد.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
دومگفت:»نمیشودمراددلشازتویگذشتههابیرونبیایدوایندختر
مراددلشراپیداکند؟«کبوتراولگفت:»نه،نمیشود.چونگذشتهمثل
عطریاستپریده،مثلآوازیاستخوانده،مثلآبیاسترفته،مثلبادی
استوزیده.مگراینکهایندختربتوانددوربزندوبهعقببرگردد.مثل
ماریکهدورخودشحلقهمیزندتادمشراگازبگیرد.هروقتسرماربه

دمشرسیدایندخترهمبهمراددلشمیرسد.«
کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جانخواهر.«کبوتر
این دومگفت:»عالمتآنروزچیست؟«کبوتراولگفت:»عالمتش
استکههمةروشناییهاییکهدیوهاازهرمز-خدادرآسماندزدیدهو
درزیِرزمینبهزنجیرکردهاند،آزادشوندوبهجایاصلیشاندرآسمانو

نزدهرمز-خدابرگردند.«
کبوتراولگفت:»خواهرجان،«کبوتردومگفت:»جانخواهر.«کبوتر

اولگفت:»میشودکسیمراددلشراعوضیبگیرد؟«کبوتردومگفت:
»آره،برایآدمیزادهازیادپیشمیآید.بعدتاموقعیکهبفهمنداینمراد

دلشاننبودهوعوضیگرفتهاندزندگیشاندربرزخمیگذرد.«
کبوتراولگفت:»خواهرجان،«کبوتردومگفت:»جانخواهر.«کبوتر
اولگفت:»میشودکسیبهمراددلشبربخوردواورانشناسدوازاورد
بشود؟«کبوتردومگفت:»آرهخواهرجان،اینمعمواّلبرایآدمیزادهاپیش
میآید.آنوقتبایدهفتجفتکفشآهنیوهفتدستلباسآهنیو
هفتکالهآهنیوهفتعصایآهنیراپارهکنندوهفتخانوبیابانرا
اززیرپادرکنندتاشایدبهچیزیشبیهمراددلشانبرسند...اگرکهبرسند.«
کبوتراولگفت:»خواهرجان،«کبوتردومگفت:»جانخواهر.«کبوتر
اولگفت:»میشودکهاصاًلکسیبهمراددلشبرسد؟«کبوتردومگفت:
»ایخواهرجان،نه،برایآدمیزادهانه.چونآدمیزادهاتابودهوهست
قدرنشناسبودهاند.حتیوقتیهمکهبهمراددلشانمیرسند...اگرکه
برسند...وقتیکهاورادرکنارخوددارندقدرشرانمیدانندورهایش
میکنندتابعدتویجهانسرگردانشوندوبهدنبالاوزیِرزمینهاوتوی

آسمانهابگردند.«
کبوتراولگفت:»خواهرجان،«کبوتردومگفت:»جانخواهر.«کبوتر
اولگفت:»مراددلهرکسعالمتیهمداردکهبشوداوراازدیگران
شناخت؟«کبوتردومگفت:»آرهخواهرجان.عالمتشایناستکهوقتی
آدمیزادهادرکنارمراددلشانباشنددیگرهیچدردورنجیبهاشانکارگر
نیست.امابدبختیآدمیزادهاایناستکهوقتیدردندارندوبهآرامش
رسیدهاند،ملتفتشنیستندوقدرشرانمیدانند.فقطتویدردوبیقراری

استکهقدرآراموقراررامیشناسند.«
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m خواهر،« »جان گفت: دوم کبوتر جان،« »خواهر گفت: اول کبوتر
کبوتراولگفت:»بیابرویمخواهرجان.بیاازدنیایاینآدمیزادهابرویم
کهدلمگرفت.«کبوتردومگفت:»خواهرجان،«کبوتراولگفت:»جان
خواهر.«کبوتردومگفت:»خوبشدماآدمیزادبهدنیانیامدیم.وگرنهقدر
جفتمانرانمیدانستیموحاالبایستتویاینآسماندراندشتدنبالش

میگشتیم.«و...کبوترهاپرزدندورفتند...
نقطة دو افق، نزدیک آسمان، ته کرد، باز که را چشمانش دختره
دوردسترادیدوبعددیگرچیزیندید.بعدرفتیکبتهخاربیابانکند
ودستشراباخاربریدوهرشبتامیخواستخوابشبگیردبهآنفلفل
ونمکمیزدوچهلشبتمامازدردوسوزشبیقراروبیخواببودتا
شبچهلویکماسبآتشینکهازلولههایدماغشزبانةآتشبیرون
میزدلبچشمهآمدوهمینکهبرایآبخوردنخمشد،دخترهافسارش
راگرفتوسوارششدواسببهپروازدرآمدوبهیکچشمبرهمزدن

زیرتختشهریاربود.
شهریارباملکه-کههمانددةسابقبود-رویتختنشستهبودو
داشتازددهسیاههاسانمیدیدکهچشمشبهاسبآتشینوددهسیاِه
سواربرآنافتاد،انگارچیزیبهدلشبراتشدهباشدگفت:»پیداکردم.
همینددهسیاهخوباست.بقیهددههامرخص.«وبهاینترتیبدختره
شدَلِلةبچههایشهریار.دخترهازیکطرفللگیبچههارامیکردواز
طرفدیگرخوندلمیخوردوخاموشبود،تاشبیازشبها،نیمههای
شب،شاهزادهخانمکوچولوکهخواببددیدهبودازخوابپریدوزدزیر
گریه.دخترهازهولشبیاینکهصورتشراسیاهولچکشرابهسرکند
ازاتاقبیرونپریدورفتبهاتاقشاهزادهخانمتابرایشقصهبگویدواو

رابخواباند.ازآنطرفهمشهریارکهبهصدایگریهازخوابپریدهبود
وداشتازدربیرونمیآمددخترهرادیدکهسروپابرهنهبهاتاقشاهزاده
خانممیدودوپشتسردختربوییشنیدکهبهمشامشآشناآمد.یکجور
بویآشنایدور.پسهمانجاکشیککشیدوهمینکهدخترهداشت
پاورچینپاورچینبهاتاقخودشبرمیگشت،رفتدستدخترهراگرفت
وباخودشآوردتویاتاقوبهدخترهاماندادتایاسرگذشتشرابگوید
یاسرشبهبادمیرود.دخترههمهمةسرگذشتشراتعریفکردوگفت
کهبهدنبالدانشجوییمیگرددکهاویکباربهعشقشنهگفته،واز
دیوسفیدگفت،وگفتکهچهطورازبنداورهاشدهوچهطورهفتجفت
کفشآهنیوهفتدستلباسآهنیوهفتکالهآهنیوهفتعصای
آهنیراپارهکردهوازهفتخانوبیابانگذشتهتابهاینجارسیده.شهریار
فهمیدکهاینهمانشهرزاِدگمشدةاوست.بنابرایندادبرایهفتشب
وهفتروزازمیومطربوشرابوکبابهمهرامهیاکردندوامرداد
دراینهفتشبوهفتروزاحدیبهسراغاونیایدودرتاالرراقفلکرد

وبادخترهتویاتاقماند.
روزهفتمکهبهشبرسیدشهریاربهدخترهامرکردبرود.دخترهکه
خیالکردهبوددیگربرایهمیشهبهدانشجویشرسیدهوتاابدبااوخواهد
ماند،اولباورشنیامد.پرسید»مگرشهریاردنبالشهرزادگمشدةخودش
نمیگشته؟«اماشهریارباآنکهازروزیکهبهفرنگرفتهبودتاهمان
زماندنبالشهرزادگمشدهاشمیگشتوازهماناولکهدخترهرادیده
بودازبویموورنگچشموزنگصدایدخترهاوراآشنایافتهوشناخته
بود،باخودشفکرکردحاالکههفتشبوهفتروزشهرزادگمشدهاش
رادرکنارداشتهوبهکامومراددلشرسیدهچرایکملکةدیگربیاوردو
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m زندگیاشرابههمبریزد.اینبودکهگفت:چرا.امامنآندانشجوئهکه
تودنبالشمیگردینیستم.منشهریارشهرفرنگم.تومرابااوعوضی
گرفتهای.ازاینپسهمبایدهرچهدیدهوشنیدهایفراموشکنیواین

رازراباخودتبهگورببری.
چون نبود دستبردار دختره اما انکار. شهریار از و اصرار دختره از
میدانست.اینشدکهدستآخرشهریاردستوردادکهدخترهرابگیرندو
بهدرونچاهبیندازند.بعدازآنهرروزشهریاربهسرچاهمیرفتویک
تکهنانویککاسهآببرایدخترهپایینمیفرستادوازشمیپرسید:
»بگومنکیهستم؟«ودخترهمیگفت:»دانشجوئه«وشهریارمیگفت:
»بگوشهریارشهرفرنگ«ودخترهدوبارهمیگفت:»توهماندانشجوی
منهستی«وشهریاردرچاهرامیبستومیرفت.تااینکهیکروزکه
شهریاربهلبچاهآمدودوبارههمانسؤالراتکرارکرد،دخترهکهذلهشده
بود،ازلجششیشةعمردیوهراکههمراهشبودزدبهدیوارچاه.شیشه
شکستوتهچاهرادودگرفتودودتنورهکشانرفتباالتابهسرچاه
رسیدوبهصورتشهریارخوردودخترهازآنپاییندیدکهچهرةشهریار
عوضشدوبهشکلهماندیویدرآمدکهزمانیدختررابهبندکشیده

بودوحاالاوشیشةعمرشراشکستهبود.
شهریاردوبارهپرسید:»بگومنکیهستم؟«ودختراینبارگفت:»تو
دانشجوئهنیستی.راستمیگویی.منعوضیگرفتهبودم.«شهریارپرسید:
»بگواسممنچیست؟«دخترخواستبگوید:»دیو،«امافکرکردحاال
کهعوضیگرفتهدیگرچهفرقیمیکند.گفت:»توشهریارشهرفرنگ
هستی.ومنبایددوبارههفتدستلباسآهنیوهفتجفتکفشآهنی
وهفتکالهآهنیوهفتعصایآهنیراپارهکنموازهفتخانوبیابان

بگذرمتادانشجویمراپیداکنم.«
شهریاراینراکهشنیددستورداددرچاهراگلبگیرندودیگربهدختر

آبوغذاندهند.
میگویندازهمانشبنورماهبهجایآنکهازباالبهدرونچاهبتابد
ازتویچاه،مثلستونیازنور،بهطرفماهمیرود.عدهایهمگفتهاندکه
همانشب،درهماننوریکهازچاهبهطرفماهمیرفته،شبحدختریرا
دیدهاندکهبالباسآهنیوکالهآهنیوکفشآهنیوعصایآهنیازچاه
بیرونآمدهوتویتاریکیشبگمشدهوهنوزکههنوزاستدربیابانها
سرگرداناست.انگاردارددنبالگمشدهایمیگردد.بازهممیگویندتا
وقتیکهدختربهگمشدهاشنرسیدهنورهاییکهدیوهازیِرزمینزندانی
کردهاند،شبهابهطرفماهخواهندرفتووقتیکههمةنورهاآزادشدند

دخترههمبهمراددلشمیرسد.«
صدایزنقطعمیشود.صدایمتوازنویکنواختپاشنههایبلند
زنبراسفالتپیادهروطنینافکنده.مردآهنگقدمهایشرابااینصدا
جورمیکند.صدایپاشنةبلندکفشجذابیتیزنانهراازراهگوشبهمرد
منتقلمیکند.دستشرادورشانةزنمیاندازد.اورابهخودمیفشارد.زن
بازویشرادورکمرمردحلقهمیکند.ازبیرونبهعشاقیکهپسازچند
روزجداییدوبارهبههمرسیدهباشند،یابهعاشقومعشوقیکههرگزاز

همسیرنشدهاند،میمانند.
آدمهابیاعتناازکنارشانمیگذرندوآندونیزبهآدمهااعتناییندارند.

زنمیپرسد:»بهنظرتخیلیعجیبنیست؟«
»چهچیز؟«

»اینکهآدمهابهمامحلنمیگذارند.کهماداریماینطوری،آزادانه،
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m را جلویمان کسی و میرویم راه چشم همه این جلوی خیابان، توی
نمیگیرد؟بهقولقدیمیهااحدیمتعرضماننمیشود؟«

مردسرتکانمیدهد:»نه،چهتعجبیدارد.خیلیهمطبیعیاست.
اینجامملکتمتمدنیاست.«

زناصرارمیکند:»همینکهنمیترسیم،خودشخوشبختینیست؟«
ـ»مثلاینکهفراموشکردهایکهاینجاپایتختآزادیاست.یاشاید

هنوزنتوانستهایخاطراتکهنهراازذهنتپاککنی؟«
صدایزنآرامودوردستاست،انگارباخودشحرفمیزند،»چه
طورمیتوانمفراموشکنم؟«وسپسلحنهمیشگیخودرابازمییابد:
»بااینحالهماناستکهباعثمیشودقدراینلحظهرابدانموازاین
کهآزادانهکنارتوراهبرومودستتورابگیرمونترسم،خودمراخوشبخت

بدانم.«
مردجوابنمیدهد.

زندستشرارویدستمرد،کهبرشانهاشقراردارد،میگذاردوآن
رامیفشاردومیپرسد:»توچهطور؟«

ـ»چهطورچه؟«
ـ»توخوشبختی؟«

صدایمردمحزونمیشود.»راستشنه.وبهتوغبطهمیخورم.«
زنسرشرابهعقبمیبردومیخندد:»داریدستممیاندازی؟«

ـ»نه،راستمیگویم.بهاینتعجبکردنهایت،بهاینکههنوزبلدی
تعجبکنی،بهاینکههنوزچیزهایتعجبآوربرایتوجوددارد،غبطه
میخورم.یکچیزکودکانهتویشاست.مثلبچههاهنوزچیزهابرایت
نواند.مثلبچههاهنوزازدیدنچیزهاینوذوقمیکنی.برایمنهمه

چیزکهنهومندرسومعمولیاست.یاشایدبهتراستاینجوربگویم...
بهاشان را برایممستعملاست.نمیتوانمدلم همةچیزهاییکههست
خوشکنم.مثلاینکهتویهوادنبالچیزیمیگردمکههرگزنبایدبه
دستبیاورم.چونمثلمیداسافسانهای،کهبههرچهدستمیزدطال
میشد،بههرچهدستمیزنمعادیمیشود.بههرنوییکهمیرسم
کهنهمیشود.برایهمینخوشبختنیستم.بهطورغریزیومادرزادی

وحرفهایخوشبختنیستم.برعکستو.«
وسپسناگهانمیایستد.
ـ»میخواهدچهبگوید؟«

ـ»میدانی؟دارماززنمجدامیشوم.«
زنبازیگوشانهسرشرابهعقبمیبردومیخنددومیگوید:»برای

همینبدبختی؟«
مردمردداست:»راستشهمآرهوهمنه.«

ـ»هنوززنترادوستداری؟«
مردمردداست:»همآرهوهمنه.«

ـ»سختاست؟«
نفر یک با مداوم بودن سال بیست از بعد نیست؟ سخت »پس ـ

جداشدنوکندنسختنیست؟«
زنمردداست.شانههایشراباالمیبردوباتردیدمیگوید:»خوب
چرا،یعنیحتمّابایدسختباشد.«وزیرنورماهبهمردنگاهمیکند.صدای
مردمحزوناست.نگاهمردمحزوناست.وزنتازهمیبیندکهمرد،جز
نگاهوصدایش،همهجایشعوضشده،وتازهمیبیندکهمهریعمیق

وقدیمبهمرددارد.
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m مردمیگوید:»پنجسالبعدازجداییازتوزنگرفتم.درواقعباید
استاد تمامکردم. را رفتیم.درسم بهخارج باهم بگویمعاشقششدم.
دانشگاهشدم.دوتابچهپیداکردیم.یکدخترویکپسر.زندگیآرامو
راحتیداشتیم.ازهمانزندگیهایآراموآکادمیکآمریکاییدرشهرهای
آرامآکادمیکآمریکایی.دوستانمانراداشتیم.مهمانیمیرفتیم.مهمانی
میدادیم.مناززندگیراضیبودم.همةماجراجوییهایمراتویعرصة
کتابهاخالیمیکردم.کتابهایمراکهدیدهای.البتهزیروباالهموجود
داشت.مثلهمةزندگیها،اماراضیبودمومرفه.زنمهمراضیبودو
بودنحملمیکردم. بهخوشبخت را رفاه و اینرضایت ومن مرفه.
همین.بههمیناختصار.وحاال،دراینلحظةبهقولتوعجیب،دارمپس

ازیکربعقرنباتوتویمحلةقدیمیاینشهرپرسهمیزنم.«
ـ»چراداریدجدامیشوید؟«

ـ»موافقیبرویمتوییککافهبنشینیم؟«
شهرسرزندهوسرحالاست.چراغهاینئونورنگارنگوشاد،شهر
رانوربارانکردهاند،آنقدرکهنورماهدربرابرشانجلوهایندارد.گویی
چراغهایشهرهمةنورماهرابهخودشانکشیدهودرخودخالیکردهاند.

واردکافهمیشوند.
 

کافهبزرگوشلوغاست.هیچبهنظرنمیآیدکهنیمهشبگذشته
تویکیفش از را بهقسمتسیگارکشهامیروند.زنسیگارش است.

بیرونمیآوردورویمیزمیگذارد.
مردمیگوید:»هنوزسیگارمیکشی؟«

ـ»توچطور؟هنوزنمیکشی؟«

ـ»چرا،گهگاه«وسیگاریبرمیداردومیگوید:»مثلحاال«وکبریت
رابرمیداردوسیگارراروشنمیکندوبهزنمیدهد.

زنگناهکارانهمیپرسد:»اگرناراحتیخاموشکنم؟«
»نهبابا،هنوزهممثلآنوقتهاازسیگارکشیدنتخوشممیآید.«
وسپسسیگاریبرایخودشروشنمیکندواندکیناشیانهبهآنپک
میزند.نگاهشاندرهمگرهمیخورد.هردونگاهشانراازهممیدزدندوزن
برایبرهمزدنحالوهوایلحظهدوبارهمیپرسد:»چراداریدجدامیشوید؟«

نگاهمردمحزونوصدایشمحزونترمیشود.
ـ»خوب،شایدتقصیرازمنبود.یاشایدتقصیرکسینبود.بههمان
سرشتازلیمنبرمیگشتکههرچهداشتمبرایممستعملومعمولیو
بدیهیبود.البدوجودزنمهمبرایممستعملومعمولیوبدیهیبود.به
بودنشعادتداشتموفکرمیکردمتاابدهمیناستکههست.تاوقتی
بود،همهچیزعادیبود.بهمنمیرسید،بهبچههامیرسید،برایمانشام
میپخت،ازمهمانهاپذیراییمیکرد،شبهابچههاراخودشمیخواباند.
برایشانقصهمیگفت.البتهگاهیاوقاتتویخودشمیرفت.مثلاین
بودکهیکمرتبهمیافتادتهچاه.ُگموغایبمیشد.امابعددوبارهپیدایش
میشد.دوبارهخودشبود.ودوبارههمهچیزمثلهمیشهسرجایشبود.
طوریکهفکرمیکردمهمهچیزهمیشههمینطورهمیشگیخواهدبود.
بودنشچنانبدیهیوعادیبودکهفکرنمیکردمازنبودنشچیزیتکان

بخورد.تاچهرسدکهزلزلهبشود.«
را وچیزیدرصدایمردمیشکند.زنمیبیندکهدردچهرةمرد
پوشاندهوجلویدستشراکهمیخواهدباالبیایدوگونةمردرانوازش

کند،میگیرد.
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m ـ»یکشبکهبهخانهآمدم،دیدمخانهسرداست.همهچیزروبهراه
بود،حتیشامرویاجاقداشتمیپخت.مثلهمیشه.امافضایخانهسرد
وبیرونقبود.فکرکردمزنمخانهاست.مثلهمیشه..رفتمتویاتاقم.
لباسراحتپوشیدم.آمدمپایین،روزنامهرابرداشتم،تلویزیونراروشن
کردم،مثلهمیشه،منتظرشدمزنمبرایشامصدامانکند.وقتیانتظارم
طوالنیشدبلندصدایشکردموگفتمپساینشامچهشد.هرچهصدا
زدمجوابینیامد.رفتمباال،رفتمزیرزمین،همةاتاقهاراگشتم.نبودکه
نبود.انگارآبشدهوبهزمینفرورفتهبود.تویاتاقشرفتم.یعنیاتاقکه
نداشت.هماناتاقخوابمان.همهچیزمرتبوسرجابود.مثلهمیشه.که
یکهورویمیزتوالتچشممبهیادداشتیافتاد.یادداشتزنمبود.درست
مثلهمانداستانهایقراردادی،یاآنچیزهاییکهآدمتویفیلمهای
کلیشهایمیبیند.احساسمیکردمخودمرابهجاییکیازشخصیتهای
فیلمهایهالیوودیگرفتهام.احساسمیکردماینهاواقعیتنداردودارم
تویفیلمبازیمیکنم.دریادداشتنوشتهبود:»منمیروم.هیچچیز
نبردهام،جزیکچمدان.بچههارابهتومیسپارم.منتظرمنباش،اماشاید

همبرگشتم.«
وقتیزنمرفت،اولخیلیخشمگینشدم.بعدخودمرادلداریدادم
کهسرشبهسنگمیخوردوبرمیگردد.مطمئنبودمبرمیگردد.یعنی
منمیخواستمکهبرگردد.دوستشداشتم.یعنیبدترازدوستداشتن.
بی میتوانست مگر سال. بیست نبود. بودم.شوخی کرده عادت بهاش
منسرکند؟ازشآزردهبودم.غرورمآزردهبود.اماگفتمصبرمیکنمتا
برگردد.الاقلبهخاطربچههامطمئنبودمبرمیگردد.بایدبرمیگشت.

کهبرگشت.«

ـ»برگشت؟«
ـ»آره.امادیگراونبود،دیگردیرشدهبود.دیگربامننبود.وقتی
برگشتاینرافهمیدم.سایةیکنفردیگروسطمانآمدهبود.تصویریک
نفردیگرتوینگاهشافتادهبود.حتیدربستر،موقععشقبازی،حتیوقتی
کهخیلیپرحرارتمیشد،احساسمیکردمبامننیست.هنگامعشقبازی
همهاشمیترسیدماسممرددیگریازدهانشبپرد.شایدبرایهمینبود
کهسعیمیکردمبااونخوابم.تاآنکهکسدیگریدرزندگیامپیداشد.«

ـ»کسدیگر؟یعنییکزندیگر؟«
»آره.«

»هنوزهمهست؟«
ـ»همآرهوهمنه.«
ـ»چندوقتاست؟«

ـ»داستانشقدیمیاست.درواقعازقدیمهامیشناختمش.«
قلبزنفرومیریزد.

ـ»یعنیپیشتراززنت؟«
ـ»آره.«

وقلبزنبازفروترمیریزد.»یعنیمنظورشمنم؟«
ـ»حاالکجاست؟«

ـ»همینجا،درآمریکا.«
وقلبزنبازتندترفرومیریزد.»نکندواقعًامنظورشمنم؟«

ـ»اینجا،درآمریکاچهمیکند؟«
مردمیگوید:»اینجا؟درواقعهیچکار.یعنینمیدانم.فقطمیدانم

کهشوهرودوبچهدارد.یعنیداشته.حاالازشوهرشجداشده.«
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m زنفهمیدهاستکهصحبتاززندیگریاست.بااینحال،برایآن
کهمطمئنشود،میگوید:»نمیدانستمبعدازمنجززنتزندیگریرا

دوستداشتهای.«
ـ»آهچرا.قدیمهادورانعشقوعاشقیکوتاهاماپرشوریبااوداشتم.
کهناکامماند.مثلباتو.درواقعاوبودکهرفتومراجاگذاشت.مثلتو.
اوایلبرایمخیلیسختبود.ازهمهبدتراینحسجاگذاشتهماندنورها
شدنونخواستهبودنبودکهآزارممیداد.امارفتهرفتهعادتکردم.بهتر
بگویم.یادشبرایمکهنهشد.درواقعبهنبودنشعادتکردم.امایادش
هیچوقتدرخاطرمازبیننرفت.تصویرشتویذهنمحکشدهبود.اما
کمرنگومحووغبارگرفتهبود.دیگربهیادشهمنبودم.تااینکهچند
سالپیش،برایاولینباربعدازآنهمهسال،درهمینکنفرانسدیدمش.
یکشبتاصبحتویخیابانراهرفتیموحرفزدیم.مثلحاال.آنشب
بودکهفهمیدمشوهرکردهودوبچهدارد.کهچیزمینویسدودارددربارة
ادیانکهنوزوروانشناسیوکاملشدنحلقهزمانکارمیکند.وهمان
مارخفته مثل بیدارمیشود. درمن احساسکردمچیزی بودکه شب
وفسردهایکهگرممیشودوآرامآرامچنبرةخودشرابازمیکند.اما
هیچکدامبهماراعتنایینکردیم.اوازآنطرفرفتومنازاینطرف.

برگشتیمسِرخانهوزندگیمان.«
دستزنحسمیکندکهعلیرغمهمهچیزهنوزهممیخواهدگونة
بازجلویدسترامیگیرد.درعوضدست امازن مردرانوازشکند.
زنفنجانقهوهرابرمیداردودهانزنجرعهایمینوشدوذهنزن
تصمیممیگیردنقشدوستیمهربانوقدیمیرابرایمردبازیکند.
شایدفکرمیکندقدمتووظیفةدوستیشانایجابمیکندکهبگذاردمرد

حرفهایشرابزندوسبکشود.
سکوتمیکندومنتظرمیماندتامردحرفبزند.

ـ»ازطرفی،زنمراهممیخواهم.دوستشدارم.یعنیچهطوربگویم،
زنمناست،زنمن.بیستسالتمام.شوخینیست.خودمهمنمیدانم.

نمیفهمم...«
زنحسمیکندکهماریدردلشمیجنبد.قهوهشانتمامشده.مرد
قهوةدیگریسفارشمیدهد.میگوید:»درواقعتنهاماجراجوییزندگی
منهمینبوده«وباحالتیکهگوییخطابشبههیچکسنیستمیگوید:
»کهدرواقعماجراجوییاوبود.رؤیا...«وبالحنیپوزشخواهمیافزاید:
»خوبزنمرفتهبود.منتنهاوسردوخالیبودم.عجیباحساسبیکسی
میکردم.مثلبچههایبیمادر.شبهاشاممیرفتمبیرون.حوصلةخانه
ماندننداشتم.یکشبکهبهخانهبرگشتمازدوردیدمزنیبایکچمدان
جلویدرخانهامایستاده.ازتعجبوناباوریخشکمزد.ازشپرسیدماینجا
چهمیکند.واو،خیلیطبیعیوساده،مثلاینکهبخواهدبگوید»چه
هوایخوبیشده«،گفت:»چمدانمرابرداشتهاموآمدهامپیشتبمانم.«و
پیشازآنکهمنتظرجوابمنبشود،مثلاینکهازقبلقرارومداریبا
منگذاشتهباشد،گفت:»کجابودیتاحاال؟خیلیوقتهپشتدرمنتظرت
هستم.«وتاآمدمچیزیبگویمگفت:»درهرحالهرجابودیآنقدر

منتظرتمیماندمتابیایی.«
دررابازکردمواوچمدانشرابرداشتوجلوترازمنواردخانهشد.
پشتسرشرفتمتو.ایستادهبودوتابلوهاراتماشامیکرد.آنقدرراحت
بودکهانگارهمیشههمینجازندگیمیکرده.گفت:»همهچیزراگذاشتم

وفقطیکچمدانبرداشتموآمدمپیشتوبمانم.«
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m وماند.
گفتم:»میدانستیزنمنیست؟«

گفت:»میدانمکهرفته«
گفتم:»میدانیمنتظرشهستم؟«

گفت:»حاالکهنیست.«
گفتم:»میدانیهمینکهاوبیایدتوبایدبروی؟«

گفت:»کیمیآید؟«
گفتم:»نمیدانم.شایدیکهفته،شایدیکماه،شایدیکسالدیگر.«

گفت:»حتیاگریکهفتهپیشتبمانمبرایمکافیاست.«
گفتم:»بعدشچه؟«

سکوتکرد.انگارصدایمرانشنیدهبود.بهتابلوزلزدهبود.بادقتو
تمرکز.آمدمدوبارهسؤالمراتکرارکنمکهگفت:»بعد؟کدامبعد؟«طوری
باتعجبکلمة»بعد«راتلفظمیکردکهانگاردفعةاولاستاینکلمهرا
میشنود.حالتشطوریبودکهانگارتویخوابحرفمیزند.صدایمرا
بلندترکردم.مثلاینکهبخواهمبیدارشکنم.گفتم:»بعد،یعنیبعدازاین

کهزنمآمدچهمیکنی؟«
بااینمسئلهروبهروشدهباشدگفت:»خوببعد، تازه مثلاینکه

بعدش،یککاریمیکنم.«
زنمیپرسد:»خیلیدوستشداری؟«

مردبیحواسمیگوید:»کهرا؟«
زنمیگوید:»اورا،رؤیارا.«

مردازجوابطفرهمیرودودنبالحرفشرامیگیرد...
ـ»گمانمیکنماولخلعسالحشدهبودم.فکرنمیکنمهیچچیزی

دردنیابتواندمثلزنیکهبایکچمدانجلویدرخانهمنتظرایستاده،یک
مردراخلعسالحکند.«

زندوبارهمیپرسد:»خیلیدوستشداری؟«
»اولشنه.امابعدرابطهمانخیلیپرشورشد.خیلیزیروباالداشت.
میراندمش. همین برای شاید و میخواستمش وحشتناکی طرز به من
میترسیدمبماندورابطهمانبشودیکچیزعادی.وازاینعادیشدن
رابطهوحشتداشتم.ترجیحمیدادمدرهماناوجخواستنترکشکنم
تااینکهبگذارمبماندویکباردیگرشاهدفرسودنوپوسیدنرابطهو
رفتناوباشم.فکرمیکردماگرقرارباشدبااوبمانموزندگیماندرنهایت
بشودچیزیمثلزندگیزناشوییام،پسهمانبهترکهزنوبچههایمرا
نگهدارم.بهخصوصکهحاالرؤیاخودش،باپایخودش،پیشمنآمده
بود،تویچنگمبودومندیگربهآنوسواسووسوسةقدیمیزندگیام

دستیافتهبودم...
هرروزصبحکهازخانهبیرونمیرفتمازشمیپرسیدمکیمیرود.و
هرشبکهبرمیگشتم،آرزومیکردمنرفتهباشد.واونرفتهبود.نمیرفت.
وقتیدیدمنرفتنیاستباورکردمکهبودنشبدیهیومسلماست.شروع
میخواستم جورهایی یک البد بهعمد. چزاندن. و دادن آزار به کردم
بارمراگذاشتهو نهیک امتحانشکنم.میخواستممطمئنشوم.مگر
رفتهبود؟شایدیکجورحسکینتوزیوانتقامجوییهمبود.نمیدانم.
بههرحال،شروعکردمبهرفتنبازنهایدیگروهمهرابهشمیگفتم.
واوهیچنمیگفت.حتیاولینباریراکهبرایشبهاینکاراعترافکردم
خوبیادماست.هردودربستربودیم.تازهمیخواستیمبخوابیم.منچراغ
راخاموشکردموبعدتویتاریکیبرایشاقرارکردم.بهاشگفتمچون
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m آدمصادقیهستمونمیخواهمکسیراگولبزنمبایدبهاوبگویمکه
چندشباستبازندیگریرابطهدارم.اولسکوتکرد.منتظرهمهگونه
اقدامناگهانیاوبودم.حتیاینکهبلندشودومرابزند.یافریادبزند،یااز
تختبیرونبرود.اماهیچکارینکرد.میدانیچهکرد؟کمیسکوتکرد.
بعددستمراگرفت.رویچشمانمرطوبشگذاشت.بعدرویسینهاش.
ازپیشدوستدارد. وگفتبرایشمهمنیستومراحاالحتیبیشتر
گفتخودشمیداندکهصاحبمننیستونمیخواهدهمباشد.گفت
فقطدلشمیخواهدکهمناورادوستداشتهباشم.وگرنهآزادمباهرکه
بخواهمبخوابم.وگفتکهقدرایناعترافوصداقتمرامیداندوبرای

همینمراحاالحتیبیشتردوستدارد...
دائمبهیادشمیآوردمکهماندنشموقتاست.کهمنتظرزنمهستم
وهمینکهزنمبیایددیگرجاییبرایرؤیانیست.واوقبولداشت.بهاش
سردیکردم،اتاقمراازشجداکردم.چیزینگفت.صدایگریهاشرادر
خوابمیشنیدمومحلشنمیگذاشتم.شبهادیربهخانهمیآمدم.منتظرم
مینشست.صبحهازودمیرفتم.پیشازمنبیداربود.بعضیشبهابه
خانهنمیرفتم.دوبارهرفتمسراغگرلفرندهایسابق.حتیآوردمشانبه

خانه.حتیاوراباخودمبهخانهشانبردموجلویاوباآنهاالسزدم.
یکبارسهروزبهخانهنیامدم.رفتمبهخانةزنیکهزمانیبااوماجرای
کوتاهیداشتم.زنککهدیگرشکستهشدهوتنهابود،ازخداخواستهمرانزد
خودشنگهداشت.منهمماندم.ازلجاو.ازلجرؤیا.میخواستمببینمتاکجا
مقاومتمیکند.سکوتشکالفهاممیکرد.باسکوتشمرادرهممیشکست.
وقتیپسازسهروزبهخانهآمدم،رؤیارفتهبود.چمدانشهمنبود.
راگذاشته ازرفتنشوحشتکردم.نشانیاش بود. جایشعجیبخالی

به آوردمش رؤیا. دنبال رفتم بود. تحملناپذیر رؤیا بی خانة دیگر بود.
خانه.تاچندروزبااومهربانبودم.بعددوبارهشروعکردم.همچوکهبه
تامیآمد مهربانیمیکردم. باهاش ازخودممیراندمش. طرفممیآمد
خودشرابازکندمیآزردمش.دستخودمنبود.دیگرکارازکارگذشته
بود.رابطهمانعشقنبود.آزاربود.یاشایدعشقهمینبود.میدانرزمبود
ومنمیتازاندم.دیگرهمةهدفماینبودکهازپادرشبیاورم.آرامش
ومهربانیوصبراوبیچارهاممیکرد.نمیدانم.شایدیکجورهاییازش
انتقاممیگرفتم.تالفیهمهچیزراسراوخالیمیکردم.تالفیزنمکهمرا
ترککردهبود.تالفیخودشکهدرگذشتهمراعاشقوبیچارهرهاکرده
ورفتهبود.تالفیتوکهمراازخودتراندیوبهسینهامدستردگذاشتی.
تالفیمادرمکهدرکودکیمنوخواهرمرارهاکردوبامردیدیگررفت

وبعدکهبرگشتبیماریفراموشیگرفتهبود...
»پدرمرفتهبوددنبالشوبرگرداندهبودش.اماانگارمادرمفقطجسمش
رابازآوردهبود.ذهنوروحشراجایدیگریجاگذاشتهبود.یکچمدان
به آینهمینشستو آینه.ساعتهاجلوی بودکنار بودوگذاشته بسته
تصویرموهومیدرآینهنگاهمیکرد.مراکهمیدید،ازتویآینهمیگفت:
"آمدی،یوسفجان؟برویم؟منحاضرم.چمدانمراهمبستهام".میگفتم:
"مادر،منیوسفنیستم،منپسرتهستم،هرمزم."میگفت:"آره،میدانم،
"هرمز". میزد: میدیدصدایش که را پدرم نیستی." یوسف هرمزی. تو
پدرممیگفت:"منهرمزنیستم.هرمزپسرتاست.منشوهرتم."ومادرم
میگفت"آره،راستمیگویی،توهرمزنیستی"،ودوبارهبهتصویرموهوم
تویآینهنگاهمیکردوانگاربهجایدیگریسفرمیکرد.انگارتویچاه
میافتاد.اینجوروقتهابهاشمیگفتم"مادربازکهافتادیتویچاه!"و
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m اوهمانطورکهنگاهشغرقدرچیزیدرپشتآینهبودمیگفت:"باید
برومتویچاهیوسفرادربیاورم"،بعددوبارهبهخودشبرمیگشت،نگاهش
معمولیمیشدومرابامهروشوقعجیبینگاهمیکردومیگفت"تویی
یوسفجان؟برویم؟منحاضرم"،میگفتم"نهمادر،عوضیگرفتهای،من
هرمزم،قرارنیستجاییبرویم"،واوسرشراتکانمیدادومیگفت:"آره،

عوضیگرفتهام،توهرمزی"،ودوبارهتویچاهآینهفرومیافتاد...
»ورؤیاشایداینرامیدانست.میدانستکهداردتاوانمیدهد.و
بیشتر اوتحملمیکرد،من تاوقتیکه برایهمینتحملمیکرد.و
میتازاندم.بسکهمطمئنشدهبودمکهتحملاوهمیشگیاست.بسکه
بودنشرابدیهیگرفتهبودم.تاآنکهزنمپیغامداداگربخواهمبرمیگردد.
کهمیخواستم.وبهرؤیاگفتم.آرامشچهرهاشهیچتکاننخورد.فقط
تویچشمانشموجیباالآمدوبازگشت.شبآمدپیشمن.گفتمکه...
من با دیوانهوار عجیبی طرز به آنشب بودم. کرده جدا را اتاقهامان
همآغوششد.فرداشبکهبهخانهآمدم،رفتهبود.همةخانهراگشتم،به
امیدآنکهچیزیازرؤیاباقیماندهباشد.هیچچیزازخودشباقینگذاشته
بود.مثلاینبودکههیچوقترؤیاییدرکارنبوده.وقتیکههیچاثریاز
رؤیادرخانهنیافتم،اولبدجوریاحساسخالءودلتنگیکردم.بعدبهخالء
خوگرفتمودیدمکهخیلیهمبدنیست.تازهخیالمآسودهشد.بهخودمالقا
کردمکهواقعًاهیچوقترؤیاییدرکارنبودهوهمهاینهادرخوابگذشته

وباوجدانراضیمنتظرآمدنزنمشدم...
وقتیزنمباهمانچمدانیکهبردهبودبرگشت،ردمحویکزندگیدیگر
زیرچشمهایشافتادهبود.هیچوقتنگفتکجارفتهوباکهبودهوچهکرده.
منهمنمیخواستمبدانم.اماازسردیصداوازنگاههایدوردستشهمه

چیزرامیخواندم.درخطوطصورتشهمهچیزرامیخواندم.بهوظایفشمثل
همیشهعملمیکرد.امابامننبود.معلومبودکهحواسشجاهایدیگری
استومنتازهاحساسمیکردمکهجایرؤیاچهقدردرزندگیامخالیاست.
حاالکهنبودمیفهمیدمچقدردوستشداشتهام.فهمیدمکهدیگرنمیتوانم
بازنمسرکنم.فهمیدمدیگرنمیتوانمبیرؤیازندگیکنم.خانهراولکردم.
همهجارادنبالرؤیاگشتماماهیچجانیافتمش.هرجاردپاییازاومییافتم،
تاخودمرابهآنجامیرساندمرفتهبود.نمیدانمچراامسالاحساسمیکردم
کهتویاینکنفرانسحتمّاخواهمشیافت.شایدچوناولینباردراینجا
دوبارهبههمرسیدهبودیم.همدیگررااینجابازیافتهبودیم.میدانستمکهبه
زوروانوزمانزوروانیعالقهداردوانگارمیگفتداردچیزی،داستانیهم
مینویسدکهبهزوروانارتباطدارد.برایهمیندعوتبهکنفرانسراتوی
همةشلوغیهایزندگیامپذیرفتم.آنشبداشتمتویمهمانیدنبالرؤیایم

میگشتمکهتوراپیداکردم.«
زنمیپرسد:»دیگرهیچخبریازشنداری؟«

ـ»بعضیهامیگوینددرشهردورافتادهایکارگرفتهوتنهازندگی
میکند.بعضیهامیگویندبرگشتهپیششوهرودوبچهاش.وبعضیها
میگویندکههردوفرضصحیحاست.یعنیاولبرگشتهبهسرخانهو
زندگیپیششوهرودوبچهاش.بعدرهاکردهورفتهبهیکشهردیگرو

دریکبوتیکلباسفروشیکارگرفتهوتنهازندگیمیکند.«
زنجرعهایازقهوهراکهسردشدهمینوشد،»حاالمیخواهیچه

کنی؟«
زنم واقعیت و رؤیا بینخاطرة نمیدانم.هنوز »نمیدانم،خودمهم
مرددم.بینزنم،کهدارددوبچهمانرابزرگمیکندوخانهوزندگیرا
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m میگرداندوحضوردارد-گیرمحضورشگاهحالتیغایبانهپیدامیکند-
ورؤیا،کهجزتصویریموهومدرهوانیست...اماتصویریکههمهجا
همراهممیآید.همهجاچشممدنبالشاست.تویهرجمعیتیدنبالاو
میگردم.هرزنگتلفنیکهبهصدادرمیآیدمیگویماوست.نمیدانمچه

کنم.«
ـ»برودنبالرؤیایت.«

ـ»یکباررفتم.اماپیدایشنکردمودوبارهبرگشتمخانهپیشزنو
بچهام.حاالدیگرنمیدانم.کاردشواریاست.گاهیوقتهافکرمیکنم
شایدمثلقصههایبچگیبایدهفتدستلباسوهفتجفتکفشو
هفتکالهوهفتعصایآهنیراپارهکنموازهفتخانوبیابانبگذرم
تابهخانةدیوسفیدبرسموشاهزادهخانمراکهدرچنگالدیوسفیداسیر
استنجاتدهموباخودمببرم.اماهیچمعلومنیستکهشاهزادهخانمبا
منبیاید.همیناستکهجلویرفتنمرامیگیرد.میترسممراکهببیند
مثلمادرمتویصورتمنگاهکندوبگوید:"آمدی،یوسفجان؟"ووقتی
بگویمعوضیگرفتهاست،ومنهرمزم،بگوید:"آره،عوضیگرفتهبودم."«

قهوهشانتمامشده.مردمیگوید:»موافقیراهبرویم؟«
زنموافقاست.برمیخیزد.

بازدرکوچهپسکوچههایجورجتاونمیگردند.مردازرفقایمشترک
قدیمشانمیگوید.زنگوشمیدهدوگهگاهسؤالیمیکندیانظریمیدهد.
ازدرونکافههاصدایموسیقیجازوخندهوسروصدابهگوشمیآید.اینجا
وآنجا،خانهبهدوشهایشهر،کنارخیابانیادرپیادهروها،کنارکیسههای

اثاثهشانکهازآشغالدانیهاجمعکردهاند،خوابیدهیانشستهاند.
آندوبیاختیارمسیراقامتگاهزنرادرپیشگرفتهاند.مردمیپرسد:

»خستهنیستی؟«وزنتازهبهصرافتخستهبودنمیافتدوهرچهفکر
میکندچیزیازخستگیدرخودنمییابد.

نگاه ساعتش به زن بگیریم؟« تاکسی »میخواهی میپرسد: مرد
میکند.سةصبحاست.»زودگذشت«.فکرمیکندبرایخانهرفتنباید

خیلیدیرباشد.همهاهلخانهرابیدارخواهدکرد.اماتسلیماست.
مردتاکسیمیگیردومیپرسد:»چهطوراستبههتلمنبرویم؟«زن
فکرمیکندکهصبحفرداوقتیمیزبانانشباجایخالیاوروبروشوندچه
خواهندگفت.اماتسلیماست.»ازکجاکهصبحفرداییدرکارباشد.شاید

اینآخرینشبعمرمباشد.«
مردنشانیهتلرامیدهد.بهاتاقمردمیروندومرددراتاقراپشت
سرشانمیبندد.زنهمچنانمرددوبیتکلیفوسطاتاقایستادهاست.
حالکهدراتاقدربستهباهمتنهاشدهاندرفتارشانتکلفآمیزشده.زن
آرزو و آمده چرا میپرسد خود از میکند. غریبی احساس است. معذب
میکندنیامدهبود.موقرومؤدبرویتنهاصندلیاتاقمینشیند.بهیاد

میآوردکههیچوقتباهرمزتنهاودرخلوتنبودهاست.
مردمیپرسد:»نمیخواهیدرازبکشی؟«

زنمیگوید:»نه،راحتم.«
هردوساکتاند.سکوتهردورامعذبکردهاست.مردبرسکوتغلبه
میکند:»درازبکش،خستهای.«زنمیبیندکههیچدلشنمیخواهدروی
تختدرازبکشدامافکرمیکندشایدمقاومتشساختگییانامحترمانهبه

نظربیاید.تسلیماست.
مردرویصندلی،سرجایزن،مینشیندوشروعبهحرفزدنمیکند.
زنآرامآرامخودشرارویتختیلهمیکند.ازاینکهبهحرفهرمز
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m گوشدادهودرازکشیدهراضیاست.تازهمیبیندچقدرخستهوخوابآلوده
است.میترسدچشمشراکهببنددبهخواببرود.

وچشمشرامیبندد.
صدایمردرامیشنودکهمیگوید:»بدجوریخستهام.دیشبتمام
راهراتویقطاربودم.صبحکهرسیدمدوشگرفتمویکراستآمدم
بهکنفرانس.بعدهماینمهمانی.امشبهمکهاینطور.فرداعصرهم
بایدبرگردم.اینکنفرانسهابدجوریآدمراخستهمیکنند.«وبالحنی
محجوبمیپرسد:»اشکالینداردکنارتدرازبکشم؟همینیکتخترا

بیشترنداریمامابرایدونفرجادارد.«
او به را این است. کردهشرمنده اشغال را مرد کهجای این از زن
میگوید.ماریراکهدردلشمیجنبدنادیدهمیگیردوخستهورخوتناک
فکرمیکند:»تختکهبهاندازةکافیبزرگاست...و...چهاشکالیدارد،«

واینراهممیگوید.
مردکنارزندرازمیکشدوزنخودشرادردورترینفاصلهازمرد
رویتختجمعمیکند.کفشولباسشراهنوزبرتنداردوهمینبه
اواحساسامنیتمیبخشد.هردوطاقبازدرازکشیدهاند.امارویزنبه
سقفاستومردروبهزندارد.بااوحرفمیزندوزنبیآنکهبهسوی
اوبرگرددگوشمیدهد.فاصلةبینشانبهاندازةبازویمرداستوچند
باردستمردکهضمنحرفزدنتکانمیخوردازنزدیکترینفاصلهبا
دستزنمیگذردوزنجنبشماررادردلشحسمیکندوآرزومیکند
کهدستشانبههمنخورد.کهنمیخورد.مردساکتشدهوزنچشمبه

سقفدوختهوحسمیکندخوابازسرشپریده.
مردناگهانبهسویزنبرمیگرددومیپرسد:»میتوانمببوسمت؟«

زنغافلگیرومتعجبمیشود.هیچوقتنمیتواندفوریتصمیمبگیرد.
برایآنکهفرصتفکرکردنداشتهباشدمیپرسد:»چی؟«

مرددوبارهوباهمانصداولحنمیپرسد:»اشکالیندارهکهببوسمت؟«
رامیبنددو بیدارمیشود.چشمانش طعمگسخاکدردهانزن

احساسمیکنددارددرقعرچاهیفرومیرودوگممیشود.
 

درتهچاهی،دختروپسری،زیرنورماه،درتاریکیشب،زیریکتک
بیابانبهخیابانشهرک بیاباننشستهبودند. درخت،درپایکوهیدر
تازهسازوصلمیشد.پسرتبداشت.تنشداغومرطوبازعرقبود.با
وجودتبوبیماریپسر،مدتهاباهمپیادهراهرفتهبودند.فقطبرایآنکه
باهمباشند.بعدپسر،خستهوبیماروغرقدرتبوعرق،ازدخترخواسته
بودقدریبنشینندوخستگیبگیرند.ونشستهبودند.زیرتکدرخت،در
پناهتاریکیودرخت.میدانستندکهدرآنوقتشبودرآنمکانپرت،
رهگذرینمیگذرد.هنوزدرآنشهرستانکوچکمردمبازندگیشبانهو
شبگردیبیگانهبودند.شبهنوزکاربردیجزخفتننداشت.پسرکتشرا
زیرشانپهنکردهبودوآسودهنشستهبوداماَوهِمشبدخترراگرفتهبود.
میترسید.ازهیاکلمرموزشب،ازایلغارمغوالنکهبهناگاههلهلهکناناز
کوهپایینبریزندوبرسرشانآوارشوندودخترراچونغنیمتجنگیبه
اسارتببرندمیترسید.ازربودهوبردهشدن،ازاسیریوبردگی،ازتوهین
وتجاوز،ازتجاوزنگاههاینامحرممیترسید.بااینهمهکنارپسرنشسته
بودوهیچیکازاینترسهارابهرویخودنمیآورد.نتوانستهبوددر
برابرخواستپسر،وخودش،برایکمیبیشترباهمبودنمقاومتکندو
فکرکردهبودکههرچهمیخواهدبشود،بگذاربشود.شایداینآخرینشب
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m عمرشباشد.پسرکهازتبنفسنفسمیزددستدخترراگرفتهبود.لبان
تبدارشرارویگردندخترگذاشتهوباصورتشموهایروشنوبلندو
صافدخترراازرویگردنشکنارزدهبود.ترسباهرنفسبهدروندختر
نفوذمیکرد،ازهرصداییمیترسید.مداممنتظربودکهگزمههاازکوهها
سرازیرشوندودستگیرشانکنندوهریکراازسوییبکشندوببرند.تنش
ازوحشتیخزدهبود.اماجزصداینسیمیمالیمکهدرمیانشاخههای
تکدرختمیپیچیدصدایینمیآمد.پسرحتیصداینیچوپانیرادر
دوردستهایکوهمیشنید.)اینراسالهابعدکهدختررادیدبهاوگفت
امادختربهیادنیاوردکهآنشبچنینچیزیراشنیدهباشد(.اماپسر
آسودهبودوازهرترسواضطرابیفارغ.رویزمینناهمواردرازکشیدهو
چشمانتبدارشنیمبازومخموربود.لبانشازتبسرخبود.ازشدتتب
وعشقمیلرزیدودندانهایشبههممیخورد.باتبشوباعشقشخوش
بودومیلرزید.دخترطاقتنیاورد.پسررادرآغوشگرفتتاگرمشکند.
دوسرکتپسرراکهزیرشانافتادهبودبههمآوردودورخودشانپیچید.
پسرلبانشراازرویگردندختربهسویگونههایاوسراند.بویخاکدر
بینیدخترپیچید.لبانپسربهلبهایدختررسیدوطعمگسخاکباطعم
اولینبوسةعمربرذهندخترحکشد.ودرستدرهمینلحظهبودکه
دخترفهمیدبایستسربهکوههابگذارد.رشتةهمةآنکوههارابگیردو
برود.اگرچندالزمباشدهفتدستلباسآهنیوهفتجفتکفشآهنی
وهفتعصایآهنیوهفتکالهآهنیرادراینراهپارهکند،اگرچند
الزمباشدازهفتخانوبیابانبگذرد،اگرچنداسیرمغوالنبشودواورا
بهغنیمتواسیریببرند،یابهدستدیوانسفیددرزنجیرشود،بایستبه
کوهبزندوبرود.برودوپسرراجابگذارد.ازپسردورشودتاازحسترس

وناامنیکههمیشهباحضورپسرمالزمبودرهاشود.
 

زنبهخودمیآید.ازقعرچاهیعمیقبیرونمیآید.مردداردمیپرسد:
»اجازهمیدهیببوسمت؟«

زناحساسمیکندسختخستهاست.انگارکوهکندهاست.انگارتمام
عمرراهرفتهاست.انگارهزارهزارکوهوبیابانراباالرفتهوپایینآمدهواز
زیرپادرکردهاست.انگارازهفتخانگذشتهاست.انگارهیچوقتهیچجا
ننشستهوخستگیدرنکردهتابهاینجارسیده.لباسهاوکفشهایشمثل
کوهیآهنیبرتنشسنگینیمیکند.رویشرابهسویمردمیگرداند.به
مردمینگرد.ازسؤالمردمتعجباست.مردنگاهتعجبزدةزنرابهمنزلة

».I’m fine. I won’t be hurt.مالمتمیگیرد،»اگربگویینه،اوکی
زندوبارهباتعجببهمردنگاهمیکند.طعمگسخاکدردهانشتازه

میشود.نمیداندچهجوابیبدهد.
ـ»فکرنمیکنیداریبهاوخیانتمیکنی؟«

مردسبکسرانهمیپرسد:»بهکی؟«
ـ»بهزنت،بهرؤیایت،شایدبهمنهم،بههرسه.«

مردخودشراکنارمیکشد.چهرهاشجدیمیشود.رعشةدردیک
لحظهازصورتشمیگذردومیگوید:»چرا«وبازمیگوید:»امامهمنیست.
یعنینمیدانم.فقطمیدانمدلممیخواهدببوسمت.بیهیچاحساسگناه.
درعینمعصومیتوخلوص.فقطازسرمهرودلتنگی.اجازهمیدهی؟«
زننمیداندچهجوابیبدهد.هرگزپیشازایندربرابرچنینپرسشی
قرارنگرفتهاست.همیشهیاهمهچیزخودبهخودپیشآمدهبودویازن
نخواستهومقاومتکردهبودووقتیبااصراربیشترتامرحلهفشاروزور



108109

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m مردانروبهروشدهبودمقاومتشحتیبیشتربرانگیختهبود.فکرمیکند
بگویدچه...بگوید»آری«یابگوید»نه«.

مار،قوستنش و پرمیشود باردیگرطعمگسخاکدردهانش
راکشمیآورد.بیآنکهجوابیبدهد،تندوناگهانیبهسویمردبر
میگرددوباهمهنیرویشمردرادرآغوشمیکشد.مرددستشرابربدن
زنمیُسراند.میگوید:»نازکاندامی.اماتنمحکمیداری.«زنمیداند
کهزرهپوشآمدهاست.کفشآهنیوکالهآهنیولباسآهنیرابرتن

دارد.حتیعصایآهنیراهنوزدردستدارد.
ازآهناست.نمیخواهیدرشان مردمیگوید:»مثلاینکهبدنت

بیاوریوسبکشوی؟«
زنمیگوید:»نه.«
ـ»ناراحتنیستی؟«

زنمیگوید:»نه،بهاشانعادتکردهام.ازبسپوشیدهامشانجزوتنم
شدهاند.«

ـ»بااینهمهزرهوآهنوخودوسپرمثلایناستکهدرمیدان
جنگی.«

زنمیگوید:»مگرنیستم؟«
ـ»حتیدربستر؟حتیدرخواب؟«

زنمیگوید:»بهخصوصدربسترودرخواب.«
اندامزنمیکشد.باهرنوازش مرددستشراآرامپیشمیبرد.بر
مردتکهایآهنازتنزنجدامیشودوبرزمینمیریزد.زنچونبرگی

بیوزنرقصاندردهانةتاریکچاهفرومیرود.دیگراورانمیبینم.
 

اعالم را بعدی ایستگاه نام آمریکا، متروهای رسم به مترو، رانندة
میکند.نامایستگاهنزدیکخانهامرامیشنوم.فکرمیکنمرسمخوبی
استوگرنهجامیماندم.بایدوسائلمراجمعوجورکنموبرایپیادهشدن
راتویپاکتوپاکتراتویکیفممیگذارم. آمادهشوم.کارتپستال
آینهامرابیرونمیآورموبهچهرهامنگاهمیکنم.نقِشزِنپشِتشیشهها
درآینهافتادهاست.رنگپریدهوخستهاست.بهنقشچهرةآدمیمیماند
کهشبیراتاصبحدرخیابانهاپرسهزدهونخوابیدهباشد.بهلبانمماتیک
میزنموباسرانگشتکمیازآنرارویگونههایمپخشمیکنم.دوباره
بهپشتشیشةپنجرةمترونگاهمیکنم.چهرةزِنپشِتشیشههابانزدیک
شدنقطاربهایستگاهنزدیکخانهامرنگمیبازد.تازهمیفهممچراچهرة
زِنپشِتشیشهبهنظرمآشناآمدهاست.تازهیادممیآیداوراکجادیدهام.
اوراکجادیدهام؟همهجا.ازپشتیکآینه،تاتوییککارتپستال،
تاتهیکچاه...هرجاییامکاندارداورادیدهباشم.وقتیازمتروپیاده
میشومبرمیگردموپشتسرمبهپنجرهنگاهمیکنم.چهرةزنپشت
شیشههاآرامآرامدورمیشود.قطاردرسیاهیتونلچونماریبهتهچاه
فرومیرود.سرجایممیایستم.میایستمتاقطاربگذرد.فکرمیکنمشاید
نقشزنبرجاماندهباشد.بهدنبالنقشزنمیگردم.نقشزنمحو
شده.اززنپشتشیشههااثرینمانده،باقطاردورشدهوگذشته.قطاردر

سیاهیتونلچونماریبهتهچاهفرورفته...منجاماندهام.
 

راهمیافتم.طولطوالنیسکویایستگاهمترورامیگیرموبهپای
پلکانبرقیمیرسم.سوارپلکانمیشوموبهباالیسرمنگاهمیکنم.از
اینپاییندهانةمترودایرهایروشنبهنظرمیرسدومناحساسمیکنم
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m کهدارمازچاهیطوالنیوبیانتها،ازچاهویل،باالمیآیم.تاریکیتمام
میشودوپلکانبرقیمنوچندمسافردیگررامانندنهنگیکهپینوکیورا
ازدرونامعاءواحشاءخودبیرونمیاندازد،دراندرونةمتروباالمیآوردو

ازدهانمتروبیرونمیاندازد...
ببینم. زنندهاستویکآننمیتوانمچیزی تندو بیرون روشنایی
چشمانمرامیبندموآرامآرامبازمیکنمتارفتهرفتهبهروشناییبیرون
عادتکنم.ساعتهفتبعدازظهراست.باورمنمیشودکهتمامروزرا
درزیِرزمین،درایندنیاییکهدراعماقزمینساختهاند،گذراندهام.باال
میآیم.هنوزتاخانهیکربعپیادهرویدارموازاینبابت،برخالفهمیشه،
خوشحالم.هنوزیکربعفرصتدارمتاباخودمتنهاباشم.هنوزیکربع

تاخانهام،تاشوهروبچههایم،تامهمانانم،فاصلهدارم.
میدانم آمدهاند. بچههایم و برسمشوهر خانه به وقتی که میدانم
کهنبودنمندرخانهبرایشانغیرعادیاست.میدانمکهشوهرمکه
جلویتلویزیوننشستهوروزنامهمیخوانددرجوابسالممنسرشرا
باالخواهدآورد،عینکشراازرویدماغشپایینخواهدکشیدوخواهد
پرسید:»مسافررفت؟«ومنباتظاهربهبیاعتنایی،انگارکسیدربارة
هواازمنپرسیدهباشد،خواهمگفت:»آره،رفت«وشوهرمخواهدپرسید:
»کیرفت؟«ومنکهمیگویم:»صبح،ساعتدهصبح«میآیدبپرسد
که»پستاحاالکدام...«امابهجایشبابدگمانینگاهمخواهدکردو
سؤالشراناپرسیدهرهاخواهدکردوعینکشراسرجایشخواهدگذاشت
ودنبالخواندنشراخواهدگرفتومنباعجلهبهآشپزخانهخواهمرفت.
امابرخالفهمیشهکهدرآشپزخانهاحساسامنیتوفرمانرواییمیکنم
یکآنفراموشمیکنمکجاهستم.احساسمیکنماینآشپزخانهرا،

کهبیشترعمرمتویشگذشته،نمیشناسم.یکآنحسزمانومکانم
مغشوشخواهدشدوفراموشخواهمکردکیوکجاهستم.بعدهمهچیز

رابهیادخواهمآورد...
 

گوشتوپیازوسبزیهاراازیخچالبیرونمیآورم.کاردرابرمیدارم.
وفکرمیکنمچهامشبباشدیاهرشبدیگر،چهبالباسخانهباشوهر
وبچههایمسرمیزشامنشستهباشم،یاباچهرةآرایشکردهوگلانداخته
ازآتشبخاریدیواریوانعکاسپیراهنحریرارغوانیکهشوهرمهفتة
پیشبرایتولدمهدیهداده،درجمعکوچکمهمانانمانرویزمینلمیده،
یابالباسخوابکنارتختدختریاپسرمنشسته،وبرایشان-کهمثل
برامقصهبگو«-در ازخواب،گفتهاند:»مامانشهرزاد، هرشب،پیش
نیمههایسفرسندبادبحریباشمیادرجاییازسفرآلیسبهپشتآینهها؛
چهامشبباشدیافرداشبیاهرشبدیگر،اگردانشجویمحجوبیبا
چشمانیمحزون،سرزدهوبیخبر،ازدرخانهمانتوبیایدویکراستبه
سویمنبیایدودستمرابگیرد،حتیاگرازپشتکوههاآمدهباشد،حتی
اگرازتهبیابانآمدهباشد،بیارادهبلندخواهمشدوخوابگردواربهدنبالش،
هرجابرود،بهراهخواهمافتاد.حتیاگربخواهدبهتهچاهبرود،حتیاگر

بعدبفهممعوضیگرفتهبودم.
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جزیره

عجیباینبودکههیچایستگاههواشناسی،هیچرصدخانه،هیچفرستندهی
رادیویی،آمدنتوفانراپیشبینیواعالمنکردوپسازفرونشستنآننیز
درهیچمرکزتحقیقاتهواشناسیوزمینشناسیاثریازاینتوفانثبت
نشد.اماواقعیتآنبودکهتوفان،گرفتهبود.وقتیکهتندبادگرفت،زن،

غافلوبیخیال،رویزمینایستادهبود.
ازنعرهیبادگوششچنانگرفتکهاولآنرابهجایغرشهواپیمایا
تنورهیدیوقصههایکودکیاشگرفت.اماآنگاهکهتندبادبهگردبدنش
پیچیدتااورااززمینِبَکَند،دریافتکهصدا،صدایباداست.کوشیدبا
همهیوزنبدنشکهچوندرختیدربادبهاینسووآنسوخممیشد،
برادامهیپاهایشکهزیرخاکگستردهبود،برجابماند،تاتوفانبادبگذرد
واوباز،غافلوبیخیال،برزمینبایستد.امابادهردمتوفندهترونهیبش
کرکنندهترشد،وزنصدایشکستنیکبهیِکریشههایدرختهارا
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ته گردابهای در که شد غریقی پیکر باد، محاصرهی در زن بدن
اقیانوسهابهدستامواجمیپیچدوموهایشچونخزههایدریاییبا
تاراجبادموجزدوکشوقوسآمد.هنگامیکهشکستنآخرینریشهها
رادرزیرپاهایششنید،دیدکهوزنینداردوچونخاشاکیدرمیانگردباد
گرهخوردوپیچانوتاباناززمینکندهوبردهشدودردوردستهابه

نقطهایسیاهبدلشد.
 

غرشموتورهواپیمابلندشد.هواپیمارویاسفالتبهحرکتدرآمد،اما
اززمینکندهنمیشد.زندیدکهادامهیپاهایشازچرخهایهواپیمابه
دروناسفالتفرومیرودوسنگینیبدنشمانعبرخاستنهواپیمامیشود.
پاهایشراازکفهواپیمابرداشتوکوشیدخودراهرچهبیوزنترکند.
هواپیماتکانیشدیدخوردواززمینکندهشد.زندیگرتکهایازهواپیما

بودکهدرخألآسمانمعلقماندهبود.
 

وقتیبادفرونشست،زنخودرادرساحلبیابانیمّواجیافتکهبا
ستونهایکوتاهوبلند،باریکوپهن،گردوچهارگوش،بهجنگلیاز
دودکشهایجنمیمانستکهدردرسهایکودکیاشدرمدرسهخوانده
بود.وسپسدیوقصههایکودکیاشرابهیادآوردکهتنورهکشاندختر
را،کهازهفتدر،ششدررابستهویکدررانبستهبود،ازخانهاش
برمیداشتوبهشهردیوانمیبردکهدختردرآنجااسیروغریببودو
باطلسمدیوسنگشدهبودودرغربتسنگیخودچشمانتظاربودتاپسر

شاهپریانکهعاشقدختربودازهفتخانبگذردوشیشهیعمردیورا
بشکندوطلسمراباطلکندودخترراباخودبهدیارآشناببرد.زنوقتی
بچهبود،بهاینجایقصهکهمیرسیدغمگینمیشدودلشبرایدیو
کهعاشقدختربودودرشهرغریببودوتمامصورتوبدنشلکهلکه
بود،میسوخت،وفکرمیکرداگرجایدخترقصهبود،شایدبعدازآمدن
شاهزادهبااونمیرفتوهمانجانزددیومیماند.شایددیوبهاونیازداشت

وآنچهمیکرددستخودشنبود.
 

زندرایستگاهمتروایستادهبود.منتظرقطاربودتابهخانهبرگردد.هم
گرسنهبودوهمتشنهودلشبراینشستندرکافهیسرکوچهونوشیدن
قهوهورهاشدندرگرماوروشنیوهمهمهیمطبوعکافهَپرمیکشید.
درایستگاِهدیروقتشِبزمستانیمترو،جزدوولگردسرمازدهیمسِت
نیمخواب،ویکدورهگذِرتنها،کسینبود.زندرپالتویبلندسیاهش
کزکردهوبیخیالبرتخیالتیپراکندهوبیاهمیتوگذرالمدادهوبر
لبهیسکویقطارایستادهوبهسیاهیسوراختونلچشمدوختهبودکهاز
پشتسرشصدایزبانیآشناشنید.ناباوروبیارادهبهعقببرگشتو
مردرادیدکهازدرونهالهیخاکستریموهاوریشوبارانیبیمحاباو

مستقیمبهسویاومیآمد.
ازذهنزن رامیداد. بارانوشوریدریا نم تازگیمهو مردبوی

گذشتکهمردازاقیانوسهاآمدهاست.
مردپرسید:»شماهمازتئاترمیآیید؟«

خیالقهوهیداغازسرزنبیرونرفتوناگهانبهدلشافتادکهشاید
دِرخانهرانبستهاست.ولبانشباتردیدییخزدهگفت:»بله«.
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سرشانداختهبود.

مرد،مهاجموبیمحاباومستقیمجلومیآمد.زنعقبنشستوبه
خانهفکرکردکهدرشراقفلنکردهبودوازذهنشگذشتکهمردحتمًا
وواقعًابایدازپشتاقیانوسهاآمدهباشد.دراینشهرکسیچنینبیمحابا

بهسویکسینمیرفتوکسیچنینبیمقدمهباکسیحرفنمیزد.
مردگفت:»منازاقیانوسهامیآیم.شماازاینتئاترخوشتانآمد؟«و

پیشترآمد.زندربرابرهجوممرددستپاچهشدوعقبترنشست.
سالهابودکهعادتنظردادندربارهیچیزهاراازدستدادهبود.فکر
کردبایدبرگرددوهمهیدرهایخانهراقفلکندـاگرمردامانمیدادـ

مرداماننداد.پرسید:»اسمشماچیست؟«
زنوحشتکرد.سالهابودکهعادتگفتننامشرافراموشکردهبود.
درذهنشبهفراراندیشید،ونامشبیارادهازلبانشبیرونافتاد.مردپیشتر
آمدوروبهرویاودرکمترینفاصلهبااوایستادوازمیانمهخاکستری
موهاوریشوبارانیبهچشماناوچشمدوخت.برقسبزچشمانمرد،
چشمانزنرازد.زنبهیادمارگیریافتادکهزمانیدرروستایکودکیاش

مارهاراباتکهایزمردافسونمیکرد.دستازقفلدربرداشت.
مردهجومآورد:»اسممن...است«ودستشراجلوآوردوگفت:»از

آشناییتانخوشوقتم.«
ناممرددرسرزنچرخیدوپژواکیآشنایافت.بهنظرشرسیدکهدر
زمانهایبسیارقدیم،بسیارقدیمترازتوفاننوح،ایننامراشنیدهاست.

مرداماننمیداد:»محلهیچندمزندگیمیکنید؟«
شمارهیمحلهخودبهخودازلبانسحرشدهیزنبیرونافتاد.برقسبز

شعلهورشد.زنبهیادزمردانگشترمادرشافتاد.
مردگفت:»پسراهمانیکیست.نکندشماهمدرایستگاه....پیاده
میشوید؟«زنگفتکهیکایستگاهجلوترپیادهمیشودومردپیشاز

آنکهجوابزنتمامشودگفتهبود:»پستاآنجاباهمهمسفریم....«
وقطاررسید.

وقتیازکنارکافهیسرکوچهیزنمیگذشتندهوسقهوهبازدردل
زنبیدارشدومردگفت:»میخواهیدتواینکافهیکقهوهبخوریم؟«

زنمیخواست.
واردکافهشدند.

روشناییوگرمایدلچسبکافهوهمهمهیزبانهاوفریادگارسنها
وبویغذاهاحسازیادرفتهیگرسنگیراباشدتبیشتربهیادشآورد.
مردپرسید:»گرسنهنیستید؟میخواهیدچیزیبخورید؟«وزنباهمهی

نیرویگرسنگیاشگفت:»خیر،فقطقهوه.«
نمیخواستمردپولغذایشراحسابکند.

مرداصرارکرد:»شامکهنخوردهاید...«.
گرماوروشناییوهمهمهیآشنایکافهآرامآرامجرأتوسماجتزن

رابهاوبازمیگرداند:
»خیر،فقطیکقهوه،«ودستهایشراازتویسیاهیآستینهای
پالتویشبیرونآوردوگذاشتپالتوازرویدوششبرپشتیصندلیبلغزد.
مردگفت:»زیراینپالتوچیزهایزیباتریپنهانکردهاید.«حرفمرد
بهدلشنشستاماآنرانشنیدهگرفتوازحسرضایتیکهیافتهبود

شرمگینوخشمگینشد.
مردگفت:»منمسافرم.دوروزپیشآمدهاموفردامیروم...«.
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m زنازپنجرهیکافهنگاهیبهساعتمیدانانداخت.یازدهشببود.
در زمین غالبًارویکرهی مردداشتمیگفت:»زیادسفرمیکنم.

گردشم.آنجا،کرهیزمینرامیبینید؟«
زنچیزینمیدید.

دوردست در را ناهموار گرد آنجسم کنید! نگاه »نمیبینید؟خوب
نمیبینید؟کهدورشهالهایازغباراست؟«

زننمیدید.چیزیوجودنداشت.
کنید. نگاه باشید بلد باید است. نگاهتان از اشکال اما »چرا،هست.
مننگاهمرابهشماقرضمیدهم.حاالدرستنگاهکنید.آنجسمگرد

ناهموارتیرهراکهدورشهالهایازغبارگرفتهمیبینید؟«
زنردنگاهمردراگرفتوحاالبانگاهمردمیدید.

»آنکرهیزمیناست.وآننقطهیسیاهرامیبینیدکهداردروی
سطحکرهجابهجامیشود؟«

زنمیدید.
درحرکتم.همهیطولوعرضهایجغرافیایی دائم منمکه »آن
راگزمیکنم.یکسِریکیازمداراترامیگیرموجاییدیگرازیک
را خودتان راستی، مسافرم. که...من گفتم میآورم. در سر نصفالنهار

میخواهیدببینید؟«
زنمیخواست.

مردنقطهایرابادستشنشاندادوگفت:»آنجا،آننقطهیسیاه
ساکن،آنشمایید«.

زندقتکرد.رویکرهزمینجزدونقطهیسیاهکهیکیسیارو
دیگریثابتبود،کسدیگرینبود.

»پسششمیلیاردونیمدیگرکجاهستند؟«
مردگفت:»آنهاکهبرایمامهمنیستند،دیدهنمیشوند«.

وقتیمردنگاهشرااززنگرفت،زنچشمشراازکرهبرداشتوبه
ساعتمیدانانداخت.

مردداشتمیگفت:»...درسفرهایمرویکرهزمین،باز،شایدجایی،
باردیگر،بهشمابربخورم.مثلاینبار.فرداساعت12پروازمیکنم«...

هردوعقربهیساعتمیدانرویساعت12بود.
زنبهخودهشداردادکهوقترفتناست.وهمانطورکهنشستهبود

پالتویشراپوشید.
بیرونبودند.

زنبایستتویکوچهیسرمیدانمیپیچیدومردبایستمستقیم
بهراهشادامهمیداد.مرددستزنراگرفت:»مننگاهمراپیششما
میگذارمتابتوانیدجایمراهروقتکهبخواهیدرویکرهیزمینپیدا
کنید.اینطوری،وقتیبهشمانزدیکمیشوم،میتوانیدمرابیابیدوبی
خبرازکنارهمنخواهیمگذشت«،ودستزنرانرمبوسهدادوسبک
رهاکردوبهراهافتاد.بهوسطخیابانرسیدهبودکهبرگشتوزنراصدا
کرد:»راستی،خواستمبگویمکهدرزندگیامقهوهبهاینشیرینینخورده

بودم«،وازهمدورشدند.
زنبهخانهکهرسیدتاساعت12فرداصبرکردوسپسبانگاهمرد
بهکرهیزمینخیرهشدونقطهیسیاهمردراکهدائمجابهجامیشدواز
اودوروبهاونزدیکمیشد،دید،ودیدکهششونیممیلیاردنفرساکنان
کرهزمینرانمیبیند،ودیدکهرویکرهیزمینتنهااوومردوجوددارند.
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m از زندرایستگاهقطارهایراههایدورودرازایستادهبود.ایستگاه
هیاهویشتابناکمسافرانیکهمیرفتندوازازدحاِمخستهیمسافرانی
کهمیآمدندوازبوسههاوآغوشهاوفریادهایبدرقهوپیشبازماالمالبود.
قطارهاچونسوسمارهایاستوایی،گرموزندهازراههایدورمیرسیدند
وخیلآدمهاراکهباخودآوردهبودندخالیمیکردندووقتیخالیوبی
حرکتمیشدند،چونماموتهایپیشازتاریخسردوجامدمیماندند.در
ایستگاه،براکرانهایسیاهوسیع،باعبوردقیقهها،شمارههاونامهاورق
میخوردند،زیروباالمیرفتند،عوضمیشدندوبعدآراممیگرفتندویکی
یکیباطلمیشدند.زندرمیانغوغایایستگاهبهسکوِتقطاریکهبه
سویاومیخزیدمینگریستوتصویرقامتمرددرمیانمهخاکستری
بزرگوبزرگترمیشد.مسافرانچونتخمهاییکهازدلمارماهیبیرون

میریزد،ازقطاربیرونمیآمدند.
 

زندردوردستایستادهبودوسکورامیپایید.دلشورهیانتظارشبا
تردیددرآمیخت.شایدمسافردراینقطارنباشد،یاشایدزنقطاررااشتباه
گرفتهباشد،یاشایدمسافرازقطارجاماندهباشد،یاشایدمردپیادهشودو
زنمثلسنگسرجایشبماندوجرأتنکندجلوبرودوبگذاردکهمرداز

کنارشبگذرد...ودیگرهرگزبههمنرسند...
زنترسید.چرابهآنجاآمدهبود؟تابلویخروججلویچشمشبودو

اوراوسوسهمیکرد...
اگرپلههایخروجرابگیردوازایستگاهبیرونبرود...

هوایایستگاهازمهخاکستریمردپرشدوچشمانزندرمیانمه
خاکستری،مردرادیدکهدرکناراندامدرازوساکنقطارباساکیبردوش

وچمدانیکهباخودمیکشید،بیخبرازنگاهزنکهبراودوختهبود،به
سویجاییکهزنایستادهبود،پیشمیآمد.

زنبرجایشسنگشدهبود.تکاننمیخورد...
بارهامنظرهیآمدنمردرامجسمکردهبود.بارهادرخیال،خودشرا
دیدهبودکهبهمحضدیدنمردپیشدویدهوخودرادرآغوشاوانداخته
بود.وحاالمردآنجابود.بهتابلویخروجرسیدهبود.وزنچوندرخت
بهزمینچسبیدهبود.شایددیوهایکودکیاشاورابهبندکشیدهبودند،یا

شایدتوفانیبایستاورااززمینمیکند...
مردرامیدیدکهدرمیانازدحامپیکسیمیگردد،کهبهاینسوو
آنسومینگرد،گوییانتظارکسیرادارد.زنباخوداندیشید:شایدکس
دیگریبهپیشبازمردآمدهباشد...وتصویرزنیدیگررادیدکهپرسروصدا
وشادوخندانبهسویمرددویدومردآغوششراباتماموسعتشگشود
وزِندیگردرآنجاگرفتوسپسکیفمردرابهشانهیخودآویختو

دستدرآغوشهمدردهانهیپلکانخروجیگمشدند...

 

رعشهایازانقباضدرشکمزندرگرفتوتاپستانهایشتیرکشید.
کوشیدنگاهشراازدرونمهمواجتصویرهایذهنشبیرونکشد،ومرد
رادیدکههنوزآنجابودوانگارمنتظرکسیبود.نفیربادیتنددرگوش
زنپیچیدوتکانشداد.بهسویمردرفتوروبهرویمردایستاد.مرداو
رانمیدیدوچشمانشدرمیانجماعتهمچنانبهدنبالکسیمیگشت
کهانگاراینزنیکهدرکنارشایستادهبود،نبود.زنخواستنامشرابه

یادمردآوردوناممردراصدازد.
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m نگاهمردازپشتعینکدودی،ناباوروناآشنابود.زنبیحرکتمانده
بود.همهیجسارتشراتاگفتنناممردمصرفکردهبود.امامردراحتو
روانبود.چوندوستانخودمانِیقدیم،گونهیزنرابوسیدوگفت:»سر
اینچمدانرابگیر!«زنسرچمدانراگرفتوباهمدردهانهیخروجی

فرورفتند.
بیرون،پسازیکهفتهابروباراِنمدام،هواروشنوآفتابیبود.زن
اینراگفت.ومردگفت:»گرماوآفتابرامنآوردهام«.زندردلبه

خودپسندیمردکهطعمیکودکانهداشتخندیدوهیچنگفت.
مردپرسید:»معلوماستکجامیرویم؟«

معلومبود.
زنمیخواستنامهتلرابگوید.گفت:»بهخانهیمن.«

مردپرسید:»راهخانهرابلدی؟«
البتهکهبلدبود.خانهاشبود.وتازه،سوارتاکسیمیشدندونشانیرا

میدادند.
سوارتاکسیشدندونشانیرادادند.

مردگفت:»منظورمنقشهاست.ازروینقشهبلدیکجامیرویم؟«
البتهکهبلدبود.

مردگفت:»یعنیبلدینقشهبخوانی؟«
است معلوم میکرد. حیرت سوألها این همهی از کرد. حیرت زن
جهان، نقشهی جغرافیا، درس در مدرسه، در بخواند. نقشه بود بلد که
نقشهیقارهها،نقشهیکشورهاوشهرهاواقیانوسهاودریاهاورودها
وجنگلهاوکوههاوکویرهاراخواندهبود.تکهتکههایرنگیکشورها،
خطچینهایباریکوکجومعوجمرزها،ونامها،ونامها،وتقسیمهای

مدارهاونصفالنهارها،همهدرنظرشآمد.درمدرسهحتیرنگهایپرچم
آنهاراازبرکردهونقشهیبعضیازآنهاراکشیدهبود.وموقعکشیدن

آنهاگاهازغیبتآدمهامتعجبشدهبود.
مردگفت:»مثاًلمیدانیکستاریکاکجاست؟«

امتحان نداشت دوست بدهد. جواب نمیخواست اما میدانست. زن
پسبدهد.

مرداصرارکرد.
زنبرایآنکهموضوعراتمامکندگفت:»امریکایالتین.«

مردپرسید:»کجایآمریکایالتین؟«زنکوشیدنقشهیسالهای
دبیرستانیاشرادرنظرآورد.کستاریکا،کستاریکاکجابود؟هرچهمیگفت

ممکنبوداشتباهباشد.گفت:»نمیدانم.«
مردگفت:»بسیارخوب.معلوماتتتاهمینقدرهمبدکنیست«.

وسپسازکیفشنقشهیجهانرابیرونآوردوبهزندادوگفت:
»میخواهمبهیکجزیرهبرویم.تویایننقشهدنبالیکجزیرهبگرد.«
زنانگشتشرارویلکهیکوچکسبزیکهدرمیانسطحیآبی

بودگذاشت.
مردگفت:»نه،ایننه،جزیرهایپیداکنکهبهوسعتهفتروزباشد«.
زنگفت:»چراهفتروز؟«ومردگفت:»چرانه،دنیادرهفتروزخلق

شده.وتازههفتعددمقدساست«.
زندنبالجزیرهگشتاماآنرانیافت.گفت:»چنینچیزیوجودندارد.
وتازه،مساحتجزیرههاراکهباروزاندازهنمیگیرند.«مردگفت:»میدانم.
همهینقشهها،نقشهیمکانهاهستند.اماجزیرهایکهمنمیگویمدر
نقشهیعمرهاست.بایدآنراروینقشهیعمرخودتپیداکنی.«زن
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»چرا،داری.هرکسجغرافیایعمرخودشرادارد.اگرتویخرتوپرت
خوابهاودرپستویخاطرههایتبگردیحتمًانقشهاتراپیدامیکنی.و
روینقشهحتمًاجزیرهایراکهبهوسعتهفتروزباشدخواهییافت«.

زنپرسید:»ازکجاکهروینقشهیمنچنینجزیرهایباشد؟«مرد
گفت:»ازآنجاکهروینقشهیمنچنینجزیرهایهست.«ولحظهای

نگاهشدرمهخاکستریگمشد.
بعدازجیبشنقشهایبیرونآوردودرحالیکهنقطهایرارویآنبه
رانندهتاکسینشانمیداد،گفت:»نظرمانعوضشده.لطفًامارابهنشانی

اینجزیرهببرید«.
 

تاکسیمقابلخانهیزنایستاد.پیادهشدند.زنچمدانمردرادنبال
با خودکشید.بهدرونخانهرفتندوزندررابرازدحامبیرونبستو

اضطرابدرانتظارهجومتشنهیمردنشست.
مردخونسردبود.بهحمامرفت.دستورویشراشست.رویکاناپه
نشستوبهزنگفتساکشرابرایشبیاورد.ساکراگشود.پرازکتاببود.
هریکراازیکگوشهیدنیاآوردهبود.وهریکرابرایکسیبهسوغات
آوردهبود.کتابهایمصور،کتابهایکلفت،کتابهایجدی،کتابهای
رنگین،کتابهایعطرناک،کتابهایسخنگو.بازبانهایگوناگون،با

چاپهایگوناگون.باکاغذهایگوناگون،بانقشهایگوناگون.

بلورین، گویهای قطبنما، ستارگان سندباد، دراز و دور سفرهای
جامهایجهاننما.

ساک،غارجادویعلیبابا،افسانههایخوابُربایشهرزاد،چراغجادوی
عالءالدینبود.

یکیازکتابهارابرایزنآوردهبود.دریکیازسفرهایدوردستش
آنرادرحجرهییهودیپیریدربازارقاهرهیافتهبود.کتابعطرخاکو

ادویهداشتودرمیانصفحاتشبرگگلسرخیخشکشدهبود.
کتابهارابهزننشانمیداد.دربارهشانحرفمیزد.ازسفرهایش
حرفمیزد.ازهمهجاوهمهچیز،راحتوروان،حرفمیزد.انگاربا

دوستیقدیمیکهچندروزپیشازاوجداشدهحرفمیزند.
اضطرابانتظارآلودزنفرومینشستودردانقباضشکمشکهتا

پستانهایشمیرسید،آراممیگرفت.
مردازاوآبخواست.

»یکلیوانآبخنک.«
حالتشدرخانهچنانراحتبودکهانگارهمیشهدرهمینخانهزندگی

میکردهاست.
زنرفتارراحتهمیشگیاشرابازمییافت.آسودهبود.انتظارهجوم
تشنهیمردرافراموشکردهبود.حتیفراموشکردهبودکهپیشازآمدن
مرداندیشیدهبودکهشایدهمهیبایدونبایدها،همهیزرهوسپرها،و
همهیفنونجنگوگریزرارهاکندوخودرابههجومتشنهمردبسپارد.

زنلیوانآبرابهدستمرددادورویکاناپهکناراونشست.مرد
خونسردحرفمیزدوجرعهجرعهآبمینوشید.

زندرآرامشجرعههایآبخودرابهصدایمردسپردکهرفتهرفته
بهزمزمهیآبگونجویباربدلشدوزنباچشمانبستهودرخلسهای
غریبخودرابهقایقیسپردکهباآبهایروانبهسویسرزمینهای
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وقتیبهرویهمچشمگشودند،هردوبرهنهبودند.تاچشمکارمیکرد
جزیرهبودکهتادوردستهاکشیدهبودودرافقبهآبیآسمانودریا
میپیوست؛وتاچشمکارمیکرد،جزآندوهیچکسدرجزیرهنبود.معلوم
نبودازِکیآنجابودندکهبدنشانازآفتابچنینطالییشدهبود.وزش
نسیمبربدنشانچنانآرامبودکههیچذرهایازهواوحالشانراپریشان
نمیکرد.گرمایهواباحرارتپوستشانسردوگرممیشد،آنسانکهدر
عریانیشانسرماوگرمارانمیشناختندوجزرومدامواجباتپشنبضشان
زیروباالمیرفت؛هیچچشمکنجکاووخردهبینیبرآناندوختهنبودتا
ازبرهنگیشانشرمکنند.گوییزمانبهآغازخودبازگشتهبودوآندو

نخستینزنومردجهانبودند.
و خورشید و بود مانده ثابت نقطه یک در زمان پیشروندهی خط
ماهبیحرکتبهسقفآسمانچسبیدهبودند.شبوروزازرفتوآمد
رقیبانهشاندستبرداشتهودرآنواحد،دردمودرلحظه،باهموتوأم،
حضورداشتند.طلوعوغروبهمزمانبود.تنهاشانباحرکتدرختها
بههممیرسید،سردرهممیکرد،بههمجفتمیشد،وبازازهمجدا
میشد.درتولدیابدی،ازهمزادهوباززادهمیشدند.چنانکهاعضای
بدنشانرابهجایهممیگرفتند.باصدایهمحرفمیزدندوباچشمان
هممیدیدند.بادهانیکدیگرمیخندیدندوبادستهاییکدیگرنوازش
میکردند.باواژههایهمسانمیاندیشیدندوواژگانجزیرهایشانهمان
واژگاننامهایاصلیوآغازینخلقتبود.هنوزتاکلمههایگناهوعذاب

وتملکوتسخیروهجرانومرگفاصلهداشتند.
 

ازرویکدامنقشهجزیره باد، ندانستکهروزهفتم،دیِو هیچکس
رایافت،وازکدامدروازهبهدرونآمد.اماهمهمیدانندکهتندبادچنان
بهناگهانگرفتکهپیشازآنکهزنومردتنورهاشرابشنونداززمین
برداشتهشدندوباذراتجزیره،چونپنبه،درفضامعلقوسرگردانبودند.
وقتیزنتوانستسفتیزمینرازیرپایشحسکندواعضایبدنش
رادانهدانهسرهمآورد،وحسکندکهگوششازنفیرنفستندباد،چنان
کهگوییازغرشهواپیما،گرفتهاست،دردستباد،دردوردست،نقطهی
سیاهیرادیدکهبهتصویردوِرهواپیماییدرپروازمیمانست.وهنگامی
کهنقطهیسیاهدردوردستگمشد،زندستشراحائلچشمانشکرد
تاکرهیزمینراببیندوبرکرهیزمینحرکتمردرادنبالکند.دیدکه
نمیبیندوفهمیدکهنگاهمردبابادرفتهاستوبهدلشافتادکهدیگر
ازدحام میان در مرد اگر یافت...حتی نخواهد را مرد ایستگاهی درهیچ
اکران بر زمانها و مکانها مداوم خوردن ورق و مسافران شتابناک

ایستگاهها،ازکناراوبگذرد.
 

و مّساحان و موّرخان از یک هیچ زن، توضیحات همهی با بعدها،
سّیاحان،درهیچنقشهیهواییوزمینیوفضایی،نتوانستندجزیرهایبه

وسعتهفتروزپیداکنند.
زنمیدانستکهاگردرپستویخاطرههایشودرمیانخرتوپرت
خوابهایشبگردد،نقشهیعمرشراخواهدیافتوجزیرهایراکهبه
وسعتهفتروزبودرویآنپیداخواهدکرد.جزیرهراروینقشهبهراننده

تاکسینشانخواهددادودرآنجامردرابهانتظارخودبازخواهدیافت.
اماوقتیرانندهیتاکسیگفتکهبرنقشهجزحفرهایخالیچیزی
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m پیدانیست،زندانستکهجزیرهرابادبردهاست.تنهاجایجزیرهبرذهن
نقشهنقشبستهبود.



توفاندرجزیرهیمورچهها

 به: پ. س. 


مادرمپاچههایپیژامایشراتاسرزانوباالزدهوباپاهایُلختوُکُپلش
میانبوتههایگلتویباغچهایستادهاست.

ساقهایشازمیانساقههاوبرگهایگلهالکههایسفیدمتحرک
است.مادرمباآبپاشگلهاراآبمیدهد.

نارنجی، آبی، بنفش،سفید،سرخ، زرد، است: باغچهحاالغرقگل
داودی،تاجخروس،آهار،حنا،شاهپسند،میمون،بنفشه،گاوزبان،بابونه،
اطلسی،همیشهبهار...همهشانقاطیهمدرآمدهاند.مادرمتخمآنهارااز
گلهایباغچهیخانهیدوستانشیاازتویصحراگرفتهوتویباغچه
پاشیده.مادرمسلیقهیمخصوصیدارد.»دوستندارمباغچهمثلدفتر
حسابداریمدرسهمرتبوخطکشیباشد«...»دوستدارمگلهاهمهشان
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m قاطیپاطیالیهمدربیایند.مثلیکدستهگلوحشی.مثلگلهایی
کهتویصحرادرمیآیند«.

مادرمپاچههایشراتازانوباالزدهوباآبپاشالیگلهاورمیرود.
گلهاتازانویشقدکشیدهاند،امابعضیشانمثلفراموشمنکنوبنفشهی
وحشیوگوزکالغتامچپایشهمبهزورقدمیدهند.مادرممیگوید:
»نگوگوزکالغ،بگوسنبلکوهی«.منجلویاومیگویمسنبلکوهی.اما

تویگلویمکهفکرمیکنممیگویمگوزکالغ.
مادرمداردزیرلبتصنیفیزمزمهمیکند.همیشهوقتیسرشبهکاری
بنداست،مثلوقتیکهدوختودوزمیکند،یاباباغچهورمیرود،یاحیاط
راجارومیزند،یاسبزیوبرنجپاکمیکند،تصنیفیزمزمهمیکند.حاال

داردمیخواند:
»سلسلهیمویدوست،خداخدا،حلقهیدامبالستخداخدا،هرکهدر

اینحلقهنیست،حبیبم،فارغازاینماجراست،ایحبیبم...«
حدسمنایناستکهیکیازهمینروزهابودهکهمرااززیربتهها

پیداکرده.
مادرمبعدازآبدادنباغچه،باآبپاشحیاطراآبپاشیمیکند.بوو
بخارنمناکخاکازآجرهابلندمیشود.حاالشمعدانیهایدورحوضرا
آبمیدهد.بعدتلمبهمیزندتاحوضپرشود.آنقدرکهآبازلبحوض
مورچهها، پشهها، برگهایخشکیده، آب، روی آشغالهای و برود سر
پروانهها،ومگسهایغرقشدهبریزندتویپاشویهیحوض.بعدفرش
راپهنمیکندتویایوان.سماوروچرخخیاطیاشرامیآورد،بخارچای
ازرویقوریبلندمیشود.چرخخیاطیقرقرمیکندومادرمباخودش

زمزمهمیکند:

»دخترهدّسموگرفبردتویهشتی،گفتمشبوسیبدهمُنگفبرو
مشتی...«

آذوقهو زرد باغچه.یکردیفمورچهی پابرهنهنشستهامکنار من
وسایلشانرامیبرندبهالنه.منباچوبجارودانههاراازدهنمورچهها
میگیرموصفشانرابههممیزنم.مورچههاراهدیگریپیدامیکنند.
آفتاببعدازظهر،شلوبیحال، ازمگسهاییراکهتوی میرومیکی
بهدیوارچسبیدهاند،میگیرم.گرفتناینمگسهاکهبرایمآِبخوردن
است.تویمدرسهکهمسابقهیمگسگیریمیدهیم،همیشهیخدااول
میشوم.قوطیکبریتمکهتویجیبروپوشماست،پرازمگسبالکنده
بالشان راولینمیگیرم.وقتیمیگیرمشانغباررنگی است.پروانهها
میریزدوزودمیمیرند.دوستدارمفقطپروازرنگیشانراتماشاکنم.از
زنبورکهاصاًلنمیترسم.نیششانرادرمیآورمومیگذارمتویقوطی

کبریتم.برایخوراکمورچهها.

گاهیوقتهاجلویصفمورچههاآبمیریزم.اولفقطیکقطره،
کهزمینخیسشود.مورچههاازرویشردمیشوند.بعددورصفمورچهها
قطرهقطرهآبمیریزمویواشیواشآبرازیادمیکنم.مورچههااول
حالیشاننیست.همینطوربیخیالراهشانرامیگیرندومیروند.تااین
کهآبهمهیدورشانرامیگیردوجزیرهدرستمیشود.حاالهیراهشان
بهخیالشان بزنند. بیرون دیگری تویخشکی از تا راعوضمیکنند
رسیده.مننمیگذارم.قطرههایآبرابیشترمیکنم.جزیرهکوچکتر
میشود.یواشیواشآببهخودمورچههامیرسد.حاالدیگرصفشانبه
همخورده.ترسگرفتهاشانوتویقطرههایآبکهبههموصلشدهو
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m برایشانمثلدریاستدستوپامیزنندوبههولووالمیافتند.آبآرام
آرامخشکمیشود.مورچههاآراممیشوند.منبهتالفیاینکارم،وبرای
اینکهازدلشاندرآورم،یکیازمگسهایتویقوطیکبریتمرامیگذارم
جلوشان.مورچهها،هفت،هشت،دهتایی،مگسراکههنوزتکانتکان
میخورد،میکشندبهطرفخانهشان.اینجوروقتهامورچهسواریها
همپیداشانمیشود.میریزندکهمگسرابگیرند.بدجوریگازمیگیرند.

امامنمواظبشانهستم.میگیرمشانومیاندازمشانتویحوض.
اولشنامیکنندوخودشانرابهدیوارهیحوضمیرسانند.بهاشان
آبمیپاشمومیفرستمشانوسطدریا.تایواشیواشازحرکتمیافتند
بدم ازسوسک ولی، بادحرکتمیکنند.من، با آب روی قایق مثل و
میآید.نهکهازشانبترسم،همیشهمیگردمتخمهاشانراپیدامیکنم
ومیشکنموآبشانراخالیمیکنم.فقطشبهاازصداشانکهتوی
زیرزمینآوازمیخوانند،میترسم.میگویم:»مادر،ازتوتاریکیصدای

جنهامیآید«.
مادرممیگوید:»دخترجندروغاست.تاریکیهممثلروشناییست.
هیچفرقیندارد«.مادرممیگوید:»تاریکیکهترسندارد.هرچیتویروز
هستتویشبهمهست.کافیستچشمتراببندیتاهمهجاتاریک

شود«.
منباورمنمیشود.منشبهاخیلیچیزهامیبینمکهروزهانمیبینم.
تازهخودمعلمقرآنوشرعیاتمانهممیگویدکهخداگفتهجنهاتوی
تاریکیشبتویزیرزمینهاوتویتونحمامهایتاریکتاوقتیهوا
تازه روشنشود،میزنندومیخوانند.استغفرالخداکهدروغنمیگوید.
منخودمچندبارکهوسطهایشببیدارشدم،دیدمشان.حاالشایدجن

نباشند.امایکچیزهاییهستندکهراهمیروندوباهمپچپچمیکنند.
حتیپایشانجرقوجرقصدامیکند.یکباریکیشانچادرسفیدسرش
بودوداشتجلویتختمننمازمیخواند.صدای"پس،پس،پس"نماز
خواندنشرامیشنیدم.آنقدرازشمیترسیدمکهجرئتنکردممادرمرا
صدابزنم.حتیجرئتنکردملحافراسرمبکشم.حتیجرئتنکردمتکان
بخورم.همانطورکهنبضتویگلویمتندتندمیزدماندمودیگرنفهمیدم

چهشد.صبحکهبیدارشدمتازهفهمیدمکهخوابمبرده.
ازتویکوچهسروصدای راآبپاشیمیکند. حاالمادرداردحیاط
بچههامیآید.گوشمتیزمیشود.االناستکهصدایمبزنند.مادرمازاین
کهتویکوچهباپسرهابازیکنمعصبانینمیشود.ولیهربارکهمیدوم
بهطرفدرحیاط،دادمیزند:»آهای،پابرهنه؟بدواولکفشترابپوش«.
منمیدومکفشمرامیپوشم.اماتویکوچهدرشانمیآورم.نمیشود
همهپابرهنهبازیکنندومنباکفش.تویکوچهجزمنهیچدختریبا

پسرهابازینمیکند.
بازیدوست دخترهاخودشانهم لوسند. دخترها پسرهامیگویند 
ندارند.دوستدارندچادرسرشانکنندوبنشیننددمدرخانهشانوبازیما
راتماشاکنند.اولهامراهمبهبازیراهنمیدادند.دوسهباراولکهزمین
خوردمپوستسرزانویمقلفتیورآمدوزدمزیرگریه.برایمهوکشیدندو
دادزدند:»دخترهرو،هوهو«.اولهاکفشهممیپوشیدم.بهاممیگفتند

»لوسبچهننه«.
اماحاالدیگرنهگریهمیکنمونهکفشمیپوشم.تازه،زورمازهمهی
تندترمیدوم.وقتی ازهمهشانهم بیشتراست. پسرهایهمقدخودم
شوتتوگلبازیمیکنیمازهمهبهترگلهارامیگیرم.همیشهسرگلری
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m مندعواست.فقطخدانکندتوپمانبیفتدخانهیزهراخانمهمسایهمان...
توپراتوقیفمیکندوَپسماننمیدهد.منمیرومجورابنایلونهای
درست توپ باهاشان و هم توی میچپانیم و میآورم را مادرم پارهی
میکنیم.گاهیوقتهاکهمسابقهیکشتیمیدهیمپسرهایهمقّدمرا

میزنمزمین.حتیاحدراکهقدشازمنبلندتراستزمینزدم.
دنبالم میروم هرجا همیشه است. همسایهمان خانم زهرا پسر احد
و وسیخسیخی قرمز موهای آن با نمیآید. ازشخوشم میآید.هیچ
صورتککمکیودماغقرمزش.مثلهویجتازهاززیرخاکدرآمده.به
گمانمازبسبدجنساستخدااینشکلیاشکرده.آنقدربازیمیکنیم
تاهواتاریکبشود.بعدمیدومکفشهایمرامیپوشموپیشازاینکه

صدایمادرمدربیایدمیرومخانه.
زمین روی دیوار کنار میشویم خسته بازی از که وقتها بعضی
مینشینیموبرایهمدیگرازدعواهایتویمدرسهوکلکهاییکهبه
معلمهامانزدهایمتعریفمیکنیم.اولهامنفقطگوشمیدادموساکت
میماندم.چوننهدخترهاتویمدرسهباهمکتککاریودعوامیکنند
ونهمنبهمعلمهایمکلکمیزنم.تااینکهباالخرهیکروزحوصلهام
ازخودمحرف کردم نمانمشروع عقب ازشان که این برای و سررفت
شدند ساکت همهشان بچهها ساختن. دروغی قصهی و درآوردن الکی
وچشمهاشانازتعجبگردشد.باورشاننمیآمدکهدخترهاهمازاین
کارهابکنند.مثلموشگذاشتنتویجامیزمعلمودارودستهدرستکردن
وقشونکشیوکتککاریزنگتفریحتویحیاطمدرسه...همهشهماز

دمچاخانوالکی.
مادرممیگوید:»هیچوقتدروغنگو«.امااینهادروغنیست.بازیست.

احدکهخیلیبدجنسوپرروستگفت:»داریدروغمیگی«.
گفتم:»نخیر«.گفت:»اگرراستمیگوییبگوبهخدا«.بهاشکلک
زدموتندگفتم:»بهخورا«.نگفتمبهخدا.تویدلمهمسهدفعهگفتم
»استخفِرلال«-برایمحکمکاری.بعدشهمبهجانخودموبهجان
دوازدهمعصومقسمخوردمکهراستمیگویم.چونکهامامهاهمهشان
مردهاندواگرآدمبهجانشانقسمبخوردطوریشاننمیشود.حاالدیگر

اینجورقصهگفتنبرایمشدهمثلآبخوردن.
اولهادلمبرایمالئکهمیسوخت.یعنیبرایمالئکهدستچپیام.
میگوید شرعیات قرآن معلم میکنم. خستهشان زیادی میکردم فکر
درست کارنامه و مینویسند مالئکه را آدم کارهای و حرفها همهی

میکنندوروزقیامتمیآورندمیدهنددستخدا.
منشبهااگریادمباشدازهمهگناهانمتوبهمیکنم.چونازآتش
جهنمخیلیمیترسم.اماخیلیازگناهانمدستخودمنیست.مثلوقتیکه
تویمستراحاسمپیغمبروامامهایادممیآیدوهرچهمیکنمچیزدیگری
یادمنمیآید.معلمقرآنشرعیاتمانگفتهتویمستراحنبایداسمپیغمبرو

امامببریموگرنهمیرویمجهنم.
همینطورکهکناردیوارنشستهایموتعریفمیکنیم،اگردوچرخه
ردیفمیگذاریم را پاهامان ردشود ازجلومان یاگاریسهچرخه سوار
جلویچرخشتاازرویپامانردشود.اینطوریمیفهمیمکیزودتر
دردشمیآیدوکیترسوتروبچهننهتراست.احدیکبارپایشرازیر
چرخماشینهمگذاشتوجیکشدرنیامد.امابعداًهمهناخنهایپایش
اما نمیترسد. ازهیچی بگویدکه پرروست.میخواهد ازبسکه افتاد.
کاری که این نکردی. گفتم:»هنر بهاش ترسوست. میدانمچقدر من
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m نداره«.گفت:»اگرراستمیگیخودتهمبکن«.گفتم:»مننمیخواهم
ناخنهایپایمبیفتد«.ولیراستشهنوزجرئتشراندارم.

مادرمچادرشراسرشمیاندازد.میرودسرکوچهنانداغوتخممرغ
بگیرد.چقدردوستدارمحودمتنهاییازکوچهخریدکنم.مادرماجازه
نمیدهد.میگویدخوبنیستدختربچههاتنهابروندخرید.مادرمتوی
خانههمبهمنکارنمیدهد.نمیخواهدکهمثلبقیهیدخترهاظرف
بشویم،یاجاروبزنم،یاخیاطیکنم.وقتیمدرسهبازاستسراغدرسو
مشقمرامیگیرد.میگوید:»تاوقتیدرسبخوانیالزمنیستکاِرخانه
بکنی!«میگوید:»درستاستکهماتویاینشهرزندگیمیکنیم.امابا
مردماینشهرفرقداریم.مثلایناستکهبرایخودمانجداازهمهتوی
یکجزیرهزندگیمیکنیم«.مننمیپرسمجزیرهیعنیچه.تویدرس
جغرافیخواندهام:»بهخشکیکهدوروبرشراآباحاطهکردهوبهجایی

راهنداشتهباشدجزیرهگویند«.
مادرمخودشمعلماست.تویمدرسهیخودمان.مادرمسِربازبهمدرسه
میرود.منهم.مادرمخیلینجیباست.یعنیاینرااهلمحلمیگویند.
ماهیچقوموخویشینداریم.مادرممیگوید:»مااینجاغریبیم.بایدمراقب
آبرومانباشیمکهبرامانحرفدرنیاورند«.برایهمینهیچکسبهخانهی
مارفتوآمدنمیکند.فقطگاهیغروبها،زنهایهمسایهتویایواندور
سماورمینشینندوبامادرمکاهوسکنجبینمیخورند.کاسبهایمحل
همهبهمادرماحتراممیگذارند.خریدهایشرامیدهنددستشاگردهاتا
برایمادرمبهخانهبیاورند.شاگردهاازمادرمانعامنمیگیرند.هرچهمادرم
اصرارمیکندنمیگیرند.منخودممیدانمکهنمیگیرند.یعنیمیدانم
چرانمیگیرند.آنروزشنیدمآقایدریانِیمیوهفروشداشتبهشاگردش

میگفت:»یکزنجوان،غریبوبیکس،بیمردومدد،تکوتاروتنها،
بایکدختربچهرویدستش.بایدبهاشکمککرد.بدواینپاکتهاراببر

درخانهشان.مباداانعامقبولکنی!«
میگویندازوقتیمادرمبهاینشهرآمدهتابهحالندیدهاندمردی
دراینخانهرابزند.یابهمردیرویخوشنشانبدهد.ازبسنجیب
بچهکردهام.«توی این راوقف زندگیام بههمهمیگوید:»من است.
مدرسهمانهمهمیدانندکههممعلمورزشوهممعلمریاضیعاشق
مادرماند.اینراازبچههاشنیدهام.هروقتنمرههایورزشوریاضیام
بیستمیشودمیگویند.امامادرمبههیچکدامشانمحلنمیگذارد.زهرا
خانمهمسایهمانکهمادراحدوخواهرمعلمورزشاستبهمادرممیگوید:
»خواهرازمنگفتن.لگدبهبختخودتنزن.هنوزجوونی.خوبنیست
زنجوونبیشوهر.پسفردااینبچهبزرگمیشودومیروددنبالکار
وزندگیخودش.تومیمانیوخودت.بایدقوقودرودیوارهارابپایی.تازه
اینبچههمپدرمیخواهد«.ومرابالنگهیابرویشنشانمیدهد...من
گوشهیایوانخودمرابامارمولکهایالیچسبککهازدیوارباالرفته
سرگرممیکنم...بهخیالشانحواسمبهآنهانیست...زهراخانممیگوید:
»تازهخودتمیدونیکهخانممعلمطبیعی،کههمدختراستوهمبی
زاّقوزوق،کشتهومردهیآقاداداشماست.اماآقاداداشمبهاشاعتنا
نمیکنند.حاالبلکههمقسمتبودهکهمهرشمابهدلشانبیفتد.بلکههم
ازنجابتوغریبیاتبوده.بلکهخدابراتانخواستهکهایندختربچههم
دیگراینجورپابرهنهتویکوچههمسریکمشتپسربچهیالتآتش

نسوزاند.فکرهاترابکنخورشیدخانم.«
بهدمکردنچایگرم را زهراخانمسرش زدِن موقعحرف مادرم
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m میکندوبعدهمینطورکهیکاستکانچایمیریزدومیگذاردجلوی
زهراخانم،میگوید:»شمالطفداریزهراخانم.ولیچهکنم.دستخودم
نیست.نمیتوانم.نمیتوانمبهجایپدرشهیچمردیرابگذارم.پدرش

هنوزبرایمزندهاست«.
زن خانم، زهرا پسر احد را این است. مرده پدرم که میدانم من
همسایهمان،بهمنگفت.آنروزکهمرابهخانهشانبردوآنتختخیلی
بزرگرابهمننشانداد.وقتیآنتخترادیدمگفتم:»اینتختبهاین
بزرگیدیگرمالکیست؟«گفتمالپدرومادرشاست.گفتم:»خوشبه
حالتان.کاشماهمیکتختبهاینبزرگیتویخانهمانداشتیم«.گفت:
»ولیمادرتوکهتختبزرگالزمنداره.اینتختهامالپدرومادرهاست.
توکهپدرنداری«.گفتم:»خودتپدرنداری«.گفت:»نهتوپدرنداری.

همهمیدانندکهاززیربتهدرآمدهای«.
بهخانهکهبرگشتمزدمزیرگریه.بهمادرمگفتمچراتختشباریک
استومثلبقیهیمادرهایکتختبزرگنداردکهباپدرمرویآنبخوابد.
گفتمدلممیخواستمادرمباپدرمروییکتختبزرگمیخوابیدند.
گفتمچرااحدمیگویدمنپدرندارم.مادرمگفت:»هروقتبزرگشدی
میفهمی«.گفتم:»مناالنمیخواهمبفهمم.شایدوقتیبزرگشدم

دیگراصاًلدلمنخواهدبفهمم«.
سرمراتویسینهاشگرفتوگفت:»باشد.میگویم.امابهشرطیکه
اشکهاتراپاککنیوسرهرچیزیبیخودگریهنکنی.بعدهمقول
بدهیکهاینحرفهاراهیچجانگویی«.اشکهایمراپاککردموقول
دادمکهسرهرچیزکوچکیبیخودگریهنکنمواینحرفهاراهیچجا
نگویم.گفت:»اینهاراکهمیگویمخوبگوشکنویادتباشدجایی

نگویی.منوپدرتعاشقهمبودیم.باهمکارمیکردیم.مثلهمفکر
میکردیم.هردوماندلمانمیخواستکاریکنیمکهآدمهاخوشبخت
بشوند.اوراگرفتند.تویزندانهربالییسرشآوردندحرفنزدتاکشتندش.
را بودی«.میپرسم:»چراگرفتندش؟«جوابم تویشکمم تو موقع آن
نمیدهد.میگوید:»یادتباشدکهاینحرفهاییکهبهاتمیگویمهیچ
جانبایدتکرارکنی.ولیبایدبدانی.باالخرهیکروزمیفهمیدی.یکروز
میفهمیدیپدرتکیبود.منوپدرتهیچوقتزنوشوهرنشدیم.قراربود
عروسیکنیمکهاوراگرفتند.وقتیاوراگرفتندتازهتوتویدلمپیداشده
بودی.اماخودمنمیدانستم.وقتیفهمیدمتوراازاودرخودمدارمگفتم
نگهتمیدارموصبرمیکنمتاوقتیکهآزادشد،هروقتکهآزادشد،تورا
نشانشبدهم.مراهمگرفتند.وقتیکشتندشتویشکممبودیوداشتی
اونتودستوپامیزدی.خبرکشتنشرایکنفربرایمتویلولهیآفتابهی
مستراحزندانگذاشتهبود.بعدازکشتناومراهمآزادکردند.پدرمصدایم
کردوگفت:»بچهرابینداز«.گفت:»مایهیآبروریزیاست«.منگوش
ندادم.اینشغلراکهپیداکردم،دستوپایمراجمعکردموراهافتادمو
آمدمتویاینشهردور.برایهمیناستکهمااینجاهیچکسرانداریم.
اینجاهیچکساینچیزهارانمیداند.هیچکسمارانمیشناسد.مااینجا
غریبهستیم.اماتویشهرخودمانکلیفامیلوقوموخویشداریم.
یادتباشدمبادابهکسیچیزیبگویی.تودیگربزرگشدهایوبایداینها

رابدانی.بایدبهاسمپدرتکهرویتگذاشتهامافتخارکنی«.
ـ»چرامنمایهآبروریزیبودم؟«

ـ»چونمنوپدرتمثلبقیهیآدمهازنوشوهرنبودیم.فقطعاشق
همبودیم«.
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ـ»چونبهامانمشکوکمیشوند«.
ـ»چرابایدبهپدرمافتخارکنم؟«

ـ»چونقهرمانبود.پایحرفشایستادوحرفنزدوکسیرالونداد.«
ـ»پسچرانبایداینهارابگویم؟«

ـ»چوناسبابدردسرمانمیشودوازاینیکلقمهنانهممیافتیم.«
تویدلمبهخودممیگویم»وقتیبزرگشدمحتمًابایدعاشقیک

قهرمانبشوم.«
میگویم:»دلممیخواهدفامیلهامانراببینم.«

ـ»باالخرهیکروزمیبینیشان«
ـ»چهطوری؟«

ـ»باالخرهیکروزازاینجامیرویم.میرویمبهشهرخودمان،به
خانهیخودمان«.

ـ»شهرخودمانچهشکلیست؟«
چشمانمادرمبهیکنقطهیدورکهمننمیبینمشدوختهمیشودو

انگارباخودشحرفمیزند،میگوید:»شهرماخیلیبزرگاست«.
وبعدمثلاینکهفیلمسینماییتماشامیکند،میگوید:»پرازخیابان
وخانهومغازهوکافهوسینما.پرازماشینهاوآدمها.مثلاینجاکوچکو
خلوتنیست.خانهمان،خانهمانهمخیلیبزرگاست.مثلاینجاکوچک

ودلگیرنیست...
آنجاهرشبتویخانهمانپرازمهماناست.مهمانها،زنهاومردها،
باهمحرفمیزنند،غذامیخورند،میگویندومیخندندومیرقصند.
مردهاباکتوشلوارهایشیک،زنهابالباسهایبازوبلند.دختربچههاو

پسربچههاباهمبازیمیکنند.دختربچههاچادرسرنمیکنند.لباسهای
لبههای با پفی دامنهای و آستینها با میپوشند. توردار و رنگارنگ
نورباران است.همهجا توردوزی.هرشبهمهیچراغهایخانهروشن

است.همهجاموسیقی،همهجاخنده،همهجاشادی...«
ساکتمیشودوبیحرکتمیماند.نگاهشبهیکنقطهثابتمانده

است.انگاربقیهیفیلمراتماشامیکند.
تویدلمبهخودممیگویم»وقتیبزرگشدمحتمًابهشهرخودمان

میروم«.
مادرمبهزهراخانممیگوید:»تازه،مااینجاغریبهایم.اینجاماندنی
کهنیستیم.باالخرهبایدیکروزبرگردیمبهشهرخودمان...«ومیپرسد:

»یکچایدیگربرایتانبریزم؟«
بچههادارندصدایممیزنند.میدومبهطرفدر.مادرمدادمیزند:

»آهای،پابرهنه؟«
میدومبهطرفکفشهایمومیزنمبهکوچه.

با دریانی، فروشی میوه شاگرد حسن، که میکنیم یارگیری داریم
انگشتمرابهاونشانمیدهد.

همهساکتمیشویمو،منتظر،نگاهشمیکنیم.غریبه،باقِدبلندو
صورتآفتابسوختهیاستخوانیوموهایعرقکردهوشیارشیارش
جلویمایستادهوسایهاشپشتسرشازدیوارباالمیرود.منخطسایهرا

دنبالمیکنمتاچشممبهصورتشمیرسد.
کولهپشتیاشرامیگذاردزمین.مینشیندجلویم.همقدمیشویم.
را سرم سرم. روی میگذارد را دستش زدهاند. حلقه دورمان بچهها
باکفدستش،کههمهیسرمتویشجامیگیرد، برمیگردانم.غریبه
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m سرمرامیچرخاندبهطرفخودشوتویصورتمزلمیزند.چشمهایم
رامیاندازمزمینرویکفشهایش.کفشهایشمعرکهاستپسر.ازآن
باز کتانیهایحسابی.حرفندارد.حسابیهمخاکیست.گرهیکیش
شده.چانهامرامیگیردوصورتمرامیآوردباالوبازُزلمیزند.ذلهشدهام.

میپرسد:»تودخترخورشیدی؟«
سرمراتکانمیدهم.

میگوید:»خانهاتکجاست؟«
باچشمنشانمیدهم.

دستمراـکهتویدستبزرگشحبسمیشودـمیگیردومرابه
دنبالخودشراهمیاندازد.برمیگردموبهبچههانگاهمیکنم.

میگوید:»بچههاامروزبدوناینبازیکنید.براشمهمانآمده«.
احدخبرکشرامیبینمکهداردمیدودبهطرفخانهشان.سروصدای

بچههابازبلندمیشود.غریبهدرمیزند.
مادرمدادمیزند:»بازهمکهدررابستی.صددفعهنگفتمیکریگ
بگذارالیدر.هیمنراازاینسِرحیاطنکشبهآنسر!«...وصدای

لخلخکفشسرپاییاشنزدیکمیشود.
دربازمیشود.مادرمداردُغرُغرکنانمیگوید»ایندرکهبازاست«،
کهنگاهشمیافتدتویصورتغریبهوساکتمیشود.هولمیشود.
دستشرامیکندالیموهایآشفتهاش.پاچههایپیژامایشرازیرچادرش
کهرویشانهاشسریدهقایممیکند...میگوید:»تویی؟«غریبهمیخندد.

صدایشخیلیکلفتوخیلیدورگهاست.
میگوید:»سالم«.

مادرممیگوید:»تو؟ازکجا؟...«

ـ»پیداتکردمدیگر...«
مادرمبهمناشارهمیکند.

غریبهمیگوید:»حدسزدم.ازشباهتش.بیشترشکلپدرشاست.
فقطنگاهشمثلتوست.«ومیپرسد:»راهمنمیدهی؟«

مادرمدودلاست:
ـ»منتویاینشهرتنهاهستم«.

ـ»چهبهتر.حاالیکنفرآمدهازتنهاییدرتبیاورد«.
مادرمدودلاست:

ـ»یعنی،هیچوقتمهمانمردنداشتهایم.«
ـ»تقصیرشهرخودتاناستکهمهمانخانهندارد.«

مادرمدودلاست.
پسرعمویی،شوهر خویشی، و قوم که داری توهمحق »باالخره ـ

خواهری،چیزیداشتهباشی«.
مادرمدودلاست.

ـ»یعنیمنبایدتویکوچهبخوابم؟«
مادرمدودلاست.

مادرمبیهوادستشراپیشمیآوردوکولهپشتیغریبهرابرمیداردو
میگوید:»بیاتو!بیاتو!«وتندتندمیپرسد:»حتمًاخیلیخستهای.البد

گرسنههمهستی.«
میآییمتو.مادرمدرراپشتسرمانمیبندد.جلوترازماتندوتندراه
میافتدبهطرفایوان.غریبهسالنهسالنهراهمیرود.نگاهش،تنبلتنبل،
میافتدتویباغچهیکوچککهدرستوسطحیاطاست.بعدمیرسد
بهحوضکوچکآبیرنگوازرویدستهیتلمبهباالمیرودوازروی
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m هّرهیدیوارمیرسدبهایوانتابخارقوریوچرخخیاطی.میگوید:»اول
یکپیالهچای...ازظهرتاحاالدارمراهمیآیم،لبترنکردهام.«

میرویمباال.منمینشینمرویلبهیایوانوپاهایمراآویزانمیکنم.
غریبهرویزمینسرپامینشیندوچایمینوشد.مادرمبرایشپشتیو

متکامیآورد.
ـ»خیلیخاکیام.میترسمهرجابنشینمزندگیاتکثیفشود.بایداول

آبیبهسروصورتمبزنم«.
ومیرودلبحوض.ازآنجادادمیزند:»یکصابونویککاسه

برایممیآوری؟«
صدایمادرمازتویآشپزخانهبهمنمیرسد:»بدویکصابونویک

کاسهویکحولهیتمیزببربرایعمو!«
بااکراهبلندمیشوم.دوستندارمکسیبهامدستوربدهد.لخلخکنان

پایمرارویزمینمیکشموراهمیافتم.
مادرمغرمیزند:»اینقدرپایترالخلخرویزمیننکش!«

پایمرالخلخرویزمینمیکشموزیرلبیمیگویم:»منکهلخلخ
نمیکشم...«

باکاسهآبمیریزدروی رادرمیآورد. پیراهنش عموکنارحوض
بودم ندیده تاحاال دارد.رویسینهاشهم. تنش.چقدرمورویتنش
تنآدماینهمهموداشتهباشد.خودشراکفصابونیمیکند.سفیدی
کفصابونباسیاهیموهایسینهاشقاطیمیشود.دوبارهآبمیریزد.
سفیدیکفصابونسیاهیموهایسینهاشراشیارشیارمیکندوبهپایین
جاریمیشود.یکمرتبهفرومیرودتویحوض.آبازکنارههایحوض
باحوله را بیرونوخودش لبپرمیزندومیریزدتویپاشویه.میآید

خشکمیکند.رویشبهمناست.اماانگارباخودشحرفمیزند:
»آخی...زندهشدم«.

رویمراازشبرمیگردانم.آبحوضکدرشده.دستشرابهصورتش
میکشد.صدایریشهایشدرمیآید.ازتویکولهپشتیتیغوفرچهو
آینهرادرمیآورد.صورتشراپرازکفصابونمیکند.مثلخامهینان
خامهای.دلممیخواهدانگشتمراتویشفروکنم.جلویخودمرامیگیرم.
خرتوخرتمیتراشد.پیراهنشرامیپوشد.مینشیندتویایوان.از
آشپزخانهبویپیازداغمیآید.منازپیازداغمتنفرم.مادرممیآید.سرش
ریخته. شانهاش روی دارش تاب مشکی موهای زده. شانه یکبری را
یکحلقهیمویشرارویپیشانیاشگردکرده.ُلپهایشصورتیست.
َلبهایشصورتیست.بلوزشصورتیست.دامنگلدارشگلهایصورتی
دارد.هماندامنیستکهخودشدوختهوتویمهمانیعیدپوشیدهبود.

پاهایشُلختاست.
پاهایشسفیدوصافوُکُپلاست.برعکسمنکهپاهایمالغراست
میگوید: حمام، خاتون،دالک میرویم، که حمام زیل. و زخم از پر و

»خورشیدخانم،ایندخترتچقدرالغروسیاهسوختهاست؟«
مادرممیگوید:»خوبحاالبچهاستخاتونجان.بگذاربزرگبشود

تاببینیچیمیشود.«
خاتونمیگوید:»ماشاءاهللخورشیدخانم،خودتبااینتنوبدنسفید
ولطیف،پوستتمثلبرگگل،بااینموهایمشکیپرپشت،اینبچهبه

کیرفته؟«
مادرممیخنددومیگوید:»ایباباخاتونجان.ازمندیگرگذشته.

دیگردارمچاقمیشوم.توکجابودیکههیکلمراببینی.«



146147

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m خاتونمیخندد:»اختیارداریخانمجان.همیناالنهمتویزنهای
مشتریهیکلتازهمهسراست.یکپردهگوشتالزماست.حاجیپسند

است،«وریزریزنخودیمیخندد.
پستانهایمادرمسفیدوگرداست.پستانهایخاتونرویدندههای
با میخوابم مادرم پیش که شبها بعضی من است. آویزان سینهاش
پستانهایشبازیمیکنم.گاهیوقتهاادایبچهشیرخورههارادرمیآورم
ونوکپستانهایشرامیمکم.مادرممیگوید:»دیگربزرگشدهایتو«.

میگویم:»خوببازیستدیگر«
خاتونمیگوید:»خانماینبچهبهکیرفتهکهموبورازآبدرآمده؟«
مادرمبهموهایمنگاهمیکندومیگوید:»خاتونجانمواظبباش.

موهاشرایواشبشور!«
خاتونمیگوید:»یقینپدرشاینرنگیبوده!«ومادرمدوبارهبهمن
نگاهمیکندومیگوید:»آره،اینرنگی.باهمینلبها،همینچانه،همین
چشمهایمیشی.همینپوستمهتابی،همینچالرویچانه.فقطنگاهش
بهمنرفته«.ومنتویکفصابونیکهبینشستوسبابهامکشمیآید
فوتمیکنموحبابدرستمیکنم.حبابپرازرنگهایرنگینکمانی

میشودومیترکدودرازمیشودورویکفحمامولومیشود.
بهمادرم رنگهایدامنمادرم،رنگهایرنگینکماناست.غریبه
زیر را وسرش میشود مادرمصورتیتر رنگ میخندد. و میکند نگاه
میاندازد.لبخندمیزند.میگوید:»میبخشیمراباآنقیافه.خوبتوی
اینخانههمینجوریستدیگر.کسیکهجزمنواینبچهنیست...چشم

انتظاریهمنداریم«.
خندهرویصورتغریبهولمعطلماندهوغریبهبهمادرمزلزده.

انگاریادشرفتهخندهاشراجمعکند.مادرمدستپاچهمیشود.بازسرش
و نسوزد«. غذا »بروم میگوید: و بلندمیشود تند و پایین میاندازد را
میرودطرفآشپزخانه.ازآنجامراصدامیزند.پولمیگذاردکفدستم
وآهستهمیگوید:»بدوازسرکوچهیکناندوآتشهیکنجدیبایک

کاسهماستوسبزیخوردنبگیروبیا.بارکاهللدخترم.«
غریبه پابرهنه. میدوم. بدهد. دستور بهام کسی ندارم دوست هیچ
بیرون.هیچدوست زدهام در از »پابرهنهکجامیدوی؟«من میگوید:

ندارمازکوچهخریدکنم.
مادرمخورشبادنجانرامیآوردتویایوان.غریبهمیخندد.میگوید:

»پسهنوزغذایمحبوبمنیادتمانده...«
مادرمسرخمیشود.

منبشقابمراکنارمیزنم.
مادرممیپرسد:»نمیخوری؟«

»دوستندارم«.
میگوید:»نخوردهدوستنداری؟«
خودشمیداندپیازداغدوستندارم.

میگویم:»دوستندارم.توشپیازداغداره«.
مادرمسرخمیشود.

منکنارایواندرازمیکشم.سرمرامیگذارمرویرانمادرموستارهها
راحاضروغایبمیکنم.

به زودتر خودش وقتها گاهی میگوید. قصه برایم مادرم هرشب
خوابمیرود.وقتیموقعقصهگفتنخوابشمیگیرد،َدریَوریمیگوید.
میگوید:»بعددخترشاهپریانرفتگوشتبگیرد.معلمریاضیزدتوگوش
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m مبصر.«میگویم:»نهمادر.داریدریَوریمیگویی...«میپرسد:»کجا
بودم؟«میگویم:»آنجاکهدخترشاهپریانکناردریاچهشنامیکردوپسر
شاهپریانجلدشرادزدید...«مادرممیگوید:»پسرشاهپریانکهپشت
درختهاقایمشدهبود،جلددخترکرادزدید....«بعدزبانشسستمیشود

وساکتمیشود.میگویم:»بعدشچهشد؟«
مادردیگرجوابنمیدهد.خوابیده.

هیچوقتنمیفهممچهطورمیشودکهصبحهامادرمتویرختخواب
خودشاست.

غریبهمیگوید:»بچهخوابشمیآید.«
مادرمسرمراآراممیگذاردرویقالی.سفرهراجمعمیکند.غریبه
جلوی دیوار گوشهی مارمولک یک مینشینم. من میکند. کمکش
بلندمیشوم نگاهمیکند. برگهایسبزپیچکچندکزدهوداردمرا
ودنبالشمیکنم.درمیرود.برمیگردمسرجایم.مادرمچایرامیگذارد
جلویغریبه.منرویقالیدرازمیکشموازهمانجابهمارمولککه
دوبارهبرگشتهنگاهمیکنم.مادرممیپرسد:»چهعجب؟...«غریبهمیگوید:

»راستشهممأموریتاداریاست.هماستراحتوگشتوگذار...«
مادرممیپرسد:»تاکی؟...«

ـ»یکهفته.بستگیبهتودارد.اگربتوانینگهمداریشایددهروز.
شاید...بیشتر«.

ـ»چهطوربرایاستراحتاینطرفها؟«
نبودبهمنبدهند. ـ»میدانستمهمچومأموریتیدرکاراست.قرار
آنقدرایندروآندرزدمواینوآنرادیدمتاگرفتمش.بایدمیدیدمت...«

مادرمسؤالنمیکند.نگاهشرویگلهایقالیمیدود.

ـ»تاپیشازاینمأموریت،راستش،زیادبهفکرتنبودم.اصاًلشاید
فراموشتکردهبودم.فقطیکخاطرهبودی.اماوقتیاسماینشهرآمد،
یادتوافتادم.یکهوهواتروکردم.همهچیزتازهشد.یکدلتنگیعمیق
وجودمراگرفت.انگاروجودمدوشقهشدهبودویکشکافعمیقوسط
دوشقهیوجودمبود.دیدمبایدبیایمبهسویتو.بایدازاینشکافرد

شوم.بایدبیایم...وآمدم.«
مادرمحرفنمیزند.

ـ»نمیدانستمچهخواهدشد.امامیدانستمبههرقیمتیهستباید
بیایم.بایستتکلیفمراباتووبااینزخمزندگیامکهدوبارهدهانبازکرده

ودوبارهدردشتازهشده،روشنمیکردم.«
مادرمحرفنمیزند.

غریبهمیپرسد:»هنوزهم؟...«
مادرمحرفنمیزند.اماحرکتسرشراحسمیکنموخودمرابه

خوابمیزنم.
مادرمبلندمیشود.

ـ»اولاینبچهرابخوابانم«.
یکپتورویممیافتد.

ازدورهاصدایغریبهمیآید:»هنوزهم...دوستشداری؟«
صدایمادرمازدورترهامیآید:»تاپیشازاینکهاینلباسراتنم

کنم،آره...«
ـ»حاال؟«

ـ»نمیدانم.«
دلمنمیخواهدبهحرفهاشانگوشکنم.دلمقصهمیخواهد.قصهی
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m پدرمرا...تویراهمدرسههمیشهازمادرممیخواهمقصهیپدرمرابگوید...
حاالخودمبرایخودمقصهمیگویم.کجابودم؟آهان،آنجاکهمادرهتوی
زندانبودکهخبررابرایشآوردند.روییکتکهکاغذنوشتهوتویلوله
آفتابهگذاشتهبودند...مادرهدلشمیخواستهمانجافریادبزند،گریهکند،
همهعالمراخبرکند.بمیرد.امانمیشد.مجبوربودحتیبهرویخودشهم
نیاورد.اگرمیفهمیدندکهفهمیدهبرایرفقایشکهخبررارساندهبودندبد

میشد.ایناستکهحتیبهرویخودشهمنمیآورد.
بعدازکشتنپدره،مادرهراآزادکردند.مادرهتامدتهامثلمردهها
بود.ماتومبهوت.همهمیگفتندمیمیرد.هیچنشانهایاززندگیتوش
نبود.تااینکهدخترهتویشکمشتکانتکانمیخوَردومادرهدوباره

زندهمیشود...


صبحتویرختخوابخودمبیدارمیشوم.ازتویرختخوابمیآیم
بیرونومیرومبهطرفاتاقمادرمتاکنارشبخوابم.دراتاقشقفلاست.
برمیگردمورویتختخودممیخوابم.مادرمآراممیآیدتویاتاقمن.
صورتمراآراممیبوسد.خودمرابهخوابمیزنم.فکرمیکنمحتمًااز
بیرونآمده.حتمًاهمانچادرسفیدخالخالیراکهصبحهابرایخریدنان
تازهسرمیکند،بهسردارد.صبحها،مادرمبعدازخریدنانتازهبهاتاقم
میآید.منخودمرابهخوابمیزنم.مادرممیبوسدم.وقتیمیبوسدم
خنکیهوایبیرونازتویچادروازالیموهایشمیریزدتویصورتم
وغلغلکممیدهدوخندهاممیگیرد.مادرممیگوید:»ایحقهبازتنبل!«...
حاالسفتخودمراگرفتهامکهنخندم.دلمنمیخواهدبخندم.مادرم
شکداردکهخوابمیابیدار.یکباردیگرمیبوسدمومیگوید:»ایحقه

بازتنبل!میدانمبیداری!«
تازه،خندهامهمنمیآید.مادرم راسختگرفتهامکهنخندم. خودم
را بلندش لباسخواب بازمیکنم. را برمیگرددومیرود.الیچشمم
پوشیده.مادرمفقطوقتیبرایخوابمهمانداریملباسخوابمیپوشد.
اززیر باهمانپیژامایتویخانهخوابشمیبرد.بدنش وگرنههمیشه
لباسخوابمعلوماست.بویعطرشتویاتاقمانده.موهایبلندشاز
دراتاقموجمیزندوگممیشود.ازتویآشپزخانهصدایظرفوصدای
بهطرف برمیگردم یادغریبهمیافتمکهمهمانماست. حرفمیآید.

پنجرهوتوینخگنجشگهامیروم.
غریبههرروزصبحمیرودسِرکار.میگویدکارشتویبیابانهاست.
بایداززمیننقشهبرداریکند.هرروزعصربرمیگردد.میرودتویحوض.
خودشرامیشوید.صبحهاهمیشهآبحوضکدراست.مادرهرروزآب

حوضراعوضمیکند.
سروصدایبچههاازتویکوچهمیآید.حوصلهندارمبابچههابازیکنم.
دیروزظهراحد،پسرهمسایهمان،دزدکیصدایمکرد.گفت:»یک

چیزیبهتمیگویمبههیچکسنگو!«گفتم»باشد.«
گفت:»قول؟«

ـ»آره!«
ـ»قولمردانه؟«

ـ»آره!«
ـ»بیابازیعمووخورشیدخانمبکنیم!«

گفتم:»باشد.چهطوری؟«
مراکشیدکنارهشتِیخانهشانومحکمبوسید.رویلبم.بالگدزدم



152153

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m تویساقپایشوازدستشدررفتموآمدمخانه.
حوصلهیبازیندارم.مخصوصًاکهاحدهمتویبچههاست.بچهها

دارندصدایممیزنند.مادرممیگوید:»بچههاصدایتمیزنند.«
ـ»میدانم،«

ـ»چرانمیرویبازیکنی؟«
نمیتوانمبگویمچرا.قولدادهاماحدرالوندهم.راهمیافتم.ازلجم
مخصوصًاپابرهنهراهمیروم.عموبهوسائلشورمیرود.مادرمیگوید:

»نمیخواهدآنریگراالیدربگذاری.هروقتبرگشتیدربزن!«
دررامحکمبههممیزنمومیدومقاطیبچهها.فکرمیکنمباید
تیمماازتیماحداینهاببرد.همهیگلهارامیگیرم.آنقدرتویکوچه
بازیمیکنیمتاشبمیشود.همهیبچههامیروند.منحوصلهیخانه
رفتنندارم.مینشینملبجویآبوپاهایبرهنهامراتویآبمیگذارم
وجلویآشغالهاییراکهآبمیآوردمیگیرم.مادرمدررابازمیکند.

صدایممیزند:»بیاشام!«وکفشهایمراجلویپایممیاندازد.میپوشم
ولخلخکنانراهمیافتم.مادرممیگوید:

»اینقدرپایترالخلخرویزمیننکش!«
همانطورکهلخلخمیکشممیگویم:»منکهلخلخنمیکشمکه...«
غریبهمیگوید:»نمیفهممبااینحیاطنسبتًابزرگچرااینباغچه

اینوسطاینقدرکوچولوست؟«
مادرمعذرمیآورد:»خوبدیگر.ازاولشهمینطوریبود.چهفرقی
میکرد؟تازه،دستودلمبهاینکارهانمیرود.همیشهفکرمیکنمماکه

باالخرهبایدازاینجابرویم.«
خوردن سبزی توش میشود کنی، بزرگترش »اگر میگوید: غریبه

کاشت،میشودیکیدوتادرختسیبوگیالسقلمهزد.همسایهدارد،
هممیوه.همباصفاست.دوتاییتانزیرسایهاشمینشینیدوحالمیکنید«
ازحرفغریبهخوشممیآید. نگاهمیکند.منهم. باغچه به مادر
میگویم:»بایکدرختکاجکهبشودبابرگهاشگردنبندبافت.«غریبه

میخندد:»بایکدرختکاج!«

چندروزاستکهصبحهاشاگردمیوهفروشی،سبزیومیوهبرایمان
نمیآورد.اوستایشقدغنکرده.زهراخانم،همسایهمان،کهمادراحداست
وخواهرمعلمورزش،داردمیرودخریدعروسیبرایبرادرش.میگویند
قراراستبامعلمطبیعیعروسیکند.داردبهدرخانهیمانگاهمیکندوبا

زنهایهمسایهحرفمیزند.چشمشبهمنمیافتد.
منانگشتمراکردهامتوییکحلقهیآهنیدورتیرچراغبرق.انگشتم
تویحلقهگیرکردهودرنمیآید.مادرمتویخانهغذامیپزد.انگشتمدارد
ورممیکند.هرچهزورمیزنمدرنمیآید.میترسموگریهاممیگیرد.زهرا
خانممیآیدجلو.غرغرمیکند:»پناهبرخدا.بهفکرایندختربچههم

نیست.همینطورولشکردهوسطکوچه«.
میرودبایککاسهآبوصابونبرمیگردد.انگشتملیزمیشودواز

تویسوراخحلقهرهامیشود.میدومبهخانه.بیکفش.
غریبهداردکولهپشتیاشرامیبندد.میگوید:»تاکیمیخواهیاینجا
بمانی؟حوصلهاتسرنمیرود؟دلتازتنهایینمیگیرد؟تویاینبرهوت

غربت؟«
مادرملباسهایغریبهراشستهواتوکشیدهوتازده.میگوید:»چرا.
راستشگاهیوقتهااحساسخفگیمیکنم.انگاردیوارهایحیاطبلند
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m میشوندوجلومیآیندومرابینخودشانمنگنهمیکنند.«
غریبهمیگوید:»پسچرا...؟«

مادرمیگوید:»دیرشده.دیگردیرشده...«
غریبهمیگوید:»ازدهروزهمبیشترشد.«

مادرممیگوید:»زودگذشت.اصاًلنفهمیدمچهطورگذشت.«
مادرماسبابهایغریبهراتویکولهپشتیمیگذاردومیگوید:»اصاًل

ازدنیاغافلشدم.حتیازاینبچه.انگارتوییکجزیرهبودیم.«
غریبهانگارباخودشحرفمیزند:»تقصیرتوست.هردومانرابدبخت
کردی«.وروبهمادرممیکند:»چرارفتی؟مراکهازبچگیباهمبزرگ
شدهبودیم،کهازبچگیعاشقتبودم،آنهمهنازترامیخریدم،آنهمه
بههرسازتمیرقصیدم،آنهمهباهمخوشوجوربودیم،ولکردیو

رفتی.چرارفتی؟«
مادرجاصابونیوریشتراشراتویساکمیگذاردومیگوید:»دیگر

گذشته.«
غریبهمیگوید:»گذشته.میدانمگذشته.چهجورهمگذشته.حاالتو،
تویاینشهرغریب.ومن،آنجا،تویآنخانهبایکزنغریبهویک
بچهیدوساله«.مادرممیگوید:»دیرشده،گذشته«.غریبهمیگوید:»اگر
همیناالنحاضرباشی،میمانموهمهراولمیکنم«.مادرممیگوید:

»گذشته،خیلیدیرشده«.
غریبهمیگوید:»مراببین.منبرگشتم.ازاینشکافگذشتم.ازاین
شکافیکهبینمابودگذشتموخودمرابهتورساندم.امامثلاینکه

حضوریکمردهبرایتوزندهترازآدمهایواقعیست«.
مادرآبدماغشراباالمیکشدومیگوید:»دیرتنشود«.

غریبهمیگوید:»واهللبهخدابرایمنکمترازتوعزیزنبود.بامرگش
همهیماراکشتند.بیحسکردند.فلجکردند.ولیآخرشچی؟بهخودمان

آمدیم.قبولکردیم.عادتکردیم.توهمقبولکن.باورشکن«.
مادرممیگوید:»یکساندویچودوتاسیبهمبرایتگذاشتهام«.

غریبهحرفنمیزند.کولهپشتیاشراکولمیکند.
دستشرامیگذاردرویسرم.سرمراکهتویتمامدستشجامیگیرد،

میچرخاندبهطرفخودش.نگاهممیکند.
منتوینگاهشزلمیزنم.

میگوید:»عیناوست.فقطنگاهشنگاهتوست،«وموهایمرابه
هممیریزد.خوشممیآید.دوالمیشود.محکمبغلممیکند.صورتش
رابهصورتممیچسباند.همهیصورتمخیسمیشود.یکدستیمرااز
بادستدیگرشدستمادرمرامیگیردوتادمدر بلندمیکند. زمین
میرویم.دمدرمرازمینمیگذارد.موهایمادرمرابادودستازروی
گردنشکنارمیزند.سفیدیگردنمادراززیرسیاهیموهاپیدامیشود.
پشت مادرمهمانجا بیرونمیرود. در از تند و نگاهشمیکند غریبه
درتویحیاطمیماند.منبیکفشمیدومتویکوچهورفتنغریبه
راتماشامیکنم.سایهیبلندشپشتسرشافتادهوهمراهشمیرود.
دلممیخواهدبازیکدستیبغلمکندوموهایمرابههمبریزد.سرپیچ
کوچهبرمیگردد.نگاهممیکند.میپیچد.کوچهخالیمیشود.برمیگردم
خانه.مادرمکاسهیآبراکهتویشگلبرگهایشمعدانیویاساست،
میپاشدتویکوچهوبرمیگرددتویخانهوهمینطورکهبهمنمیگوید:

»بازپابرهنه؟«میرودسرحوضوصورتشراتویحوضمیشوید.
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m مادرمپاچههایپیژامایشراتاسرزانوباالزدهووسطرنگهایباغچه،
زردونارنجیوآبیوبنفشوقرمزوسفید،ایستاده.حیاطراآبدادهوبو
وبخارنمناکخاکتویهواپیچیده.مندارمتویصفمورچههاتوفان

درستمیکنم.
ازبویخاکاحساسخفگیمیکنم.انگاردیوارهایخانهبلندتراز
همیشهاند.مادرمآوازنمیخواند.حواسشتویباغچهاست.میگوید:»فردا
بایدبدهمچندتاازآجرهایکنارباغچهرابردارند.باغچهبهاینکوچکی
برایاینحیاطبیقوارهاست.دوتادرختسیبوگیالسهمبایدبکارم

کهسایهبیندازندرویسبزیخوردنها.«
منمیگویم:»بایکدرختکاج!«

ـ»بایکدرختکاج...«
مادردوبارهتویفکرمیرود.آوازنمیخواند.بهمنُزلمیزند.

راستی راست پدر یک میخواست دلت میکنی فکر »تو میگوید:
داشتی؟«

یادغریبهمیافتم.
همینطوریمیگویم:»آره«.وآبرازیادترمیکنم.

میدانمازاینجوابخوششمیآید.
صفمورچههاتویتوفانگیرافتاده.

حواسمادرتویباغچهاست.
چشمانشانگارروییکنقطهیدورگیرکردهوکندهنمیشود.

میگوید:»توفکرمیکنیمعلمورزشآدمخوبیست؟«
میگویم:»اونکهزهراخانمرافرستادهبرایخریدعروسیبامعلم

طبیعی«.

چشمانمادرازروینقطهیدورکندهمیشودوبهمننگاهمیکند.
آدم ریاضی معلم میکنی فکر چهطور؟ ریاضی »معلم میگوید:

خوبیست؟«
چشمانشدوبارهرویهماننقطهیدورگیرمیکند.

همینطوریمیگویم:»آره.«
آبرازیادترمیکنم.

میدانمازاینجوابخوششمیآید.
سیلجزیرهیمورچههارامیبرد.
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طرحصورتی

باغ.سایةدرختان به بهارخوابمشرف لبة دختربچهنشستهاستروی
افتادهوکفزمینرابانورلکهلکهکرده بزرگگیالسکهرویایوان
است،نمیگذاردکهآفتابداغبعدازظهرتابستانبهایوانوبهدختربچه
برسد.نگاهدختربچهپروانةکوچکیرادنبالمیکند،ُگمشمیکند،واز
رویردیفطوالنیبوتههایگلمحمدیمیلغزدوازدرختانگیالسباال
میرود.قرمزیگیالسهاالیسبزیبرگهاتویچشمانشجامیماند
که میافتد توتفرنگی کرتهای به دورترها، به نگاهش و میگذرد و

مشدعباستوشاننشستهوداردوجینمیکند.
کرتهامیروندتاجلویاتاقمشدعباسونرگس.گاهدورومبهم،
بادبه با باغ اززیرآالچیقنسترنگوشهی کلماتی،یاصدایخندهای،

گوشدختربچهمیرسد:
»سهُپت«...»دیدم«...»دستمالشما«...صدایبرزدنورق...صدای
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m ریختنتاستختهنرد.دختربچهصدایهمهشانرا،باباومامانومهمانان
را،میشناسد.وحاال،ازالیبرگهاییکشاخةدرختتوتبهزیربال
کبوترهاییکهتویآسمانآبیباهمپروازمیکنند،نگاهمیکندویک
مورچهدارداززانویلختشباالمیرود.دخترکقلقلکشمیآید،نگاهش
میکند.مورچهبهرانشمیرسد.کرکهاینازکوبوروکوتاهرویپایش
جلویراهرفتنمورچهراسدمیکنند.مورچههرقدمکهپیشمیرود
دستوپایشراباالمیآوردتاازناهمواریکرکهابگذرد.دختربچهرانش
را،جاییکهنزدیکمورچهاست،بهزمینمیچسباندومورچهازسرازیری

رانپایینمیآیدودوبارهرویزمینسفتراهمیرود.
مگسهاکنارگوششوزوزمیکنند.خروسدرشتوقویهیکلشان
گاهیاوقاتمیپردروییکیازمرغهاوبالبالمیزندوبقیهیمرغو
جوجههارامیترساند.رویمرغگلباقالیهممیپرد.مرغگلباقالیمال
دخترکاست.یکتکهلکةنورداردمیرسدبهدختربچه.تویمسیرلکة
نورکهاریبواراستومثلیکلولهتادرختگیالسبزرگمیرسد،
ذرههایریزیدارنددستوپامیزنند.صدایبادالیبرگهایتبریزیها،
کهدورتادورباغراگرفتهاند،باصدایگنجشگهاوپرندههایدیگر،با
سروصدایمهمانها،وصدایرودخانهکهازدوردردلدرهجاریست،

همهباهمتویگوششجریاندارد.
نیمةماه،کمرنگومات،دورازخورشید،درگوشةآسمان،کنارقلة

کوه،آویزاناست.
یکپینهدوزمیافتدرویدامنش.کمیراهمیرودودوبارهپرمیزند.
موقعپریدنسرخیخالخالشازهمجدامیشودوسیاهیبیشترمیشود.
فریادیناگهانیتویگوشدختربچهمنفجرمیشود.دختربچهمیترسد

ومحکمتکانمیخوردومیپردبهعقِبایوان.صداینازکغشغش
خندةیکگلهپسربچهبلندمیشود.جلویهمهبرادرشباسرتراشیدهی
بورمیدودومیخنددوبندقالدةتولهسگش،ببری،تویدستشاست.
سرها برادرش. قدوقوارة به همهشان پسربچههاست. گلة سرش پشت
کنارشقیقهها ازالیموهایکوتاه برافروخته،عرق تراشیده،صورتها

جاری.
ببریبچهیگرگیاست.ببریمالبرادرشاست.گرگی،مادرببری
را،چندوقتپیشدزدهاکشتهاند.مشدعباسبهمامانمیگفت:»خانمجان
تاگرگیبودبیشرفهاجرئتنداشتنقدمایطرفهابگذارن.نمیدانم
سگبیچارهراچیبهخوردشدادن.خودمسرشِرایِطَرفرودخانه

یافتموتنهاشرااوِطَرف.«
هجومناگهانیگلةپسربچههادختربچهراترسانده.تویایوانعقب
زیرشان صدای با دارند بچهها ورودی. در به میرسد تا میرود عقب
غشغشمیخندند.ازاینکهاوراترساندهاندکیفمیکنند.برادرشهم.
کهسر برادرش، میدود. ببری و ببری!« »بدو میزند: داد برادرش
قالدهدردستشاست،بهدنبالببری،وگلةپسربچههابهدنبالبرادرش.
باز باریک راهرویی به عمارت در عمارت. توی میرود دختربچه
میشود.دودرروبهرویهمدرراهروست.راهروبههالمیرسد.روی
زمیِنموزائیکپوشهال،میزوصندلیآهنیچیدهاند.تویراهرووتوی
هالتاریکاست.چشمدخترکهنوزبهتفاوتنورعادتنکرده.یکیاز
دودِردواتاِقروبهرویهِمتویراهروبستهاست.دِردیگرنیمهبازاست.

دخترجلویدرمیایستد.
مامانمیگوید:»هیچکسحقنداردپاتویایناتاقبگذارد.اگربشنوم...«
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m صداینرگستویگوششمیپیچد:
»...جادوگربهدخترسومیگفت:تویقلعةدیوهمهچیزبرعکس
است.دربستهرابازمیکنیودربازرامیبندی.ازجلویدربازردمیشوی
وازدربستهتومیروی.اگرقالیراجمعکردهاند،پهنشمیکنی.اگرپهن
استجمعشمیکنی.استخوانهاراازجلویخربرمیداریومیریزی
تا برمیداریومیریزیجلویخر. ازجلویسگ را جلویسگ.کاه
میرسیبهاتاقیکهدرشبستهاستوکلیدشبهگردندیوسیاهآویخته
است.آنقدرصبرمیکنیتادیوسیاهبخوابدوُخرُخرشدیوارهاودرختها
راتکانبدهد.بعد،آرامجلومیروی،کلیدرابازمیکنی،شیشهیعمردیو
رابرمیداریومیرویبهاتاقدربسته.کلیدراتویقفلمیچرخانی...«

قفلمیچرخاند.روی توی است آویزان در از راکه کلید دختربچه
پنجهیپابلندمیشودودستشرابهزحمتبهدستگیرهمیرساند.در
غژغژکنانبازمیشود.دختربچهجلویدِربازمیایستد.دیواریازعطر
گلمحمدیجلویشرامیگیرد.دخترکازمیاندیوارعطرردمیشود.
چشمشازرنگصورتیپرمیشود.اتاقتاسقفپرازگلمحمدیاست.
میرود دختر میرود. باال محمدی گل سقف، تا اتاق، دیوار سه از
جلوتر.دستشرافرومیکندتویکوهصورتیگلبرگها.هنوزبعضیشان

تروتازهاندوخنک.
باطلسمدیو راکه بازکردی،میرویتو،وشاهزاده راکه »...در
بهخوابابدرفتهپیدامیکنی.کنارشدرازمیکشی،امانمیخوابی.اگر
بخوابیهمهچیزباطلمیشود.انگشتترامیُبریونمکوفلفلمیزنی

وتاصبحکهسروکلهیدیوپیداشودبیدارمیمانی...«

ازقدش راکه دیوار،کوتگلهایمحمدی کنار دختربچهمیرود
بلندتراستکنارمیزندورویشاندرازمیکشد.عروسکراهمکنارش
میخواباند.عروسکوقتیدرازمیکشد،چشمانشبستهمیشود.دخترک
ثابت اتاق تارعنکبوتگوشهی نگاهمیکند.چشمشروی بهعروسک
میماند.تویعطرصورتیشناورمیشودوتارعنکبوتدورودورمیشود.

فقطعطرصورتیمیماندوفضایدایرهدردایرهیخالیبیپایان.
ازدورتشخیص را تارعنکبوت تاریکروشنغروب، دختربچهتوی
میدهد.عطرصورتیهمهیتنشرامرطوبکردهاست.عروسککنارش
خوابیدهاست.دختربچهبلندمیشود.عروسکرابغلمیزند.عروسکبیدار
میشود.دراتاقرابازمیکند.صدایمامانبهیادشمیآید:»نبینمکسی

تویایناتاقبره...وگرنههرچهدیدازچشمخودش...«
دختربچهبیصداازاتاقبیرونمیآید.تویهال،شباست.چراغتوری
روشناست.سایهیطوالنیودرشتبابارویدیوارافتاده.دختربچهبایک
دستازصندلیمیرودباال.دستدیگرعروسکراگرفتهاست.باباسرش
راتویدستهایشگرفتهوآرنجهایشرویمیزاست.انگارخواباست،
یاتویفکراست.ازسروصدایصندلیبهخودشمیآید.سرشراازروی
دستهایشمیآوردباال.زلمیزندبهسایةدختربچهوبهعروسکوبه

دختربچه.حیرتزدهمیپرسد:»تو؟کجابودی؟«
دختربچهمیگوید:»بااینتوصندوقخونهخوابمبرد«.عطرصورتی

ازدهنشبیرونمیزند.
بالیی چه »میدانی آمده: بهخودش یا شده، بیدار دیگر حاال بابا 

سرمانآوردی؟مامانتگوشهایننهاترابهدیوارمیکوبید.«
دختربچهرویدیوارروبروننهرامیبیندکهبادستوپایبازمثل
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m پروانههاییکهبرادرشرویدیوارمیکوبد،بهدیوارچسبیدهومامانبا
چکشمیکوبدرویمیخیکهگوشننهرابهدیوارمیچسباند.

بابامیگوید:»تاتویاستخررودنبالتگشتیم.«برادرشمیدودتوی
هالوبرمیگردد،میدودتویباغ،دادمیزند:»پیداشد،پیداشد.«وبابا

میرودتویباغ.دختربچهازصندلیمیآیدپایین.میرودتویایوان.
مشدعباسداردچراغتوریراتلمبهمیزندکهبگذاردتویآالچیق
برایمهمانها.مامانوباباومهمانهاوگلهیپسربچههاازطرفاستخر
دارندبرمیگردندبهطرفآالچیق.دختربچهنگاهشراازآسماِنسِرکوه
کهنارنجیوبنفشوصورتیوسرمهایست،میلغزاندرویطرحماهکه

داردبرجستهمیشود.
پنجرةاتاقمشدعباسحاالازبیروننارنجیشدهاست.سایةنرگس
ازپشتپنجرهردمیشود.دختربچهدراتاقنرگسومشدعباسراباز
میکند.میرودتو.عطرصورتیاشمیریزدتویاتاق.نرگسداردسفرة
بویرختخوابهای و بویخیار با نان بوی بازمیکند. را ناندهاتی
پیچیدهدرچادرشبکناردیوارقاطیمیشود.مشدعباسبهرختخواب
پیچتکیهدادهویکزانویشراباالآوردهودستقهوهایزبِربزرگشرا
رویزانویشگذاشته.چشمشکهبهدختربچهمیافتدمیخندد.»بهبه،
خانمکوچولو،کجابودیببم؟پدرماِرکهدرآوردیتو!تماماستخرِردنبالت

زیروروکردیم.خانمبرایخاطرتوگوشهایننهراکوبیدبهدیوار..«
مادرشداردرویگوشهایننه،کهبادستوپایباز،مثلپروانههایی
میخ چکش با چسبیده، دیوار به میکند، سنجاق دیوار به برادرش که

میکوید...
»بیابغلمشعباسببینم.«

دختربچهمیرودجلوورویزانویمشدعباسمینشیند.
قاطی وکود بویگوسفند و باعطرصورتی پیچ بویرختخواب 
میشود.مشدعباسسرشراتویموهایدخترکمیکندوبویصورتی

راتنفسمیکند:
»بارکاهللخانم.امروزمحضخاطرتوَیکماستاعالزدم.«

نرگسظرفماسترامیگذاردجلو.مشدعباسنانکلفتدهاتیرابا
دستزبرشمیزندتویماستومیگذارددهندختربچه.باپشتدست

دهندختربچهراپاکمیکند:
ـ»ماشاءاهللازوقتیازشهرآمدیخوبتپلمپلشدی.همهشمال

هماینونوماستمشدعباسخودته«.
سبیلزبرشصورتدختربچهرامیخراشد.

ـ»میبینینرگس؟اگهفقطیکدخترتپلمپلبراممیآوردیرضا
نبودمدخترعلیاکبِرروتبیارمتوایخونه.«

باال را دماغش آب و مشدعباس جلوی میگذارد را چای نرگس 
نگاه بهدختربچه و پاکمیکند را باگوشةچارقدصورتش و میکشد

میکند.دختربچهمیرودکناردستنرگسمینشیندومیگوید:
ـ»برامقصهبگو«.

نرگسنفسبلندیمیکشدوآراممیگوید:»کدامقصهِر؟«
ـ»همونقصةنارنجوترنجکهدخترکوچیکهمیرهشاهزادهرونجات

بده.«
ـ»اوِرکهتاحالهزاردفعهگفتهام«

ـ»بازمبگو!«
موهایبوروفرفریدختررویشلوارگشادوسیاهنرگسپهنمیشود.



166167

جزیره ای هانازی عظیما

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m

w
w

w
.m

eh
rip

ub
lic

at
io

n.
co

m دستنرگسالیموهایدختربچهآرامحرکتمیکند.صدایشازدور
میآید:»یکیبودویکینبود،غیرازخداهیچکسنبود.درروزگارقدیم
تاجریبودکهازمالدنیاسهتادخترداشت.یکیازیکیخوشگلتر.اما
دخترکوچیکهچیزدیگریبود.بهماهمیگفتتودرنیاکهمندرآمدم....
یکروزتاجرکهمیخواستبرهبهسفردریا،دخترهاشروصدازدوگفت:
دخترانعزیزم.چونمندارممیرمبهسفریدورودراز،هرکدامتانهرچه

دلتانمیخوادبگیدتابراتونسوغاتبیارم...
دختربزرگهگفتیکلباسابریشمآبیکههرگوشهاشیکقطعه
جواهربدرخشهوشبهاتویتاریکیچشمآدمهاروبزنه...دختردومی
گفت،یکانگشترکههمةرنگهایرنگینکمانروتوینگینشبشه
بقیةدخترهاش از را او تاجرکه بود. ..دخترکوچیکهساکت پیداکرد.
بیشتردوستداشت،گفت:دخترعزیزم،توچیمیخوای؟دخترکوچیکه
کهچشماشپرازغصةدوریطوالنیپدربودگفت:هیچی.تاجرگفت:
خواهراتهرکدومیکچیزیخواستهان،توهمبایدچیزیبخواهی.ازپدر
اصراروازدخترانکار.تاباالخرهدخترکهاصرارپدرشرادیدگفت:»حاال
کهاینطورهبرایمنیکشاخهگلسرخبیار.«تاجرخندیدوگفت:گل
سرخکهخیلیآسونه.یکچیزسختتربخواه.یکچیزگرانقیمت.اما
دخترکوچکهقبولنکردوگفت:فقطیکشاخهگلسرخ...وپدربهسفر

رفت...«

ازبیرونصدایرودخانهمیآید.
سرگرگیاینطرفرودخانهاستوتنهاشطرفدیگر.

گوشننهبهدیواراتاقچسبیده.

دخترعلیاکبرمیخواهدبیایدتویایناتاقروینرگس.
نرگسآبدماغشراباالمیکشد.

دخترسومیداردقالیهاراکهجمعهستندپهنمیکندواستخوانها
راازجلویاالغبرمیداردومیریزدجلویسگ.

دیوارعطرصورتیتاآسمانباالرفته.
صبحدختربچهتویرختخوابخودشبیدارمیشود.
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خیابانپهلویبادرخشندهخانم

که بود نزده ترمز نیش خانم درخشنده پای جلوی هنوز خالی تاکسی
درخشندهخانمدررابازکردوپریدباال.رانندهیتاکسیبادلخوریوبا
لهجهیجاهلیازتویآینهاعتراضکرد:»کوجامیرینخانوم؟دهخوبه

بگیماصلشراتونبهمانیمیخوره؟«
درخشندهخانمبابیحواسیبهآینهجوابداد:»میرمتهپهلوی،بعداز

سهراهشاه.گاراژایرانپیما،چرانمیخوره؟شماکهمسافرنداری!«
ـ»موسافرداشتهباشیمونداشتهباشیمتوفیرنداره.وقتینیمیخوره،

نیمیخوره.موسافرباساولبگهکوجامیره،بعدسواربشه.«
درخشندهخانمآمدبگوید»کیهمچوقانونیگذاشته؟«یا»تاکسی
خالیوظیفهشهمسافرروسوارکنه.حاالمسیرهرچهمیخوادباشه،«که
البدرانندهیاجامیزد،یامیافتادرویقوزومیگفت»دهه؟وظیفهشه؟
پسحاالکهوظیفهشهبفرماپایینِانقدهوایساتاعلفزیرپاتویالون
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m بزنه«.یاچیزیشبیهاین.وتاکسیرانگهمیداشت.آنوقتاویابایست
پیادهمیشدوبازمنتظرمیایستادتاتاکسیخالیدیگریبرسد،یابایست
کوتاهمیآمدومثاًل»آقاشماچرااینقدربددلیماشاءاهلل!بهگمانمُخلِقت
ازجایدیگهتنگه.حاالگیرممسافریادشبرهاولاسممسیرروبگه.شما
نبایدفکرکنیشایداینمادرمردهیکبدبختیایداره،حواسشپرته،
یاشایدچشمانتظاریای،چیزیداره،کسی دردیدارهکهیادشرفته،
منتظرشه،بچهای،مریضی،مسافری،آخهمردمهزارجورگرفتاریدارن.

آدمهابایداینجورجاهابهدردهمبرسن.«
راننده گازوحرکتدست رامیچرخاندوصدای رانندهسوییچ بعد
کهدندهراعوضمیکردوصدایموتورباصدایرانندهقاطیمیشد
وتاکسیراهمیافتاد»جخشوماموسافرامباسیهکمفکرشوفربدبختو
بکنیننه؟«وبعدانگارکهرگانساندوستیاشبیرونزدهباشدیادش
میافتادکهبگوید»حاالایشالالخیره،خانومچراحواسشونپرتهوعجله

دارن؟«
ودرخشندهخانمالبدجوابمیداد»بچههامآقا،سهتابچهامازاهواز
رسیدهان.ازتویگاراژتلفنکردن.دارممیرمبیارمشون«.ورانندهازتوی

آینهمیگفت»بهسالمتی!«وپایشرابیشتررویگازفشارمیداد.
امادرخشندهخانمحالوحوصلهاینبگوومگوهارانداشت.

به راهم و نداره اشکالی براتون اگه قربون، بلندگفت:»میبخشین
مسیرتونمیخورهیهکمسریعتربرونین«.وحسابکردازموقعیکه
فریدون،پسربزرگش،ازتویگاراژتلفنزدهبودکه:»ماآمدهایم«،تاوقتی
کهحاضرشدهبودوراهافتادهبودوتاکسیگرفتهبود،نیمساعتگذشته
بود.»ازنیاورونتاگاراژاتوبوسهایمسافربریهمخودشدستکمیه

ساعتونیم.میشهدوساعت.یعنیسهتابچهاز8سالهتا4ساله،دست
کمدوساعتبایدتواینشلوغیوخرتوخرصبرکننتامنخودموبهاشون

برسونم«.
الاقل حاال میکرد رانندگی خودش و بود گرفته را تصدیقش اگر
نیمساعتجلوتربود.»آقایهمایونیراستمیگفتن.آدمبایدهمهکار
بلدباشه«.برعکسدکتر»هروقتخواستمبرمرانندگییادبگیرمدکتر
یکجوریجلومروگرفت.«خلقشکهخوشبودگفتهبود:»منخودم
رانندهیشخصیسرکار.شازدهخانمخودشونروبهاینکارهایمردونهو
زمختآلودهنکنن«.یکبارهمپریدهبودبهاشکه:»رانندگیبلدنیستی
هیچکسهیچوقتتوخونهپیداتنمیکنه.حاالدیگهخانممیخوانراننده
همبشن.پسبفرماییناینکتوشلوارمنوهمبپوشینومنهمبشمزن

جنابعالی.«
ودرخشندهخانمبرایخالصیازبگوومگوهادیگربهکلیازصرافت

اینفکرافتادهبود.»همیشههمینطوریبود«.
»حیف...باچهآرزوهاییواردخانهیدکترشدم«.موقععروسی،دکتر
درستدوبرابرسنشراداشت.امابرایدرخشندهخانماینمهمنبود.در
قدبلند، باموهایجوگندمی،پوستسفید، بود عوضمردیخوشتیپ
دنیادیده،فرنگرفته،دوتازبانخارجیرامثلبلبلحرفمیزد.خوش
معاشرت،خوشبرخورد،ازخانوادهیاصیل.امامگرخودشدستکمی

ازاوداشت؟
»تاوقتیآقاجانمزندهبودن،ملکهیخونهبودم.بعدازمرحوممادر،
آقاجانسراغهیچزنینرفتن.یعنینخواستنزنبگیرن.هرجامیرفتن
منوبهجایخانومخونهمیبردن.برامخیاطارمنیمیآوردنسرخونه،هر
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m روزیکتکهجواهر.دوستاشونکهمیآمدنمنبایستازشونپذیرایی
میکردم.تازهمگهچندسالمبود؟هیجدهسالنداشتمکهفوتکردن.اگه
زندهبودنمگهدکترجرأتداشتاینطوربازیسرمنبیاره؟میگفتن
درخشندهنبایددستبهسیاهوسفیدبزنه.ازمدرسهکهبرمیگشتمتازه
معلم میآمد. یکی اون میرفت، معلم این بود. سرخونه معلمهای اول
گلدوزی،معلمنقاشی،معلمخط،معلمرقصرقصهایسالنمعلمسه
تار،)بمیرمآقاجانمچقدرعاشققمربودن.یادشبهخیراونشبهایی
کهقمرتوباغشمرونمونزیرآسمونپرستارهآوازمیخوند.آقاجانمچه
اشکیمیریختن(.توخونهیدکترکهآمدمهمهدلشونبراممیسوخت.
میگفتنحیفایندخترکهازهرپنجهاشهزارهنرمیریزهنیسکهباید
نصیباینپیرمردبشه؟امامنبهخودممیگفتمعوضشسنشباالست،
قدرزنوبهترمیفهمه.خیالمیکردمدیگهمیذاردمرویتخمچشمشو
حلواحلواممیکنه.خودشمگههمینهارونمیگفت؟خیالمیکردمجز
منتورویهیچزنینگاهنمیکنه.چهفکرهایی!مردجماعتتالبگور

همچشمدلشمیدوه.«
درخشندهخانمهمینطورکهازپنجرهتاکسیبیرونرانگاهمیکردو
همینطورکهکوچههاوخیابانهاومردموماشینهایکییکیازجلوی

چشمشردمیشدند،چشمشافتادبهتابلویپلزرگنده.
»خونهیرئیسادارهمون!همینجابود.تابهحالدوباردعوتمکرده«.

وصدایآقایهمایونیتویگوششپیچید.
وقتیکهشبعیدخانهنرفتهوتاصبحتویادارهماندهوحسابهارا
رسیدگیکردهوغلطهایکارمندانرادرآوردهوبیالنآخرسالراپیش
رئیسشبردهبود،آقایهمایونیگفتهبود:»خانممیرآفتابی،منشماروبا

بیستتاکارمندمردعوضنمیکنم«.وبرایمهمانیعیددعوتشکرده
بود.

درخشندهانگارتمامخستگیاشدررفتهبود.خودشرابهدوبهخانه
رساندهبودکه،هرچندتحویلسالگذشتهبود،سفرهیعیدرابچیندو
سروکلهیبچههارامرتبکندوحمامیبرود.تابهخانهرسیدهبودوآمده
بودماجراراتعریفکند،قیافهیاخمووبداخالقدکترزدهبودتویذوقش
وازدنیاسیرشکردهبود.بعدهمدکترهمانشبعیدیبیحرفگذاشته

بودوازخانهرفتهبود.
درخشندهخانمفکرکردهبود»مهمنیست.تاحاالهزاردفعهقهرکرده
ورفته،بازمدمشروروکولشگذاشتهودستازپادرازتربرگشته.این
دفعههمخودشبرمیگرده«.امااینبارششماهگذشتهبودوهنوزکه
هنوزبوددکتربرنگشتهبود.»تازهبرنگرده.بهتر.فقطآقاباالسره.فقط
بلدهذوقواستعدادموکورکنه.تویخونهاشدیگهسهتارزدنوگذاشتم
کنار.آقاجانممیآمدنپشتدراتاقگوشمیایستادن.بعدیکجاهایی
کهدیگهحالسهتارمازدستخودمدررفتهبود،میدیدمدروبازکردهانو
دارنتماشاممیکننوهایهایاشکمیریزن.امادکترچی؟هرباردستم
بهسهتاررفتاگهخوبنزدممسخرهکرد،اگهخوبزدمگفتالبدعاشق
شدهام،یاتهمتزدکهمیخوامتوجهمردهاروجلبکنم.چشمندارهبایه
مردحرفبزنم.بسکهحسودوکجخیاله.خیالمیکنههمهمثلخودشن.

حتیبهعکسقدیرویدیوارآقاجانمهمحسودیمیکنه«.

اینباردکتربچههاراهمبردهبود.
درخشندهخانمکهازادارهبرگشتهبود،ننهگفتهبود:»خانمجان،آقا
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m آمدنلباسایبچههاروتوچمدونگُذشتنورفتن.گفتنبهخانمبگو
بچههاروباخودممیبرماهواز«.

سروصدای از خالی خانهی کور و سوت فضای از خانم درخشنده 
بچههادلشگرفتهبود.اولهرچهبهدستشرسیدهبودپرتکردهوبه
درودیوارزدهبود.بعدبلندبلندوهایهاییکدلسیرگریهکردهبود.
بعدرفتهبودتویاتاقهایبچهها.رویتختهایخالیشاندستکشیده
بود،مالفههاشانرابوکردهبود،درکمدهاشانرابازکردهومدتیطوالنی
جلویهرکدامایستادهونگاهکردهبود.بعدبهخواهرشتلفنزدهبودو
خواهرشآمدهبودواورابهخانهیخودشانبردهبودتابادیدنجایخالی

بچههادلتنگیاشزیادترنشود.»چندروزبیاپیشماتاعادتکنی«.
درستاستکهاوائلدرخانهیخواهرشهمدلشبرایبچههاتنگ
میشد،امارفتهرفتهداشتعادتمیکرد.هوشنگخان،شوهرخواهرش،
گفتهبودازفرصتغیبتبچههااستفادهکندودرکالسایرانوآمریکا
اسمبنویسدوزبانانگلیسییادبگیرد.چقدرنصیحتهایشوهرخواهرش
مینشست. دلش به شوهرخواهرش حرفهای چقدر داشت. دوست را
»چی بگیرد. یاد رانندگی برود، ایرانوآمریکا کالس میکرد تشویقش
تازه نهخیر. داشت؟ دکتر رو اخالقهوشنگخان از یهجو اگه میشد
اقایدکترباهمهاهنوتلپشدشمنخونیهوشنگه.اصاًلهمیشههمین
طوره...سیبسرخودستچالق...اگهمنجایخواهرمبودم...عوضش
خواهرمتپیدهکنجخونهوجزکنجخونهوآشپزخونهجایینمیشناسه.آونم

باشوهریبااینطرزفکر«.
یکبارحتیبهشوهرخواهرشگفتهبود:»هوشنگخان،شماکه
اینهمهحرفهایخوببهمنمیزنین،بهاینخواهرمهمیهچیزی

بگینتایهکمدستازسرخونهومطبخوکهنهشوریبردارهوبرهتوی
اجتماع.«وهوشنگخانچشمکزدهوگفتهبود:»نهجانم.خواهرتاهل
اینحرفانیست.درستبرعکستواِه.بذارهمینکاریروکهخوببلده

بکنه.اجتماعپیشکشش.«
گرچهاولهاوقتیخواهرشبرایآوردنشامازاتاقبیرونمیرفت
وشوهرخواهرشزیرکرسیدستشرازیردامناومیبرد،میترسیدورم
میکردوخودشراکنارمیکشید-حتییکبارخواستهبوددادوفریاد
راهبیندازد،اماازترساینکهخواهرشبفهمدوزندگیاشخرابشود،و
همبرایآبرویخانوادهوآبروداریجلویسروهمسر،سکوتکردهوبه
رویخودشنیاوردهبود-امابعدهادیگربهاینکاراوعادتکردهبودو
اگردستزیادترازحدپیشنمیرفت،بفهمینفهمیبدشهمنمیآمد.
درعوضشوهرخواهرشاورابااتومبیلشمیبردبیرونشهربهجادههای
خلوتبرایتمرینرانندگی.حاالاگربهبهانهیعوضکردندندهدستش
رویراندرخشندهخانممیلغزید،وهمانجاجاخوشمیکرد،خوببلغزد،
اگرزیادترازحدپیشنمیرفت،مگرازاوچهکممیشد؟عوضشرانندگی

یادمیگرفت.
حاالتاکسیداشتازجلویرستوران»رواق«میگذشت.

لبخندمحویچهرهیدرخشندهخانمراروشنکردومثلماهکهاززیر
ابردرآید،صورتشرااززیرغباردلشورهبیرونآورد.

اولنهجرئتکردهبودقبولکندونهرویششدهبودبگوید»نه«.
آنهمدعوتمعلمشرا.آنهممعلمآمریکایی.امابعدکهفکرهایش
راکردهبوددیدهبودهمجرئتشراداردوهمدلیلینداردبگوید»نه.«.
وتازهکیمیفهمید.بهخواهرشتلفنزدهوگفتهبودشامخانةیکیاز
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m دوستانشدعوتداردوشبنمیآید.خواهرشحتینپرسیدهبودخانهی
خواهرش به که بود شنیده طرف آن از را شوهرخواهرش کی.صدای
میگفتآدرسدوستشرابگیردتاآخرشببروددنبالش.اماخواهرش
گوشیراگذاشتهبود.معلمآمریکاییاورابهرستورانرواقآوردهبود.چه
جایقشنگیبود.ارکسترورقصوخوانندهوباغونورماهونسیمنرم
تابستانیکهازمیاندرختهاردمیشدوباصدایمعلمقاطیمیشدو
سروصورتشرانازونوازشمیکرد.تادوسهساعتازنیمهشبرفته،مانده
بودند.چهقدرخوشگذشتهبود.چهحرفهایقشنگیازمعلمشنیدهبود.
وتازهانگلیسیاشهمآنقدرخوبنبودکهمعنیهمهیلغتهارابگیرد.

شانهباالانداخت.»اینجورحرفهابهزباننیازندارد...«
نمیشدیکبارهمدکتراورابههمچوجاییمیبرد؟

»خوبچرا،ازحقنگذرماوناوایلیکیدوباررفتیم.یهباررفتیم
کافهیکنتینانتال.شامورقص.کهآقانشستبهودکاخوردنوشعرخوندن.
منهمکهاهلمشروبنبودمهمینطورموندهبودممعطل،کهآقاییاز
میزبغلیتقاضایرقصکردوخودشاجازهدادومنمازخداخواستهبلند
شدمورقصیدم.بعدکهازکافهدراومدیمالمشنگهایراهانداختکهاون
سرشناپیدا.هرچیگفتمباباخودتاجازهدادیفایدهنداشت.میگفت:
"منهماجازهبدمتوبایدردکنی."والالدیگهاینجوریشونخوندهبودم.
بعدشدیگهاینجورجاهانرفتیم.یعنیدکترمنونبرد.جزچلوکبابی.اونم

خانوادگییابادوستان...«
آنشبدررواقکمیشرابهمخوردهبود،شاتوسردشت-ازترس
ازمشروب اصواًل وگرنه تلقیشود، اُمل آمریکایی معلم اینکهجلوی

خوششنمیآمد.

معلمآمریکاییچهقدرازهوشواستعداداودریادگیریزبانتعریف
وتمجیدکردهبود.چهقدرازسروشکلشتعریفکردهبود.مخصوصًااز
سلیقهاشدرلباسپوشیدن.همهیلباسهاییراکهسرکالسپوشیده
اورادرخاطرهاش بود.همهیحرکاتوحرفهای آورده بهیادش بود،
ضبطکردهوحاالبهاوپسمیداد.درخشندهخانمچهقدرلذتبردهبود.از
اینکهدیدهبودمعلمآمریکاییمتوجهنکتههایظریفشخصیتووجود
اوشدهبودکیفکردهبود.»اصاًلمردآمریکاییچهربطیبهمردایعقب
افتادهیایرونیداره.مردایرونیاززنچیمیدونه؟فقطمامانمیخوادکه
تروخشکشکنه.هیچوقتبزرگنمیشه!«وتویدلشاوراباشوهرش
مقایسهکردهبودکهیکبارنشدهبودازاوتعریفکند،یابرایهوشو

سلیقهوزیباییاشاورابستاید.
»خوب،اولهاچرا،«امابعدبرعکسشدهبود.دائمتویذوقشزدهبود.
»خوبمعلومه.هیچمردیاولزندگیاززنشایرادنمیگیره.بهقول

خانمخدابیامرزمهرسیاهبختیچلروزسفیدبخته«.
درخشندهخانمهمدرعوضتویرختخواببهدکترمحلنمیگذاشت.
فایدهاشچهبود؟خودشکهلذتینمیبرد.جزاینبودکهیکبچةدیگر
همتویدامنشبگذارد،بعدهمبهاینبهانهمجبورشکندسرکارنرود؟از
همانبچهیاولشاندکترپیلهکردهبودکهدیگرسِرکارنرود.میگفت:
»هرچهپولبخوایبهپاتمیریزم.خونهوزندگیوکلفتونوکروراننده
دراختیارتمیذارم.دیگهبرایچیسرکاربری؟«ودرخشندهخانمگفته

بود:»نه!«.زیرباراینیکیدیگرنرفتهبود.
»خدابیامرزهآقاجانمرو.دلشونمیخواستدرسبخونموقابلهبشم.
میگفتنزنبایددستشتوجیبخودشبرهتااسیروعبیرمردجماعت
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تازهمگردرخشندهخانمسِرکاربادکترآشنانشدهبود؟همانروزی

کهدکترآمدهبودبرایواممطبشبهدفترآقایهمایونی.
را »شما بود: گفته دکتر به و زده صدا را درخشنده همایونی آقای

میسپرمبهدستخانممیرآفتابی.ازخودمنواردترن«.
»وقتیکارشوراهانداختمچقدرازسوادووظیفهشناسیمنتعریفکرد!
مگهخودشنبودکهگفت:جامعهبایدبهداشتنزنهاییمثلشماافتخار

کند؟حاالکو؟«
»حاالاینهمبامبولآخرش.بندکردبریمشهرستان.فقطبرایاین

کهنذارهمنکارکنم...«
»بریمشهرستانکهچی؟هیچی!آقارگانساندوستیشورقلنبیده.که
چی؟کهمردماونجاهابیشتربهاشاحتیاجدارن.چوندکترهاهمهشون

ریختهانتوتهرون...«
افتادهن؟ مردم یاد و شدهن خلقی دکتر اقای کی از بپرسه »یکی

هیچکسییمنهواون.جونخودش!«
درخشندهخانمآمدهبودبگوید:»چراهمیشهبایدهمهچیزمطابقمیل
جنابعالیباشهوهمهیمابردهیکارشماباشیم،پسکارمنچی؟«اما
حرفشراخوردهبودوهمینبیشترآتشیاشکردهبودودادزدهبود:»من
پاموازتهرونبیروننمیذارم.تومیخوایبریبرو!«ودکترگفتهبود:
»آخهتوزنمهستی،بچهداریم،دلممیخوادپیشهمباشیم«.ودرخشنده
دوبارهدادزدهبود:»برویهزندیگهپیداکنکهدنبالتراهبیفتهوتوی
خونهتِآنقدربراتکلفتیکنهتابپوسه«،ودکتردیگرهیچنگفتهبود.

بعدازاینقهرورفتنآخریبودکهدرخشندهفهمیددکتربیخبراز

اویکمطبدراهوازراهانداختهوشنیدکهزنیهمدرخانهیدکتراست
کهدکترهمهجااوراهمسرشمعرفیمیکند.وهمینبیشترکفریاش

میکرد.
اماحاالبیشازهرچیزازاینکفریبودکهاگرامشببچههانیامده
بودند،قراربودبعدازکالسایرانوآمریکابرودمهمانیآقایهمایونی.قرار
بودخیلیهاآنجاباشند.رؤسایکل،معاونها،حتیچندوزیرووکیل.
باچهآدمهاییممکنبوداشنابشود!شایدازهمینمعلمآمریکاییهم
بهتربودندکههفتهپیش،سرشام،دستاوراگرفتهبودوگفتهبوددلش
میخواهدباهمنزدیکترباشند.گفتهبودحیفاوستکهبااینهمههوش
واستعدادوقتخودشرابرایکارهایروتینحسابداریتلفمیکند.گفته
بودکهدلشمیخواهدباهمباشند،باهمبروندآمریکا.واوبروددانشگاه

ورشتهیادبیاتبخواندکهبرایآنساختهشده.
»فرقمردفرنگیبامردایرونیهمینهدیگه.مردفرنگیزنودرک
میکنه.امامردهایایرونیچی؟ناسالمتیهمیندکتر...مثاّلفرنگرفتهو
فرنگدرسخونده...حاالاونانقالبیبازیگذشتهاشسرشوبخوره.اصاّل
مردایرونیروجونبهجونشبکنیعوضبشونیست.هرقدرهمکهدم
ازآزادیزنبزنننوبتزنخودشونکهمیشهفقطکلفتدستبهسینه
میخوان...«،»بااینکهآقاجانمدلشونمیخواستقابلهگیبخونمومن
رویحرفشوننهنمیآوردم،ولیاصالازاینکاربدممیآمد.بعدازاینکه

جوانمرگشدند،منهمقابلهگیروولکردم.«
چقدردرخشندهخانمدوستداشتبرودامریکا.چقدرادبیاتدوست
داشت.اصالبرایهمینرفتهبودکالسانگلیسی.برایهمیننتوانسته
بودبهمعلمآمریکاییجوابردبدهد.نقشمبهمتبسمیدوبارهبهصورت
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m درخشندهخانمبرگشت.»تازهمعلومبودکهبدجوریگلوشپیشمنگیر
یاد آدمو باشهو نداشته قیافهِیجالبی آمریکایی کرده.حاالگیرممعلم
مورچهزردهبندازه،برایمردکهقیافهمهمنیس.اخالقمهمه.بیا.همین

دکتر.گولقیافهشوخوردم.چیشد؟«.
حرصشگرفتکهبچههابایدهمینامشب،آنهمبیخبروناغافل،

ازاهوازآمدهباشند.
»همینهمکارپدرشونه.فهمیدهکهنتونستهبابردنبچههااذیتمکنه،

حاالراهیشونکردهکهدستمنوبذارهتویحناا«.
درستاستکهوقتیدکتربچههارابردهبود،زندگیبرایدرخشنده
خانمتیرهوتارشدهبود.آنقدرکهپایتلفنبهخواهرشگفتهبود:»وقتی
ازسرکارمیآمخونهوبچههانیستنوخونهسوتوکوروبیصداستآن

قدردلمتنگمیشهکهتابخونهموندنندارم.«
اولهاوقتیدرخانهبودطاقتنمیآورد.مدامتویاتاقهایبچهها
اسباب با میخوابید. یکیشان تخت روی شب هر میکشید. سرک
بازیهایشانورمیرفتوبازیمیکرد...واشکمیریخت.امابعدسعی
کردهبودازهرچهبهبچههامربوطمیشددوریکندتافراموشکند.ویک
روزبهنصیحتخواهرشهمهیاسباببازیها،لباسها،ووسایلبچهها

راجمعکردهودادهبودبهننهببردبراینوههایش.
بهیهکاردیگهگرمکن. بود:»بهشونفکرنکن.سرتو تابندهگفته

خودتوباچیزایدیگهمشغولکن!«
»باچی؟«

درخشندهخانمفکرکردهبودسرشراباچهگرمکند؟جزکاراداره
نصف حاال و نداشت. برایسرگرمی دیگری چیز بچهها و خانه بعد و

زندگیاشخالیشدهبود.مخصوصًادلشبرایدخترکوچولویشیرین
زبانش،فرانک،کهفریصدایشمیزد،ضعفمیرفت.

فکرمیکرددکترچهطوربهآنهامیرسد؟چهکسیازبچههاپذیرایی
میکند؟»همانزنکه؟«

بهخواهرشگفتهبود:»اصاًلنمیدونممدرسهگذاشتهشونیانه.البد
دستیهزنکهایروگرفتهوبچههایمنوانداختهزیردستاون.«وتابنده
گفتهبودسعیکندخودشراسرگرمکند.اصاًلازسرکاربهخانهاشنرود.

وپرسیدهبود:»اصاًل...میگمچرایهمدتنمیآیخونهیما؟«
تابندهوقتیاینحرفازدهانشدرآمدهبود،ازخودشتعجبکردهبود.
خودشجنسشوهرشرامیشناختکهازکلفتخانههمنمیگذشت.
بهقولدکترفرزانه،شوهردرخشنده،هوشنگشکارخانگیدوستداشت.
نگاههایهیزاورابهخواهرشمیدید.معلومبودکهایننگاههاازچشم
دکترهمدرنرفتهبود.برایهمینهمدکترازاومتنفربودوپابهخانهشان
نمیگذاشتوبردرخشندههمقدغنکردهبودکهجاییکههوشنگباشد
حقنداردبرود.امادرخشندهکهاینهارانمیفهمید.میگذاشتبهپای
حسادتوحسمالکیتدکتر.البتهخودتابندههمهمیشهسعیکردهبود
باآندهانبی نیاورد.مباداهوشنگ بهرویخودش را رفتارهوشنگ
چاکوبستشبازحرفرکیکیبهاوبزند.آنهمجلویبچهها.کهازاوهیچ
بعیدنبود.فکرکردهبودبایدبهخاطربچههاتحملکند.»باالخرهمردها
همیناند.عوضبشونیستن.نمیشهخونهوزندگیروبههمریختکه«.
ایننصیحترابهدرخشندههمکردهبود.گفتهبود:»بروقدرایندکترت

روبدون.اگهجایمنبودیچهمیکردی؟«
درخشندهگفتهبود:»بازشوهرتویهبگووبخندیداره،خوشوبشی
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m میکنه،ایندکتررودیدی؟تویمهمونیآدمازقیافهیگرفتهشخجالت
میکشه.انگارباخودشقهره.براهمینهکهخیلیوقتهبااونجایینمیرم«
وتابندهنگفتهبودکهخودشازمهمانیرفتنباشوهربگووبخندشچه
دله« مادرجان»مثلسگحسن قول به میبیند وقتی دارد خونی دل
بهپروپاوسروسینهی چهارچشمیدنبالزنهایدیگراستوآنقدر
نگفته و اوخودزنهاخجالتمیکشند... بهجای آنهازلمیزندکه
بود»بروخداروشکرکنکهشوهرتاقاًلآقاستواحترامتروجلوی
سروهمسرحفظمیکنه«،تادرخشندهبگوید:»بهاینقیافهجنتلمنشنگاه
نکن.خودمهزاربارمچشوباپرستارمطبوسکرترواینواونگرفتهام.
خیالمیکنیبراچیازچشممافتاده؟فکرکردمشوهرمسنمیکنمکه
چشمودلشسیرباشهوهرزگیازسرشافتادهباشه«.وتابندهبگوید:
»چهمیشهکرد.بایدسوختوساخت.بهخاطربچهها.تازهاصاًلمردها
همهشونهمیناند.جنسشوناینطوریست.مغزشونباپایینتنهشون
میزونشده«ودرخشندهبگوید:»کیگفتهبایدسوختوساخت؟همین
حرفهاسکهاوناروخرابولوسکرده.منیکیکهزیربارزورگوییدکتر
نمیرم.«وتابندهسکوتکنداماتویدلشفکرکند»ایندرخشندهاز
بچگیاشهمینطورُقدوزیربارنروبود.همشهمتقصیرآقاجانبودکه
اینجورلوسوخودرأیبارشآوردن.«ودلشبهحالخواهرشکهدر
زندگیحتمًابدبختمیشدوهیچمردیهیچوقتبااونمیساخت،بسوزد.
راه گاراژ تا ساعت نیم هنوز کرد. نگاه ساعتش به خانم درخشنده
بود.افتادهبودندتویشلوغیترافیکوراهبندان.دلشبرایبچههامثل

سیروسرکهشورمیزد.
»چهطوریدلشاومدهسهتابچهیکوچیکروتنهاییاینهمهراه

بفرستهتهرون؟اونهمبیخبر؟حتمًابچههامزاحمخوشگذرونیاقابا
اونزنکهبودهن«ودوبارهخشمشباالگرفت:»مردکهفقطبرایاین
کهمنواذیتکنه،بهبچههایخودشاینطورظلممیکنه«.وبیشتر
خشمگینشد:»جونخودشبهخیالشرسیده.نهخیر!بچههارونمیبرم
خونه.همونجابراشونبلیطمیگیرموبرشونمیگردونمپیشپدرشون.«
وازاینتصمیمخوداحساسراحتیکرد.»آره،همینکاررومیکنم«.و

ازاینفکرقلبشفشردهشد.
دلشازفکردیدنبچهها،بوسیدنوبغلکردنوبوییدنشانآبشد.
»نه،بایدارادهنشونبدم.سختیدوریشونرودیگهگذروندهم.حاال
دیگهتازهدارمعادتمیکنم.برازندگیمبرنامهریزیکردهم.بایدمقاومت
کنموگرنهبایددورتصدیقرانندگیوکالسانگلیسیومهمونیآقای
همایونیومعلمآمریکاییورشتهادبیاتورفتنبهآمریکاروخطبکشم«.
تاکسیبهسهراهشاهرسیدهبود.دیگرچیزیبهگاراژاتوبوسرانی
نماندهبود.آهان.کالسزبانشهمینجابود.ازجلویشگذشتند.درخشنده
خانمبهساعتشنگاهکرد.فکرکرداگربچههانیامدهبودندحاالسرکالس
انگلیسیایرانوآمریکانشستهبود.تاحاالحتییکساعتهمازدرس
غیبتنکردهبود.ترمقبلشاگرداولشدهبود.معلمآمریکاییشانهفته
پیشبعدازامتحانازشخواستهبودتویکالسبماندچونمیخواهداو
راببیند.درخشندهخانمتماموجودشدلهرهشدهبود.همهیحواسشرفته
بوددنبالاینکهالبدامتحانشبدشده.تنهاچیزیکهبهفکرشخطور

نکردهبوداینبودکهمعلماورابهشامدعوتکند.
»خوب،مگهآدمچندباردنیامیآد؟مگهمنحقزندگیندارم؟اصاًل
ازلجاینمردکههمکهشدهبچههاروبرمیگردونمپیشپدرشون.خیال
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m کرده،منبچههاروبزرگکنموهمهیشانسهایزندگیمروبریزمدور،
وآقابانشمهخانوِمنشوندهشونخوشبگذرونن.نهخیر.کورخونده«.


نزدیکایستگاهاتوبوسهابودند.تویکیفشرانگاهکرد.پولهایشرا

شمرد.برایخریدبلیطبازگرداندنبچههاکافیبود.
»شایدهماولبیارمشونخونه.یکیدوشبنگهشوندارم.بعدبرشون
خوش رو خدا دارن. گناه شدهن. خسته خیلی حتمًا طفلکیها گردونم.
نمیآد.مگهمنمثلاونمردکهپدرشونظالموبیفکرم؟«ازفکرسفر

هجدهساعتهیبچههادراتوبوساشکتویچشمانشجمعشد.
»نهگناهدارن.یههفتهنگهشونمیدارمتاخستگیشوندربره.بعد
یکیروهمراهشونروونهمیکنمومیفرستمشوناهواز.فوقشیههفته

کالسرانندگیوانگلیسیروتعطیلمیکنم.«
درخشندهخانمبهاینجاکهرسیداحساسآرامشکرد.بهپشتیتکیه
دادوسعیکردفکرنکند:»نهازهمینگاراژبایدراهیشونکنم.میترسم
وقتیبیاندیگهنتونمازشوندلبکنم.بگذاربگنمادرظالمیهستم.مگه

تقصیرمنه؟«


رسیدند.
درخشندهخانمازتاکسیپیادهشد.هواداشتتاریکمیشد.دروازة
محوطةمیدانگاهیگاراژ،کهاتوبوسهادرآنتوقفمیکردند،نیمهبازبود.
واردمیدانگاهیشد.ازمسافرانخبرینبود.همهرفتهبودندوجزیکیدو
اتوبوسخالیخاموشکهگوشهیحیاطکنارهمردیفشدهبود،اتوبوسی
دیدهنمیشد.گوشهیحیاط،چشمشبهدوپسربچهویکدختربچهافتاد

کهرویپلههایدفترشرکتمسافربرینشستهبودندوچمدانکوچکی
جلوشانبود.پسرکوچکترکهچهارسالهبود،سرشرارویزانویپسر
بزرگترگذاشتهوخوابشبردهبود.درخشندهخانممیخواستاززورخشم
ورحممنفجرشود.آمددادبزند:»کیشماروفرستاد؟همیناالنبرتون
میگردونم!«کهدختربچهبادیدناوزدبهگریه.پسرکوچکترازگریهی
اوبیدارشدونشستوازگریةخواهرشاوهمبهگریهافتاد.فریدون،پسر
بزرگ،جلودویدودادزد:»بچههاماماناومده!«.وبچههادنبالفریدون
دویدندودورشراگرفتندودرخشندهخانمنشستوبچههارابغلزدو

صورتشرابهصورتشانچسباندواشکشانباهممخلوطشد.
فکرکرد»نه،نمیشه،بایدببرمشونخونه«.دستدوتاکوچولوهارا
گرفت.فریدونچمدانرامیآوردودرواقعآنرادنبالخودشمیکشید.
چهارتاییمنتظرتاکسیکنارخیابانایستادند.تاکسیرسید.سوارشدند.

درخشندهخانمآدرسنیاورانراداد،خانهیخواهرشتابنده.
»یکهفتهمیبرمشوناونجا.بعدبرشونمیگردونماهواز.خونهی

خودمنمیبرمشون«.
تویتاکسیکهنشستند،فریدونگفت:»مامانبهبابانگیمااینجاییم

ها!«
درخشندهگفت:»چرا؟«

ـ»آخهمیآدمارومیبره«.
درخشندهدلششورزد:»یعنیچه؟مگهباباشمارونفرستاده؟«

ـ»نه،مایواشکیفرارکردیم.خانمسلطانماروبردگاراژوسوار
اتوبوسکردودسترانندهسپرد.آخهایندوتابهانهیتورومیگرفتن،

خانمسلطانمدلشمیسوخت.«
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m درخشندهسرشراتویدستشگرفت.فکرکردالبدحاالدکتردارد
دربهدردنبالبچههامیگردد.

تاکسیپیچیدتویخیابانپهلویتاآنراراستبگیردوبرسدبهسر
پلتجریشوبعدازآنجابیندازدبهطرفنیاوران.

دختربچهسرشراتویدامندرخشندهگذاشتهوخوابشبردهبود.پسر
کوچکترسرفهکرد.درخشندهنگرانشد»نکنهبچهسرماخوردهباشه«.
پشتدستشرارویگردنفریدگذاشت.انگارداغبود.»بایدببرمشدکتر.
حاالاینموقعغروبیدکترازکجاپیداکنم؟«بهتختطاووسرسیده
بودند.کیازسهراهشاهوکالسایرانوآمریکاردشدهبودند؟هیچمتوجه
نشدهبود.حالبایدتاکسیتختطاووسراقطعمیکردومستقیمادامه

میداد.درخشندهخانمگفت:»ببخشیناقا.بپیچیندستراست«.
رانندهیتاکسیترمزکردوپشتسرشصدایترمزماشینهایدیگر
آمد.غرولندکناندستشرابیرونآورد،راهنمارازدوپیچیدوتویآینه

گفت:»نمیشدزودتربگین؟«
درخشندهگفت:»همیناالنیادمافتاد.میریمخونهیخودمون«.

و نگاهکرد آینه در باکنجکاوی، بار این و دوباره، تاکسی رانندهی
شانههایشراباالانداخت:»پساقاًلبگینکجایتختطاووس؟«

با که طور همان شد. ساکت و .»۵2 شمارهی گلشن، »کوچهی
دستموهایدخترکخفتهرانوازشمیکردازشیشةماشینبیرونرا
مینگریستودیدکهدیگرسرراهازرستورانرواقوپلزرگندهردنخواهد
انگلیسیومعلم ازمهمانیآقایهمایونیوکالس شدودیدکهدارد

آمریکاییورشتهیادبیاتوسفرامریکادورودورترمیشود.
تاکسیتوقفکرد.فریدونازتاکسیبیرونپرید.درخشندهخانمسر

بلندکرد.فریدرابغلزدوپایینگذاشت. ازرویپایش فرانکراآرام
دخترکمستخواببودونمیتوانستسرپابایستد.فرانکرابغلکرد.
دیدبچهازششماهپیشسنگینترشده.جلویدرخانهایستاد.کلیدرااز
کیفشدرآورد.فکرکرداولبایدبهفکرشامبچههاباشد.بعدهمفردااز
ادارهمرخصیبگیرد.ننهراهمبگویدبیایدهمخانهراتمیزکندوهمپیش
بچههابماندتاترتیبثبتناممدرسهیفریدونوکودکستانفرانکوفرید
رابدهد.نمیدانستبهبچههاچهاحساسیدارد.هممزاحمشبودندوهم
تکهایازوجودشبودند.دلشبرایشانمیسوخت.دلشبرایخودش
هممیسوخت.بغضگلویشراگرفت.دررابازکردوگذاشتبچههابروند
تو.خودشهمپشتسرشان.پیشازآنکهدربستهشودبرگشت.درراباز
نگهداشت.سرشراکردتویکوچه.نگاهیبهراستوبعدبهچپانداخت.
هیچطرف،هیچچیز،دیدهنمیشد.بیرونخالیوخلوتبود.برگشتتوی
خانه،دررابست،پشتشرابهدرتکیهدادورفتنخستهوپایکشانبچهها
راازتویحیاطبهداخلساختمانتماشاکرد.بیرون،پشتسرش،بیرون
ماندهبود.دستشراباالآورد،قطرهاشکیراکهبیرونزدهبود،پاککرد

وپشتسربچههاراهافتاد.
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m درباره نویسنده: 

جزیرهایهااولینمجموعةداستانیاستکهازنازیعظیما،مترجم،کتابدار،و
روزنامهنگارمنتشرمیشود.پیشازاینازاوترجمةکتابهاییچونپیرمردودریا
ووداعبااسلحهنوشتةارنستهمینگوی،هفتصداازآمریکایالتین:مصاحبه
باهفتشاعرونویسندةآمریکایالتینازریتاگیبرت،فردیتخالقنویسنده
وتکاملادبیاتازمیخاییلخراپچنکو،زیرآسمانهایجهانمصاحبةداریوش
شایگانورامینجهانبگلو،میشلفوکونوشتةژوزهگیلرمهمرکیور،شیطاندر
بهشتنوشتةهنریمیلر،درنومیدیبسیامیداستازالکساندردوبچک،دفتر
پرسشهاازپابلونرودا،درایرانبهچاپرسیدهاندوترجمةکتابموسیقیدانان
کلیمیوتاریخیهودیاندرایراننوشتةآلنشائولی،درآمریکامنتشرشدهاست.
چندترجمةدیگرنیزداردکههنوزدرایرانامکانواجازةنشرنیافتهاند:عشقدر
سالهایوباییازگابریلگارسیامارکز،آبرویفقرنوشتةمجیدرهنما،وموشها
وآدمهاازجاناستینبک.درحالحاضرازجملهترجمةرمانبچههایآلباتروس
ازآناییسنینرادردستدارد.مقالههایمتعددینیزازاودرزمینةنقدادبییا

سرگذشتوارهدرنشریاتوکتابهایمختلفدرایرانبهچاپرسیدهاست.
درایرانمدرسکتابداریوعضوهیئتعلمیکتابداریدرمؤسسةتحقیقات
وبرنامهریزیعلمیوآموزشیبود.کهدراینزمینهنیزچندکتاببهترجمهو
تألیفرساندهاست.درسال1983بهپاریسرفت.مدتیدرپراگوواشنگتنبا
رادیوازادیورادیوفرداوتلویزیونصدایآمریکاهمکاریداشت.فعاًلساکن
واشنگتندیسِیآمریکاودرانتظارپایانسالهایکوروناییاستتاراهیکوچی

دیگربهاروپاشود.
یگانهپسرشباهمسروسهفرزندشسوییسرابرایاقامتبرگزیدهاند.
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شعر
حامدرحمتی پروانهایزیرپوست
ترانهمومنی حجمناتمامعشق

نازنینشاطریپور بیشکوفه،بیگیالس
م.عسبحانی استیگماتا

نیمانیا توراحافظی
عالمتاجقائممقامی دیوانژاله
اعظمبهرامی آخرینزنلوت

ناماجعفری دهانُمرده
هوشنگاسدی ۷0شعردرمیاندوبوسه

شاعر:سهیالمیرزایی؛مترجم:رقیهکبیری میافتمازدستم)فارسیوترکی(
نازنینشاطریپور همرقصباد

کروالینمریکلیفلد؛برگردان:سپیدهزمانی بوسهیآسمانی
فیروزهفزونی آوازهاىفالِشکشورم

جمالثریا؛برگردان:بهرنگقاسمی درصدایتومیدانیچیست؟
هلیدهدومین؛برگردان:علیاصغرفرداد پروازایکاروس

بهکوشِشحسیندولتآبادی ماهمجروح)مجموعهآثارکمالرفعتصفائی(
سرودههایعلیتقوایی،طراحیهایشکوفهکاوانی سواربرقایقحیات

نرِگسدوست تلِفظبرهنگیزندرماه
سیاوشمیرزاده َرعشههایخوف،َرخشههایُخجسته

حسنحسام اینجابرقص
کتیزریبلیانی مرابهآبهابسپار

شاعر:ماریومرسیه؛برگردان:هدیسجادی آوازهایزیباییات
حمزهکوتی یکیبهآبیعمیقمیاندیشد

کوروشهمهخانی دلبهدلبریافتاد

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:

موژانصغیری یکگلآبیرنگ،رنگلبخندخدا
موژانصغیری تکهایازقلبخدا

موژانصغیری ردپایطالیی
دارانجات آذرخشآذرآیین

مهتابقربانی هنوز
بهرامغیاثی قاصدکهایبیخبر

نیلوفرشیدمهر درهمهشهرهایدنیازنیاست

جستار
شهروزرشید مرثیهایبرایشکسپیر

شهروزرشید دفترهایدوکا

داستاِن فارسی
رمان

پرهاممطبوع زیردرختدابلین
شهریارمندنیپور عقربِکشی)ماهپیشانی(

مژدهشبان مادیانسرکش
امینکاظمی انتقامبااحترامگرفتهشد

مانداناانصاری شروه
علیاصغرراشدان اهالیخانهپدری

علیاصغرراشدان حضوردرمجلسختمخود
محمدرضاساالری تادانو
رضااغنمی ویرانگران

عیسیبازیار تاآخرینمینزمین
سوسنغفیار همسرمآهوخانمودوستدخترهایمن

بهراممرادی خودسر
بهاربهزاد طال

مظاهرشهامت دندانهاریکروایتآشفته
میثمعلیپور دوار

عیسیبازیار هنوزازاکالیپتوسهاییونسکوخونمیچکد
رضااغنمی آنسویچهرهها

فرزانهحوری الیشا
محمدخوشذوق بوتههایتمشک)والشکله(
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m رعناسلیمانی سندروماولیس
فهیمهفرسایی پیشازتریدید
بردیاحدادی بگذارزندهبمانم

حسیندولتآبادی مریممجدلّیه
حامداسماعیلیون توکایآبی
جوادپویان شبجمعهایرانی

مهدیمرعشی آنهادیگرازآنایستگاهنگذشتهاند
مریمدهخدایی خانهبان

حسیندولتآبادی گدار)درسهجلد(
علیرضانوریزاده مابچههایخوبامیریه

زکریاهاشمی چشمبازوگوشباز
فریباصدیقیم لیورا

شیواشکوری سالملندن
سپیدهزمانی اوروبروس
رئوفمرادی اثرانگشت
حسیندولتآبادی کبودان

حسیندولتآبادی خوناژدها
رضااغنمی مرداب

حسیندولتآبادی بادسرخ
حسیندولتآبادی چوبیندر

حسیندولتآبادی ایستگاهباستیل
سیامکهروی اشکهایتورنتو
سیامکهروی سرزمینجمیله
سیامکهروی گردابسیاه
سیامکهروی بویبهی

لیلیناهیدیآذر سیبرابچین

داستانبلند
علیاصغرراشدان خانهپدری

محمدعبدی پنجزن
بهنازباقری دهانشدگی

مجموعه داستان کوتاه
هادیطاهری قصصالحیوانات

آرشتهرانی انصرافازنقرهشویی
نازیعظیما جزیرهایها

خلیلنیکپور خب،یکچیزیبگویید!
هادیطاهری مجسمهسازفلورانس

حمیدفالحی حسنآباد
مهساعباسی نیالپرتوی

حسنحسام بعدازآنسالها
حسنحسام کارنامهاحیاء
هلیاحمزه روزچهلویکم

بهاربهروزگهر مردگانسرزمینیخزده
مژدهشبان درمنزنیزندگیمیکند
هادیکیکاووسی الفبایگورکنها

نوشابهامیری روزیکهمادرِسگشدم
سانانیکییوس هلناگذاشتورفت

بهراممرادی مردیآنوِرخیابانزیِردرخت
بهراممرادی خندهدرخانهیتنهایی

 دزفولی بوتول بیبی بنام دختری و خداحافظ گفت بخواهد بیآنکه زن آن
عزتگوشهگیر

مهکامهرحیمزاده روزیروزگاریرشت
رضانجفی داستانیبرایمردگان

رضامکوندی گردبیشه
لیالاورند کالغهایپایتخت

حامداحمدی ریچاردبراتیگاندرتهران
نگارغالمعلیپور پشتچشمانیخزده

فرامرزسیدآقایی امامنحرفاموتودلممیگفتم
نیلوفرشیدمهر دوزندرمیانهیپل

سعیدمنافی کافهدرخاورمیانه
رضااغنمی اشکهاینازی

فرزانهگلچین سیندرالبعدازنیمهشب
فریبامنتظرظهور سوت
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رمان

لیلیاعظمزنگنه،ترجمهیرضاپوراسماعیل افسونگر،ناباکوفوشادی
محمدحیاوی،ترجمهیعلیحسیننژاد خانهیسیاهان
محمدحیاوی،ترجمهیغسانحمدان سرایشابندر
اینگهبورکبایر،ترجمهیگلنازغبرایی پرندهشب

الیفشافاک،ترجمهیگلنازغبرایی حرامزادهیاستانبولی
سلیمحداد،ترجمهیفرزامکوهسار گوآپا

جیام.کوتسی،ترجمهیمحسنمینوخرد سودایی
گیدئونلوی،ترجمهیفرهادمهدوی مجازاتغزه

داستانبلند
دورتههانس،ترجمهیگلنازغبرایی آلتسلند

لیندا.دی.کرینو،ترجمهیمیم.دمادم زنتخممرغی
کالیوکاسلروجاستیناسکات،ترجمهیفریدهچاجی گنگستر

تاریخ پژوهش نقد و نظر
جاللایجادی جامعهشناسیآسیبهاودگرگونیهایجامعهیایران

برگردان:محمدرضا   است؟ منشأخیر آیادین بلر: توني و كریستوفرهیچنز
مردانیان

نینارإسبر،ترجمهیمحمدجواهرکالم گفتگوییبلندباآدونیس
صدریسعدی سوزنیسمرقندی

پرویز تروربهنام"خدا")نگاهیبهتروریسمحکومتیجمهوریاسالمیایران(
دستمالچی

ناهید   )13۵۷-1396( ایران در اجتماعی تحوالت و جنسیت عالی، آموزش
حسینی

جستارهاییجامعهشناختیدربارهیداستانامروزایران؛ازبامدادخمارتاتوکای
مهرککمالی آبی

احمد)سالم(خلفانی ازادبیاتتازندگی
رافائلای.لوپز-کورو؛برگردان: زندرون)نوشتاریروانکاوانهدربابزنانگی(

فرشتهمجیدیانی
زندربوفکور؛نگاهیبهنقشوکارکردزندربوفکوراثرجاودانهیصادق

ابراهیمبلوکی هدایت

یداهلل تندیسسگورجاوند)یکیازکهنترینزیورهایزرینسرزمینماایران(
رضوانی

پرویزدستمالچی نقدیبروالیتفقیهوقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
تیمورکوران؛مترجم:سیدمهدیمیرحسینی واگراییعمیقدرخاورمیانه

امامعلیرحمان نگاهیبهتاریخوتمدنآریایی
جاللایجادی بررسیتاریخی،هرمنوتیکوجامعهشناختیقرآن

کامیلاحمدی داستانشهرممنوعه)پژوهشیجامعدربابدگرباشاندرایران(
جاللایجادی نواندیشاندینی،روشنگرییاتاریکاندیشی

حسینآتشپرور شکلوساختداستانِیترانههایخیام
مهدییوسفی)میم.ئازا( رادیکالدهه۷0

اسدسیف دگرباشانجنسیدرادبیاتتبعیدایران
جوادپویان افسونزداییازافسانهها؛نقدومتنشناسیرمانهایمعاصرایران

مروریبرحمالتاسکندر،اعرابومغولبهایرانوسقوطسلسلههایهخامنشی،
گردآورنده:فریدونقاسمی ساسانیوخوارزمشاهی

آزاده  )مجموعهیمقاالت( ایران زنان ادبیات در فمینیستی ادبی نقد واکاوی
دواچی

نیلوفرُدهنی درهمسایگیمترجم)گفتوگوباسروشحبیبی(
س.سیفی سایههایسوشیانت)منجیگراییدرفرهنگخودی(

جایزه افغان برنده رحیمی، ادبیعتیق و آثارسینمایی )درباره وحقیقت ادبیات
نیلوفرُدهنی گنکور(

اسدسیف کتابیبرایکتابها
س.سیفی آیینهایروسپیگریوروسپیگریآیینی

محمدحسنحسینُبر ایرانواقوامش:جنبشملیبلوچ
چهرهایازشاه)زندگانی،ویژگیهایاخالقیوکشورداریمحمدرضاشاهپهلوی(

هوشنگعامری
الیزابتلونو،  غرورومبارزهیزنان)تاریخانجمنزنانفمینیستدرنروژاز1913(

ترجمهیمهدیاورند،متینباقرپور
بنفشهحجازی زنانمبارزایران،ازانقالبمشروطهتاانقالباسالمی

خسرودهدشتحیدری)دوتتسوذنجی( آنشیگائو،بودایپارسی
رضااغنمی)نقدوبررسیکتاب( کتابسنجچهارم

مسعودمیرشاهی)نقدادبی( جستارهادرزبانوتاریخفرهنگپارسی
علیرهنما خرافاتبهمثابهایدئولوژیدرسیاستایرانیانازمجلسیتااحمدینژاد
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مسعودمیرشاهی بانگنوروزیدرپردهواژهها

نسرینترابی)مجموعهمقاالت( نورمایلوسایهها
محمودکویر سرگذشتشعرپارسیازسنگتاچاپسنگی

ادبیات کالسیک 
مهدیمرعشی »قصهیسنجان«داستاِنقراِربهدیناِنبیقراردرهند

بهکوششباقرمؤمنی رسالهیککلمه)میرزایوسفمستشارالدوله(

هنر مدرن، نقاشی و عکس
رضارفیعیراد دلدادگانمدارچاپی؛مجموعهآثارپیسیبیمینیاتورآرت

شعر-داستانازالههرهرونیا؛نقاشیحبیبمرادی منظومهیناپیوندواله،گی
نجواعرفانی سفرایشتاربهدنیایزیرین

منصورمحمدی)مجموعهعکسازطبیعتکردستان( منآنجاپشتخورشیدم
مژنمظفری تازیانهبرباد

رضارفیعیراد ایناستبدنمنمجموعهآثارهنرمفهومی
کودک و نوجوان

خسروکیانراد؛تصویرگر:هاجرمرادی دالیوآیینهیرازآلود
نیلوفرُدهنی بیژنوشیرزخمی
فریباصدیقیم نابغهیکوچک
نرگسنمازکار لولووجوجو

آموزش
عیسیبازیار زندگیامندرکنارمیدانمین

نمایشنامه
شهرامرحیمیان فیلهاتنهامیمیرند)نمایشنامهایدرسهپرده(

گردآوریوترجمه:مازیارهنرخواه ادبیات،بازی،بدن:درجستجویفضاهایدرـبین
طنز فارسی

بهکوشش:هوشنگاسدی لبخندازپشتسیمخاردار)داستانکهایعلیرضارضایی(
بهانتخاب:کامیارشاپور،فرناز قلبمترانهیتکراراست)گزیدهیآثاِرپرویزشاپور(

تبریزی

خاطرات
ابوالفضلقاسمی درراهطوفان

مصطفیتراکمه اندیشهدرقفس
رضانیمرز رسول

هاشمروزی جنگوزندگی
میاندودنیا)خاطراتیازسهسالاسارتدرسلولهایانفرادیقرارگاهاشرف(

رضاگوران
عباسمنشیرودسری؛بهکوشِش منبهروشنیاندیشیدهام،منبهصبح...

بانوصابری
فرزانهجامعی گِذرعمر)خاطراتیکپرستار(
مهشیدجهانبخش هیدلممیخواهدبخوابم

فرشتهخلجهدایتی زخمهایبیالتیام)خاطراتفرشتههدایتی(
فرانکمستوفی آرزوهایکال)درسهجلد(

نوشابهامیری روزیکهپیرشدم
محمدخوشذوق ماال)دردوجلد(

سفرنامه
مرتضینگاهی ازَرمِیَجَمرات

ویلیشیرکلوند؛ترجمه:فرخندهنیکو،ناصرزراعتی بهسویَطَبس)19۵9(

کتاب های عربی
سبیدهزماني،ترجمها:عليحسیننجاد باربودا)مجموعةقصصقصیرة(

حمزهکوتی أحُدهمیفَكـُربماٍءأعمق

کتاب های کوردی
ڕاوێژی مژ  مجموعه اشعار کوروش هەمەخانی؛ برگردان: ئەرسەالن چەڵەبی
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