مجموعه داستان

فانوس خانهی دوست
و
طرحهای دیگر

ی.ک.شالی
فانوس خانهی دوست
چاپ اول :بهار 1379
ویرایش برای چاپ دوم :زمستان 1384
www.y-k-shali.com

فهرست

کالچی گاو
باغ همسایه
یارو
کفش تازه
سرکتاب
آنسوی دیوار
مشتقی
اضطرار
راب
مقرارت
لهلهی سگانه
سماع
فانوس خانهی دوست
نبوغ
قانونیها
جوکپوک
رمئو
حیرت
بیگانه
راهحل
سوراخ
بیپدرها
آخرین
کشک
حضرت سوار

2

خارج
دغدغه
بیسر
درخت

3

کالچیگاو

چند سال بود که دیگر نمیزایید .نوههایش را هم دیده بود ،اما
به تنهایی زندگی میکرد .با من و برادر کوچکم خیلی جور بود .هر
وقت پیشاش میرفتیم ،دست و سر و صورتمان را با مهربانی
میلیسید .اگر مدتی ما را نمیدید از بیقراری تمام روز را نعره می-
کشید.
همه "کالچیگاو" صدایش میکردیم .در واقع مادر دوم ما بود،
چون که ما همه ،به جز مادر و پدرم ،با خوردن شیرش بزرگ شده
بودیم.
او اولین گاوی بود که من توانسته بودم شیرش را بدوشم .حیوان
مهربان مرا که از ناشیگری دستپاچه بودم و میترسیدم لگدم بزند و
نگذارد شیردوشیدن را یادبگیرم ،به گرمی همیشه نگاهکرد .وقتی
بهسوی پستانهایش دست درازکردم با زبان سرم را لیسید.
لحظاتی بعد ثمرهی کارم را با غرور و خوشحالی به مادرم نشان
دادم.
مادرم خندان گفت:
«بارکهللا دخترم! تو دیگر بزرگ شدهای! حاال حتی میتوانی گاو را
بدوشی! آفرین! از این به بعد باید کمکم در فکر جهیزیهات باشم.
یکی دو سال دیگر سر و کلهی خواستگارهایت پیدا میشود!»
پدرم بچهها و نوههایش را یکی پس از دیگری فروخته بود .هر
وقت هم به یک دلیلی .بزرگترین بچهاش را که درست به شکل
خودش بود فروخت تا خرج دوا و درمان پای شکسته و چالقش بکند.
با فروش آخرینش هم رفت مشهد به زیارت حضرت غریب امام
رضا(ع) تا نذرش را بدهد ،شاید که پایش سالم شود .مادرم از او
خواسته بود که گوشت هیچکدامشان را نخرد و به خانه نیاورد .می-
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گفت مادرشان ،کالچی گاو ،گوشت بچههایش را بو میکشد و
گریهاش میگیرد.
زلزله وقتی آمد هم خانهی ما و هم طویلهی گاومان ویران شد.
مجبور شدیم تا ساختن و درست کردن سرپناه جدید توی خانهی
یکی از همسایهها زندگی کنیم .کالچیگاو هم با ما آمد و در طویله
همسایه با گاوهایش زندگی کرد.
با آمدن به خانهی جدید مشکل ما شروع شد .مادرم دایم از
پدرم میخواست که طویله و سرپناهی برای گاومان درست کند.
برعکس او ،پدرم میگفت که ساختن طویله برایش کلی قرض و
قوله اضافی بوجود میآورد ،از این گذشته کالچیگاو پیر و نازا شده
و دیگر به درد کاری نمیخورد ،به همین خاطر باید هر چه زودتر او را
به قصاب محله فروخت.
همهی ما ،بخصوص مصطفی ،برادر کوچکم ،از شنیدن این حرف
پدرم خیلی غمگین شدیم .مگر میشد کالچیگاو را فروخت؟!
مادرم او را از پدر و مادر خدابیامرزش جزو جهیزیهاش گرفته بود و با
خود به خانهی بخت آورده بود .حیوان بیچاره با تمام روزگار خانواده،
با همهی غمها و شادیهایش آشنایی داشت .همهی ما نیز با او
خوگرفته بودیم .او اصال ً پارهای از زندگی ما بود .حاال او را میدادیم
به دست قصاب؟!
«مصطفی ،چرا نمیروی مدرسه؟ دیرت میشود آ!»
«نمیخواهم بروم مدرسه .میترسم مشتهقلی قصاب بیاید
کالچیگاوم را ببرد».
«اَجی ،ببین مصطفی چی میگوید!»
«چی شده ،پسرم؟ چرا لباس مدرسهات را هنوز نپوشیدهای؟!»
مصطفی زد زیر گریه .من علتش را برای مادرم توضیح دادم .او
برادرم را آرام کرد و قولداد که کالچیگاوش را هرگز نخواهد
فروخت .مصطفی مردد ،ولی دلگرم از قول مادر ،لباسش را پوشید
و به سوی مدرسه دوید.
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بالأخره یکی-دو هفته بعد ،روزی پدرم به همراه قصاب محله به
خانه برگشت .مادرم آنقدر غمگین و عصبانی بود که توی اتاق
نشست و حتی برای سالم و احوالپرسی با مرد قصاب هم بیرون
نرفت .پدرم صدایم کرد و از من خواست تا افسار کالچیگاو را در
دست بگیرم.
مشتهقلی در حالیکه به دندههای حیوان اشاره میکرد گفت که
خیلی پیر و الغر است و به درد قصابی نمیخورد .با هم سر قیمت
چانه زدند .بعد از آنکه به توافق رسیدند ،پدرم اسکناسها را با دقت
شمرد و به من گفت که حیوان را با افسارش تحویل صاحبش بدهم.
از ترس آنکه خیال نکنند هنوز دختربچهی خردسالی بیش نیستم،
اشکهایم را که داشت روی گونههایم میلغزید سریع پاک کردم.
بیآنکه به کالچیگاو بیچاره نگاه کنم ،به چشمان قصاب زل زدم و
افسار حیوان را به او سپردم .مشتهقلی اسکناسی بعنوان
"الفندسری" به من داد .سعی کردم با خیال خوشحال کردن
مصطفی بوسیلهی آن پول ،غمی را که با از دستدادن کالچیگاو
در دلم داشت خانه میکرد فراموش کنم.
مصطفی وقتی برای ناهار از مدرسه به خانه برگشت با دیدن
اسکناسی که تحویلش داده بودم اول خیلی ذوق کرد ،اما وقتی از
جریان فروش کالچی گاو باخبر شد ،آن را گریهکنان تکهتکه کرد،
قطعه چوبی برداشت و تهدیدکنان به طرفم آمد که چرا گذاشتم
مشتهقلی قصاب کالچیگاوش را از خانهی ما ببرد.
وقتی دستش به من نرسید ،مدتی روی زمین غلت و واغلت زد
و به شیون و زاری پرداخت .مادرم به سراغش رفت و سعی کرد
آرامش کند .اما مصطفی عوض آرامشدن از جایش برخاست و
ناسزاگویان به طرف بازار محله دوید.
دیری نگذشت که پدرم با گونیای در یک دست و در دست
دیگرش دستهای مهار شدهی مصطفی ،عصبانی و خشمگین به
خانه برگشت .وسط راه اتفاقی او را دیده بود .با کتک مجبورش
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کرده بود که صدایش را ببرد ،به قصاب فحش ندهد ،گریه نکند و مثل
بچهی آدم با او به خانه بیاید.
طفلکی ،برادر کوچک بیچارهام ،در گوشهی اتاق ترسیده و
غمگین کزکرد!
پدرم از من خواست تا تشتی برایش بیاورم .تشت را وقتی
جلویش گذاشتم ،از داخل گونی سر کالچیگاو خدابیامرز را درآورد و
توی تشت گذاشت.
مادرم سعی کرد خود را با آتش بخاری هیزمی سرگرم کند و
چیزی نگوید .چشمم به چشمهای معصوم حیوان افتاد .هنوز باز بود
و مثل همیشه مهربان نگاهم میکرد .شرشر اشک روی گونههایم
لغزید .ناخودآگاه سرم را به طرف مصطفی برگرداندم .او نیز به
چشمهای مهربان مرحوم کالچیگاو زل زده بود و بیآنکه گریه کند
یا که صدایی از او برآید ،لبانش متشنج تکانتکان میخورد.
به فرمان پدرم که داشت با دقت تکههای گوشت را از سر و
صورت حیوان میبرید ،به سراغ سیخ کباب رفتم .در همان موقع
حس کردم که مصطفی نیز بیصدا دنبال من از اتاق خارج میشود.
سر سفرهی ناهار برادر کوچکم حاضر نشد .مادرم نیز از غصه لب
به غذا نزد.
بعد از ناهار فکرکردیم که مصطفی طبق معمول به مدرسه رفته
است .عصر برادرم سر موقع به خانه برنگشت .سراغش را از بچه-
های همکالسیاش گرفتیم .کسی او را بعد از ظهر در مدرسه
ندیده بود.
نگرانیها و بیتابیهای مادرم باالگرفت .رفت خانهی مشتهقلی
قصاب ،شاید که برادرم آنجا رفته باشد .اما او انگار آب شده و در
زمین فرو رفته بود.
با تاریک شدن هوا پدرم از سر بازار محله به خانه برگشت .ابتدا
نخواست باورکند که مصطفی غیبش زده است ،ولی وقتی مادرم را
دید که گریهکنان به جستجوی برادرم به طرف صحرا و جنگل اطراف
خانهی ما میرود ،او هم نگرانیاش گل کرد.
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تعدادی از مردان همسایه نیز فانوس به دست با ما همراه شده
بودند .یکی از آنها میگفت که قبل از تاریکشدن هوا صدای
مصطفی را در جنگل شنیده که کالچیگاو را "اویی" میزده است.

توضیحات:
کالچی گاو :گاو ابلق ،گاو دورنگ
اجی :مادر
مشته:مشهدی
الفندسری :مبلغ ناچیزی که خریدار هنگام تحویل چهارپا از دست
کوچکترین عضو خانواده به او میدهد.
اوییزدن :آوازدادن ،صدا کردن ،با صدایی بلند به نام خواندن
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باغ همسایه

یک
سه درخت ازگیل پر شاخ و بال در محوطهی خانهشان وجود
داشت .زیر سایهی هر کدام از آنها گاوی گرسنه و الغر بسته شده
بود که در گرگومیش صبح با نعرههایشان او را از خواب شیرین
صبحگاه تابستانی بیدار میکردند .با شنیدن نخستین نعرهی آنها
در رختخوابش غلتی میزد و در حالیکه سعی میکرد نشنیدهشان
بگیرد دوباره چشمهایش را میبست.
«مع! مع! گرسنهمان است ،حسن! گرسنه! مع! مع! بیا ما را ببر
صحرا! مع! مع! علف! مع! حسن! مع! گرسنه! گرسنه! حسن
نخواب! حسن! مع! مع! حسن! مع!»...
صدای ملتمس گاوها در گوشهایش میپیچید .عذاب وجدان
نمیگذاشت خوابش ببرد .بیمیل بلند میشد .از سطل
پالستیکی" ،بیدره" ،به کف دستش آب میریخت ،خواب را با
خنکی دلپذیر آب از چشمها میشست .و با سرکشیدن پیالهای
شیر گرم که مادر جلویش میگذاشت ،به طرف گاوها میرفت.
هر یک از گاوها در مهار طنابی که یک سرش به تنهی درخت و
سر دیگرش به دور گردنشان بسته شده بود ،قدمی به سویش
میآمدند و با طنینی مالیمتر از پیش دوباره نعره میکردند .وقتی
طنابها را از تنهی درخت باز میکرد ،گاوهای گرسنه شتابان به
طرف صحرا میدویدند.
قطعه چوب کوچکی را در حوالی هر گاو که با ولع به چریدن
علفهای کوتاه و نایاب و تازه چریدهشدهی صحرا مشغول بود ،در
زمین فرو میبرد ،با قطعه چوب قطورتر دیگری روی آن پیدرپی چند
ضربه میکوبید تا محکم و سفت در زمین بنشیند .بعد انتهای طناب
را دور آن قالب میکرد تا گاوها در مهار آن گاهی نیم و گاهی تمام
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روز را در همان محدوده بسر برند و به طرف مزارع برنج مردم نروند.
با پایان کار لبخند ترحمآمیزی نصیب آنها میکرد و میگفت:
«من را ببخشید! چراگاه بهتری پیدا نمیشود .گرسنگی را باید یک
جوری تحمل کرد .میروم ببینم کجا میتوانم برایتان علف پیداکنم».
"داره" و گونی بزرگی برمیداشت .به طرف مزارع میرفت.
ساعاتی بعد با گونی پر علفی بر گرده هنهنکنان به خانه بر می-
گشت .گونی را خالی میکرد .با عجله به درخت به ،انجیر یا زردآلو
پناه میبرد .اگر میوهای بر شاخهشان بود با آن گرسنگیاش را رفع
میکرد ،وگرنه بدون اجازه مادر به جالیز کوچک خیار سرک می-
کشید و سعی میکرد به ترتیبی سیر شود؛ چرا که معموال ً
تابستان در خانه آنها سفرهی صبحانهای پهن نمیشد.
«طاهر! آهای ...طاهر!»
«طاهر! بیدارشو ،مادر! حسن دارد تو را صدا میزند .او رفته
گاوهایشان را توی صحرا بسته ،یک کیسه علف هم بریده آورده
خانه ،ولی تو هنوز خوابی! پاشو ،پسرم! پاشو!»
طاهر ،دوست همسایهی حسن ،با صدای او و مادرش از خواب
بیدار میشد .از ایوان خانه جواب میداد:
«هنوز برنامهی کودکان شروع نشده ،حسن! صبرکن صبحانه بخورم
میآیم».
لحظاتی بعد طاهر با رادیوی ترانزیستوری کوچکی که پدرش از
شهر برایش هدیه آورده بود در دست ،به قرارگاه همیشگی و محل
شنای روزانهشان میآمد .با هم کنار رودخانه مینشستند و با
عالقه و هیجان به برنامهی کودکان و نوجوانان رادیو گوش میدادند
تا ادامهی داستانی را که دیروز شنیده بودند دنبال کنند.
دو
طاهر پدرش یک بار به زیارت خانهی خدا در مکه رفته بود ،در قم
خانهای داشت و اکثر اوقاتش را آنجا با زن دوم و جوانش سرگرم
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زیارت و عبادت و دکانداری بود .آنها هم چندین رأس گاو داشتند ،اما
باغ و محوطهی خانهشان آنقدر وسیع بود که طاهر مجبور نباشد
مثل حسن گاوها را در صحرا ببندد و روزانه به هر جانکندنی که
شده دو گونی علف از مزرعه برایشان تهیه کند .از این گذشته تمام
امورات خانه را شوهرخواهرش انجام میداد.
«طاهر ،بیا با رادیوات برویم علف ببریم!»
«ولکن ،حسن! آن دفعه که با تو آمدم ،شبش شوهرخواهرم به
مادرم گفت که من و تو از "مرز" مردم علف دزدیدیم .مادرم کلی
دعوایم کرد .گفت که هر وقت پدرم برگشت خانه ،جریان را برایش
تعریف میکند .تو که پدرم را نمی شناسی .اگر کمربندش را در
بیاورد تمام جان آدم سیاه میشود! مادرم مثل مادر تو نیست که
هر وقت پدرت خواست کتکات بزند مداخله کند و جلویش را بگیرد.
میگوید این کتکخوریها بهتر از آن است که آدم آن دنیا به خاطر
دزدی برود توی آتش جهنم».
«اَاَههه ،علفبری که دزدی نیست! بیا! جان خودم این دفعه میرویم
سر بیجار خودمان!»
«نه ،نمیشود .موقع ظهر با شوهرخواهرم باید بروم باغمان را
بپاییم .مادرم میگوید که هندوانهها و بادمجانهای ما رسیدهاند و
دزد میرود سراغشان!»
«پس ،موقع ظهر دیگر نمیآیی اینجا "آبتنی"؟!»
«چرا ،میآیم .ولی ...ولی باید یکجوری از دست شوهرخواهرم در
بروم .میدانی ...نمیفهمم چرا همیشه سعی میکند که من و تو
با هم نگردیم؟!»
«معلوم است .میانهاش با پدرم خوب نیست .پدرم وقتی اینجا بود
نمازنمیخواند و به مسجد نمیرفت و مثل او زیر کون مال نمی-
نشست .طرف ،شوهرخواهرت ،به نظر میرسد خیلی خشکه
مقدس باشد!»
«میگوید که پدرت توی شهر هر چه پول در میآورد را صرف عرق-
خوری و عیاشی میکند»...
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«غلط میکند! پدرم هنوز تمام پولش را میدهد برای قرضی که
قبال ً خرج دوا و درمان خواهر خدابیامرزم کرده بود .این ازگل خودش
اینکاره است .همه مردم میدانند که نمازخوانی و مقدسبازیش
تنها به خاطر ثروت پدرت است».
«ولش کنیم!»
«هه! شوهرخواهرت اگر آنموقع که برای درمان خواهرم به پول
احتیاج داشتیم ،به ما یک مقدار قرض میداد ،خواهرم نمیمرد.
دکتر میگفت او را بایستی زودتر میبردیم پیشش»...
«بس است ،بابا! تو هم دیگر نمیخواهد او را مقصر مرگ خواهرت
بدانی! خدا خودش اینجوری خواست».
«چی؟ خدا خودش اینجوری خواست؟! کدام خدا؟ من خواهر آن
خدای ظالمی را گاییدم که خواهر بیچارهام را جوانمرگ کرد!»
«نچ!نچ!نچ! به خدا فحش نده ،دیوانه! زبانت را گاز بگیر!»
«من که به خود خدا فحش نمیدهم»...
«اینجوری در مورد خدا حرفزدن گناه دارد .به هر حال ،یکبار دیدی
خدا تو را هم مریض کرد و»...
«و من را هم مثل خواهرم کشت ،ها؟!»
«نه ،خدا نکند! گوش شیطان کر!»
«غصهاش را نخور .بگذار بکشد .خدایی که بچهی مردم را میکشد،
چون پدر و مادرش پول ندارند به موقع ببرندش دکتر ،دیگر خدا
نیست .حتماَ شیطان است .من باید بروم یک کیسهی دیگر هم
علف ببرم .تا برگردم هوا حسابی داغ است و میتوانیم آبتنی
کنیم».
«وایستا! وایستا! چرا اخمکردهای؟ اگر قبل از نهار برگردی ،من هم
میآیم»...
وقتی از مزرعه برگشتند مدتی با هم در رودخانه به شنا و آب-
بازی پرداختند .بعد برای صرف نهار هر کس به خانهی خود رفت.

12

اما در خانهی حسن از چند روز پیش برنج خوراکی تمام شده بود
و سفرهی نهاری پهن نمیشد .به همین خاطر گونیاش را
برداشت و با تنی بیرمق و ناتوان از گرسنگی به طرف باغ پر
محصول همسایه که در اطراف صحرا بین دو نهر قرارداشت،
شتافت.
باغ با انبوه بوتههای پر خار تمشک پرچین شده بود .از روی تنه-
ی درختی که به عنوان پل روی دو لبهی نهر بین جادهی مالرو و باغ
قرار داده بودند ،گذشت .با نگاه به بادمجانها هیجانی آمیخته با
ترس به سراغش آمد .شکمش از گرسنگی همچنان غرغر میکرد.
در حالیکه بادمجانهای خوشرنگ و جذاب را با اشتیاق از نظر می-
گذراند ،بیاختیار روی زمین خم شد .مایهی زردرنگ و بدمزهای از
معدهاش باال آمد .بیصدا قی کرد .وقتی خواست برخیزد ،دید که
سرش گیج میرود و همه چیز اطراف دارد دورش چرخ میزند.
لحظهای ایستاد .با آرام شدن معدهاش ،به سراغ بادمجانها رفت.
هنوز کیسهاش را کامال ً پر نکرده بود که صدای گفتگوی دو نفر به
گوشاش رسید .صداهایی را که به باغ نزدیک میشدند ،شناخت.
غافلگیر شد .طاهر و شوهرخواهرش نمیبایست اینقدر زود برای
نگهبانی به باغ میآمدند .همین چند لحظه پیش طاهر از او جدا
شده و برای نهار رفته بود .حاال آنها میباییست مثل همیشه سر
سفرهی نهار نشسته باشند.
سراسیمه خواست از راهی که آمده بود پا به فرار بگذارد .اما
آنها آن طرف پل چوبی سر راهش بودند.
«دیگر راهی نیست .راهی نیست .وای...گیرافتادهام! گیرافتادهام!
خدایا ،غلطکردم فحشت دادم! گه خوردم! نجاتم بده! نباید من را
اینجا ببینند! شوهرخواهرش رسوایم میکند .رفاقت ما را به هم
میزند .خدایا ،چه کار کنم؟ مادر و خواهرهایم گرسنهاند .جانم را از
من بگیر! خالصم کن! نجاتم بده! یک راهی ...یک راهی نشانم بده
بیمروت! رسیدند».
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باغ بین دو نهر با بوتههای پرخار تمشک محصور بود .هیچ راه
گریزی وجود نداشت ،مگر آنکه از البالی صعبالعبور خارهای
تمشک خود را به نهر روبرویی میرساند.
«به جهنم! هر چه میخواهد بشود!»...
گونی حاوی بادمجانها را بعنوان سپر جلوی خود گرفت و از
البالی خارها به درون نهر شیرجه زد .با پریدن او در آب ،صدای
صاحبان باغ که به سویش میدویدند به گوشاش رسید:
«دزد! دزد! آهای دزد!»
«نمیتوانی فرارکنی! خودت را به کشتن نده! وایستا ببینم کی
هستی!»
«مادرجنده را ببین ،چه جان سگی دارد! از بین این همه خار
دررفته! طاهر بدو برویم آن طرف نهر شاید گیرش آوردیم»...

سه
مادر و دو خواهرش داشتند با چشمهایی پر اشک خارها را از
جان مجروحش بیرون میآوردند .حسن که سراسر تنش زخمی و
خونی بود ،با دیدن بادمجانها که توی ماهیتابه جلزوولز میکردند،
لبخند مغرور و رضایتمندی بر لب آورد ،آب دهانش را قورت داد و درد
را از یاد برد.
ساعاتی بعد طاهر به سراغش رفت ،اما او را در خانه نیافت.
غروبدم نیز به سراغش رفت .فردا و چند روز دیگر نیز با رادیواش
برای گوش دادن به برنامهی محبوبشان او را جست؛ اما همیشه
از خانوادهاش میشنید که حسن برای انجام کاری نزد خالهاش به
ده همسایه رفته است.
«چرا واقعیتش را به من نمیگویید که حسن چهاش شده؟»
«وهللا رفته پیش خالهام».
«اَخ ...قسم نخور! همهتان همیشه همین را میگویید .حتماً یک
اتفاقی برای حسن افتاده .من خیلی نگرانش هستم .دیروز رفتم
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خانهی خالهات .میگفت حسن از خیلی وقت پیش به خانهشان
سر نزده».
مجبور شد از مخفیکردن خود دست بردارد ،چرا که میدید
خانوادهاش دیگر نمیتواند دلیل قانع کنندهای برای غیبت او بتراشد.
کالفه و عاصی از اتاق بیرون آمد:
«چیه ،طاهر؟ چه کارم داری؟»
«حسن! ...تو ...تو ...صورتت چرا اینجوری»...
«بیا جلوتر خوب نگاهم کن! ...ببین تو و آن شوهرخواهر ازگلت چه
جوری دزد میگیرید!»
«آخ ...پس ،آن روز تو بودی! چرا به من نگفتی دیوانه؟! ببین برای
چهارتا بادمجان بیارزش چه بالیی سر خودت آوردهای!»
«برو! دیگر سراغم نیا! همه چیز را هم برای مادر و شوهرخواهر
مقدست تعریف کن! بگو که حق با آنهاست .من آدم خوبی نیستم.
توی این دنیا اینجوری زخمیام ،آن دنیا هم یک راست میروم
جهنم میسوزم ...من خواهر هر که جهنم را درست کرده ،گاییدم!
خواهر بادمجان را ....خواهر گرسنگی را»...
طاهر از شرم و خشم و پریشانی تاب نیاورد و نتوانست بیش از
آن برابر دوست زخمی و گریانش بایستد .از نگاهش گریخت .به
خانه رفت .بیآنکه به مادر یا شوهرخواهرش چیزی بگوید داسی
برداشت و خشمگین به سوی باغ به راه افتاد.

توضیحات:
بیدره :سطل
داره :نوعی داس مخصوص درو برنج
مرز :کرت
آبتنی :شنا
بیجار :مزرعهی برنج
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یارو

یک
مهوش و منوچهر به تنهایی اجاق خانهی سرد و کاهگلیشان
را گرم نگه میداشتند .حمید و مهری هنوز کوچکتر از آن بودند که با
آنها همراه شوند و به خانه ما بیایند تا با مهلقا و من برای جمعکردن
هیزم به صحرا و جنگل برویم.
مهری نه سالش بود .مهلقا و مهوش چهارده-پانزده .من و
منوچهر یازده سال داشتیم .حمید اگر چه میتوانست روی پاهایش
بایستد و راه برود ،اما هنوز از پستان مادرش شیر میخورد.
من و منوچهر به دوقلوها میمانستیم .شاید اگر مادرهایمان
یکی بودند ،واقعاً هم دوقلو بودیم ،چرا که تاریخ تولدمان یکی بود.
یعنی مأمور ادارهی ثبت احوال برای هر دو نفرمان یک تاریخ تولد
نوشته بود .در آبادی ما تاریخ تولد آدمها در شناسنامهشان معموال ً
مطابق با تاریخ ورود مأمورین صادر میشد.
با اینهمه منوچهر هم قدش از من بزرگتر بود و هم دستها و
بازوهایش.
مهوش نامزد داشت .یعنی خانوادهی دایی او برایش یک
روسری و انگشتر و مقداری شیرینی و چیزهای دیگر آورده بودند و
او را برای پسرشان که در خدمت سربازی بسر میبرد ،نامزدکرده
بودند؛ به اصطالح خودمان او را "دستمال ،انگشتر" نشانده بودند.
مهلقا توی نوبت بود ،چون جمیله ،خواهر بزرگترم ،هنوز عروسی
نکرده بود.
مهوش و مهلقا همیشه به رفتار من و منوچهر میخندیدند .بین
من و او دایم اختالف و ناسازگاری وجود داشت؛ با این وجود ما آنقدر
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به همدیگر عادت کرده بودیم که حتی یک روز را هم بدون دیدن
یکدیگر نمیتوانستیم سرکنیم.
در جنگل ،موقع جمعکردن هیزم ،گاهی اوقات درست وقتیکه
من شاخهی خشکیده و شکستهی درختی را میدیدم و به طرفش
میرفتم ،دستهای بزرگ منوچهر ناگهان از پشت سرم دراز می-
شد و آن را زودتر از من میقاپید .من هم امان نمیدادم ،به شاخه
مثل کنه میچسبیدم و آن را به طرف خودم میکشیدم .و به این
ترتیب دعوا و کلنجار ما شروع میشد:
«ولش کن! این هیمه مال من است .من اول پیدایش کردم».
«تو خودت ولش کن! من زودتر از تو آن را دیده بودم».
«دروغ میگویی .ولش کن!»
«میگویم که این هیمه مال من است! یاال تو ولش کن!»
«به زور نمیتوانی از من بگیری».
«زور نمیگویم .به خدا قبال ً که از اینجا رد میشدیم از درخت
خواستم که این شاخهاش را برایم بیندازد پایین .حاال که افتاده ،مال
من است خو!»
«ولش کن! با این دروغها نمیتوانی هیمه را برداری!»
«به خدا دروغ نمیگویم هیمه که قحط نیست .برو یکی دیگر
پیداکن!»
«تو خودت چرا نمی روی یک هیمهی دیگر پیدا کنی؟»
معموال ً بعد از مدتی کلنجار هیزم بین همدیگر تقسیم میشد،
وگرنه کارمان به جاهایی باریکتر میکشید و با هم قهرمیکردیم و
"یارو"بازی شروع می شد.
اگر با هم کنار نمی آمدیم و یکی از دیگری به شدت عصبانی
بود ،فوراً اعالم قهری میکرد .مراسم قهری میتوانست حتی چند
هفته هم طول بکشد؛ با این تفاوت که با قهری بزرگترها هیچ
شباهتی نداشت .کامال ً برعکس آنها ،باز با هم رفتوآمد میکردیم،
به بازی و هیزمجمعکنی میرفتیم ،فقط اسم همدیگر را به زبان
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نمیآوردیم .به جای آن از کلمهی"یارو" استفاده میکردیم و طرف
مقابل را در حالت سوم شخص مفرد صدا میزدیم.
قهری ما میبایست کامال ً رسمی پایان میگرفت .تنها طرفی
که با دیگری اعالم قهری کرده بود حق داشت پیشنهاد آشتی
بدهد .در غیر این صورت خواری و ضعف تلقی میشد .البته این
قهریها غالباً طولی نمیکشیدند ،چونکه ممکن بود طرف شروع-
کننده در همان روز اول طبق عادت همیشگی و یا شاید تعمداً از
روی پشیمانی ،نام دیگری را بر زبان بیآورد .آنوقت مراسم آشتی
میبایست به جا آورده میشد:
«به یارو بگو با هم آشتی میکنیم؟»
«چرا نه .من که با یارو قهر نکردم .یارو خودش شروع کرد».
«خو ،یارو بیاید با من آشتی کند! هر چی بین ما پیش آمده را
فراموش کنیم! من با او دیگر قهر نیستم».
«من هم همینطور».
«دست بدهیم!»...
با دست دادن به یکدیگر و از سرگیری آشتی و روابط معمولی،
آن روز بیشتر از گذشته نام همدیگر را بر زبان میآوردیم ،با هم
خوشرفتاری و مهربانی میکردیم تا کدورت قبلی هر چه زودتر از
خاطرمان زدوده شود .اگر این مراسم هنگام جمعکردن هیزم انجام
میگرفت ،تمام هیمههایمان را با هم برابر تقسیم میکردیم.
مهلقا و مهوش که تا بهحال در اینجور مواقع بیمداخله
تماشامان میکردند ،ناگهان از خوشحالی هرهر میخندیدند.
دو
پدر منوچهر پیر و شکسته بود و تریاک میکشید .نه ،شاید پیر
نبود بلکه غم و غصهی زندگی او را به این روز انداخته بود؛ چون
برادر بزرگ منوچهر را یک روز برده بودند سربازی .بعد از مدتی او را
توی جعبهای درازکش برگردانده بودند به آبادی و گفته بودند موقع
شنا غرق شده است .مردم روی جسدش آثاری از زخم و ضربه-

18

خوردگی دیده بودند .میگفتند که حتماً فرماندهاش او را کشته
است ،چون او جوان مغروری بود و هرگز زیر بار حرف زور نمیرفت.
برادر دیگر منوچهر که پنج کالس سواد داشت ،وقتیکه ژاندارمها
برای سربازگیری به آبادی ما آمدند ،از ترس دچارشدن به سرنوشت
برادر کشته شدهاش فرارکرده و توی شهر قایم شده بود .هیچ کس
از محل زندگی او خبر نداشت.
آنوقتها همه از "اصالحات ارضی" حرف میزدند .چیزی که ما
از آن سر در نمیآوردیم .اما ارباب و مباشر فلنگشان را بسته بودند
و پدرهایمان حاال دیگر سالیانه به بانک و دولت پول میدادند و
امیدوار بودند بزودی مالک زمین خودشان بشوند.
در این گیرودار صاحب زمین شدن ،اکثر اهالی یکهو به مرد
پولداری به نام "صقل" بدهکار شده بودند .راستش را اگر بخواهید،
اصال ً کسی ملتفت نمیشد چطوری؟ ولی ناگهان آدم میشنید
که فالنی هم پیش "صقل" قرض باالآورده است .دیری نمیگذشت
که صقل با ژاندارم به آبادی میآمد و ترس در دل خیلیها خانه
میکرد.
آدم بسیار خشنی به نظر میرسید این صقل .صورتی آبله
گرفته ،دهانی گشاد ،دندانهای طالیی ،گردنی کوتاه و کلفت ،و یک
شکم خیلی گنده داشت .من او را تنها یکبار با چشم خودم دیده
بودم .از او چنان وحشت داشتم که هرگز در جستجوی دانستن و
درست نوشتن نامش برنیامدم و هنوز هم به درستی نمیدانم که
آن را با کدام حرف مینویسند؛ صقل ،ثقل و یا سقل ،سغل،
صغل...؟
پدرم قبل از آنکه برای کار به شهر برود و ما را تنها بگذارد ،به
صقل بدهکار شده بود .هر وقت او با ژاندارمها به خانهی ما میآمد،
پدرم یا به پشت بام خانهمان میرفت و قایم میشد ،یا راه جنگل
پیش میگرفت .تا آنها از ده ما نمیرفتند ،به خانه بر نمیگشت.
یکبار آنها چنان بیموقع و سرزده آمدند که فرار برای پدرم به هیچ
وجه ممکن نبود .او مرا باالی سرش بلند کرد و تهدیدکنان دادکشید:
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«صقل! نمیخواهم سرم را بتراشند و ببرندم زندان .شکایتت را
پس بگیر و امنیهها را از اینجا ببر! گاوها و اسبم را میفروشم و
نصف قرضت را بهات میدهم .بقیه بماند سر محصول .وگرنه این
بچه را میکوبم زمین و خونش میافتد به گردن تو!»

سه
چند روزی بود که منوچهر و مهوش به خانهی ما نمیآمدند تا به
اتفاق هم به جنگل برویم .اول فکر میکردم شاید یکی از آنها
مریض شده باشد ،و فردایش دوباره خواهند آمد .اما غیبت
مجددشان مجبورم کرد به سراغ آنها بروم.
راستش را اگر بخواهید دلم اصال ً نمیخواست بروم طرف خانهی
آنها .چرا که از چندی پیش با منوچهر قهرکرده بودم و شرم داشتم
با رفتنم از او اینقدر زود طلب آشتی کنم .چنین کاری معموال ً ضعف
به حساب میآمد .اما تأخیر طوالنی آنها هرگز سابقه نداشت .به
همین خاطر نگران بودم.
سر جاده ،روبروی خانهی آنها ایستادم و "یارو!...یارو! اوهوی
یارو! "...صدا زدم .اما نه منوچهر از خانه بیرون آمد ،و نه هیچ کس
دیگر .مهوش و مهری را صدا زدم .باز کسی جوابم نداد .تا اینکه زن
همسایهی آنها به طرفم آمد و با انگشت به خط سفیدی که با گچ
دور محوطهی خانهی آنها کشیدهشده بود ،اشارهکرد و نگران گفت:
«صقل برای آنها تأمین آورده! چون نمیتوانستند بدهکاریشان را
پس بدهند .از خانه رانده شدهاند»...
«تأمین دیگر چی است ،زن دایی؟»
«به این خط سفید نگاه کن ...بهاش می گویند تأمین .در خانه را
هم مهر و موم کردهاند .هیچکس حق ندارد برود توی خانهشان.
امنیهها اینجوری دستور دادند».
«خو ،زن دایی ،حاال آنها شبها کجا میخوابند؟»
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«سر پدر منوچهر را تراشیدند و بردنش زندان .صقل گفت که سپرده
آنجا توی کونش تخممرغ داغ فروکنند .دایی منوچهر آمد و همهی
آنها را برد خانهی خودش»...

چهار
مدتی بعد پدر منوچهر با سری تراشیده باألخره به آبادی آمد و
همه به خانهشان برگشتند .در آبادی شایعه شده بود که یک آدم
خیر و مسلمان واقعی به داد پدر منوچهر رسیده و بدهکاریش را به
صقل پس داده است .مادرم میگفت حتما این کار برادر فراری
منوچهر است.
اما مهوش و منوچهر باز هم پیش ما نیامدند .مهلقا اصرارداشت
که بدون آنها به جنگل برویم .گفتم:
«صبرکن بروم خانهشان ،شاید امروز آمدند!»
«بیا من و تو تنهایی برویم .آنها دیگر هیمه احتیاج ندارند».
«چرا آخر؟! خیلی وقت است که نیامدهاند .هیمههای ذخیرهشان
دیگر حاال حتماً تمام شده .بیهیمه سردشان میشود .من می-
خواهم اول بروم خانهی آنها .اگر نیامدند ،بعد با هم میرویم .خو؟»
«من یک چیزی میدانم وقتی میگویم ولشان کن .بیا برویم! تو
که با منوچهر قهری .خجالت نمیکشی بروی صدایش کنی؟»
«اَخخ ،مهلقا بس کن! این به آن چه ربطی دارد؟»
داشتم از خانه بیرون میرفتم که خواهرم خود را به من رساند و
اصرارکنان گفت:
«میگویم نرو! حرفم را گوش کن!»
«چرا آخر؟!»
«برای آنها اتفاقی افتاده!»
«اتفاق؟! چه اتفاقی؟!»
«هیچی .سرشان خیلی شلوغ است .بیا برویم دیرمان میشود!»
«مهلقا ،بگو خو چی پیش آمده؟!»
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«هیچی .مهری شوهرکرده .منوچهر را هم بستهاند توی طویله».
«چی چی؟! مهری شوهرکرده؟! منوچهر را بستهاند توی طویله؟!»
«آره ،خو .مگر کری؟»
«خر نشو ،مهلقا! این چه حرفهایی است که از خودت درمی-
آوری؟»
«از خودم درنیاوردم .بیا برویم!»
«شاید منظورت این است که مهوش شوهرکرده و منوچهر با او رفته
خانهی داییاش؟»
«حاال هر جوری میخواهی فکرکن .بیا دیگر!»
«صبرکن! صبرکن ببینم ،مهلقا! اگر مهوش عروسی کرده باشد،
تمام آبادی خبر میشد که؟!»
«بیا برویم! وگرنه شب میشود».
بیاعتنا به مهلقا به طرف خانهی منوچهر دویدم .جلوی خانه-
شان ایستادم و بارها "یارو! یارو!" صدایش کردم .کسی جوابم نداد.
به ناچار وارد حیاط خانهشان شدم و اینبار اسمش را صدا زدم.
باألخره مادرش یک لنگهی در اتاق را بازکرد ،بیرون آمد و با
ترشرویی گفت:
«برو خانه ،ریکه! منوچهر خانه نیست!»
از ترس نتوانستم حرفیبزنم .عقبعقب حرکتکردم و از
محوطهی خانهشان خارج شدم .همان موقع حمید به دو از اتاق
بیرون آمد و خود را به دامن مادرش چسباند .پشت سرش مهوش
به آنها پیوست .با دیدن او جرأتگرفتم و گفتم:
«مهوش ،مهلقا میگوید نمیآیی برویم"هیمهوارجنی"؟»
«نه .ما هیمه را میخواهیم چه کار؟!»
مهوش آن مهوش قبلی نبود .انگار بغضی به گلویش چنگ
انداخته بود و از غصهی چیزی میخواست گریه کند.
«منوچهر چی؟ چرا او پیش من نمیآید»...
قبل از آنکه به حرفم خاتمه بدهم ،مادرش سرم فریادکشید:
«جن فری! مگر نگفتم گورت را گم کن؟»

22

ترسیدم از پله بیاید پایین و دنبالم کند .در حالیکه پا به فرار می-
گذاشتم ،گفتم:
«به منوچهر بگو که دیگر با او قهر نیستم ،خو! بگو بیاید خانهی ما
با هم بازیکنیم ،خو!»
هنوز از خانهی آنها کامال ً دور نشده بودم که فکری به خاطرم
رسید .دیگر احتیاج نبود از خواهر و مادر بداخالق منوچهر سراغش
را بگیرم .به دور از چشم آنها ،پاورچین پاورچین به سمت طویله-
شان راه افتادم.
طویلهی آنها دو اتاق داشت؛ یکی برای اسب ،دیگری برای گاو و
گوساله .اما آنها همهشان را به خاطر بدهکاری از خیلی وقت پیش
فروخته بودند .در یکی باز ،ولی در دیگری از بیرون به وسیلهی
کندهی درختی بسته شده بود .به زحمت توانستم کنده را از جایش
به حرکت درآورم .با بازشدن در ،از تعجب سر جا خشکم زد؛ دست
و پای منوچهر طنابپیچ و دهانش با پارچهای بسته شده بود.
با دیدن من زوزهکشید و به جنبوجوش افتاد .منقلب شدم.
طناب را با عجله از دورش باز کردم .خواست پارچه را با دست
خودش از دهان باز کند ،دردش گرفت .بعد از آنکه گرهی پارچه را
هم بازکردم ،غمگین و گریان گفت:
«به یارو بگو من با او دیگر قهر نیستم! اگر یارو نخواهد با من آشتی
کند ،باز من با یارو قهر نیستم .حاال من با یک نفر دیگر قهرم...
مادرش را میگایم ...با داس ،با چاقو»...
«من که خیلی وقت است با یارو آشتم ،خو! اسم یارو را هفت-
هشت بار جلو خانهشان به زبان آوردم .خو ،قهری دیگر شکست!
حاال یارو برایم بگوید این همه مدت چرا خانهی ما نیامده؟ یارو اصال ً
اینجا توی طویله چه کار میکند؟!»
بدون آنکه به سئوالم جواب بدهد ،در حالیکه "مهریجان!"...
فریاد میکشید به سوی خانه رفت.
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با شنیدن صدای فریاد او ،همه ،حتی پدر مفلوکش ،از اتاق
بیرون آمدند و با تعجب و تشویش به او چشم دوختند .تازه متوجه
شدم که مهری بین آنها نیست.
«اَجان ،تو دیگر اَجان من نیستی! آنقدر تریاک کشیدهای که بیرگ
شدهای و مهری را فروختی ...تف به روی اَجانی مثل تو»...
پدر منوچهر از شدت تحقیر و خشم ،عوض پایین آمدن از پلهی
چوبی ،غفلتاً پایش را لب ایوان در هوا گذاشت و ...افتاد زمین.
مادرش "اوووی ،خداجان!" فریادکنان از پلهها پایین آمد و به طرف
شوهرش که از درد پا ناله میکرد ،شتافت .حمید ترسیده از اوضاع
به ستونی تکیه داد و شروع به گریه کرد .منوچهر لحظهای هاج و
واج سر جایش بیحرکت ایستاد ،بعد ،دوان از آنجا دور شد .مهوش
نیز مثل مادر خود را به پدرش رساند ،وحشتزده به پای خونین و
شکستهای او خیره شد .بعد ،سراسیمه و گریان به دنبال منوچهر
دوید.

پنج
آبادی پشت سر ما بود .منوچهر را اصال ً نمیدیدم ،اما در پی
مهوش میدویدم و میدانستم که او برادرش را حتماً میبیند و به
همین خاطر دنبالش میدود.
ملتمس و گریان نام برادرش را صدا میکرد و در جستجویش
می دوید .بعد از مدتی توانستم خودم را به او برسانم .از نفس
افتاده و روی زمین پهن شده بود .دستش را گرفتم:
«هی ،مهوش! چی شده؟ کی مهری را خریده؟ این مزخرفات چی
بود که منوچهر میگفت؟ آدم مگر فروختنی است؟! هی ،مهوش!
مهوش!»...
در حالیکه هایهای گریه میکرد ،مرا بغل کرد و متوهم،
جوریکه انگار در خواب با کابوسی مواجه است ،نالید:
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«منوچهرجان! برار خوبم ،منوچهرجان! ارواح خاک برارجان خدابیامرز
نرو شهر! گم میشوی برار! گم میشوی! اوووی...خدا ،این یکی
برارم را دیگر از من نگیر!»...
قطرات اشکش به درشتی دانههای انگور بودند و روی گونه-
هایش شتابان غلت میخوردند .چشمان غمگینش به چشمان
مهربان خواهرم مهلقا میمانست .نه ،این چشمان غمگین خود
خواهرم بود که می گفت:
«آنها دیگر به هیمه احتیاج ندارند!»
«ولم کن ،مهوش! ولم کن! من که منوچهر نیستم .بلند شو! ...به
من بگو این دیوانه کجا دارد میرود آخر؟!»
وقتی به خود آمد ،مغموم برایم تعریف کرد:
«اَجانم میگوید که مهری را به یک مرد چهل ساله فروخته ...او
خرج "آقا" و عقد را هم داد .مهری حرف اَجانم را گوش کرد و بدون
اینکه بفهمد جریان از چه قرار است" ،بله" گفت" .آقا" هم گفت
مبارک باشد ،حاال دیگر حاللت است»...
خشمگین لبم را بین دندانهایم به جویدن گرفتم .شوری اشک-
هایم به زبانم رسید .خاموش از او جدا شدم و با سرعتی بیشتر از
پیش در پی منوچهر دویدم.
«یارو! یارو!...تنهایی نرو! وایستا من هم با تو میآیم! یارو! یارو
هووووی»...

شش
اگرچه خسته شده بودم و نفسم داشت میبرید ،اما از پای
نمیایستادم و همچنان میدویدم و نامش را فریاد میزدم .می-
دانستم ،اگر صدایم را میشنید ،غیرممکن بود منتظرم نماند و
تنهایی به سمت شهر برود ،چونکه ما ،مثل دوقلوها ،کمتر کاری را
بدون دیگری انجام میدادیم.
«اینقدر ندو ،یارو! من اینجا هستم».
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«ها ...تو»...
از شدت خستگی نتوانستم جملهی کاملی بر زبان بیآورم .روی
زمین پهن شدم.
منوچهر به طرفم آمد و آهسته پرسید:
«یارو واقعاً میخواهد با من بیاید شهر؟»
«ها؟ شهر؟! آره .آره .خو ،وایستا! وایستا!»
«اما یارو حق ندارد از من بخواهد آشتی کنم!»
«چی؟ ما که با هم قهر نیستیم».
«منظورم یارو نیست».
«ما داشتیم توی طویله آشتی میکردیم»...
«گفتم که ،منظورم یارو نیست».
«منظورت پس کی است ،خو؟»
«آنها ...آنها ...همهشان»...
«چی داری میگویی ،منوچهر؟! چرا این قدر یارو یارو می گویی؟!
آنها کی هستند؟!»
«من دیگر به جز یارو با همه قهرم ،حتی با اَجانم ،با امام حسین،
با امام زین العابدین بیمار ...با خود خدا هم قهرم! اسم هیچ کس را
دیگر نمیخواهم به زبان بیاورم! به هیچ کدامشان دیگر احتیاجی
ندارم .بروند گم شوند ،بیعرضهها! اما یارو "رفق" خوبی است .با
یارو آشتم .من ،من با هیچ کس دیگر آشتی نمیکنم .مادرجنده»...
«تو به جان خودم انگاری دیوانه شدهای! چرا مثل طلسمشدهها
حرف میزنی؟! یارو گفتن دیگر تمام شد ،منوچهر .ما حاال دیگر با
هم آشتیم».
«یارو خودش دیوانه است .خودش طلسم شده است .مگر خر
است که نمیفهمد منظورم او نیست؟!»
«پس کی است ،خو؟!»
« صقل ،آن "آقای" پفیوز ،آن نامردی که مهری را خرید و با خودش
برد ...آی ...برارجان! کجایی؟! خاک بر سر شدهایم!»...
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غم و بغضی که بر دلش سنگینی میکرد ،مجالش نداد تا بیشتر
حرف بزند .شانههای درشت و جوان و در حال شکل گرفتنش در
هقهق گریه به لرزه افتادند.
از جایم برخاستم و به طرفش رفتم و گفتم:
«پا شو ،منوچهر! عجله کن! تا شب نشده باید برسیم به شهر.
میدانی شهر کجاست؟»
در حالیکه از روی زمین بر میخاست ،گریان جواب داد:
«همان جایی که برارجانم قایم شده و مثل خدا دارد تنهایی زندگی
میکند .اگر بداند سر مهری چه بالیی آمده ،همهشان را می-
کشد!»...
«وایستا ببینم! این جاده به "تازهآباد" ختم میشود .راه شهر که
این نیست!»
«به جهنم که به تازهآباد ختم میشود! اما خواخورم مهری را از
همین راه بردند....هووووی مهریجان!»...
«هی ،منوچهر! اینقدر شیون نکن! بگو ببینم تو آخر از کجا میدانی
که از این راه میشود رفت شهر؟ پشت تازهآباد فقط جنگل است.
به خدا من و اَجانم قبال ً یکبار از این راه رفتیم شکار!»
«یارو خر است .یارو می ترسد .حاال میگوید این راه شهر نیست.
نباشد .از تازهآبادیها راهش را میپرسیم .یارو اگر دلش میخواهد
میتواند برگردد خانه».
«خو ،خو ،منوچهر .نمیخواهد با هم دعوا کنیم! اما به فرض که به
شهر رسیدیم ،بعدش چی؟ برارجانت را چطوری پیدا میکنیم؟
مهری»...
الزم به ادامه حرف نبود .نمیخواست چیزی بشنود.
با دلهایی بغضگرفته و پر ،و پاهایی خسته و ناتوان تازهآباد را
پشت سر گذاشتیم .هوا حاال به کلی تاریک شده بود ،اما از شهر
هنوز چراغی به چشم نمیخورد .ناگهان ترس سراغم آمد.
«منوچهر ،اگر همه مردم شهر مثل صقل باشند؟ اگر کسی نخواهد
کمکمان بکند؟ اگر امنیهها ما را بگیرند؟ اگر تعقیبمان کنند و
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درست وقتی که برارجانت را پیداکردهایم ،آنها سر برسند و او را
دستگیر کنند؟ اگر هرگز به خانه برنگردیم ،منوچهر؟ اگر گم
بشویم؟»
تاب نیاورد .از ناتوانی و استیصال به روی زمین افتاد و گریان بر
آن مشت کوبید و "مهری جان! ...مهری جان!» فریادکشید.
نالههایش چنان متأثرم کرد که حس تازه و بیگانه و گنگی
سراسر وجودم را فراگرفت .در حالیکه اشکها و آب دماغم را با
آستین پاک میکردم ،به سویش رفتم و یک دستش را به دست
گرفتم و گفتم:
«یک روز بزرگ میشویم ،منوچهر! یک روز»...
توضیحات:
اَجان :پدر
برارجان :برادرجان
خواخور :خواهر
خو :خوب ،باشد.
هیمه وارجینی :شکستن هیزم .جمع کردن هیزم
تازهآباد :نام روستایی است
آقا:مال .عاقد .روحانی
ریکه :پسر
جن فری :جن .نوعی فحش
رفق :رفیق .دوست.
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کفش تازه

جلوی ایوان ،وسط حیاط و جوار چاهآب آشامیدنی ،حوض نسبتاً
بزرگی قرارداشت که چند ماهی قرمز درون آن بسر میبردند .در
باریک و فلزی خانه وقتی باز میشد ،از چند پله پایین میآمدی،
ده-پانزده قدمی بر میداشتی و از کنار حوض و سه پله که به ایوان
وصل میشد ،میگذشتی و به محوطهی پشتی خانه که اتاق
اجارهای آنجا بود ،میرسیدی.
گذشتن از جلوی ایوان خانه همیشه با معجونی از شرم و ترس
همراه بود ،چونکه از پشت پنجره زن و دو دختر جوان صاحبخانه
چشمهایشان دایم به بیرون بود ،طوریکه احساس میکردی دارند
ترا میپایند .به همین خاطر سرت را پایین میانداختی و بیآنکه به
ماهیهای قشنگ حوض سالم بگویی ،با عجله به طرف اتاقت
میرفتی تا مبادا چشمت با چشمهایی که از پشت پنجره ترا می-
پاییدند برخوردکند.
برادرم با خوردن شام به بهانه درسخوانی پیش دوستانش می-
رفت و دیروقت به خانه بر میگشت .من تمام غروب را در آن اتاقک
منفرد و پرت پشت حیاط با کتابهای درسی و خیاالتم تنها بودم.
زن صاحبخانه روزی بوسیلهی پسرش که یک سال از من بزرگتر
بود ،به من پیشنهادکرد که بعضی شبها برای دیدن فیلم
سینمایی تلویزیون به نزد آنها بروم.
اولینبار که به اتاقشان رفتم ،گونههایم از خجالت درست به
سرخی دانههای انار شد .دختربزرگ خانه که مثل برادرم آخرین
سال دبیرستان را میگذراند ،چنان زیبا و با طراوت و مهربان بود که
تمام وقت به جای آدمهای فیلم سینمایی ،فقط صورت دلنشین او
را توی تلویزیون میدیدم.
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موقع برگشت به اتاقم ،بیآنکه سرم را از خجالت مزمن به طرف
کسی باال بگیرم و توی صورتش نگاه کنم ،با گفتن"شب بخیر!"به
اتاق خودمان پناه بردم و خشنود از دیدن چهرهی دلنشین او به
خواب رفتم.
اما دومینبار که به اتاقشان رفتم ،نه تنها گونههایم به سرخی
دانههای انار شد ،بلکه دلم نیز چون اناری رسیده ترک برداشت.
این بار موقع سالم و احوالپرسی با مادر خانواده و دختر بزرگ و
پسرش ،نگاهم روی نگاه زیبا و وسوسهانگیز دختر دیگر صاحبخانه
که تن ها دو سال از من بزرگتر بود ،نشست ،طوریکه برگرفتن نگاه از
او برایم به سختی و با تأخیر ممکن شد.
از آن پس ،نه تنها موقع دیدن فیلم سینمایی ،بلکه صبحها
هنگام خارج شدن از خانه و بعدازظهرها وقت برگشتن از مدرسه،
نگاههایمان یکدیگر را میجست .کمکم با نگاه به هم چنان عادت
کردیم که او هر روز در را به رویم میگشود ،لبخند سرشار از
شعفی نصیبم میکرد ،بعد پیش رویم غمزهکنان از حیاط می-
گذشت و از پلهها باال میرفت و پشت پنجره پنهان میشد.
به اشتیاق همین دیدارهای کوتاه ،شبها به خواب میرفتم و
روزها پایان ساعات ماللآور درس مدرسه را با بیصبری انتظار می-
کشیدم.
تلویزیون کوچک اتاق آنها همیشه قبل از شروع فیلم سینمایی
چند دقیقهای برای انواع و اقسام چیزها تبلیغ میکرد .شبی
تبلیغی از کفش زمستانی باب روز روی صفحه آمد .بچههای
صاحبخانه همه از مادرشان خواستند تا آن کفش را برایشان تهیه
کند .مادر خانواده به دختر بزرگترش با رضایت قول داد که در اولین
فرصت آن را برایش بخرد ،ولی به دختر کوچکتر و پسرش وعدهی
سر خرمن داد .آنها ولکن نبودند ،هر شب گله و غرغرشان همراه
با فیلم سینمایی شروع میشد .و به این ترتیب مادر نیز برآوردن
آرزوی آنها را ناچار به هفته و ماه دیگر موکول میکرد.
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آخرهفتهای وقتی در ده نزد خانوادهام بسر میبردم ،از پدرم قول
گرفتم بزودی برایم کفش چرمی بخرد .بهانهام این بود که بچههای
مدرسه وقتی مرا با کفش پالستیکی میبینند ،مسخرهام میکنند.
موضوعی که واقعیت هم داشت .پدرم قول داد که بعد از فروختن
برنج در اولین فرصت به شهر بیاید و برایم کفش بخرد.
چند هفته منتظر ماندم .تا اینکه سرانجام پدرم به شهر آمد .با
هم به چند فروشگاه کفش سر زدیم .اما کفش مورد نظر من پشت
ویترین هیچ مغازهای به چشم نمیخورد .وقتی دیدم پدرم کمکم
دارد از خریدن کفش چرمی صرفنظر میکند ،برای مرد فروشندهای
تعریف کردم که کفش مورد عالقهام را از طریق تبلیغ تلویزیون می-
شناسم .او با لبخند رضایت سرش را تکان داد و فوراً منظورم را
فهمید.
چند جفت کفش دلخواهم را امتحان کردم ،تا اینکه کفش اندازه-
ی پایم پیدا شد.
پدرم راضی و سربلند از برآوردن آرزویم ،وقتی که من هنوز پاهایم
را در کفش ایدهآلم با اشتیاق بررسی میکردم ،به طرف مرد
فروشنده رفت .وقتی از قیمت کفش مطلع شد ،رنگش پرید و با یک
جفت کفش دیگر به طرفم آمد و اصرارکرد که آن کفشها برایم
بزرگند.
من که از علت تغییر ناگهانی عقیدهی او کموبیش بو بردهبودم
مجبور شدم از کفشهای رویاییم چشم بپوشم و با جفتی کفش
دیگر به خانه برگردم.
نتوانستم ،برخالف آرزویم ،مغرور از داشتن کفش زمستانی باب
روز ،برابر دختر صاحبخانه ظاهر شوم تا به این وسیله به او بگویم
که همسلیقهاش هستم .اما او و برادرش پس از مدتی مثل خواهر
بزرگترشان به کفشهای رویایی من رسیدند.
با کفشهای تازه و انتخابی پدرم آنقدر راه مدرسه تا خانه را در
اشتیاق دیدار دختر صاحبخانه پیمودم که بعد از چند ماه تهی یکی
از آنها سوراخ شد.
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برای محافظت کف پایم با تکهای مقوا قسمت پاره شدهی کفش
را پوشاندم.
روزی با بیاحتیاطی از روی خرده شیشه گذشتم و پایم زخمی
شد .با عجله تکهای پالستیک از کنار خیابان برداشتم و پای زخمی-
ام را اول توی آن و بعد توی کفش فرو بردم .نمی دانم چرا اینبار راه
خانه طوالنیتر از همیشه به نظر میرسید.
باألخره به در خانه رسیدم و دستم را روی دگمه زنگ گذاشتم.
بعد از چند لحظه دختر زیبای صاحبخانه در را به رویم بازکرد .با
نگاهش ابتدا خواست از علت تأخیرم جویا شود ،اما ناگهان نگران
شد و متعجب پرسید:
«وای ...چی شده؟!»
از ضعف و هول نتوانستم چیزی بگویم ،فقط سرم را به عالمت
اینکه چیز مهمی نیست ،تکان دادم .باورم نکرد.
«بیا تو! رنگت شده مثل گچ .وای»...
ولکن نبود .سخت و سمج روی پله ،کنار در ایستاد و منتظر ماند
تا وارد شوم .چاره نداشتم ،برخالف معمول ،این بار من جلوی او به
راه افتادم .در ذهن خود تصورکردم که او انگار دوباره غمزهکنان و
بازیگوش پیشرویم به سوی ایوان در راهست .مثل همیشه آرزو
کردم که ای کاش دامنش بودم و آنهمه صمیمی و سفت و گرم به
او و تنش میچسبیدم!
هنوز چند قدمی بیشتر در حیاط خانه پا نگذاشته بودم که صدای
ترسناک جیغش بر زمینم افکند.
«خون! ...وای مامان! مامان ،خون!»
وقتی به هوش آمدم پایم را توی پانسمان یافتم .لکههای
سرخی به سرخی دانههای انار روی سفیدی آن به چشم می-
خورد.
از آن روز به بعد ،دوباره کفش پالستیکام را به پا کردم .اما دختر
صاحبخانه دیگر هرگز در را به رویم باز نکرد و نگاههایمان نیز به روی
هم ننشست.
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سرکتاب

یک
ستون خانواده روی شانههای مادرم استوار بود و همهی غمها و
شادیهای ما در دل بزرگ و مهربان او جا میگرفت .از هشت بچه-
ی قد و نیمقدش تنها مرا توانسته بود راهی مدرسه کند تا خواندن
و نوشتن یادبگیرم؛ دیگران همه به کارهای خانه و مزرعه مشغول
بودند.
در مدرسه ،با نخستین نمرههای بیست معلم احساس غرور و
شادمانی سر تا پایم را فرا میگرفت .همینکه تعطیل میشدیم،
بدون آنکه در بین راه با دوستانم بازی کنم ،یکراست به خانه می-
رفتم تا مادرم خوشحال شود:
«ماری جان بیست گرفتم!»
«چند گرفتی؟»
«بیست گرفتم».
«آخ ،علی جان ،قربان آن چشمهای سیاهت بروم! تو که همیشه
فقط بیست می گیری .خب ،بیشتر درس بخوان ،زرنگتر باش و
سی ،چهل ،پنجاه یا صد بگیر ،پسرم!»
چیزی نمیگفتم و سعی میکردم روزی نمرهی بیشتری بگیرم.
بعدها متوجه شدم بیشتر از بیست در مدرسه نمرهی نیست .این
موضوع را چند مرتبه برای مادرم توضیح دادم ،اما او مدتی نمی-
توانست یا شاید نمیخواست باور کند.
ده ما خیلی کوچک بود .اگر تمام انگشتان دستم را چندبار با هم
جمع میکردم ،تعداد خانوارش را میتوانستم بشمارم.
ما اول مدرسه نداشتیم .هر کس میخواست سواد یاد بگیرد
میرفت پیش مالی ده ،پول میداد ،به چوب و فلک بسته میشد
و ...باألخره "الم الف الم ،الف زبر حه "...تمرین میکرد و اگر زرنگ
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بود و خیلی کتک میخورد ،سواد یاد میگرفت و بعدها میتوانست
قرآن مجید قرائت کند.
راستش را اگر بخواهید من آدم خوششانسی هستم .یعنی
مادرم مرا خوب زمانی به دنیا آورد .اگر زودتر به دنیا میآمدم ،می-
شدم مثل خواهر و برادرهایم ،و هرگز خواندن و نوشتن یاد نمی-
گرفتم ،چون شهریه برای ثبتنام در کالس مال خیلی زیاد بود و
مادرم نمیتوانست از عهدهی آن برآید.
مادرم میگوید که پدرم از بیپولی رفت به آسمان پیش خدا تا از
مال و دهبان و کدخدا و ارباب و امنیه و رسم بد این روزگار بیصاحب
شکایت کند .وهللا ،از دست پدرم چه بگویم؟ کار خوبی نکرد .اگر
پیش خدا نمیرفت و ما را تنها نمیگذاشت ،شاید اوضاع و احوال
ما بهتر بود.
بله ،در ده ما همه بودند :آسمان ،زمین ،درخت ،مزرعه ،گاو،
اسب ،خر ،خرما ،خدا و من و مادر و خواهر و برادرهایم .به جز
اینهایی که شمردم ،دو چیز دیگری هم وجود داشتند که امان ما را
بریده و روزگار ما را سیاه میکردند؛ یکی "جن" ،که هر وقت کسی
نامش را بر زبان میآورد یا آن را میشنید ،فوراً از ترس "بسمهللا-
الرحمن الرحیم" میگفت تا خدای مهربان شر آن را از سرش کم
کند؛ و دیگری بیماری مادرم.
وحشتناک بود ،هم جن و هم بیماری مادرم .اولی تمام دنیای ده
ما را برای خود قرق کرده بود و هموالیتیها از ترسش شب در خانه
میماندند و بیرون نمیرفتند؛ دومی تنها در خانهی ما و توی سر
مادرم النه داشت.
مادر بیچارهام سرش آنقدر شدید درد میگرفت که مثل مرده
چند روز در اتاقک تنگمان ،تنها اتاقی که همه دستجمعی توی آن
زندگی میکردیم ،زمینگیر میشد و دائم "آخ...ماریجان! "...ناله
میکرد.
برای معالجهی بیماری او هیچ کاری از دست ما بر نمیآمد ،بجز
اینکه برایش "سرکتاب" بازکنیم .قبل از من یکی از برادرهایم به این
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کار میپرداخت .یعنی پا میشد میرفت به ده باال پیش یک آدم
بسیار مؤمن و باسواد و قرآنخوانی به نام میرزا جعفر ،ملقب به
"شیخ سبوج"؛_ میرزا خودش را کم نظافت میکرد ،روی گردن یا
موهای سر و یقهی پیراهنش همیشه شپشی در حال رژه دیده
میشد ،به همین خاطر آدمهای فضول و شوخ محلهی ما و دهات
اطراف به او شیخ سبوج ،یعنی شیخ شپش میگفتند _.او مبلغی
میگرفت و قرآن مجیدش را باز میکرد و دعا میخواند و نسخه
مینوشت .و اینجوری سر مادرم بعد از چند روز خوب میشد.
وقتی بزرگ شدم ،یعنی از زمانی که به کالس چهارم ابتدایی
راه یافتم ،برادرهایم دیگر خودشان سراغ "سرکتاب" نمیرفتند بلکه
مرا به نزد شیخ سبوج_ معذرت میخواهم ،میرزا جعفر_ می-
فرستادند.
باید تقریباً یک ساعت پیادهروی میکردم و از جنگلی میگذشتم
و به ده باال به خانهی شیخ سبوج-اههه ،لعنت به این زبانم! به خدا
من با میرزا جعفر هیچ دشمنی ندارم .اگر بستگانش روزی حرف-
هایم را شنیدند ،خواهش میکنم از بیادبی من دلگیر نشوند ،این
لقب لعنتی مدتهاست که سر زبانم است و برایم در حالت عادی
ممکن نیست اسم میرزا جعفر را بر زبان بیاورم -.برای تهیهی
سرکتاب میرفتم.
او اول به من که با نگرانی وضع بد حال مادرم را برایش تعریف
میکردم و کمک میخواستم ،گوش میداد ،چند سوال از
قبیل «:مادرت از کی تا حال مریض است؟ قبل از مریضی به کجاها
رفت؟ از گورستان رد شد؟ موقع شب توی تاریکی به خانهی
همسایهتان رفت؟ »...میپرسید .جوابهایی کامال ً دقیق از من
میگرفت و در حالیکه کلمات نامفهومی زمزمه میکرد ،قرآن مجید
را باز میکرد و مدتی به آن خیره میشد و سرش را ،طوریکه انگار
چیز مهمی را کشف کرده باشد ،تکان میداد؛ بعد ،مداد و کاغذی
بر میداشت و "سرکتاب" مینوشت و آن را در ازای پولی که مادرم
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فرستاده بود به من میداد .با به دست آوردن "سرکتاب" شتابان به
سوی والیتم میدویدم.

دو
یک روز تکرار این به سوی خانهی شیخ سبوج دویدنها برایم
خستهکننده و بیمفهوم شد و در من هزار و یک شک و سوال
بوجود آورد؛ آخر مادرم گاهی وقتها طی یک هفته دو بار مریض می-
شد .اگر "سرکتاب" قادر به مداوای سردرد مادرم بود ،پس چرا
مادرم شفا پیدا نمیکرد؟! اصال ً این شیخ سبوج مگر چند کالس
سواد داشت؟ به خدا هیچ کالس .فقط بلد بود دستوپاشکسته
قرآن بخواند .تازه خدای متعال خودش بهتر از هر کسی زبان خود و
پیامبر بزرگورارش را بلد است و به خوبی میتواند قضاوت کند که
شیخ سبوج چقدر صحیح یا غلط میخواند .مگر من چه چیزی از او
کمتر داشتم؟! مگر خود آقامعلم ،که آدم دانشمندی است و کلی
کتاب خوانده ،با زبان خودش بارها نگفته بود که من استعداد
عجیبی دارم و اگر همیشه پسر زرنگ و درسخوانی باشم به آقای
نابغه تبدیل میشوم؟ به خدا او کامال ً جدی چندین بار در حضور
همهی بچههای مدرسه اینجوری گفته بود!
از وقتیکه به کار شیخ سبوج شک بردم ،سعی کردم همه ریزه-
کاریهای طبابت او را زیر نظر بگیرم .حاال میتوانم کامال ً دقیق تمام
فوت و فنش را نکته به نکته تعریف کنم .قسم میخورم که چیزی را
از قلم نیندازم ،چون نه یک بار ،نه ده بار ،بلکه دستکم صد بار با
تمام چشم و گوش و هوشم ذره ذره کارهایش را زیر ذرهبین این
کلهی شاید نابغهام بردهام.
جریان کارش همیشه به این ترتیب بود:اول پول را به او میدادم.
بعد از گرفتن پول میپرسید که مادرم از چند وقت پیش مریض
است .تاریخ دقیقش را میگفتم .سوال دومش این بود که مادرم
قبل از مریض شدن به کجاها رفته است .باز جوابی دقیق تحویلش
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میدادم .آن وقت ابروهایش در هم میشد ،مدتی ساکت میماند
و سرش را تکان میداد و قرآن مجید را ورق میزد و لبهایش را به
عالمت مطالعه میجنباند .در این مابین چندبار چشمهایش را می-
بست"،بسمهللا الرحمنالرحیم" بر زبان میآورد و ...باألخره صفحه
کاغذی بر میداشت ،به چهار تکهاش تقسیم میکرد ،روی هر تکه
چیزی به عربی مینوشت .و بعد در مورد بیماری مادرم توضیحاتی
میداد .این توضیحات عموماً شبیه هم بودند .البته محل وقوع
حادثهای که به قول او میخواست اتفاق بیفتد ولی خوشبختانه
اتفاق نیفتاده بود ،گاهی اوقات فرق میکرد .علت همیشه جن
سیاهسوختهای بود که همهجا مادرم را مثل سایه تعقیب میکرد.
مثال ً اگر در جواب سوالش میگفتم که مادرم قبل از مریضشدن
توی خانه بوده و به هیچ جایی نرفته ،فقط غروب برای دوشیدن
شیر گاو به طویله رفته ،و بعد وسط شب نالهکنان از خواب
برخاسته ،او میگفت:
«ها-»...آیهای از قرآن مجید میخواند«-.خدا به یتیمی شماها رحم
کرده .به مادرت بگو نان و خرما خیرات کند! البته اگر پول برای سید
یا امامزادهای نذر کند بهتر است .پادشاه جنها که صورت سیاهی
مثل ذغال دارد بدجوری عاشق مادرت است .این دفعه توی طویله
سر راه مادرت کمین کرده بود تا او را بدزدد و با خودش ببرد.
دعاهایی که مادرت باخودش دارد-مادرم سهچهار کیسهی کوچک
چرمی حاوی همین کاغذهایی که شیخ سبوج قبال ً برایش نوشته
بود را همیشه به گردنش آویزان داشت -.مانع جن شدند .خدا به
خاطر یتیمی شماها پادشاه جنها را از طویله بیرون کرد .او وقت
فرار چنگ زد به سر مادرت و چند نخ مویش را کند و با خودش برد.
به مادرت بگو هرگز سربرهنه جایی نرود! مبادا حتی یک نخ مویش
از روسری بیرون بزند ...این تکه کاغذ دعا را بده تا توی نعلبکی با
آب حل کند و بخوردش ...این یکی را بگو با پارچهای دور بازوی
خودش ببندد ...این یکی را سر اولین چهارراه نزدیک به خانهتان زیر
خاک کند .مواظب باشد کسی او را موقع انجام این کار نبیند ...این
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آخری را با پوست پیاز و ذغال و اسپند دود بدهد تا از جن و از چشم
بد در امان باشد!»

سه
شک من به کارهای شیخ سبوج ،و حادثهای که در یک روز
طوفانی برایم اتفاق افتاد ،دست به دست هم دادند و دیگر
نتوانستم به دیدار او بروم و کارهای تکراریاش را تجربه کنم.
روز بسیار بدی بود .نالههای دردناک مادرم دلخراشتر از همیشه
به گوش میرسید .از برادرهایم کسی خانه نبود .من و خواهرهایم
دور او نشسته بودیم و گریه میکردیم .باورمان شده بود که این
دفعهی آخر سردرد مادرمان است و او دیگر بین ما نخواهد ماند.
خواهر بزرگترم از من خواست تا دوباره به ده باال برای تهیهی
"سرکتاب" بروم .سکههای پول را از او گرفتم و در کف دستم
فشردم و بیمیل از خانه خارج شدم.
هنوز آخرین خانههای ده را پشت سر نگذاشته بودم که ترسی
غیرقابل توصیف سر تا پایم را فراگرفت .آسمان سیاهسیاه شده و
تاریکی وحشتناکی همه جا را پوشانده بود .باران نیز تندتند می-
بارید .انگار حادثهای در شرف وقوع بود.
«خدای مهربان ...نه ،نگذار مادرم بمیرد! خواهش میکنم او را از ما
نگیر! اگر او نباشد ما دیگر کامال ً بیکس میشویم ...آخر بیاید به
آسمان سیاهات که چه؟ اصال ً چرا پدرم را به آنجا بردی؟ خواهش
میکنم این کار را با مادرم نکن! به خدا قسم مادرم هرگز نمازش
قضا نمیشود .از او بهتر اصال ً هیچ بندهای توی دنیا نیست .حتی
بعد از ماه رمضان هم پاری وقتها روزه میگیرد" .سرفطر" و "سهم
امام" را هر سال سروقت به مال میدهد .از دست هیچ کسی هم
به خدا شکایت ندارد .ما اصال ً هیچ کموکسریی نداریم و از همه
چیز و از همه کس راضی هستیم .پدرم را هم نمیخواهد بفرستی
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پایین پیش ما .بگذار همان جا پیش تو بماند و برایت چای درست
کند .فقط مادرم ...فقط مادرم»...
و گریه امانم نداد و اشکهایم قاطی باران شد.
مادر دوست همکالسیام وقتی مرا زیر باران در حال دویدن دید
با صدایی بلند پرسید که با آن عجله به کجا میروم .جواب ندادم و
همچنان گریان به دویدن پرداختم .ناگهان متوجه شدم که نه تنها او،
بلکه تمام خانوادهاش یکصدا اسمم را فریاد میزنند .از دویدن
بازایستادم و به سوی آنها نگاه کردم .از من خواستند پیششان
بروم.
وقتی متوجه قصدم شدند مرا با اصرار به درون اتاق گرمشان
بردند .مادر دوستم دلجویانه گفت:
«علی ،حال مادرت با دعاهای شیخ سبوج خوببشو نیست .سال-
هاست که سرش اینجوری درد میگیرد .باید او را برد پیش
دکتر»...
وقتی لباسم خشک شد و ذرهای گرما توی استخوانهایم دوید،
بلند شدم و خواستم به راهم ادامه بدهم .پدر دوستم با دیدن
سرسختی من گفت:
«دیوانه ،ببین آسمان چه جوری سیاه شده و چه بارانی دارد می-
بارد! میدانی این عالمت چیه؟ خدا غضب کرده .میخواهد دوباره
طوفان حضرت نوح راهبیندازد و همهی ما را در آب غرق کند .اگر
مادرت را دوست داری برو خانه و مواظب باش که غرق نشود!»
سرانجام مجبور شدم ،یعنی آنها قانعم کردند تا از رفتن به ده باال
صرفنظر کنم .با همان عجلهای که آمده بودم ،زیر باران به طرف
خانه دویدم.
حاال برادرهایم نیز مثل خواهرهایم به گرد مادرم حلقه زده بودند
و نگران نگاهش میکردند .برادر بزرگترم وقتی فهمید که دست-
خالی برگشتهام ،سیلی محکمی زیر گوشم خواباند و برادر دیگرم
را برای تنبیهی مفصلم سراغ ترکهچوبی فرستاد ،تا دیگر این قدر
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ترسو نباشم و به حرف دیگران توجه نکنم و برای نجات جان مادرم
به هر کاری دست بزنم.
با سیلی او صدای گریهی من به نالههای مادرم پیوست .خواهر
بزرگم مرا از دست برادرم گرفت و دلجویانه لباسهای خیسم را
عوض کرد.
ترکهیچوب آماده شد .برادرم تهدیدکنان به طرفم آمد .صدای
جیغم دوباره به هوا برخاست .خواهرم در حالیکه مرا پشت خود پناه
میداد ،برادرم را مالمت کرد که چرا او خودش دنبال "سرکتاب"
نمیرود .مادرم متوجه شلوغی شد ،تکانی خورد ،نالهکنان برادرم را
از کتککاری بازداشت و گفت که احتیاج به "سرکتاب" نیست.
هر چه هوای این روز فراموش نشدنی تابستانی تاریکتر میشد،
ترس و بهت بیشتری خانه را فرا میگرفت .و ما همچنان نگران گرد
مادر حلقه زده بودیم و در وحشت و اضطراب توفان و مرگ به خود
میلرزیدیم.
نمیتوانستم بیشتر از این تماشاگر صحنهی جاندادن مادرم
باشم .با خود کلنجار میرفتم .باید دست به کاری میزدم .چه
کاری؟ نمیدانستم .شاید شک من به دعاهای شیخ سبوج سبب
شده بود تا سرکتابش بیاثر بماند؟ شاید همین شک لعنتی من
باعث بوجود آمدن چنین روز سیاه و وحشتناکی شده بود؟ خودم را
به گناهکاری ،به ترسویی و بیعرضگی محکوم کردم و ...در نهایت
به نتیجهای مثبت رسیدم:
«یا با سرکتاب بر میگردم ،یا با حضرت نوح ...هر چه میخواهد
پیش بیاید بگذار بیاید!»...
پنهانی چیزهای را که احتماال ً الزمم میشد برداشتم .کسی با
رفتنم مخالفت نکرد .مادرم آنقدر درد داشت که متوجه خروج من از
خانه نشد .زیر باران و رعد و برق به دویدن پرداختم.
ترس و اضطراب حاال جایش را به امید و بیباکی داده بود .آخرین
خانههای والیت را پشت سر گذاشتم .دیگر هیچ چیز دور و برم نبود
به جز جنگل و غرش ترسناک آسمانغرنبه و برقی زودگذر و باد تند
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و ویرانگر و گاهی افتادن و شکستن درختی و ...تاریکی و تاریکی و
تاریکی و شرشر باران.
ناگهان آسمان در پی غرشی گوشخراش شکاف برداشت و
روشنی هولناکی با صدایی مهیب در فاصلهی اندکی پیش رویم بر
درختی فرونشست .تمام قصههای ترسناک جن و پری که تاکنون
شنیده بودم به یکباره به ذهنم هجوم آوردند ،با این تفاوت که اینبار
من خودم در متن قصهها بودم :گلهی بزرگی از جن به طرفم می-
آمدند .یکی از آنان صورتی سیاه مثل قیر و قدی بسیار بلند داشت
و در پیشاپیش گله حرکت میکرد .فاصلهی بین آنها و من هر لحظه
داشت کمتر و کمتر میشد .خواستم"بسمهللاالرحمنالرحیم"بر
زبان بیاورم ،شاید که اینجوری از دست آنها خالص شوم ،چرا که
شنیده بودم اجنه با شنیدن این کلمات ناپدید خواهند شد .اما انگار
لبهایم سالهای سال به هم قفل شده بودند .در تمام ذهنم تنها
همین کلمات مقدس جریان داشت .ولی لبم اصال ً نمیجنبید .حتی
نمیتوانستم از جای خودم تکانی بخورم .حاال جنها تا چند قدمی
من آمده بودند .تالش کردم از تهی گلو فریاد بکشم .باز این هم
ممکن نبود .پادشاه جنها دست سمدارش را به طرفم درازکرد.
نمیدانم چگونه توانستم سرم را به طرفی دیگر بجنبانم .با
برگرداندن سرم ،متوجه کشتی بزرگی شدم .پیرمردی با ریش
سفید و بلند بر عرشهی آن ایستاده بود.
«حضرت نوح! حضرت نوح!»...
فریاد زدم.
اما انگار صدایم را نمیشنید .به طرفش دویدم .گلهی جنها
همچنان در پی من بودند.
«حضرت نوح! حضرت نوح! تو را به خدا از دست این جنها نجاتم
بده! خواهش میکنم کشتیات را نگهدار و من را هم با خودت
ببر ...شکایت دارم ...شکایت دارم ...پیش خدا میخواهم»...
اما نه .حضرت نوح هیچ اعتنایی به حرفها و استغاثههای من
نکرد و با کشتیاش به سرعت از نظرم دور شد.
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صدای

هراسانگیز"ووواووو....ووواووو"...در

گوشهایم

پیچید.

دستی از پشت یقهام را گرفت .از حرکت بازماندم .دیگر نه به
کلمات مقدس فکر میکردم و نه به جنها ،بلکه فقط فحش می-
دادم .به زمین ،به زمان ،حتی به حضرت نوح که در آن وضع مرگبار
تنهایم گذاشته بود ،فحش میدادم:
« ...میخواهم بیایم آسمان ...هیچ کس روی زمین به فریاد آدم
نمی رسد ...خدایا کجایی؟ بیا نگاه کن ...این هم از پیغمبرت ...آخر
این جنها را دیگر چرا آفریدی؟ ...آخر من و مادرم را چرا آفریدی ...تو
آخر چه خدای بیرحمی هستی ،نامرد بیپدر مادر! ...کی از تو
خواست خدای ما باشی هیچیندار؟! خداییات سرت بخورد!
آسمانت سرت بخورد! بهشتت »...
بیآنکه متوجه شوم پایم به شاخهی شکستهی درختی خورد و
من در چنگ جنها نقش بر زمین شدم.

چهار
وقتی به هوش آمدم دنیا را جور دیگری یافتم؛ انگار هیچ دستی
پشت گردنم را نگرفته بود .همهی آنچه که دیده و حس کرده بودم
به ناگاه ناپدید شده بودند.
«ترسو! ترسو! گناهکار! ...چرا به پیغمبر خدا فحش دادی؟! چرا کفر
گفتی؟! به خدا توی آتش جهنم کباب میشوی»...
به مالمت خود پرداختم و گریهام گرفت.
سراپا خیس باران از جا بلند شدم و به زیر سایهی درخت
توسکای پیر و تنومندی پناه بردم .برایم مسلم شده بود که توانایی
رفتن به ده باال را ندارم .راهی نداشتم مگر آنکه فکری را که قبال ً در
سر پرورانده بودم به اجرا درآورم .قلم و کاغذ پیچیده شده در البالی
تکهای پالستیک را از جیب خیسم با احتیاط بیرون آوردم .روی کاغذ
به تقلید از شیخ سبوج چیزی نوشتم .از ترس آنکه با زود به خانه
برگشتنم مبادا به "سرکتاب" شک کنند ،مدتی همانجا وقت تلف
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کردم و از خدا خواستم یا مادرم را شفا بدهد ،یا که مرا هم همرا او
بمیراند.
باران باألخره بند آمد .گویی خدا میخواست دعایم را مستجاب
کند.
«آفرین خدا! تو واقعاً بخشنده و مهربانی! آفرین به قدرت تو! تو
بهترین خدا هستی .من را با فضولیهای که کردم و به پیغمبرت
فحش دادم ،ببخش! تو که میدانی من واقعاً تو را دوست دارم .بعد
از مادرم تو برایم همه چیز هستی .خواهش میکنم سردرد مادرم
را خوب کن! اگر او بمیرد ،دیگر کسی را نداریم تا از ما نگهداری کند.
تو هم که نمیتوانی کار دنیای به این بزرگی را ول کنی و از
آسمانت بیایی پایین و معطل ما بشوی .آن موقع از گرسنگی حتماً
میمیریم ،یا اینکه جنها میآیند و کلک ما را میکنند .بیا و دعایی
را که نوشتم قبول کن! آمین یا رب العالمین!» ،شرمگین و شکرگزار
زیر لب زمزمه کردم.
همراه با بندآمدن باران شب دهان گشوده بود و صدای شغاالن
از هر گوشهی جنگل به گوش میرسید .از ترس طعمهی آنها شدن
پا به فرار گذاشتم و به طرف خانه دویدم.
خواهرها و برادرهایم دلواپس و پشیمان چشم به راهم دوخته
بودند .آنها با تأخیر من گمان میکردند شاید بالیی سرم آمده
باشد.
با شنیدن صدایم همه خوشحال شدند .خواهر بزرگم مرا در
آغوش گرفت .برادرم در حالیکه با دستهای سنگینش سرم را نوازش
میکرد ،خوشنود و سربلند به شجاعتم آفرین گفت" .سرکتاب" را با
احتیاط از جیب کت خیس و پالستیکی که دور آن پیچیده شده بود،
درآوردم .مثل همیشه دستورات شیخ سبوج را نکته به نکته ،بی-
آنکه صدایم از دروغ و تردید حتی کمی بلرزد ،توضیح دادم .مادرم
آنها را مو به مو اجرا کرد و نالهکنان دوباره به زیر لحاف پناه برد.
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صبح فردا حال مادرم کمی بهتر شد .هنگام ظهر که هوا کامال ً
آفتابی و تابستانی شده بود ،او توانست حتی لبخند به لب آورد و با
ما حرف بزند .شب بعد حال مادرم چنان خوب شد که مرا مثل
همیشه در آغوش خود فشرد و آرام به خواب رفتیم.
چند روزی از خوشحالی در پوست خودم نمیگنجیدم .مکرر زیر
لب میگفتم:
«عجب! پس ،من هم یک پا دعانویس بودم و خودم نمیدانستم!
یعنی ،یعنی من هم مثل شیخ سبوجم؟! خدایا الهی که همیشه
زنده باشی و مادرم را زنده نگهداری!»
برخالف انتظارم بعد از مدتی دوباره طبق معمول سر مادرم درد
گرفت .مجبور شدم باز به طرف ده باال بروم و به همان درخت
توسکای پیر و تنومند آن غروب توفانی پناه ببرم و بعد از مدتی وقت-
کشی با "سرکتاب" به خانه برگردم.
پنج
مادرم تازگیها از شیخ سبوج خیلی راضی بود و سر نماز به
جان او و خانوادهاش دعا میکرد ،چون او از بابت نوشتن "سرکتاب"
دیگر پولی نمیگرفت و آن را به بچههای یتیم مادرم میبخشید.
هرگز فکر نمیکردم که ممکن است روزی کسی مچم را سر
جعل "سرکتاب" بگیرد؛ آخر از این موضوع جز خدا و من و درخت
توسکای پیر هیچ کس دیگری با خبر نبود .اما برخالف انتظار من
سرانجام تمام کاسه و کوزههای دنیا روی سرم فروشکست.
روزی مادرم بر حسب اتفاق شیخ سبوج را در "شنبه بازار" ده
باال دید و از او به تعریف و تمجید پرداخت و از کارهای مجانیاش
تشکر کرد .شیخ سبوج اول متوجه منظور مادرم نشد و از برخوردش
خوشش آمد .ولی بعد ،وقتی که شنید صحبت از "سرکتاب" واقعاً
مجانی است ،اخم کرد و گفت که مدتها مرا در خانهی خود ندیده
است.
مادرم وقتی به خانه برگشت از من توضیح خواست .صورتم تا
بناگوشهایم سرخ شد .توضیحی نداشتم .برادرم با آگاهشدن از این
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دروغ ،مرا به زیر مشت و لگد گرفت ،دستها و پاهایم را بست و
درون طویله زندانیام کرد.
چند ساعتی طول نکشید که همهی همسایهها از ماجرایم
باخبر شدند .قبل از همه مشتقی به فریادم رسید .او آدم آرام و
بسیار مهربانی بود .هرگز نمازش را قضا نمیکرد .تا آن موقع شش
بار به زیارت امام رضا رفته بود ،و جزو ریشسفیدهای محله به
حساب میآمد.
مشتقی افراد خانوادهام را بیرون طویله نگهداشت و به تنهایی
پیش من آمد .با دیدنش بیشتر گریهام گرفت .دلجویانه به من قول
داد که اگر تمام ماجرا را بدون دروغ برایش تعریف کنم ،آزادم می-
کند .چارهی دیگری نداشتم .گریهکنان تمام داستان را برایش تعریف
کردم.
عوض ناراحت شدن ،مشتقی دستهایش را به سرم کشید و
آنها را به صورتش مالید و بعد رو به سقف طویله کلماتی زیر لب
زمزمه کرد:
«خدای دو طفالن مسلم ،تو خودت میدانی که کی را گرسنه
نگهداری ،کی را سیر .تو خودت میدانی که به کی عقل بدهی و
به کی ثروت .از اینکه این بچهی یتیم و معصوم را انتخاب کردهای و
او را برای عالج دردهای ما فرستادهای صدهزار بار شکرت!»...
مشتقی آزادم کرد و با خود از طویله بیرون آورد .در حالیکه زخم
ناشی از طنابپیچ شدن دستها و پاهایم را به مادر و برادرم نشان
میداد ،مالمتکنان گفت:
«شما بندههای ناشکر خدا ،لیاقت داشتن علی را ندارید! من می-
برمش خانهی خودم .خداوند روح امامزدادههایش را در جان این
طفل معصوم یتیم دمیده و او را برای عالج دردهای شما فرستاده،
ببینید با او چه کار کردهاید!»...
از آن وقت به بعد تبدیل شدم به "علی سرکتاب نویس" .از آنجا
که نه پدرم عرب و سید بود تا به خاطرش سیدعلی ،و نه مادرم که
شیخعلی صدایم کنند ،مردم به "میرزاعلی" نامیدنم اکتفا کردند.
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اسم میرزاعلی ،سرکتابنویس نوجوانی که روح امامزدادهها
توسط شخص حضرت نوح در جانش دمیده شده ،دستش سبک و
چشمش تیز و نافذ و جنپران است ،با هزار آب و تاب و تعریفهای
باورنکردنی و مبالغهآمیز در تمام آبادیهای اطراف پیچید.
اواخر تابستان آن سال دیگر در کار کشاورزی نتوانستم به
خانوادهام مثل سالهای قبل کمک کنم ،چونکه وقت فراغتی
نداشتم .هر چه کور ،کر ،کجل ،و هر بیمار دیگری که در آن حوالی
بود به من مراجعه میکرد ،هدیهای برایم میآورد و نذر میکرد تا
خوب شود.
چاره نبود .مجبور بودم الاقل هر کدام از این مریضها را ببینم و به
حرفهایشان گوش بدهم .گاهی اوقات خود من هم به خودم شکم
میبرد؛ چون یکی دو بار بیمار زمینگر و ناتوانی با دیدن من ناگهان از
جایش بلند شده بود و در برابر چشمان حیران من و دیگران با
فریاد"شفا پیداکردم! شفا پیداکردم!" به راهافتاده و سر کار و
زندگانیاش رفته بود .البته بیمارانی که هرگز شفا پیدا نمیکردند و
بعد از مدتی میمردند تعدادشان خیلی بیشتر از این معجزههای
باورنکردنی بود.
برخالف شیخسبوج و خیلی از سرکتابنویسها و دکترهای دیگر،
من از مردم پولی بعنوان دستمزد نمیگرفتم .به همین خاطر
محبوبیتم در چشم بهم زدنی صد برابر آنها شد .ناگفته نماند که
خود مردم همیشه هدیهای برایم میآوردند .آن موقع من در طی
مدت کوتاهی صاحب نوزده جلد قرآن مجید ،چهارده جلد نهجالباغه،
بیست و دو جلد مثنوی مولوی ،هفده جلد غزلیات شمس ،شانزده
جلد اشعار حافظ ،صدوسیوپنج تا دفتر صدبرگ ،و کلی خودکار،
خودنویس ،مداد ،خروس ،غاز ،اردک و خیلی چیزهای دیگر شدم.
آن هم تنها به ازای جمالتی که روی کاغذها مینوشتم .جمالتی
که آنها را جایی خوانده یا شنیده بودم و یا همین جوری به نظرم
جالب میآمد ،از قبیل:کار نیک کنید! دروغ نگویید! خرما بخورید! آروغ
نزنید! آب آشامیدنی را قبل از مصرف بجوشانید! نماز بخوانید! ...ای
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جنها ،گم شوید! ...خدایا به این بدبخت رحم کن شش تا نانخور
دارد...
با اینوجود دل خوشی از این کار نداشتم .خیلی زود متوجه
شده بودم که بدجوری گیرافتادهام .چون همه به من با چشمی
دیگر نگاه میکردند و به عنوان آدمی غیبگو و استثناییام می-
پنداشتند .حتی مادرم نیز برایم فقط مریضم بود .او دیگر مرا در
آغوش خود نمیگرفت و شبها کنار خود نمیخواباند.
روزی به او گفتم که همهی کارهایم دروغ و مسخره و پوچ است.
گفتم که من نه میرزاعلی ،بلکه پسر او هستم .همانی که موقع
پاییز تازه به کالس پنجم ابتدایی میخواهد برود و اصال ً هنوز به
درستی قرآنخواندن بلد نیست ،حاال چه برسد به رابطه با اجنه و
امامزاده و حضرت نوح.
مادرم اول حرفهایم را جدی نگرفت ،اما وقتی دید که از نوشتن
"سرکتاب" برای او و دیگران امتناع میکنم ،مرا با خود به بقعهی
محله برد .زنجیری از مقبرهی امامزاده را به دور گردنم بست و گریان
و استغاثهکنان از امامزاده خواست تا روحش را دوباره در من بدمد و
سر عقلم بیاورد.

شش
کمکم از همهی روابط معمولی زندگی محروم شدم .بچههای
والیت دیگر با من همبازی نمیشدند .هر کس به نحوی از من
حساب میبرد و ترس داشت .غروبها وقتی که از بیحوصلگی به
صحرا میرفتم تا گاوهایمان را به خانه برگردانم ،متوجه میشدم
که در هر گوشه پشت بیشهای یک نفر دارد زاغ سیاهم را چوب
میزند .راست راستی همه فکر میکردند که من با جن و انس و
عالم غیب رابطه دارم .به همین خاطر بعضیها میخواستند شاهد
کارهای عجیبم باشند و از اسرارم سردرآورند.
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با اینهمه سر مادرم باز درد میگرفت ،مردم همچنان مریض می-
شدند ،و اگر چه کمتر از گذشته-چون بسیاری از بیماران از
"سرکتاب" و دست سبک من شفاهی نصیبشان نشده بود ،-ولی
باز به من مراجعه میکردند.
حاال دیگر بیشتر از گ ذشته به مسخره بودن اعمالم پی میبردم.
گاهی صراحتاً به مراجعین سفارش میکردم تا به شهر نزد میرزا و
سرکتابنویس دیگری به نام "دکتر" بروند .راستش را اگر بخواهید
آن روزها من هنوز دکتری به چشم ندیده بودم و فکر میکردم که او
هم سرکتابنویسی معمولی است ،با این تفاوت که دستش تندتر
مینویسد و چشمش درستتر میبیند و بخاطر همین چیزها
دستمزدش خیلی زیاد است ،آنقدر زیاد که وسع مالی هر کس
نمیرسد تا به او مراجعه کند.
روزی یکی از مردان "پایین محله" بدون آنکه در بزند ،با عجله وارد
کالس درس مدرسه شد و دستپاچه و پریشان گفت:
«میرزاعلی! ...میرزاعلی! ...میرزاعلی!»
معلم ما که مشغول درسدادن بود از کار او خندهاش گرفت و
گفت:
«مشهدی جان ،هر وقت میخواهی وارد کالس درس بشوی ،اول
در بزن ،اگر کسی به تو اجازه داد ،آن وقت وارد شو! تازه اگر با
کسی کار داری ،باید بروی پیش آبدارچی ،تنها او اجازه دارد اینجا
دنبال کسی بیاید!»
مرد بیچاره در حالیکه شرمنده و گیج شده بود ،قدمی به عقب
برداشت و التماسکنان تکرارکرد:
«با میرزاعلی کار دارم .میرزاعلی ،آقای مدیر!»
معلم با مهربانی گفت:
«مشهدی جان ،اینجا کجا و میرزاعلی کجا؟! میرزاعلی که نمیآید
توی کالس درس بچهها بنشیند .برو سر بازار محله ،شاید
میرزاعلیات آنجا باشد!»
مرد با دستش به من اشاره کرد و اصرارکنان گفت:
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«رحم کنید ،آقای مدیر! به حق مرتضیعلی رحم کنید! بگذارید
میرزاعلی به فریاد زنم برسد! سرش گیج رفته .افتاده زمین .از
دهانش یک بند کف بیرون میآید .اگر میرزاعلی عجله نکند ،بچه-
هایم بیمادر می شوند»...
معلم با ناباوری نگاهی به من انداخت و بعد از لحظهای حیرانی
از مرد پرسید:
«مشهدی ،آخر این فسقلی چه طوری میتواند به داد زنت
برسد؟!»
«روح حضرت نوح و امامزادهها با او است ،آقای مدیر .دستش خیلی
سبک است .با یک سرکتاب شفا میدهد»...
معلم با ناباوری «سرکتاب؟!» نجواکرد .مرد را از کالس بیرون
فرستاد و گفت تا وسیلهای تهیه کند و با آن زنش را به شهر نزد
دکتری ببرد .بعد به طرف من آمد .و فریاد زد:
«کرهخر کالش ،بیا بیرون!»
هرگز او را اینقدر عصبانی ندیده بودم .اصال ً تصورش را هم نمی-
کردم معلمی به مهربانی و خوشاخالقی او که در هر لحظهی
فراغت کالس برای ما داستان جالبی از شهر و دهاتهای دور می-
خواند و ما را به خواندن کتابهای داستان تشویق میکرد بتواند
روزی به این شدت از کوره در برود.
وقتی در برابر همکالسیها ایستادم ،تمام تنم از شرم و
احساس گناه شروع به لرزیدن کرد .معلم غضبناک پرسید:
«کرهخر ،بگو ببینم چطوری این مردم بیچاره را با سرکتاب نوشتنت
خر کردهای!»
جوابی نداشتم .سرم را پایین انداختم .معلم عصبانیتر شد .به
طرفم آمد و با لگد مرا به گوشهای پرت کرد .بعد از بچههای کالس
در مورد کارهایم پرسید .یکی از بچهها توضیح داد که چگونه روزی
خواهر در حال مرگش را با نوشتن "سرکتاب" از مرگی حتمی نجات
دادهام .بچههای دیگر نیز شروع به شرح شنیدههای خود کردند.
«خفه شوید!»
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کالس با فریاد او ساکت شد .همه به رسم سالهای پیش مثل
چوبی خشک ،شق و رق سر جاهایشان حالت گرفتند ،جوریکه
سعی میکردند حتی مژه نزنند و صدای نفسکشیدنشان هم به
گوش کسی نرسد تا مبادا توجه معلم به او جلب شود و مورد
خشم و غضبش قرارگیرد.
خاطرهی خشونت معلم قبلی و کتکزدنهای بیرحمانهاش دوباره
در دل همهی بچهها زنده شد .معلم مبصر کالس را سراغ ترکهی
چوب برای تنبیهی من به باغ پر درخت جوار مدرسه فرستاد.
هنوز مبصر از کالس خارج نشده بود که من از روی زمین
برخاستم .بغضم را در گلو خفهکردم و معترض گفتم:
«آقامعلم ،اجازه بدهید خودم برایتان ترکه چوب بیاورم! هر چند تا که
بخواهید!»
معلم به طرف من آمد .گوشم را گرفت و با حوالهی لگدی مرا از
کالس بیرون انداخت و گفت:
«با شما کرهخرها باید به شیوهی خودتان رفتار کرد»...
معلم در را بست .مبصر بعد از چند لحظه از کالس بیرون آمد و به
طرف باغ پر درخت جوار مدرسه رفت .من هم به دنبال او راه افتادم.
زودتر از او چند ترکه چوب تهیه کردم و بدون آنکه در بزنم وارد کالس
شدم .در بغض و گریه و فریاد غرق بودم ،با اینهمه احساس می-
کردم زور و نیروی همهی قهرمانان داستانهای آقامعلم در من جمع
شده است .نه ،اینبار روح حضرت نوح و امامزادهها نبود که مش-
تقی خوشباور به غلط در من دیده و پرورانده بود ،بلکه فریاد آدمهای
داستانهای آقامعلم ،نالههای جگرخراش مادرم ،بیچارگی من و
همهی آنهاییکه برای معالجهی بیماریشان به نزدم میآمدند ،در
من جاری بود:
«بفرمایید ...هر چه دلتان میخواهد کتکم بزنید! اما من کرهخر
نیستم .اگر شما هم مادرتان دم مرگ باشد به فکر چاره میافتید.
من ،من مجانی برای مردم سرکتاب نوشتم .وقتی هم که دیدم با
دعای من دردی عالج نمیشود ،واقعیت را بهشان گفتم .گفتم که
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روح هیچ امامزادهای در من حلول نکرده ،و آنها باید به شهر پیش
دکتر بروند .شما هم مثل معلمهای قبلیمان هستید .فقط بلدید
کتک بزنید .اگر ...اگر راست میگویید بیایید مریضی این مردم را دوا
کنید ...اصال ً بروید آن دکترتان را از شهر بیاورید تا برای اینها یک
سرکتاب مجانی بنویسد ..سرکتاب ...سرکتاب ...شیخسبوج...
دکتر ...همه ...همه»...
آب دهانم خشکیده بود .دیگر نمیتوانستم حرف بزنم .دلم می-
خواست بلندتر داد بکشم .اما ممکن نبود.
ترکههای چوب را روی کف کالس ولکردم و دلزده و بیزار از آنجا
خارج شدم.
بین راه فکر جالب و آرامبخشی به ذهنم خطورکرد:
«چرا مدرسه؟ به جز داستانهای آقامعلم مگر چه چیز به درد
بخوری آنجاست؟! کافیست! ...نمیخواهم»...
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آنسوی دیوار

اوه ...این شهر چقدر کوچه و خیال و خیابان دارد؟! چقدر آدم و
آهن و خانه و ایوان؟! چقدر میوه و مغازه و ماشین؟! و ...و چقدر،
چقدر کیف دارد وقتی که دخترهایش از کنارت میگذرند؟! انگار یک
چیزی را از تو می قاپند و بعدش هم عشوهکنان به تو میگویند«:بیا
دنبالم! هی ،با توام! بیا دنبالم! بیا! بیا!»
آنها میروند ،تو میروی ،آنها میروند ،تو میروی ...تا اینکه
دری به روی آنها باز میشود و به روی تو بسته میماند .مثل گربه-
ی گرسنه و بیقراری پشت در و دیوارهای بلند در عذاب و گیج دور و
برت را میپایی و میبینی تمام درهای زندگی به سوی تو ،آری،
فقط به سوی تو یکی فلکزده بسته است.
...آنوقت دمت را ،شق گرفته الی پاهایت ،در کوچههایی که
همه چیزش برای تو خواستنی است ،با خودت یدک میکشی .گه-
گاهی یکی با نگاه سردی از کنارت میگذرد .صدای بهمخوردن
قاشق و چنگال و بشقاب دیرتر از بوی خوش خورشت و خوردنی و
دخترهایی که در خانههاشان را به روی تو بستهاند ،در تمام کوچه
که هیچ ،در تمام سیم میمهای کلهات میپیچد ...و تو سرمست،
نه ،بوکشان و با حسرت راه میروی ،راه میروی ،راه میروی...
خدای عادل من ،پدر مسیح مظلوم و آقای یک صد و بیست و
چهار هزار رسول بزرگوار ...کاش توی یکی از همین خانهها به دنیا
آمده بودم! روزی یک شکم سیر غذا میخوردم! دختری از دخترهای
این شهر را از نزدیک لخت و عور میدیدم و بو میکردم ،میدیدم و
بو میکردم ،میدیدم و ...میدیدم این ...چیز ،این خوشی ،این
لذت ،این گیجی ،این همهچیز من ناچیز چه چیزی است که
همیشه با او است و مرا دایم ویالن در کوچهها به دنبالش می-
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کشاند و آخرسری پشت در و دیوارهایی این همه بلند با حسرتهایم
تنها میگذارد!
حمممم ...به! به! چه بوی مطبوعی! یک چیزی دارد توی
ماهیتابه جلزوولز میکند ...ها ،ماهی است! ماهی است! حتماً
این بوی ماهی است! باید اینجا بنشینم و یک دماغ سیر از ماهی
سرخ شده بو کنم ...همممم ..مچمچمچمچ چه آبی از دهن آدم راه
میافتد!
اگر گربه بودم شاید از این دیوارها میتوانستم یکطوری بپرم به
آن طرف ...چه میشد ...خداجان ،چه میشد؟! ...نه ،آنوقت هم
باز دخترهاشان را به من نمیدادند ...اینها انگار خدایشان هم یک
خدای دیگر است! سر و وضعشان ،خانه و خوراکشان ...حتی عطر
تن و شیوه نگاه کردنشان با آدمهایی مثل من کلی فرق دارد.
کاش خدای آنها یک ذره با خدای من الاقل فامیل بود! اوه ...می-
شدم مثل خودشان! با یکی از خوشگلهاشان میریختم روی
هم ...یک ماشین میگذاشتم زیر پایم ...یک روزی صاحب خانه و
زن و زندگی میشدم ...بچههایم مجبور نمیشدند مثل من عوض
مدرسه رفتن بروند نان در بیاورند ...نه ،نه .خدای آنها که هرگز
نمیآید خدای من بشود.
خدای بیچارهی خودم ،دمت داغ! خیلی داغ! صد درجه داغ! مثل
اینکه من با خود تو راضی باشم بهتر است ،چون اگر خدای آنها
جای تو را بگیرد ،تو هم که وضعت مثل وضع اسفبار من خیط خیط
است ،عمو ،خیط خیط! حتماً کلهپا میشوی و از تنهایی و تحقیر
کف میکنی! فقط ...فقط ...گربه ...اما نه .به من که مثل خودشان
آدمم راه نمیدهند ،حاال چه برسد به یک گربهی بیزبان .ولی...
ولی ،خب ،شاید بغلم میکردند ،با خودشان توی تخت خواب می-
بردند ...آره ،نه .نه ،آره .نه ،آره نه ...اینطوری اصال ً خوب نبود،
گاهی گربه میشدم ،گاهی آدم .آخ ...خدای من ،خورشتها و
دخترهای بامزهی توی این خانهها را کیها دارند زهرمار میکنند؟!
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مشتقی

این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .اگرچه بارها سر آبیاری
مزرعه با هم دست به یقه میشدیم ،اما وقتیکه چهار خوشه
محصول به شکر خدا سبز میشد و قد میکشید ،ما دوباره همان
همسایههای قدیمی بودیم .به هم "خداقوت!" میگفتیم ،سیگار
تعارف میکردیم .زنش بعضی وقتها پیالهای شیر برای ما میآورد.
پسرهایم هم انجیر و زردآلو برایشان میبردند.
این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .آنوقتها ،هی ...یادش
بخیر! ما دوست و همسایه بودیم ،به داد هم میرسیدیم و مشکل
هر یک از ما ،علیرغم همه دعواهایمان سر آبیاری مزرعه ،انگار
مشکل دیگری بود .تف به روی این دنیا! تف! انگار خودش نیست!
نه ،یکی دیگر بیگمان رفته توی جلدش .مشتقی! مشتقی!
پدربیامرز ،تو که سر و کارت با اینها نبود! مرد ،آرزوهایت را ول کرده-
ای و افتادهای دنبال یک مشت آدمکش که چی؟!
این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .برای آن مشتقی دلم
خیلی میسوخت از اینکه زنش باردار نمیشد .بیچاره مشتقی،
همسایهی بینوای خودم ،چقدر از این مال و دعانویس و رمال به آن
مال و دعانویس و رمال ،از این سید و امامزاده به آن سید و امامزاده
مراجعه کرد تا که شاید بچهدار بشود؟! چند کیلو ساچمه به
پیشنهاد همین خرهای غیبگو خرید و دور و بر خانهاش پاشید تا
اجنهها ترس ورشان دارد و جرأت نکنند به محوطهی خانهاش بروند
و مانع زن چلهنشین و نازایش بشوند ،تا که مشتقی پدر بشود؟!
این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .یکبار آمد و خبر داد که
یکی از همین دعانویسها به او گفته خانهاش طلسم شده و تا
زمانیکه توی این خانه و این محله باشد برایش بچه نمیشود .گفت
که میخواهد باروبندیلش را جمع کند و برود شهر .گفتم:
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«مشتقی ،بچه را میخواهی چه کار ،مرد؟! ول کن این آخوندها و
دعا نویسها را! دردسر میخواهی ،بیا یکی از شش تا پسرهایم را
بردار برای خودت! نرو شهر! خدا حتماً یک صالحی در کارت دیده که
بچهدارت نمیکند .مگر ماهایی که زنهایمان تقریباً هر سال یکی
زاییدند چهاردستی داریم پلو میخوریم؟ نه وهللا! به خدا بچهداری
دردسر است مش تقیجان! دردسر!»
این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .آنوقتها با بچههایم خیلی
ایاق بود .پسر بزرگم را تشویق میکرد درس بخواند و معلم شود.
بچههایم همه به او عموتقی میگفتند ،از دیدنش ذوق میکردند و
هر کدامشان سعی میکرد به نوبهی خود یکجوری کمکش کند تا
زیاد حسرت بچهدارشدن را نخورد .اما ...مشتقی ...مشتقی...
کاش به شهر نمیرفت آن مشتقی!
این مشتقی دیگر آن مشتقی نیست .بیچاره توی شهر هم
بچهدار نشد .از آن به بعد هر وقت که از شهر بر میگشت و پیش
ما میآمد ،دیگر از آرزوی پدرشدنش حرف نمیزد .بلکه فقط سعی
میکرد به یک ترتیبی فراموشش کند .برای همین از رسم و رسوم
شهریها برایمان حرف میزد .با اینهمه باز مشتقی همان مش-
تقی بود .تا اینکه اینها آمدند .مشتقی یکهو عوض شد .ریش
گذاشت .از امام و اسالم و انقالب گندهگویی کرد و از چشم هر آدم
معقول افتاد .خیلی طول نکشید که نمیدانم چه جوری با هر چه
اوباش این منطقه همراه شد.
«مشتقی ،تو را چه به این کارها ،مرد؟! مگر خل شدهای تو؟ چرا
این قدر "برادر ،برادر" میگویی؟! کی گفته این چماقدارها برادر تو
هستند؟!»
اما مشتقی انگار آن مشتقی نبود .یک اسلحه روی دوشش
آویزان کرده بود و به حرفهایم اصال ً اعتنا نمیکرد .بچههایم را
منحرف میخواند و به من میگفت که جلویشان را بگیرم تا بیشتر
از این اسیر دسیسهی استکبار جهانی و ضدانقالب نشوند .وگرنه
روزگار به حالم خون گریه خواهد کرد .گفتم:
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«مشتقی ،استکبارجهانی دیگر خر کی است؟ ضد انقالب یعنی
چه؟ بچههایم بچههای خودتند .تو عموی آنهایی .بزرگه با تشویق
تو درس خواند و معلم شد»...
مشتقی دیگر آن مشتقی نبود .یکبار آمد و گفت که پسر بزرگم
را گرفتهاند .بچههای دیگرم را مواظبشان باشم .و خودش رفت
جبهه به سوی کربال و قدس تا در راه اسالم شهید بشود.
اگر چه از دستگیری پسرم خیلی دلواپس بودم ،ولی باز دلم
نیامد مشتقی را توی جنگی که اصال ً معلوم نبود چرا یک عده می-
خواهند هی طولش بدهند ،از دست بدهم .گفتم:
«مشتقی ،تو مگر قبال ً مسلمان نبودی ،مرد؟ وهللا بودی! بلهللا
بودی! بیا دست بردار! جبههی حق بر علیه باطل دیگر چه کشکی
است ،مشتقی؟ کربال را میخواهی چه کار؟ قدس به چه دردت
میخورد؟ این ریش و پشم و اسلحهات را ول کن! تو را خدا بیا بیل-
ات را بگیر توی دستت و زمینت را آباد کن ،بنده خدا! دنیا دو روز
است! این قدر "جنگ ،جنگ تا پیروزی!" نگو ،مشتقی! این آیتهللا-
ها حتماً یک قصدهای دیگری دارند .به چان تو نه ،به جان هر شش
تا پسرهایم اینها قصدشان خدمت به اسالم نیست .کدام پیامبری
تا حال گفته که "جنگ نعمت است"؟!»
مشتقی دیگر آن مشقتقی نبود .از جبهه وقتی برگشت یک
دست نداشت .با دیدنش نتوانستم بغلش نگیرم و هایهای گریه
نکنم .او هم بغضش ترکید .یکدستی بغلم کرد و با من زارزار زد زیر
گریه .در این حین هر چه فکرکردم نتوانستم بفهمم که مشتقی
برای دستش دارد گریه می کند یا برای پسر بزرگم که اول به چهار
سال حبس محکوم شده بود ،اما بعد از دو سال زندانیکشیدن سر
به نیستش کرده بودند.

56

اضطرار

ساک سیاه برزنتیاش را بین پاهایش سفت فشرد و زیر لب
نالید:
«برو! برو! عجله کن! د ،برو دیگر پدرسگصاحب! ...عجب گیری
افتادهام!»...
همهی تقصیر با پدر جوانک صاحبکارش بود .بعد از آنکه کرکرهی
مغازه را پایین آورده بودند ،او سر رسیده بود .وقتی فهمید که پادوی
جدید پسرش قصد دارد شب را توی مغازه بگذراند ،کرکرهی در را باال
برده و المشنگه راه انداخته بود:
«یک بیگانه را میگذاری توی مغازهات بخوابد؟! آن هم یک
شهرستانی را؟! ...تو کی هستی ،پسر؟ چرا میخواهی اینجا
بخوابی؟ مگر خانه و زندگی نداری؟ شناسنامهات را نشانم بده
ببینم!»
پسر جوان حاجی با شرمساری سرش را پایین انداخته بود و با
رفتارش نشان میداد که این پدرش است که در مورد مغازهاش
تصمیم میگیرد.
جوان شهرستانی که از حضور ناگهانی حاجآقا ،پدر صاحب
کارش ،هول شده بود ،از توی ساک شناسنامهاش را با دستپاچگی
درآورد و در حالیکه تالش میکرد بر اوضاع مسلط باشد ،آن را به
طرف او گرفت:
«چرا اینقدر عصبانی هستید ،حاج آقا؟ هیجان زیادی برای قلب آدم
خوب نیست! بفرمایید ،شناسنامهام!»
«توی تهران چه کار میکنی؟ تا حاال شبها کجا میخوابیدی؟»
«آمدم تهران پول دربیاورم ،حاج آقا .تا حاال شبها را در محل کار
قبلیام میخوابیدم .البته اکثر اوقات تا دیروقت شب کار میکردم.
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قصد دارم ،اگر خدا بخواهد ،بزودی عروسی کنم .به همین خاطر
مجبورم فعال ً کرایه خانه ندهم تا»...
«باید کمیته را خبر کنم .از کجا بدانم که جزو ضدانقالب نیستی»...
با شنیدن نام "کمیته" قلبش از ترس تندتر از پیش به تپش افتاد.
در حالیکه سعی میکرد اضطراب درونش را پوشیده نگهدارد،
لبخندزنان کارت پایان خدمت سربازیاش را به همراه برگهای به
طرفش گرفت و با مالیمتی افتخارآمیز گفت:
«صحیح میفرمایید ،حاج آقا .این روزها همه جور آدم پیدا میشود.
آدم که نمیتواند کف دستش را بو بکشد و بفهمد با کی طرف
است .اگر مایلید ،برادرهای کمیته را خبرکنید .این کارت پایان خدمت
سربازیام پیش برادران سپاه ،اینهم برگهی رشادت که گواهی
میدهد دو سال سرباز اسالم بودم و توی صف مقدم جبهه»...
حاجی با دیدن آنها آرام شد و با لحن مالیمی گفت:
«باشد ،برادر .باشد .ولی توی مغازهی من نمیشود بخوابی .اگر
خدای نکرده شب این تو برایت اتفاقی بیفتد ،برایم مسئولیت دارد».
نفس راحتی کشید .چند لحظه پیش باورش شده بود که مردک
بازاری او را تحویل کمیته و پاسدارها میدهد .چند تا ماژیک و
اسپری مخصوص نوشتن روی دیوار ،و بستهای اعالمیه که ساعاتی
پیش به دستش رسیده بود و هنوز فرصت نکرده بود آبشان کند،
توی ساکش بودند و تشویشاش را دامن میزدند.
به خیر گذشته بود .حاال به جای ترس ،سعی داشت پیچش
شکم و نفخ دردناک و نفسبری را که از این هیجان جهنمی نصیبش
شده بود ،در خود مهار کند و از سرنشینان اتوبوس پنهان نگهدارد.
«د ،برو دیگر پدرسگصاحب! برو! برو! تا میدان ولیعصر هنوز خیلی
مانده ...لعنت به این تهران! مثال ً پایتخت است ...یک جای ریدن هم
برای آدم ندارد .آخ»...
با پیادهشدن از اتوبوس مدتی راه رفت .چندبار پیرامونش را چک
کرد تا مطمئن شود که کسی در تعقیبش نیست .با سنگینی ساک
و پیچش نفسبر شکمش زنگ در شرکتی را به صدا در آورد .با
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عجله در دستگاه شنود چیزی گفت .شتابان از پلهها باال رفت و به
دستشویی پناه برد.
«چی شده ،آقاهادی؟ این وقت شب این طرفها؟!»
«خوب شد که در را بازکردی ،جواد! داشتم میترکیدم».
«هنوز کار گیرنیاوردهای ،آقاهادی؟»
«چرا گیرآوردهام .قرار شده بود توی مغازه بخوابم .اما آخرسری پدر
صاحبکارم آمد و با داد و قال بیرونم کرد .قرار است فردا صبح بروم.
ولی نمیروم .پفیوزها!»
«تهران اینجوریست دیگر ،آقاهادی .کم کم عادت میکنی .خب،
فعال ً شبها بیا اینجا توی شرکت بخواب .صبحها زود بزن بیرون .کی
است که متوجه بشود ...بیا یک چیزی نشانت بدهم...
جواد پانزده سال داشت .مدرسه را ول کرده بود و از شهرستان
به تهران آمده بود و بعنوان خدمتکار و آبدارچی توی شرکت کار می-
کرد .شبها همانجا با پتویی روی صندلی راحتی دفتر شرکت
میخوابید.
«نگاه کن! ...دامن خانم ترابی ،منشی شرکت است .بو بکن ببین
چه عطری میدهد! همیشه یکی را زاپاس توی کشو میزش می-
گذارد ...نمیدانی چقدر خوشگل است! به رییس شرکت آنقدر حال
میدهد! ...زهرمارت بشود آقای مهندس کاظمی ...آستر دامن را
دست بزن ،آقاهادی! میبینی چه نرم است؟ ...پوستش هم حتماً
به همین نرمی است .نمیدانی این خانم ترابی چه آتشی به جان
آدم میاندازد ،آقاهادی! خیلی فضولی است ،هر وقت برایش چایی
میبرم آ ،به خشتک شلوارم نگاه میکند و میخندد و یکجوری
میگوید "مرسی" که دلم میخواهد بغلش کنم ...این حیوان
المذهب هم همیشه کار دستم میدهد .همین که صدایش را می-
شنوم ،یا عطرش به دماغم میرسد ،یکهو بلند میشود و لوام
میدهد»...
هادی چند صندلی را کنار هم چید و روی آنها درازکشید .در
حالیکه به میزبان جوانش گوش میداد ،با تشویش ،پلکها را روی
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هم گذاشت .خواست خانم ترابی را آنگونه که جواد برایش توصیف
میکرد ،در ذهن خود مجسم کند .اما حاجی ،با آنهمه ریش و پشم
صورت و لکهی سیاه جای مهر نماز بر پیشانی ،مزاحمش بود و
میخواست کمیته را خبر کند.
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راب

دور ،دور ،خیلی دورتر از دور است آقای راب .وقتی از کار و
مشغلهی روزانه خالص میشود ،یعنی درست از همان زمانی که
به سوی خانه با عجله به راه میافتد ،این دورشدنش شروع می-
شود .البته او حتی موقع کارش هم خیلی دور است ،ولی سعی
میکند با لبخندی از رضایت و تحسین که گاهگاهی بیاختیار در
صورتش نقش میبندد ،به اطراف و آدمها نزدیک شود.
در واقع رمز همزیستی او با دیگران همین لبخند است ،لبخندی
که همیشه فقط به معنی رضایت و تحسین نیست ،بلکه کمی
بیشتر و دورتر از آن ،شگفتی و حیرانی؛ شاید هم خیلی دورتر.
اما آقای راب در مورد همین دوری کامال ً برعکس فکر میکند .او
وقتیکه دور میرود فکر میکند که خیلی نزدیک است ،و وقتیکه
نزدیک میشود همیشه حس میکند که بس ،بسی ،بسیار بسیار
دور رفتهاست .به همین خاطر وقتیکه به خانه میرسد در را پشت
سر خود دو قفله میبندد ،زنگ در خانه را قطع میکند ،و به خودش
نزدیک شود.
روی دیواری از اتاقش عکسی بزرگ و رنگی از خر مادهای نصب
شده است .لبهای حیوان با خوشحالی و شعف فراگیر و خاصی
گشوده است ،انگار دارد خمیازه میکشد ،خمیازهای که برای آقای
راب به خنده شباهت دارد .چنین است که آقای راب با هر نگاه به او
تبسم شیرینی در صورتش نقش میبندد.
روی کاناپهی کهنه و راحتش ولو میشود ،مدتی به تمثال شاد
حیوان نگاه میکند ،بعد ،همچنان درازکش ،سرش را به طرف دیوار
مجاور بر میگرداند و لحظاتی طوالنیتر از قبل به تصویر گاوی که
جنسیتاش در عکس مشخص نیست ،خیره میشود .گاو آرام و
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بیحرکت ایستاده است و به نظر میرسد که از روی شکمسیری و
بیحوصلگی دارد چیزی را الینقطع میجود.
...و در همین بیحوصلگیهاست که آقای راب وجودش با
نگاهی از پنجره به شاخههای درخت تنومند ایستاده در کوچهی
دور ،خیلی دورتر از دور میرود.
...و در همین دورتر از دورترهاست که آقای راب میاندیشد.
میاندیشد که به خودش ،به نیاکانش دارد نزدیک میشود .می-
اندیشد که اندیشیدن را کمکم از نقطهای دارد آغاز میکند.
«اه! اه! اه ...این همه تالش؟! این همه عجله؟! این همه حرکت؟!
آنهم وقتی که برگ چنین به آرامی میجنبد ،زمین چنین خسته و
کاهل میچرخد ،و درخت ذرهذره قد میکشد ...چقدر تندم من؟!...
چقدر دورم من از زندگی ،از خودم؟! ...و چقدر ...چقدر به چیزهایی
که اصال ً از من و برای من نیست نزدیکم؟! ...که چه؟! چرا؟!
کجا؟!»...
سوال پشت سر سوال در ذهن آقای راب مطرح میشود .بی-
آنکه پاسخی یافته باشد ،به تصویر گاو بیحوصله چشم میدوزد و
خیلی آهسته و صمیمی میگوید:
«افالطون ،این همسایهی بارکش و خندان ما چقدر خوشبخت
است!»
توضیح:
راب :حلزون به گویش گیلکی
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مقررات

هرگز برایم وقت نمیماند تحقیق کنم که محوطهی ساختمان
محل سکونتم چقدر درازا و پهنا دارد .من در طبقهی هفدهم آن
زندگی میکنم .شمارهی اتاقم را نمیخواهم بگویم ،ولی برای
آمدن پیش من از آسانسور شمارهی سیوپنجونیم در ورودی
سمت شمال شرقی باید استفاده کرد.
اجازه بدهید ذهن شما را با سیستم مقررات زندگی اینجا
مغشوش نکنم .باالی سر اتاقم باز اتاقهای دیگری هم هستند .من
نه با ساکنان آن اتاقها ،و نه با ساکنان اتاقهای مجاورم هرگز کار و
تماسی ندارم .اینجوری مثل اینکه برای همهی ما خیلی خوب و
راحت است ،کسی مزاحم کس دیگر نمیشود.
البته من جز طبقهی هفدهم ،طبقهی سیزدهم را هم می-
شناسم .ناگفته پیداست که طبقهی همکف محل عبور و مرور هر
روزهی من و سایر ساکنان این واحد مسکونی است.
رنگ دگمهی شمارهی سیزده آسانسور قرمز است .همیشه
وقتی که به این طبقه میرسم شیوهی حرکت آسانسور تغییر می-
کند و ناآرام میلرزد .رهگذران هم در این ناآرامی ناگهان سرشان را
بر خالف عادت معمول بهسوی همدیگر برمیگردانند .اما قبل از
آنکه نگاه کسی با نگاه دیگری تالقی کند ،همه یادشان میآید که
چنین کاری خالف عادت و مقررات نانوشته است .بنابراین دوباره
رویشان را از یکدیگر برمیگردانند و مدتی زیر لب چیزی نشنیدنی
زمزمه میکنند .چیزی که هیچکس نمیداند چیست .خوشبختانه
من در مورد این زمزمهی مرموز عابران تحقیقات مفصلی کردم ،چون
ادعانامهی دکترای من در مورد آن بوده است.
در جریان تحقیقاتم به گزارش ضبط شده در یک پهسهی دست
سیصد و سی و سه از سال  05891برخوردم .در این گزارش به
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عنوان کد آمده بود":ترس" .من مدتها در آرشیو مرکزی پهسه
سعی کردم این کد را بشکنم .اما متاسفانه نتوانستم به مفهوم آن
دست پیدا کنم.
در گزارشات پهسههای قدیمیتر نیز به کدهای از قبیل "ورد"،
"اعتقاد""،آمین" و چیزهایی مشابه برخوردم که اصال ً نتوانستند در
نوشتن ادعانامه کمکم کنند .به همین خاطر مجبور شدم آن را
نیمهکاره ول کنم.
همیشه وقتی آسانسور به طبقهی مربوط به دگمهی قرمز می-
رسد ،برخالف دیگران نگاهم به صورت اطرافیانم میافتد .به همین
خاطر موفق نمیشوم مثل آنها چیزی مرموز زیر لب زمزمه کنم.
وقتی نگاهم با نگاه کسی تالقی نمیکند ،فشار شکننده و نفس-
بری در ناحیهی آبگاهم شروع میشود .به دنبال آن مجبورم شلوارم
را توی آسانسور ،در محوطهی قرمز طبقهی سیزده ،بیاختیار
خیس کنم...
ببخشید ،باید به طبقهی خودم برگردم ،چونکه شلوارم امروز هم
دوباره خیس شده.
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لهلهی سگانه

زن وقتی لخت میشود ،آب دهان سگ خانه راه میافتد.
اینگونه است که عشق الی صفحه اتو میخورد و سگ هرچه لهله
میزند ،نمیتواند گرد و غبار از قفسهی کتاب بزداید.
و این خودش عادت شده است ،عادت .عادتی ویرانگر به تنهایی
و تکرار .و تکرار نه ،تنهایی است که زن را بیخود لخت میکند و
بیخودی به سراغ تو میآید و تن ...تن ...تت...تنتت تنتنتن تت
تنتت تنتنت ...تنهایت میگذارد تا لخت شوی و کشف کنی که
نه ،چندان هم چنان نبودهای که بودی یا که میپنداشتی هستی و
میخواهی همین حاال که نیستی ،باشی و حاال همینی که
هستی ،در نیستی هستیها و شاید ...شاید ...شاید در هستی
نیستیها.
هه! هه! هه! در گوشات چنان وارونه و ویران خواندهاند که تو با
عینک ارثیات چنین وارونه و ویرانم میبینی ،یا نمیبینی ،شاید
فقط میخوانی هستی نیستیها ...نیستی هستیها ...با سگی
لهلهزن در خانهی ذهن ...ذهن ...ذهن .ظن ...ظن ذهن ...ظن زن...
زن ...زن! زن ذهن ...ذهن زن ...خانه نه ،حیاط پر درخت زن.
درختانی بیسیب و باسیاست و خیس.
پس این سگ از چه آب دهانش راه افتاده است؟! وقتیکه سیب
نیست ،سبب است بیگمان .گمان؟ هان؟! سبب! سبب سیم!
سیم تنها سیم است که بیسیب و سبب است و ...سگ نه،
سگها ،یعنی یک سگ ...سه سگ ...سی تا سگ صد تا...
سیصد تا سگ و شاید هم بیشتر به شکل مجلس سگان ،سگان
مؤسس ،مؤسسان صرعی و خبره که سیاست را از بلندگوهای
باسیم و بیسیم و سمی در گوش خالیق الیق هاوو ...هاووو...
هاووووو میکنند .درست به شکل پزشک شخصی یکی از این همه
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اشخاص شاخص که به زن با سیم و سبش قبل از رفتن برای
جراحی زیبایی دماغ و گوش و ...الخ ،مثل همهی االغهای پزشک
سرم و سیم تزریق میکند.
خدای من! چقدر خنگ و خر شب و روز شاش و منی خوک که
هیچ ،خود و خون آدمیزاد میخورند تا زیبا و برجا و جاوید و جدید
بمانند! آن هم وقتیکه با همه نادانیهایشان میدانند هر چه Gen
و  DNAسیب را دستکاری بکنند ،باز روزی سیب میگندد!
کجا بودم؟ یادم رفت ...نرفت ،داشت میرفت که آمد ...یعنی در
واقع نیامد که افتاد به خاک و ...خاطرم .سیب! سیب! جریان سیب
بود که آمد ...یعنی افتاد ،نه خیلی ببخشید ،نیفتاد بلکه اول رفت
باال ،بعد آمد پایین و نیوتن در اوان طفولیتاش ،وقتیکه پاپتی پاپتی
راه میرفت و هنوز با دختر همسایهاش دکتربازی شروع نکرده بود،
تف کرد توی ...هوا و ...اهه ...اههه ...ایف ایف ف فف ففف فتاد همه
روی صورتم ...چی ...چی؟ داشتم چی میگفتم؟ ها ...ها ...قانون
کرد .چی؟ قانونی ...قانونی ...قانون را قانونی کرد .یعنی افتادن را
قانونی کرد تا هر خنگی-منهای من و دور از جناب اساتید افخم و
فخیم ادیب و ادیبان استاد و نقادان بیادب و فضول که حاال جانشان
دارد به لب میآید -بفهمد که هر چیزی باال رفت ،با همان سرعت
نه ،با سرعتی دو برابر سرعت اولش پایین میآید ،مثل پیشوا
آدولف ،رفیق ژوزف ،تهدی خرس خرسک ،چوچول چرچیلک ،بوش و
جنگ و ناامنی جهانی و موشک ،و پینوشه و فامیلش این آقایان شر
و شغال و شیاد با یا بی عمامه و ریش و کیش که به شکل مارند و
سال به سال که هیچ ،روز به روز و ساعت به ساعت سیاست و
پوست عوض میکنند.
همین ،بله .به همین سبب است که سگ اصال ً سیب دوست
ندارد .اما زن همیشه نه ،گهگاهی با عالقه به دهان میبرد و به
آرامی گاز میگیرد ،هم سیب و هم سیاست را.
اما ...اما ...اما کسی جز پسر پدر نادیدهی من و پدربزرگ
انشتاین چه میفهمد که سی یا صد چیست؟ سگ چسان صدتا
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سی و سی ا سیست؟ و دوتا سیب دست نخوردهژن و بیسم
چقدر وزن دارد؟ و ...وزن زنهای پشت جلد مجلهها چرا این قدر
 E=mc²است؟ و ...و ...و چرا ...چرا ...چرا مادرشوهر خاله جانش
 Blumieداشت و ثروتش را دستکم روزی بیستبار به روی تمدن و
مدرنیته-گالب به روی ماه شما و داشم فریدریش نیچه که چون
میخواست خود مرگ را به چشم ببیند خودش را نکشت و این-
جوری

پرچمدار

ستمکشان

پست

مدرن

شد-.ووو...

ووو...ق...ق...وووقق ...قی میکرد؟
آب دهان سگ خانه وقتی بند میآید ،خسته میشود و خواب
میرود .و زن بیدار و بیحوصله در بسترش دراز میکشد ،دستش
به دستی و ذهنش به دستی و سگ و سگانی دیگر.
سائلی دارد زنگ در ذهنم را میزند .به زن مظلوم و زنگ و ذهن
ظنین نمیشوم .میدانم ،میخواهد بپرسد که سگان این ناحیه
چرا چنین شل و ولند .از جایم برمیخیزم .قلم را الی صفحه می-
گذارم و دفترم را توی کاپوتی ویژه و سفت میپیچم تا عشق برای
من نیز در سطور کتاب اتو نخورد و طومار تنهایی و تکرار انسان
برزخی و همیشه رهگذر ناگزیر این عصر سرعت سرسامی غبار
نگیرد.
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سماع

همه چیز همینجوری خیلی ساده آغاز شد .پسراندرپسین پسر
موالنا ،بزرگزادهی شش-هفت سده پستر ،و دختر دخترزادهی دختر
شیخشاعری شیرینسخن ،بدون آنکه ازدواج کرده باشند،
نگاهاشان بیچادر و چاروق و چارقد -،بخوانید خیلی بیحجاب! -در
هوا با هم به رقص آمد.
در این سماع "مولینا" خواست بگوید«:هو! »...اما ترسید توی
تمام گورستانهای دنیا غلغله بپا شود و مردههای حوصلهسررفتهی
بیکار از جاشان برخیزند و سر کار و زندگی سابقشان بروند؛ پس،
به جنباندن اسرارآمیز سرش بسندهکرد .بانوی لبشکری و شیرین-
سخن و زیبارخ و ناقال هم به شور عتیقهی پدراندر پدر مادر مادر
مادرجانش بر آن شد تا در همین رقص روحانی و سماع مختصر فاقد
حجاب نگاه بگوید«:هی! »...که دید ،ای دل غافل ،چه نمیبیند ،از
مولی حامله شده است!
هنوز پاسی از شب عروسیشان نگذشته بود که دوقلوهاشان
با اندک زمانی نسبتاً طوالنی به اندازهی یکی-دو دهه تأخیر به دنیا
آمدند-به چه دنیایی؟! کاش نمی آمدند!.-
این دوقلوهای عزیز به خواهر و برادرهایی شرمگین ،ولی به
وقت و به جای خود جسور و گستاخی تبدیل شدند که شکوه
"افسانه"ای گذشته را ناخواسته خواستند "تولدی دیگر" سازکنند.
پسرک در شرمش از دست هنجارهای ناهنجار زمانه به کوه و
جنگل گریخت و پیر شد .دخترک سویچ ماشینش را برداشت ،بوق-
زنان و عاصی از دنیای پدر قدرقدرت و مردهایی که همیشه آقا و
مقتدر و برحقند ،در خیابانهای سنگالخ بیابانی بیکالج -به گویش
گیلکی بخوان:بیکالغ -به راه افتاد.
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حاال سالهاست که هرازگاهی نسیمی میوزد و تار مویی از
گیسوان گلبافتش ،مقنعهی اجبار والدهی عتیقهاش ،را کنار میزند؛
از این گشایش ،در گورستان غلغله به پا میشود و گورکن با بیل
دسته بلندش کتابهای غزل و قصیده و مثنوی را غبارزدایی می-
کند.
بیل! بیل ...بیل! گور! گور ...و گورکن؟! هی ...کسی در جنگل
سینهام می نالد«:آخ!»...
من از جایم بر میخیزم و میبینم که شاعر تنهایی ،بی چاروق
و پاپوش ،روی خط استوا دارد راه میرود و با خود زمزمه می کند:
«چه هوایی! شبنم را ...دانش علف ...معرفت نیست!»
پدرم پیپاش-چپق پسامدرنش -را با "لیزر" پاک میکند و با
حسرت توضیح میدهد:
«یادش بخیر ،چه روزگاری!»...
و پسرم-التفات بفرمایید ،نامش مولینا نیست و از سر و جادوی
سماع اصال ً سر در نمی آورد ،ولی با همین قد فسقلیاش جاز،
جفتک ،روکاندرول ،والس و چاچاچا و سالسا و برک را از بر می-
داند! -در انشاءش مینویسد:
«دانش علف را گاوها خوردند و  ...خران جوان با تف»...
دختر زنم-که خود خوبترین دخترهاست .چنین گلرخ دختری
نصیب شما هم بشود! -به برادر ناتنیاش تشر میزند و میگوید:
«اینجور بیهوی ننویس ،خره! با تف نه ،با ژل یا شبنم! تازه شبنم
هم چند نوع است ...کم چرب ،پر چرب و ...منهای مصنوعیهایش
که آلرژیزاست!»
زنم با اشکهای شوق جاری روی گونههایش به من خیره می-
شود .من "کاپوت"ی-ببخشید ،چادری-روی نگاهم میکشم تا مبادا
زنم باز از شبح من باردار بشود و سیارهی زمین را در ازدیاد
سرسامی نفوساش به سوی انفجار سوق دهد .با اندکی تردید،
دلجویانه میگویم:
«دختر ما بالغ شده ،خانم! خدا کند با شعر نیامیزد!»
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فانوس خانهی دوست

...پدرت را درون حیاط خانه در جستجو میبینم؛ خرسند می-
شوم .پس ،او هنوز هم زندهاست .دستی خانهای بر جایگاه خانهی
قدیمیتان بناکردهاست ،احساس میکنم که من این دست و این
خانه را همیشه بسیار دوستداشتهام .پیشترها ،وقتی که شنیده
بودم دیگر کسی آنجا نیست و خانهتان ویران گشته ،پشتم خم شد
و در درونم یکی هایهای به گریستن پرداخت .اما اینک چشمهایم
از اشک شوق انبوهاست؛ پدرت نیست ،حیف! چه میشود کرد ،تو
که هستی.
میگویی همین خانه با دو اتاق درندشتش برای زن و فرزندت
کافیاست .هی ...پسر ...خانهات با همه تغییر باز صفای همان
خانه را دارد! دیوارهایش چه پهن و مقاوم و ضدزلزله و توفان! رنگش
چه حضوری از آبی! و ...این ...این ستون ...ستونهایش پس
کجاست؟! ایوانش چرا بیستون و با سقف است؟!
میگویی آنها را بعداً خواهی ساخت ،فعالً با همین وضع نیز
خوب به کارت میآید .من سر میجنبانم و مییابی که چقدر به
ایوان و سقف بیستون شک دارم.
...من چهام است؟! ..خدای من ،نگاهکن ...انگار باز دارم
زندگانی را خواب میبینم و در خواب اشکهایم جاریست! ولی...
ولی ...نه ،من ...من بیدارم ...من بیدارم .نگاهشکن ...خودش
است! «سالم! حالتان چطور است؟ خیلی خوشحالم از اینکه شما
سالمتید .خدا را شکر! خانهتان هم که کامال ً سالم سرجایش
است .شنیدهبودم که خانهتان ویران شده و شما هم مردهاید .چه
ستونی! چه ستونی! چرا با من حرف نمیزنید؟! چه شده؟ شما
کجائید؟ من کجایم؟ خوابم؟ بیدارم؟ بیدارم؟ خوابم؟ بیدار ...خواب...
با من حرف بزنید ،خب! با من حرف بزنید! به خدا من نمیخواستم
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بروم! نمیدانستم اینقدر طول میکشد .ببخشید از اینکه تنهایتان
گذاشتم! من من من ...با من حرف بزنید! با من حرف ...حرف ...من
خواب نیستم ،من بیدارم ...بیدارم ...بیدارم ...اگر خوابم ،پس
بیداری چیست؟! و اگر ...اگر بیدارم پس ،خواب کجاست و این...
این بودن این حضور ...این سکوت ...این شما ...این خانه ...این
کوچه ...این کودکی ...این بازی ...این شوق ...این ...اشک از
چیست؟! از چیست؟! از چیست؟! و آدمی ...آدمی ...آدمی اصال ً
آیا بیداریاش خواب نیست؟ خواب نیست ...خواب نیست وقتیکه
بیدارست؟ و بیدارنیست ،بیدارنیست وقتیکه خواب است؟! و این...
این بگسسته ...این بودن ...این هرزه ...این هستن بر باد نیست
وقتیکه خواب هست؟! اگر از من دلگیرید و نمیخواهید حرف بزنید
حداقل به سؤالهایم جواب بدهید! شما را به خدا»...
هی ...دوباره

پدرت را خواب دیدم .با آنهمه صفا و متانت

همیشگیاش خانه بود ،اما با من حرف نمیزد .خیلی اصرارکردم
حرف بزند .فکر می کردم بیدارم .بگذریم .آنوقتها یادت هست...
سالی یکبار ما را بدور از آنهمه سایههای شر شاید دیداری میسر
میشد ،حاال نیز دستکم سالی یکبار در خواب به خانهتان میآیم .و
همیشه در همین یکبار چشمهایم از اشک سرشارست .ما را در
هر دیدار چقدر حرف برای گفتن بود ،درست مثل کودکیهامان از
خیال و آرزو انبوه.
میگویی ستونهای خانه را بعداً هم میشود باال برد .زنت می-
آید و مؤدب میگوید میلدارد دو دوست قدیمیاش را با من آشنا
کند ،اما باید مواظب باشم ،آنها دختران وسواسند .میبینم از
زیبایی و نشاط سرشارند؛ از بد گفتن بدم میآید.
میگویی«:مزاحم احوالند .شاید با آمدن تو به نزد ما آنها رفتند.
اینگونهشان نبین! پر از شکل و اطوارند ،هر وقت بخواهند زنند و
بیشمار گاهان دیگر مردند در سیمای زنانی جذاب».
میگویم«:آدمی را چه کسی به مرد و زن تقیسم کرده؟! چه
توفیری دارد ،من کاری به کارشانم نیست».
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پسرت میآید .میگویی«:این همان عمویی است که گفتم
بیگمان روزی باز خواهد گشت!»
درست به شکل توست .هی ...در همین سن و سال ما
دوستیمان آغاز شد ...من ترا در او میبینم و مییابم که در خوابم
و با او از رؤیاهای روشن دوردست میگویم .صدای جیغ زنت ما را
متوجه خود میسازد .حتماً باز دوستان همزادش وسیلهای را در
خانه به سلیقهای دیگر چیدهاند .به سراغشان میشتابیم و می-
بینیم که چه پیشپا افتاده با هم درگیرند.
پسرت میگوید«:عمو ،خانهی ما چندان هم کوچک نیست که
میبینی »...و مرا از اتاقی به اتاقی دیگر میبرد .در هر اتاق دری
به سوی اتاقی دیگر گشوده میشود .میگویم«:چه اتاقهای
تودرتوی انبوهی!»
میخندد و از نظرم دور میشود.
میگویی ...«:چند سال پیش در پس سالها از دیدار تو بازآمد و
ذرههای حضور ترا با خود به اینجا آورد ،درآغوشش گرفتم و بهجای
بوسیدن ،صورتش را بوئیدم و حسکردم عطر ترا با خود دارد».
گریهام میگیرد.
«خدای من ...من چهام است؟! چرا چنین گریانم؟!»
پسرت از حال من میپرسد .زنت به همزادانش میگوید:
«اینروزها عادت ماهانهی مردها هم این شده که زارزار زیر گریه
بزنند!»
مییابم که کسی مرا نمییابد .میگویم«:یادت هست ...آن
روزهای پریشان جبهه و جنگ و جسد و بگیر و ببند ...یادت
هست؟»
هیچ نمیگویی ،تنها اخمهایت درهم میروند .گویی باز می-
خواهی چیزی را از من پنهان نگهداری .اما هی ...تو که میدانی...
بعداً همه چیز را خواهم دانست .مثل آن ...آن درخت ...آن ...آن
سرو یادت هست؟ چقدر به جستجویش رفتیم ...عاقبت تنها کاجی
یافتیم ،یک کاج کوچک و سرشکسته و غمگین .هرچه از تو پرسیدم

72

آن را برای چه میخواهی ،نگفتی .بعد ...بعد با هم آن را در تاریکی
غروب سر قبری کاشتیم ،سر قبری غریب در باغ پشت خانهی آن
معصوم دوست ،تا نه همه ،دستکم مادری بداند که فرزندش
همچنان هست ،من هستم ،تو هستی ،هستی هست و
زندگانی ...آن ...آن ...آن دوست ...آن ...آن انسان ...آن درخت ،آن
کاج ،آن ...آن ...آن سرو جوان ،نه ...نه ...خدای من ...خدای من...
آن ...آن کاج سرشکسته و غمگین در سروستان اکنون چقدر قد
دارد؟ چقدر قد دارد؟
اشکهایم همچنان جاریست ...تو تاکنون آیا هرگز اینسانم
دیدهای؟ ببین ...ببین ...چه بشکسته و ویرانم از...
میگویی«:این خانه همینجوری فعال ً کافی است ،باید با آن
ساخت .برای تو هم جای دنجی هست .تنها ...تنها از دوستان زنم
برحذر باید بود! آنچه هستند نیستند و آنچه نیستند هستند .گاهی
مردند ،گاهی زن .زنم نمیدانم از چه با آنان همراهست؟! ...هرچه
باشد سالها با هم هستیم ،دوستانی همسفره».
از تو دلگیر میشوم .میگویم«:چرا دختران زیبای مردم را
اینچنین بد میبینی؟!»
میگویی«:آنروز که با هم برای اولینبار دخترانی نیمبرهنه
روی ساحل دیدیم یادت هست؟»
میگویم«:آری ».میگویی«:یادت هست اولین حرفی که به
زبان آوردیم؟»...
میگویم«:گفتی

چه

ساحل

زنانهای!»،

میگویی

گفتم

عشق! ...عشق! ...دریا چه باشکوه از آب و موج و عشق
انبوهست! در جوابم گفتی عشق نه ،زن.
میگویم«:خوب ،بازهم میگویم .فرقش چیست؟» می-
گویی«:خیلی ...شاید ...شاید به بلندی همین ستونهایی که هنوز
ایوان خانه را به سقف مرتبط نمیسازند».
میبینم کم نیست .نمیفهمم .اصال ً هرگز نفهمیدهام و هنوز
هم هیچ نمیفهمم در وجود انسان چه سری است ...دستیاش
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دوستی ...دستی دیگرش حیله ،دستیاش زیبایی ...دیگر
دستش ...دیگر دستش زشتی ،نفرت ،کینه ...سقف این ایوان...
سقف همین ایوان چگونه آخر بیستون برجاست؟!
میگویی آن سالها برایت فلسفه بافتم تا عروسی راهبیندازی
و به حداقل زیستن قانعباشی که ...بیشماری آغازش اینجاست.
میگویم«:ریشههای بودن یعنی این »...میگویی«:تو آن زمان
چه پیرتر از حاالیت بودی!»
هایهای میگریم .میخواهم از ناتوانی به ستونی تکیه
بدهم ،به پاهای پسرت که باالی سرم ایستاده است میرسم.
میپرسد:
«اشکهایت برای چیست ،عمو؟!»
میگویم«:نمیدانم ،همیشه هر گاه که به خوابم میآیید،
اینگونه از اشک و بغض و غم سرشارم».
زنان مهمان خانهات او را به اتاقی از اتاقهای تودرتو میخوانند و
بلند میگویند:
«بپرس خانهات کجاست؟»
من ناگهان فانوسی آویز بر سقف مییابم و در جستجوی
پاسخ به آن خیره میمانم .با تو میگویم«:خانهی بیستون هر چه
بد هم باشد باز خانه است ،تو همیشه درست اندیشیدهای»...
تو آه میکشی و من میبینم که چه دور و دیر از فانوسم.
میگویی«:خوب شد که گریختی »...میگویم«:های ...چه
گریز ناگزیری! لعنت ...ببین ...ببین اکنون چه پریشان بر دار زمان در
تعلیقم!»
از خواب برمیخیزم؛ تو نیستی ،پسرت نیست ،من نیستم،
خانه و زنت و همزادانش نیز .بالشم اما خیس است.
اشکهایم را از عابران پنهان میکنم و به سوی ساحل میروم.
خدای من ...دریا مرا چه شور با یاد دوست میآمیزد! در پس هر
موجش گویی این اوست که میرود ،که میآید .و دور ...دور ...در
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دورتر از دور و پس همهی دوردستها این فانوس خانهی اوست که
مرا روشن میخواند .فانوس خانهی دوست!
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نبوغ

نابغهی کشف نشده کوچک سالها در کتابخانهی پدرش فلسفه
را با چای و ادبیات را با قهوه نوشیده بود و همیشه برای مطالعهی
سیاست به مستراح میرفت که ناگهان جنگ شروع شد .داشت
با خودش میاندیشید که چرا و برای چه جنگ بوجود میآید ،و در
یک جنگ جهمنی و خانمانسوز حق بیشتر با کدام طرف است و
طرف کی را باید گرفت ،که دید آتش بس شده است .پس ،به
خودش آمد و به این نتیجه رسید که از اوضاع زمانه نمیتواند
سردربیاورد .بنابراین سرگرمیاش را به هدف تبدیل کرد و شغل
بینامونان نقاشی را پیشهی خود ساخت.
دهها طرح و تابلو از توپ و تانک و هواپیماهای جنگی و ...سرباز
در مدتی نه چندان کوتاه با زحماتی شبانه روزی به وجود آورد.
اما با پایانگرفتن جنگ مردم آنقدر درگیر مسایل زندگی روزمره-
شان بودند که هر گونه تداعی روزهای بمباران و خفت ،اسهال و
استفراغ عمومیشان را موجب میشد.
دلسرد از آنهمه تجارب ،باروبندیل نقاشیاش را بست و به
روستای دوردستی پناه برد .اول به نقاشی از طبیعت با جان روستا
و پرترهی اهالی آنجا پرداخت .در این کار شانس بزرگی برای معروف
شدن خود میدید ،چرا که در جایی خوانده بود که یک نقاش گوش-
بریدهی نامی در ابتدای کارش با نقاشی از روستا و مردم سیب-
زمینیخور آغاز کرده بوده است.
هنوز چند ماهی از اقامتش در محیط جدید نمیگذشت که مرد
خیری برای برندهشدن در مسابقهی انتخابات آیندهی مجلس،
حمامی عموی برای اهالی ساخت .این حمام تمام شبانهروز باز بود
و مرد و زن ،جدا از هم ،حتی از دهات اطراف ،یک روز در میان به
نوبت به آنجا هجوم میبردند.
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نابغهی کوچک بر آن شد تا از این جنجال تبلیغاتی برای رسیدن
به هدف خود استفاده کند .به همین خاطر سه پایه و پالت رنگ و
بوم و سایر ابزار کارش را جلو گرمابهی عمومی مستقرکرد و به
نقاشی از هجوم مردم به حمام برای شستشوی تن از چرک و
خون و دیگر آثار بازماندهی جنگ ،پرداخت.
بزودی تیرش به هدف خورد .کاندیدای خیر مسابقهی انتخابات
آتی تابلویی از او خرید و ضمیمهی پوسترهای تبلیغاتش کرد.
قاضی شهر که خودش شوق وکالت را بیصبرانه در جان
شرعی و عرفی و قانونیاش میپروراند ،برای از میدانبهدرکردن
رقیب ،نه به او ،که به پوستر تبلیغاتیاش حمله برد .دیری نگذشت
که نابغهی کوچک به جرم نقاشی از زنان در حال رفتن به حمام ،به
صد ضربه شالق محکوم شد.
بعد از این جریان ،نابغهی کوچک از شر شرع و حمام و مردم
گریخت .اما بیچاره کجا را داشت برود؟ به ناچار طویلهای کرایه کرد و
با خدای خود عهد بست که جز از چهارپا و چوپان ،از موجودی به نام
زن و انسان دیگر هرگز در عمرش طرحی نزند.
چندی بعد یکی از اهلبیت قاضی اسبق شهر که حاال وکیل
مجلس شده بود و احتماال ً در آینده میخواست رئیسجمهور بشود،
به سراغش آمد و اعالمکرد که حضرتش از دوران طفولیت بسیار به
هنر و جماعت هنرمند توجه و عالقه داشتهاند ،به همین خاطر
مایلند مجموعهای از آثار ارزندهی جدید و مدرن نقاشیاش را به
صورت کتابی واال و نفیس در دسترس مشتاقان هنر قرار دهد.
تعدادی از تابلوهای نقاشی نابغهی کوچک بزودی به شکل
کتابی با حاشیه و پایین و باالنویسی تحلیلی و تحقیقی و تضمینی
توسط تنی چند از استادان و هنرشناسان حاذق و زبدهی
دانشگاهی منتشر شد .البته پشت جلد کتاب با خطی زیبا و
درشت نوشته شده بود که این شاهکارهای هنری با حمایت و
پشتیبانی بیدریغ مالی و معنوی حضرت قاضی اسبق و وکیل
کنونی مجلس ...به انتشار رسیده است.

77

الزم به تذکر است که یکی از ویژگیهای ابداعی و مدرن خالق
این آثار شگفتانگیز جدید این بود که هر جا خواسته بود به حضور
زن اشاره کند ،به کشیدن چادری بسنده کرده بود.
برخالف انتظار نابغهی کوچک ،نه تنها جایزهی هنری سال به او
تعلق نگرفت ،که حتی کدخدای هیچ روستایی هم چهارتا تخممرغ
محلی برایش به پیشکش نفرستاد .با اینهمه نباید فراموش کرد که
او در بین اهل هنر حاال دیگر کم و بیش مشهور شده بود.
به این ترتیب ،طویلهی آن روستای دوردست را ترک گفت و با
پولی که در این مابین نصیبش شده بود ،گالریی در شهر برای خود
دست و پا کرد.
در پی آمد و شدش با اهل هنر ،روزی با شخصی که او را
نمایندهی شرکت شربتسازی بزرگی می نامیدند ،آشنا شد.
او که سالها برای جهانیکردن نبوغش جانکنده بود ،بزودی
طرحی جدید و جنجالی تحویل این آشنای بانفوذ داد .مرد متشخص
با اولین نگاه به اثر هنری نابغهی کوچک ،ابتکارش را ستود و قول
داد که از آن نه تنها برای تبلیغات شرکتش استفاده کند ،بلکه
نسخهای را نیز به دفتر مرکزی تبلغیات انحصارات در خارج از کشور
بفرستد تا احیاناً ترتیب کاندیدکردن او برای دریافت جایزهی نوبل
داده شود.
نابغهی تازهکشفشدهی کوچک در حالیکه از این موفقیت
چشمگیر در پوست کلفت خود نمیگنجید شادمان به گالریاش که
محل سکونتش هم بود ،شتافت .در بینراه آرزو کرد که ای کاش
زنی در خانهاش بود و او را در شور و هیجان این توفیق بزرگ در
آغوش میکشید؛ متأسفانه دیوانگی ابداع و جنون واالی جان
هنرمندش باعث شده بود که تاکنون هرگز هیچ زنی نپذیرد شریک
فقرش شود .اما ...اما ...اما حاال هر بانویی بیگمان افتخار میکرد
همبستر او باشد ،چرا که داشت به نابغهای بزرگ تبدیل میشد،
نابغهای که در اثر جدیدش هر وقت که خواسته بود به موجودیت زن
اشاره کند ،شیشهای شربت ترسیم کرده بود.
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قانونیها

...تف به این بند و بساطشان! اینجا هم ولکن معامله نیستند،
الدلنگهای قانونی! این یکی را نگاه کنید ...ایف ...ایف ...بوی
ادوکلن کافوریاش استخوانهای آدم را پوک میکند .همچین
لندهوری تا حال هرگز به پستم نخورده بود.
خوب شد که دیگر بینشان نیستم تا در موردم تصمیم بگیرند و
من از ناتوانی هی حرص بخورم و اعصابم را خطخطی کنم که چرا
توانایی مقابله با آنها را ندارم .ببینید! ...ببینید ...انصاف هم خوب
چیزی است ،من که دستم کوتاه است و کاری به کار کسی ندارم؛
همینجوری بیاجازه و با سر و صدا وارد میشوند و نمیگذارند
حتی توی این مکان گنگ و نهایی سیارهی لعنتیشان هم که شده
آرام بگیرم.
اینها را به خوبی میشناسم ،بیهوده نیست که از دستشان
فرارکردم و وقتی نوبت من شد از خوشحالی با هیچ کدامشان
خداحافظی نکردم و راهم را گرفتم و یکراست آمدم اینجا .همیشه
همینجوری بودند این الدنگها .اسم خودشان را هم می-
گذارند"هومومافیا" .نه-...مثل اینکه حافظهام پوکیده و از جمجمهام
جدا شده ...خدایا ،اسمشان چی بود؟! ……Ho…Homo…Homo
ها! یادم آمد- Homosapiens .آره"،هوموزاپینس"! یعنی موجوداتی
که عقلشان خیلی زور اضافی دارد و به همین خاطر هم خیلی
متمدن و با فرهنگ تشریف دارند .زکی!
باورتان نمیشود ،اینها واقعاً جدی جدی فکر میکنند که اشرف
مخلوقات و خیلی قادر و قهارند با این فرهنگ و تمدنشان! یک
دستگاه مفنگی دارند به نام قانون .با همین دستگاه مندرآوردی و
متمدن برای هر تجاوز و تعارض و اجحافی به حقوق دیگران یک
سوراخ مقدس توجیه بوجود میآورند.
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این لندهور بوگندوی الدنگ کافور به لب هم حتماً از یک سوراخ
سنبهی قانونی وارد حریم ابدی سکوت من شده .اشتباه نمی-
کنم ...یارو قانونی آمد اینجا ...خیلیها هم بدرقهاش کردند ...چند
نفر حتی برایش زارزار زدند زیر گریه .دو-سه نفری هم در موردش
روضه و خطابههای دراز و بلند خواندند .مثل اینکه آنجا خیلی خرش
میرفت و اگر اختیار به اینجا آمدن دست خودش بود هرگز مایل
نمیشد شرش را از سر دیگران کم کند .اما حاال با همه کبکبه و
دبدبهاش کامال ً قانونی اینجا افتاده؛ درست مثل من و این همه
اسکلتهای قانونی و غیرقانونی دیگر .آخ ،ببینید ...شما را به آن
یک مثقال وجدانی که هنوز پاری وقتها توی جیب بعضیهایتان
پیدا میشود ،ببینید این یاروی بیآبرو چه جوری تلپ شده روی
استخوانهایم!
چه کار میشود کرد؟ باید تحملش بکنم .آنوقتها که بینشان
بودم یک وکیل الدنگ و مفنگی که چه عرض کنم ،حتی یک
همسایه و همصدا هم هرگز نصیبم نشد که با من در برابر آن همه
جنگ و جنایت و چپاول و زورگوییهای قانونیشان صدایش را به
اعتراض بلند کند .حاال دیگر نه میتوانم و نه میخواهم کاری به کار
کسی داشته باشم.
بگذارید آنجا هر غلطی که دلشان میخواهد بکنند این
بوگندوهای کرمدار .به من یکی دیگر هیچ ربطی ندارد .نه ،نه .مگر
حرف حالیشان میشود؟ در دستگاه قانونیشان هرگز آدم آدم
نیست .اگر بخواهند دور از جان شما خیلی منصف باشند ،میگویند
که یکی آدم است ،دیگری حوا .شما حاال بیایید بگویید که نه ،آدم
آدم است ،حتی خود حواخانم هم .آن وقت قانون خیلی معطرشان
را به رختان میکشند و کت و بالتان را چنان نامریی میبندند که
مثل من راضی میشوید تا ابدالدهر دیگر راهتان با بیراهشان تالقی
نکند.
اینها را بیهوده همومافیا-معذرت میخواهم حافظهام دوباره
همراه روحم جمجمهام را ترک کرده ...خب ،بیا دیگر! حافظهجان،
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قربان قدت ،بیا دیگر! ...چه بود اسمشان؟ ...هومی هوما فامی
مافی فی ما فیه ا...آهان! یادم آمد ،هوموزاپینس!-آره ،هوموزاپینس
نمیگویند؛ زورشان آنقدر عقل اضافی دارد که این غولهای بی-
شاخودم با کت و کراوات و عبا و عمامه و دستار دنیا را بین
خودشان تقسیم میکنند .باورتان میشود ،سیارهی فکستنی
زمین را بین خودشان تقسیم میکنند! هاهاها ...خدای من ،دنیای
تو را همینجوری الکیالکی تکهتکه بین خودشان تقسیم میکنند!
هاهاها ...و هر الدنگی ادعا میکند که این تکهاش خانه ،وطن،
ملک ،عقیده ،طلب ،،ملب ،کشک و ...قانون و سنت خود خودش
است!
خب ،عوضیها ،اگر اینجور که شما ادعا میکنید باشد ،پس،
این یک وجب زمین هم مال استخوانهای من است دیگر! هان؟ چرا
راحتم نمیگذارید آخر بیانصافها! نکند دوباره در سوراخ قانونتان
یک تبصره باز شده و میخواهید جوری دیگر تعبیرش کنید ،ها؟ گند
بزند به هر چه تمدنتان! این لندهور بوگندو کی است که با سالم و
صلوات آوردید انداختید روی من؟ ببینید! ببینید چقدر کرم دارد روی
سر و صورت کافوریش ولول میخورد!
من همه جورشان را دیده بودم ،این یکی اما انگار از قماشی
دیگر است .خیلی عجیب به نظر میرسد .فکر میکنم از آن کله-
گندههاشان بوده باشد این هومومافیا ...حتماً سالی سی-چهل تا
گاو ،شصت-هفتاد تا گوساله ،یک گله گوسفند و کلی مرغ و خروس
و چندین تن کاهو و علف و آت و آشغالهای دیگر میبلعید قبالً.
ببینید ...ببینید چقدر سنگین است و چه کرمهای گندهای دارد!
هیشت! هیشت! ...بروید کنار! بروید کنار! به طرفم نیایید! من دیگر
پوست و گوشتی برایم باقی نمانده .همهاش را قبال ً دادم به کرم-
های قانونی دیگر .بروید! هیشت! هیشت! آخ ،خدایا ،پس کی به
داد جمجمه و استخوانهایم میرسی؟ آن دنیا کم عذابم دادند؟ نگاه
کن! اینجا توی گور هم راحتم نمیگذارند این قانونیها.
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جوکپوک

آن روزها که روزهایش خیلی بهتر از شبهای آن روزها و روزهای
امروزی بود ،یک روز مامانم در حضور بابام به خالهجانم با افتخار
گفت که من خیلی به"جوکپوک" شباهت دارم .همان موقع بابام
که وانمود میکرد اصال ً گوشش به حرفهایشان نیست و هی
غلغلکم میداد یکهو دودولم را با دستش گرفت آهسته کشید و
نوازشم کرد:
«جوکپوک! جوکپوک!»...
یادش بخیر آن روزها! اگرچه عقلم بیشتر از سنم بود ،ولی از
خیلی چیزها هنوز هیچی نمیفهمیدم .مثال ً نمیفهمیدم که چرا
شبیه خودم نیستم ولی شبیه جوکپوکم .و این یارو اصال ً چه کاره
است که اکثر اوقات توی تلویزیون پیدایش میشود ،آن هم همیشه
خوش و خندان ،طوریکه همه برایش کف میزنند ،زنها با عالقه
بغلش مینشینند و نیششان را برایش باز میکنند و لوس می-
شوند؟!
وقتی وقتش میرسید ،من دیگر اجازه نداشتم برنامهی خودم را
توی تلویزیون نگاه کنم .بابا و مامانم بدون آنکه توجهشان یک ذره به
من باشد ،یک بند زل میزدند به تلویزیون و به جوکپوک .همان
وقتها ،آره ،از همان وقتها بود که شروع کردم به بازی با دودولم؛
با دست مثل بابام هی میکشیدمش و توی دلم میگفتم:
«آی خداجانم ،کی میشود من هم قد جوکپوک بشوم تا همه
نگاهم کنند؟!»
من آن موقع اولش نمیدانستم که این کارم عیب است .هر
وقت هوس میکردم میکشیدمش .البته بیرونش نمیآوردم آ،
همینجوری توی شلوار .تا اینکه مامانم یکبار متوجه این عادتم شد.
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وای ...چه اوقات تلخیی کرد ،مامان! با دست محکم زد پشت
دستم و داد کشید:
«نیموجبی بیآبرو ،هیچی نشده داری با مردیات بازی می-
کنی؟!»
دودولم از ترس یک ذره شد .بابام خندید .من خیلی دلخور شدم،
هم از مامان که یکهو این قدر بدخلق شده بود ،و هم از بابا که
نمیدانم به من یا به حرفهای مامان و یا شاید به دودول ترس-
خوردهام داشت هرهر میخندید.
حیف! حیف! خیلی حیف! بابا و مامانم آن روزها که روزهایش
خیلی بهتر از شبهای آن روزها و روزهای امروزی بود ،آنقدر با هم
در مورد جوکپوک و فک و فامیلش که توی تلویزیون زندگی می-
کردند ،بحثشان شد که آخرسری نتوانستند با هم کنار بیایند و از
همدیگر جداشدند.
مامانم بعدها یک بابای دیگر برایم آورد خانه .این بابا اصال ً با من
خوب نبود ،هیچوقت دودولم را نمیکشید و جوکپوک صدایم نمی-
کرد .اما مامانم با او خیلی کم بحثاش میشد .نمیدانم چرا ،ولی
یکبار شنیدم به خالهجانم میگفت خیلی شبیه جوکپوک است.
یک روز بابای اصلیام را دیدم و پرسیدم:
«بابایی ،من باألخره کی قد جوکپوک میشوم تا زنها و دخترهای
زیادی دورم جمع بشوند؟»
بابام زلزد به چشمهایم و بدونآنکه مثل همیشه دودولم را
بکشد و جوکپوک صدایم کند خندید و گفت:
«هر وقت جیشات کف کرد ،پسرم!»
من ،نه ،ببخشید! عقلم شروع کرد به قدکشیدن .رفتم یک قالب
صابون برداشتم و سفت و سخت مثل یک آبشار گرفتم جیشکردم
رویش تا حسابی کفکرد .بعدش هم به بابام گفتم:
«جیشم که حسابی کف میکند ،بابایی! پس این زنها و دخترها
کجا هستند که بیایند خودشان را برایم لوس بکنند؟!»
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بابام سر تا پایم را برانداز کرد ،مدتی سرش را مالمتکنان تکان
داد و با بدخلقی گفت:
«کلک ،تو هم امضاءدادن یادگرفتهای؟! همین روزهاست که»...
همین .یکهو دیدم -نه اینکه ببینم آ ،بلکه ...چهجوری بگویم...
شاید ...شاید خوابش را دیدم _.که بزرگ شدهام .درست به قد
جوکپوک! اما نه توی تلویزیون آ ،توی ...توی ...بگویم کجا؟ بگویم
نمیگویید بی ادبم؟ خب ،میگویم .توی ،توی خو خو خودم...
همینجا ،راست شد و علمدار ایستاد.
و حاال بعضی وقتها اتفاق میافتد که دختری خودش را برایم
لوس میکند ...فقط با چشمهایش نه آ ،با ...با کلی ادا و اطوارش
یک جوری لوس میشود.
اما ...اما حیف! خیلی حیف! کاش جوکپوک شدن توی دلم هنوز
فقط به عنوان یک آرزو باقی میماند! کاش میتوانستم باز دودولم
را بکشم و از خدا بخواهم«:آی خداجانم ،کی میشود من هم قد
جوکپوک بشوم!» چون حاال که نه مامانم هست و نه باباهایم ،و
من نه تنها سن ،که عقلم هم خیلی قدکشیده و شدهام درست
همان چیزی که دوست داشتم باشم ،میفهمم که خیلیخیلی
جوکم و ...خیلیخیلی هم پوکم .تنها چیزی که نیستم ،خودم
هستم.
نه ،در حق خودم بیانصافی دارم میکنم .البته بعضی اوقات
هم احساس میکنم که یکذره خودم هستم ،مثل حاال .نگاه
کنید«...جوکپوک! جوکپوک! چی شده؟ چرا دیگه جنب نمی-
خوری؟ جوکپوک؟!»...
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رومئو

وقتی به فردا که روزتولدش بود فکرکرد ،نگاه گرم و
مشتاق"رومئو" از خاطرش گذشت .قدمهای خسته از روزمرهگی
بیافقش سرعتی هیجانی گرفت .لبش را آرام بین دندانهایش
فشرد و با خود گفت:
«تمام امسالم را وقفش میکنم!»
خندید .به افکار مغشوش سال قبل خود با کمی حس شرم
خندید .چقدر احمق شده بود پارسال در آستانهی روز تولدش؟!...
نه ،نه ،پارسال نه ،در همهی آن سالهایی که قصد داشت مادر
شود ،چقدر احمق شده بود؟!
خاطرهی مردهایی که زمانی عاشقشان بود و فکر میکرد آنها
هم خیلی کشته و مردهاش هستند ،با حس سردی به طعم تنفر و
انزجار ،در ذهنش زنده شد .این شرم و انزجار از خود و آرزوها و
مردهایی که دیده بود چنان قدکشید که با عصبانیت بر زمین تف
انداخت .بعد ،دوباره غرق در نگاه گرم رومئو که حاال بیگمان برایش
بیقراری میکرد به سوی خانه شتافت .بین راه خیال مغشوشاش
را سامان داد و با خود مشغول گفتگو شد:
«آره .حتماً تمام امسالم را وقفش میکنم .نه ،فقط امسال نه،
دیگر از این به بعد ،اگر خدا بخواهد ،همهی عمرم را وقفش میکنم.
توی این چند ماهی که زیر یک سقف زندگی کردیم با همدیگر خوب
کنار آمدیم .در آینده هم همینجوری خواهد بود .تفاهم یعنی همین.
دیگر چه میخواهم؟ بچه؟ نه ،بچه بزایم که چی؟ من خودم چه
دستهگلی به آب دادم که او ...چی؟! برای سرگرمی خودم یکی را
به دنیا بیاورم تا عذاب بکشد؟ که مدتی هدف زندگیم باشد؟...که...
که امیدم باشد؟ ...که وقت مردن فکرکنم کسی از من ،از پوست و
گوشت و خون و استخوانم همچنان توی این دنیا دارد به زندگی
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ادامه میدهد؟! که ...نه .نمیخواهم .چرا قبال ً میخواستم؟ خب،
آنوقتها غریضهی زنانهام میخواست .خوب شد که نشد .دیگر
نمیخواهمش .اصال ً من دیگر هیچی نمیخواهم .از فردا حتی به
سر و وضعم هم نمیرسم .دیگران چی میگویند؟ به جهنم! بگذار
هر چه میخواهند در مورد ظاهرم بگویند .خودم را هر روز برایشان
رنگ کنم که ...اما رمئو حسابش با همهشان جداست .او من را
همینجوری که هستم قبول دارد .اااق ...موسموسکردنها و
چاپلوسیهاشان حال آدم را به هم میزند! ...امروز چه خوشگلتر
شدی! ...این بلوزت خیلی بهات میآید! ...اوه ،چشمهایت»...
خندهاش گرفت .به همهشان خندید .به خودش هم ،از اینکه
گاهگاهی به این توجه دروغین دیگران محتاج بود ،خندید.
«آدم چقدر بیچاره باید باشد که با پوشیدن لباس و رنگ و بزککردن
سر و رویش بخواهد توجه دیگران را به خودش جلب کند! که چی؟
که یعنی من هستم ...من را هم به حساب بیاورید ...اینم ...من را
بخواهید ...رومئو! چه خوب شد که تو همینجوری که هستم قبولم
داری! خدایا رمئو را هرگز از من نگیر! چقدر با او خوشبختم!»
صبح روز تولدش بود .اگرچه نمیشد خورشید را از پشت پنجره
دید ،اما هوا روشن به نظر میرسید .شب خوش و آرامی با رمئو
سپری شده بود .تفاهم و هارمونی بین آنها انگار میخواست تا ابد
ادامه یابد .رمئوی عزیز و دوستداشتنی روی او گرم و نرم
درازکشیده بود و در خواب خرناسه میکشید.
خواست برخیزد ،اما دوباره پلکهایش را روی هم گذاشت تا
مبادا بیدار شود و روزمرهگی او را مثل همهی روزها در کام خود
بگیرد .از این گذشته حیف نبود در چنین روز خجسته و به یادماندنی
رومئوی عزیزش را بیدارکند؟ دستش را به طرفش درازکرد تا بیشتر
از گرمی تن او سرشار شود .رمئو جنبید ،پس از خمیازهای کوتاه
"مییاوو"کنان به کف اتاق جست .چنگال چپش را روی در کشید و
دوباره پشت سر هم "مییاوو! مییاوو!» کرد.
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بر اساس تفاهم عمیقش ناگفته فهمید که وقت ادرار گربهی
نازنیناش فرا رسیده است.
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حیرت

مدت مدیدی بود که همهی وقتم را در خانه میگذراندم.
سرانجام روزی تصمیم گرفتم خودم را از تبعید خانگی خالص کنم .با
رسیدنم به خیابان دستگیرم کردند .بیمقاومت با آنها همراه شدم.
برایم اصال ً مهم نبود که مرا به کجا میبرند .از بیتفاوتی حتی
نپرسیدم که کی هستند و از جانم چه میخواهند .در بازداشتگاه-
شان از جرمم خندهام گرفت .باورکردنی نبود .متهمم میکردند که
خودم را در خانه کشتهام.
به آنها گفتم که این ادعایشان برایم بسیار مضحک است ،چرا
که قبالً ،یعنی پیش از آنکه برای مدتی مدید خانهنشین شوم،
کسانی مرا به جرم کشتنم در خیابان دستگیر کردهبودند .مؤدبانه از
آنها خواستم تا دست از سرم بردارند و مرا به حال خودم بگذارند.
ولکن نبودند .من هم حوصلهام کمکم سر آمد و از بازجویی-
شان کالفه شدم .فریادزنان گفتم:
«اینهمه قتل صورت میگیرد ،بیایید خب من را مسبب همهی آنها
بدانید تا اینجوری الاقل بتوانم باورتان کنم ،چون دستکم میدانم
که قتلی صورتگرفته ،قتلی که قاتلش را به هر دلیل نتوانستهاید
دستگیر کنید و دیواری کوتاهتر از دیوار من پیدا نکردهاید!»
یکی از آنها که بعداً فهمیدم رئیسشان است از همکارانش
خواست تا چشمهایشان را ببندند .بعد به دور از چشم آنها سیلی
محکمی زیر گوشم خواباند ،طوریکه انگار تلفنی در گوشم دلینگ...
دلینگ ...زنگزد .کارمندی که چشمهایش بسته و گوشهایش
بازبود بیحوصله بلندبلند آروغ زد .صدایی در اتاق پیچید:
«اقرار شروع میشود!»
به رئیسشان گفتم:

88

«آقا شما الزم نیست اعصابتان را خطخطی بکنید .من بدون
سیلی هم هر چه را شما بگویید میپذیرم .حق با شماست...
یعنی حق با من بود ...من قاتلم .قاتل خودم ،قاتل شما ،قاتل هر
کسی که در یکجای ناکجای این ناکجاآباد پایش روی مین میرود،
دستش ماشهی اسلحهای را فشار میدهد و ماشهی اسلحهای
برای او فشارداده میشود .لطفاً همهی جنگها و حمامهای خونی
که صورت میگیرد را هم توی پروندهام بنویسید! فقط اجازه بدهید
به خانهام برگردم!»
مأموری پاهایم را بست و به دهانم افسار زد .بعد مدادی به
دستم داد و پرخاشکنانگفت:
«حیوان ،پوزهات را الزم نیست بازکنی و حرف مفت بزنی! همه چی
را از سیر تا پیاز بنویس!»
خواستم بپرسم که چی بنویسم؟ بنویسم ،یعنی اقرارکنم که
حیوانم؟ روابط و مقررات بین حیوانات را شرح بدهم؟ اما کدام
حیوان؟ چه نوعی از آن؟ روابط و مقررات؟! من که جز با خودم ،که
به ادعایشان او را هم به قتل رساندهبودم ،دیگر با حیوانی رابطه
نداشتم .و حاال ...حاال بعد از مدتها آنها ...ولی دهانم بسته بود و
من نمیتوانستم سؤالی مطرح کنم .به خاطرم آمد که بیگمان در
مورد محل وقوع قتلم میخواهند از من اقرار بگیرند .حتماً ،یعنی
بدون شک همین را میخواستند بدانند .برایشان خب خیلی مهم
بود که باألخره بدانند من قتلم را در خانه مرتکب شدهام یا در
خیابان ،بعد هم پروندهام را میبستند و...
دور و برم را لحظهای از نظرگذراندم .ناگهان حس کردم که در
جای بیگانهای حضور دارم ،جایی که دیوار دارد و شبیه خانه است
ولی ...خانه نیست؛ در خیابان است و به خیابان میماند ولی ...از
مشخصات خیابان هم در آن هیچ نشانه نیست .غمگین ،غمگین
غمگین غمگین شدم و روی کاغذ نوشتم":دلم دارد هم برای خانه و
هم برای خیابان بدجوری تنگ میشود!"
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منشی بازجویان آروغ زد .رئیسشان بیتوجه روزنامهای
برداشت .با نگاه پرسشگری به او زل زدم .پاهایش را روی میز
درازکردهبود و وانمود میکرد که مطلب مهمی را دارد میخواند.
فکرکردم شاید در روزنامهها در مورد قتلم گزارشی نوشته باشند.
درصدد برآمدم نام روزنامه را بدانم .اما برعکس بود .من داشتم
برعکس میدیدم یا که رئیس آن را برعکس گرفتهبود؟!
بازجویی افسارم را بیرحمانه کشید .خواستم بنالم«:آخ...
دندانهایم!»دیدم دندانهایشان خیلی تیز است .ترسیده و زبون و
زخمی

سعیکردم

مثل

بچههای

آدمیزاد

سربراه

باشم؛

نوشتم...":چه چیزی دوست دارید بنویسم؟"
بازجویی کاغذ را از دستم قاپید و با خوشحالی فریاد زد:
«خودش است!»
بعد آنرا ابتدا به منشی-که از آروغزدن انگار شرم داشت و
دندانهایم را با کف دست جلوی دهانش گرفتهبود-بعد به خودش و
بعدتر به همهی همکاران و نهایتاً به رئیس نشان داد.
رئیس با دیدن یادداشتم روزنامه را کنار گذاشت-از این فرصت
استفادهکردم و دزدکی دیدم که کاغذ روزنامه سفیدسفید است-.
مدتی به من ،مدتی نیز به کاغذم که پیشرویش بود خیره شد.
منشی دوباره آروغ زد .همکاران همه بهطرفش برگشتند .رئیس
خواست چیزی بگوید ،اما نگفت؛ من این را از نگاهش خواندم .ولی
نفهمیدم به من ،به او ،یا که به همکاران؟ من نیز سرم را بهطرفش
برگرداندم .دیدم منشی سرش پایین است-البد از شرم! -و بیآنکه
چیزی بگوید ،با چیز ...با دندانهایم چیزی را چک ...چک ...میجَوید.
حس کردم پاهایم بدجوری از درد تیر میکشد .به خاطرم آمد
که نوشتن معموال ً شغل بیکارمردمانی چون اوست و من با نوشتنم
منشی بیچارهای را بینان کردهام .و این چقدر غیرمنصفانه بود؟!
آهی کشیدم و پشیمان از به خیابان آمدن با خودم گفتم:
«میبینی ،حتی نفسکشیدنت هم به ضرر دیگران است!»

90

رئیس نگاهش همچنان با نگاهم بود .با نگاهم به نگاهش
فهماندم که مایلم چیزی بنویسم .کاغذ را به من برگرداندند .هیچ-
چیزی روی آن نوشته نشده نبود .پس ...پس ...آن ...آن ...آن چیز...
آن کلمه ،آن جمله ،آن سؤال ،آن اقرار مرکبش کجا رفتهبود؟!
روی کاغذ با احتیاط اما خوانا و پررنگ نوشتم":حیرت" بعد یک
نقطه کنارش گذاشتم و شد "حیرت ".دیدم یک پایم با من نیست.
بازجویی با سه پا از اتاق خارج شد .درد امانم را بریده بود .زوزه-
کشان گفتم:
«سگ خور!»
هیچکس صدایم را نشنید .منشی عذر خواست و بهسوی
مستراح دوید .بازپرسی افسارم را شل کرد .حس کردم که خیلی
راحت شدهام .در فکر دندانهایم بودم که تلفن زنگ زد .رئیس پشت
گوشی خندان با کسی خوش و بش کرد .منش خیلی زود به اتاق
برگشت .زیبا ،زیبای زیبا شده بود! در "حیرت"م ماندم که او در این
فرصت کوتاه چگونه آنهمه به سر و وضع خود رسیده است؟!
دستگاه چاپ متصل به کامپیوتر قرارگرفته روی میز با سر و صدا
شروع کرد به پسدادن چندین برگ کاغذ .رئیس که همچنان
مشغول گفتگوی تلفنی بود آنها را یکییکی از منشی گرفت و از
نظر گذراند .دیدم دردم دارد کمکم کم میشود .در هماندم بانویی
سپیدپوش با عینکی آویزان روی سینه وارد شد .سگی نیز
همراهش بود .من بدون عینک دیدم که حیوان پایم را به دندان
گرفته است .با نگاهم گفتم:
«نوش جانت! نگذار حتی یک تکه هم به دیگران برسد!»
سگ با نگاهش نگاهم را فهمید و سه بار پشت سر هم
"هاپ ...هاپ ...هاپ "...کرد .دلم برایش سوخت ،من همیشه
سگها را خیلی بیشتر از بازپرسها دوستداشتهام ،چون ...پایم از
دهانش افتاد.
بانوی سپیدپوش عینکش را بر چشم گذاشت و پای قطعشدهام
را روی میز رئیس نهاد .سرم را چندین دور به دور میز و دور پایم
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َدوَراندم .زیر کاغذهای روی میز امضاء من حک شدهبود! انگار با
دستم ،نه ،با پایم همه چیز را تایید کردهبودم!
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بیگانه

یک لحظه ،تنها یک لحظه غفلت کرده بود که دید گم شده
است .سراسیمه تمام شهر را زیر پا گذاشت شاید که خود را در
گنگنای کوچهای پیداکند .نبود .هیچ جا هیچ نشانی از او نبود و آدم-
ها بیگانه و ویرانش نگاه میکردند.
بهت و حیرانیاش دامن گسترد .شور و شوقش در هم شکست
و شکش باال شد .دریافت که بیامان راه رفته و در بین راه پیوسته
چاه کنده است ،بین خود و دیگران؛ چاهی که در اعماقش "من" جا
خوش کرده بود.
«من اصال ً هستم یا نیستم؟» ،از خود پرسید .نتوانست دریابد.
بودن را میتوانست بیندیشد ،اما اندیشیدن را تاب بودنش نبود.
نیستی راستی چه میتوانست باشد؟!
ندانست کیست و چرا آمده ،یا که چرا چنین عمیق از سطح
گذشته است .به تکتک آنهایی که از برابرش میگذشتند سراپا
خیره شد .تنها ،مکرر ،مغشوش ،سر به هوا و هوی در سر با
نگاهی که در سطحی معتدل میرقصید میگذشتند؛ مانند آب که
هیچ قطرهاش را با قطرهای دیگر تفاوت نیست .رود نبود اما ،جویبار
هم .شوق؟!
نبود .دیگر خودش در هیچ کجا پیدا نبود .تنها چیزی ،حسی ،نه،
آهنگی به رنگ اجبار او را اینک خانه به خانه ،بستر به بستر و
انسان به انسان میبرد؛ گاهش مینمود و بسیار گاهان در عمق
گنگ و وصفناپذیری نشانش میداد.
میرفت ،نمیدید .میشتافت ،نمیرسید .میخواند ،نمی-
شنید .میآموخت ،نمیفهمید .عابران اما انگار همه چشم بودند،
مقصد و مقصود هم و ...انبوه انبوه دهان و چشم و گوش .گوش-
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هایش را در انزجاری شدید گرفت .شنید که همه همصدا همدیگر را
"بیگانه" میخوانند.
داالن پیچ در پیچ .آدم و آهنگ ناتوانی توانمند .غرولند غفلت.
جستجوی کهنه و افسانهای مکرر .بیهودگی جاوید .هیهات!
هیهات...
ایستاد .واداد ...به خود نه ،به خدایش داد و آغاز شد .دید که
میبیند ،هم خود ،هم دیگران و هم وهم جستن را .همه بی-
همهمه از جوار هم نه ،از روی هم عبور میکردند .حتی خاطرهای
انگار باشان همراه نبود .تنها در دست هر کس بیش و کم ریسمان
سگی؛ سگی که نبود ولی صدایش از دوردست به گوش می-
رسید ،صدایی که حس شیرین و ماوراء کهنهی انس با همسایه را
"بیگانه! بیگانه!" عوعو میکرد!
اما دستان او مثل همیشه از هرچه ریسمان خالی بود .به یادش
آمد که هنوز از خود خاطرهای در ذهن دارد .دریافت که اجدادش نیز
کم و بیش با "عو! عو!" آشنایی داشتهاند؛ پس خم شد و به روی
زمین نشست .مشتی خاک در دست فشرد و برای همهی
بیگانگان عالم آه کشید.
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راهحل

مادر گرسنه از دیدن همراه جدید دخترش برخالف گذشته اصال ً
خوشحال نشد .پسرش را پیش خود خواند و مالمتکنان گفت:
«این یکی را دیگر از کجا گیرآوردهاید؟! مگر نگفته بودم کسی به جز
بچههای محلهمان را با خودتان نیاورید؟! به خواهرت یکجوری حالی
کن او را از اینجا گم و گورش بکند! اصال ً به دردمان نمیخورد!
فهمیدی؟»
پسرک الغر و زردنبو ،بعد از چند سرفهی ممتد ،با آستین پیراهن
پارهای که خیلی وقت پیش آن را توی آشغالدانی پیداکرده بود ،آب
دماغش را که تا لبهایش سرازیر شده بود پاک کرد و معترض و
بیصبر گفت:
«معطل نکن ،مامان! من خیلی گرسنهام است».
مادر گرسنگی خود را از خاطر برد .دوباره یادش آمد که بچه-
هایش چند روزی است چیزی به دندان نگرفتهاند .کاپشن کهنه اما
سالمی از گوشهی اتاق بی در و پیکرش برداشت .با مهربانی و
غمخواری مستأصلی آن را به تن پسرش کرد و گفت:
«نگفتم یک چیز گرم بپوش؟ این سرما اگر هالکت نکرد!»
پسرک با بیمیلی به خواهرش اشاره کرد تا از خانه خارج شوند.
دخترک ،همراهش را که متعجب در و دیوار محل سکونتشان را
نگاه میکرد ،لحظهای به حال خود گذاشت و به سوی برادرش آمد
و پرسید:
«چی شده؟ چرا اخم کردهای؟»
«مگر نمیبینی از گرسنگی نا ندارم؟»
«خب ،من هم گرسنهام .مامان چرا دست به کار نمیشود؟! نکند
تنور باز از کار افتاده؟»
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«تنور هیچیاش نیست .مامان میگوید این یارو به دردمان نمی-
خورد .ببریمش بیرون .بگذاریم برود پی کارش .باید یکی دیگر
تورکنیم .حیف شد! خیلی گوشتالو و خوردنی است!»
«نه .نبایستی ببریمش بیرون! تو خودت دیدی که چقدر جان کندم تا
راضیاش کنم بیاید اینجا».
«حق با توست .خودت برو با مامان صحبت کن! شاید توانستی
حالیش کنی که کس بهتری این طرفها پیدا نمیشود».
دخترک با نگرانی به طرف مادر رفت .برادرش که در کاپشن بزرگ
جدید خیلی کوچکتر از قبل به نظر میرسید ،در حالیکه سعی
داشت گرسنگی بیامانش را به هر ترتیبی شده بروز ندهد،
سرفهکنان به مهمان پیوست تا سرگرمش کند.
«چی شده ،مامانی؟ چرا دست به کار نمیشوی؟!»
«عزیز دلم ،این عروسک را دیگر از کجا گیر آوردهای؟ مگر صد بار
نگفتهام این تیپ بچهها به دردمان نمیخورند؟!»
«بس کن مامانی! از این خوبترش دیگر پیدا نمیشود .از گرسنگی
توی راه چندبار دلم آنقدر ضعف رفت که استفراغ کردم .فقط آب زرد
از معدهام بیرون آمد .چیزی نمانده بود که این دختره متوجه بشود
و»...
«بچههای محالت دیگر به دردمان نمیخورند ،دخترم! به دردمان
نمیخورند! ای خدا ،از دست این دو تا بچه چه کار کنم؟ کاش به
دنیا نمیآمدند ...این شکم المذهب ...ببین عزیزم ،قربان چشمهای
خوشگلات بروم! ببرش بیرون! ببرش! چرا نمیخواهی بفهمی؟
گفتم فقط از بچههای محلهی خودمان باید باشد! وگرنه سر و
کارمان با مأمورهاست .زود ببرش بیرون و دست به سرش کن!
شاید مادرش همین حاالیش هم متوجهی غیبتش شده و مأمور
خبر کرده .برو! زود باش!»
«فدای سرم که مامانش فهمیده .هیچ کس او را با من ندیده.
مأمورها اصال ً نمیتوانند بفهمند که با من آمده اینجا .توی محلهی
ما بچههایی که همسن و سال ما باشند دیگر پیدا نمیشوند .این
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یکی را با هزار جور مکافات توی شهر گیرآوردم .خب ،فرقش با بچه-
های دیگر چی است؟ یک کارش بکن ،مامانی! من خیلی گرسنهام
است!»
مادر با اخمهای در هم به فکر فرورفت .دخترش ادامه داد:
«نکند تنورمان دوباره از کار افتاده ،مامانی؟»
مادر مستأصلتر از قبل سعی کرد در ذهنش به راهحلی برسد.
بچههایش را خیلی دوست داشت .بچههای دیگران را هم کم و
بیش همین طور .همیشه با دیدن هر بچهای حس مادرانه و گرمی
در درونش به جریان می افتاد و دلش میخواست او را در آغوش
بگیرد و نوازشاش کند .بچههای قد و نیمقد محله که شب و روز
توی آشغالدانیهای شهر میلولیدند نیز بیشتر از بچههایش او را
متأثر میکردند .فرشتههای کوچک و معصومی به این زیبایی برای
چه به زندگی در حاشیهی سرد و بی در و پیکر شهر محکوم شده
بودند؟! تبسم تلخی روی لبهایش دوید .به یادش آمد که تقریباً
تمام بچههای بیپناه محله را از شر سرما و گرسنگی و بیماری
نجات داده است .حاال تنها بچههای بیچارهی خود او مانده بودند.
دخترش هنوز سالم بود .اما شک داشت که پسرک بیمارش بتواند
این زمستان را دوام آورد .دخترک مهمان ...دخترک شستهرفته
مهمان ...به یک دسته گل می مانست .نه ،باید میگذاشت برود.
او جایش توی آن محله نبود .خوشبختانه گرسنگی را نمیشناخت.
در آغوش خانوادهاش مثل همهی آدمهای صاحب سقف و چاردیوار
و نام و نان میتوانست از لذتهای معمول زندگی بهرهمند باشد...
در حالیکه مشکوک و مهرآمیز پسرک بیمارش را از نظر می-
گذراند ،خطاب به دخترش گفت:
«تو تنهایی ببرش بیرون! بگذار برود پیش پدر و مادرش ،عزیزم! تا تو
برگردی ،من خودم برای رفع گرسنگیمان یک فکری میکنم!»
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سوراخ

اینجا پشت شیشهی اتاقی که من در آن ایستادهام روزی باغ پر
درخت زیتون بود .میگفتند ،خودم به چشم ندیدهام .راستش را اگر
بخواهید ،من اصال ً در عمرم نه زیتونی را چشیدهام و نه عطرش به
مشامم خورده است .اینها ،همین موجوداتی که پشت شیشهی
اتاقم در محوطهی این ساختمان عجیب و غریب کروی شکل در
کمین یکدیگر نشستهاند نیز از آن هیچ اطالعی ندارند .اینها وضع
اطالعاتیشان خیلی افتضاحتر از وضع افتضاح اطالعات من است،
چونکه حتی نمیدانند "باغ" چیست ،حاال چه برسد به زیتون .از
شاخه و برگ و سمبل این درخت افسانهای بهتر است اصال ً کالمی
بر زبان نیاورم.
اینجا هیچکس هیچی نمیداند .دانستن خود کالمی است که
کسی نمیداند معنایش چیست.
همهچیز اینجا کروی شکل است .تمام ساختمان ،حتی پنجره-
هایش .و اینهایی که در این حوالی میلولند_تا

آنجا که من

توانستم ببینم و بدانم _.دو چیز با خودشان حمل میکنند که هر
کدامش نیمکروی است .یعنی اگر آن دو را به هم وصل بکنید ،می-
شود یک کرهی کامل؛ یکی داسی که به دست دارند ،دیگری
کالهی که روی سر میگذارند و با آن نیمی از خود را از نیم دیگر
دیگران میپوشانند.
همهجا در یکجای این کرهها سوراخی به چشم میخورد .اینها
که هیچ ،خود من هم نمیدانم که این سوراخ از برای چیست.
میگفتند_دیگر کسی نمیگوید _.همه چیز از همین سوراخ آغاز
شد .یعنی پیش از آن همهجا و همهچیز به شکل کره نبود .می-
گفتند_نه میخواهم و نه میتوانم بگویم که از کجا میدانم ،چون
میترسم چنانچه کسی بداند ،او هم به مصیبتی که حاال من
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دچارش هستم ،دچارشود_.که پیش از آن خانهها و پنجرهها به
اشکالی متنوع ساخته میشده است .یعنی گاهی واقعاً میشد
ساختمانی به شکل مربع یا مستطیل و یا حتی به شکل ذوزنقه و
مثلث و غیره هم دید .البته این را هم میگفتند که آنوقتها
زندگی برای همه چندان هم آسان نبوده است؛ خیلی از آدمها در
اتاقکهای مربعی و ...کوچکی مثل همین اتاقک کروی من در حبس
بسر میبردند.
با اینهمه باز اوضاع آنوقتها صدها هزار بار از اوضاع حاال بهتر
بود .اوضاع امروز_چه جوری بگویم؟_ اصال ً اوضاع نیست .بیاوضاعی
است .آخر آنوقتها کسانی بودند که دستکم نهال زیتون می-
کاشتند ،زمین سفت و سخت و حاصلخیزی بود که ریشههای
درختان را توی خودش در آغوش میگرفت ...اما ...اما ...اما حاال به
جز من کسی با نام زیتون آشنا نیست ،از شاخه و برگ و رویای
صلحاش اصال ً نپرس!
بله ،این کروی بودن ،این بیوضعی ،با همین یک سوراخ آغاز
شد_.خدای من ،کاش آن روز تنهایم نمیگذاشتی! ...کاش همه
جای جهانت تنها تاکستانی مملو از انگور قرمز بود و اینان به جای
خون من ،آب انگور قرمز مینوشیدند! کاش ...کاش ...کاش هرگز
نبود این سوراخ!_ و آن انگار مثل همیشه تنها یک حادثه بود ،یک
حادثه! کاش دستکم همین یک حادثه در سیارهی کرویی که در آن
آدمها و اشکال متنوع گاه در کنار و گاه در برابر هم میزیستند،
اتفاق نمیافتاد!
افتاد .کسی نمیداند_من هم نمیدانم_ شب بود یا روز که
سنگی سوزنده از آسمان آسمانها بر زمین فرو افتاد و ...آن را
سوزاند و در هم شکاند و سوراخ کرد و به شکل کنونیاش درآورد.
و ...کاش فاجعه تنها به همین یک سوراخ خالی بسنده میشد!
نشد .کم آبی آمد .کم عقلی رویید .قحطی نیز به شکل کره شد و
آدم حافظهاش را چنان از دست داد که حتی زبان را از یاد برد.
_خواندن و نوشتن را نیز _.و ...کالهی نیم کروی به سر کرد و از نیم
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دیگرش داسی ساخت و با آن داس حاال پشت شیشهی این پنجره
که تو میبینی ،گرسنه و وحشی در کمین همنوع خود ایستاده
است.
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بیپدرها

مادرش را جایی جا گذاشته بود دختر ،کودکیها و ذرههایی از
وجود خود را هم همینطور .با اینهمه شبیه مادر بود و او را در
گمگشتگیهایش با خود داشت؛ چشمهایش میگفت .جای مادر
همهجا خالی بود؛ دستهای نوازشگر ...چشمهای مواظب و
جویان و ...بستر بستر مهربانی و نوازش و آغوش .و همین ...همین
چشمها بود که در هر نگاه کنجکاو به آدمی میگفت دنیا را چه
مهربان و مادرانه میبیند.
قطار وقتی ایستاد ،آخرین قطرههای اشک را از گوشهی لب-
هایش با زبان قاپید .صورتش را کمی آراست .بعد ،چمدان کوچک
یادگار مادر را برداشت و ...در ازدحام عابران به راه افتاد.
بزودی دریافت که مردهای جوان طالب و خواهان نگاهش می-
کنند .به بعضی از آنها لبخند زد .حتی لحظهای ذوقزده از رفتن
بازایستاد و با خود گفت:
«چقدر توجه! چقدر خاطرخواه! کاش مادرم میدانست!»
خوب بود و مهربان بود و گلگونه و گرم .و همین گرمی هر آدم
مشتاق گرمی را گرمیاش میبخشید و توانش میداد تا امروز را
در خواب گرم فردا گرم دریابد.
چقدر گرمش بود دختر ،وقتیکه برای نخستین بار حسکرد مردی
را بیشتر از مادرش ،نه ،جوری دیگر و گرمترش دوست میدارد!
روزی ،شبی ،لحظهای از آن لحظههای گرم فرار ،گرم با مردی
گفت:
«خیلی دوست دارم مادر بشوم!»
وقتی به خود آمد ،مرد در کنارش نبود .سردش شد .گریان به
جستجویش رفت .فکر میکرد_مادرانه میپنداشت _.مبادا بالیی بر
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سرش آمده باشد .بعدها به سردی دریافت که بیپدر آن مرد ،از
پدرشدن ترسیده است.
بالشاش بود و  ...گمگشتگیها و  ...اشکهایش .مادر ،مادر
جایش چقدر خالی بود! و ...مرد ...مرد چه ترسی ...چه ترسی از
پدرشدن داشت؟!
در تنهایی و تردید و ترس با یاد مادر و یاد یادهای بسیار گرم مرد،
روزها و شبها را سرد سرکرد ،تا که در پی گرمیاش مردی با
تردیدها و توهمهایی سردتر آمد .مرد اما نه مادر بود و نه گرم چون
گرمیهای گمگشتهی مرد .با این حال ،مرد نه ،شبه مرد ،خود
خردک گرمی بود با یاد یادهای ماندگار گرم.
زن ،آه ،اینک چه سرد بود و تنها بود با تردیدهایش؟! و مرد نه،
مردان ،با آن همه نگاههای شبه شوقشان ،به راستی آیا گرمی-
اش میتوانستند بخشید؟»
مرد آمد ،زن رفت .مرد رفت ،زن آمد ...او بعدها بیمادر خود مادر
شد ،با فرزندی که چون او پدر نداشت و ...شبیه مادر بود.
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آخرین

نمیبایست به سراغش میآمد .نه ،نمیبایست به سراغش
میآمد .دستکم آنگونه بیوقت نمیبایست به سراغش میآمد
مردک.
خون را از دستها و لبهایش پاک کرد .به جلو آینه رفت .دید
چشمهایش خیلی خسته است .به یادش آمد که او ،آن مردک،
همیشه این خستگی ،این حالت خماری چشمهایش را خیلی
دوست داشته است .لحظهای حس کرد که جایش خالی است.
پشیمان از کردهی خود خواست قی کند و او را باال بیاورد .انگشتش
را در حلقوم خود فرو برد .موفق نشد .یعنی نیامد .هر کاری کرد،
باال نیامد مردک .در عوض ،آن دیدار نادیدار ،آن… آن نخستین بار به
یادش نه ،به درون آینه آمد ،سراپا سالم در برابرش ایستاده بود.
چه روز سختی بود! با همین… همین چشمها او را نظاره کرده
بود .و او ،آن مردک ،چقدر آسان به تورش افتاده بود!
نه نامش را پرسیده بود ،نه نامی بر خود نهاد بود .بیمقدمه با
لکنت گفته بود:
«ت ت تو تت تت وو تو چچشش چشمهایت چچشمهاهایت!»
و او که بیچشمهایش تازه به دیدن دیدنیهای دنیا میآمد ،به
دلش برات شده بود که تیرش به هدف خورده است .پس ،بیآنکه
دستگاه اندازهگیریاش را از کیف درآورد ،طول تبسماش را ذرهای
دراز کرده و تقریباً تنها یک چهارم عرض لبخندش را به مردک عرضه
داشته بود.
نمیبایست به سراغش میآمد .نه ،نمیبایست به سراغش
میآمد .او که به گونهای دیگر بود ،دستکم آنگونه بیوقت نمی-
بایست به سراغش میآمد ،مردک .با اینهمه جایش حاال بیشتر از
همیشه چقدر خالی بود!
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داشت باال میآورد .چشم از آینه برگرفت .معدهاش را با دست
فشرد .دهانش را گشود .مدتی منتظر ماند .اما نیامد .هر چه
سعی کرد باال نیامد مردکی که آمده بود.
اشکهایی را که در حین استفراغ روی گونهاش نشسته بود،
پاک کرد .قوطی پودر را از کیفش درآورد .سطح ناهموار صورتش را
در آینه به آرایش گرفت .باز آنجا بود .بیوقت آنجا در آینه بود ،مردک.
با شاخهگلی در دست.
به صرافت افتاده بود کار را یکسره کند .به دردش نمیخورد.
رفتارش با رفتار مردان دیگر هیچ شباهتی نداشت .چشمهایش
انگار تنها چشمهای خمارش را میدیدند .و او بیچشم هر چه
تالش کرد زنانگیهایش را به تماشا بنشاند ،توفیق نیافت .در
عوض ،او ،آن مردک ،خیال میکرد که زن انگار علفخوار است.
شاخهی گل بعدها به دستههای گل تبدیل شد .با همان تمجمج
مکرر:
« ت ت تو تت تت وو تو چچشش چشمهایت چچشمهاهایت!»
مجبور شده بود نامش را در دفتر یادداشتاش برعکس بنویسد.
و او ،آن مردک ،اولین نامیبود که در بینامی مدتها بر لیستش
نشسته بود ،چرا که به دردش نمیخورد .میخورد… نمیخورد… و
اگر چنانچه میخورد سیرش نمیکرد… میکرد… نه… نمیکرد.
نمیخورد… خورد… اگر نمیخورد… بوق بود… بیعقل و با علف
بود… چشمهایش در زن تنها خماری چشمها را میدید و
برآمدگیها و ناهمواریهایش انگار… اما ،اما… بین آن همه مرد تک
بود و همراه بود ،مردک!
نگاهش را از آینه برگرفت .آرایش چهره و پشت چشمها خاتمه
یافت .حاال نه در اتاق و نه در رختخواب ،هیچ جا حضور نداشت
مردک .تبسمی روی لبهای خود چسباند و تنها از خانه خارج شد.
شهر پر از مرد بود.
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کشک

هاهاهاپیشششکم! هاهاهاپپیشکم! کمکم هاپی شکم!
اَخخخ تف ...تف! آخیش ...سرفهام سرخ نیست! من چقدر فهمیده
و خوشبختم! پس سل ندارم .یعنی احتیاج نیست پیش دکتر بروم و
دکترها از بیکاری باید بنشینند با خودشان وربروند .شاید یک
سرماخوردگی بسیار ریز و خیلی خفیف به سراغم آمده؟ به هر
صورت ،خدا را شکر! فکر میکردم این روزها فقط صورتحساب
بدهکاری به سراغ آدم میآید.
هاهاهاپیشششششکم! هاپیشکم! سگ مسب ولکن
نیست ،درست مثل تعارفات ...نه ،تعلقات ...اههه ،چه دارم می-
گویم ...تبلیغات اینهمه کاال و آدم باال و مال و غیرمال و ...نمایندهی
نمیدانم چه چی چچ چی.
اما نه ،من که سرما نخوردهام! سر ما هم که سرسرکی چندی
پیش سر جنجال ...خورده شد .پس حتماً کسی یا چیزی ،چیزک-
میزکی درصدد است سر شما را بخورد .مواضب باشید! ویروس
خطرناکی است! هاهاهاپیشکم!
راستی ،اگر سر شما خورده نشود ،پس چه چیز دیگری برای
خوردن است؟ این سوال شامل حال خانمهای دست و پا شسته و
خیلی درست و حسابی بدحساب _بعضی از آغققغاااآقایان که
خیلی وقت است کاسهوکوزهشان را جمعکردهاند و حاال دلشان از
خانمهای اسبقمسبق و ابلق و آیندهمایندهشان خیلی پر است
فعال میتوانند نیششان را چند میلیمتر بگشایند .گشادهرویی که
همه وقت شغل اسطورهای ،نه ،اصلیشان بوده؛ تا ببینیم بعداً چه
پیش میآید _.و "پساخودشان"نیست ،زیرا که آنها در خوردنیها
اطالعاتی وافر دارند_ اااگررررچه آآشپوزی...نه ،آشپزی را نه بلدند و
خودشان بهتر از هر کس جواب همه چیز را میدانند؛ بویژه این
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روزها که لباس مردهای خیلی دو دو دو به به دو بدو دو ...در دردر
در ...درست و با بابا بیبی باباب ...باحسابوکتاب برای همه الگو
نه ،انگو ...هاهاهاپیشششکم...اَخخخ ...تف! سگمسب! ...چیزی
مثل النگو و الالالن النگوگوگو ...آب ،ناب ،آداب...نه ،داب داب دیب
دیب داداب داب دیب داب ...دادا دادا داب داب_اجازه بدهید فرهنگ
لغات انگلیسی به اسکیمویی یا برعکس کامپیوترم را ورق بزنم_...
ها ،مد ،نه ،بد ...کد ...همان ،مد شده است .یعنی در گوشتان را
اگر واکنید و پای صحبت هر مادربزرگی بنشینید یکدم_ دم همهی
مادربزرگهای عزیز و دوستداشتنی بسیار جوان خیلی گرم از
اینکه این روزها فمینیست شدهاند!_ از آن حرف میزند و میخواهد
شما جهت کتکخوری به خاطر همهی غلطکاریهای بابابزرگتان
کاندید

بشوید

تا

اینها

که

خودشان

چیزی

برای

گفتن...

هاهاهاپیشکم ...نه ،برای خوردن ندارند_ چون همهشان ،یعنی هم
بابابزرگ و هم مامانبزرگ ،آنقدر کورخوانده بودند و دست و پا
نداشتند که نمیدیدند چه جوری یک جوری دارند دستجمعی خرد-
خردک خورده و بلعیده میشوند!_ دقدلش را خالی بکنند و
سرشان با همین چیزها گرم باشد و نفهمند _هر کسی ادعا می-
کند نفهمند ،پیش خودش بگوید غلط کردم ،عرق خوردم ،گناهکارم،
علفخوارم ...اینجوری قبول نیست! شش بار تکرار کند تا اژان نیاید!
باز هم قبول نیست .شانزده بار کالغپر برود ،شصت بار جریمه
بنویسد و یک بار هم به همهی کتب مقدس مراجعه کند تا منزلت
مهم زن را خوب بفهمد و دیگر مرتکب گناه پررویی و نفهمی نشود!_
که ...پر ،یعنی رفت .دیگر رفت .بعله ،رفت! یارو دزده نه آ ،خودش،
عمر ،هستی ،جوانی ،مستی ،و ...هاهاهاپپپ...پیشکم!_ از بغل
گوشتان رفت و شما دارید ماست میخورید!
حاال از این رو به آن رو نشوید و نپرسید که ماست چه ربطی به
مسائل فانسقه و شالق و ارشاد ،یعنی منطق و فلسفه قاطی
هم ،یا برعکس ،یا هیچکدامش ،دارد؟ فکر میکنید خود من ریش و
پیشم هنوز سفید نیست و تا حاال صد تا کتاب توضیح المسایل...
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عالمههای دهر را نخواندهام و نمیدانم که آدم با پای راست به
مستراح میرود یا با پای چپ؟ و سواالتی شبیه این سوال شما را
موشکافی و تجسس_کسی لطفاً سس و سوسیس نخورد و
سیاسی نشود و سراغ انگلیسیهای نرود! سازمان جاجاجوسی-
شان سوسیسخور نیست و به اینجور مسائل دیگر عنایت ندارد_.
نکردهام و با "ماووس"م توی اینترنت به سراغش نرفتهام؟ چه بی
انصافیها! ماست خیلی ربط دارد! کشک و کاست هم .حاال هر
جای دنیا باشید فرق نمیکند که به کدام کاست تعلق دارید ،تا
چشم به هم بزنید میبینید هاهاپیش هاپیش هاپیشکم...
هحهحهح ...هستی رفت و شما در نینینینی ...نیستی نی به
دست گرفتهاید و از بیدندانی دارید ماست میخورید!
دیدید که ماست یکی از موضعات لبنانی ...لبنی ...حیوانی است
که حیات دارد و بسیار مفید است و در دستگاه گوارش خیلی خوب
عمل میکند ،جوریکه دستگاه فلسفی آدم آرامآرام سنگینیها و
سختیهای این هستی سرشار از نیستی را با یا بی نی چه برای
تازهفراآمدگان و چه برای پیروپتالهای پسوپیشدانشگاهی و
گورستانی هضم میکند؟! هاپیشکم کمکم ...اَخ...
ما که دعوا نداریم ،چرا میگویید این یارو مخ ما را دارد میخورد؟
اصال ً کسی مخ خودش را تا حال دیده؟ پس از کجا میدانید که مخ-
دارید؟ اگر کسی خیلی با مخ باشد مثل گوسفند بعبع میکند و
دنبال چوپان و سگ و ستاره و ...پتیاره و رهبر میرود و ادایش را در
میآورد؟! بنازم به این مخ! دیدید؟! بالأخره یک حرف درست و
حسابی از دستگاه کشکی و فسقلیام _خیلی ببخشید ،دستگاه
فلسفی منظورم بود _.بیرون آمد! هاهاهاپیپپ .خدا را شکر ،نیامد!
از سرما و عطسه و سرفه و سر ما و مو و مستراح و ماست و
کشک و کاست بگذریم که پرداختن به اینجور موضوعات توضیح-
المسایلی به نوعی سواد حوزهای و آکادمیک نیازدارد و خودش
نوعی ماستخوریاست_.فرهنگ لغات شما هنوز باز است؟_
همکار کشکساب بسیار معروف و دور و بر مدرنی روزی خاطرنشان
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ساخت؛ انسان موجودی هستی است .هستی این انسان
هستی آن هستی است .موضوع موضوع این هستی است .این
هستی گاهی آن هستی ،یعنی آنجاهستی ،و پاری اوقات هم این
هستی ،یعنی اینجاهستی است ...هاهاهاپیشپیش ...گرفتم.
کاش این روزها دوباره نابغهی با دمودستگاهی بود تا برای ما از
ماست کشک بسازد و حقیقتش بخواند و "پیشوا"یی را راه ببرد و
خود خود حقیتش بنامد! اینجوری حتماً دیگر شر هاهاهاپیپشش
شکم از سر ما کم میشد!
...این ویروس لعنتی وقتی شیوع پیدا میکند ،تازه آدم به یادش
میآید که واقعاً موضوع موضوع هستی است_.البته یکذره هم
ادامهاش که بعضیها تنازع بگابگا ...بگذارید بروم توی صفحهی
اصالحات ...نه ،اصطالحات عربی کامپیوترم ...ها "تنازع بقا" می-
گویند _.پس ،هستم اگر نیستم ،نیستیام هستی است .مطمئناً
هستم وقتی مستم ،و وقتی که ماست میخورم بیگمان نوعی
کشک هم میسازم .یعنی نیستم وقتی که هستم و ...اینگونه
همه را به مستی و ماست و زهرمار دعوت میکنم تا زیاد از خود
خودشان نگویند و ادعا نکنند که خیلی میدانند و هیچ چیزشان از
همه چیز دیگران بیشتر و بهتر است؛_میبینید کلمهی کاست
دوباره اینجا میتواند به خوبی بکار آید؟! کشک را شما خودتان لطفا
یک کاریاش بکنید!_ یعنی دیگران هیچ ،خودشان همه چیز .بعله،
اینجوری آدم یواشیواش فاالنژ و فونتامنتالیست و فهشیست که
چه عرض کنم ،فاشیست میشود و دیگران را به "آشویتس" می-
برد ،و اگر خیلی منطقی و خداشناس و ...مردمی و مستظعف بود
از "اوین" دانشگاه میسازد تا ...خخخخخخ ...تف! تف! تف! تف!...
کاش پدر همهی اینها ،افالطون پدرمرده ،نبود و اگر بود پسر و
شاگرد و رفیق و رقیبش ارسطو را با اسکندر در بچگیهایش به
بچهبازی نمیفرستاد و فیلش فیلسوف و فیلسوفش شاه و...
جمهوریش شاششهر و ...دولتشهرش به دنیاشهر و منشهر
تبدیل نمیشد! کاش سقراط هفتاد ساله در میرفت و جام
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شوکرانش را به حماقت الجرعه سر نمیکشید و قهرمان نمیشد،
شاید که به این ترتیب قطرهای از وفاداری به بزرگان و قانون برای
دختر نازنینم که در سن بحرانی بلوغ فیلسوف "پسافمینیست"
شده ،باقی میماند تا به این ستارههای بیآسمان امروز که در
عمرشان

بیچارهها

آسمان

ندیدهاند

حاال

چه
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ستاره_،بگذارید مثل مادربزرگ عزیزم که قبل از به دنیا آمدن عمرش
را برای شما سفارش کرده بود ،بوسیلهی دوک نخریسیاش
آسمانریسمان بکنم! چه عیبی دارد؟ شاید این کشک ،این...
دستگاه فلسفیام مثل دم و دستگاههای دیگران جا افتاد!_ بدهد و
اینجوری هستیشان سر بخورد اگر سر نمیخورند!
میپرسید چرا؟ چه سوال بیربطی! آدم صاحب یک جو عقل
عموماً یک سوال را صد بار الی دندانش میجود و میجود و ...بعد
میپرسد و یا شاید هم هرگز نمیپرسد ،چون خودش به خودی-
خود در مییابد که این حرفها بیخودی نیست؛ نخود سیاهی را
که در سرتاسر زندگی به دنبالش راه افتاده باید ول بکند ،تا دریابد
که دنداندرد دارد ،یعنی که دندانش را کرم خورده است و خودش
باز دارد هی میخورد ...هی میخورد ...کژ میکند ...مژ میکند
و ...باز میخورد دست و دل مرا و سر نازنین شما را! همکار
دندانپزشکی که یکی از شایستهترین نظافتچیهای شهر است،
روزی میگفت ،هر چه سعی میکند به مشتریانش حالی کند که
کرم دندان را نمیخورد بلکه دندان کرم را ،کسی به خر و خرجش
نمیرود.
کسی آیا دوزاریش افتاد؟ هاهاهاپیششش ...ببخشید ،بیشتر از
این فعال ً وقت سر و کلهزدن با سوال شما و کشک و کاست و
ماستتان را متأسفانه ندارم .چون باید بروم به بابابزرگم در بستن
چمدانش کمککنم .دارد میرود آنور پشت کرهی زمین _در فرهنگ
لغات کاکاکاکامپیوتریتان نگاه کنید .ببینید سومین سیارهی نزدیک
به سیارهی گندیدهی ماماماما ...چه نام دارد؟! آره ،بابابزرگ عزیزم
چند ساعت نوری دیگر همانجاها در حال دختربازی است .بگذارید

109

مامانبزرگتان از غصه دندانهای طالی خودش را بگیرد توی دستش
و از تنهایی اسهال بگیرد! فمینیستشدن که برایش نه تنبان شد و
نه شلوار .برعکس ،خاطرخواه قبلیاش حاال در این مسافرت فضایی
عوض یک بانوی همراه ،کلی پوشاک بچه به همراه خود میبرد تا
وقتی زورش گرفت _...تعطیالت تابستانیاش را بگذراند .خداکند
برگشتنا با خودش یک مادر بزرگ جدید برایم نیاورد! چون پدرم که تا
به حال به دنیا نیامده_ عشق مامانبزرگتان مگر گذاشت پدربزرگم
برود سراغ مامانبزرگی دیگر؟_ دوست ندارد من به دنیا بیایم.
هاهاهاپیششش ...بگیرید! نگذارید من ...هاهاهاپیش ششکم!
هاهاهاپ شی شکم...
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بازگشت

منطقهی محل سکونتش دیگر چندان جالب به نظر نمیرسید و
حوصلهاش را سر میبرد ،بههمینخاطر آنجا را ترک کرد .پس از
مدتی به منطقهی دلنشین و خوش آب و هوایی رسید که زنان و
دخترانش سراسر به شکل و طعم هلو بودند ،همه خواستنی و
سحرآمیز.
لهلهزنان و تشنه به سوی یکی از آنها رفت .هنوز به او نرسیده
بود که دید هم او و هم دیگران غمزهکنان چون آهو خیزبرداشته و از
او فرار میکنند.
لحظهای متعجب ماند .اما زود نیاز آمیختن با آنها به سراغش آمد
و لبخندزنان به اطراف خود نگاهکرد .چه منطقهی زیبا و شادی برای
زندگی جلویش بود! جز او و آنهمه هلوهای خوشطعم و زیباروی
گریزان دیگر کسی یا رقیبی به چشم نمیخورد.
از این اتفاق چنان کیفش کوک شد و خوشحال به بخت خود
بالید که بیاراده بلند بلند فریاد زد:
«هلوها! های ،هلوها!»
ناگهان متوجه شد که موتورسیکلت سواری با ارهای در دست
تهدیدکنان به سوی او در حرکت است .غافلگیر شد .در منطقهای
به این فرحبخشی و خوش آب و هوایی ،با آن هلوهایی سرتاسر
رسیده و ظریف و عسلی ،درندهخو مردکی وحشی با اره و
موتورسیکلت چه کار میکرد؟!
اول خواست از رویارویی با او اجتناب کند و به گوشهای بگریزد،
ولی حیفش آمد آنهمه زن و دختر جوان را با مردک وحشی تنها
بگذارد .بنابراین پیشدستی کرد و برای ترساندن حریفش قدمی به
جلو برداشت.
موتورسوار جلویش ایستاد و نعره زد:
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«کونی ،کی بهات اجازه داده پا توی منطقهی من بگذاری؟»
ترس را همراه با آب دهانش قورت داد ،دستش را تهدیدکنان به
طرف حریف گرفت و گفت:
«حرف دهانت را بفهم ،نفهم! این چه طرز صحبت کردن»...
هنوز کلمات شکل گرفته در ذهن را کامال ً بر زبان نیاورده بود که
درد شدیدی در ناحیهی یکی از دستها احساس کرد .در پی آن با
ناباوری متوجه شد که ارهی مرد دستش را به طرف دختران و زنان
تماشاچی پرت کرده است .از شدت درد تازه داشت به ناله می-
افتاد که دید اره به سوی پاهایش در حرکت است .نیرویی ناگهانی
و عظیم در جانش جاری شد .در حالیکه قسمت قطع شده و خون-
فشان دستش را با دست دیگر میفشرد ،ناالن پا به فرار گذاشت.
در حین دویدن دید که یکی از زیباترین بانوان با ولع دست قطع-
شده و خونچکانش را باالی سر و جلوی دهان گرفته است،
همراهانش هر یک با ولعی خاص ،گرسنه اما شاد هوار می-
کشیدند و در صدد بودند تا چیزی از آن دست اهدایی نیز به آنها
برسد.
دیری نگذشت که موتورسوار از تعقیب جوانک متجاوز به حریم
خود دست کشید و مغرور از موفقیت به سوی بانوی زیبایی که
دست بریده را به دندان گرفته بود خیز برداشت.
متواری زخمی بعد از مدتها دویدن به دخمهای رسید .از درد و
درماندگی نفسنفسزنان فریاد زد:
«کمک! کمک!»
ناگهان صدای گوشخراش ضجههایی زجرآلود از همه سوی
دخمه او را از کمک خواستن بازداشت.
با همه درد ،از روی ترحم به درون آن دخمه پا گذاشت .هر
گوشهی دخمه اسکلت و جسد مرده یا مجروحی از پای درآمده
افتاده بود .آنهاییکه هنوز رمقی در جان داشتند پیوسته و الینقطع
ناالن فریاد میزدند:
«آب! آب!»...
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با تنها دستش به تکتک آنها آب داد .بیچارهها چنان ناقص و
علیل و زخمی بودند که نمیتوانستند از جای خود برخیزند.
همه مثل او روزی به آن منطقهی خوش آب و هوا پاگذاشته و
بعد از درگیری با حریفی بسیار قویتر از خود ،زخمی و شکست-
خورده اعضای باقیمانده بدنشان را کشانکشان به آن دخمه
رسانده بودند.
بعضی از آنها برایش تعریفکردند که آنها خود به تنهایی زمانی
تعدادی از غریبههای متجاوز را دریده و پیشکش زیباترین زنان آنجا
کردهاند تا با آنها معاشقه کنند .بعد از سپریشدن دوران بارداری و
زایمان ،خود آنان را نیز تکهتکه کرده و دوباره با جوانترینهایشان
مدتی به خوشخواری پرداختهاند تا ...وقتی که غریبهی متجاوز
قویتری از راه رسید و آنها را زبون و متواری کرده است.
جوان زخمی یکدست بعد از آبدادن و گوشکردن به ضجههای
شکست خوردگان در حال مرگ ،آنها را ترک گفت و از دخمه بیرون
زد .در حالیکه به دست قطع شدهاش میاندیشید سرمست از
عطر سحرآمیز هلوها آهسته و محتاط به سوی منطقهی دلنشین
به راه افتاد.
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کالهگیس

گیسوانش را با سرانگشتان تنها دست سالمش مرتبکرد و با
لحنی که انگار میدانست جواب سوالش مثبت است ،عشوهکنان
پرسید:
«سر و وضعم چطور است؟ خوشت میآید؟»
مرد پیپ استخوانیاش را از لبان خود برداشت ،دود غلیظی در
فضای بین خود و زن فوت کرد و با بیحوصلگی جواب داد:
«این ادا و اطوارت مثل ادا و اطوار پیرزنهای عهد بوق را میماند.
موهایت مال خودت نیست ،ولی خب ،نمیشود گفت بد است.
اما ...اما ...لبهایت ...حال آدم را به هم میزند .زیادی سرخش
کردهای ،پاکش کن!»
زن با پشت دست خون چسبیده به لبانش را پاک کرد .کاله-
گیساش را از سر کشید و غرزد:
«اههه ،تو هم فقط بلدی ایراد بگیری!»
«خب ،نظرم را نپرس! میخواهی بهات دروغ بگویم؟»
«رفیق قبلیام اصال ً مثل تو نبود!»
«از من اگر راضی نیستی ،برو پیشاش!»
«فکر میکنی اگر زنده بود ،حاال پیش تو بودم؟»
«آهان ،پس زنده نیست! خب ،رفیقت چه جوری بود که من
نیستم؟!»
«لبهایم را وقتی سرخ میکردم ،او خیلی خوشش میآمد».
«عجب! ببینم ،چشمهایش اشکال مشکال که نداشت؟»
«اههه بدجنس ،ولم کن تو هم!»
«سر و وضعت واویالست ،جدی میگویم .این دیگر چه ریختی
است آخر که با این کالهگیس مردانهات بهم زدهای؟!»
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«یادگاری است .خودش به من داد .میگفت موهای کوتاه مردانه
خیلی بهام میآید».
مرد کالهگیس زن را از او گرفت .با دقتی آمیخته به بهت نگاهش
کرد و گفت:
«این موهای خودش است .تو حتماً از سرش کندی».
زن غافلگیر و دستپاچه انکارکنان جوابداد:
«نه .چه حرفها میزنی تو؟! گفتم که خودش به من داد .میگفت
با دستهای خودش از سر یکی کنده».
مرد با بیمیلی کالهگیس را به او پس داد و در حالیکه به
عالمت تردید سر میجنباند ،پیپ استخوانیاش را دوباره چاق کرد.
زن آن را مجدداً روی سر خود کشید و پرسید:
«اینجوری چطور است؟ حاال که لبهایم خونی نیست».
مرد پیشانیاش را در هم فشرد ،با خود اندیشهکنان ،گفت:
«بدک نیست .موهای خودت ولی بیشتر بهات میآید .حاال تو چرا
اینقدر اصرار داری درست مثل مردها به نظر برسی؟! مگر ما مردها
چه تحفهای هستیم که تو میخواهی ادامان را در بیاوری؟!»
«شما مردها همه کم و بیش مثل همید .تا یک زن خودش را به
شکلتان در می آورد ،احساس خطر میکنید و یکجوری می شوید.
شماها را اصال ً نمیشود شناخت ،مگر اینکه آدم مثل خودتان مرد
باشد!»
«اوهوو ...تو مثل این که از مردها دلت پر است؟! حرفهایت کامال ً
جدی است ...ببینم ،رک و راست بگو از من چه میخواهی؟!»
«همین را .وقتی عصبانی میشوی و صورتت سرخ و خشن می-
شود ،کیف میکنم .رفیق قبلیام هم همیشه اینجوری بود».
«برای همین آخرسری پوست سرش را کندی و برای خودت کاله-
گیس درست کردی؟»
«چی؟! من کندم؟! بدجنس تهمت نزن! مگر نشنیدی چی گفتم؟
خودش کند .یادگاری دادش به من .تو اصال ً خوب نیستی! هیچ
دوستم نداری ...بیحوصله!»
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زن خود را در آغوش مرد رهاکرد .مرد با دستی گیسوان مردانه-
ی زن را لمس کرد و با دست دیگرش قسمت زخمبرداشتهی دست
ناقص و قطع شدهاش را به نوازش گرفت و پرسید:
«باألخره نگفتی دستت را چی شده؟»
«راست راستی میخواهی بدانی؟»
«آره .جان تو جداً».
«خورد».
«چی؟!»
«خورد».
«کی؟!»
«خودش».
«رفیق قبلیات؟!»
«ها».
«دست تو را دیگر برای چه؟!»
«برای اینکه ...برای اینکه خیلی دوستم داشت»...
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حضرت سوار

یکبار ،فقط یکبار توی عمرم حرف زنم را گوش کردم .همین یک-
بار لعنتی هم کاش هرگز پیش نمیآمد! اگر مثل همیشه اعتنایی
به حرفهایش نمیکردم ،حاال اینجوری گرفتار نبودم.
هر دو ما میخواستیم ،اما نمیشد .هر کاری میکردیم نمی-
شد .دیگر دکتری نبود که پیشاش نرفته باشیم .چه آزمایشها که
از من و او نکردند .آخرسری باز این خنگهایی که یک روزی_زبانم
الل!_جانشین خدا بودند ،با همه سواد و فهم خدایی و دانشگاهی-
شان نتوانستند بفهمند که چه مرگمان است.
یک روز به زنم گفتم:
«خانم ،من یکی دیگر از خیر آزمایشگاه و بیمارستان و دوا و دکتر
گذشتم! از خر شیطان بیا پایین و ولش کن!»
بیچاره زنم میفهمید که چه دارم میکشم ،چون خود او هم
مثل من کالفه شده بود .هیچی نگفت و سرش را پایین انداخت تا
اشکهایش را نبینم.
شاید تقصیر زنم نبود ،بلکه این اطرافیان خنگش بودند که او را
دوباره به وسوسه انداختند .بعد از مدتی ،خانمی که زن عزیز بنده
باشد ،باز دنبال دردسر رفتن را از نو شروع کرد .هر روز ،هر هفته،
هر ماه الطائالت رمال و فالگیر جدیدی را مو به مو اجرا کرد تا که
شاید حامله بشود و با به دنیا آوردن بچهای به زندگیمان دلخوشی
و صفا و عشقی تازه ببخشد؛ اما ...نمیشد که نمیشد.
این اواخر زنم دست به اقدام جدیدی زده بود؛ هر روز صبح زود از
خواب بیدار میشد و به کوچه میرفت و تمام کوچه را جارو می-
کرد .متعجب شدم .چند بار از او علت این کارش را پرسیدم .اما
خانم انگار نه انگار که صدایم را میشنود ،مثل جنزدهها کامال ً
ساکت به کار و سرگرمی جدیدش میپرداخت.
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روزی عصبانی شدم و سرش داد زدم:
«خانم ،چرا داری آبرویم را توی محل میبری؟! تو که شهردار یا
کارمند شهرداری نیستی تا کوچه را تمیز نگهداری .این دیوانهبازی-
ها چه معنا دارد آخر؟! اگر کوچه کثیف است ،چشم شهردار کور،
کارگر بیشتری استخدام کند تا هم یک عده آدم بیکار صاحب شغل
و منبع درآمدی بشوند ،و هم شهر تمیز نگهداشته شود .این که کار
تو نیست .آدم پس چرا مالیات میدهد ،چرا پای صندوق رأی می-
رود و شهردار انتخاب میکند؟ برای همین کارها ،خب!»
اما باز بیآنکه توضیحی بدهد کماکان هر روز صبح به کار
جدیدش میپرداخت.
بعد از دو-سه هفته حسابی کالفه شدم و یک شب در را قفل
کردم و کلیدش را پیش خودم نگهداشتم .فردا صبح زنم وقتی دید
که در به رویش بسته شده و نمیتواند وارد کوچه شود تا به
جاروکردنش بپردازد ،زد زیر گریه و مثل یک گربهی بیزبان و مظلوم
دور و بر خود گیج و ناالن چرخید .آخرسری در برابر سرسختی و
پافشاری من قسمتی از رازش را فاش کرد که جدیداً پیش یک آدم
خیلی مقدس و دانایی رفته است و به پیشنهاد او چهل روز پشت
سر هم ،صبح خیلی زود ،باید کوچه را تمیز کند تا به مرادش برسد.
من که میدانستم مرادش چیست ،چیزی نگفتم و گذاشتم زن
بیچارهام هر چقدر دلش میخواهد به تنهایی برایش تالش کند.
چهل روز گذشت .هیچ اتفاقی نیفتاد .چهل و یکمین و ...پنجاه و
هفتمین روز هم گذشت .باز اتفاقی نیفتاد .تا اینکه صبح پنجاه و
هشتمین روز خانم عزیزم خری را کشانکشان با سالم و صلوات به
محوطهی خانه آورد.
«این حیوان الغر و گرسنه را دیگر کجا گیر آوردهای؟!»
« دیدی آمد؟! توی کوچه بود .حیوان خدا تا در را بازکردم آمد تو .مال
خودش است! خدا را شکر! ای خدا»...
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«خانم ،این خر صاحب دارد .یک بیچارهیی حتماً خرش را گم کرده و
حاال دارد توی خیابانهای پر از اتومبیل این شهر در به در دنبالش
میگردد»...
«چه داری میگویی تو؟! مال خود حضرت سوار است!»
«عزیزم ،حیوان را ول کن برود پی کارش! خودت مگر ندیدی بعد از
چهل روز سپورگریات حضرتش تشریف نیاورد؟ این حرفها مال
قدیم و ندیمهاست .تازه ،کسی به چشم خودش ندیده که حتی
آنوقتها هم آیا هرگز این حضرت به سراغ کسی آمده بوده یا نه.
ولش کن خره را برود ،عزیز من! ولش کن!»
«نه .مگر دیوانهام؟! غیبگو به من گفت که بعد از چهل رور حتماً
میآید .اما باید خوب مواظب باشم ،چون امکان زیادی دارد خودش
را به شکل و لباس یک نفر دیگر دربیاورد ،طوریکه نتوانم
بشناسمش و او هم به راه خودش برود».
«خانم جان ،گور پدر هر چه رمال و آدم مقدس و غیبگو! اگر این
پدرسوخته راست میگفت کاری میکرد که خودش به نوایی می-
رسید و آدمهایی مثل تو را سرکسیه نمیکرد .آخر این روزها
حضرت سوار دیگر کجا بود تا جرأت کند با خرش توی خیابانهای به
این شلوغی راه بیفتد بیایید پیش ما؟ میدانی اگر پلیس راه خرش
را توی ترافیک ببیند چه جریمه سنگینی برایش میبرد؟»
«اههه! تو هم با این بیاعتقادیات دیگر داری شورش را در می-
آوری! خب ،من چه کار کنم تو اگر اعتقاد نداری؟ این خر یک خر
معمولی نیست .هر کس نمیتواند ببیندش .تو دیگر چقدر سادهای
که داری از پلیس راه و جریمه میترسانیش؟! غیبگو میگفت که
حضرت سوار طوری ظاهر میشود که یک آدم معمولی نتواند
بشناسدش .این طوری میخواهد طرفی را که حاجت دارد محک
بزند ببیند که آیا او واقعا ً آدم معتقد و پرهیزکاری هست یا نه .اگر
آدم امتحانش را درست پس بدهد ،تازه آن وقت آرزویش برآورده
میشود .صبرکن ببین اگر بچهدار نشدیم!»
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«یعنی ،یعنی این حیوان زبانبسته و گرسنه میتواند بچهدارمان
کند؟! تو انگاری واقعاً مغز خر خوردهای ،زن!»
«شاید خود این حیوان نه ،بلکه حضرت سوار اول خرش را فرستاده
و بعد خودش»...
و اینجوری شد که حرف زنم را گوش کردم و از آن وقت به بعد
این خر بیصاحب و بیسوار در خانهی ما جا خوش کرده است.
حاال مدتهاست که مجبورم برایش توی این شهر بزرگ و بی-
دروپیکر سراغ علوفه و  ...زهرمار بگردم .از حضرت سوار اما هنوز
خبری نیست .بچهدار هم نشدهایم .اما خب ...خداکند ...خداکند
صاحبش پیدا نشود و تنها دلخوشی و سرگرمی من و زنم را از ما
نگیرد!
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خارج

چهارده سال است که خارجم ،نه ،چهارده سال است که در
خارجم .دختر و پسرم که بیشتر از چهارده سالشان است ،سر این
دو جمله همیشه با من اختالف دارند .اختالفم با بچهها خیلی زیاد
است .اختالف بین دو نسل میدانید که موضوعی معمولی است.
اما اختالف بین ما از مرز معمول گذشته است .موضوع ،موضوعی
ماوراء دستوری است .من هر سال با دقت میبینم که قید زمان
بین ما اصال ً مطرح نیست .این چهارده سال ،پنج سال پیش ،بی-
گمان نه سال بود ...با این وجود بچهها باز مثل سالهای پیش
اصراردارند:
« پاپی ،چرا حالیت نیست ...نگو خارجم .آدم خارج نیست .بلکه در
خارج»...
من بچههایم را خیلی خوب میفهمم .شاید به این خاطر که
خود من هم زمانی سن آنها بودم .بچهها ولی هرگز حال مرا نمی-
فهمند .من در این بحثها میبینم حق هم با آنهاست و هم با
دستور زبانی که آنها با آن درگیرند .و صریحاً عذر میخواهم .بچهها
حساسند .بچهها را نباید آزرد .به بچهها نباید گفت نمیفهمند .عذر
من هم به همین علتهاست .اما پیش خودم میگویم:
«من خارجم .خارج».
زن من نیست .زن من رفته است .زن من وقتی آمد ،ما خیلی
عاشق بودیم .زن من وقتی رفت باز عشق با ما بود .فقط ...فقط...
این ...این ...این چیزی که به آن شانس ...یا ...بخت میگویند
نخواست با ما باشد.
زن من میگفت که خواهرش خیلی تنهاست .خواهرش بعد از
سالها انتظار بیهوده هر پنجشنبه با ساکی از لباسهای شسته و
اتوکرده به دربان زندان مراجعه میکرد و میگفت که میداند
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شوهرش هنوز زنده است ...هی ...این اشک ...این پشتم...
باجناقم چه انسان عزیزی بود! ...ها؟! ها؟! چی ...چی ...چی
شده؟ کجا هستم؟! آنهایی که دنبالم بودند کجا رفتهاند؟!
کی...ک ...کجا ...کجا بودم؟ چه داشتم میگفتم؟ آهان ،یادم آمد.
یادم آمد .من حواسم اصال ً پرت نیست .از زنم ،از زن خوب و نازنینم
میگفتم و از اختالف با بچههایم.
زن من ،گفتم ،وقتی میرفت عشق هنوز در ما بود ،بخت تنها
در پیشم نه ،در پشتم بود .زن من در واقع به خاطر پشتم رفت.
پشت من روزی نشانی از قهرمانیها بود .من همچنان همانی
هستم که روزگاری بودم ،پشت من اما حاال دیگر پشت من نیست،
یعنی قهرمانی نیست .زن من انسان واقعبینی بود .مثال ً میگفت:
«یعنی چه؟! بچهها باید بدانند که پدر و مادرشان قبال ً چه کاره
بودند ،چرا به اینجا آمدهاند .تو نباید جای زخم پشتات را از آنها
پنهان نگهداری!»
ولی من جلوی بچهها همیشه پشتم را میپوشاندم.
وقتی بچهها باألخره همه چیز را فهمیدند ،دیگر سر به سرم
نگذاشتند که چرا با پیراهن به حمام میروم .تنها دو سه جمله از
جانب آنها چند بار تکرار شد:
«چرا؟!...نمیفهمم؟! چنین چیزی ممکن نیست؟! مگر آنجا...
آزادی؟! ...مردم؟! ...یعنی چه؟ وطن؟! من از وطنت نفرت دارم!...
این قدر وحشیاند هموطنهای تو؟!»...
پسرم حالش خیلی بد شد .توی مدرسه دست و پا و دماغ و
دندان چند تن از همساالنش را داغان کرد .معلمی میگفت که
حال دخترم هم ماهها غیرعادی بوده است .در دعواها گیسوان
بچهها را نه ،گیسوان خودش را با چنگ میکند.
مدیر مدرسه وقتی ما را خواند ،زنم ذوق کرد .ولی من عرق از
همه جایم راه افتاد.
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«من از هر نوع خشونت بدم می آید» ،روی این نکته نزد مقامات
مدرسه خیلی تأکید کردم« .بچههایم روی کلمهی خارج و خارجی
حساسند .شاید اگر»...
هی ...زنم ...عشقم ...پشتم! هایهایها ...چه بگویم که برای
شما جالب باشد؟ جذب و جلب و جالبی آیا اصال ً هنوز در دنیا
هست؟
ها ،بد نیست بگویم که من از اونیفورم و از پلیس و از هر آدم
نظامی ،چه ریشو ،چه غیر ریشو ،وحشت دارم .از چراغ راهنمایی
هم همین طور .پاری وقتها در برابرشان میایستم .خدایا ،این من
هستم که میایستم یا کسی در من هست که ایستاده است؟!
روزی زنم ،زن خوبم ،زنی که عاشقانه رفت و حاال نیست و
جایش خیلی خالیست ،با عصبانیت گفت:
«پلیس آنجاست ...یارو اصال ً کاری به کار ما ندارد .تو چرا ...اههه،
جلوی چراغ سبز که نمیایستند!»
یک روز انگار خیلی توی اعصاب رانندهها رفته بودم ،برایم
سمفونی بوق به راه انداختند .یکیشان پیشم آمد و غرزد که توی
ماشین در خیابان جای چرت زدن نیست ...پلیس بعدها گواهینامهام
را از من گرفت.
چرا من حاال دوباره اینجا روی این برگ کاغذ پیش روی شما
ایستادهام؟ نکند مرتکب کار خالفی دارم میشوم و بیایند جلبم
بکنند؟ شاید من خوابم؟ اگر خوابم ،چرا کسی بیدارم نمیکند که
راه بیفتم .زن من کجاست؟ این صداهای شیون و فریاد که دایم در
گوشهایم است چرا حتی با شلیک دایمی مسلسلها هم
خاموش نمیشوند؟! کسی راستی نمیتواند بلندگوها را از کار
بیندازد تا صدای گوشخراش قاری قرآن لحظهای قطع شود و من یک
چرت خوابم ببرد؟ ...بوق نزن آقا! بوق نزن! مگر این جوان لتوپار
شده
اینجا...

را نمیبینی که دارد جان میدهد؟! چی؟ کدام جوان؟!
اینجا...

هاهاها...
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میبینی…

شقهشقهاش

کردهاند...

آخی...

کاش ...کاش ...دستکم زنم ،زن نازنینم بود! او همیشه خوب
میتوانست راهم بیندازد .بچهها را هم در واقع او راهشان انداخت.
پسرم وقتی شنید که گواهینامهام از دست رفت ،با تمسخری
پر درد گفت«:من از همان اول میدانستم که آنجا توی وطنت هم
چیزی در کلهات کم داشتی ،وگرنه»...
دخترم نخواست با او همرأی شود .گریهکنان سر برادرش داد
کشید«:خفه شو! پاپی هیچ چیزش نیست! حتماً چراغ راهنما روی
قرمز گیرکرده بود که جلوش ایستاد»...
من سرم را پایین انداختم و زیر لب زمزمه کردم:
«من خارجم ،خارج».
پاری وقتها ،مثل حاال ،که با خودم تنها هستم ،پشتم مثل آن
روزها از درد تیر میکشد ،آنقدر که اشک از چشمهایم جاری می-
شود .در دلم میگویم:
«خدایا ،نکند بچههایم روزی دلشان مثل پشتم بشود!»
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دغدغه

سر در نمیآورم ،من از کار نابکار دنیا و بچههای این دور و زمانه
اصال ً سر در نمیآورم .یک عمر دویدم تا به سر و سامان و زن و بچه
برسم ،حاال که سنم به این همه سال رسیده و از توان افتادهام باید
در حسرت خود دویدن باشم که ای کاش باز در توانم بود تا بدوم و
بچههایم را یکجوری توی این دنیای نابسامان به سامان برسانم .اما
حاال دیگر توان دویدن در من نیست.
دیگر پیر شدهام و با ناتوانی میبینم که همهی دویدنهایم چندان
هم آن طوریکه تصور میکردم به سوی به سامان رسیدن نبود .من
کجا به سامان رسیدهام با این بچهها و این دنیا؟ اگر دهان به انتقاد
باز کنم ،میشوم قدیمی و مرتجع و واپسگرا .این بد و بیراهها تازه
هیچ ،کاش خودشان الاقل یکذره خوشبخت بودند تا من با خیال
راحت چشم روی هم میگذاشتم!
پسرم چهل و دو سال دارد ،هنوز که هنوز است آقا آرزوی
پدربزرگ شدن را به دلم گذاشته است .هر روز و هر سال به بهانه-
ای .این روزها هم خیال و وسوسهی تازهای به سرش زده .ترشیده
پیرپسر بیعرضهی نازنینم قصد دارد برای پیداکردن زن ایدهآلش به
کرهی "بیریخ" مسافرت کند .هه! خدا میداند با آرزوی پدربزرگ
شدنم چه خواهد شد!
از دخترم جای گله نیست ،طفلکی فردا روز تولدش است .یعنی
کوچولی عزیز و ته تغاریام تازه میشود سی ساله .او هنوز خیلی
وقت دارد.
من و مادر بچهها هرگز برای همدیگر زن و مرد چندان ایدهآلی
نبودهایم .قبال ً بین ما دائم اختالف وجودداشت .تازگیها یکذره
رابطهمان خوبتر شده .اما بخاطر هدیهی روز تولد دختر دردانهمان
دوباره نزاع و گرفتاری دارد شروع میشود .خانم در کنار هدیههای
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دیگر روی کارتی به او قول مسافرت به جایی به نام"باریخ" را داده و
از من میخواهد تا مثل خودش زیرش امضاء کنم .میگویم:
«اینهمه قول و قرار نباید به بچه داد! باریخ دیگر کجای دنیاست؟!»
خانم بهشان برخورده .میگوید که من هرگز پدر الیقی برای
بچههایم نبودهام .به ما چه ربطی دارد که باریخ کجاست ،مهم این
است که دختر ما خودش خیلی دوست دارد به آنجا مسافرت کند.
می گویم:
«خانم ،چشم! دستکم صبرکن پسر پیرمان برود به سیارهی بیریخ
و داماد بشود و با عروس خانمی برگردد!»
خانم میگوید نه .و میترسد دخترمان هم در پیداکردن شریکی
دلخواه برای زندگی ،روزی مثل پسرمان دیرش بشود.
هی ...یادش بخیر! آن زمان که همسن و سال بچههایم بودم
همهی فکر و ذکرم کار و دوندگی برای تأمین آیندهی آنها بود .خود
بچهها که حاال به سن و سال آن موقع من رسیدهاند ببین در چه
فکرهایی هستند؟! بچهدار نشدهاند که هیچ ،یک شریک سر و
سادهی زندگی هم برای خودشان هنوز نتوانستند پیداکنند.
مسافرت ...باریخ ...بیریخ .مردهشور هر چه سفر و سیاره را ببرد!
هم باریختش ،هم بیریختش را! میترسم پایشان به آنجا هم که
کشیده شد ،باز همینجوری عذب و بیسامان باقی بمانند.
مگر من و مادرشان چند سال دیگر عمر میکنیم؟ بعد چه می-
شود؟ بگذار زیر این کارت تولد امضاء بکنم .بادا باد! ...اصال ً بگذار هر
دوتاشان با هم در یک روز مسافرت کنند .شاید توی سیارهای دیگر
توانستند یکی را پیدا بکنند که از همدیگر خوششان بیاید و کارشان
راست و ریست بشود .دیدی شد! دیدی یکهو شریک ایدهآلشان
را باألخره آنجا گیرآوردند! ...تا عزرائیل سر وقتم نیامده ،خدا کند مرا
به آرزویم برسانند!
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بیسر

راه میرود .دایم راه میرود ،یعنی همیشه در راهست و انگار با
لحظهای ایستادن آشنایی ندارد همخانهی من.
مدت چندان کمی نیست که با هم همخانهایم .راستش را اگر
بخواهید ،او اول برایم موجود خیلی جالبتری بود .از سر و وضع ،از
خودش و از اینهمه راه رفتنش من قبالً شگفتزده بودم و آرزو
داشتم اگر نه مثل او ،الاقل با او و در کنارش باشم .بعد از مدتها
کلنجار با خودم سرانجام تصمیم گرفتم سر گفتگو را با او یکجوری
بازکنم .فکر میکنید این کار برایم آسان بود؟
دنبالش به راه افتادم .مثل همیشه داشت راه میرفت .مدتی
هر چه میرفتم به او نمیرسیدم .از خودم و از سلیقهی لعنتیام
کمکم داشت بدم میآمد که دیدم

سرعتش را کمی کم کرده

است.
نمیخواست بایستد .میگفت کنارآمدن با آدمها کار خیلی
دشواریست و نمیتواند با کسی همخانه شود .و ...وقتی با هم
همخانه شدیم ،دیدم بیچاره چه برحق بوده است.
هیچ معمولی نیست .نه خودش و نه راه رفتنش اصال ً هیچ
معمولی نییست .به خانه وقتی میرسد ،کمی از سرعتش کاسته
میشود ،در این فرصت کوتاه کالهخودش را بر میدارد و به جایی
آویزان میکند .بعد_از ترس اینکه مبادا فردا از دویدن غافل بماند یا
که حرکتش دچار اختالل شود و زیر کارهایش بزاید!_ دوباره سرعت
میگیرد و درون اتاق راه میرود .راه میرود ...و این راه رفتن ،این
دایم دویدن ،این عادت ،این ...مسخرهگی ...این خودش ،خدای من،
حسابی رفته توی اعصابم و دارد کالفهام میکند.
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اوایل وضع خیلی بدتر بود .حتی همین کالهخودش را هم بر
نمیداشت .میگفت که اگر آن را بردارد دیگر جالب نخواهد بود.
گفتم:
«اینجا توی این چاردیواری تنها تو هستی و من .دوست دارم تو را
دستکم اینجا آنجور که واقعاً هستی ببینم! این که پرتوقعی
نیست!»
نمیپذیرفت .هر کاری میکردم نمیپذیرفت .تا اینکه یکبار از
کوره در رفتم و گفتم:
«دیگر تاب ماندن ندارم ...من میروم!»
آن موقع کوتاه آمد .یعنی به دست و پایم افتاد ...نه ،نیفتاد ...به
دست و پایم نیفتاد ،بلکه دلواپس شد و در حین رفتن مغموم و
مستأصل از من خواست تا نروم ،چرا که اگر بروم به سرنوشت او
دچار خواهم شد.
لجم را درآورده بود ،آنقدر که سرنوشت او یا من دیگر برایم
اهمیت نداشت .داشتم در خانه را پشت سرم میبستم که
دیدم_...کاش نمیدیدم!_ دیدم پیشرویم کالهخودش را برداشته
و ...در جا پا میزند و راه میرود .آمدم تو .پرسیدم:
«چی شده؟! سر و صورتت چرا اینجوری است؟!»
بیآنکه چیزی بگوید ،دستهایش را به پشت گردنش برد.
نوارچسبی را که به رنگ پوستش بود از دور گردن کند .سرش را
برداشت بدست گرفت و در طول اتاق مثل همیشه به راه رفتن
پرداخت ،اما این بار بدون سر.
حاال مدتهاست که با من همخانه است .همیشه با کالهخود،
خیلی منظم از خانه بیرون میرود ،سر وقت بیسر سر میرسد و
پیشرویم ...میرود ...مرتب راه میرود همخانهی همیشه در راه
من.

128

درخت

اسباب و اثاثیهاش را وقتی به درون خانهی جدید آورد ،بیآنکه
تمایلی به ردیف کردن و تنظیم آنها داشته باشد ،به طرف پنجره
رفت ،آن را گشود و با نگاهی گذرا پیرامون ساختمان را از نظر
گذراند .افسرده با خود زمزمه کرد:
«چه خیابان دلگیری! اینجا چه جوری دوام بیاورم؟»
هراسان از آنهمه که در انتظارش بود ،خواست هم پنجرهی خانه
و هم پنجرهی خیالش را_که شیشههای صاف و حساساش در
هوای مسموم رابطهها و تجربههای ناگوار غبار گرفته بود _.ببندد و
به مرتب کردن خرده اسباب منقول ولو شده بر کف اتاق بپردازد که
دید شاخهی کوچک و خرد درختی الی پنجره گیرکرده است .در
حالیکه «آخ ،معذرت میخواهم!» میگفت ،سراسیمه و با ترحم به
پوست زخمی شاخهی خرد دقت کرد .دوباره به پشت پنجره نظر
انداخت و از غفلت خود شرمگین شد.
«سالم ،دوست عزیز! تو را اصال ً ندیدم .من را ببخش! سرمای
روزگار مثل اینکه درونم را خیلی کور کرده که نتوانستم تو را
ببینم...اما…تو… آفرین! چه ساکت و مقاوم در برابر اینهمه سردی
ایستادهای! با یک استکان چای چطوری؟!»
خشنود و سرحال استکانی چای برای خود ریخت و دوباره جلو
پنجره در برابر درخت پرشاخهای که در ابتدا اصال ً متوجه حضورش
نشده بود ،ایستاد ...و به این ترتیب زندگی در خانهی جدید با
درخت و خیال دوستی و دوست آهنگ گرفت؛ آهنگی به رنگ
عادت! عادتی به شکل شوق ،تک ،زیبا و آرامبخش و شاد.
در ابتدا تنها چای را با دوست ساکت مقیم پشت پنجرهاش می-
نوشید ،بعدها غذاخوردن هم با«بفرما!» به آن اضافه شد ،طوریکه
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کمکم بیشتر اوقات شب و روز با حضور آن همسایهی صمیمی
آمیخت.
هر دو همیشه بدون آنکه کالمی بر زبان بیاورند با هم در حال
گفتگو بودند .یکی تنها با دو چشم و یک جان و دل روشن ،دیگری با
بیشمار چشم و شاخه و جان گویا و زیبا و حیاتبخش.
...و اینگونه خانهی جدید با بیکالمی و کمکم اختالل در بکاربردن
زبان روزمره و معمول کهنه شد .و او ،آن انسان تنها ،برای نخستین-
بار در زندگیاش دریافت که بدون ردوبدل کردن حرفی و جملهای هر
چند کوتاه ،میتواند ایام را به خوشی و آرامش بگذراند؛ منتها با
کمترین پیوند با آدمها.
یک روز صبح صدای گوشخراشی او را از خواب بیدارکرد .تا خود را
جلوی پنجره برساند و کوچه را از نظر بگذراند و دریابد که چه خبر
است ،صدای ارهی موتوری خوابید.
او حاال بیدار بود ،ماتم زده و حیران پشت پنجرهای بیدرخت.
و دوست با همه چشمها و دستها و شاخههای مهربانش،
مجروح و بیجان در حاشیهی خیابان بر خاک افتاده بود و دیگر نفس
نمیکشید و سخن نمیگفت.
خواست فریاد بکشد .نتوانست .بغض سنگینی گلویش را می-
فشرد .در ناتوانی گذاشت دیگران با داس و ارههای برا و تیزشان بر
جسد درخت بیداد کنند .کمکم قطرههای اشک روی گونههایش
جاری شد .تاب نیاورد بیشتر از آن شاهد شقهشقه شدن دوستش
باشد.
ساعاتی بعد پریشان به نزد صاحبخانه رفت .سعیکرد به رسم
ادب سالمش بگوید .نتوانست کالمی بر زبان آورد ،چرا که مدتها با
کسی جز با درخت حرف نزده بود .به ناچار کاغذ و مدادی برداشت
و نوشت:
«خانهتان را دیگر نمیخواهم .دوستم را کشتند!»
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از اینکه کتابم را خواندهاید ،متشکرم!
سال  1342در "سوختهکوه" گیالن به دنیا آمدم .انشاءنویسی
در کالس چهارم ابتدایی کار دستم داد؛ معلمم مرا با نوشتهام در
مورد "فواید گاو" به کالسهای دیگر برد و از من خواست تا آن را
برای بچهها بخوانم .و من خواندم...":گاو ما شیر میدهد ...مادرم از
شیر ماست و از ماست دوغ درست میکند ...برادرم دوغ را به
شنبهبازار میبرد و داد میزند<:دوغ! دوغ میفروشم! دوغ!> بچه-
های محله مدتی مدید "دوغی!" صدایم میکردند.
...اینگونه شد که من نوشتن را با شرمساری آغازکردم .روزی
شعری در ستایش "بابیسندز" ،زندانی اعتصابی ،سرودم و آن را
به آدرس مجلهای فرستادم .در ستون رسیدهها به مسخرهکردنم
پرداختند که کلی موضوع در پیرامونم است و من رفتهام به ایرلند
و...
بعدها ،مهمانی در خانه داشتم .چشمش به دفتر شعرم افتاد.
روی همان شعر مکث کرد و گفت«:اگر میدانستم مال توست،
حتماً چاپش میکردم»...
با شرمساری به همهی مجالت خیلی خوب و متعهد ،به خاطر
روابط آن چنانی ،بیاعتماد شدم و خودم را از فرستادن کارهایم به
آدرسشان محروم کردم.
سال  1365به آلمان پناهنده شدم .اولین شاعری که به
دیدارش رفتم از نوشتن مأیوسترم کرد .اولین ناشری که می-
خواست کتاب شعری برایم منتشر کند ،دوهزار مارک پولم را
باالکشید .اولین اهل قلمی که با عالقه میخواست "خشکسالی-
ها"یم را بخواند ،تنها نسخهی آن را دو سال و نیم در انباری خانه-
اش گم کرد…
به این خاطر است که گاهی شخصاً به نشر کارهایم میپردازم.
بیش از هر کس میدانم که کارهایم چون شاهکارهای دیگران به
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کار "نوبل" نمیآید .یعنی با نوشتههایم متأسفانه هیچ کلید
سعادتی را به خوانندهای هدیه نمیکنم .اما… مجبورم بنویسم…
چون قصد دارم بیندیشم… چون زندهام… چون این وصفناپذیر… این
کالف سر در گم… این نادانی… این هرزه… این زندگی هنوز خیلی
چیزها برای فراگرفتن دارد .و نوشتن برای من آغازیست برای همین
فراگیریها .فراگیری این نکته که فایدهی گاو چیست؟ آدم
کیست؟… دلتنگی چه معنا دارد؟ چه معنا دارد دلتنگی وقتی که
انسانی حتی درختان زادگاهش را اشک میریزد؟
شما روزگارتان چگونه میگذرد؟ از زندگانی چه خبر دارید؟ برای
من به آدرس راستی ،ناسامانی ،پریشانی ،شوق… از حال و
روزتان بنویسید! بنویسید تا هنگامهی بازگشت چند ثانیهی دیگر
مانده است؟!
شالی
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از این قلم منتشر شد:
خشکسالیها

رمان

وسوسههای گریز

دفتر شعر

آنسوی مرز راستی

دفتر شعر

محبوب من ،ای خاک!

دفتر شعر

سخن بگو وطن!

دفتر شعر

برای لبخندهای تندر

دفتر شعر

آمادهی انتشار:
شکوفههای انار

مجموعه قصه

باران ترانههامان را خواهد شست!

دفتر شعر

دستم بسوی آبیهاست

دفتر شعر
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