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امامزاده

رسمــا تــا مغــز اســتخوان نفــوذ مــی کــرد. خــودم را بیشــر در 

ــه داد   ــه مــن هدی ــدار ب ــن دی ــوی قهــوه ای رنگــی کــه در آخری پالت

ــر  ــذت بخشــی زی ــای ل ــه او  فکــر مــی کــردم گرم ــی ب پیچاندم٬وقت

پوســتم مــی دویــد. حســی کــه وقتــی اولیــن بــار تــوی راهــرو محکــم 

ــه مــن دســت داد . ــرد ٬ ب ــم ک بغل

بــار اول بــود٬ وقتــی از پشــت در مریــم را صــدا زدم٬ خندیــد » بیــا 

ــم داره آمــاده میشــه.« داخــل٬ مری

مثــل همیشــه تــوی راهــرو منتظــر شــدم٬ کمــی مانــدم٬ دوبــاره صــدا 

زدم:مریم!

بــه جــای مریــم ، قدکشــیده و صــورت ســبزه ی او جلــوی مــن ظاهــر 

ــا دســتش را دور کمــرم حــس نکــردم نفهمیــدم چــه هدفــی  شــد. ت

از آمــدن بــه ســمت مــن دارد .جــا خــوردم٬ گیــج و منــگ صدایــش 

را شــنیدم:

ــرود ٬ و آهســته گفــت :دوســتت   »مریــم رفت٬مــن خواســتم کــه ب

دارم.

وقتــی لــب هایــم داغــی لــب هــای او را حــس کــرد کرخــت شــده 

بــودم. صدایــم میــان حنجــره گیــر کــرده بود.چقــدر خواســتنی بــود و 

مــن منــی دانســتم .حتــی دور شــدنش را هــم حــس نکــردم ٬از مریــم 

خــری نشــد .
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دســتی بــه مقنعــه و مانتــوی زرشــکی رنگــم کشــیدم از حیــاط بــه 

کوچــه قــدم گذاشــتم ٬ احســاس مــی کــردم حتــی دیوارهــای کوتــاه 

کوچــه هــم رسخــی گونــه هایــم را دیــده انــد .وچشــانی بــا شــاتت 

از کوتاهــی دیــوار بــه ســمت مــن رسک مــی کشــند.

 تــا مدرســه دویــدم ٬دســت هایــم, صورتــم و لــب هایــم, ســنگینی 

صورتــش را حــس مــی کردنــد.

مریــم نگاهــش را بــه مــن دوخــت ٬حــس قشــنگی نبــود انــگار مــی 

دانســت چــه اتفاقــی افتــاده.

 »حاال زودتر از من می آیی؟ مگه قول ندادیم با هم باشیم؟! 

نگاهــم را بــه ســنگفرش حیــاط مدرســه کــه کاغــذ مچالــه شــده ای را 

حمــل مــی کــرد دوختــم.

 »من اومدم٬ تو رفته بودی«

ــدی ٬  ــر اوم ــاعت زودت ــم س ــروز نی ــو ام ــم؟ ت ــن رفت ــت م ــی گف  ک

ــم  ــه مری ــه هســتم٬ بهــت گفت ــار گفــت: منیدونســت مــن خون کامی

ــه . رفت

جوابی نداشتم٬ پس کامیار طبق برنامه منتظر من بود .

از دور گلدســته هــای امامــزاده بــا دســت هایــی رو بــه آســان برایــم 

خودمنایــی مــی کردنــد .دیگــر رسمــا را حــس منــی کــردم ٬داخــل حــرم 

ــح  ــود .  زردی رضی ــرده ب ــب ک ــوع ودلچس ــاری، مطب ــای بخ را گرم

زیــر پارچــه هــای رنــگا رنــگ گــره زده ای کــه هــر روز بــر تعداشــان 

اضافــه مــی شــد رنــگ باختــه بــود .پارچــه ی ســبزی کــه آخریــن بــار 

گــره زده بــودم محکــم تــر از قبــل حلقــه زده بــود . داخــل رضیــح  

اســکناس هــا و ســکه هــا  روی هــم تلمبــار شــده بودنــد .
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یــادم مــی آمــد وقتــی داداش حامــد بــا خنــده گفــت »امامــراده از 

پــول زیــاد رو دل کــرده »مامــان چقــدر ناراحــت شــد٬ دو روز روزه 

ــی  ــوات م ــب صل ــاد ٬ مرت ــش نی ــد پی ــرای حام ــی ب ــا اتفاق ــت ت گرف

فرســتاد ٬و صــد بــار از حامــد قــول گرفــت ایــن حــرف را تکــرار نکنــه 

 دو زانو رو به رضیح نشستم.

 »یــا امــزاده عســگر! فقــط تــو میتونــی مــن را بــه مــرادم برســونی 

خواهــش مــی کنــم ایــن مــاه هــم پــول تــو جیبــی هــای خــودم رو 

نــذر تــو مــی کنــم امــا کمــک کــن مــن بــه کامیــار برســم ٬حاجتــی 

بــه جــز ایــن نــدارم .

 خواهشــی کــه بــا هــر بــار آمــدن کامیــار و بــودن درکنــار او بیشــر 

مــرا  بــه نــذر کــردن وا میداشــت.

ــای داداش  ــک کفره ــه ی اتاق ــام گوش ــت ب ــاالی پش ــار ب ــن ب آخری

ــت  ــدون خجال ــود ب ــک شــده ب ــن تاری ــه هــوا کامل ــی ک ــد وقت حام

ــم . ــانش دوخت ــه چش ــم را ب نگاه

ــن دمل  ــتگاری ک ــن خواس ــر از م ــم زودت ــی کن ــش م ــار خواه  »کامی

ــب  ــا ل ــم .«بازهــم ب ــو باکســی حــرف بزن ــد ،دوســت دارم از ت ترکی

ــان  ــت .ه ــم را دوخ ــب های ــم و ل ــه بده ــت ادام ــش نگذاش های

ــگی . ــای همیش گرم

 »کمی صر کن چیزی منونده که برگردم .فقط منتظرم باش.«

ــدم  ــار دوی ــی اختی ــد مــن ترســیدم و ب ــکان خوردن ــه ت  کفــر هــا ک

ســمت راه پلــه .و دیگــر ندیدمش.ســه مــاه مــی شــد کــه فقــط بــرای 

ــا ترفنــد از مریــم حــرف مــی کشــیدم  خانــواده اش نامــه میــد اد .ب

امــا در البــه الی کالمــش نشــانی از خــودم منیافتــم .
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امامــزاده عســگر! درخواســت زیــادی نیســت خواهــش میکنــم. یــک 

ســاله کــه دارم مــی یــام و التــاس مــی کنــم .

ــت  ــح رف ــای رضی ــا پ ــا زحمــت ت ــد ب ــی عصــا بدســت وارد ش پیرزن

ــی را زمزمــه  ــر لــب دعای ــی کــه زی ــرون آورد و در حال پارچــه ای بی

مــی کــرد گــره زد ٬برگشــت ســمت مــن و جعبــه ی شــیرینی را از الی 

انگشــتانش بیــرون کشــید.

»بیــا دخــرم بخــور حاجــت میگیــری مــن همیشــه حاجتــم رو از آقــا 

گرفتــم »

ــه از  ــان همیش ــی مام ــودم٬ از کودک ــنیده ب ــاد ش ــرف را زی ــن ح ای

حاجــت هایــی مــی گفــت کــه گرفتــه بــود. نرگــس زن مــش نظــر مــی 

ــاد .چقــدر معتقــد بــود  گفــت هــر شــب جمعــه بــه خوابــم مــی ی

ــار  ٬ پــس بــرای امامــزاده ســخت نبــود حاجــت مــن را بدهــد ٬کامی

ــاره ی امامــزاده  ــا حاجــت مــن بود٬خورشــید از شــانه هــا ی من تنه

خــودش را بــاال کشــیده بــود .

برای بار آخر برگشتم و در دل حاجتم را زمزمه کردم .

صــدای یــا امــزاده عســگر مامــان مــن را از گهــواره ای کــه درخــواب 

ســوار شــده بــودم بیــرون کشــید .غــرق در تردیــد دســت مامــان مــرا 

بــه بیــرون از اتــاق پــرت کــرد هنــوز  گهــواره بــه جلــو و عقــب در 

حرکــت بــود .

کوچــه در آن ظلمــت شــب مــوج مــی زد از همســایه هــا, خانــه ی 

مــش نظــر بــا زمیــن یکــی شــده بــود .مریــم بــدون رورسی ٬مچالــه 

شــده ,کــز کــرده بــود .هنــوز گیــج و منــگ بــه همدیگــر نــگاه مــی 

کردیــم .زلزلــه همــه چیــز را بــه هــم ریختــه بــود .منــاز آیــات واجبــه. 

ــگاه کــردم  ــد بلندحــرف مــی زد ن ــه مــش رســول کــه بلن برگشــتم ب



9

آفالین / مجموعه داستان کوتاه / فرزانه هوری   

مثــل معلــم دینــی حــرف مــی زد .انتهــای کوچــه، صــادق٬ پــر مــال 

ــزاده خــراب شــده .بدبخــت شــدیم بیچــاره  ــزد: »امام ــاد داد می عب

شــدیم.«

مــردم متحیــر بــه هــم نــگاه کردنــد .«چــرا دروغ میگــی بچــه مگــه 

امــزاده هــم خــراب میشــه .«

 دســت مریــم را کشــیدم صــدای مامــان مــی آمد-«دخــر ذلیــل بشــی 

تــو کجــا میــری برگــرد .«

از منــاره هــا چیــزی منانــده بــود جــز تلــی از خــاک ٬ مــردم بــر رس 

ــرش را  ــدر پ ــه حی ــل روزی ک ــه مث ــه رقی ــد٬ نن ــی زدن ــورت م ص

دفــن میکردنــد بــر ســینه مــی زد و اشــک مــی ریخت.چیــزی در دمل 

شکســت ٬صبــح معلــوم شــد کــه خانــه های بســیار زیــادی در روســتا 

ــدم  ــزاده دوی ــا امام ــان ت ــانه ی مام ــه ش ــانه ب ــران شــده است٬ش وی

ــی  ــد٬ متول ــیده بودن ــرون کش ــر آوار بی ــح را از زی ــا رضی ــوان ه ٬ج

ــوات مــی فرســتاد . ــد صل ــا صــدای بلن امامــزاده مرتــب ب

ــر از اآلن  ــون بیش ــردم اعتقادش ــه م ــم میگفت:ک ــه از قدی ــه رقی نن

بــود٬ اگــر آن زمــان بــود حتمــن مــردم ســیاه مــی پوشــیدند و خــاک 

بــر رس مــی ریختنــد .وحتمــن اســب هــا را کــُــتل مــی بســتند .مامــان 

اشــک هایــش را غــرق در حرفهــای ننــه رقیــه پــاک کــرد .

آرام از کنارش رس خوردم »سالم آقا مسعود«

»سالم مرضیه، تنها اومدی ؟«

»نه با مامان اومدم٬ ببینم قر هم خراب شده ؟!«

نامــه را محکــم در دســت هایــم فــردم .مریــم مــی گفــت بهریــن 
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کار بــرای گرفــن هــر حاجتــی انداخــن نامــه بــه داخــل قــر هســت 

٬اآلن بهریــن فرصــت بــود .

»کجایــی ؟مــی گــم آره حتمــن خــراب شــده ٬چــون شــکاف درســت 

روی قــر بــوده اآلن ایــن رضیــح رو کــه بــرن و خــاک هــای اضافــه 

رو بــردارن معلــوم میشــه .«

من هم میتونم ببینم؟

خب ببین مگه چیه!

ــه ٬خــودم نشــونت مــی دم  ــه چــه زمانی ــه مربــوط ب خــدا مــی دون

امــا نرســی؟.

خوشــحال شــدم ٬ کــم کــم جمعیــت زیــاد مــی شــد و اضطــراب مــن 

بیشــر ٬ کنــار مســعود تــا بــاالی شــکاف رفتــم فریــاد متولــی باعــث 

ترســم شــد .

»اســتغفرالله دخــر بیــا بــرو کنــار گنــاه داره چشــم یــک زن بــه ایــن 

مــرد خــدا بیفتــه.

»آخه چرا مگه چه فرقی داره؟!«

با عصبانیت داد زد«زن نجسه منیتونه ببینه«

مامــان از پشــت رس دســتم را گرفــت«ور پریــده چقــدر دل داری کــه 

اومــدی بــاالی قــر ایســتادی ٬زن منیتونــه نــگاه کنــه ٬خیــر ندیــده بیــا 

اینــور ٬معصیــت داره.«

ــدم  ــش رو دی ــب خواب ــن دیش ــم م ــد ببین ــم ٬بای ــوام ببین ــی خ »م

٬خــودش گفــت منتظــرت هســتم.«

دروغ بزرگــی بــود امــا مــی دانســتم کــه کارگــر مــی شــود ٬متولــی راه 

را بــرای مــن بــاز کــرد.

 کنار مسعود خیره شدم به داخل گودی .
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مسعود آرام گفت »نرسی! ممکنه چند تا استخوان باشه .«

 صــادق عصبانــی صلــوات فرستاد«اســتخوان چیــه مــن شــنیدم شــاید 

جســد ســامل باشــه .«

 مســعود متعجــب برگشــت طــرف صادق«کــی گفتــه ؟از کی شــنیدی 

!؟«

ــه  ــر خالی ــد شــد«واویال ق ــوذر بلن ــاد اب ــل از صــادق صــدای فری قب

ــا نیســت .« ــری اینج ــن ق اصل

ــی زد  ــار م ــا را کن ــاک ه ــت خ ــا دس ــیدند٬صادق ب ــه رسک کش  هم

٬چالــه ی بزرگــی کــه هیــچ نشــانی از یــک گــور در آن وجود نداشــت 

٬متولــی بــا اضطــراب بــه کمــک صــادق و بقیــه شــتافت .«نــه خــری 

نیســت .«

مــش رســول بــا تــرس زمزمــه کــرد .«یعنــی چی!پــس رضیــح رو چــرا 

اینجــا گذاشــتند ؟امــکان نــداره خــوب نــگاه کــن.«

 مســعود نــرس تــر از آن بــود کــه زبــان در کام بگیرد.«شــاید اصلــن 

قــری وجــود نداشــته .«

مــش رســول اســتغفراللهی گفــت بــا عصبانیــت رو بــه مســعود غریــد 

»بــرو دهنــت رو آب بکــش پــر حــاج رحــان ،کفــر نگــو عاقبــت 

بخیــر منیشــی .«

 صادق خاک آلود از گودی بیرون آمد »نه هیچی نیست اصلن اثری 

از گور نیست .«

متولی با صدایی لرزان  فریاد کشید »پس حتمن به آسان ها 

بردنش .من گفتم امامزاده معجزه می کنه ٬الکی نیست.«

مسعود نیش خندی زد و آرام گفت »باور نکن٬ این همه گریه فقط 

روی گور بدون مرده بود .«
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ــی  ــال یعن ــه س ــن هم ــذر ٬ای ــه ن ــن هم ــس ای ــد .پ ــی ش ــاورم من  ب

هیچ؟!هیــچ اثــری از گــور نبــود .شــکاف ایجــاد شــده فرقــی بــا بقیــه 

ی قســمت هــا نداشــت .

ــون رو  ــه حاجتم ــا دیگ ــر م ــت« وای ب ــی ریخ ــک م ــه اش ــه رقی نن

ــونه ی  ــن نش ــت .ای ــن رف ــتامون از بی ــت روس ــم ٬ برک ــی بگی ــه ک ب

آخرالزمانــه .«

صــورت متولــی بــه زردی مــی زد ٬شــاید هــم بــه ســفیدی ٬صــورت 

خــاک گرفتــه اش هــم نتوانســته بــود ترســش را پنهــان کنــد ٬مســعود 

بازهــم زمزمــه کــرد« وای بــه حــال ایــن بیچــاره، دیگــه از کجــا میتونه 

پــول جمــع کنــه .«

»ننه خودم میسازمش حتی بهر از قبل ٬حکمتی بوده حتمن.«

ــردم  ــی ک ــوش م ــه حــرف هــای مســعود گ ــان ب ــدم زن ــم٬ ق رسدر گ

ــت . ــت میگف ــاید درس ش

آن شــب تــا صبــح در گــوش متــام اهالــی پیچیــد: امامــزاده بــه آســان 

هــا رفــت تــا چشــم مــا کــه پــاک نبودیــم او را و بزرگیــش را آلــوده 

. نکند

پدر چراغ زنبوری را روشن کرد.

مادر صلوات فرســتاد و النگوهایش را از دســت برون کشید٬گذاشــت 

روی رف کنــار آینــه ای کــه جیــوه اش کمــی ریخته بود.
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پیرمرد

ــع خــورد کمــی جــان گرفــت رسش را  ــا ول ــه ب ــش را ک افســانه غذای

ــت  ــانه ام گذاش روی ش

ــوراب و  ــه ج ــه اون هم ــب ک ــده ، دیش ــون ش ــم داغ ــو ه ــای ت پاه

پالســتیک روی هــم رو در آوردم تــازه فهمیــدم چــه بالیــی رسم آمده.

پوســت پاهایــم کاملــن بلنــد شــده بــود انــگار تــوی قابلمــه ی آب 

جــوش گذاشــته بــودم .افســانه ژاکتــی را کــه پیرمــرد بــه او داده بــود 

روی پاهایــش کشــید ٬ رسش را از روی شــانه ام بلنــد کــرد 

عرفان نگاه کن ببین اون پره تو رو یاد کی می اندازه ؟

ــود اول  ــته ب ــا نشس ــروی م ــزرگ روب ــه ای ب ــا کل ــش ب ــرک ریزنق پ

ــوی  ــه تابل ــدم ب ــا زود فهمی ــد ام ــی کن ــگاه م ــا ن ــه م ــردم ب ــر ک فک

بــاالی در اتــاق زل زده .

صورتــش شــبیه نــارص مــرغ فروشــه بخصــوص چشــم هــاش کــه مثــل 

جغــد روی درخــت مــی مونــه، المذهــب هــر بــار کــه نــگاه مــی کــرد 

فکــر مــی کــردی کار زشــتی انجــام دادی و اون تنهــا شــاهد تــو بــوده 

٬ نگاهــش همیشــه پــر از رسزنــش بــود.

افســانه نیــم خیــز تــوی صورتــم خیــره شــد .وای عرفــان چهــره 

شناســی تــو حــرف نــداره دقیــق زدی تــوی هــدف ، فکــرش را بکــن 

ــرد!؟ ــی ک ــدر تعجــب م ــود چق ــا ب ــی اینج عل

خیلــی رسیــع متوجــه شــدی آفریــن . غمــی تــوی صورتــش نشســت . 
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یادش بخیر علی اآلن چیکار می کنه؟

ــرای مــا یــک جــور رسگرمــی شــده  ــه صــورت آدمــا ب ــگاه کــردن ب ن

بــود از دوران دبیرســتان هــر وقــت بــا علــی بیــرون مــی رفتــم هــر 

رهگــذری را کــه از کنارمــان مــی گذشــت زیــر نظــر مــی گرفتیــم بعــد 

بایــد مــی گفتیــم کــه بــه چــه چیــزی شــبیه هســتند و یــا اینکــه چــه 

اخالقــی بایــد داشــته باشــند . علــی مــی گفــت آدم هــای بداخــالق 

ــه ی  ــن رو تجرب ــتند . ای ــخص هس ــن مش ــان کامل ــرم ابروهایش از ف

زندگــی کــردن بــا بابــام بــه مــن ثابــت کــرده .

بعــد قــاه قــاه مــی خندیــد و خاطــرات لحظــه هــای عصبانــی شــدن 

پــدرش را تعریــف مــی کــرد . 

آقــا حســن بــه طــور ذاتــی بداخــالق نبــود امــا کارهــای علــی راهــی 

بــه جــز داد کشــیدن و حــرص و جــوش خــوردن برایــش باقــی منــی 

ــت  ــکان نداش ــم . ام ــوار بودی ــه دی ــوار ب ــایه ی دی ــت. همس گذاش

حســن آقــا خانــه باشــد و جــر و بحثــی بــا علــی نداشــته باشــد .

راننــده رشکــت بــود ٬ هــر روز ظهــر وقــت ناهــار بــا ماشــین رشکــت 

خانــه مــی آمــد و ناهــار کــه میخــورد مــی خوابیــد . تقریــن همــه 

کارکنــان رشکــت مثــل حســن آقــا ظهــر بــرای اســراحت خانــه مــی 

ــد .  آمدن

نظریــات علــی حــرف نداشــت .بــار اول کــه نــارص را دیــده بــود ایــن 

حــرف را زده بــود .

پیرمــرد بــه ســمت مــا مــی آمــد بــا دو لیــوان چــای ، از شــب گذشــته 

یــک بنــد از مــا پذیرایــی کــرده بــود زبانــش را متوجــه منــی شــدیم 

امــا تــا چیــزی دملــان مــی خواســت و بــر زبــان مــی آوردیــم برایــان 

مهیــا مــی کــرد .
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افسانه ٬ عجیبه درباره این پیرمرد هیچ نظری نداشتی!!

افســانه خــودش را چمــع و جــور کــرد ژاکــت را تــا نزدیــک زانوهایش 

ــچ  ــچ کــس و هی ــن پیرمــرد شــبیه هی ــم چــرا ای ــاال کشــید . منیدون ب

چیــز  نیســت دمل منیــاد روش اســم بــذارم خیلــی بــا ادبــه آدم 

خجالــت میکشــه حــرف زیــادی بزنــه میدونــی عرفــان یــه جورایــی 

ــدر . ــان و مقت ــه مهرب شــبیه بابات

پیرمــرد لیــوان چــای را کنــار دســت افســانه گذاشــت . لبخنــدی روی 

لبانــش نقــش بســت٬ مهربــان بــه مــا نگاهــی انداخــت و بــدون هیــچ 

حرفــی تــوی رســتوران برگشــت . بــه قــول بابــا یــک چــای بــه موقــع 

خســتگی یــک ســفر رو از تــن و جــان آدم دور میکنــه .

ــا بدبختــی  ــح دادم ب ــود ترجی ــه ب ــم را گرفت  امــا خســتگی متــام جان

هــم کــه شــده خــودم را کنــار تخــت گوشــه ی اتــاق برســانم چشــم 

ــد  ــود بای ــاز نگــه دارم تخــت یــک نفــره ب ــم را منــی توانســتم ب های

ــاده بــود. زمیــن مــی خوابیــدم افســانه مچالــه روی تخــت افت

ــانه  ــدم .افس ــدار ش ــواب بی ــرد از خ ــاد پیرم ــدای  داد و فری ــا ص  ب

تــوی اتــاق نبــود .تــوان بلنــد شــدن نداشــتم پاهایــم ورم کــرده بــود 

ــود . ــه ب و قــدرت ایســتادن را از مــن گرفت

مثــل کســی کــه هــر دو پایــش را تــازه از گــچ بیــرون آورده باشــند 

بــه آرامــی دســت بــه دیــوار  قــدم بــر مــی داشــت تــوی چهارچــوب 

در اتــاق ایســتاد .

عرفــان ســعی کــن تــو هــم بلنــد شــی ایــن پیرمــرد میگــه بایــد ســعی 

کنیــد قــدم بزنیــد وگرنــه بــه ایــن زودی خــوب منــی شــوید.

نیم خیز شدم ٬ پیرمرد؟!

افســانه خیــره شــد تــوی چشــم هایــم ٬عرفــان حــرف بــدی زدم چــرا 
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حتمــن اگــر علــی اینجــا بــود مــی گفــت تــو چــرا مثــل گوســفند زل 

ــول  ــد ق ــه رس عق ــی گفت؟مگ ــدی چ ــن ٬نفهمی ــر م ــه خواه زدی ب

ــد مــی  ــدادی بجــای شــوهر ٬ غــول چــراغ جــادو باشــی؟ بعــد بلن ن

ــد . خندی

 آخــه تــو زبــون ایــن پیرمــرد رو چطــور فهمیــدی ؟ همیــن دیشــب 

مــی گفتــی ایــن یونانــی هــا انــگار بــا خــط میخــی حــرف مــی زننــد 

منیدونــم چطــور زبــون رو تــوی دهانشــون تــاب میــدن ؟

خندیــد ٬روی گونــه هایــش چــال افتــاده بــود روز خواســتگاری وقتــی 

از مــن پرســید تــو چــرا منــو انتخــاب کــردی بــدون اینکــه فکــر کنــم 

گفتــه بــودم بــه خاطــر خندیدنــت و چالــی کــه روی گونــه هایــت 

مــی افتــد 

آهــان وای عرفــان یــادم رفتــه بــود ایــن پیرمــرد از دیــروز هــر چــی 

ــنیده  ــم ش ــیر کردی ــردم رو تفس ــورت م ــم و ص ــرف زدی ــا ح ــه م ک

ایــن ایرانیــه شــانزده  ســاله اینجــا زندگــی میکنــه صــداش مــی زننــد 

ــا هــم حــرف زدیــم . شــاهیک ، ارمنــی بــوده کلــی ب

پیرمــرد میــز صبحانــه را مــی چید.چشــم هایــی کشــیده داشــت بــا 

بینــی خــوش تــراش ، یــک جورایــی مــرا یــاد ســعید پــر دایــی مــی 

انداخــت ســعید خــدای حــل جــدول بــود .ال مذهــب جدولــی وجــود 

نداشــت کــه تــوی حــل کردنــش جــا بزنــد .

بخاطــر حــرف هــای دیــروز معــذرت میخــوام واقعــن منــی دونســتیم 

کــه ایرانــی هســتید .کاش گفتــه بودیــد تــا ایــن همــه چــرت و پــرت  

رو روی هــم ســوار منــی کردیــم.

رسش را بلنــد کــرد بــه روی افســانه لبخنــد زد .اشــکال نــداره پــرم 

ــان شــبیه حــل کــردن معــا  ــد بیشــر حــرف هایت ــدی نزدی حــرف ب
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بــود از دیــروز بــدون اینکــه بخــوام تــوی صــورت مشــری هــا دنبــال 

چیزهــای تــازه هســتم . جالبــه تــازه فهمیــدم بیشــر راز درون آدمــا 

ــن  ــن داود اصل ــاره ی ای ــن درب ــده . مثل ــو می ــون ل ــم هاش رو چش

اشــتباه نکردیــد واقعــن بــه هــر کســی کــه نــگاه مــی کنــه بــا شــک 

و تردیــد و شــاتت بــار هســت . 

بلنــد خندیــده بــود . داوود ؟ بــا خــودم فکــر کــردم حتمــن منظــورش 

نــارص مــرغ فروشــه.

ــا  ــودم ت ــده ب ــرش را خوان ــت .فک ــن انداخ ــه م ــی ب ــانه نگاه افس

پیرمــرد رفــت تــوی رســتوران بــه آرامــی گفتــم : آره فکــر کنــم بتونیــم 

بهــش اعتــاد کنیــم شــاید بتونــه یــه قاچاقچــی معرفــی کنــه

افســانه کاغــذی را ریــز ریــز  کــرده بــود و بــه عــادت  وقــت هایــی 

ــت  ــکل درس ــذ ش ــای کاغ ــه ه ــا تک ــد  ب ــی ش ــرس م ــار اس ــه دچ ک

مــی کــرد ریــزه هــای کاغــذ شــبیه یــک فیــل روی میــز شــکل گرفتــه 

بودنــد .

عرفــان قاچاقچــی پــول میخــواد چیــکار کنیــم تــا ابــد هــم کــه منــی 

تونیــم اینجــا بایســتیم ؟

وقــت حرکــت از ترکیــه متــام پــول را ســپرده بودیــم دســت قاچاقچــی 

، کــرد بــود .آنقــدر از مــرام  و بــرادری کردهــا گفتــه بــود کــه مــن 

بــاورش کــرده بــودم . افســانه راضــی نبــود .

ــوش نکــردی اون  ــم گ ــی گفت ــردی خیل ــاد منــی ک ــه اعت کاش اونهم

همــه پــول بــی زبــون رو دادی دســتش .وســط راه قاملــون گذاشــت 

حــاال مــا موندیــم و یــک دنیــا آوارگــی ، تــو هــم کــه خجالــت مــی 

کشــی حقیقــت رو بــه بابــات بگــی .

ــا ایــن پــول را جــور  ــود ت ــام ؟ بیچــاره چقــدر زحمــت کشــیده ب باب

کنــد . 
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روز بــدی بــود بــا کمــک دایــی علــی محــل بازداشــت افســانه را پیــدا 

ــه  ــی س ــن ،  عل ــک زیرزمی ــوی ی ــت ت ــان بهداش ــای خیاب کردیم.انته

میلیــون رشــوه بــه پــر غــالم نفــت فــروش کــه تــوی ســپاه کار مــی 

کــرد داده بــود تــا جــای افســانه را پیــدا کنــد .

چقــدر منــت رسمــان گذاشــته بــود تــا بگویــد چطــوری مــی توانیــم 

افســانه  را ببینیــم .

ــت  ــا عصبانی ــارش ب ــا کن ــن آق ــود . حس ــته ب ــراس نشس ــوی ت ــا ت باب

ــد . ــی کوبی ــا م ــت روی پ دس

ــل  ــا دم شــیر ؟ اینهــا مث ــازی کــردن ب ــه ب ــو رو چــی ب آخــه دخــر ت

گــرگ هســتند انســان کــه نیســن ؟ تــو رو خــدا ایــن چــه بالیــی بــود 

کــه رسم آوردی. زمیــن و آســان را بــه هــم دوختــه بــود .

بابا سعی در آرام کردنش داشت.

ــا  ــا دیــدن مــا هــر دو از جــا بلنــد شــدن . بغــض تــوی صــدای باب ب

ــد؟ ــدا کردی ــا عرفــان چــه خــر افســانه رو پی ــود . باب ــده ب پیچی

ــم  ــروش دادی ــت ف ــالم نف ــر غ ــه پ ــه ب ــی ک ــکر پول ــدا رو ش آره خ

ــرون. ــش بی ــور بیاریم ــم چط ــم ببینی ــی ری ــردا م ــد .ف ــاز ش کارس

ــاره  ــدم بیچ ــت ش ــد . بدبخ ــوی رسش کوبی ــتی ت ــن دو دس ــا حس آق

ــت .  ــتم رف شــدم٬ دخــرم از دس

خالــه مهنــاز گریــه مــی کــرد . هــزار بــار از مــن  پرســیده بــود آخــه 

مــادر تــو حواســت کجــا بــود ایــن دخــر کـِــی نویســنده شــد کــه مــن 

خــر نداشــتم. از روزی کــه رفــت دفــر روزنامــه گفــت : فقــط کار 

ــش  ــه های ــاران روی گون ــل ب ــش مث ــی کنم.اشــک های ــری م کامپیوت

رسازیــر بــود . علــی مــی خواســت دربــاره ی وبــالگ نویســی افســانه 

حــرف بزنــد .
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خاله مهناز معنای وبالگ را که منی فهمید .

روزی کــه افســانه آزاد شــد بابــا آب پاکــی را روی دســت همــه 

ــت ریخ

ــه  ــران خــارج بشــن دیگ ــد از ای ــن بچــه هــا بای ــداره ای ــده ای ن فای

شــدن گاو پیشــونی ســفید فــردا تــا تقــی بــه توقــی خــورد پــای ایــن 

دخــر گیــره ، حکایــت مهــدی پــر عمــو رضــا دوبــاره تکــرار میشــه 

بنــده خــدا هــزار بــار بــی دلیــل دســتگیر و آزاد شــد . 

آقــا حســن بــا عصبانیــت بلنــد شــد و رس افســانه داد کشید.افســانه 

زانــو بــه بغــل  ، رنــگ پریــده کنــار بابــا نشســته بــود .

خوبــه همیــن را میخواســتی مــردم را بــا خــودت آواره کنــی ؟ خــدا 

ذلیلــت کنــه چــی نوشــتی کــه پــا روی دم ایــن افعــی هــا گذاشــتی ؟ 

آخــه ندیــدی چــه بالیــی رس اون فهیمــه ی بیچــاره آوردن ؟

ــی  ــر عصبان ــه بیش ــرد ک ــآ را بگی ــن آق ــت حس ــت  دس ــی خواس عل

ــود. شــده ب

هــر چــی مــی کشــم از دســت تــوی احمــق مــی کشــم اگــر حواســت 

بــه ایــن دخــر نفهــم بــود اآلن ایــن طــور منــی شــد .مــردم هــم بــا مــا 

آالخــون واالخــون منی شــدن. 

بابــا دســت حســن آقــا را گرفــت . مــردم کــی هســن حســن آقــا  ؟ 

ایــن چــه حرفیــه کــه مــی زنــی خــدا شــاهده کــه افســانه بــرای مــا 

ــه .  ــش باش ــت زن ــد پش ــرم بای ــدش ن ــان دن ــزه عرف ــزل عزی ــل غ مث

موندنشــون فایــده نــداره دیگــه کار از کار گذشــته ایــن پــدر ســوخته 

هــا  دســت بــردار نیســن فــردا بــه هــر بهونــه ای رس راه ایــن دخــر 

ســبز میشــن مگــه ایــن همــه جــوون مــردم رو کشــن کســی تونســت 

کاری بکنــه ؟
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ــار  ــاط کن ــوی حی ــا ت ــه مــی کــردن حســن آق روز حرکــت همــه گری

ــود . ــاز ایســتاده ب ــه مهن خال

مامــان صــورت افســانه را بوســید تــو رو خــدا مواظــب عرفــان بــاش 

تــوی غربــت کنــار هــم باشــید خــدا بزرگــه ایشــالله بــه همیــن زودی 

ریشــه ی ایــن ظاملــا کنــده میشه.دســت بــرده بــود تــا اشــک هایــش 

را پــاک کنــد .

بابا دست هایش را رو به آسان بلند کرد ٬ به رویم لبخند زد . 

پیرمــرد دســت روی شــانه ی افســانه گذاشــت . نگــران نبــاش دخــرم 

همــه چــی درســت میشــه.

متوجــه ی برگشــتش نشــده بودیــم هر دو تکانی خوردیم .  دســتالی 

ــن  ــاک ک ــات رو پ ــک ه ــت. اش ــارش نشس ــانه داد و کن ــت افس دس

دخــرم چنــد روز کــه اینجــا مبونــی متوجــه میشــی مثــل شــا زیــاد 

ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــر شــده از قصــه ی آدمای ــن پ ــوی دل م هســتند .ت

رســتوران مــی رســند .اکــرن مثــل شــا پولشــون رو از دســت دادن 

 این مسیری نیست که کسی از روی خوشی به اینجا برسه .

نگاهــی بــه مــن انداخــت .شــاتت بــار نبــود . مثــل نــگاه بابــا کــه 

ــی مــی بســت  ــا مهربان همیشــه چشــمش را روی اشــتباهات مــن ب

پــر از محبــت بــود.

ــاد اینجــا ، افغانیــه میشــه  ــزار می ــا غــروب ن جــوون نگــران نبــاش ت

ــم کاری از  ــان کــرد .فقــط مقصــد شــا کجاســت ببینی بهــش اطمین

دســتش بــر میــاد یــا نــه ؟

افسانه رسیع جواب داد . ما میخواهیم بریم فرانسه 

افســانه دوســت داشــت مســیر ما فرانســه باشــد رسزمیــن آرزوهایش 

بــه حــرف هیــچ کــس توجــه منــی کــرد فرامــوش کــرده بــود بــا چــه 
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 ترس و دلهره ای از مرز خارج شده بودیم.

پیرمــرد دســت روی زانــو هایــش گذاشــت و بلنــد شــد .تــا شــب صــر 

مــی کنیــم تــا ایــن نــزار بیــاد بــرای چلــو کبــاب هــم کــه شــده میــاد 

اگــر هــم نیــاد اینجــا بــه قــدر کافــی جــا هســت منتظــر میشــیم تــا 

بیــاد .

ریزه های کاغذ روی میز شکل یک گل شده بودند . 

افســانه بــا کمــک پیرمــرد میزهــا را مــی چیــد . بیســت روز گذشــته 

بــود و کاملــن خــوب شــده بودیــم.

گلــدان هــای گل را ، ورودی رســتوران چیــدم افســانه مثــل صاحــب 

کار بــاالی رسم ایســتاده بــود و امــر و نهــی مــی کــرد .بــه قــول علــی 

بیشــر شــبیه غــول چــراغ جــادو بــودم .

 آخریــن گلــدان را کــه گذاشــتم نگاهــی بــه او انداختــم اینجــا خوبــه 

اربــاب ؟

افســانه نگاهــش بــه جــاده بــود .عرفــان اگــر ایــن نــزار نیــاد چیــکار 

کنیــم دو هفتــه گذشــته . حتــی یــه بــار هــم نیومــده 

کنــار جــاده درخــت هــای تنومنــد ردیــف ایســتاده بودنــد رنــگ بــرگ 

هــا زرد شــده بــود .پاییــز فصــل خوبــی بــرای مهاجــرت نبــود.

 بــه بــه ماشــالله آقاجــان بــوی کوبیــده تــا هفــت جزیــره آنورتــر هــم 

مــی رود .خــودش را در آغــوش پیرمــرد انداخــت

ــان  ــش ج ــم های ــد چش ــت .خندی ــن انداخ ــه م ــی ب ــانه نگاه افس

ــی زد. ــرف م ــی ح ــه افغان ــزار باش ــن ن ــم ای ــر کن ــت . فک گرف

ــا قاشــق و چنــگال  نــزار میــز کنــاری مــا نشســت . قبــل از اینکــه ب

بــه جــان چلــو کبــاب بیفتــد دســت بــه دعــا بــرد نگاهــی بــه مــا کــه 

شــبیه گرســنه هــا زل زده بودیــم بــه او انداخــت بســم اللــه گفــت
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بــه خودمــان آمدیــم افســانه نــوش جــان گفــت و دوبــاره ریــزه هــای 

کاغــذ را بــه هــم ریخــت.

 پیرمــرد اســتکان چــای را کنــار دســت نــزار گذاشــت . نــزار جــان تــو 

و جــان ایــن بچــه هــای مــن 

ــاس و آراســته  ــود ٬خــوش لب ــدام ب قــدی متوســط داشــت و الغــر ان

بــود. بیشــر شــبیه تاجیــک هــا بــه نظــر مــی آمــد . امــا خنــده رو و 

مهربــان مثــل متــام مــردم افغــان بــود.

تکیه به صندلی داد نگاهی به من و بعد به پیرمرد انداخت . 

بایــد ببینــم چقــدر پیســه داریــد . مســیر بــرای رفــن زیــاد اســت امــا 

هــر مســیر پیســه بــه قــدر نیــاز مــی خواهــد.

ــه  ــه پیس ــد ک ــن فهان ــه م ــش ب ــت های ــاییدن انگش ــا س ــانه ب افس

ــت. ــول اس ــان پ ه

خواســتم بگویــم هیــچ ٬ کــه پیرمــرد رسیعــر جــواب داد نگــران نبــاش 

تــو یــک مســیر بــی خطــر رو در نظــر بگیــر .

خــب آقاجــان اگــر لنــج را بخواهیــم کــه مــی شــود نــه تــا صــد دالر 

بــرای هــر کدامشــان همیــن فــردا هــم بــه آب مــی زنیــم.

پیرمرد رسش را به عالمت نه تکان داد.

خــب آقــا جــان بــا هواپیــا پیســه زیــاد مــی خواهــد مــی شــود ســه 

تــا هــزار دالر بــرای هــر نفرشــان امــا یــک هفتــه بایــد صــر داشــته 

باشــن.

یــک راه دیگــر هــم بــا کامیــان اســت کــه بایــد منتظــر مبانیــم تــا یــک 

مطمــن از راه برسد.شــاید یــک هفتــه شــاید هم بیســت روز

پیرمرد بدون اینکه نظر ما را بپرسد تاکید روی هواپیا داشت.
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افسانه حالش خوبه ؟خودت خوبی؟

تا جریان را تعریف کنم دو تا کارت تلفن متام شده بود.

گفــت نگــران نبــاش بابــا جــورش مــی کنــم .بــه افســانه بگــو مراقــب 

خــودش باشــه 

افســانه گوشــی را از دســتم گرفــت و بــا گریــه فقــط معــذرت 

خواهــی مــی کــرد .

غــروب  رســتوران شــلوغ تــر از همیشــه بــود افســانه غــذا رسو مــی 

کــرد و مــن میزهــا را متیــز مــی کــردم .

نــزار گوشــه ی رســتوران بــا تلفــن حــرف مــی زد . بــا یــک دوربیــن 

مخصــوص از هــر دوی مــا عکــس گرفتــه بــود و منتظــر نتیجــه 

ــم . بودی

رســتوران کــه خلــوت شــد خســته روی صندلــی ولــو شــدم . افســانه 

ــزار دســت روی شــانه ی  ــرژی کمــک مــی کــرد .ن ــا متــام ان ــوز ب هن

ــد حرکــت مــی  مــن گذاشــت . فــردا  پروبلمــی از جانــب خــدا نیای

کنیــم.

نگاهم به پیرمرد افتاد . احساس دلتنگی می کردم.

افســانه اســتکان هــای چــای را جلــوی مــا گذاشــت روی صندلــی بیــن 

مــن و پیرمــرد نشســت.

پیرمــرد دســتش را روی دســت مــن گذاشــت .باباجــان عرفــان ! فــردا 

حرکــت مــی کنیــد مراقــب خودتــون باشــید مــن رو بــی خــر نذاریــد 

نگاهی به افسانه انداخت .مراقب دخرم باش !

افســانه دســت پیرمــرد را گرفــت . خــب بابــا جــان الوعــده وفــا حــاال 

بایــد تعریــف کنــی .

ــه چــی شــد رس از  ــی ک ــف کن ــرام تعری ــه روز آخــر ب ــول دادی ک ق

اینجــا در آوردی ؟
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اشک روی گونه هایش لغزید .

ــانه  ــد .افس ــت کنی ــردا حرک ــد ف ــا بای ــرم ش ــه دخ ــتان طوالنی داس

ــود  ــردار نب ــت ب دس

ــود  ــده ی ــه آفری ــانه رو  پیل ــه افس ــرای منون ــدا ب ــی خ ــول عل ــه ق ب

افســانه از آنجــا کــه بــی جنبــه بــود زیــادی شــورش رو در آورده خــدا 

رو پشــیمون کــرده بــود.

روزی کــه از ایــران خــارج شــدم . اینکــه کجــا مــی رســم بــرای مــن 

ــچ  ــه هی ــدر دور ک ــی خواســتم دور بشــم اونق ــط م ــود فق ــم نب مه

ــه . ــه خاطــرات گذشــته وصــل نکن ــو ب ــی من جای

ــاب و  ــا مهت ــی کــه ب ــود ار خاطرات ــران رسشــار ب گوشــه گوشــه ی ای

ــال داشــتم . آی

نــگاه متعحبــی کــه بیــن مــا رد و بــدل شــد را ندیــد . دســتش را روی 

اشــکی کــه از گونــه هایــش رسازیــر مــی شــد کشــید .

تولــد ســه ســالگی آیــال بــود . آیــال دخــرم بعــد از چهــارده ســال دوا 

درمــان خــدا بــه مــا بخشــیده بــود .

مهتــاب یــک لیســت بلنــد بــاال دســتم داد . شــاهین بایــد فــردا بریــم 

ــد دخــرم کــم و کــری  ــدارم  تول ــی کــه دوســت ن ــد مــی دون خری

داشــته باشــه 

تــا لیســت  خریــد را نــگاه کنــم آهــی کشــید . جــای مامــان خیلــی 

خالیــه 

مهتــاب دنیــای مــن بــود . اگــر ســتاره هــای آســان رو مــی خواســت 

خــودم را بــه آب و آتــش مــی زدم تــا بــراش مهیــا کنــم. بیچــاره مــادر 

مهتــاب زمیــن گیــر شــده بــود .

مهتاب زیر بار منی رفت.
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بارندگی شدید شده آخه این وقت شب منیشه راهی شد

قبول نکردم 

مهتاب اگر مامانت منی تونه اینجا یاشه ما که می تونیم .

مــرغ مــن یــک پــا داشــت. تولــد آیــال مــا کنــار مامانــت هســتیم مــی 

تونیــم دوســتای قدیمــت رو هــم دعــوت کنیــم

شاهین اجازه بده صبح حرکت کنیم 

بوسیدمش امکان نداره همین امشب 

آیــال خــواب بــود . مهتــاب صندلــی عقــب نشســت . هنــوز نگــران 

بــود . شــاهین ایــن وقــت شــب تــوی ایــن هــوای بــد

شانه های پیرمرد می لرزید .

عزیزم دو ساعت راه که اینهمه نگرانی نداره هنوز رس شبه

هنوز رس شبه

راهی نیست عزیزم 

صــدای هایــده تــوی ماشــین پیچیــد ترانــه ی مــورد عالقــه ی مهتــاب 

بــود .

سالم من به تو یار قدیمی

منم همون هوادار قدیمی

ــم  ــب های ــدی روی ل ــم . لبخن ــاب انداخت ــه مهت ــی ب ــه نگاه از آین

ــد از اون  ــی زد بع ــوج م ــاش م ــم ه ــوی چش ــی ت ــت . نگران نشس

چشــم هــا تنهــا چیــزی کــه بــه یــاد دارم صــدای جیــغ مهتــاب بــود 

ــن ــگاه ک ــو  ن ــاهین جلوت .ش

بیدار که شدم دنیا سیاهپوش بود.

ســه ســال آواره ی قرســتان شــدم چنــد بــار تــا خودکشــی پیــش رفتــم 

. تــا شــبی کــه مهتــاب بــه خوابــم آمــد . شــاهین تــو هــر کاری کنــی 
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ســه ســال آواره ی قرســتان شــدم چنــد بــار تــا خودکشــی پیــش رفتــم 

. تــا شــبی کــه مهتــاب بــه خوابــم آمــد . شــاهین تــو هــر کاری کنــی 

تــا هیجــده ســال دیگــه منــی تونــی بــه دیــدن مــا بیایــی.

شــانزده ســال گذشــته و تنهــا امیــد مــن ســپری کــردن دو ســال دیگــه 

است.

نزار کنار ون رسمه ای رنگش ایستاده بود .

ــد . عرفــان پــرم هــوای افســانه رو  دســت هــای پیرمــرد مــی لرزی

ــه مــن رس  ــن دو ســال هــر وقــت تونســتید ب ــوی ای ــاش ت داشــته ب

ــد . بزنی

افســانه در آغــوش پیرمــرد صــدای هــق هــق اش بلنــد شــده بــود . 

تــو رو خــدا بــه محــض اینکــه جــواب گرفتیــد بــه دیدنــم بیاییــد .

پنج سال ٬ پنجاه سال گذشته بود تا جواب پناهندگی ما آمد .

ــده  ــی مان ــک ســاختان باق ــا ی ــود . از رســتوران ٬ تنه ــل ب ــاه آپری م

بــود . نــزار را بــا بدبختــی پیــدا کردیــم .  دوســال بعــد از اینکــه شــا 

رفتیــد ٬بــرای بــردن مســافر آمــده بــودم کــه گفتنــد یــک هفتــه پیــش 

بــه رحمــت خــدا رفتــه .هــر بــار کــه مــی دیدمــش رساغ شــا را مــی 

گرفــت . بیچــاره خیلــی چشــم بــه راهتــان بــود . 
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جلد

از جايــی كــه شــبيه ابــر بــود ٬بلنــد شــدم ٬ تكانــی بــه خــودم دادم 

ــش حــك  ــگ ســفيد روي ــا رن ــم را ب ــه نام ــود ك ــم ســنگی ب ــر پاي زي

ــام  ــه ن ــود ك ــر ســنگ نبشــته ای ب ــد٬ كمــی آن طــرف ت ــرده بودن ك

ــا  ــی آنج ــچ زن ــا هی ــود٬ ام ــده ب ــك ش ــش ح ــن روي ــه الت ــك زن ب ي

ــن  ــود ٬ اصل ــم نب ــردم كســی منتظــر آمدن ــگاه ك ــه اطــراف  ن نبود٬ب

ــل  ــادی مث ــای زي ــی ؟ آدمه ــی كن ــا چــه م ــيد اينج ــس نپرس ــچ ک هی

مــن رسگــردان بودنــد٬ هــر كــدام كنــار يــك ســنگ نوشــته ٬ بــا آلــرت 

ــی گفــت از شــانزده  ــود ٬ م آن جــا آشــنا شــدم هــم ســن خــودم ب

ســالگی آن جاســت ٬ چنــد بــار خواســته تــوی تــن پرنــده هــا خیــز 

بــردارد امــا هــر بــار يــادش آمــده كــه وقتــی رزيتــا تــوی تــن عقــاب 

خيــز برداشــته عقــاب رشوع بــه كوچــك شــدن كــرده تــا تبديــل بــه 

ــگاه كــرده  ــرت پشــت رسش را ن ــار كــه آل ــك ب ــك تخــم شــده و ي ي

تــا رويــش را طــرف تخــم برگردانــده از تخــم اثــری نديــده بــود اول 

هــا منــی دانســتم بايــد در جلــد يــك حيــوان يــا انســان خيــز بــردارم.

ــه مــن بيامــوزد ٬  ــا ب ــود ت ــي تــالش كــرده ب ــرت خي بعدهــا هــم آل

امــا خــب نشــد ٬تــا مــی آمــدم بــه خــودم تکانــی بدهــم از آن طــرف 

جلــد رس در مــی آوردم .آلــرت مــی گفــت بایــد مترکــز کنــی ٬
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مترکز ! هوم م م

هیــچ وقــت در دوران گذشــته یــاد نگرفتــه بــودم ٬ همیشــه ذهنــم 

درگیــر مســائلی بــود کــه یــا بــه گذشــته ربــط داشــت یــا رویایــی در 

آینــده بــود همیشــه بــا زمــان حــال فاصلــه داشــتم بــه قــول کســی 

کــه حــاال فقــط حــرف هایــش در خاطــرم مانــده ٬ هیــچ وقــت جایــی 

کــه ایســتاده بــودم حضــور نداشــتم

آلــرت مــی گویــد :زمــان زیــادی بایــد بگــذرد تــا زندگــی قبــل را بیــاد 

بیــاوری شــاید هــم هیــچ وقــت بــه یــاد نیــاوری مثــل همیــن دیویــد 

کــه خیلــی قبــل تــر از آلــرت اینجــا بــوده و بــه انــدازه ی یــک صــدم 

ــود  ــه خواســته ب ــار ک ــک ب ــا ی ــاورده ٬تنه ــه خاطــر نی ــزی را ب او چی

تــوی جلــد یــک انســان فــرو بــرود چیــزی تــوی ذهنــش جرقــه زده 

بــود کــه نــه 

احساســی بــه او گفتــه بــود کــه دوبــاره رشوع نکــن .ایــن تنهــا چیــزی 

بــود کــه دیویــد بــه خاطــر مــی آورد ٬ از آن موقــع بــی خیال برگشــن 

شــده بــود و متــام وقتــش رصف چیــدن جلــد هــا مــی شــد. 

یــاد گرفتــه بــود جلدهــا را بــر اســاس شــکل و انــدازه دســته کنــد ٬ 

آدم هــای زیــادی هــر روز اضافــه مــی شــدند ٬خیلــی هــا زود فــرو 

ــا  ــد ت ــی ش ــی م ــی ط ــد و زمان ــی گرفتن ــاد م ــد را ی ــوی جل ــن ت رف

مثــل عقابــی کــه آلــرت دیــده بــود کوچــک و کوچــک تــر و در یــک 

چشــم بــه هــم زدن غیــب شــوند.

ــود آدم  ــده ب ــان ش ــرت کارم ــا آل ــتم  ٬ب ــی داش ــاس خوب ــا احس آنج

هــای جدیــد را کــه مــی آمدنــد ورانــداز کنیــم و بــر اســاس چیزهایــی 

کــه بــه یــاد آلــرت آمــده بــود راهنایــی شــان کنیــم کــه بــرای کــدام 
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ــا  ــد آدم ه ــت جل ــده داش ــد عقی ــتند ٬ دیوی ــر هس ــب ت ــد مناس جل

ــا زنــی کــه دورا دور ٬کارهــای دیویــد  ــر مــی شــود امــا بیت ــر پ زودت

ــه نظــر مــن گنجشــک هــا و  ــه ب ــر نظــر داشــت مــی گفــت ن را زی

ــر مــی شــوند. ــر پ ــع ت مورچــه هــا رسی

دیویــد رسی تــکان مــی داد و بــاز بــه چیــدن جلدهــا مشــغول 

ــاق  ــه آن اتف ــا روزی ک ــش مــی رفــت ت مــی شــد ٬اوضــاع خــوب پی

ناخوشــایند افتــاد ٬کنــار ســنگ نوشــته ی خــودم ایســتاده بــودم و گل 

هایــی را کــه هــر روز آنجــا گذاشــته مــی شــد بــو مــی کــردم رسم را 

کــه بلنــد کــردم نگاهــم بــه نــگاه زنــی افتــاد کــه کنــار ســنگ نوشــته 

ــا  ــازه وارده ــی از ت ــل خیل ــود و مث ــتاده ب ــن ایس ــتی م ــل دس ی بغ

وحشــت زده بــه اطــراف نــگاه مــی کــرد .

ــا  ــرس اینج ــیدی ؟ن ــازه رس ــرد ٬ت ــگاه ک ــت ن ــا عصبانی ــدم را ب لبخن

ــه  ــی ک ــه ی خاک ــار کپ ــدا ٬از کن ــی رسو ص ــه ٬ آروم و ب ــای خوبی ج

هنــوز ســنگ نداشــت تکانــی خــورد یــک دور کامــل بــه دور خــودش 

ــد ٬ اینجــا کجاســت؟ چرخی

خندیدم خواستم دستش را بگیرم نشد 

ــک  ــد ی ــد رس جل ــا دیوی ــه ب ــردم ک ــاره ک ــرت اش ــه آل ــم ٬ ب ــا چش ب

االغ بحــث مــی کــرد ٬هــوم ، !!!فکــر مــی کــردم بایــد ترســناک باشــه 

مامانــم همیشــه مــی گفــت آتــش در انتظارتــه ٬بلنــد شــدم کنــارش 

ایســتادم 

مامان ؟؟ 

تــا حــاال نشــنیدم ٬خیلــی طــول کشــید تــا بفهمیــم کــه رعنــا همــه 

چیــز را بــه یــاد دارد .روزهــای اول گوشــه گیــر بــود بعــد کــه حــرف 

ــر  ــت ب ــاد داش ــه ی ــه ب ــه ک ــی از آنچ ــرف های ــرد ح زدن را رشوع ک
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بر زبان آورد که آرامش همه را به هم زد .

ــر رس  ــد انســان مــی ترســیدند ٬کــم کــم دعــوا ب دیگــر همــه از جل

جلــد شــیر و پلنــگ و بعضــی حیوانــات رشوع مــی شــد ٬ کســی حتــی 

نــگاه بــه جلــد کفتــار و آدم و حــرات ریــز منــی کــرد .

ــار جلــد سوســک هــا و میمــون هــا کــه رد  حتــی بعضــی هــا از کن

مــی شــدند دماغشــان را مــی گرفتنــد ٬روی ابرهــا غوغــا بــه پــا شــده 

بــود ٬ آلــرت مــی گفــت :

بایــد یــک فکــر اساســی بکنیــم ٬ اینطــوری کــه منــی شــود ٬و دیویــد 

ــا کســی  ــه هــم خــورده تنه ــش ب ــه نظــم چیدمان ــده داشــت ک عقی

بــود کــه حتــی تــالش منــی کــرد بــه حــرف هــای رعنــا فکــر کنــد تــا 

شــاید چیــزی را بــه خاطــر بیــاورد .

مــن هــم بــه روی خــودم منــی آوردم امــا در واقــع متــام فکــرم شــده 

بــود گذشــته ٬ گاهــی در هالــه ای از مــه صداهایــی بــه گوشــم مــی 

رســید امــا خیلــی زود محــو مــی شــد.

دیوید فکر منی کنی پلنگ ها خیلی بیشر از اینها باشند؟

دیویــد حتــی رسش را بلنــد نکــرد دســتش را کــه ســمت جلــد پلنــگ 

مــی بــرد زیــر لــب زمزمــه کــرد :چیــزی منونــده ایــن متــوم بشــه 

خیره به آلرت زل زده بود و به دستهای لرزانش گفت:

بایــد فکــری کــرد ٬اینطــوری منیشــه ٬هــر روز کــه مــی گــذره آدمــای 

زیــادی دور رعنــا جمــع مــی شــن 

حساب کار از دستم در رفته 

آلرت نیم خیز شد :

سعی می کنم با رعنا حرف بزنم 

رعنا کنار کپه ی خاک نشسته بود .
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بار اول بود که ترکیب این همه رنگ را با هم می دیدم 

ــه  ــن هم ــار ای ــک ب ــدت ی ــد م ــح داد :چن ــه توضی ــرای هم ــرت ب آل

ــب میشــن  ــا هــم ترکی ــگ یکجــا ب رن

دیوید رسش را طرف سنگ نبشته ها برگردانده بود

کاش یکی دوباره دنبال رعنا می رفت حیفه که نبینه 

ــره  ــود خی ــرده ب ــم نک ــش ه ــی نگاه ــه حت ــالف همیش ــر خ ــا ب بیت

ــرد  ــی ک ــین م ــا را تحس ــی رنگه ــت چرخش ٬حرک

وقتــی رنگیــن کــان  محــو شــد٬ تــوی راه برگشــت هــر کســی نظــری 

داده بــود .

ــود  ــده ب ــازه آم ــه ت ــدی ک ــد ق ــرد بلن ــرای م ــه ب ــوی هم ــرت جل آل

توضیــح مــی داد کــه بیشــر کســانی کــه مــی آینــد خیلــی زود رفــِن 

ــاد مــی گیرنــد  تــوی جلــد را ی

ــد کســی متوجــه برگشــتش طــرف ســنگ  ــی آم ــرو م ــد از روب دیوی

ــود  نبشــته هــا نشــده ب

کسی رعنا رو ندیده ؟؟

ــد کــه یکــی از جلدهــای  ــد مطمــن بودن ــا و دیوی ــار جلدهــا بیت کن

گرگهــا کــم شــده.

دیویــد کنــار کپــه ی خــاک کــه حــاال ســنگ نبشــته ای رویش گذاشــته 

بودند نشســت.

بیتــا کــه متــام وقــت دیویــد را زیــر نظــر داشــت مــردد پرســید :اگــر 

رعنــا درســت بگــه بــا پوســت ایــن همــه انســان چــکار بایــد بکنیــم؟ 
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سیاوش

ــودم و  ــرده ب ــا ک ــم امض ــر را ه ــه ی آخ ــدم برگ ــه آم ــودم ک ــه خ ب

ســاعت شــاطه دار قدیمــی چهارعــررا نشــان مــی داد .

بیــرون دفــر خانــم اندرســون بــا لــب هایــی بــدون لبخنــد از کنــارم 

گذشــته بــود ٬درب اتــاق شــاره پنــج را بــاز کــرد ٬کنــاری ایســتاد تــا 

مــن وارد شــوم.

ــاق  ــا نظــم و آراســتگی خاصــی شــبیه ات ــش ب ــز و چیدمان ــاق متی ات

ــرد ــی ک ــوه م دخرهــای درس خــوان جل

کتابخانــه کوچکــی بــا قفســه هایــی پــر از کتــاب ویــک میــز مطالعــه 

بــدون کامپیوتــر کــه بیشــر شــبیه میــز ناهــار خــوری بــود.

قوانیــن اجــازه اســتفاده از موبایــل و کامپیوتــر رو منیــده تــا زمانــی 

کــه اینجــا هســتی منــی تونــی اســتفاده کنــی

فکرم را خوانده بود. 

از اتــاق کــه بیــرون رفــت احســاس خفقــان مــی کــردم .پنجــره بــاز 

ــد  ــا درخــت هــای تنومن ــه حیاطــی چمــن کاری شــده ب مــی شــد ب

فنــدق ، بیشــر دلگیــرم کــرد . بــدون آنکــه بدانــم چــرا ، نظــم قفســه 

هــای کتابخانــه را بــه هــم زدم .کتابــی را بیــرون کشــیدم و نخوانــده 

ــکان  ــل ام ــر و موبای ــدون کامپیوت ــن ب ــردم .اصل ــرت ک ــز پ روی می

نداشــت٬ اینطــوری اتاقــی بــود شــبیه ســلول انفــردای زنــدان.

تــوی آینــه قــدی کنــار تخــت نگاهــم در نــگاه خــودم افتــاد .        
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ــا  ــودم .ب ــه قــدر فجیعــی الغــر شــده ب مســتانه دروغ منــی گفــت ب

ــاده ــود افت چشــمهایی گ

ــه  ــی متوج ــود .یعن ــام داده ب ــا پی ــل ی ــیاوش ایمی ــن س ــا االن حتم ت

ــن نشــده؟ ــوِد م نب

بــه طــرف در خیــز برداشــتم ٬دســتگیره را چرخانــدم .بــاز منــی شــد 

چنــد لگــد محکــم بــه در زدم .در رو بــاز کنیــد مــن پشــیمون شــدم . 

میخــوام بــر گــردم الاقــل یــک موبایــل بــه مــن بدیــد.

داد و فریــاد یــک ســاعته مــن بــی جــواب مانــده بــود تقریــن روی 

ــط  ــا غل ــردم .خدای ــع ک ــم جم ــن پاهای ــدم .رسم را بی ــو ش ــن ول زمی

ــه . ــردم میخــوام برگــردم خون کــردم حاقــت ک

ــتم  ــیدن نداش ــرات داد کش ــد ج ــاق ش ــه وارد ات ــون ک ــم اندرس خان

ــدم ٬  ــوش منی ــات گ ــه حرف ــه ب ــه دیگ ــد بش ــدات بلن ــود ص ــه ب گفت

تــوی ایــن قســمت ســاختمون هیــچ کــس نیســت کــه صــدای تــو رو 

بشــنوه اگــر هــم باشــه مثــل تــو تــازه وارد و نیازمنــد کمــک هســت

ــا هســتی  ــو اینج ــزم ت ــت .عزی ــم را گرف ــارم نشســت دســت های کن

ــتی. ــودت خواس ــون خ چ

متاســفم از اینکــه بایــد یــادآوری کنــم کــه تــو اگــر بجــای ایــن قفســه 

هــای کتــاب ، ایــن تخــت و اثاثیــه  ، دنیــا رو بــه هــم بریــزی محالــه 

مــن اجــازه بدهــم کــه تــا قبــل از ســه مــاه از ایــن ســاختمون بیــرون 

بــری ایــن یــک قــرارداد دو طرفــه بیــن ماســت فرامــوش کــه نکــردی؟

ــاق صــد تکــه شــده  ــوان گوشــه ی ات ــود لی ــه ب ــه هــم ریخت ــاق ب ات

بــود و بدتــر از همــه پرهــای داخــل بالــش کــه روی متــام اثاثیــه هــا 

پخــش شــده بــود . 

خواهش می کنم به اندازه ی یک ایمیل برای سیاوش
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ــود روی صــورت مــن  ــره شــده ب ــد خی ــدون لبخن ــاق ب ــار درب ات کن

چشــم هایــش شــباهت عجیبــی بــه چشــم هــای میــس ســارا معلــم 

ــی روح ــج داشــت٬ رسد و ب کال

برای سیاوش که اصلن منیشه این خواسته ی خودت بوده

صــدای کلیــد تــوی اتــاق پیچیــد .گریــه تنهــا چیــزی بــود کــه همیشــه 

قدرتــش را داشــتم .چــه حاقتــی کــردم کــه روز اول مشــاوره متــام 

حــرف دمل را روی دایــره ریختــه بــودم  

بــاران ریــزی مــی باریــد تــوی تــراس ایســتاده بــودم . خانــم اندرســون 

روی میــز کوچکــی کــه ورودی تــراس بــه ســمت باغچــه گذاشــته بــود 

فــرم هــا را مرتــب مــی کــرد٬ شــخصیتش خشــن تــر از آن چیــزی بــود 

کــه دیویــد تعریــف کــرده بــود . 

دو روز وقــت داری تــا خــوب فکــر کنــی روزی کــه از ایــن در داخــل 

ــا  ــداری .ب ــی اجــازه ی خــروج ن ــچ عنوان ــه هی ــا ســه مــاه ب شــدی ت

خــودکار بــه ســمت در بــزرگ ســاختان اشــاره کــرده بــود 

مطمن باشید که محاله پشیمون بشم 

یک لحظه لبخندی تلخ گوشه ی لبش نشست 

حتی به قیمت بی خر بودن از سیاوش؟

دیویــد اشــتباه نکــرده بــود. مثــل مــار  درون آدم را از چشــم هــا مــی 

خوانــد ٬ لحظــه ای تردیــد کــردم

سیاوش!!!

دو ماه می شد که برای همیشه خداحافظی کرده بود

تهمینــه ایــن آخریــن ایمیلــی هســت کــه مــی نویســم بــرای همیشــه 

از تــو خداحافظــی میکنــم 

بــه هــزار ایمیــل مــن جــواب نــداده بــود مانــده بــودم بــا یــک چــرای 
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بی پاسخ و اینرنتی که دنیای شب و روز من شده بود

ــر هســتند  ــاک ت ــا از ســم خطرن ــن اســرس ه ــار داد . ای ــر اخط دک

بــرای تــو

ــن  ــودن م ــاید نب ــم. ش ــی ش ــیمون من ــرش پش ــه خاط ــار ب ــه اینب ن

ــه  ــتش دارم ک ــدری دوس ــه ق ــیاوش ب ــرای س ــه ب ــال باش ــایش خی آس

ــم. ــل میکن ــی رو تحم ــر رنج ــش ه ــرای راحتی ب

مستانه توی اتاق دنبامل راه افتاده بود .

خــب یــک کالم بگــو کجــا میــری آخــه تــوی ایــن کشــور غریــب کجــا 

رو داری کــه ســه مــاه بخــوای مبونــی اونجــا؟

تــو رو خــدا تهمینــه یــه چیــزی بگــو خانــواده ات متــاس بگیرنــد مــن 

چــه جوابــی بــدم ؟

بــه آبجــی ناهیــد زنــگ زدم بیچــاره چقــدر خوشــحال شــد کــه چنیــن 

دانشــگاهی پذیرفتــه شــدم .

نــه آبجــی خیالــت راحــت باشــه منیــذارم کســی نگــران بشــه امــا قــول 

بــده بــه محــض اینکــه فرصــت پیــدا کــردی بیایــی اســکایپ ببینیمت

مستانه کنار کامپیوتر ایستاد 

ــوط  ــه مــن مرب ــه ، اوکــی دیگــه ب ــودی تهمین ــد نب ــو کــه دروغ بل ت

نیســت 

از اتــاق کــه بیــرون مــی رفــت ادای حــرف زدن مــن را در مــی آورد 

ــی  ــد عصبان ــه از دســت دوســت پــرش دیوی ــی ک ــل وقــت های مث

ــی  ــت ادای فارس ــده داری در اوج عصبانی ــن خن ــا لح ــد .و ب ــی ش م

ــش را در مــی آورد. حــرف زدن

برای خداحافظی هم که بیرون نیامد مطمن شدم قهر کرده

ــرص  ــار ق ــه ناچ ــدم ک ــو ش ــه آن پهل ــو ب ــن پهل ــدری ای ــه ق ــب ب ش
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آرامبخشی را که خانم اندرسون کنار میز گذاشته بود خوردم

طپــش قلــب گرفتــه بــودم فضــای اتــاق ســنگین روی ســینه ام فشــار 

مــی آورد .

ــپ  ــش از داخــل ل ــای آت ــی ســوخت شــعله ه ــش م ــوی آت ــه ت خان

تــاب زبانــه مــی کشــید بــاد پــرده هــا را بــه بیــرون پنجــره کشــیده 

بــود ســیاوش بــی خــر روی تخــت خوابیــده بــود هــر چــه جیــغ مــی 

ــغ مــی کشــیدم و کمــک  ــوی راهــرو جی ــدار منــی شــد ت کشــیدم بی

مــی خواســتم.

خانــم اندرســون بــا موهــای رهــا شــده روی شــانه هــا ،  روی صــورت 

مــن خــم شــده بــود

تهمینه بیدار شو دخر خوب بیدار شو !

لباس خواب آبی  با پروانه های رنگا رنگ به تنش زار می زد

ــوان آب را کــه رس کشــیدم  ــان قلبــم را مــی شــنیدم .لی صــدای رضب

تــازه متوجــه شــدم کــه خیــس عــرق هســتم

کابــوس دیــدی فکــر کنــم خیلــی ترســناک بــود. چشــم هایــش آبــی 

بــود چقــدر شــبیه میــس ســارا بــود رسد و بــی روح

کایوس دیده بودم کابوسی که هر شب با من بود

متام روز گریه می کردم و داد می زدم 

خواهــش مــی کنــم فقــط یــک لحظــه فیــس بــوک و ایمیلــم رو چــک 

کنــم .اصلــن موبایلــم رو بدیــد کمــر از ده دقیقــه دســتم باشــه

خواهش می کنم خواهش میکنم

مســر مایــک ســوت مــی زد و قفســه هــای کتــاب را مرتــب مــی کــرد 

بعــد خــم مــی شــد و کتــاب هــای پــاره شــده را بــا حوصلــه جمــع 

مــی کــرد . دســتالی را کــه بــه چــرخ مــواد شــوینده اش بســته بــود 
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می کرد لحظه ای روی جلد کتاب مات ماند 

اگــر فقــط یــک صفحــه از ایــن کتــاب رو میخونــدی از متــام دنیــا بــی 

نیــاز مــی شــدی معجــزه میکنــه

ــچ  ــد هی ــاق ش ــل ات ــون داخ ــم اندرس ــک خان ــر مای ــت رس مس پش

ــد  ــظ کن ــت تلف ــه را درس ــت تهمین ــی گرف ــاد من ــت ی وق

تامینه اگر میل به صبحانه داشتی بیا توی سالن 

ــه  ــه دســت ب ــن ک ــدون ای ــد شــدم ب دمل ضعــف مــی رفــت آرام بلن

ــن نداشــتم ــوان راه رف ــرم ت ــوار بگی دی

چــای ، کــره و مربــا روی میــز کوچکــی گوشــه ی ســالن چیــده شــده 

ــرم را  ــوی ف ــه ت ــرای صبحان ــش از ورودم ب ــه پی ــود هــان طــور ک ب

تیــک زده بــودم .

رسمــا تــا مغــز اســتخوان مــی پیچیــد .مســر مایــک روبــروی مــن روی 

تــراس ایســتاده بود

اگــر مایــل باشــی تــوی اتــاق صحبــت کنیــم ضعیــف شــدی و ایــن 

رسمــا اصلــن بــرای تــو خــوب نیســت.

تــوی اتــاق کنــار میــز دو تــا صندلــی گذاشــته شــده بــود بــا اشــاره 

دســت مســر مایــک نشســتم .

با یک نگاa چرخی توی اتاق زد.

ــاق و بخصــوص  امــروز کــه داخــل اتاقــت شــدم از مرتــب بــودن ات

ــرا  ــا ف ــردن م ــت ک ــان  صحب ــه زم ــدم ک ــاب فهمی ــای کت ــه ه قفس

رســیده اگرچــه خیلــی طــول کشــید . بیــن متــام کســانی کــه اینجــا 

اومــدن فقــط یــک پــر جــوان بــود کــه شــبیه تــو ســخت از دنیــای 

مجــازی دور شــد.

لبخندی روی لبش نشست 
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خــب تامینــه فکــر میکنــی روز اول دربــاره چــه چیــزی یــا چــه کســی 

حــرف بزنیــم بهــر باشــه؟

برگه های توی دستش را  مثل بر زدن پاسور زیر رو کرد

سیاوش هیچ متاسی نگرفته؟

صورتش شبیه عالمت سوال شد

سیاوش؟ فکر میکنی سیاوش نگرانت هست؟

شانه ها را باال دادم

فکــر میکنــم بایــد نگــران باشــه مثــل مــن کــه متــام ایــن مــدت نگــران 

ایــن هســتم کــه نکنــه بــا ایــن کارم نگرانــش کــرده باشــم

پــس دو هفتــه تــالش تــو بــرای دســت یافــن بــه کامپیوتــر یــا موبایــل 

بخاطــر نگرانــی ســیاوش بوده؟

سیاوش!!!

احســاس رس درد شــدید داشــتم دهانــم تلــخ شــده بــود و اتــاق دور 

رسم مــی چرخیــد

چشم که باز کردم خانم اندرسون کنار تخت ایستاده بود .

مســر مایــک دســتگاه فشــار ســنج را دور بــازوی مــن بســته بــود و 

بــا نگاهــی نگــران بــه عقربــه هــای روی صفحــه زل زده بــود

از امروز منتقل بشه به بخش سه  

دکر مایک فکر کنم برای رفن به  بخش سه خیلی زود باشه 

دکــر مایــک دســتش را روی پیشــانی مــن گذاشــت بعــد نبــض دســتم 

را گرفــت

نــه ٬ بایــد منتقــل بشــه ایــن اتفاقــات عالمــت خوبــی نیســتند اگــر 

قــرار بــود آروم بشــه تــا اآلن شــده بــود.

خانــم اندرســون رو بــه جمــع دخرهــا و پرهایــی که مقابــل ورودی 

بخــش  ســه جمــع  شــده بودنــد ایســتاد 
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ــدوارم دوســتان  ــود٬ امی ــا شــا خواهــد ب ــد ب ــه بع ــن ب ــه از ای تامین

ــرای هــم باشــید  ــی ب خوب

امی هستم .

ــن  ــده رو اولی ــل گــچ وخن ــی مث ــا رنــگ و روی ــی ب امــی دخــر جوان

ــا مــن دســت داد. نفــری بــود کــه ب

دکــر مایــک کنــار در اتــاق ایســتاده بــود و بــا مــری دربــاره ی یــک 

کتــاب بحــث مــی کــرد . بــا اشــاره دســتش کنــارش ایســتادم .تــوی دمل 

خالــی مــی شــد و حتــی حــرف هــای امــی هــم نتوانســته بــود چیــزی 

از نگرانــی مــن کــم کنــد.

اینکــه تــو اینقــدر نگــران یــک مــرد باشــی اصلــن خــوب نیســت بــاور 

کــن در ایــن دنیــا کســی کــه از عمــق وجــود آدم رو دوســت داشــته 

باشــه وجــود نــداره

 قانع نشده بودم

ــح  ــدون توضی ــه ب ــرد اینک ــی ک ــرق م ــا ف ــه ی دنی ــا هم ــیاوش ب س

خداحافظــی کــرده بــود حتمــن دلیــل داشــت .

ــه  ــه همیش ــت٬ اینک ــن نشس ــروی م ــی روب ــک روی صندل ــر مای دک

ــود. ــرای همــه عــادی ب ــه دســتش باشــد ب ــد برگ چن

ــا گذشــته برخــالف همــه  ــه جمــع م ــت ب ــه از اومدن ــک ماهــه ک ی

ــوز  ــت هن ــا اینرن ــل ی ــن موبای ــرای داش ــه ب ــتی ک ــی هس ــا کس تنه

هــم پافشــاری مــی کنــی مــا تــالش میکنیــم کــه بــه تــو کمــک کنیــم 

ــر  ــه ب ــی غلب ــد توانای ــتند بای ــدی هس ــودات توامنن ــا موج ــان ه انس

ــط رو داشــته باشــی ــادات غل ع
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دســت بــردم تــا مانــع اشــک هایــم شــوم . نــه دکــر مــن فقــط نگــران 

ــیاوش هستم س

برگه ها را روی میز کنار دستش گذاشت.

ــه  ــی متوج ــدت حت ــن م ــه در ای ــتی ک ــن هس ــران ای ــم نگ ــاید ه ش

ــه؟ ــده باش ــم نش ــت ات ه غیب

شکســتگی روی بینــی دکــر مایــک بدطــوری تــوی ذوق مــی زد .بــر 

خــالف چشــم هایــش کــه شــبیه چشــم شــیر  مقتــدر بــود ٬ موهــای 

رسش تقریــن ریختــه بــود . 

ــا فقــط  ــم ام ــاب بخون ــل گذشــته کت ــم مث ــن روزهــا ســعی میکن ای

ــز  ــن متمرک ــم روی م ــی تون ــم من ــه میش ــطر اول رو متوج ــد س چن

ــان  ــران و پریش ــاد ٬ نگ ــمم می ــوی چش ــیاوش جل ــم.مدام س بش

ــی را  ــود یک ــتش ب ــوی دس ــه ت ــی ک ــه های ــن برگ ــک از بی ــر مای دک

ــید ــرون کش بی

ایــن کــه دوبــاره میــل خوانــدن کتــاب داشــته باشــی عالمــت خیلــی 

ــا بــه ایــن انــدازه نگــران ســیاوش باشــی طبیعــی  خوبیــه و اینکــه ت

هســت و از نظــر مــن تحســین برانگیــز.

خــب میتونــم اینطــور توضیــح بــدم کــه انســان در ایــن عــر دچــار 

یــک تنبلــی مفــرط و بــی تحرکــی شــدید در اثــر اســتفاده از کامپیوتر 

و اینرنــت شــده مــا بایــد ســعی کنیــم بــا ورزش و فعالیــت ذهنــی 

بخصــوص بــا یادگیــری صحیــح مطالعــه ذهــن رو بــه فعالیــت وادار 

ــت  ــل و رغب ــا می ــی ب ــی بین ــز م ــن مرک ــوی ای ــه ت ــرادی ک ــم اف کنی

خودشــون اینجــا هســتند بیــن اینهــا کســانی هســتند کــه بیشــر از 

هیجــده ســاعت در شــبانه روز  رو جلــوی کامپیوتــر و فیــس بــوک و 

توییــر گذرونــدن  و میتونــم بــا اطمینــان بگــم کــه کالس هایــی مــا به 
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 بهرین شکل اونها رو به دنیای واقعی برگردونده

متاســفانه بیــاری ایــن قــرن ایــدز نیســت بلکــه اعتیــاد بــه دنیــای 

مجــازی هســت.

میدونــی تامینــه:  دنیــا بــا یــک خطــر جــدی روبروســت خطــری کــه 

بخصــوص از طــرف نســل آینــده تهدیــد میشــه تحقیقــات مــا نشــون 

داده کــه نســل هــای آینــده کتــاب وابــزار نوشــن رو فقــط در مــوزه 

هــا مــی بیننــد و ایــن یعنــی ســقوط انســان

ــت از  ــا عصبانی ــد ٬ ب ــی ش ــنیده م ــالن ش ــوی س ــری از ت ــدای م ص

انــدرو آلبــوم عکســش را مــی خواســت .یــک هفتــه مانــده بــود تــا 

دوره ی ســه ماهــه حضــورش در مرکــز  متــام شــود.خودش میگفــت 

ــت  ــه اینرن ــرای درس ب ــازم ب ــر از نی ــه بیش ــه ک ــن محال ــد از ای بع

ــک بشــم  نزدی

لبخند که زد روی گونه هایش چال افتاد

روز جشن خداحافظی نتوانسته بود جلوی اشک هایش را بگیرد

در متــام ایــن ســال هــا هیــچ کجــا بــه انــدازه ی بــا شــا بــودن بــه من 

ــا دنیــای مجــازی تفــاوت  خــوش نگذشــته واقعــن دنیــای حقیقــی ب

ــون  ــم اندرس ــک و خان ــر مای ــوص دک ــه بخص ــه هم ــم ب داره میتون

اطمینــان بــدم کــه  مــن از اعتیــاد بــه اینرنــت کاملــن پــاک شــدم

ــور  ــک ج ــار ی ــه دچ ــود ک ــده ب ــان ش ــم باورم ــده بودی ــه خندی هم

ــتیم. ــاد هس اعتی

ــه  ــه خان ــاد ب ــرک اعتی ــز ت ــی از مرک ــن وقت ــا رحم ــر آق ــدر پ حی

برگشــت نازنیــن خانــم بــا خوشــحالی بــه همــه ی همســایه هــا گفتــه 

بــود حیــدر پــاک پــاک شــده خــدا پدرشــون رو بیامــرزه کــه چنیــن 

ــد مراکــزی درســت کردن



آفالین / مجموعه داستان کوتاه / فرزانه هوری   

42

ســه مــاه بعــد کــه حیــدر تــوی پــارک بخاطــر مــرف مــواد مخــدر 

ــار  ــن ب ــود ای ــه ب ــض گفت ــا بغ ــم ب ــن خان ــود نازنی ــده ب ــتگیر ش دس

ــار میشــه ــاره گرفت ــم و دوب ــه ترکــش میدی هشــتمه ک

 دکر مایک تنها کسی بود که لبخند بر لب داشت.

از کتابخانــه کــه بیــرون آمــدم بــرای اولیــن بــار خانــم اندرســون را بــا 

کــت و دامــن رسمــه ای رنــگ دیــدم همیشــه بلــوز و شــلوار جیــن 

مــی پوشــید بــه انــدام الغــر و اســتخوانی اش بیشــر مــی آمــد.

به رویم لبخند زد .

ــه از طــرف  ــک نام ــم ی ــش رفت ــه طرف ــا ب ــده ی ماری ــا صــدای خن ب

ــا  ــد ت ــول داده بودن ــر دو ق ــود ه ــیده ب ــرش رس ــت پ ــم دوس جی

ــد  ــر کنن ــم ص ــر ه ــا بخاط ــان ماری درم

جیــم نوشــته بــود بــی صرانــه منتظــرت هســتم عشــق مــن٬ در یــک 

دنیــای واقعــی بــا انســانهایی واقعــی 

نامــه را بــا صــدای بلنــد خوانــد٬ انــدرو برایــش هــورا کشــید بعــد بــه 

اتاقــش رفــت و بــا عجلــه٬ نامــه بــه دســت پیــش مــا برگشــت.

نامه از طرف مری بود توی دل همه را خالی کرد

ــو  ــه متــام شــدن دوره ی درمــان ت ــزی ب ــزم : چی ــدرو دوســت عزی ان

منانــده امــروز پیــش مــادرت بــودم اتاقــت را هانطــور کــه خواســته 

ــدرو در  ــا ان ــی ،ام ــز درمان ــت در مرک ــود شــبیه اتاق ــده ب ــودی چی ب

ایــن دوره بــرای پذیرفتــه شــدن بــا ایــن شــیوه ای کــه آمــوزش دیــده 

ایــم بســیار ســخت اســت

متــام ســعی ام را مــی کنــم تــا بــرای خریــد از فروشــگاه هــا اســتفاده 

ــاز دارم  ــزی کــه نی ــم امــا بیشــر وقــت هــا منــی شــود چــون چی کن

فقــط در فروشــگاههای مجــازی بــا قیمــت ارزانــر وجــود دارد. بــرای 
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 ســفر ، مطالعــه ، حتــی دیــدن خواهــرم در کالیفرنیــا دنیــای مجــازی 

راحــت تــر و ارزانــر در دسرســم اســت.

ایــن روزهــا شــبیه کســی هســتم کــه از قــرن گذشــته وارد ایــن قــرن 

جدیــد شــده .دیــروز مجبــور شــدم بــرای ثبــت نــام در دانشــگاه فــرم 

را اینرنتــی پــر کنــم خیلــی مقاومــت کــردم تــا زیــر قــومل نزنــم و بــی 

خیــال فیــس بــوک شــوم.باور کــن نشــدم 

میبوسمت و منتظر تو هستم 

ــر  ــدیم .دک ــع ش ــالن جم ــوی س ــه ت ــدرو هم ــنهاد ان ــا پیش ــب ب ش

ــد  ــری را خوان ــه ی م ــک نام مای

ــازه از  ــه ت ــدی ک ــا دخــر ایرلن ــار مای ــدرو کن ــا اشــاره ی دســتش ان ب

ــود نشســت. ــک آمــده ب بخــش ی

ــران  ــدودی نگ ــا ح ــم ت ــده و ه ــحال کنن ــم خوش ــری ه ــه ی م نام

ــط  ــت فق ــری از اینرن ــه م ــیم ک ــد خوشــحال باش ــده اســت .بای کنن

ــش  ــا پی ــه ت ــی کســی ک ــرده یعن ــاز و محــدود اســتفاده ک از روی نی

ــدام  ــه اینجــا بیشــر از هیجــده ســاعت اســتفاده ی م ــش ب از آمدن

ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــه هی ــود اینک ــا وج ــته االن ب ــت داش از اینرن

ــرده ــازش کار ک ــدر نی ــه ق ــا ب ــته تنه ــتفاده نداش اس

 نگــران هــم از ایــن جهــت باشــیم کــه دنیــای امــروز مــا شــبیه یــک 

مســافر ســوار بــر موشــک در مســیر عمــق ایــن دنیــای مجــازی پرتاب 

مــی شــود.و امکانــات مــا بــرای کــم کــردن ایــن رسعــت بســیار ناچیــز 

ست. ا

آلــن کــه دســتش را بــاال بــرده بــود بــا اشــاره ی دکــر مایــک ســوالش 

را پرســید

خــب بــا ایــن وجــود مــا هــم بــه عنــوان ســاکنین ایــن دنیــا چــاره ای 
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 جز پذیرفن نداریم٬ درسته؟!

دکــر مایــک خواســته بــود همــه ی مــا در جــواب ســوال آلــن رشکــت 

کنیم

ــه ســبک قدیــم  ــا ب انــدرو ســاخن شــهرهایی را پیشــنها داده بــود ت

بــدون اینرنــت کارهــا انجــام مــی گرفــت.

امــی خندیــده بــود .اینطــوری کــه مــا برگشــتیم بــه دنیــای مادربــزرگ 

ها 

ــن هــم اینطــور نیســت مــا  ــه اصل ــه پیشــانی داد ن ــدرو اخمــی ب ان

تــوی ایــن شــهرهای جدیــد میتونیــم شــهروندانی باشــیم کــه فقــط در 

جهــت نیازمــون از فضــای مجــازی اســتفاده مــی کنیــم

شــادو بــدون اینکــه دســت بلنــد کنــد حرف هــای انــدرو را تاییــد کرد 

مــا میتونیــم در آِن واحــد از هــر دو دنیــا اســتفاده کنیــم ٬کارهایــی 

مثــل ثبــت نــام در دانشــگاه و خریــد را از اینرنــت اســتفاده کنیــم 

امــا دیــدن و صحبــت کــردن بــا دوســتان و فامیــل را فقــط حضــوری 

ــد  ــا بای ــه م ــاد میش ــوازن ایج ــوری ت ــم اینط ــام بدی و رو در رو انج

بتونیــم رو در رو بــا هــم باشــیم نــه در یــک فضــای مجــازی ،اینکــه 

همــه یــاد گرفتیــم در فیــس بــوک یــا توییــر بــا هــم صحبــت کنیــم 

شــاید دلیــل ایــن همــه دوری انســان هــا از هــم باشــه

دکر مایک با صدای بلند یک آفرین گفت

فکــر شــادو  خیلــی عالیــه بــه رشطــی کــه همــه بخواهیــم و همــه 

تــالش کنیــم بــرای رســیدن بــه یــک دنیــای متــوازن

آلــن کــه بخاطــر اعتیــاد شــدید بــه بــازی هــای کامپیوتــری آنجــا بــود 

گفــت همینطــور بــرای بــازی کــردن و ورزش نبایــد از دنیــای مجــازی 

اســتفاده کــرد .
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همــه خندیــده بــودن چــون تــا همیــن اواخــر آلــن وقــت حــرف زدن 

رس ، گــردن و دســت هایــش را بــه شــکل مســخره ای تــکان مــی داد 

تیــک عصبــی شــدید در اثــر اســتفاده از بازیهــای کامپیوتــری 

شــادو خوانــدن کتابــی را کــه در دســت داشــت بــه همــه پیشــنهاد 

کــرد یــک رمــان جــذاب و خواندنــی بــه زبــان فرانســه

ســیاوش زبــان فرانســه را قشــنگ حــرف مــی زد وقتــی کــه با فرانســه 

زبــان هــا صحبــت مــی کــرد اگرچــه متوجــه منــی شــدم امــا دوســت 

داشــتم فقــط گــوش بــدم 

حــاال کجــا بود؟حتمــن نگــران تــوی اینرنــت دنبــال مــن مــی گشــت 

ــن  ــه ای ــتم ک ــک نداش ــا ش ــود ام ــرده ب ــی ک ــه خداحافظ ــته ک درس

غیبــت طوالنــی مــن اعصابــش را بــه هــم ریختــه بود.لعنــت بــه مــن 

ایــن چــه دوســت داشــتنیه!

بــه خــودم کــه آمــدم همــه کنــار خانــم اندرســون جمــع شــده بودنــد 

ــه مــن شــده  ــره ب ــی خی ــر از نگران ــی پ ــا چشــم های ــک ب ــر مای دک

بود.نگاهــم را از همــه ی نگرانــی هایــش مخفــی کــردم. مــری راســت 

مــی گفــت ٬از دکــر مایــک منیشــه هیــچ چیــزی رو پنهــان کــرد وقتــی 

بهــت نــگاه میکنــه هــر آنچــه کــه در درونــت هســت را میفهمــه و 

احســاس میکنــه . انــدرو اعتقــاد داشــت از روی تجربــه روی رفتــار 

آدم هــا شــناخت پیــدا کــرده بــه هــر حــال بیشــر از بیســت ســال بــا 

کســانی مثــل مــا برخــورد داشــته.

دوبــاره کــه رس بلنــد کــردم روبــروی مــن بــا یــک فنجــان قهــوه در 

دســت راســت و چنــد برگــه در دســت چــپ ایســتاده بــود.

تامینه دوست داری با هم حرف بزنیم ؟

توی تراس ایستادیم .
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تــو هنــوز نگــران ســیاوش هســتی و شــک نــدارم هفتــه ی بعــد کــه 

از اینجــا بیــرون بــری اولیــن جایــی کــه رس خواهــی زد ایمیــل و فیــس 

بوکــت هســت درســته؟

پــدرم همیشــه مــی گفــت دروغ گفــن تحــت هــر رشایطــی ولــو زیــر 

شــکنجه خــوب نیســت وقتــی مجبــور باشــی بــه گفــن دروغ یعنــی 

ــداری٬ پــس در اون صــورت هیــچ  ــاور خــودت ایــان ن ــه ب اینکــه ب

زمانــی انتظــار نداشــته بــاش کســی تــو رو بــاور کنــه 

ــا  ــودم ب ــنیده ب ــدر ش ــان پ ــرف را از زب ــن ح ــه ای ــاری ک ــن ب آخری

چمدانــی در دســت تــوی فــرودگاه آمــاده ی خــروج از ایــران بــودم 

زود برمی گردی؟ 

مکث کرده بودم .از پدر منی شد چیزی را پنهان کرد.

نه بابا ،نه خیلی زود شاید روزی برگردم

ــوی  ــک ت ــود اش ــده ب ــته ش ــال شکس ــت س ــدازه ی بیس ــه ان ــدر ب پ

ــی زد. ــش دو دو م ــم های چش

بلــه دکــر شــک نداشــته بــاش کــه مــن اولیــن کاری کــه بکنم ســیاوش 

رو از ســالمتی خــودم باخــر خواهــم کرد

زیر سکوت دکر مایک خیامل راحت بود الاقل دروغ نگفتم

جشن پایان دوره ی سه ماهه من توی سالن برگذار شد .

بــه زور بغضــم را پشــت جملــه ای کــه بایــد بــه رســم کانــون تقدیــم 

دوســتانم مــی کــردم فــرو خــوردم 

اینکــه نزدیــک بــه ســه مــاه از زندگــی خــودم رو کنار شــا بــودم یکی 

از بهریــن لحظــات عمــرم مــی دونــم٬ میتونــم بگــم کــه خوشــحامل در 

یــک اجتــاع کوچــک  کنــار شــا بــودم.و بــدون شــک از دکــر مایــک 

و خانــم اندرســون هــم سپاســگزارم بخاطــر ابــداع چنیــن کانــون گــرم 

خوشایندی و 
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خانــم اندرســون بــا لبخنــد زیباتــر بــه نظــر مــی رســید دســت بلنــد 

ــی  ــکی رنگ ــن زرش ــت و دام ــرف بزند.ک ــت ح ــازه خواس ــرد و اج ک

کــه پوشــیده بــود بــه رنــگ پوســت صورتــش جذابیــت بیشــری داده 

بــود.

مــن خوشــحامل از اینکــه هــر بــار یکــی از شــا بــا اعتــاد بــه نفــس 

و نشــاط از ایــن مرکــز بــه دنیــای بیــرون قــدم میگــذاره

 مــا همــه هــر کــدام بــا یــک زبــان و ملیــت کنــار هــم زندگــی کردیــم 

ــه ی  ــه هم ــه ک ــت میکن ــن ثاب ــای مجــازی و ای ــه دنی ــاز ب ــدون نی ب

ــچ  ــدون هی ــم ب ــار ه ــد در کن ــورها میتوانن ــام کش ــا از مت ــان ه انس

ــای مجــازی رو نفــی  ــم دنی ــا منــی توانی ــی کنند.م ــرزی شــاد زندگ م

ــک  ــرای ایجــاد ی ــم ب ــالش کنی ــد ت ــه ی شــادو بای ــه گفت ــا ب ــم ام کنی

ــای عــر حــارض ــوازن بیــن ایــن دو دنی ت

ــرای  ــید ب ــی باش ــران بزرگ ــا پیام ــدام از ش ــر ک ــدوارم ه ــن امی م

ــا ــای زیب ــن دنی ــی ای معرف

روز خداحافظی دست هایش را روی شانه ی من گذاشت

تامینــا : میدونــم کــه تــو مجبــوری ســیاوش رو از دنیــای مجــازی پیــدا 

کنــی امــا بــه ایــن هــم ایــان دارم کــه اینبــار بــا یــک نــگاه تــازه قــدم 

بــه ایــن دنیــای بــزرگ و جنجالــی خواهی گذاشــت 

چشمهای آبی اش جان گرفته بود .

ــای  ــت ه ــا دس ــت ب ــن نداش ــرای گف ــادی ب ــرف زی ــک ح ــر مای دک

ــرد  ــتم را ف ــش دس بزرگ

ــدوق  ــر از صن ــت به ــدوق پس ــتیم صن ــو هس ــای ت ــه ه ــر نام منتظ

ــت  ــل هس ایمی

خندیده بود .
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ــن برســد  ــه م ــت ب ــا نوب ــی شــدم ت ــد منتظــر م ــه بای ــوی کتابخان ت

ــر  ــتفاده از کامپیوت ــرای اس ب

بــرای یــک لحظــه پســوردم را فرامــوش کــردم احســاس میکــردم قلبــم 

از تــوی ســینه االن اســت کــه بیــرون بزنــد

تا ایمیل باز شود جان به رس شده بودم

باکس پر بود از ایمیل های رسیده  از سیاوش 

تهمینه کجایی تو نگرانت هستم

تهمینه خری از خودت بده 

ــه کــه مــی کنــی خواهــش میکنــم خــری از  ــه ایــن چــه کاری تهمین

خــودت بــده 

ــک  ــن ی ــوی ای ــم ت ــدا کن ــه مســتانه دوســتت رو نتونســتم پی تهمین

مــاه چنــد بــار تــا شــهر یــورک ســفر کــردم نتونســتم نشــانی از تــو 

پیــدا کنــم

تهمینه خواهش میکنم 

تهمینــه بــرای هزارمیــن بــار شــاره ی موبایلــم رو میگــذارم خواهــش 

میکنم

تهمینه

تهمینه

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

ــی  ــن حــال عصبان ــن و در عی ــن  غمگی صــدای ســیاوش  پشــت تلف

ــده حــرف مــی زد ــده بری بود.بری

تهمینــه تــو کجایــی فقــط آدرس بــده تــا رسیــع خــودم رو برســونم 

اضطــراب را هیــچ کدامــان نتوانســته بودیــم از هــم پنهــان کنیــم
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ــرده  ــه ک ــم گری ــوش ه ــود در آغ ــتاده ب ــن ایس ــروی م ــیاوش روب س

ــد  ــی باری ــزی م ــاران ری ــم و ب بودی

تهمینــه دیگــه بــاورم شــده بــود تــو مــردی٬ آخــه ایــن چــه کاری بــود 

کــه کــردی؟ میخواســتی مــن را تنبیــه کنــی؟!

روبرویــش نشســتم حتــی دوســت نداشــتم پلــک بزنــم از یــک لحظــه 

ندیــدن دوبــاره اش هــم مــی ترســیدم

ســیاوش جــواب ایمیــل هــای مــن رو کــه نــدادی فکــر کــردم بــرای 

همیشــه رفتــی دیگــه حتــی شــب هــا منــی تونســتم بخوابــم بیــدار 

میمونــدم شــاید بــرای مــن ایمیــل مــی دادی 

مرتــب فیــس بوکــت رو چــک مــی کــردم شــعرهای تــازه ات رو کــه 

میخونــدم خیــامل راحــت مــی شــد کــه حالــت خوبــه ٬ امــا ایــن دلیــل 

منــی شــد کــه بــه مــرز جنــون کشــیده نشــم 

هــر الیکــی کــه از طــرف دیگــران میگرفتــی آتــش بــه جــان مــن مــی 

ــا  ــر شــعرهات الیــک مــی زدم ت ــن بارهــا و بارهــا زی ــرای همی زد .ب

فقــط بگــم کــه مثــل همیشــه دوســتت دارم 

امــا دریــغ از یــک الیــک از طــرف تــو ، مجبــور شــدم بــرای مشــاوره 

ــی رو  ــز درمان ــن مرک ــر ای ــتانه  دک ــه ارصار مس ــرم ب ــر ب ــش دک پی

ــنهاد داد . پیش

کسی منی دونست درد من چیه؟

درد مــن قولــی بــود کــه بــه هــم داده بودیــم٬ ارتبــاط مــا رازی بــود 

کــه نبایــد کســی از اون آگاه مــی شــد.

در ســکوت بــه حــرف هایــم گــوش مــی داد ٬ اشــک نــه مــن را رهــا 

مــی کــرد و نــه چشــم هــای ســیاوش را 
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ــده هســتم و  ــه زن ــن ک ــردی٬ ای ــا مــن خداحافظــی ک ــو ب ســیاوش ت

ــا  ــردم ٬ تنه ــن ُم ــون روز م ــن از هم ــاور نک ــتم رو ب ــروت نشس روب

ــاوردم . اآلن  ــو در می ــل از ت ــک ایمی ــد ی ــه امی ــا رو ب ــده ه ادای زن

ــداره  ــدن ن ــی روح از ب ــه جدای ــی ب ــردن ربط ــده ُم ــاورم ش ــه ب دیگ

ــا  ــه ای تنه ــه گون ــد هــر کســی ب ــن هــر روز مبیرن انســان هــا میتون

ــت .  ــون هس ــوع مردنش ــاوت در ن تف

اشــک هــای ســیاوش روی گونــه هایــش را خیــس کــرده بــود خیــره 

شــدم بــه چشــم هایــش 

ســیاوش مــن بــا بــودن تــو نفــس مــی کشــم بــدون تــو هــر لحظــه 

مــردن رو تجربــه مــی کنــم ایــن رو همیشــه گفتــم و همیشــه هــم 

ازت خواســته بــودم بــاور کنــی

دست هایش را که روی گونه هایم که می کشید یخ زده بود.

تهمینــه هــر بــار کــه زیــر یــک شــعر مــن رو الیــک مــی زدی 

خوشــحال بــودم کــه هســتی هــر بــار کــه فیــس بــوک رو بــاز مــی 

ــوش دادن  ــود و گ ــو ب ــه ی ت ــردن صفح ــک ک ــن کارم چ ــردم اولی ک

بــه ترانــه هــای جدیــدی کــه میگذاشــتی ٬حــرف هــات رو از میــان 

همــون ترانــه هــا مــی شــنیدم٬ گاهــی رس خــودم داد مــی زدم ایــن 

ــه خــودم  ــار ب ــه داره داغــون میشــه امــا هــر ب ــه ٬تهمین خودخواهی

مــی گفتــم  آروم میشــه  تحمــل کــن ٬ تهمینــه بایــد دنبــال زندگــی 

ــاور کــن بیشــر  ــره ٬ فکــر مــی کــردم اذیــت بشــی امــا ب خــودش ب

بــه خاطــر خــودت بــود مــی دونــی  هــر بــار کــه بــه یــک ترانــه ی 

جدیــد گــوش مــی دادم بیشــر مــی ترســیدم ٬آخریــن ترانــه ای کــه 

گذاشــتی و بعــد بــی خــری ،  مــن رو تــا رس حــد جنــون نگــران کــرد 

ــود   ــجریان ب ــون ش ــدای های ــا ص ــی ب ــوار کول ــت آن س ــگ رف آهن
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بارهــا و بارهــا گــوش دادم و بعــد گذاشــتم روی فیــس بــوک  فکــر 

ــی بشــوم .  ــز درمان ــرم و راهــی مرک ــرم رو بپذی ــردم پیشــنهاد دک ک

ســیاوش حتمــن منــی خواســت کــه حضــور داشــته باشــم .آن شــب 

ــا  ــود ب ــح شــده ب ــدم چطــور صب ــه کــردم کــه نفهمی ــه قــدری گری ب

هیاهــوی مســتانه بــه خــودم آمــده بــودم زمــان و مــکان را از دســت 

ــودم داده ب

یخ کرده بودم متام تنم می لرزید 

ــد  ــن چــه بای ــی م ــی زندگ ــر میکن ــو فک ــی خــودم! ســیاوش ت  زندگ

باشــه؟

ایــن یعنــی ایــن کــه تــو بــاورم نکــردی یعنــی تــو بــاور نکــردی کــه 

زندگــی مــن هســتی و بــدون تــو مــن وجــود خارجــی نــدارم ســیاوش 

بــا چــه زبانــی بایــد بــه تــو ابــراز عالقــه مــی کــردم تــا بــاورم کنــی؟

 خیره در چشم هایم مات مانده بود.

تهمینــه تــو منــی دونــی بــا مــن چــه کــردی روز اول کــه نبــودی فکــر 

کــردم حتمــن کار داشــتی امــا از همــون لحظــه نتونســتم کار دیگــه 

ــوی  ــه ت ــودم ک ــران ب ــدری نگ ــه ق ــد از دو روز ب ــدم بع ــام ب ای انج

خونــه همــه مــی پرســیدن چــی شــده اتفاقــی بــرای کســی افتــاده؟

ــال  ــوک دنب ــس ب ــوی فی ــود ت ــده ب ــدش کارم ش ــه بع ــک هفت از ی

ــدا نکــردم  ــو رو میشــناختند گشــن امــا هیــچ ردی پی کســانی کــه ت

چنــد بــار بــه شــهری کــه بــودی رس زدم از جاهــای مختلــف رساغــت 

رو گرفتــم امــا مــی گفــن اطالعــات تــو رو منــی توننــد بدهنــد مگــر 

اینکــه از اقــوام نزدیــک تــو باشــم 

به هر دری زدم تا مستانه دوستت رو پیدا کنم موفق نشدم

ــی  ــی خــر مــی رفت ــد ب ــو نبای ــه ت ــن میکــردم تهمین خــودم رو نفری
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میدونستی که من ایمیل های تو رو مو به مو میخونم 

هــر روز بــه خــودم نهیــب مــی زدم ســیاوش تــو داری تنبیــه میشــی 

گاهــی امیــدوار مــی شــدم کــه گوشــه کنــاری نزدیکــی هــای خــودم 

ــتم داد  ــت داش ــی دوس ــی گاه ــی کن ــم م ــتادی و داری امتحان ایس

بزنــم هــر کجــا ایســتادی خــودت رو نشــون بــده قــول میــدم تکــرار 

نکنــم .

ــیاوش  ــا س ــه ب ــی ک ــت عکس ــه را زود نوش ــواب نام ــک ج ــر مای دک

گرفتــه بــودم را برایــش فرســتاده بــودم بــا توضیحــات اولیــن دیــدار 

مــن و ســیاوش 

سالم تهمینه عزیز 

ــت  ــن جه ــر از ای ــیدی و بیش ــال رس ــش خی ــه آرام ــه ب ــحامل ک خوش

خوشــحامل در دنیــای واقعــی بــا ســیاوش بــودن رو تجربــه مــی 

کنــی مــا همــه منتظــر دیــدارت هســتیم .کاش بتونــی بــرای جشــن 

ــی  ــا باش ــی اینج ــی ام خداحافظ

خانم اندرسون بی صرانه منتظر دیدارت هست 

مایکل
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فانوس در تاریکی

ــه، امــا  ــه اینکــه حــواس پــرت شــده باشــد٬ ن ابوعلــی ایــن روزهــا ن

ــاره را  ــات بیچ ــی حیوان ــه گاه ــود ک ــده ب ــر ش ــان درگی ــش چن ذهن

شــمرده یــا نشــمرده رو بــه دهکــده هــی مــی کــرد. گاومیــش را بایــد 

ــای  ــه ه ــوی کوچ ــازه ت ــان ت ــوی ن ــی ب ــاب وقت ــروب آفت ــش از غ پی

خاکــی مــی پیچیــد بــه خانــه مــی رســاند .درســت وقتــی کــه پســتان 

هــای حیــوان پــر از شــیر بــود  و حتمــن جمعیتــی بیــرون خانــه بــا 

ــه  ــه  شــده در دســت ک ــول هــای مچال ســطل هــای پالســتیکی و پ

منتظــر دوشــیدن شــیر تــازه بودنــد .غــذای بیشــر مــردم بــا شــیر بــود 

دمپختــک برنــج بــا شــیر تــازه مــزه مــی داد.

ــفالت،  ــر اس ــروک آخ ــتان م ــر از قرس ــی دورت ــده کم ــرون دهک بی

نزدیــک رودخانــه ی قدیمــی کنــار گندمــزار گلــه را رو بــه رودخانــه 

یلــه مــی داد .مهــر منــاز را از جیــب بلنــد دشداشــه اش بیــرون مــی 

آورد و رو بــه قرســتان ،زمیــن خاکــی را بــا دســت پــاک مــی کــرد و 
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تــا ســپیده ی صبــح چنــد نوبــت منــاز مــی خوانــد. چنــد رکعــت بــرای 

ــدر و مــادرش بجــای منازهــای  ــرای پ ــد رکعــت هــم ب خــودش و چن

قضــا شــده شــان همیشــه ناراحــت بــود کــه پــول کافــی نداشــت تــا 

مــالی مســجد منازهــا را بجــا بیــاورد .ســال وبــا هــر دو مــرده بودنــد 

یــادش منــی آمــد چنــد ســاله بــود آنوقــت هــا، منازهــا کــه متــام مــی 

ــات کــه  ــه حیوان ــه روی زمیــن خاکــی نگاهــی ب ــه رودخان شــد رو ب

مثــل خــط  ســیاه کــج ومعوجــی وســط رودخانــه صــف بســته بودنــد 

ــی  ــه عل ــه هــر شــب نن ــار گوشــی را ک ــی انداخــت دســتال چه م

ــه  ــرد و رشوع ب ــی ک ــاز م ــه ب ــا بســم الل ــرد ب ــی ک ــاده م ــش آم برای

خــوردن نــان و پنیــر خانگــی مــی کــرد .

هــوا کــه روشــن مــی شــد تــا گاومیــش هــا بیــرون رودخانــه چرایــی 

ــار قرســتان مــی رســاند یــک فاتحــه  ــه کن ــد خــودش را ب مــی کردن

ــوات  ــا ســالم و صل ــگان غریــب و آشــنا مــی کــرد و ب ــار متــام رفت نث

کنــار رودخانــه بــاز مــی گشــت مراقــب بــود کــه گاومیشــی رو بــه 

مزرعــه ی مــردم یلــه نشــود .حیــوان بیچــاره چــه مــی دانســت حــق 

مــردم را خــوردن یعنــی چــه! پارســال کــه یکیشــان رمیــده بــود تــوی 

گندمــزار مشــهدی صــادق فــرداش  بــا دبــه ای شــیر گاومیــش و نــان 

خانگــی خواســته بــود از رشمندگیــش بیایــد بیــرون 

ــوان بیچــاره چــه گناهــی داره  ــود »حی ــده ب مشــهدی صــادق خندی

ابوعلــی ،خــودت را آزار نــده بابــام جــان، تــو ایــی دور زمونــه 

آدمیــزاد حقــو ناحــق میکنــه  ایــی بیچــاره هــا کــه حیونــن و خــدا 

ــرده ــون ک ــم خلقش نافه

گــرگ و میــش هــوا بــود کــه کنــار رودخانــه رســید شــاالپ شــاالپ 
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صــدای بــه آب رفــن گاومیــش هــا خیالــش را آســوده کــرد .مهرمــاه 

هنــوز بــه قــدر کافــی خنــک نشــده بود.گرمــا لــزج بــود و بــوی نــای 

رشجــی مــی داد. مزرعــه ذرت یــک دســت آمــاده ی برداشــت شــده 

بــود.  تــا چشــم کار مــی کــرد زمیــن کشــت شــده بــود از ذرت ،اگــر 

ــا بیســت  ــی موقــع رشوع منیشــد ت ــان ب ــاران و طوف ــل پارســال ب مث

ــر  ــت پ ــا دس ــه ب ــب مزرع ــن صاح ــت حتم ــت برداش ــر وق روز دیگ

زمیــن را  آمــاده ی کشــت دوبــاره ی گنــدم مــی کــرد.

ــین در آن  ــدای ماش ــاز، ص ــرای من ــد ب ــی ش ــاده م ــازه آم ــی ت ابوعل

ــب  ــش عجی ــروک برای ــی و م ــتان قدیم ــار آن قرس ــب کن ــت ش وق

بــود .تاریکــی شــب هنــوز مســلط بــود بــر زمیــن و زمــان و معمولــن 

ســابقه نداشــت ماشــینی از آن جــاده ی قدیمــی عبــور کنــد بخصوص 

آن موقــع کــه پیــش از گــرگ و میــش آســان بــود و تاریکــی دامــن 

ســیاهش را جمــع نکــرده بــود. کشــاورزی هــم اگــر قصــد رسکشــی 

ــا قبــل از رس  زدن آفتــاب جــرات منــی کــرد  بــه مزرعــه را داشــت ت

ــود و منطقــه  ــازه متــام شــده ب ــه آن جــاده بگــذارد جنــگ ت قــدم ب

هنــوز آنقــدر امنیــت نداشــت .

آرام آرام تــا نزدیکــی هــای قرســتان قــدم برداشــت .انتهــای قرســتان 

کمــی دورتــر از قــر خــان علــی، دو نفــر بــا هــم حــرف مــی زدنــد . 

تــوی تاریکــی منــی شــد تشخیصشــان داد

کنارشــان یــک فانــوس بــزرگ زمیــن را تــا حــدودی روشــن کــرده بــود 

چالــه ی بزرگــی جلویشــان کنــده شــده بــود 

ــدازه ای کــه  ــه ان ــه ب ــا ن ــر رفــت ام ــک ت ــدون صــدا نزدی ــی ب ابوعل

ــده شــود . دی

»یــک ســاعته معطــل شــدیم االن هــوا روشــن میشــه و ممکنــه کســی 

از راه برســه«
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به نظر می آمد صدای یک مرد جوان باشد.

ــم  ــاده کنی ــد آم ــزن ســیان رو بای ــر ن ــدر غ ــی رســند اینق ــه م »االن

جنــازه رو کــه گذاشــتیم بایــد ســیان بریزیــم روش مثــل اون یکــی 

ــه  ــد بیســت روزه کــه دســته دســته ازشــون نفل نشــه  متومــی ندارن

مــی کنیــم چیــزی نیســت کــه دملــون خــوش بشــه بگیــم ایــن آخریه«

صــدای دومــی مســن تــر مــی منــود کمــی هــم  گرفتــه، بــه نظــر مــی 

آمــد رسمــا خــورده باشــد .

ــن دراز  ــی کامل ــا ابوعل ــد ت ــث ش ــدرول باع ــک لن ــدن ی ــک ش نزدی

ــا روی  ــور چــراغ ماشــین کــه ت ــا ن ــده بودب ــر جنبی بکشــد .کمــی دی

ــده مــی شــد. ــا دی ــه کشــیده شــد حت چال

دو نفــری کــه بــا بیــل کنــار چالــه ایســتاده بودنــد رسیــع بــه ســمت 

لنــدرول رفتنــد و بــا کمــک راننــده کــه چفیــه ای دور گــردن داشــت 

جنــازه ای را بیــرون آوردنــد خــون از لبــاس جنــازه چکــه مــی کــرد 

مــرد جــوان دســت هــا و مــرد مســن پاهــای جنــازه را گرفتــه بودنــد .

جنــازه را کــه  تــوی چالــه انداختنــد چهــره ی هــر ســه نفرشــان بــه 

خوبــی زیــر نــور چــراغ ماشــین دیــده مــی شــد.دو تــای اولــی لبــاس 

ســپاه تنشــان بــود و ســومی لباســی مثــل بســیجی هــا خاکــی رنــگ 

بــه تــن داشــت.

ابوعلــی ســپاهی هــا را کــه دیــد ترســش فــرو ریخــت مــی دانســت 

کــه حتــا دولتــی هســتند خــودش چنــد مــاه اول جنــگ را وقتــی کــه 

شــهر زیــر آتــش توپخانــه بــود بــرای کمــک مــردم در شــهر جنگیــده 

بــود٬ آدم هــای دولــت کــه بــد مــردم را منــی خواســتند.

نیــم خیــز کــه شــد هــر ســه نفــر دســت از ســیان  ریختنــد بــر روی 

جنــازه کشــیدند .
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کی اونجاست ؟صدای مرد مسن ، تقرین داد کشیده بود

ابو علی مردد یک قدم به عقب برداشت 

»برادر خسته نباشید خدا یارتون باشه

راننده ی لندروول بیل را زمین گذاشت چند قدم جلو آمد 

نشنیدی ؟پرسید تو کی هستی ؟

ترسیده بود

ابوعلی دست هایش را به نشان سالم بر سینه گذاشت .

»ابوعلی »

ابــو علــی ؟ کل ایــن دهــات ابوعلــی هســن ایــن وقــت شــب اینجــا 

چیــکار میکنــی؟

تــا بــرای هــر ســه نفرشــان کــه مــات و مبهــوت نگاهــش مــی کــردن 

توضیــح بدهــد گاومیــش هــا را بــرای چــرا بیــرون آورده زیــر چشــمی 

ــرد. ــگاه ک ــد ن ــه بودن ــه انداخت ــوی چال ــه ت ــی را ک ــازه ی جوان جن

صورتــش مثــل گــچ ســفید بــود پیراهــن ســفیدش خــون آلــود و تقریبا 

گلــی بــود .بــا چشــمهای بــاز خیــره زل زده بــود بــه ابوعلــی

هر سه مرد به ناچار به هم نگاهی انداختند 

ــو  ــره را در هــم کشــید »هــی عم ــود چه ــر ب ــه جــوان ت ــپاهی ک س

ــوم بشــه ــون مت ــا کارم ــا بایســت ت ــا همونج ــر نی جلوت

بــر خــالف آنهــا کــه هرســه حســابی ترســیده بودنــد ابوعلــی ترســی 

بــه دل نداشــت .

ــد  ــه باشــه بای ــم ک ــه ه ــد بچ ــی کنی ــش م ــوری خاک ــرا ای ط »چ

واجبــات رو رعایــت کنــی ایــی کــه جوونــه ؟

راننده ی لندروول تکیه اش را به دسته ی بیل داد

»نــه عمــو بچــه نیســت ایــی کــه مــی بینــی کافــره بــرا کافــرا هــم کــه 
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 امام حکم داده واجبات نیازی نیست رعایت بشه

ابوعلی تسبیح بلندش را مچاله توی مشتش گذاشت

»کافــرو کــه تــو قرســتون مســلمونا منیــذارن ؟پ چــرا ســیان روش 

مــی ریــزی مگــر قــراره زنــده بشــه فــرار کنــه

ــزی  ــازه چی ــرد از جن ــر از ســیان ک ــل را پ جــوان ســپاهی دهــن بی

ــمهایش ــی چش ــود حت ــوم نب معل

»عمــو خیلــی حــرف مــی زنــی گفتــم همــون جــا بــاش تــا کارمــون 

متــوم بشــه

ابوعلــی اســتغفراللهی گفــت چنــد قــدم بــه عقــب برگشــت. نکنــد 

گاومیشــی رو مزرعــه آمــده باشــد .

»هی عمو جایی نرو تا کار ما متوم بشه

برگشــت ســه نفــر باهــم پــچ پــچ مــی کردنــد از نگاهشــان معلــوم 

بــود کــه دربــاره ی ابوعلــی حــرف مــی زدنــد 

قر جوان کافر کامال پر شده بود .

مرد مسن چند قدم به طرف ابوعلی برداشت.

هی عمو بیا جلو کارت دارم

ــای  ــراغ ه ــور چ ــر ن ــت .زی ــر رف ــت جلوت ــه دس ــبیح ب ــی تس ابوعل

ــود  ــر کشــیده شــده ب ــار ق ــا کن ــه از ماشــین ت ــی ک ماشــین رد خون

ــود. ــخص ب ــن مش کامل

ها بفرما چه خدمتی میتونم بکنم؟

مرد مسن دستی به ریش هایش کشید 

ــد اآلن دســتبند میذاشــتم دســتت مــی بردمــت امــا  ــه عمــو بای والل

خــو٬ ای دوســتام میگــن پیرمــردی٬  برمــت هــم فایــده نــداره٬ مــو 

ــرا خــودت میگــم ٬هــر چــی دیــدی فرامــوش کــن . ب
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خــو اگــر حرفــی از امشــب تــو ایــی دهــات بپیچــه خــو مــی فهمیــم 

از تــو پیچیــده حالییتــه مــو چــی میگــم؟

ــزی هــم  ــود چی ــوی آســیاب ســفید نکــرده ب ــی موهایــش را ت ابوعل

ــود آدم ســپاه کــه کار اشــتباه منــی کــرد . ــده ب ندی

ماشــین کــه پشــت رس لنــدروول از قرســتان دور شــد ســپیده کاملــن 

رس زده بــود .ابوعلــی کنــار قــر کــه باســیان یــک دســت پوشــیده 

ــد  ــته بودن ــش نوش ــت روی ــیاه درش ــگ س ــا رن ــتاد ب ــود ایس ــده ب ش

شــاره ی 3  ،هــر چــه از منــاز میــت بــه یــاد داشــت بــا صــدای بلنــد 

خوانــد. نــه اســم میــت و نــه نــام پــدر ،هیــچ منــی دانســت .

ــا اســتخوان کشــیده مــی شــد.ابوعلی  ــغ ت ــل تی رسمــای زمســتان مث

ــر  ــوان کاف ــوان ج ــه خ ــا فاتح ــود تنه ــده ب ــد ش ــه بدان ــدون اینک ب

ــش  ــی شــد دل ــه م ــاران هــم ک ــر ب ــر هــر پنجشــنبه زی ــداز ظه ،بع

منــی آمــد بــرای یــک فاتحــه هــم کــه شــده تــا قرســتان مــروک آخــر 

ــی  ــگ م ــش چن ــه دل ــوری ب ــوان  بدط ــره ی ج ــد چه ــفالت نیای اس

زد.تــوی نگاهــش حــرف هایــی بــود کــه شــنیده منــی شــد.متام ایــن 

مــاه هــا بــه ایــن نــگاه فکــر کــرده بــود .بدبخــت مــادر بیچــاره اش٬ 

زمســتان گاومیــش هــا را مــدت کمــری تــوی آب نگــه مــی داشــت 

.روســتا تــا قرســتان نیــم ســاعت فاصلــه داشــت. گندمــزار مثــل یــک 

دشــت ســبز تــوی دســتان بــاد بــازی مــی کــرد.

نرســیده بــه قرســتان قــدم هایــش سســت شــد .بــوی عــود جلوتــر از 

صــدای گریــه و شــیون بلنــد زنــی بــه پیشــوازش آمــد  جمعیتــی کــه 

دور قــر ســیانی  جمــع شــده بودنــد مــرددش کــرد.

فایده نداشت منی توانست برگردد .

زن هــا ســیاهپوش دور قــر ســیانی  مویــه مــی خوانــدن و مردهــا 
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کمــی دورتــر، رسهــا پاییــن بــا شــانه هــای لــرزان مــی گریســتند.میان 

مردهــا مشــهدی محمــد را شــناخت 

سالمی به جمع عزادار داد

ــه  ــرت باش ــت«غم آخ ــد گذاش ــهدی محم ــانه ی مش ــت روی ش دس

مــش ممــد«

»غــم منیبینــی ابوعلــی بیچــاره پــر مــش تقــی همســایمونه دیــروز 

اعدامــش کردنــد آدمیــزاد کــه نبــود یــه فرشــته ی خدایــی بــود .«

آب نبــود چیــزی شــبیه یــخ روی رسش خالــی شــد دســتی بــه اشــک 

هایــی کــه منــی دانســت کــی بــه صورتــش هجــوم بــرده بودند کشــید 

خواســت برگــردد نگاهــش بــه نــگاه جــوان  کــه حــاال مــی دانســت 

ــی  ــنای قدیم ــک آش ــل ی ــس مث ــاب عک ــت و از ق ــم اس ــش رحی نام

ــاد. ــه او مــی نگریســت افت ــره ب خی

ــگار  ــی داد ان ــم را م ــف رحی ــت تعری ــوز داش ــد هن ــهدی محم مش

ــم  ــد رحی ــح بده ــازه واردی توضی ــر ت ــرای ه ــا ب ــا ت ــود آنج ــده ب آم

ــود قســم  ــروز اعــدام شــده فرشــته ی محــل ب ــه دی ــرز ک خــدا بیام

راســت همــه ی اهــل محــل ، بنــده خــدا چنــد ســال زندانــی کشــید 

ــروز کــه خــر دادن اعــدام شــده  ــا دی ت

مــرد کوتــاه قــد چاقــی کــه کنــار مشــهدی محمــد ایســتاده بــود آرام 

زمزمــه کــرد

ــدی  ــده٬  مش ــتباه منی ــم اش ــه حک ــدا ک ــید خ ــود س ــام ٬ ب ــم ام حک

جــوان خوبــی بــود امــا خــو حتــا یــه کاری خــالف حکومــت کــرده٬

نزدیک روستا هنوز مویه ی زنی را باد به دنبالش می کشید .

)برگرفتــه از خاطــرات ابوعلــی پیرمــردی روســتایی کــه شــاهد دفــن رحیــم دینارونــد یکــی از اعدامیــان ســال 
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