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  ؛سالم دوست نادیده ام
دوست داشتنم  وقتی براي همدیگه ندارن و حتی که دیگه آدماش خوشحالم که تو این دنیاي شلوغ و پر از گرفتاري

  وقت گرانبهاتو در اختیار من و کتابم گذاشتی. ،از یاد بردن
ت کامال رایگان به دستت رسیده. و براي منم همین که با شما آشنا شدم کافیه و میدونم که این کتاب به صور

  دنبال نفع مالی از این ماجرا نیستم .
دلت راضیه هر مبلغی که دوست داري فقط  یک خواهش کوچیک ازت دارم و اون اینه که اگه دوست داري و 

درمان بیماران ریز کن و اینو بدون که کمکت براي ،از هزار تومن تا اونجا که کرمت یاري میکنه به این حساب وا
  دهش پور ،مصرف میشه. بهنامتو موسسه ي  سرطانی

اگرم که اعتماد نداري و فکر میکنی کمکت  ممکنه تو راه دیگه اي خرج بشه اشکال نداره، آستیناتو باال بزن و بیا به 
   http://www.behnamcharity.org.ir این آدرس :

  اونجا میتونی با پر کردن فرم با هر توانایی و زمانی که داري بري و به این افراد کمک کنی.
داره ، فقط  اگه یه روزي یه جایی دلت شکست و بازم اشکال ن ،اگرم که نه اون هزار تومنو داشتی و نه وقتشو

  کن.دعا  ا مریض فکر کردي به خدا خیلی نزدیکی براي تمام
  .خوبمممنون دوست 

  امیدوارم همیشه سالم و سالمت باشی
  

ند(( قدس   ند  ی  ی  دعا  ھا ند از  ی  ی    ھا   )) ...د

، برای سھولت واریز کمک ھای نقدی خود می توانید از شماره مجازی کارت کوکار گرامی ین
انتقال وجھ بھ صورت کارت بھ کارت استفاده  بانک ملی موسسھ خیریھ بھنام دھش پور جھت

 نمایید.

  شماره مجازی کارت ملی:

٦٠٣٧٩٩١١٩٩٥١٢٤٧٠  
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  ی وقتا خیلی سخت میشھ شروع یک ماجرا رو پیدا کرد.ضبع
مثال عاشق شدن! خیلی کم پیش میاد کھ از کسی بپرسی :کی عاشق شدی؟ و اون بی 

معطلی با ردیف کردن یک سری عدد قراردادی بھتون بفھمونھ کھ فالن روز و 
  فالن ساعت عاشق شده.

بود،اما از  ١٣٩١دی ماه سال  ١٩ما من میدونم شروع قصھ ی من روز سھ شنبھ،ا
اونجایی کھ مبنای ھیچ چیز در این دنیا حقیقت و عدالت نیست دوست دارم بھ دروغ 
ھم کھ شده قصھ ی خودمو از شنبھ ی ھمون ھفتھ شروع کنم، اون روز ھم مثل روز 

  تھ بودم .ھای قبل چیزی جز یک مشت کتاب ھای درسی نفروخ
این  مردمنداره، ندن کسی حوصلھ ی کتاب خو ھیچاین روز ھا  ھدیگ م:بھ قول پدر

سراغ کتاب نوشتن و کتاب  ین وقت تو رفتاومحتاجن و  منون شبشوبھ ن شھر
  !فروختن...

کس حوصلھ ی حرف ھا ی قشنگ  ھیچ اھ این روزبود. دیگ نمثل ھمیشھ حق با او
از  میشھ این چیز ھا برای آدم حرفھایی ھنبود دیگ، چون وقتی پول هندار وا رکتاب

  شکم سیری... روی
ھم گذشتھ بود و بی شک  ١٠میدونستم کھ بیشتر از این موندن بی فایدست،ساعت از 

ھمین کھ و  کردمکم تر  رو چراغ ھا و مدبلند ش،واسھ ھمین  باز ھم خبری نمیشد
 ویخھ ی کاپشنم ، یدم کوب،سوز وحشتناکی توی صورت گذاشتماز مغازه بیرون  موپا

و بقیھ  چپوندمدرگاھی   مو توو خود کشیدمتا نیمھ پایین  وو کرکره ر  دمنوبرمیگرد
ارزش  اون وقت تازه و  ردمھم پشت سرم قفل ک و.در رکشیدمی کرکره را پایین 

  گرمای کتابفروشی رو حس کردم.
اب فروشی از ،ھمین کھ یک کتھ خوشبختی ھم ھمین معنی البد کردمخودم فکر با 

و  روی بالش بگذارم وم سرموخودم دارم و یک دنیا کتاب و جایی کھ شب ھا آر
ھر جور شده با صرفھ جویی با دخلم جور در می آید. پس شاید من   مخرجم

  خوشبخت ترین آدم این شھرم.
ھم شادی در  چیزی مثل یک نیرو یا شاید کھ ماحساس می کرداز شدت خوشحالی 

خودمو کش و قوسی دادمو انگشتھامو یکی یکی شکستم و  ده.درون رگھام جاری ش
جلو قفسھ کتاب  بعد با حسی کھ فکر میکردم و فقط فکر میکردم تا ابد ادامھ داره

و بی نگاه کتابی بیرون انداختمو مثل فال گیر ھا دست  رفتمھای جدید النشر 
بعضی وقتھا ،ھنویکنم ،برایم مثل بخت آزمایی می م.(ھمیشھ این کار را مکشیدم

www.takbook.com



روز با یک روح... ھفت پیام بخشعلی  

 

Payam_bakhshali@yahoo.com 
6 

و گاھی داستان،گاھی آثار قوی و گاھی جوجھ  ھقرعھ بھ نام کتاب ھای شعر می افت
  شاعر ھا و جوجھ نویسنده ھا...)

اتاقک باالی رفتم.( و از پلھ ھا باال  رش داشتمکھ نگاھی بھ کتاب بندازم ب اینبی 
یک  یک تخت و ،،با اساسی محدود ک ولی گرمینھ ای کوچو،خھ نھ ی منومغازه خ
 وچراغ مطالعھ ای کھ ھم روی تخت و نگوشھ ی اتاق کنار ھم چیده شد اونمیز کھ 

ه ن طرف تر کنار پنجراوروی میز،یک مبل زوار در رفتھ ھم و ھم  ھروشن میکن
 بعدو پیکره ی فردوسی کھ  ھیش تابلوی بی قواره ی خیابان علوست  کھ تنھا منظرا

کجا معلوم ھم نیست آخر این ھمھ سال بھ و  باال ایستاده  اوناز این ھمھ سال ھنوز 
    نجا تنھا او، معلوم نیست اونجاکھ اصال از  اونخیره شده؟بھ قلھ ی کوه؟نھ، 

ساختمان ھای بلند  و بد قواره است،ساختمان ھایی  ھداشتھ باش ھکھ میتون یا منظره
ن دود گرفتھ گم میشن . واکستری آسمو در پھنھ ی خ ن بھ پیش میرنواوج آسم کھ تا

ش پیش یکی از ،شاید فردوسی ھم گلوھنا نگاه میکنون ساختموید راستی بھ ھمشا
بیچاره . ...هیال مراقبت ،از او چشم بر نمیداربھ خ وگیر کرده  انوساکنان این ساختم

ق یا شاید راستی دنبال عاش ھالبد با خودش فکر میکند دوره ھنوز دوره ی  گل و بلبل
ھ سالھاست اثری از آثارش نیست.دختری ک هنش میگردودیرینھ ی سرخ پوش مید

جوان کھ صبحی زود با لباسی سرخ سر قرار حاضر شد و بیست سال بعد در 
 یرگز نفھمید یاقوت میدان فردوسی چغروبی دلگیر ناگھان ناپدید شد و ھیچ کس ھ

  ...!ھنوچشم میدوشاید بھ دنبال یاقوت  شد! راستی
  ...ن کاشتھ ونھ ی میدول میغب با کتابی زیر  نوھر چھ کھ ھست سالھاست او

  )کھ منتظرم... یک ماھھمثل من کھ این جا (
 اینصدای استخو مخودم ،افتادم م مثل مرده ای روی تخت وو آر رفتمبھ سمت تخت 

پشت میز و از یک روز طوالنی  بعد از دیگری بعدکھ یکی  یشنیدمم موستون مھر
  .یرنم میگوردی خوشایند کنار ھم آرھمراه با دنشستن 

و تازه  انداختمطرف تخت  وو نورش کردمروشن  وچراغ مطالعھ ی بستھ شده بھ میز
در حالی کھ از ، دکھ در برف قدم میز بود،تصویر مردی چشمم بھ جلد کتاب افتاد 

شدت سرما در خودش مچالھ شده و باالی کتاب در با فونت درشت نوشتھ:آن شب 
  سرد زمستانی...

نی بھ ویک شب سرد زمست وکھ این کتاب ن تصادفی،سبا خودم فکر میکنم چھ ح
 ھبھ دستم می افتاد ،دیگ وندر ظھر گرم تابست واین کتاب ھدست گرفتم،بی شک اگ
وقت بھ نظرم چقدر اسم  اون. شاید ھاشتھ باشنست دنمیتو وھرگز حس و حال امشب
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حس ،ن ومد اما حاال بھ نظرم اسمی آکنده از درد می آید کھ از دراوشاعرانھ ای می 
  . ھفریاد میکش ومچالگی مرد عکس

لنگ  وی کھ لذت بی نھایت این شب قشنگ،چیزمھچیزی ک یھ ناگھان احساس میکنم
 رفتمنھ ی طبقھ ی پایین وو بھ آبدار خ شدمبلند  خورد وھ ای در ذھنم قگذاشتھ . جر

و یک  انداختمیک چای کیسھ ای ھم داخلش  کردم وپر آب جوش  وو فالسک چایم
م و با وسواسی وو آر کشیدمباال، دمر روی تخت دراز  گشتمو بر رداشتمھم ب لیوان

د و با یدر مینورد وتمام وجودم وصف نشدنی شوقی ، کردمباز  وخاص برگ اول ر
بھ فصل اول و شروع بھ  زمزمھ ی کتاب  رسیدمم و شتاز مقدمھ گذ شوق بچگانھ ای

 ادماد چای جا مانده در فالسک افتی م کھ بود،ھنوز چند برگ بیشتر جلو نرفتھ  کردم
خت یک لیوان چای برای م و از پای تختم دست انداه بودن جا کھ دراز کشیدوو ھم

خوشبخت  تو اون لحظھ خودموچای،راستی کھ . ھوای سرد،لیوان  ریختمخودم 
  لحظھ این طور فکر میکردم) (دست کم تا اون.میدونستم ترین آدم روی زمین

م و دوباره شروع بھ شتروی میز گذا بودمز شده یور کھ نیم خھمین ط لیوان چای را
 و،کتابکردبھ خودش جلب  ومین لحظھ صدایی از پایین،توجھمم اما در ھکردندن خو

  .رفتمو از پلھ ھای پایین  شدم م و بلندشتروی میز،کنار لیوان چای گذا
  ربھ میزد.و با نوک انگشت بھ شیشھ ضبودزنی با سایھ ای سیاه پشت در ایستاده 

ه داشھ افتعو بدنم بھ ر گرفت،سوز وحشتناکی دمیدن کردم باز  وو در ررفتم جلو 
،  بودمو دست بھ سینھ جلو زن ایستاده  بودممچالھ کرده  و. ھمین طور کھ خودمبود

م  ستنوو با این کھ خوب مید کردماز پشت کر کره بھ چشم ھای آبی بی رمقش نگاه 
  !ھغازه تعطیل،مگفتم مده ودنبال کتاب نی

 مم،دانشجوندواین سرما،بیرون م توم،نھ،کتاب نمیخواگفت:زن با لحنی التماس آمیز 
بھ من  وامشب ھ،میخواستم اگر بشھم بلد نیستم وم،ھیچ کجا راومدو تازه از شھرستان 

  ،وگرنھ تا صبح یخ میزنم. ینجایی بد
  کھ... ھتنھام،نمیش ھتل نیست ،تازه من اینجا:اینجا کھ گفتمبا پوزخندی احمقانھ 

فت گ بودو با صدایی کھ شبیھ بھ فریاد  پنجھ زد دختر از سر درموندگی بھ کر کرهو 
  ام یخ زده...دست نم،نگاه کنیرندا ور یی:خواھش میکنم من امشب ھیچ جا

م درست نیست اما کرکره را باال سنوکھ مید کثیف از وسوسھ ای شدملحظھ ای پر 
  .انداختغازه داخل م وخودش دخترو  کشیدم
 و، کر کره ربود،ھیچ کس نکردم ن نگاه وھی کنجکاو بھ این سو آن سوی خیاببا نگا
کھ  دیدم ور آدمی،دختر،بھ جای یک گشتمھمین کھ براما  ،بستم روو د کشیدمپایین 
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لحظھ از خودم بدم  ھ.برای یبودخیس  اشد و تمام لباسیاز شدت سرما میلرز شتدا
  !اومد
اما  .اشتمکنار بخاری گذ وو صندلی پشت میز کردمقک باال راھنمایی بھ اتا ور دختر
 ھ،تنھا سعی میکن ھکھ فکر نشستن یا ایستادنش باش بود یخ زده اینبیش از  اون

  .ھمھ یخ زده با بخاری خشک و گرم کنلباس ھای نی اونن ومی وخودش
یخوابم،فالسک ایین م،من ھم پناینجا بخوابی وامشبگفتم:و  کردمبھ سمت تخت اشاره 

  داشتید من پایین ھستم!  ی،کارھھم پر چای
م صدارامش آ،با صدایی سرشار از  داشتم از پلھ ھا پایین می آومدم کھ دختر

  زد:آقا...
  و برگشتم و ادامھ داد:متشکرم

  ما حکم فرما شد. بینو سکوت،تنھا سکوت 
بیرون  ب رختخوا دست نھ یکوھا پایین خزیدم و از پشت آبدار خم از پلھ وآر

م چھ طور اما من کھ ھمیشھ از نون قفسھ ھای کتاب پھن کردم ، نمیدکشیدم و بی
  گذاشتم خوابم برد. وخوابی رنج میبردم ،ھمین کھ سرمبی

یدار شدم.با صبح با سوز وحشتناکی کھ از زیر در بھ داخل میخزید از خواب ب
ب بودن و نھ بیدار ا چشم ھایی کھ ھنوز نھ خواخیز برداشتم و بتعجب از رختخواب 

 تا بود اما از رختخواب بلند شدمننگاه اول ھیچ چیز مشکوکی  توبھ در نگاه کردم،
تا نیمھ باال   ھمشدم و کرکره  ن درکھ متوجھ چفت نشد ،هچھ قراروع از ضببینم مو

  .بود آمده
  انگار پیش از بیدار شدنم رفتھ بود.اما چرا؟

  ندم.ورسبھ اتاقک باالی پلھ ھا  وبا عجلھ خودم
  رفتھ بود... 

یره بود خ مانده دست  نخورده چیزش ھمھکھ  یلحظاتی گنگ گیج تنھا بھ اتاقک خالی
اتاق نبوده و حتی لیوان چای  تواصال انگار ھیچ وقت کسی جز من  ندموم

  نده بود.ولبھ ی میز کنار تخت دست نخورده مھنوز 
بیرون  ودویدم و کشو میز پلھ ھا پایین و با سرعت ازان چیزی بھ ذھنم رسید ناگھ

  ! بود برداشتھ و، تمام پول ھا ر درست بود هکشیدم .آر
  م.ستن جا پشت میز نشوشل شد و ھم مپادست و 

بھ تیر کشیدن.ساعتی  ه بودکردم بنا شقیقھ ھا ! مسنونمید ؟میکردمحاال باید چھ کار 
نم بدون م کھ حاال چھ طور میتوختو چرتکھ  اندا کردمھمین طور با خودم فکر 
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م.اما با غصھ خوردن چیزی ایبفتھ از پس مخارج و اقساط و... بردرآمد این ھ
  م.فتگرمی.فقط باید درس  درست نمیشد

  .ندمورو  چرخپشت در و تابلو ((باز است))  ادمم و کرکره را باال ددپس بلند ش
احساس  شروع بھ ماراتون روزمره کرده بودن ،مردمی کھ بینشون و دوباره مردم 

  ...وا مناونمیفھمم و نھ  وا روننھ من آ میکنم. عجیبی ریبگیغ
کھ حتی  فاصلھ دارن مننقدر با اوشستن و فکر کردن بھ آدم ھایی کھ ن با خودم گفتم

 بلند شدم و رفتم پس بی خیال از ھمھ ی این ھا.استاحمقانھ  مرا نمیفھم شونوحرفھا
کھ صدای باز  میکشیدم بریتروشن کنم. ھنوز ک ی رونھ تا زیر کتری چایوآبدار خ

 رفتمبا کبریت ھای نم خورده کلنجار می شتمھمین طور کھ دا .مداوشدن در 
  :بفرمایید در خدمتم.فتمگ

م و با وکھ آر شم رسیدو تنھا صدای کفش ھای زنانھ ای بھ گو یومداما ھیچ جوابی ن
  .دفاصلھ تکرار میش

فاصلھ دوباره صدای در بھ  م. اما در اینردروشن ک وو گاز گرفتباالخره کبریت 
از م وید.آھی از روی تاسف کشفتھ بودفرا گر ورسد. سکوت کتاب فروشی ر مگوش

م کھ چھ طور از اعتمادم ادو دوباره یاد دخترک دیشب افت  مدومنھ بیرون  آوآبدار خ
  سو استفاده کرد.

 اما مو خودمو برای اتفاق دیشب قانع کن رمبرای خودم دلیلی بیا ردمسعی میک مدام
اما باز ھم بی  ،بھ مرور ماجرا ھای دیشب پس نشستم ، شدنمی ھر کاری میکردم

ھم گذشتھ و ھنوز ھیچ کس ، حتی برای  ١١ساعت از  اومدم،بھ خودم کھ بود نتیجھ
  !ومده بودم نیخرید کتاب درسی ھ

و ھوای  اما اصال حال برداشتم،و کتابی  انداختممیز دست از  قفسھ کتاب ھای کنار
   .شتمندا مندنخو کتاب

این دیگر چھ  کردم بوی عجیبی بھ درون بینی ھام مشت میکوبھ! ناگھان احساس
بھ طرف  با عجلھ ،بود پر کرده وبوی گند پالستیک سوختھ ھمھ جا ر ؟بودبویی 

ش راموش کرده بودم و ھمھ ی دستھ ھاف رو کتری ، دویدمنھ وآبدار خ داخل بھبو،
  ذوب شده بود!

عصبانیتی بی منطق کھ این را ھم تقصیر دخترک و با  کردمموش خا وزیر کتری ر 
 مدو بیرون ز داشتمبر وپلھ ھا کاپشن و کالھممی انداخت برگشتم و از اتاقک باالی 

و  بود اما ھنوز حاشیھ ی پیاده رو برف جمع شده بود برف خیابان کامال آب شده ،
  .بود تکھ تکھ سنگ فرش خیابان یخ بستھ
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  یدم و راه افتادم.کشم باال ه اھم تا خرخر وو زیپش ندمگردوبر و یخھ ی کاپشنم
قط .مردمی کھ ف آزارم میدهنم چرا اما نگاه کنجکاو مردم روی صورتم ونمید

  ...فراموش کردن شونوبرای دیگران و خود قضاوت میکنند و فقط حکم میدن
. منبفھ نن،نمیخوانون بدآخ کھ از این مردم چقدر رنج میکشم.مردمی کھ نمیخوا

  مردمی کھ اصال مایھ ی دل خوشی نیستند.
! مردمی کھ از ترس یزاشونمردمی کھ بھ ھم بی اعتمادن حتی بھ نزدیکترین عز

  .میگیرن  DNAن تست بچھ ھاشون از وخیانت ھمسراش
. نھ ایمان و هندار ومعنای قدیم  یھیچ ھسالھاست کھ ھمھ چیز عوض شده.دیگ انگار

. ھرچند کھ   ناز نو نوشت ھا رو  انگار واژه نامھو نھ ھوس،اصالنھ کفر،نھ عشق 
  ا اصال عجیب نیست.این چیز ھم میشدر زمانھ ای کھ ھمھ چیز بھ رختخواب خت

.و فقط ھجیب نیست کھ ھیچ خیلی ھم عادیھیچ چیز عجیب نیست.ع گھراستش دی
لی وز درگیر این معادالت ساده میشن. آدما این روزا دیگر خیمن ھن مثلدیوانھ ھایی 

ا ناوشکن وساقیانواسھ پیشرفت کردن ،اتم میشکافن،ماھواره بھ فضا پرتاب میکنن ،
وقتی برای  ھکھ دیگ ھ، خوب طبیعیمیکنن ھسازند و ھزار کار شگفت انگیز دیگمی

بچھ سوختن  نھ زنده زندهچطور میتو ھدیگ .ای قدیمی و بی معنی ندارنچیز  این
صال بھ مردم چھ ربطی ا ھمھم باش نفتی مدرسھ ی ابتدایی پیرانشھر با بخاری ھای
  ؟مردم بیکارن ھاصال مگ ده سال پیش گازکشی شده بود! اونجاکھ  هدار

معصوم و یخ زدن  بچھ ھایجزغالھ شدن  ر ازمھمت ا ھزار کارنھ،مردم این روز
مردم این روزا ھزاران  ،دارن. خوب حق دارن زاغھ نشینان جنوب شھر از سرما

ھمین چیز  ھای مثل من تمام فکر و ذکرش میش نھواما آدم دیو رنفکر بزرگتر دا
ھ خاطر زورگیری اعدام یک آدم ب ھھای بی معنی و بی اھمیت ،اصال چطور میتون

  ؟ھبرای کسی مھم باش
تنھا برای لحظھ ای لحظھ ای و  نودیوانگیی کھ  م ھنھ اینا ھمھ از عوارض دیوانگی

.چقدر آزار دھنده است  ذارهال این جامعھ نمیاین شھر آسوده از خی م مردمومثل تم
ھم بھ عاقل  وتکھ خود یند و از طرفی نمیتوابر نمی توقتی ھیچ کاری ھم از دست

  ی!بودن بزن
عاقل بود و ھیچ  ھلیون نفر ثابت کردن کھ میشیاین چند م ھر چند کھ !ھمیش ھمگآه،

  چیز ندید و نفھمید و نگفت...
ن وعیت خیاببھ سیل جم ون علوی خودموو از خیاب میدمو ادامھ مدر ھیمن افکار راھ

ھ ی رفتن و غدغآسوده از د مو من دلشون میخوادفردوسی میسپارم تا برن ھر جا کھ 
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بیرون میکشم و رھا میشوم از زمزمھ ی  وم از جیبم ھنسفری ھمراھمورسیدن آر
رویی کھ  پیاده نامفھوم این جمعیت و با خودم خلوتی میسازم از افکار و موسیقی و

  ...همی نداروانگار تم
دوباره  و دوباره مقابل کوچھ علوی ایستادمو دوساعت بعد چشم باز میکنم و میبینم 

  م با افسردگی.اخستگی تو ھ،ی ادن حس ھمیشگی سراغم میوھم
م و فرار کنم نم تا دوباره گرم شوداخل مغازه میچپ وباال میکشم و خودم وکرکره ر

  م زده...از سرمای این شھر مات
نده.پس با تاب ورق نخورده و یک کتاب نیم خوندم و یک دنیا کوو باز دوباره من م

ندن و باز چند صفحھ ای بیشتر م بھ خوستو نش رفتمولعی تمام سراغ کتاب دیشب 
ا کتاب ون بینسرگرد کھ بودنی ومرد جو ،کھ  در مغازه باز شد  بودمجلو نرفتھ 

 وبرای ھمین کتابدوست ندارم، وو  دیگراند .اصال کتاب خوندن جلیسرک میکش
  م.ستنش ی مردابھ تماش و مشتوارونھ روی میز گذا
از  ور "صد سال تنھایی "، اول دمیخوا یچ ستنوو نمید بودمرد انگار سر در گم 

 ود کتابااما ھمین کھ نگاھش بھ قیمت پشت جلد افت ،دیبیرون کش کتابا ھ یسبین قف
  کتاب جیبی ندارین؟ :پرسید رو بھ من  شت وباالی قفسھ گذا ن جاوھم

  کتاب جیبی!کردم:با تعجب تکرار 
  بلھ کتاب جیبی! -
قت بود کسی سراغ کتاب ھای جیبی ببخشید تعجب کردم چون خیلی و ، بلھ -

 ،روی قفسھ ی کنار ویترین چند تایی ھست. جا ونھم نمیگرفت، ور
 اول این کھ ! ،آخھ میدونین این کتابھای جیبی دو تا خوبی دارن ممنون -

 .نوندوم و از ھمھ مھم تر این کھ ارز ھمیشھ ھمراھمن و
ھزار تومن  ٣٠- ٢٠ی ھمھ ای خوب معمول،وقتی کتاب بیچاره راست میگفت

  .ھزار تومنی جیبی عجیب می ارزن ٢ کتاب ھای ،قیمت دارن
 تا پنج تا باالخره گشتمی  واسی تمام البالی تک تک کتاب ھا رمرد با وسو

  گذاشت .روی میز نتخاب کرد و کتاب  ا
  چقدر تقدیم کنم -
 قابلی نداره! -
 خواھش میکنم -
 ده تومن -
 نگفتم بھ صرفھ تره -
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  و مرد خدا حافظی کرد و رفت. و با ھم خندیدیم
  ندن کتاب .و دوباره نشستم بھ خو

  گذشتھ بود ! ١٠، ساعت از  سر کھ بلند کردم متوجھ تاریکی ھوا شدم
م کنم کھ فراھ وساط چایی شبانھ و شامرفتم تا بنھ ودار خگذاشتم و بھ آب وکتاب

  !  ای زنانھ ای صدا زد:ببخشیددوباره صد
،  نیستگار امروز قسمت چای خوردن ما انر کنان با خودم میگم:غرغب زیر ل

  !زد، کھ ناگھان خشکم  اومدمنھ بیرون وبی حوصلھ از آبدار خ
  !  بودن دختر دیشب وھم

پس تمام واقعا دزد بود کھ برنمیگشت. ھاگ نسرش فریاد بکشم !اما او استم میخو
   سعیمو بھ کار بردم تا عادی رفتار کنم .

 سالم -
 سالم -
 فکر نمیکردم بازم ببینمتون. -
 متاسفم! -
 برای چی؟برای برگشتنتون یا برای ماجرای دیشب! -
 ھر دو،من مجبور بودم. -
 متوجھم ،اما چرا برگشتین؟ -
 میخوام کمکم کنید -
 یعنی دخل امروزمم ! -
 ب مجبور بودم.گفتم کھ ،دیش -
 پس چی میخواین؟ -
 .کمک -
 ؟چھ کمکی -
 یکی منو امروز پرت کرد جلو مترو -

بھ مرتب   وخودم خنده ای عصبی کردم و برای این کھ متوجھ عصبانیتم نشھ
ھنوزم زنده کھ  ین: پس شانس آوردگفتمو  کردمای قفسھ ھا مشغول کردن کتاب

  .این
 نیستم! -

  .شد ناگھان با شنیدن این حرف مو بھ تنم راست
  : یعنی چی؟ االن یعنی مردین!پرسیدمبا حالتی تمسخر آمیز  گشتم وبر
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 بلھ! -
ن م اصال حوصلھ ی این مسخره بازیا رو ندارم،اگھ پولو آوردین بدیوخان -

 دین!اوماگر ھم کھ نھ،نوش جونتون خوش 
 م ندارم.ھاپولی ھمر نھ -

مغازه  تا از رداشتمت دخترک خیز بمسبھ   رفتھ باشھ در ناگھان مثل فنری کھ
  !!!ا کشیدخودشو داخل قفسھ ی کتابنش کنم اما دخترک یک گام بھ عقب بیرو

 زده  .از ترس خشکمبود ایستاده  اقفسھ ی کتاب وسطدر  درست ند اوباورم نمیش
کنان و کنار گوشم زمزمھ  کشیدھ بیرون سقف تو از خودشو موو دختر آر بود

  :گفتم کھ مردم.گفت
و  کردمبھ اتاقک باال فرار  ھکمان در رفتھ باش ری کھ از چلھ یو من مثل تی
 :ایستاد و گفتم و روبرو مداواز پلھ ھا باال  بھ آرومی نمو او خزیدمروی تخت 
دم،و االن بھ کمکتون نیاز دارم،یکی منو پرت کرد جلو مترو باید رببینین من م

  گیرش بیارم.
گرفتم،تو  *این امکان نداره ،روح وجود نداره ،من،من حتمی اسکیزوفرنی -

 فقط زاییده ی تصورات منی.
ن کمک کنی و تا باید بھ م توشیربرنج واسھ من فرقی نمیکنھ  ببینین فرنی یا -

 بر نمیدارم. دست از سرت کمکم نکنی
 چرا من؟ -
 چون عاشقتم -
 واقعا! -
کس کھ رفتم متوجھ من ھر قربونم بری، معلومھ  کھ نھ،چون از ظھر سراغ  -

 کھ منو میتونھ ببینھ. ھستی تنھا کسی توو نشده 
 آخھ چطور ممکنھ؟  -
 یدونم!من -
 اینجا روح دیگھ ای ھم ھست؟ -
 روح کھ نھ ولی... -

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

 در حواس میکند و  اسکیزوفرنی:بیماریی روانی با علتی ناشناختھ کھ افراد را دچار توھم
این اوھام میتواند یک یا چند حس را درگیر کند.(در گذشتھ این بیماری را بھ عنوان جن 

 زدگی میشناختند)
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 ولی چی؟ -
 ھیچی ولش کن -
 نھ تو رو خدا بگو -
 یھ جن کنارت نشستھ! -
 کجا؟ -
 سمت راستت. -

 کمال تعجببسم هللا .با  نبھ دم گرفت کردمو شروع  پریدممثل فنر از روی تخت 
  .هقاه قاه بھ ریش بنده میخند همیبینم روح محترم دار

 بھ چی میخندی؟ -
ھیچی میخواستم ببینم منجی ما چقدر شجاعھ دیدم ھمھ رو برق میگیره ما  -

 رو ننھ ی ادیسون!
 ننھ ی ادیسون! -
 ولش کن بابا تو خیلی شستھ رفتھ ای! -
 منظورت چیھ؟ -
 منظوری نداشتم . -
 ح ما رو دس میندازه!ببین کار ما بھ کجا رسیده کھ یک رو -
 مگھ روح چشھ؟ -
 ھیچی ،فقط اگھ منم نادیدت بگیرم! -
 نمیگیری -
 چرا میگیرم -
 دست از سرت برنمیدارم ! -
 مثال چھ کار میتونی بکنی؟ -
 امتحانش مجانیھ. -
 واقعا؟ -
 لھب -
 پس من تخت میخوابم ببینم چی کار میتونی بکنی -
 درو نمیبندی؟ -
 مگھ با وجود یک روح واسھ آدم حواس میمونھ. -

میبندم و برمیگردم باال تا  وپایین میکشم و در ر وو از پلھ ھا پایین میدوم و کرکره ر
  بخوابم.
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  !ھمحترم شروع بھ فریاد کشیدن میکن م کھ روحاشتذن وھنوز سرم
 چی شده؟ -
 قرار بود کھ منو نادیده بگیری! -
 اما با این سرو صدا نمیتونم بخوابم -
 خواد میکنم !بھ من چھ!من یھ روحم و ھر کار کھ دلم ب -
 ببین روح محترم من باید بخوابم -
 روح محترم باباتھ اسم من مرجانھ! -
 باشھ مرجان خانوم بذار بخوابم. -
 نوچ -
 چرا؟ -
 بگو غلط کردم! -

م میذارم اما بازم فایده روی سر ومرجان میکنم و متکا ر و بھیت پشتمبا عصبان
ھا و تن ھبیش از پیش در چاھسار گوشم میپیچش با وضوحی و صدا های ندار

  :شدمبعد بھ ناچار تسلیم  چند ساعت
 باشھ باشھ غلط کردم. -
 بیفتھ نآقا زشتھ کھ این جوری بھ غلط کردبرای یک واقعا؟ -
ھم گذشتھ ،االنھ کھ آفتاب در  ٣سر جدت بذار بخوابم،ببین ساعت از  رو تو -

 بیاد.
 اما من از تنھایی میترسم. -
چھ بالیی سرش بیاد کھ تو  آی کیو تو مردی ،وقتی آدم میمیمره دیگھ ممکنھ -

 ازش میترسی؟
 نمیدونم ولی میترسم  -
ببین یعنی خدا گشتھ گشتھ گشتھ بی شعور ترین روح تاریخ بشریتو سراغ  -

 من فرستاده! آخھ مگھ نمیخوای قاتلتو بگیرم؟
 ...چرا -
برای این کار باید بذاری بخوابم وگرنھ قاتل بی قاتل،راستی اگھ قاتلت گیر  -

 نیاد چیکار میشی
 یھیچ -
 پس مرض داری؟میخوای گیرش بیاری کھ چی بشھ؟بکشیش؟ -
 نم!ونھ،مگھ دیو -
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 پس چی؟ -
 فقط میخوام بدونم کی چنین بالیی سرم آورده -
میدونی گاھی واژه ھا بیانگر احساس نیستن اما فکر کن تفنگ روی شقیقت  -

نده ی ذھنی نظریھ ی شکست بعد وگذاشتن و وادارت میکنن بھ یک عقبم
 ح بدی.زمان انیشتینو توضی

 نقدر بده!ویعنی ا -
 بد مال یک لحظشھ. -
 حاال بذار بخوابم. -
 باشھ بخواب ولی من عقب مونده نیستم! -
  خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
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آواز باالخره ھر طوری کھ بود اجازه داد چند ساعتی بخوابم و با طلوع خورشید دوباره بنا کرد بھ 
  خواندن و سرو صدا.

 باز چی شده؟ -
 صبح شده تنبل پا نمیشی؟ -

با حالت گریھ و التماس گفتم: آخھ ھنوز کلھ پزی ھام باز نکردن بذار بخوابم خیر سرم اینجا کتاب 
  فروشیھ!

 کسی واسھ کتابای بنجلت نمیگھ،پاشو ببینیم از کجا میشھ قاتلمو گیر بیاریم. -
 قاتلت کلھ پزی داره؟ -
 نمیدونم! -
 بیدارن.پس بذار بخوابم چون االن فقط کلھ پزیا  -
 نھ خیرم،االن کارمندا،کارگرا،راننده ھا ،نونواییا،دکترا،پرستارا... -

گش در حق بشریت زوحرفشو بریدمو گفتم: ببین کسی کھ تو رو کشتھ بھ مناسبت این خدمت ب
  االن بھ خودش استراحت میده و میگیره تخت میخوابھ.

 خوب کاری کرده منو کشتھ. یعنی منظورت اینھ کھ -
 نقدر روی اعصاب!یاگھ نمیکشت خودم میکشتمت ،روحم ا -
 خوب اگھ اون منو نمیکشت ،منم روح نمیشدم و االنم اینجا نبودم. -

ناگھان یاد دخل خالیم افتادم و از روی تخت بلند شدم و با عصبانیت پرسیدم:راستی چرا دخلمو 
  زدی؟
 نزدم، بدون اجازه قرض گرفتم! -
 چیھ؟  فرقش -
 وقتی دخلو میزنن دیگھ برنمیگردونن اما من میخواستم برگردونم . -
 کی؟ -
 وقتی پولدار شدم،البتھ دیگھ وقت نشد شرمنده. -

آستین داشت مثل آب در ھاون در ک جواب حاضر و آماده حرف زدن با این موجود کھ ھمیشھ ی
انھ شدم یا این کھ اون واقعا یک کوفتن بود برای ھمین لباس پوشیدم و بیرون زدم تا ببینم واقعا دیو

روحھ . اما قسمت وحشتناک ماجرا این بود کھ ھر جا میرفتم این روح محترم ھم شانھ بھ شانھ ی 
  من می آمد.

 میشھ خواھش کنم برگردی کتابفروشی تا منم بھ کارم برسم؟ -
 نوچ -
 چرا؟ -
 چون حوصلم سر میره! -
 مگھ روحام حوصلھ دارن؟ -
 وری حوصلھ دارن.پ ن پ ،فقط کتابفروشای پیز -
 قب حرف زدنت باشامر -
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ببین حقیقت تلخھ اما باید بدونی کھ تو یک آدم بد بختی کھ از ترس مردم خودتو توی اون  -
 کتابفروشی حبس کردی تا حدی کھ دیگھ خودتم مثل کتابات تارعنکبوت بستی!

 مجبور نیستم جوابتو بدم -
 با منھببین ھیچ جوابی نداری کھ بدی ، چون خودتم میدونی حق  -
 چرا دارم اما دوست ندارم وسط خیابون با یک توھم یک دنده بحث کنم -
 توھم خودتی و ھفت جدو آبادت -
 حاال -
 حاال و کوفت،ھنوز نفھمیدی  من واقعیم -

ادامھ ی بحث با این خیال یک دنده فایده ای جز انگشت نما کردنم میان مردم نداشت پس تنھا 
کھ خودش ی دربست بھ مقصد مطب روانشناس قدیمیم سکوت کردم و در اولین خیابان یک تاکس

  گرفتم.،ھم چندان سالم تر از من نبود
طی العرض  نمیدانست و مثل  اما خوب بر خالف آنچھ در فیلم ھا دیده بودم این روح محترم ما ھم

یک مسافر عادی در صندلی عقب تاکسی با ما ھمسفر شد. جالب اینجا بود ،روحی کھ در قفسھ ی 
فرو میرفت در میان صندلی عقب تاکسی فرو نمیرفت و از کف ماشین نقش بر زمین  کتاب من

  و این ھم البد از شانس بد من بود کھ باید میماند و تا مقصد روی اعصاب من رژه میرفت.نمیشد!
و چرندیات این روح محترم یک طرف ،قصھ ھای تکراری دیسک و صفحھ کالج راننده تاکسی 

 کھ ای دیوانھ وار رادیو ھم یک طرف دیگر. خالصھ میتوانید تصور کنیدھم ھمان طرف ،فریاد ھ
طور دستگیره ی در را پنجھ میکشیدم حالی داشتم و چھ  در میان حجمھ ی بیرحمانھ ی این سھ چھ

  عی میکردم با لیخندی احمقانھ رضایت راننده را جلب کنم.و س
 اما خوشبختانھ ھر طور کھ بود باالخره رسیدیم.

جمعیت سالمت زده ی کشور عزیزمان ایران، خوبی چنین مطب ھایی  انھ بھ لطفوخوشبخت
جمعیت قلیل مراجعھ کنندگانش است و درنتیجھ داشتن وقت آزاد ھمیشگی برای امثال من کھ اصال 

یک بیمار بد حال تر ا با این وجود باز ھم ام .ندحوصلھ ی وقت گرفتن و انتظار طوالنی را ندار
ی در حدود نیم ساعت با دکتر کلنجار میرفت کھ بھ او بفھماند پیغمبری است نو از من بود کھ چیز

ور کھ میخواھد جامعھ ی بشری را نجات دھد. اما از شانس من بد بخت ھیچ یک از این دو ظھ
قانع نمیشدند و تنھا فریاد پشت فریاد بود کھ از اتاق بیرون می آمد و شاید اگر نمیدانستم کجا ھستم 

بھ نظاره نشستھ ام اما ھر چھ کھ بود با ھمان  سطودم در مجلس بحث افالطون و ارگمان میکر
  چی)بحث بھ پایان رسید و مرد مراجع با داد و فریاد از اتاق بیرون آمد . ینتیجھ ی معلوم (ھ

با شوقی وصف ناشدنی از جایم بلند شدم کھ بھ اتاق دکتر بروم اما منشی مانعم شد و من را بھ 
خودم برگرداند و گفت کھ چند لحظھ ی دیگر صدایم میکند و خودش ھم بھ داخل روی صندلی 

اتاق رفت.روح مذکور ھم طوری کھ انگار کفگیر حرفھایش بھ تھ دیگ خورده باشد روبروی من 
  فیس تو فیس نشستھ بود و با نگاھی بی حالت بھ من چشم دوختھ بود.

یا روح در ھر صورت از این نگاه آزاری بھ من نگاھش آزارم نمیداد؛ھر چھ کھ بود میدانستم وھم 
نمیرساند و نگاھش از آن نگاه ھای سرد و بی روح مردم نیست کھ پشتش ھزار نقشھ و فکر و... 

  پنھان است.
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دقیقھ ھم گذشت اما خبری نشد کھ  ١٠دقیقھ و اثری از خانم منشی نبود کھ نبود، ۵چند لحظھ شد 
دست تنھا در اتاق دچار و دکتر میشدم کھ مبادا یک وقت خانم منشی نشد ،کم کم داشتم نگران 

شده باشند.ناگفتھ نماند کھ افکار پلید ھم قلقلکم میداد و از آنجایی کھ ما ایرانی ھا در حادثھ ای 
ی داریم فکری بھ خاطرم النجھت کشف جرم و فضولی ھایی کھ اصال بھ ما مربوط نمیشود ید طو

  رسید:
 نی؟مرجان یھ لطفی در حقم میک -
 نوچ -
 خواھش میکنم! -
 نوچ -
 چ بزن.وبیا و ھمین یھ بارو جرفی بھ جز ن -
 نھ! -
 منظورم کھ این نیست! -
 منظورت چیھ؟ -
 غلط کردم ولش کن.اصال درستم نیست.ھیچی بی خیال، -

  و وانمود کردم کھ بی خیال ماجرا شده ام اما لحظھ ای نگذشت کھ
 خوب حاال چی میخواستی؟ -
نمیشھ،من نگران حال دکترم ،میشھ بری تو اتاق  وت ببین تو روحی و ھیچ کس متوجھ -

 ببینی این ھمھ وقت اون تو چھ خبره!
،لبخند موزیانھ ای زد و بلند شد و بھ  ق شرارتی در چشم ھایش افتاده باشھناگھان انگار کھ بر

  سمت در رفت و از در عبور کرد.
  مد بازگشت و مقابلم نشست.دقایقی بعد با حالتی خشک و رسمی ، و با نوع راه رفتن مانکن ھای 

  نھ پرسیدم: خوب چھ خبر بود اون تو!ابا ذوقی کودک
 اوا،خاک بھ سرم ،خجالتم خوب چیزیھ -

ناگھان طوری کھ انگار پارچ آب یخ را روی سرم خالی کرده باشند دست و پایم را جمع کردم .ھر 
دستم  دست کم ماجرا بھنطفھ خفھ شده بود اما کانھ ام بدون کوچکترین ترحمی درچند کھ ذوق کود

  .آمده بود کھ از چھ قراره
  بلند شدم وبھ سمت درب خروجی راه افتادم.

 کجا؟ -
 قبرستون -

ھنوز بھ در نرسیده بودم کھ منشی از اتاق دکتر بیرون آمد و ھمان طور کھ مقنعھ اش را درست 
  میکرد گفت،کجا تشریف میبرین دکتر منتظرتونن.

بھ دکتر دیگر و گذراندن ماجرای مشابھی را نداشتم ،برگشتم  از آنجایی کھ اصال حوصلھ ی رفتن
  و وارد اتاق دکتر شدم.

سالھ کھ انگار از بدو تولد سرش بھ مو حساسیت داشتھ .بیچاره دکمھ ھای  ۴٠،۵٠دکتر مردی بود 
  ! دنیای بزرگ ھر کسی دل خوشی دارهپیراھنش را ھم جا بجا بستھ بود اما خوب در این 
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عالقھ و استعدادش میعی ،و یک نفر ھم ستیو جابز ،یک نفر میشود پرفسور سیک نفر میشود ا
  میشود مثل ھمین دکتر خودمان!

تنھا با اشاره ی دست پشت میز بزرگی کھ انگار از پشت آن احساس خدایی میکرد نشستھ بود و 
  ت:نشستم را نشانم داد و سپس با صدای گرفتھ و خش دار گف کھ باید روی آن می جای صندلی

  چی شده جوان؟
راستش قصھ ی عجیبی برام پیش اومده کھ میترسم اگھ براتون تعریف کنم نذارین از این  -

 نھ خونھ.بیرون برم و یھ راست ببرینم دیوو اتاق
 خدا نکنھ بگو ببنم چی شده! -
 فکر میکنم اسکیزو فرنی گرفتم. -
 چی باعث شده بھ این نتیجھ برسی؟ -

تعریف کردم.دکتر گاه ناباورانھ و گاه با پوزخندی حرفھایم را  و ماجرا را از سیر تا پیاز برایش
  پیگیری میکرد و مثل بز سرش را تکان میداد و چیز ھایی روی کاغذ مینوشت.

یا بھ قول خودت  خوب راستشو بخوای قصھ ی عجیبیھ اما من نمیگم شما زده بھ سرت -
رضی میشھ کھ با دارو باعث چنین عوا گاھی فشار بیش از حد اما  اسکیزو فرنی گرفتی

 ھای آرامش بخش خوب میشھ.
 اما دکتر من ھنوز شک دارم کھ مرجان خیالی باشھ! -
 ببین پسرم مگھ نمیگی ماجرا مال دیروزه؟ -
 خوب پس باید امروز تو روزنامھ ھا در موردش مینوشتن ،مگھ نھ؟ -
 راس میگین چرا بھ فکر خودم نرسیده بود؟ -
 وزو دارم.حاال ببین من اینجا روزنامھ ی امر -

و از کشو میزش روزنامھ ای را بیرون آورد و ادامھ داد:پس اگھ تو صفحھ ی حوادث این 
  روزنامھ ننوشتھ باشھ یعنی دیروز چنین اتفاقی نیفتاده!

ناگفتھ نماند کھ در تمام این مدت مرجان با چھره ای حق بھ جانب دست بھ سینھ پشت سر آقای 
ھایی در می ادار انگشتش را در ھوا تکان میداد و نشانھ ی تمسخبود و تنھا گاھی بھ دکتر ایستاده 

  آورد.
کھ با صدای  گشت دکتر ھمین طور در میان صفحھ ھای روزنامھ بھ دنبال صفحھ ی حوادث می

  بلندی گفت:اینھا پیداش کردم اینم صفحھ ی حوادث ،حاال من تیتراشو برات میخونم ...
  حھ ی روزنامھ خیره ماند.و کم کم صدایش در گلو خفھ شد و بھ صف

  با نگاھی آشفتھ بھ من خیره شد و با صدایی لرزان و ناباورانھ گفت:این امکان نداره! و ناگھان
راستش از فھمیدن این موضوع چندان متعجب نشدم و از فھمیدن این موضوع کھ ال اقل دیوانھ 

یرین عقل کھ ھر چند ش نیستم کلی ھم خوشحال شدم.حاال فقط یک مشکل داشتم ،و آن ھم یک روح
مار روانی بودن زیر دست چنین دکتر ھایی یردی بود اما بی شک بھتر از بموجب اعصاب خ

  است.
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دای مرجان بانو بود کھ برای دقایقی سکوت اتاق را فرا گرفتھ بود و تنھای صدای موجود ص
ابل حس نبود و د کھ آن ھم از آنجایی کھ توسط دیگران قن بھ من و دکتر بووری گفتمشغول دری 

  نیازی بھ توجھ نداشت میتوان اتاق  را در سکوت محض تصور کرد.
  اما ناگھان دکتر طوری کھ انگار از فکری عمیق بیرون پریده باشد با ترس پرسید:

  ؟بینیش االن می
 بلھ -
 کجاست؟ -
 کنارتون -

بروسلی ن و سال چنان از روی میز بھ آن بزرگی پرید کھ انگار سالھا شاگرد و دکتر با آن س
بوده،و پس از پرش متحیر کننده مثل بچھ ھا بھ سمت من حملھ کرد و پشت من پناه گرفت.ناگھان 

  مثل بمبی از خنده منفجر شدم!
  تازه آن موقع بود کھ علت خنده ی آن شب مرجان را می فھمیدم.

دادن ون دکتر کھ نمیتوانست علت خنده ی مرا درک کند با این تصور کھ او را دست انداختھ ام بد
  .این جانب را با تیپا از مطبش بیرون راند فرصتی حتی برای توضیح

  
  . قیقتی است کھ بھ کمک من نیاز دارهمیدانستم مرجان ح کم دیگردست م از مطب کھ بیرون آمد
مک میخواست و من با او بد با حسی پر از گناه نسبت بھ کسی کھ از من ک و در سراشیبی خیابان

  وشادوش مرجان بھ راه افتادم.رده بودم درفتار ک
  بی مقدمھ پراندم:

 ببخش کھ باورت نکردم! -
حتمی  .من از دیشب چی دارم میگم ساعت خواب،و مرجان با ھمان شور و شوق ھمیشگی گفت: 

  شنیدی تا باورت بشھ! نھ میباید از زبون این دکتر دیوو
 ببخشید -
 اشکال نداره ،حاال میخوای چی کار کنی؟ -
 نمیدونم! -
 بعضیا نھ! مرجان چھ جوریھ تو از بعضی چیزا رد میشی و ازراستی  -
 چیزایی کھ میخوام رد میشم و از تو چیزایی کھ نمیخوام رد نمیشم! سادست،از -
 راس میگی چرا بھ ذھن خودم نرسید! -
 .چون تو خنگی -
 !دستت درد نکنھ -
 نوش جان!اشت،قابل ند -
 باز رو بھ روت دادم پر رو شدی! -
 .بخشم  نمیحاال کھ اینجوری شد اصال -
 خیلی خوب باشھ من تسلیم! -
 حاال شد. -

www.takbook.com



روز با یک روح... ھفت پیام بخشعلی  

 

Payam_bakhshali@yahoo.com 
23 

  و با شنیدن این حرف لبخندی از روی رضایت چھره ی معصومش را در بر گرفت.
 ؛بچگانھ ای داشت ،مثل بچھ ھا زود جوش می آورد و زود قھر میکرد و زود میبخشید ھایحاالت

خواست بداند  تنھا می داشت وقصد قصاصی ن ،حتی برای قاتلش ھم ...بی کینھ و آزاد و رھا
  قاتلش کیست.

در کنار چنین موجود پاک و رئوفی احساس گناه و پلشتی میکردم. حس بدی بود،درست مثل حس 
و تنھا   و بی دلیل، اما بود و آزارم میدادترس ھا و استرس ھای کودکی، حسی کھ بی منطق بود 

  لبخند ھای معصومانھ ی مرجان آرامم میکرد.
شتر از مطب دور نشده بودیم کھ ناگھان مرجان جیغی از سر خوشحالی کشید و ھنوز چند قدمی بی

کردیم گفت: وای من خیلی اینجا میومدم، میای  با اشاره بھ کافی شاپی کھ از مقابل آن عبور می
  بریم یھ قھوه بخوریم؟

 ه!رخو آخھ مگھ روحم قھوه می -
 دیگھ!!! خسیس نباش میده،خواھش میکنم بیا بریم، خوره اما کیف نمی -

  و تنھا برای اثبات دست و دل بازی دعوت مرجان را بھ حساب خودم قبول کردم .
و مرجان قبل از من در انتھای سالن ،پشت میز کنار پنجره نشستھ بود و کافی شاپ بزرگی بود 

من ھم از سر ناچاری آنجا نشستم.ھر چند کھ جای دنجی بود و کمتر بھ چشم می آمدم اما باز ھم 
  نجره بودن آزارم میداد.کنار پ
 چیھ چرا عصبی ھستی؟ -
 یم اونور بشینیم؟میشھ بر -
 مگھ اینجا چشھ؟ -
 اینجا چیزیش نیست اما اونجا بھتره -
 چرا؟ -
 کنار پنجره بودن معضبم میکنھ. -
میتونیم ببینیم.من  ھ رد میشن ،مردمی ھم ک،تازه  ؟خوب واسھ چی،مگھ پنجره چشھ -

 برم. ھمیشھ از تماشای مردم لذت می
 ا من از دیده شدن بدم میاد،نگاه ھای مردم آزارم میده.ام -
 بگیرن؟ امضا ازت استار، میترسی بشناسنت بیان چیھ، سوپر -
 نھ مسئلھ شناختن نیست ،نگاه مردم آزارم میده. -
 خوب بیا اینم پنجره! -

ود لکھ ای بر روی آن نببھ پنجره کھ نگاه کردم،مات و مبھوت ماندم،پنجره ای کھ تا االن اثری از 
شد سایھ ی مردمی کھ از پشت شیشھ عبور  غرق در بخار شده بود ،طوری کھ دیگر حتی نمی

  میکنند را دید.
 چھ طوری این کارو کردی؟ -
 .بھ سختی -
 منطقیھ! -
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و با ورود گارسون ھر دو سکوت کردیم،در کمال تعجب ،گارسون رو بھ مرجان کردو پرسید چی 
  دارین خانم؟  میل

 .واسھ من یھ اسپرسو لطفا -
  و من ھم با این حساب کھ حاال گارسن سفارش من را میخواھد گفتم :واسھ منم یھ فنجون ترک

  رفت! و و گارسن  بدون توجھ بھ من راھش را کشید
 این چرا اینجوری کرد؟ -

  ندیدت!و مرجان با پوزخندی شانھ ھایش را باال انداخت و گفت : البد 
  بود؟یعنی چی ، آھا ، این کھ تو رو دید خودش روح  -
 آره دیگھ. -
 تو کھ دیروز مردی از کجا فھمیدی کھ اینجا بھ روحام سرویس میده؟ -
سرویسو خوب اومدی! ما روحا خیلیامون بالفاصلھ بعد از مرگ بھ اون دنیا نمیریم بلکھ  -

ھر کدوم بھ واسطھ ی کاری کھ داریم یھ مدتی روی زمین میمونیم،بعضیا تا قیامت و 
ت تا کی ولی خوب وقتی کھ روحا مثل آدما بخوان مدت بعضی ھام مثل من معلوم نیس

 زیادی یک جا بمونن واسھ خودشون تشکیالتی درست میکنن کھ بھشون سخت نگذره.
  واسھ ھمین تو بعضی جا ھا عالوه بر آدما روح ھا ھم کار میکنن.

 خوب مثال از کجا فھمیدی کھ اینجا روح ھا ھم کار میکنن؟ -
 رو تابلوش نوشتھ بود. -
 ببینم. بینم نمیتونم این جور چیزا رو ور من کھ تورو میپس چط -
 .بینی تو تا حدی کھ الزمھ می -
 یعنی چی؟ -
 یعنی دیدن رستوران روحا بھ دردت نمیخوره پس نمیبینی،یا سینما و بقیھ ی چیزا. -
 یعنی سینما و این جور چیزام دارین؟ -
جا ھا روح داره؟یا مثال  دیگھ . مثال دیدی میگن بعضی ایآره بابا ،سینما،ھتل و کلی چیز -

 غریب میفتھ؟ و بعضی جاھا اتفاقای عجیب
 آره،راستی واسھ چی اون جا ھا این طوریھ؟ -
ار میگی نھ،خوب معلومھ دیگھ این جا ھا ھمون جاھاییھ کھ روحام توش ک،میگم خنگی  -

 یا زندگی میکنن.
 !چقدر وحشتناک، وای خدای من  -
 ھیچم ترسناک نیست. -
 !ممکنھ کتابفروشی منم -

  و مرجان با لبخندی موزیانھ سرش را بھ معنای تایید تکان داد.
 ؟یعنی کتابفروشی منم مال روحاست -
 مال روحا کھ نھ... -
 یعنی چی؟ -
 سکتھ میکنی خونت میفتھ پای من. ینصفھ شب یخیال باز شب بی -
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 نھ بگو،تو رو خدا میخوام بدونم -
 تو مال جنا ھم ھست... فروشی کتاب -
 یا خدا -
 داریگفتم ظرفیتشو ن -

و مثل ھمیشھ در بد ترین موقع مطابق معمول گارسون ھا ،یک ھیکل پشمالو کنارم ظاھر شد و از 
ام در شک بودم با دیدن این ھیکل بزرگ و پشمالو فریادی  فروشیت کتابیآنجایی کھ از واقع

  کشیدم کھ تمام کافی شاپ را متوجھ خودم کردم.
 چیزی شده آقا،حالتون خوبھ؟ -
 افل گیر شدم.بودم یھ دفعھ غ ببخشید ، تو فکر -
 آخھ داشتین با خودتون جرف میزدین! -
 من بلند بلند فکر میکنم  -
 بھ ھر حال ببخشید کھ مزاحمتون شدم،چی میل دارین براتون بیارم؟ -
 یھ لیوان آب! -
 ھمین االن -

و مطابق معمول مرجان بھ حال خراب من ریسھ میرفت و مشت روی میز میکوبید و من تنھا 
در دست کنارم  ینره غول پشمالو با آب معدن بھ او نگاه میکردم کھ دوباره آن تمات و مبھو

  ظاھر شد!
 خواستھ بودین. کھ بفرمایید آبی -

  و بطری آب معدنی را روی میز گذاشت و رفت.
 یعنی واقعا کتاب فروشی من جن زدست؟ -
 آره خوب -
 چھ جوری میشھ از شرشون خالص شد؟ -
 سب وحشی آمازونی قاطی کنی و بکوبی تا برن!ن اباید موی بچھ ی نابالغو با پھ -
 واقعا -
 معلومھ کھ نھ! اونا اونجا کاسبیشونو میکنن بھ تو ھم ھیچ کاری ندارن -
 یعنی اونام اونجا کتابفروشی دارن؟ -
 آره  -
 م کتاب میخونن؟ھ یعنی جنا -
 .بیشتر از آدما -
 .ھمینمون مونده بود جنا رو دستمون بزنن -
 آبا رو داری میریزی رو زمین! -
 چی؟ -
 آبا رو داری میزیری رو زمین! -

بھ تمام میز و متعلقاتش. سریع چند تا دستمال برداشتم و روی میز رو  ای داد بی داد، گند زدم
  خشک کردم و برای جلو گیری از آبرو ریزی بیشتر زدم بیرون .

www.takbook.com



روز با یک روح... ھفت پیام بخشعلی  

 

Payam_bakhshali@yahoo.com 
26 

ی دیگھ بھتر از این نمیشد تا دیروز فکر میکردم خوشبخت ترین آدم روی زمینم و زندگی آروم
فھمیده بودم کھ کتابفروشیم یک  بماند،تازهسایھ بھ سایھ ھمراھم بود  کھ داشتم و حاال یک روح

  دیگھ از این بد تر امکان نداشت.(ال اقل تا اون لحظھ این طور فکر میکردم) مکان جن زدست.
ن دویدم و با دیدن ین ،فوری کنار خیابونداشتم برای ھم دیگھ تحمل ھیچ ماجرای دیگھ ای رو

اولین تاکسی خالی فریاد کشیدم دربست. و تاکسی کمی جلو تر ایستاد و در کمال تعجب مرجان 
زودتر از آن کھ من بھ تاکسی برسم سوار شده بود!ھر چند کھ او روح بود واین طور کھ از 

  شواھد معلوم بود ھر کاری ھم از دستش بر می آمد.
  راننده تاکسی:کجا میری؟

 فردوسی. -
 رسونمت.بشین سھ سوتھ می -

و باز راننده تاکسی شروع کرد از گرانی دیسک و صفحھ کالج و... نالیدن، و من ھم پر شده بودم 
 چیھ باز رفتی تو خودتاز خیال رھا شدن از شر این روح و آن جن ھا ،کھ مرجان گفت : 

 .با من حرف نزن -
  راننده : با منی؟

 من: نھ خیر قربان،با شما نیستم.
  ،روانشناس محرمھی چی ناراحتخوب بگو از مرجان :  

 راننده:اما اینجا کھ غیر از منو شما کسی نیست!
  مگھ تو روانشناسی؟من: 

 راننده:این کھ دیگھ روانشناسی نمیخواد.
 نھ ،ولی خوب خیلی دوست داشتم بشم اما نشدمرجان:

 پس با من حرف نزنمن: 
  راننده: مثل این کھ تو یھ چیزیت میشھ.

  فریم حرف میزنم.شما نیستم ، دارم با ھنس  تم کھ بامن: قربان گف
فری تو گوشت نیست.منو دس میندازی ، میگفتی،ولی واستا بینم تو کھ ھنس راننده:خوب از اول

  حالیت میکنم.
 ناراحتی از یھ چیزی آخھ تومرجان :

ی صحبت میکنم گوش سمت راستم را فشار دادم و گفتم: خفھ شو رفطوری کھ انگاردارم با ھنس
  خدا حافظ ، دیگم زنگ نزن.دیگھ.

زیر لب زمزمھ  و پایش را تا تھ روی پدال گاز فشار میداد بود  راننده کھ مصمم از تصمیم خود
اینجوری  جماعت خطی ی کنان میگفت:یھ خفھ شویی نشونت بدم تا دیگھ جرئت نکنی با راننده

  صحبت کنی.
 جناب من کھ با شما نبودم داشتم با موبایل صحبت میکردم. -
 م این جوری صحبت کنینم کھ دیگھ جرئت نکنی با موبایلوب یھ کاری میکخ -
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ھر چھ می کوشیدم کھ بھ او بفھمانم مخاطبم کس دیگری بوده مدام اوضاع بد تر از قبل  القصھ
ماندم کھ و آرام منتظر سرنوشت شوم این حقیرمیشد و دست آخر تسلیم از سرنوشت خود بی صدا 

  شھر ختم میشد.بھ زیر یکی از پل ھای این 
از صندوق عقب راننده کھ مثل گاوی وحشی از ماشین پیاده شد ،ھمین کھ رفت تا قفل فرمان را 

ئ ماشین بردارد در را باز کردم و پا گذاشتم بھ فرار اما ھنوز چند قدمی دور نشده بودم کھ یک شی
  سنگین محکم پشت گردنم نشست و بی ھوش نقش بر زمین شدم.

خونابھ و درد فرا گرفتھ  وآمدم کھ دیگر ھوا تاریک شده بود و سر تا پایم تنھا وقتی بھ ھوش
  را تماشا میکرد!ھای گل چھار زانو نشستھ بود و ممرجان ھم مثل بچھ بود.

 خودمیبم نمیشود پس بایدگیرم اما  دیدم از یک روح چیزی جز بد بختی نصخواستم از او کمک ب
را روی زمین گلی و خیس تا کنار جاده کشیدم ونیم  ھ امدست بھ کار میشدم،تن زخم خورده و کوفت

  .ن دادن روی زمین شروع کردم برای دست تکو خیز
وش انجام دادم اما آنقدر طول کشید کھ از شدت درد بی ھ درست یادم نمیاید چقدر این کار رو

  ھ.روی تخت بیمارستان دیدم ،با یک پای شکستھ و سر شکست شدم.وقتی چشم باز کردم خودمو
  و مرجان ھم مطابق معمول مثل آینھ ی دق روبروی من بھ دیوار تکیھ زده بود...

جا از شر جن ھا راحت بودم و میتونستم مده بود اما دست کم اینھر چند کھ این ھمھ بال بر سرم او
  نم...آسوده شب را بھ صبح برسو
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نھ اثری از  تنھا من بودم و یک تخت خالی کنارم. اتاق خالی بود و از خواب کھ بیدار شدم،
کھ   ھاییبھ خودم گفتم حتمی ھمھ ی چیزراحت کشیدم و  یمریض ھم اتاقیم بود و نھ مرجان. نفس

  م شده.وتم ھتوھم یا خواب و اصال ھر چیز دیگھ کھ بود حاال دیگ دیدم ،
 کندم و از تخت پایین اومدمتم از دس ودم نمی گنجیدم ،برای ھمین سرمواز خوشحالی در پوست خ

  و ھمھ جای اتاق سرک کشیدم اما نبود.
  با تمام دردی کھ وجودمو فراگرفتھ بود اما باز ھم حس خوبی داشتم، حس آزادی،آرامش ...

بوی آزادی روی تخت برگشتم و با آرامش روی تخت دراز کشیدم و ریھ ھامو از ھوایی مملو از 
کرار کردم. ردم و چند بار این کارو تعمیقی ریھ ھامو خالی ک امو بستم و با بازدمپر کردم و چش

ام آروم میشد کھ متوجھ سنگینی نگاھی روی خودم شدم،چشم کھ باز کردم . دیگھ کم کم داشت درد
بیچاره انگار تا بھ حال ندیده بود پرستار روبروی من در سردر اتاق ایستاده بود و منو نگاه میکرد.

ز ھوای سنگین بیمارستان با اون بوی مخصوص بھ خودش تا این اندازه کھ کسی تا این اندازه ا
  روح نبوده تا معنی آزادی رو بفھمھ! ھ روز تموم با یھلذت ببره! خوب حقم داشت تا بھ حال ی

 مثل این کھ حالتون خیلی خوبھ! -
 چرا بد باشھ؟روز بھ این خوبی،بیمارستان بھ این خوبی ،پرستار بھ این مھربونی! -

وارد اتاق شد و کنار تختم ایستاد و سرشو خم کرد و آروم  وار عقب عقب با چرخدستی دارو پرست
  گفت: مخدر زدی؟

 نھ،من حتی سیگارم نمیکشم. -
 معلومھ! -

در این شرایط ،کتک خورده و داغون چنین شاد  روبیچاره حق ھم داشت ،من ھم بودم کسی 
و ھم عوض کرده باشم گفتم:حاال خانوم برای ھمین کھ بحث میدیدم چنین فکری در موردش میکردم.

  پرستار چی برام اوردین؟
پرستار کمی با شک و تردید بھ حالت غیر عادی من نگاھی انداخت و گفت یک آمپول داری کھ 

  تو سرومت میزنم!
  ناگھان نگاھش بھ سروم کنده شدم افتاد و با عصبانیت گفت:اینو چرا کندی؟

 بودمیخواستم از تخت بیام پایین مزاحم  -
بیان ببینن چی بھ خوردت دادن کھ اینجوری  مھ حالت خیلی خرابھ ،میگم بچھ ھامعلو -

 وصل میکنم دیگھ نکنیش!باشھ؟شیرین میزنی،این سرومتم 
 چشم -

و دوباره یکی از رگھای سوراخ سوراخ دستم را نشانھ گرفت و سوزن را تا رسیدنش بھ استخوان 
  فرو کرد.

شتم تا پیدات ھ میگفت:تو اینجایی،کلی دنبالت گشم رسید کدر ھمین لحظھ!صدای آشنایی بھ گو
  کردم ،ھمھ ی این اتاقا مثل ھمن دو دقیقھ رفتم بیرون کھ گمت کردم...

  با شنیدن این صدا انگار تمام دنیا روی سرم خراب شد و نا خودآگاه بغضم ترکید.
نمیکشھ واسھ یھ سوزن مرد گنده ،خجالت پرستار کھ فکر کرد از درد سوزن او زار میزنم گفت: 

  سالھ سرم وصل میکنم صداش در نمیاد اونوقت... ۴چھ جوری زار میزنھ.من واسھ بچھ ی 
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  ر کنان با چرخدستی از اتاق خارج شد.غرغسری تکان داد و 
مرجان کھ کنار در مات مبھوت بھ این صحنھ چشم دوختھ بود با تعجب پرسید:یعنی انقدر درد 

  داشت.
 بود خیلی تلخ و درد ناک -
 مگھ بھت دارو ھم داد؟ -
 آره! -
 ؟تلخ بود -
 خیلی تلخ -
 خدا لعنتش کنھ -

  و من ھم زیر لب تکرار کردم،خدا لعنتت کنھ...!
 حاال زیاد خودتو لوس نکن پاشو بریم ببینیم میتونی این قاتلمو گیر بیاری -

  ھمچنان با ھمان گریھ ادامھ دادم: آخھ مگھ من پلیسم
 یعنی نمیخوای قاتلمو پیدا کنی؟ -
ھ این کھ نخوام،نمیتونم!آخھ تو این شھر دراندشت بدون ھیچ نشونھ ای من باید دنبال کی ن -

 بگردم!
 من یھ نشونھ دارم! -
 چی؟ -
 ھمیشھ قاتل بھ محل جنایت برمیگرده! -
بمیرم واسھ خودم کھ گیر تو افتادم!آخھ فیلمم کھ زیاد میبینی ھنوز نفھمیدی اون واسھ  -

تو ھر ساعت بھ قاعده ی یک  دارن،نھ واسھ مترو کھجاییھ کھ معموال آدما رفت و آمد ن
 استدیم آزادی آدم توش میاد و  میره!

 پس چیکار کنیم. -
 بی خیال شیم -
 نمیشھ من باید بفھمم. -
 آخھ از کجا! -
 چیزی! ،شاھدی ،نمیدونم ،دوربین مدار بستھ ای -
 اما فیلم دوربینا رو کھ بھ ما نمیدن -
 آماده شی بریم. خدا رو چھ دیدی شاید دادن،حاال نمیخوای -
 .من کھ نمیتونم سر خود برم!باید مرخصم کنن -
 مگھ پول بیمارستانو داری؟ -
 نھ! -
 پس لباس بپوش با من بیا -
 یادم رفتھ بود تو دزدی! -
داشتم االنم تو بدون اجازه میری  مبابات دزده من ازت بدون اجازه قرض گرفتم چون الز -

 پولشو نداری.بیرون چون 
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 و این ھمھ پرستارو نگھبان ردشم؟قبول اما چھ جوری از جل -
 اونش با من تو فقط لباساتو عوض کن -
 لباسام کجاست؟ -
 باز بھ من میگی خنگ ،آخھ آیکیو لباسات کجا باید باشھ ؟تو کمد کنار تختتھ دیگھ. -
 باشھ برو بیرون من لباسامو عوض کنم. -
 من کھ روحم اشکال نداره راحت باش -
 ...برو ببینم،دختره ی پررو -
 ایششششششش -

از اتاق بیرون رفتم و  و مرجان از اتاق خارج  شد و منم در چشم بھم زدنی آماده شدم و
مرجان مثل فرمانده ھای یگان ویژه موقع عملیات سعی میکرد بھ من بفھمونھ کجا ھا باید بھ 

اتفاق قابل ذکری نیفتاد و از اونجا ،ن بار سوتی یایستم و کجا ھا باید برم اما خوب بھ جز چنید
پرستار ھای سربھ زیر این بیمارستان در برابر زجھ و التماس کمک مردم بھ زور سر کھ 

زیون بلند میکردن برای عبور از بخشی بھ بخش یمبارکشونو از روی مونیتور کامپیوتر یا تلو
دیگھ و خروج از بیمارستان ھیچ مشکلی نبود و بھ راحتی از مقابل آن ھمھ پرستار سر بھ 

ختانھ نگھبان دم در ھم خستھ از این ھمھ نگھبانی در کیوسک خود آرام زیر! گذشتیم و خوشب
  و راحت تمرین آواز خر و پوف میفرمود.

یرون آمدیم بی آنکھ کسی حتی بپرسھ کجا بھ ھر ترتیب بھ سادگی اب خوردن از بیمارستان ب
  بانو بود !از برکات حضور  مرجان  ھم یا چیزی شبیھ این. البتھ شاید میری
نل تا توانایی ھای عجیب یک روح مرا از ال ھر چھ کھ بود از بی خیالی پرسھر ح اما بھ

  بیمارستان فراری داده بود.
از جلو بیمارستان ھم یک تاکسی بھ مقصد میدان فردوسی گرفتم و در مسیر از ترس تکرار 

کھ راننده ھر چھ کھ میگفت با حوصلھ و در کمال ادب پاسخ میدادم تا این ،ماجرای دیروز 
  م.ھ این بار بھ سالمت بھ مقصد رسیدخوشبختان

راستش اولین باری بود کھ از دیدن تابلو کوچھ ی علوی خوشحال میشدم. حس کودکی را 
شاید تنھا و آخرین جای امن  فروشیداشتم کھ بھ دامان مادرش پناه میبرد و واقعا این کتاب

  برای من بود.
و ھوای پس از باران ھای  فضایی شبیھ بھ حال ھمھ آب شده بودند و برفھای پیاده رو دیگھ

بھاری را القا می کردند ،ھرچند کھ درختان حاشیھ ی خیابان ھمھ لخت بودند و منجمد اما باز 
  برمیدارم.ھم حس میکردم اینجا زیبا ترین و بھترین جای دنیاست کھ دارم در آن قدم 

تمام غم ھا و غصھ ھا فراموشم  کره ی مغازه را باال کشیدم و داخل مغازه شدمکھ کرھمین 
شد و چرخی داخل مغازه زدم و نفس عمیقی کشیدم(ھرچند کھ خاطره ی خوبی از این عمل 

  نداشتم اما...) دوباره ھمان بوی مخصوص کتاب ھای نو دلم را با خود برد.
،با عجلھ بھ اتاقک باال دویدم و  حس غیر قابل توصیفی بود کھ در آن لحظات تجربھ میکردم

ودم را روی تخت انداختم. اما ھمین کھ سرم بھ بالش رسید یاد حرفھای مرجان افتادم کھ خ
  جن ھاست...! فروشیمیگفت اینجا کتاب
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ناگھان ترسی تمام وجودم را فرا گرفت و تنھا کاری کھ از دستم بر می آمد ھمان بسم هللا 
  ن بود کھ میگفتند اجنھ را فراری میدھد .ی خودموقدیم

  اکسی کھ پیاده شدم انقدر ذوق زده شده بودم کھ یادم رفت مرجان ھمراھم نیست!راستی از ت
  راستی کجا مانده بود؟

م گرفت! صبح برای دیدنش گریھ میکردم و حاال نگرانش شده بودم. اما ناگھان خودم خند
  راستی کجا مانده بود؟

 مرجان،مرجان!اینجایی؟ -
  گفت:باز کھ درو نبستی!و صدایی از پایین پلھ ھا بھ گوش میرسید کھ می

  م شدم!گفتم:باشھ میام میبندم!عجیب بود اما با شنیدن صدایش آرو
توقع داری منو ھم صنفام نیایم ازت قرض  ،خوب اینجوری درو پیکرتو باز میذاری -

 بگیریم!
خوبی تو و ھم صنفات اینھ کھ کتابخون نیستین و از طرفی یکی از ھمکاراشون دخلمو  -

 رده ،دیگھ چیزی نمونده کھ بزننپیش پای اونا خالی ک
حاال تو ھم کشتی ما رو با اون چندرقاز پولی کھ تو دخلت بود!خوب بود طال فروش  -

 .نشدی وگرنھ معلوم نبود تا االن خودتم سکتھ کرده بودی 
 حاال اینا رو ول کن ،گفتی جنا از بسم هللا میترسن؟ -
یحی ھست و مثل آدمان چرا نھ! اونام مثل آدما توشون مسلمون ھست ،بی دین ھست،مس -

 باید از بسم هللا بترسن؟
 نمیدونم قدیمیا بھ ما اینجوری گفتھ بودن -

د گفت:نھ آقا اونا حتمی جنای مسلمون بوده کھ بدونن اوھمین طور کھ از پلھ ھای باال می 
  نداشتھ باشن شمام ھم دینشونین کاریتون

 خوب اگھ مسیحی یا بی دین بودن چی؟ -
 رو باھاتون باز میکنن. ھیچی دیگھ سر شوخی -
 جدی؟ -
 دونم واال از خودشون بپرس.ینم -
 نھ ،ممنون ندونم بھتره. -
ن کمی استراحت کن کھ آره بابا آدم خیلی چیزا رو ندونھ راحت تره.تو ھم یھ چرت بز -

 ریم دنبال قاتل!عصر با ھم ب
 یس !بی زحمت ھمون درم ببندچشم رئ -
 آی کیو من روحم -
 کنممیدونستم میخواستم امتحانت  -
 معلومھ کال... -

روی تخت  و از سر ناچاری رفتم دوباره چفت و بست درو بستم و باال مثل مرده ای
  افتادم.ھنوز تازه چشمام گرم شده بود کھ با صدای مرجان از خواب پریدم!

 چیھ ؟باز چی شده؟ -
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 پاشو بریم بسھ دیگھ،سھ ساعتھ خوابیدی ! -
 بذار یکم دیگھ بخوابم  -
 و پلت نکردم راننده تاکسیھ شلپاشو تا نزدم مثل اون  -
 باشھ بابا باشھ!من تسلیمم -
پل  دیشب زیر نوز تمام بدنم درد میکرد و انگارلبھ ی تخت نشستم. ھ تھ و کالفھ روسخ

 اتاق بھ آن طرف نان با شور و شوق از این طرف ! اما مرجان چ محسابی سرما خورده بود
ام تیر نش بیاورم کھ تا چھ اندازه استخوو بی صبرانھ قدم میزد کھ دلم نیومد بھ رو میرفت

.پس بی خیال از اوضاع درام خودم پرسیدم:خوب میکشھ و بدنم درد میکنھ و سرم سنگینھ
  خانوم مارپل از کجا باید شروع کنیم؟

 ھمون مترو! -
 گفتم کھ اونجا جایی نیست کھ بشھ از قاعده ی برگشتن مجرم استفاده کرد! -
 .حظاتو ثبت کردننای مترو چیزی از اون لتمی دوربیمنم متوجھ شدم اما ح -
ت کنن ،بشینیم خام ببرم واسم رای cdاون فیلما محرمانست ،فیلم سینمایی نیست کھ یھ  -

 و فنگ داره. دور ھم ببینیم!مجوز میخواد و کلی دنگ
 حاال تو رو خدا بیا بریم ،شاید شد و بدون مجوز بھمون دادن. -
 ببین من واسھ اومدن مشکلی ندارم اما میدونم بی فایدست. -
 تو پاشو حاال -

و از روی تخت بلند شدم و از آنجا کھ اصال  حال درستی نداشتم فقط دستی بھ مو ھای آشفتم 
  کشیدم و گفتم من آمادم.

 این جوری نمیشھ برو یھ نگاه تو آینھ بھ خودت بنداز! -
 مگھ چمھ؟ -
 مرده ھا شدی ھیچی فقط شبیھ -
 یعنی شبیھ تو؟ -
 نھ خیرم من روحم تو شبیھ مرده ھا شدی! -
 ؟فرقش چیھ -
،بعدشم یھ نگاه بھ اون میفھمی برو لباساتو عوض کن خیلی کثیفنھیچی بابا تو خنگی ن -

 قیافھ ی داغونت تو آینھ بنداز ببین چھ جوری راننده آسفالتت کرده.
گاھی بھ لباسای غرق گل ول و ھراس بودم کھ یادم رفتھ بود نونقدر تو ھراس میگفت،ا

  ! کھ بھ شدت بویی شبیھ لجن کھ با عرق تن آمیختھ شده بود میداد خشکھ ام بندارم
 میشھ تشریف ببری پایین تا من لباس عوض کنم! -
 ،کشتھ خودشو با این لباس عوض کردنشایششششششششش -

 ر کنان از پلھ ھا پایین رفت.غرغو ھمین طور 
تو آبدار خونھ نگاھی تو آینھ بھ خودم بندازم!بی انصاف لباس ھامو کھ عوض کردم رفتم تا 

یھ آبی  از رو صورتم رد شده بود و تمام صورتم کبود بود و ورم کرده بود. بردزلانگار با 
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این تنھا کاری بود کھ برای این  و بتادین ھا رو از روش پاک کردم ،وبھ صورتم زدم 
  صورت داغون از دستم بر میومد.

انھ ایستاده بودم و مرجان ھنوز مثل بچھ ھایی کھ بھ یک محیط جدید وارد در سردر آبدار خ
کاوی و کتابھا سرک میکشید و کنج ابفروشیمیشوند رفتار میکرد و از این سو و آن سوی کت

  دم!امیکرد،سرفھ ای بھ نشانھ ی حضور کردم و گفتم:خوب من آم
 ھنوزم کھ اون شکلیی! -
 ؟چھ شکلی -
 !داغون -
 دستت درد نکنھ! -
 .بلی نداشتقا -
 بی انصاف خوبھ واسھ تو این ھمھ کتک خوردم -
 حاال خودتو لوس نکن ،ھمینجوریم کی بھ تو نگا میکنھ -
 مگھ من چمھ -
 موندی البد یھ دلیلی داره کھ تا االن مجرد -
 سالھ بھ چھ چیزایی گیر میدی ٧٠بابا ،مثل پیرزنای رو ب -
 ھرچی باشم از تو بھترم پیر پسر! -
 ات نمیامی باھیھ کلمھ دیگھ حرف بزن  -
 مثل بچھ ھا قھر میکنھ! باشھ بابا، خوشگل، خوش تیپ -
 ؟حاال عوض این زبون ریختنا بگو کجا بھ رحمت ایزدی پیوستی -
 چی؟ -
 ت کرد؟میگم تو کدوم ایستگاه مترو زیر -
 آھا!ھمین ایستگاه کنار میدون -
 یعنی تو ھمین ایستگاه فردوسی! -
 آره خوب! -
 دزدم دزدای قدیم! -
 فقط بدون اجازه ازت قرض گرفتم کھ پولدار شدم واست بیارم .اما...دزدم خودتی ، من  -
 قبال توضیح دادی فرصت نشد ، آره دیگھ -
 ؟پس چرا میپرسی -
میتونیم مدرکی گیر بیاریم یا پاشو بریم ببینیم کل کل با تو فایده نداره،روتو برم بھ خدا ، -

 نھ!
بین من و تکھ تکھ شدن مرجان در و تنھا صد متر اون طرف تر بھ قتلگاه مرجان رسیدیم.تنھا 

م قتی از پلھ ھای مترو پایین میرفتآن صبح حادثھ ،میدان فردوسی ایستاده بود، بی اختیار و
بغض گلومو گرفتھ بود و فشار میداد و میگفت زار بزن بھ حال دخترکی کھ در حال فرار از 

  ر بودن!تو تکھ تکھ شد! احساس گناه تمام وجودمو فراگرفتھ بود. احساس مقص
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ا فقط یک قطره اشک . دلم میخواست داد بزنم اماون لحظاتچھ تلخ و غیر قابل توصیف بود 
بود. کھ اون رو ھم فوری با گوشھ ی آستینم پاک کردم کھ مبادا کسی گریھ ی  تمام واکنش من

  یک مردو ببینھ! آخھ خیلی وقتھ اینجا مرد ھا گریھ نمیکنن.
  بود. پرسید چت شده کھ خودش باید مدعی میاما با این ھمھ باز ھم کسی ازم 

 ھیچی ، من خوبم فقط یکم دلم گرفت! -
 ؟از مترو -
 نمیدونم ،بی خیالش،من خوبم. -
 کھ راستی راستی باورت شده! حوصلھ ندارم،میگویم خوبم،اما نکنھوقتی کھ  -
 تو اینو از کجا خوندی؟ -
 نوشتھ بودی،راستی چرا صفحھ ھاشو ورق بود رومیزیت ی کھرو تقویم -

 نمیزنی؟تاریخش خیلی عقب تر بود.
 نکنھ بقیھ ی صفحھ ھاشم خوندی؟ -
 من کھ نمیتونم ورق بزنم ،فقط ھمون رویی رو خوندم.دفتر شعرتھ مگھ نھ؟ -
 اھا ،باید ھمینجا باشھ!انتظامات.  -
 نگی نفھمید!اما اگھ نمیخوای نگو. -
 ممنون! -

یق رخانم  کھ از ھر ط و با ھم بھ سمت کیوسک نیرو انتظامی رفتیم و طبق معمول مرجان
کن اعم از در و دیوار و شیشھ داخل شدن و بعد از اون من با ترسی کھ تمام وجودمو فرا مم

  گرفتھ بود در زدمو داخل شدم.
  سروان جوانی پشت میز نشستھ بود و مشغول چای خوردن بھ تماشای فوتبال نشستھ بود.

تھ باشھ از سر عادت پرسید: سالم بدون این کھ سر مبارکشو برگردونھ یا اصال توجھی داش
  امری داشتین؟

 سالم خستھ نباشید. یھ سوال از خدمتتون داشتم. -
 بفرمایید -
 چند روز پیش یک خانم تو این ایستگاه دچار حادثھ شدن درستھ؟ -

چیزی باشم ،خودشو جمعو جور ۶با شنیدن این جملھ با این فرض کھ ممکنھ لباس شخصیی 
  ما؟کرد و پرسید: چھ طور مگھ؟ ش

 ومو میشناختم، فکر نمیکنم این یک حادثھ بوده باشھ !من اون خان -
 خوب اینا رو باید بھ مقر نیرو انتظامی بگین کھ پرونده بھش ارجاع شده -
 میدونم ،میخواستم بدونم میشھ فیلم دوربین مدار بستھ ی حادثھ رو داشتھ باشیم؟ -

ر چھره ی افسر پدیدار شد و با آگاه تغییر ملموسی دبا شنیدن اسم دوربین و فیلم نا خود
  ناراحتی از پشت میز بلند شد و بھ سمتم اومد و گفت: حکم قضایی دارین؟

 نھ -
 شرمنده کاری از دستم بر نمیاد.فقط با حکم قضایی! کھ اونم بعید میدونم. -
 اون روز شما سر پست بودین؟ -
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 نھ -
 میدونین شیفت کی بوده و کجا میتونم پیداش کنم. -
 بھتون بگم. اجازه ندارم چیزی -
 خواھش میکنم ، ممکنھ پای قتل در میون باشھ. -
 متاسفم. -
 یعنی ھیچ راھی نداره. -
 نھ متاسفانھ. -

  فوتبالش برسھ.و بھ شکلی مودبانھ از کیوسک بیرونم کرد تا بھ ادامھ ی 
در ھم و غمزده از دیوار بیرون آمد و کنارم ایستاد و من من کنان مرجان با چھره ای 
  .بی فایدست.گفت:حق با تو بود

 بھ ھمین زودی نا امید شدی؟ -
 نباید بھ خودم دروغ بگم ، بی فایدست. -
 حاال تو ھم نمیخواد فاز منفی بدی. -
 یعنی تو امیدواری -
کارگرا و مسئوالی مترو ھنوز کھ کاری نکردیم بخوام نا امید بشم. صبر کن از بقیھ ی  -

 م. شاید اونا چیزی دیده باشنبپرس
 یعنی ممکنھ -
بابا تو بشین یک گوشھ کھ نگران گم کردنت نباشم،با خیال راحت این ور آره ممکنھ،  -

 اون ور برم.
 باشھ پس من ھمینجا میشینم -
 کتابفروشیآره،خوبھ ،یا اصال میخوای برو  -
 نھ،میخوام اگھ خبری شد زود بفھمم -
 باشھ. -

یچ ،ھنده ی بلیط گرفتھ تا سرباز ھا و نظافت چی ھا !از فروش و جو و شروع کردم بھ پرس
کس ھیچ چیز ندیده بود، کم کم داشتم نا امید میشدم کھ پیر مرد آدامس فروش چیز عجیبی از 

بور کرد؛ھمھ حادثھ روایت کرد. میگفت وقتی کھ دخترک روی ریل افتاد و مترو از رویش ع
و تنھا یک نفر بر خالف جمعیت پا بھ  مت صدای جیغ دخترک دیودنسبرای دیدن ماجرا بھ 

رمرد شکی نداشت کھ ریگی بھ کفش پسر جوان بوده کھ آن طور فرار یفرار گذاشت! پ
میکرد. جالب اینجا بود کھ پیر مرد با آن سن و سال تمام مشخصات جوان را بھ خاطر 

  قدی بلند و چھار شانھ و...داشت:سری تیغ انداختھ،کاپشنی قرمز و مشکی،
ر دکھ ی پلیس برگشتم. اما با خوشحالی از کسب این ھمھ اطالعات دستھ اول با عجلھ کنا

  اثری از مرجان نبود !
رسوندم.از پشت شیشھ نگاھی بھ داخل مغازه انداختم اما اثری  کتابفروشبا عجلھ خودمو بھ 

ی تخت دراز کشیده بود و بھ سقف واز مرجان نبود،درو باز کردم و از پلھ ھا باال رفتم.ر
  ه بودمش.نقدر افسرده و آروم ندیدوچشم دوختھ بود.تا حاال ا
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صندلی کنار میزو بیرون کشیدم و کنارش نشستم. اصال بھ حضورم واکنش نشون 
  م ننشستھ بود آزارم میداد.رجانی کھ این چند روز لحظھ ای آرونمیداد.راستش سکوت م

 مگھ قرار نبود منتظرم بمونی؟ -
 منتظرت بمونم کھ چی بشھ؟ھیچ کس ازش خبری نداره -
 تو از کجا میدونی؟ -
 خت نبودحدسش زیاد س -
 پس حدس زدنم بلد نیستی! -

از روی تخت نیم خیز شد و طوری کھ انگار دوباره زنده شده باشھ با شوقی کھ پیش از این 
  تو صداش گم شده بود پرسید:یعنی کسی چیزی میدونست.

 بلھ،یھ آقای کچل دیالق بی ریخت شما رو کشتھ -
 جدی باش لطفا! -
 و قرمز نکچل ،قد بلند ھیکلی با کاپشکی از جدی بودن حرف میزنھ!گفتم کھ یھ آدم  -

 مشکی.
 حاال از کجا میتونیم پیداش کنیم؟ -
 ھیچی از فردا صبح میریم کیشیک مترو شاید یھ آدم قد بلند  کچل دیدیم. -
 راستی تو کسی با این مشخصات نمیشناسی؟ -
 نھ،چنین کسی یادم نمیاد -
 اشو میخوام دراز بکشمخوب حاال حد اقل میدونیم باید پی چھ جور آدمی بگردیم.حاال پ -
 چی؟ -
 پاشو از رو تختم میخوام دراز بکشم. -
 درو نمیبندی؟ -
 از این حواس جمع،ولی انگار تو ھم روی در وسواس داری ھا!امان  -
 نھ خیر تو حواس پرتی داری مجبورم یاد آوری کنم -

  بستم.وقتی برگشتم اثری از مرجان نبود ! وبا عجلھ پایین رفتم و در ر
ایش زدم و تر از آن بودم کھ راه بیفتم ببینم کجا غیبش زده فقط چند باری صدخستھ و درمانده 

  خوابیدم ... تخت گرفتم وقتی دیدم جوابی نمیده
  ...اقل خیالم جمع بود بالیی سرش نمیاید چون دست کم یک بار مرده حد
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  دای تلفن اتاقو پر کرد. ھنوز توی رخت خواب از این شونھ بھ اون شونھ میشدم کھ ص
نمیدونم چرا اما با شنیدن صدای تلفن دلم ریخت ،انگار گاھی بھ آدم الھام میشھ کھ یھ اتفاقی 

  داره می افتھ !
با عجلھ از پلھ ھا پایین دویدم و تلفنو برداشتم ،برادرم بود کھ با صدایی گرفتھ و بغضی در 

  گلو گفت کھ پدرو فردا صبح میبرن اتاق عمل ...
بعد از این جملھ انگار تموم دنیا رو سرم خراب شد ،دیگھ ھیچی نمیشنیدم،میدونستم داره اون 

  ور خط حرف میزنھ اما دیگھ مغزم نمیتونست معنی جمالتشو درک کنھ!
نا خود آگاه روی صندلی وارفتم و سرمو روی میز گذاشتم و شروع کردم بھ گریھ 

ایستاده بود ،نمیتونستم صورتشو درست ببینم کردن؛سرمو کھ بلند کردم مرجان روبروی من 
اما با ھمون چشم ھای اشک آلودھم می شد متوجھ تعجبش شد.پرسید:چی شده این جوری زار 

  میزنی؟
 برن اتاق عمل و من اینجام.پدرمو میخوان فردا صبح ب -
 مگھ چی شده؟ -
 پدرم کیست مغزی داره! -
 ،تموم!خوب این کھ چیزی نیست ،عملش میکنن -
احیھ ی پل مغزیھ!خیلی کم پیش میاد تو این ناحیھ از مغز چنین چیزی بھ کیست تو ن -

ارش شده کھ مورد مشابھ بھ این گزنفر  ١۴نقدر کم کھ تو کل دنیا فقط ووجود بیاد،ا
رن و داشتن و بھ ھمین خاطر عملش خیلی سختھ و خیلی از دکتر ھا جرئت عملشو ندا

 یاد بگیرن... یمیخوان چیز ملش کنناونایی ھم کھ عالقھ مندن تا ھر چھ سریعتر ع
 نقدر خطرناکھ چرا میخواین عملش کنین؟وخوب حاال کھ ا -
چون کیست داره بزرگ و بزرگتر میشھ و مدام داره بیناییشو تحلیل میبره،میدونی پدر  -

سال تموم برای برق این مملکت  ٢٩پیش از این ماجرا خیلی آدم فعالی بود ، تامن 
،طراحی کرد ،راه اندازی کرد،از لوتک زابل تا کرمانشاه زحمت کشید،پست برق ساخت

برق برای خونھ ھای مردم فراھم کرد  و آخر سر بھ خاطر فعالیت تو ھمین پستای فشار 
قوی این بال سرش اومد،اونم وقتی کھ فقط یک سال دیگھ مونده بود بھ 

ونھ راه بره!خیلی ،حاال اون آدم بھ حدی رسیده کھ باید دستشو بگیری تا بتبازنشستگیش..
 دردناکھ...

 آره اما خدا بزرگھ،درست میشھ! -
دیگھ حالم داره از این جملھ بھ ھم میخوره،آخھ پس کو! نوش دارو بعد از مرگ  -

 سھراب؟
 تو باید تحمل کنی -
میدونی وحشتناک ترین شکنجھ ی این اتفاق اینھ کھ میبینی اونی کھ تا دیروز داشت  -

درد میکشھ و تو ھیچ کاری از دستت بر  دردھاتو میکشید حاال خودش داره
 نمیاد.میفھمی؟
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میدونم اما بھ این فکر کن ،زبونم الل اگھ مثل من تو یک چشم بھ ھم زدن ھمھ چی تموم  -
اما خدا بھ شما ھا کھ دورو بر پدرت ھستین اجازه داد تا متوجھ نعمت داشتنش بشین. میشد...؛

عینک رو تھ ھا و نداشتھ ھامون.مثال شده میدونی ما آدما خیلی زود عادت میکنیم بھ داش
چشت باشھ و دنبالش بگردی؟ ما آدما فقط وقتی قدر یک چیزو میدونیم کھ از دست داده 

توجھ حضورش ھستی و میتونی تا وقتی ھست از بودنش مباشیمش .پس خدارو شکر کن کھ 
بھش محبت  لذت ببری ،وقتی ھم کھ زبونم الل نبود،دلت خوشھ کھ از بودنش لذت بردی و

 کردی. 
 حرفات آرومم کرد اما ھنوز نگرانم -
 نگران نباش یخواییَپ َن َپ ،م -
 باز کھ زدی جاده خاکی! -
 فکری مثل تو فکر کنن یھ تختم کمھ جدی بودنو دوس ندارم،حتی اگھ آدمای کوتھ -
 دستت درد نکنھ ،پس مام شدیم کوتھ فکر -
 یھ کمی -
 اون راه میزنی  بابا تو دیگھ کی ھستی ،پس از دستی  خودتو بھ -
 ؟کدوم راه -
 ولش کن ،باز شروع کردی...!،امروز باید خودت تنھا دنبالش بگردی -
 چرا تو نمیای؟ -
 نگرانم،تازه ممکنھ دوباره زنگ بزنن،بھتره اینجا باشم -
 مگھ موبایل نداری؟ -
 چرا اما... -
اما بی اما،میخوای بشینی فکر و خیال کنی کھ چی؟بیا بریم ھم سرت گرم میشھ ،ھم  -

 نکھ زمان زودتر میگذرهای
 نمیدونم -
 پاشو بریم ،خودتو لوس نکن ،چیھ مثل دختر بچھ ھا نشستی گریھ میکنی؟مامانم اینا... -
 جون بھ جونت کنن مسخره ای،باشھ پاشو بریم -
 آفرین بچھ ی خوب!! حاال برو لباساتو عوض کن خالھ اینجا منتظرتھ... -

  رفتم آماده شدم . ل بچھ ھای خوبمثرجان بی فایده بود ،برای ھمین بھ قول مجوابشو دادن 
اما اون روز ھم اتفاق خاصی بھ جز چند اشتباه کھ منو بھ این گمان نزدیک کرد کھ جامعھ با   

سرعت ھر چھ تمام تر بھ سمت کچل شدن و کاپشن پوشیدن پیش میره و البتھ در یکی از موارد 
بھ خصوص وقتی کھ در ایستگاه مترو ، ھم شدم مردم"نامزد مھم پنداری مشکلی بھ نام" متوجھ

ی کھ و مودبانھ از او میخوا د و مشغول بحث و تحلیل با یک روح تقریبا محترم ھستیدایستاده ای
دلیل تشابھ اسمی بین روح و نامزدشان کھ دست بھ  لطفا خفھ شو" این ملت تنھا بھ"مرجان 

  ھ شما حملھ ور میشوند!دستشان کنار شما ایستاده است پا برھنھ مثل بوفالویی وحشی ب
  و ناگفتھ نماند کھ این جماعت دست ھایی بسیار سنگین تر از جسھ شان دارند!!!
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پای این بوفالوی وحشی و تازه وقتی کھ مردم با ھزار زور و زحمت شما رو از زیر دست و 
صدایی ریز و زنانھ ھست کھ فریاد میکشد :مشت اول ھزار تومن!!!؛و آن صدا  نجات میدن

ی کسی جز ھمان روح محترم نیست کھ با ھیجان و اشتیاق تمام باالی سر کتک خورده ی ،صدا
ال کردن بیشتر شما راھنمایی بھ کتک زدن و لگد م موشما ایستاده و مثل مربی ھای بکس مرد

  شاید ھم نھ!)، حتما میتوانین اوضاع منو تو  اون احواالت تصور کنین(!میکنن
ن سیل جمعیت روان شده از درون مترو بر میبرم و خودمو میو و از مھلکھ بھ دربھ زور خودم

کھ بی خیال از . برفی  بود یدن کردهبرف ھم شروع بھ بار رفتم. از پلھ ھای ایستگاه کھ باال زدم
ن طور فرو ریختن.مجسمھ ی فردوسی ھم ھمو م و رام بنا کرده بھ رقصیدن واین ھمھ حادثھ ،آرو

ز برف روی پشتش نشستھ ومثل ابر قھرمانی مغرور از یک کھ بھ دور ھا خیره شده شنلی ا
  پیروزی آن باال ژست گرفتھ.

(حاال میفھمم .کمی آن سو تر ،آرامگاه من اونجا بودو فقط  و راه افتادم، ی کتمو برگردوندمیخھ 
   چرا خیلی کم از کتابفروشیم بیرون میومدم)

ی خندون ھمیشگی  ا ھمون چھرهمرجان ب عدو لحظھ ای ب و آروم پشت میزم ولو شدم رفتم
  !روبروم ظاھر شد اما دیگھ از دیدنش خوشحال نبودم ،اما اون ھنوز میخندید

از  ،از خودم ،از اون مرد،من؟بھ خوار شدنم؟نمیدونم...!عصبی بودماما بھ چی؟بھ کتک خوردن 
  !از ھمھ چیز و ھمھ کس... از اوضاع پدرم، از مرجان، راننده،

  و سرش شکستممون ھمھ بغضو بیچاره مرجان کھ ا
و روزمو؟این ھمھ بال سرم اومد واسھ چی؟واسھ یک روح بد بخت  میبینی؟میبینی حال -

متوھم کھ حتی خودشم نمیدونھ از قاتلش چی میخواد.روحی کھ حتی تو دنیای روحام 
 جایی نداره و ھمش آویزونھ منھ.

 با من درست صحبت کن... -
د صحبت میکنم ولی من ھر جور دلم بخواد حرف ش باچھ جالب !بھ خانم بر میخوره باھ -

میزنم. آره حقیقتھ تو ھیچ چی نیستی واسھ ھمینھ کھ حتی خدام نخواستت و تو این دنیا 
 ولت کرده.

  دوباره و این بار با بغض تکرار کرد:با من درست صحبت کن،تو حق نداری...
  و حرفشو خورد.

 ھمیشھ تلخھ. حقیقتچیھ گریت گرفتھ؟از حقیقت ناراحت شدی؟ آخھ -
 نھ این حقیقت نیست.خدا منو دوس داره! -
 داره ولت کرده؟ چون دوس -
 خدا ولم نکرده -
 پس چرا کمکت نمیکنھ؟ھان؟ -
خدا کمکم میکنھ اما تو نمیبینی.چون تو کوری!تو غیر از خودت ھیچی نمیبینی ،فقط  -

ردت ر کردی واسھ چی مردم اون بیرون طنشستی کنج کتابخونتو فقط غر میزنی. فک
 کردن و مجبورت کردن خونھ نشین بشی؟

 اونا نمیفھمن ،ھمون طور کھ تو... -
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آره از دید تو ھیچ کس نمیفھمھ اما در حقیقت این تویی کھ نمیفھمی ،ھمھ ی مردم بیرون  -
مثل تو میفھمن و میبینن و درک میکنن اما این فقط تویی کھ جا زدی ،اما اونا دارن 

یش تر از من مرده بودی ،فقط منتظری تا خاکت زندگی میکنن.میدونی چیھ ؟تو خیلی پ
 کنن.آدمی کھ یھ گوشھ بھ دور از ھمھ افتاده باشھ فرقش با مرده چیھ؟

 ال اقل منو میبینن اما تو رو چی؟ -
قدر بدبخت این مردم ھیچ فرقی نمیکنھ. تو اون اسھوای کاش نمیدیدن.دیدن و ندیدن تو  -

داری و ھمھ منتظر دیدنتن واسھ ھمین  ومتوھمی کھ فکر میکنی برای این مردم ارزشی
خودتو توی لباسای بلند و بزرگ قایم میکنی.اما نمیدونی کھ خیلی وقتھ کھ دیگھ ھیچ کس 

 تو رو نمیبینھ.
 خفھ شو... -
چرا؟آره خوب حق با تو بود انگار راستی راستی حقیقت تلخھ!بد بخت پدرت رو تخت  -

نقدر خود خواھی کھ دیگھ حتی اونھا وااینجایی!میدونی چرا؟ چون تو  بیمارستانھ و تو
 .رو ھم نمیبینی

 تو نمیفھمی -
یی کھ حتی محبت چرا میفھمم. بیشتر از تو ھم میفھمم. اما اون کسی کھ نمیفھمھ تویی. تو -

 .خدا رو ھم نمیفھمی
دس از سرم بردار. از جونم چی میخوای؟میخواستی خورد شدنمو ببینی کھ  -

ت... اصال تو ادم،بھ خاطرت کتک خوردم،بھ خاطرت از کار و زندگی افتدیدی،بھخاطر
از این حرفھا چی میفھمی؟تویی کھ بھ من بعد از این ھمھ محبت میگی خودخواه!تویی 

بھ من بھ دید یک برده نگاه میکنی! مردی کھ مردی!بھ درک کھ مردی! اصال کھ فقط 
 ک کرد.اگھ قاتلتو گیر بیارم بھش جایزه میدم کھ وجود نحستو از روی زمین پا

  
انگار او ھم  میدانست کھ اما  فھای زیادی برای گفتن دارهتنھا نگاھم میکرد.میدانستم کھ حر

  نده بود.پس تنھا سکوت کرده بود و بھ چشمام خیره مو ندارم. ارزششو
طاقت نگاه معصومشو  نداشتم،برای ھمین برگشتم تا کمتر عذاب بکشم.فریاد کشیدم:منتظر چی 

  چ وقت بر نگرد.ھستی؟برو و دیگھ ھی
 ناو گھ ی زشتمو بھ رخش بکشم ،اما دیگھاما باز ھم ساکت بود!برگشتم تا بلند تر صدای دو ر

  رفتھ بود...
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  اون شبو تا صبح پلک رو ی ھم نذاشتم .ھمش با خودم حرفای مرجانو مرور میکردم .

دمو قانع کنم کھ اون اشتباه میکرد اما خودم فکر میکردم و میخواستم یھ جوری خو باھمش 
  راستی راستی حق با اون بود.من بھ ظاھر زندگی میکردم و در واقع خیلی سالھ کھ مردم.
و مرگ تنھا از کار افتادن قلب و سرد شدن دست ھا نیست،بلکھ سرد شدن قلبھ،و من قلبم 

بھ ابعاد این کتاب  ساختمواسھ خودم خیلی سالھ کھ یخ زده، شایدم واسھ ھمینھ کھ قبری 
زیبا نیست،مگر برای خونھ!و بھ خیال خودم اینجا بھشت روی زمینھ اما ھیچ سلول انفرادیی 

نھ دیوونھ ھایی مثل من.دیوونھ ھایی کھ تنھا فکر میکنن عاقلن و ھمھ رو بھ چشم مشتی دیوو
قتی در واقعی ھستن اما و ید ھم راستی راستی این مردم باشن کھ دوونھ ھایمیبینن و شا

 حد اقل ھا حتی اگھ  عاقل ھم باشن دیوونھ ھایاکثریت جامعھ قرار دارن،اون وقت این 
و ھم بھ سالھ کھ مردم و حتی خانوادم دیوونگی من حقیقی بھ نظر میرسن و معلوم نیست چند

شت کھ خانوادم بپذیرن از تالش بیام تھران فروش پذیرفتن ،وگرنھ چھ دلیلی داعنوان یک کتاب
نمو برای ادم نس اما بھ خوبی لجاجت بچگوتالش نموندم؟ ی بفروشی بزنم!راستی چراتا کتا

  رشد در این شھر بھ خاطر دارم. و راستی ھم کھ چقدر رشد کردم...!
آزار خودم بود.راستی کھ چھ لذتی ھم داشت!آزار  دم بھ خط افکار پوچی کھ تنھا ھدفباز زده بو

اشت با خودم. ویی کھ من بودم و منی کھ سالھا فاصلھ دخودی کھ انگار ھمھ چیز تقصیر اوست! ا
سنجیده حرف میزد؛فکر میکرد ،مینوشت،نقد میکرد و اگر کسی از روی  من،ھمیشھ عاقل بود ،

نبالم میکرد بھ خاطر م داشت و ددوسو نشریات زرد، کاغذ پاره ھای نوشتھ ام بر روی اینترنت
ھمیشھ  ور باشھن بچھ ھای خانواده وصلھ ی ناجو،ولی ،مثل بچھ ی نا خلفی کھ میھمین من بود 

مایھ ی شرمساریم بود و از شما چھ پنھان ھمیشھ از او بدم می آمد، آدم بی خودی بود، زود 
زود باور میکرد و کمی ھم از درون گرایش بھ ابتذال داشت . کسی  زود میخندید، راضی میشد،
اول  نرو بھ رویش میدادم میشد از آ میکنم اگھد تر،؛گاھی با خودم فکر ھم ب شاید و بود مثل ھمھ،

  داشت.منباب احتیاط ھمیشھ یکی دو نفر رو ھم زیر سر ای ھرزه ی چند زنھ کھ مرد
  ، چقدر نجیب بود...اما بیچاره من

ن شب ھم تا صبح جنگی بود میان من و خود، کھ دم دمای صبح باالخره من پیروز از این و او
تنھا شد و اولین نشانھ ی حضورش عذاب وجدان شدیدی بود کھ با نبرد سھمگین بر وجودم قالب 

اسلحھ ی قدیمی اش سعی میکرد بھ من بفھماند چقدر با مرجان بد تا کردم و سرزنشم میکرد از 
  نبودن کنار پدرم...

مثل دیوانھ ای آشفتھ از این  ھنوز بی تاب از این ھمھ گناه کم کم ھوا داشت تاریک میشد و من
طرف میرفتم و گاھی ھم مشتی بھ دیوار میکوبیدم و وقتی دیگر چراغ ھای کنار طرف بھ آن 

نستم باید از مرجان دلجویی کنم و برای د دیگر بھ ثبات رسیده بودم و میدوخیابان علوی خاموش ش
با این ھمھ نگرانی از پدرم چھ ش میکردم اما کجا؟تازه ؛برای دلجویی اول باید پیداپدرم ھم دعا...

  نستم دوره بیفتم در کوچھ و خیابان و آسوده در پی یک روح باشم؟وطور میت
تا بھ موبایل  نی پدرم بی تاب شدم،تلفنو برداشتمنرسیده بود کھ دیگھ از نگرا ۶ھنوز ساعت بھ 

  برادرم زنگ بزنم،اما موبایلش خاموش بود!
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م کھ اتفاقی افتاده و بھ خونھ زنگ زدم اما اونجا ھم کسی جواب تلفنو نمیداد.دیگھ مطمئن شده بود
  جوم آورد.ھدوباره سیل افکاری از بد ترین اتفاقات ممکن بھ سمتم 

دیگھ داشتم دیوانھ میشدم؛لباس پوشیدم و از مغازه بیرون زدم.نمیدونستم کجا میخوام برم،چی کار 
  دارم،فقط نمیتونستم اون سلول انفرادی رو تحمل کنم.

،گوشی برادرم روشن شد! تا  ٧تا این کھ باالخره ساعت مدام ھمراه برادرم و خونھ رو میگرفتم 
  قدر برام خوشایند باشھ! م نمیکردم شنیدن صدای بوق آزاد اوناون لحظھ فکرش

  .بعد از چند بوق آزاد باالخره موبایلشو جواب داد 
 سالم،چرا گوشیت خاموشھ،خونھ ھم کسی جواب نمیده!چی شده؟حال بابا خوبھ؟ -
یمارستانیم،گوشیمم شارژنداره واسھ ھمین خاموشش کرده سالم،نگران نباش ھمھ ب -

ھم عملشھ. تو ھم  ١٠بودم،االنم منتظر دکتریم بیاد بابا رو قبل از عمل ببینھ،ساعت 
 نمیخواد نگران چیزی باشی ما پیششیم.

 االن حالش چطوره؟ -
 خوبھ خدا رو شکر،فقط یکم نگرانھ -
 میفھمم -

و تموم کنم. پس با خنده ملی میترسم جمم گریھ کنم،حتاام گلویم را پر میکند ولی نمیخوو بغض تم
موم میشھ،بی خبرم نذاری!فعال م: باشھ پس خدا رو شکر،نگران بوم،شارژتم داره تای زورکی میگ

  ظ...خداحاف
  رد.کرد و با آھی در صدا خدا حافظی ک و او ھم مکثی

د یا از حال پدر! ھر چی کھ بود نقدر  سوزناک بوونفھمیدم این آه از داشتن برادر ناالیقی مثل من ا
از خودم میپرسیدم وقتی بغضم ترکید نقدر عمیق کھ ونفرت عمیقی از خودم در وجودم ایجاد کرد. ا

  : تو با چھ حقی گریھ میکنی؟اگھ برات مھم بود برمیگشتی تالش،نھ این کھ...
راستی راستی ،انگار  منمیدادی بھ خودم حتی خودم ھم برای لحظھ ای حتی برای دل خوشی حق

قاتلی بودم کھ در مراسم مقتولش اشک میریخت و خودش ھم مثل ھمھ نمیدانست از ترس اعدام 
  ...شده یا مرگ کسی کھ بھ دست خودش کشتھ ش اشک میریزهخود

پارک اللھ پیدا کردم ،آونم از صدای بوق وحشتاک ماشینی کھ  روبروی  خودمو ٨تازه ساعت 
دنیا اگھ اون صدا ھشیارم نمیکرد ،شاید اونقدر میرفتم تا بھ آخر نزدیک بود خالصم کنھ،نمیدونم 

برسم،ھرچند کھ زمین بھ شکل احمقانھ ای گرده تا شاید بھ آدمایی مثل من بفھمونھ ھیچ راه فراری 
نیست و از ھر طرف کھ برم آخرش ھمونجایی میرسیم کھ بودیم وشاید این تلخ ترین حقیقت 

  ما باز ھم مثل ھمیشھ نفھمیدیم منظورشون چیھ. دمون دادن ویاجغرافیایی بود کھ در بچگی 
وقتی معلم قصھ ی چوپان دروغگو رو میگفت ،ھیچ کس توی قصھ  نفھمیدیمھمون طور کھ 
ھمون طور کھ یادمون رفت وقتی مسافرا  گفت؟می درد چوپان چی بود کھ دروغ نخواست بدونھ 

زیر بار کتک گرفتن بدون این کھ  رو اکار)از قطار پیاده شدن اول ریزعلی خواجوی(دھقان فد
  ازش بپرسن چرا قطارو نگھ داشتی...!

شاید قصھ قصھ ی دیگھ ای باشھ و از این  آره،یادمون رفت،نفھمیدیم یا اصال نخواستیم کھ بفھمیم
  میترسم کھ نکنھ قصھ ی دنیا ھم...
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  کنھ...ولی نھ ،قصھ ی دنیا با اینا فرق میکنھ،یا دست کم امیدوارم کھ فرق 
اما باز ھم گرد بودن زمین منو وادار بھ ایستادن نمیکرد و ھمچنان میرفتم تا شاید بھ آخر این دنیا 

 ون، و ساختمون بودکھ بود ،ماشین بود و ماشین،خیابون بود و خیابو برسم اما تنھا چیزی
ون طرف طرف بھ اھمین طور بی ھدف از این  ١٠ساختمون و انگار انتھا نداشت و من تا ساعت 

  امو محکم برمیداشتم کھ انگار اگھ نرم چرخ دنیا لنگ میمونھ...میرفتم ولی طوری قدم
،انگار راستی راستی این شھر لعنتی تھ نداشت.بی فایده با این ھمھ باز ھم نتونستم زیاد دور بشم 

ذھنی پر  با ٢بود،موبایلمو برداشتم تا بھ برادرم زنگ بزنم اما باز ھم خاموش بود و من تا ساعت 
ی بی حد واندازه سعی میکردم دور شوم تا وقتی کھ موبایلم بھ صدا در اومد ناز افکار تلخ و نگرا

  .گفت و برادرم از حال رضایت بخش پدر و انتظار و دعا برای بھ ھوش آمدنش
اومد قبل از گم شدن ،گمشده ای دارم کھ باید  یادم خیالم از جھت پدر راحت بود و تازه حاال دیگھ

اما خودم کجا بودم؟راستی راستی انگار میون خیابونای این شھر پیداش کنم و ازش دلجویی کنم. 
دراندشت گم شده بودم ،برای ھمین خودمو بھ یک خیابون اصلی رسوندم و برای اولین تاکسی 

  دست بلند کردم:دربست فردوسی...
باز ھم اشتباه فکر کرده  ه اما.راستش امیدوار بودم کھ برمیگردکتابفروشیبود کھ رسیدم  ۴ساعت 

ن شرایطمو درک میکنن،ھمون طور کھ بھ خیلی چیز ،ھمون طور کھ فکر کرده بودم دیگروبودم
  ھای دیگھ فکر کرده بودم و اشتباه بود.

ا رو نمیشناسم ، نمیفھمم و اصال شاید بی دلیل انتظار فکر میکنم میبینم شاید اصال آدم حاال کھ
  شناختھ رو داشتم...ن این موجودات ناشناخت

از ھمھ آدم  ھا شت!ساده بود و بی آالیش ،مثل بچھ ھا بود ،و تنھا میون آدما بچھرق دااما مرجان ف
ترن.حتی اگھ بھ بھونھ ی سرما دخلتو خالی کنن میبینی تھ تھش میخواستن برش گردونن اما بھ 

  قول خودش فرصت نشده! 
وکیل بھ دنیا نمیان.ھمھ پاک ومعصوم بی این کھ  آدما دزد بھ دنیا نمیان،ھمون طور کھ وزیر و

دلشون بخواد میان بھ این دنیا و بھ خاطر جبر جغرافیا ھر کدوم از اونھا تبدیل میشن بھ یک آدم 
بھش حقھ و  ،حاال این وسط بعضیا اون سادگی بچگونھ رو با خودشون بزرگ میکنن و متفاوت

اون پاکی اما نمیذارن  میخواد سر خودشون بیاره یی دنیاام میذارن ھر بالکلک یاد میدن و بعضی
کودکانھ آسیبی ببینھ.مرجانم شاید خودش بنا بھ ھر دلیلی بھ این راه افتاده بود اما ھنوز از درون 

اه میکنم اما گاھی بھتره کھ آدم بعضی چیزا رو ندونھ بپاکی کودکانشو داشت.یا شاید باز ھم من اشت
اد و دوس داره  آدما رو بشناسھ و شاید این طور برای دلخوشی و نفھمھ تا ھمون جوری کھ میخو

  خود آدم بھتر باشھ...
شاید بھ ھمین خاطر و تنھا برای دل خوشی خودم و تنھا بھ بھانھ ی پیدا کردن قاتل مرجان یا و 

م کھ شده ھمھ ی کچل ھای کاپشن پوش در ترو رفتم ولی حتی برای تنبیھ منخودش بھ ایستگاه م
ا نیست بھ خبری از اون ٣قتی کھ دیدم بعد از و و ن ھا ھم مرا تنبیھ کننده بودند تا البد آخانھ مان

م نبود اطراف مجسمھ ی فردوسی بود اما اونجا ن ودیگر افتادم،اول از ھمھ خود میدو فکر جا ھای
  م نبود!شاپ ارواحھ اما متاسفانھ اونجا و با خودم فکر کردم کھ تنھا جای ممکن ھمان کافی

www.takbook.com



روز با یک روح... ھفت پیام بخشعلی  

 

Payam_bakhshali@yahoo.com 
47 

رادار گشتن تک تک کوچھ ھا و ،پس شروع کردم مثل یگھ چاره ای جز خیابون گردی نداشتم د
  ن فردوسی اما انگار آب شده بود و رفتھ بود زمین!خیابونا با محوریت میدو

  ھرچند کھ با شھری با این وسعت چیز عجیبی ھم نبود.اما راستی کجا بود؟
ودم کھ برادرم بھ تلفن ھمراھم زنگ زد و خبر ای اطراف بھنوز مشغول گشتن کوچھ ھا و خیابون

یگھ نایی راحت شده بود اما د از جانب پدرم داد کھ پدر بھ ھوش اومده و حالش خوبھ. تازه خیالم
شب ھمین طور خیابونا رو وجب میکردم و از این  ١١صبح تا ساعت برای راه رفتن نداشتم و از 

این ھمھ تالش آزارم میداد ولی چاره ای نبود  طرف شھر میدویدم اما بی ثمر بودن طرف بھ اون
  .کتابفروشی،دیگھ پاھام نای قدم بر داشتن براشون نمونده بود و از سر ناچاری برگشتم 

اما اونجا ھم آرامش نداشتم و ھمین طور خودمو بھ این طرف و اون طرف میزدم و مشت بھ 
فرا گرفت:میدونستم خودتم  سکوت وحشتناک کتابفروشی رو یی آشنادیوار میکوبیدم کھ صدا

  پشیمون میشی.
 علیک سالم! -
 خوب سالم. -
 از کجا بھ این نتیجھ رسیدی کھ پشیمون شدم؟ -
 از این کھ آروم و قرار نداری و ھمش داری دیوار بد بختو بھ جای خودت تنبیھ میکنی. -
 نجاست ،دارم بکس تمرین میکنمینھ خیرم ،اشتباھت ھم -
 با دیوار -
 ما ھا برای قوی شدن دستمون این کارو میکنیمتو از بکس چی میدونی؟  -
 از شکم گندت معلومھ چقدر بکسری -
 اصال بھ تو چھ!باز اومدی فضولی کنی؟کی گفت بر گردی. -
 یعنی از رفتنم ناراحت نبودی؟ -
 معلومھ کھ نھ،تازه یھ نفس راحت کشیدم. -
 خیلی نامردی. -

  و با گفتن این حرف بھ داخل قفسھ ی کتابھا خزید.
 رجان ھستی؟کجا رفتی؟م -

  و تنھا سکوت جواب سواالتم بود.
باشھ ،باشھ غلط کردم،از صبح ھمھ جارو دنبالت گشتم،کلی نگرانت بودم ،تو رو خدا بر  -

 گرد
 از اول میگفتی خوب -

  مد.و از داخل قفسھ کتاب بیرون او
راس میگی، ببخشید، بھ قول حافظ: زلیخا مرد از این حسرت کھ یوسف گشت زندانی،  -

 ند کاری کھ باز آرد پشیمانی...چرا عاقل ک
 خوشم میاد زود کوتاه میای -
 باز سو استفاده نکن -
 باشھ اما بھ گمونم اگھ ازدواج کنی از اون مردای زن ذلیل میشی! -
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 پر رو شدی.اصال چرا برگشتی؟ ببین باز بھ روت خندیدم -
 چون ھنوز قاتلمو پیدا نکردی. -
 خودتم میدونی قاتل بھانست -
 منظورت چیھ؟ -
 نداشتم اما یعنی میخوای باور کنم کھ تو فقط بھ خاطر اون موندی؟منظوری  -
 پ ن پ واسھ تو موندم،عجب اعتماد بھ نفسیم داری. -
 مثل دوتا انسان متمدن با ھم حرف بزنیم .  میبینی ،انگار نمیتونیم -
 مگھ انسان متمدن چھ جوریھ؟ -
 ال اقل شبیھ تو نیست -
 ببین ،این تویی کھ داری شروع میکنی. -
باشھ تسلیم.ولی امروز کل تھرانو راه رفتم،دیگھ نایی برام نمونده ،حاال کھ تو ھم باشھ  -

 اومدی دیگھ بذار استراحت کنم
 یعنی کل تھرانو دنبال من گشتی؟ -
 قول میدی پر رو نشی؟ -
 نمیخواد بگی خودم فھمیدم. -

جا باال میرفتم پرسیدم:حاال واقعا ک فروشیھمین طور کھ از پلھ ھای فلزی گوشھ ی کتاب
  بودی؟

 ھمین جا! -
 یعنی تو اینجا بودی و من... -

ن داد و با این کار من مملو شدم از حس و سرشو با شیطنت خاصی بھ نشانھ ی تایید تکو
کھ چقدر احمقانھ بھ دنبالش  عصبانیت اما از طرفی نمیتونستم جلو خنده ی خودمو بگیرم

  م. میگشت
شکر ھم تو پیدات شد و ھم حال پدرم  عجب ،قصھ ای شده،فکرشم نمیکردم.حاال کھ خدا رو-

ھر کاری میکنی خوبھ ،پس بذار بخوابم تا باز ببینیم فردا چی پیش میاد!فقط تو رو خدا دیگھ 
قھر نکن کھ واقعا دیگھ حوصلھ ی دنبال گشتنتو ندارم کھ دست آخر بفھمم کنار گوشم بودی و 

  من...
  دم روی تخت ولو شده بودم وھمین طور برای خودم حرف میز
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پنج شنبھ ،شاید اگھ دست من بود یھ اسم دیگھ روش میذاشتم،آخھ یھ جوریھ،انگار یھ روز متفاوتھ 
تکراری  کھ تو خودش دو تا حس مختلفو نگھ داشتھ،یھ حس خستگی بیش از اندازه از یک ھفتھ ی

یع ھم میتونھ از ضد ب با شرکت توزحسا ویھھرچند کھ روز تس ت.و از طرفی نوید بخش آدینس
دخلتو زده  ،مخصوصا اگھ روز قبلش تمام شھرو پیاده راه رفتھ باشی وحال ھای این روز باشھ

  ...ھیچی ھم نفروختھ باشی باشن و
گار کفگیرم بھ تھ دیگ بدھیمو تصفیھ میکردم.باز ھم ان ١٢قبل از ساعت  اما با این ھمھ باید تا
ی جر کاسھ ی گدایی دس گرفتن برام نمونده بود پس گوشی تلفنو برداشتم و خورده بود و چاره ا

ن مینالیدن و ھمکار... اما ھمھ از اوضاع خودشو شروع کردم بھ زنگ زدن بھ این ھمکار و اون
  میگفتن کھ ندارن تا این کھ باالخره یکی از چاپخونھ دارا گفت کھ میتونھ این پولو بھم قرض بده.

سال سن داشت،بین ھمکارا ھمھ بھ سختگیری و بی اعصاب بودن  ۴٧حدود اسمش رضا بود و 
میشناختنش اما با این ھمھ آدم کار راه اندازی بود و ھر کاری کھ از دستش برمیومد از آدم دریغ 

نداشت.بیچاره تا این سن ھنوز مجرده و ھر وقت ھم صحبتی از این موضوع بھ میون میاد بھ 
ھمھ میگن عاشق کسی بوده و... البد بقیشو شما ھم از من بھتر شوخی بحثو عوض میکنھ اما 

میدونین. خوبی این جور ماجرا ھا اینھ کھ ھمشون مثل ھم شروع میشن و و آخرشونم بھ سھ نوع 
تموم میشن. یا بھ ھم میرسن و ھیچی از عشقشون باقی نمونھ،یا بھ ھم نمیرسن و جاودانھ میشن ،یا 

یکی دیگھ میرسن کھ این مورد آخری ھم بعید میدونم بشھ اسمشو شاید ھم بھ ھم نمیرسن و بھ 
  عشق گذاشت شاید بشھ گفت دو نفر ھمو میخواستن و بھ ھم نرسیدن،ھمین... 

ین عشق زمینیشون میکنن و جدا از عشق الھی عشق دیگم ھست کھ آدما گاھی جایگز اما یھ نوع
برای محبوبشون بذارن برای محبوب رژی کھ میخواستن نکھ مال از ما بھترونھ ،اون عشق و ا

بھ گمونم آقا رضا ھم دیگھ ای مثل ھنر یا کار میذارن و این افراد عموما افراد موفقی ھم ھستن و 
.ھر چی کھ بود اون روز کھ ھیچ کس جواب درست درمونی بھم نمیداد عشقشو برای کارگذاشتھ

تم صبح جمعھ چکای ضمانتمو اجرا ھمین آدم نجاتم داد وگرنھ با شناختی کھ از مسئول دفتر داش
  میذاشت و...

  )ره دنبال پولراستی بھ مرجان باید بگھ ب(پس مرجان کو؟
م جمعیت و جمعیت و لباس پوشیدمو از مغازه بیرون زدم،باز ھم شلوغی و شلوغی وشلوغی،باز ھ

برام مھم  جمعیت... . اما دیگھ جمعیت برام آزاردھنده نبود حتی نگاه ھای مردم،انگار دیگھ اصال
  نبودن... .

صندلی قدیمی و زوار در رفتھ ی  قا رضا،کھ مثل ھمیشھ پشت میزش،روساعتی بعد من بودمو آ
دستش بود و ھمین طور کھ حرف میزد لیوانشو  ده بود و استکان چایی ھمیشگیش توچرمیش لم دا

نشو از سر میکشید و ھر وقت چاییش تموم میشد سرفھ ای میکرد و بعد از عذرخواھی لیوا
بھ چای خور ھمھ ی اطرافیان منو ( فالسک کنار میزش پر میکرد و بھ ادامھ ی حرف مینشست

نقدر وبھ کافیین چایی اعتیاد پیدا کردم اما اعتیاد من در برابر آقا رضا ا بودن میشناسن و میدونن
ستھ روی میز نشم مثل بچھ ھای خوب روی صندلی روبناچیز بود کھ بھ حساب نمیومد.) و من ھ

بودم و تنھا بھ نشانھ ی تایید سر تکان میدادم و ھمین طور آقا رضا از در و دیوار و ھمسایھ و 
و آب و ھوا میگفت و میگفت و تا این کھ باالخره بعد از ساعتی شانسم زد و چای  اوضاع مملکت
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السک فالسک عالی جناب تمام شد و تازه وقتی کھ با کج خلقی مختصری با ھزار امید و آرزوی ف
پرسید:راستی سعید خان  الی را داخل لیوان میتکاند تا مگھ قطره ای از اون باقی مونده باشھخ

ثانیھ حافظھ  ١۵ود بگم کھ حافظھ ی این آقا رضا کمی بیشتر از واسھ چی اومده بودی؟(یادم رفتھ ب
ات بی ی ماھی گنجایش داره و بعد بھ طور اتوماتیک ذھن این استاد شروع بھ پاکسازی اطالع

با ماشین بھ سر کار میاد و از راه برگشتن پیاده بھ خونھ برمیگرده و تازه  اھمیت میکنھ،مثال گاھی
  فردا صبح موقع اومدن سر کار یادش میاد کھ ماشینو چاپخونھ جا گذاشتھ...!)

برام پیش اومد و بھ خاطر ھمین شرمندم ولی این ھفتھ یک سری مشکالت پشت سر ھم  -
یع تسویھ بستھ بود و از طرفی امروز باید با دفتر توزشتھ کتابفروشی بیشتر ھفتھ ی گذ

 حساب کنم و اینھ کھ کمی پول الزم داشتم و صبح ھم بھتون زنگ زدم.
راس میگی،پاک فراموشم شده بود ،میگم این دوست ما چی شده یادی از ما کرده. حاال  -

 چقدری میخوای؟
 تومنی کم دارم ٧٠راستش یھ  -
 ؟فقط ھفتاد تومن -
 ...بلھ،شرمندم -
 کردم چقدری کم داری،واستا ببینم کلید این گاوصندوقو کجا گذاشتم... رفک -

سر در گم  و ای میزش و بعد با حالتی گیجو شروع کرد بھ بھم ریختن جیبا و سپس کشو
طوری کھ انگار باریکھ ی نوری بھ ذھنش رسیده باشھ گفت،یھ لحظھ صبر کن برم ببینم 

  دست بچھ ھا نیست.
ز اتاق خارج شد.دقایقی گذشت و کم کم حوصلھ ام داشت سر میرفت کھ چشمم بھ روزنامھ و ا

. ھمین طور نشستم بھ بی اختیار دست انداختم و روزنامھ رو برداشتمی گوشھ ی میز افتاد ،
ات روزنامھ ،اجتماعی،سیاسی،ورزشی،اخبار... تا این کھ رسیدم بھ صفحھ ورق زدن صفح

  رگ تیتر زده بود:شوخی در مترو منجر بھ قتل شد...ی حوادث،باالی صفحھ بز
نوشتھ  زیر تیتر عرق سردی رو صورتم نشست،میدونستم یھ ربطی بھ ماجرای مرجان داره؛

    :بود
سھ شنبھ ی گذشتھ، در ایستگاه مترو فردوسی دختری جوان بھ دلیل افتادن بر روی ریل مترو 

تفاق بھ عنوان یک خودکشی مطرح شد اما در دم جان سپرد،در گمانھ زنی ھای اولیھ این ا
پس از بازبینی فیلم دوربین ھای مدار بستھ ی ایستگاه .این اتفاق را یک قتل عنوان کردند و 

پرونده بھ دایره ی جنایی تھران بزرگ ارجاع شد. با بازبینی تمام فیلم ھای مربوط بھ ایستگاه 
  ن آمد کھ عامل این قتل بوده است.رد جوانی بھ میوو شھادت شاھدین این حادثھ حرف از م

با پیگیری ھای اداره ی آگاھی تھران بزرگ متھم شناسایی و دستگیر شد . او در اعترافات 
خود بیان کرد کھ برای شوخی خواستھ دخترک را بترساند و او را بھ آرامی ھل داده و با این 

ا او پایش بر لبھ ی تصور کھ دخترک خودش را نگاه خواھد داشت دست بھ این کار زده ام
  چالھ ی ایستگاه سر میخورد و دخترک در دم جان میسپارد...
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نمیدونم اون لحظھ چھ حسی داشتم و بھ چی فکر میکردم اما میدونم حال خوبی نبود.چشام  
اشک افتاده بود و مات بھ متن خبر چشم دوختھ بودم. نمیدونم چرا اما اون لحظھ دیگھ دوست 

شھ.ھمش از خودم میپرسیدم نکنھ راستی راستی بره؟نکنھ بره و من بمونم نداشتم قاتلش پیدا ب
با این سوال کھ اصال اینا یھ خواب بود یا حقیقت. راستش بھش عادت کرده بودم و نمیخواستم 

از دستش بدم. اون تنھا آدمی بود کھ میتونستم با ھمھ ی رندی ھاش تحملش کنم و شاید اون 
تحمل میکرد.نمیخواستم از دستش  ا و بد اخالقیامتمام کج خلقی اب ھم اولین کسی بود کھ منو

تم ھمون عشق باشھ اما ھر شبدم. ترسی ھم ندارم کھ اعتراف کنم شاید این حسی کھ بھش دا
  داشتم بمونھ اما حاال... ھمھ ی تلخی ھا و شیرینی ھاش دوس چی کھ بود با

طور بی حرکت نشستھ بودم و فقط قلبم انگار نمیزد و خون تو رگام یخ بستھ بود، ھمون 
  نمیدونم چقدر گذشت ولی وقتی آقا رضا برگشت با تعجب پرسید:گاھی چشم چپم میپرید.

م واسھ اون تو کارگاه دعوا شده بود،سرو صداتو ھنوز اینجایی؟فکر کردم رفتی،میبخشی 
  بود.

 بروی مناما من متوجھ ھیچ صدایی نشده بودم،آقا رضا بھ نگاھی نگران جلو اومدو رو
  ؟خبری بدی بھت دادن؟پدرت...نشست و پرسید:چی شده؟این چھ حال و روزیھ

  گفتم :نھ چیزی نشده.
م اما ھنوز بھ در نرسیده بودم کھ آقا رضا پرسید:مگھ برای پول نیومده رکھ ب و بلند شدم  

  بودی.
 دیگھ مھم نیست. -
 چی شده آخھ ،بگو شاید بتونم کاری کنم. -
 خدا حافظ -

یرون رفتم،ھنوز توی راھرو بودم کھ پشت سرم دوید و نگھم داشت.حرفی و از دفترش ب
  نزد،منم چیزی نگفتم،فقط بھ ھم نگاه کردیم و من رفتم.

تو راه بھ خیلی چیزا فکر کردم، بھ غیر منطقی بودن این عشق،بھ دیوانگی،خودکشی و ھر  
نھ رسیدم و اون این چیزی کھ ممکنھ بھ یک ذھن بیمار سر بزنھ ولی آخر بھ یک جواب خائنا

و اونو تا وقت رفتن خودم  بود کھ باید بھ مرجان دروغ بگم،یا اصال نگم کھ قاتلش پیدا شده
نگھ دارم.میدونم،میدونم فکر خود خواھانھ ای بود اما عاشق ھمیشھ خود خواه ھم ھست و 

  میخواد کھ عشقشو برای خودش نگھ داره حتی اگھ معشوق یک روح باشھ.
کتابفروشی ای مختلف جور کردم و بعد بھ زار دروغ شرم آور برای موقعیتھ پس با خودم

دراز کشیدم و شروع کردم بھ رفتم ،اما مرجان اونجا نبود، بھ اتاق باال رفتم و روی تخت 
ام شکلی منطقی ببخشم.تا این کھ باالخره یک ساعت بعد مرجانو باالی سرم پیدا کردم دروغ

کودکانھ بود:"قطار قطار را برو،تا دم ایسگا  کھ زیر لب مشغول زمزمھ ی شعری
  برو،برادرم زن میخواد،پولشو از من میخواد..."

 کجا بودی؟ -
 مترو -
 حاال معنی روح سرگردانو میفھمم  و تازه میفھمم چرا میگن بعضی جا ھا روح داره. -
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 ت انیشتن میشھھ انکن بچ رزیاد فک -
 بی مزه -
 نھ این کھ خودت گولھ ی نمکی -
 قبل از این کھ شعری رو بخون یھ نگاه بھ شناسنامم میکنم من ھر چی ھستم -
ناز بود...،راستی  تو کھ این ھمھ  ونقدقطار قطارو میگی؟اینو یھ بچھ تو مترو میخوند،ا -

 ادعات میشھ بگو ببینم این شعر مال کیھ؟
 این شعرو دقیق نمیدونم اما قیافش بھ متل میخوره. -
 مشکل شد دو تا حاال متل چیھ؟ -
عرایی میگن کھ تو فرھنگ عامیانست و مبداء مشخصی نداره و مثل این زیاد متل بھ ش -

 نقدر سوال میپرسی.یداریم ،مثل اتل متل،اشی مشی و خیلیای دیگھ.راستی چرا ا
 متل دیگھ چیھ راه انداختی. بلد نیستی بگو نمیدونم ،اتل -
 حق داری ، خوب آخھ آی کیو انسان ھا رده ھای مختلفی داره. -
 ؟یعنی من خنگم؟منظورت چیھ -
 نھ بابا شوخی کردم ھمین ،خستم بذار بخوابم. -
 ناراحتی؟ -
 نھ! -
 چرا ناراحتی! -
 نھ فقط یکم خستم -
 پولت جور شد. -
 آره،یعنی نھ ،اصال دیگھ مھم نیست -
 یعنی چی؟درست حرف بزن ببینم چی شد -
 حرف میزنیمھیچی بابا ،خستم ،بذار بخوابم،وقتی پا شدم با ھم  -
 ی بھ من بگییھ چیزی شده کھ نمیخوا -
 نھ بھ خدا... -

و تازه یادم اومد وقتی بچھ بودم بھ مادرم قول دادم کھ ھیچ وقت قسم نخورم. اما حاال بعد از 
این ھمھ سال بھ خاطر نگھ داشتن یک روح،یک خیال یا ھر چی کھ ھست مجبور شدم دروغ 

  بگم
 میدونستی کھ دروغگوی خوبی نیستی؟ -

  ون بار برای اولین بار دلم ریخت.خیلی ھا اینو بھم گفتھ بودن اما ا
 دروغ نمیگم. -
 پدرت چیزی شده؟ -
 نھ -
 پس چی شده -
 ھیچی با اون دوستم کھ رفتھ بودم ازش پول بگیرم دعوام شد -
 تو آدم دعوا کردن نیستی.بگو چی شده من شاید بتونم کمکت کنم -
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  میگم! نمیکردم بھ این زودی دستم رو بشھ اما راستی از کجا میدونست کھ دارم دروغ رفک
 خنده داره اما منم عاشق شدم. -
 عاشق کی؟ -
 یھ دختری -
 کردم یھ پسری!منظورم اینھ اسمش چیھ. رچی میگی؟فک -
 تو چی کار داری! -
 از کجا پیداش کردی؟ -
 ،شاید ھم...،نھ انگار ما ھمو پیدا کردیممن پیداش نکردم،اون منو پیدا کرد -
 ما؟معلومھ اونم راضیھ. -
 نھ،یعنی نمیدونم. -
ده ،انگار راستی راستی عاشق شدی،راستی حس و حال عاشقی چھ ،رنگت پریھآخ -

 جوریھ؟خوشاینده ،مگھ نھ؟
نھ، حس  بدی دارم ،انگار نازکترین بلور دنیا رو دستم دادن و میگن از روی دیوار  -

 بپر.احساس داشتنشو نمیکنم و تنھا حسی کھ دارم ،حس از دست دادنشھ.
 بد جوری عاشقی -
 از کجا میدونی؟ -
 فات ھیچی نمیفھمم.چون از حر -
 گیجم،منگم،خستم،نمیدونم چھ حالی دارم اما فقط میدونم کھ میترسم -
 از چی میترسی؟عشق کھ ترس نداره! -
 میدونم اما میترسم بھ دست نیاورده ھمین قدری ھم کھ دارم از دستش بدم. -
 چرا فکر میکنی از دستش میدی؟ -
 اون نمیدونھ من دوسش دارم -
 تر از این حرفان. زیاد مطمئن نباش،دخترا زرنگ -
 یعنی میدونھ؟ -
 شک نکن -
 پس چرا چیزی نمیگھ؟ -
 منتظره تو قدم پیش بذاری،اخھ دخترا دوس ندارن غرورشونو زیر پا بذارن. -
 چی بھش بگم -
 خودت باید بفھمی -
 نمیدونم ،تو رو خدا کمکم کن،میترسم دیر بشھ -

  و بلند بلند شروع کرد بھ خنیدین.
 بھ چی میخندی؟ -
 بھ تو -
 چرا؟ -
 ده داره دیگھ.چون خن -
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 چی این ماجرا خنده داره -
این یھ روزم  یباال فرض کردی. این ھم سال خونھ موند واین کھ خیلی عشقت -

 روش،نترس دیر نمیشھ.
 آخھ میخواد بره -
 کجا؟ -
 خارج -
 کی؟ -
 نمیدونم -
 از من چھ کمکی ساختست؟میخوای آدرسشو بده برم ازش خبر بیارم. -
بم،تو یھ دختری ،البتھ روح یھ دختری،ولی نھ، فقط من تو این زمینھ بھ شدت بی تجر -

 فرقی نمیکنھ،بگو من باید چھ جوری بھش بگم.
 ساده،برو جلو بھش بگو دوست دارم. -
 کھ میزنھ تو گوشم! جوری این -
لت خوشھ بھش گفتی ،فقط اول اونم نمیاد بگھ آره منم دنترس ال اقل قبل از رفتنش  -

 ..دوست دارم،ناز میکنھ،تو ھم باید نازشو بخری.
 بیا با ھم تمرین کنیم ،باید بھش چی بگم؟ -
میری جلو یکم من من میکنی و عرق میریزی یھ جوری کھ خرم باشھ قبلش بفھمھ چی  -

 میخوای بگی بعد بھش میگی کھ دوسش داری
 باشھ،ببین این چھ جوریھ؟ -

و از روی تخت بلند شدم رو در روی مرجان ایستادم و ادامھ دادم:ببین ،یھ چیزی میخوام 
گم،میدونم ممکنھ ناراحت بشی،ممکنھ داغ کنی یا ھر چیز دیگھ و بدون بھت حق میدم اما ب

پیش از رفتنت باید یھ چیزی رو بھت میگفتم تا قبل از این کھ مثل یھ بغض تا ھمیشھ گوشھ ی 
ردم و ھیچ دختری ھم تو زندگیم نبوده و نیست یعنی ونھ،ببین من تا حاال تنھا زندگی کگلوم بم

  این فازا نبودم اما حاال عاشق یکی شدم کھ باید بھش بگم اصال تو
 کی؟ -
 تو... -
 .ھمینو االن برو بھش بگو حتمی جواب میده ،یکمم خودتو مظلوم بگیر  ھخیلی عالی -
 نترس -
 نمیترسم -
 تھاما بھ شدت معلومھ کھ بار اول  -
 اشکال نداره -
 چرا؟ -
 چون ھمین االن بھش گفتم و اونم منو نزد -
 چی؟ -
 ن.میدونم چی میخوای بگی.ھیچی فراموشش ک -
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 معلومھ ،آخھ احمق بھ ذھن ناقصت خطور نکرد من مردم؟ -
 چرا ولی برای دوست داشتن نیازی بھ جسم مادی نیست ھمین روحتم برای من کافیھ -
 چی داری میگی؟ -
 نمیدونم اما باید قبل از رفتن بھت اینو میگفتم -
 کجا -
 اون دنیا؟ -
 کھ آدم بتونھ عاشق دود سیگار بشھت سقدر احمقانوخدا شفات بده،این ماجرا ا -
منو تا امروز درک کرده ھر چند کھ زبون  تو دود سیگار نیستی ،تو تنھا کسی ھستی کھ -

 تلخی داری اما باز ھم...
 تو زده بھ سرت،چیزی زدی؟ -
 نھ اما انگار تو یھ دنیای دیگم -
 ھمونھ -
 قبل از رفتن باید بھت میگفتم -
 پس تو ھم خبر داری.رفتن؟ -
 چی رو؟ -
 روزنامھ ھا...خبر  -
 تو از کجا خوندی؟ -
 از رو دست یھ مرده خوندم. -
 حاال چی میشھ. -
میدونی ھر کدوم از ما بھ یھ دلیل و ھدفی اینجا میمونیم،حاال کھ منم علت مرگمو  -

 فھمیدم.دیگھ کاری تو این دنیا ندارم
 پس من چی؟ -
ما تا وقتی متاسفم ،اینجا موندن اصال چیز خوشایندی نیست.یھ جورایی خودش عذابھ.آد -

ست کھ از نی و وقتی یک روح باشی،خیلی چیزاو پلشتی ھا شونو نبی یقشنگن کھ زشت
ترجیح میدی زودتر بری.برای ھمینھ کھ میگن روحای سرگردون این مردم میفھمی و 

 پرخاشگرن و آدما رو آزار میدن ،چون آدما کم کم موجودات منزجر کننده ای میشن.
 اینجا برام غیر قابل تحمل میشھ.دون تو ب منم با خودت ببر ، -
 تو زنده ای،باید بین زنده ھا باشی -
قبل از این کھ بیای،من داشتم زندگیمو میکردم اما حاال دیگھ نمیتونم با آدما کنار بیام.تو  -

 رو خدا منم ببر.
 زرائیل نیستمعمن کھ  -
 خیلی نامردی... -

  و مرجان بی این کھ حرفی بزنھ از پلھ ھا پایین رفت.

www.takbook.com



روز با یک روح... ھفت پیام بخشعلی  

 

Payam_bakhshali@yahoo.com 
57 

اما من ھنوز ناباورانھ بھ این خستھ بودیم و یھ جورایی بھ آخر سفر رسیده بودیم.ھر دو 
موضوع نگاه میکردم و در کمال خود خواھی میخواستم کھ ھنوز ھم با من بمونھ اما راستی 

  .کھ خودخواھی بود
پایین  بود من ھم از پلھ ھامرجان روی پایین ترین پلھ نشستھ بود و سخت بھ فکر فرو رفتھ 

  فتم و کنارش نشستم.ر
باشھ برو ،اما بھ قول شازده کوچولو :ھر وقت بھ آسمون نگاه کردی بدون یکی ھست تو  -

 یھ سیاره ی خیلی کوچیک بھ اسم زمین کھ دلتنگتھ.
 منو ببخش کھ نمیتونم بمونم ،انگار یھ آھنربای خیلی قوی منو بھ سمت خودش میکشھ -
 میفھمم. راستی چقدر دیگھ وقت داریم -
 چی؟برای  -
 برای با ھم بودن. -
 نمیدونم ،شاید تا غروب آفتاب. -
 دوس داری تا اون موقع چی کار کنیم؟ -
 برام کتاب بخون -
 چھ کتابی؟ -
خیلی کتابا ھست کھ میدونم اگھ نخونم و برم از دست دادمشون. اولیش بوف کور صادق  -

 ھدایت،میدونی تا وقتی زنده بودم فکر میکردم اگھ بخونمش بھ خودکشی میرسم.
 دی؟ج -
 آره،میگفتن ھر کی این کتابو بخونھ افسرده میشھ.راستی تو این کتابو خوندی؟ -
 آره -
 چی شد،افسرده شدی؟ -
 نھ،البتھ شاید از اولش افسرده بودم کھ این کتاب تو دریای غم و غصھ ھام گم شده. -
 یھ بار دیگھ،این بار برای من میخونی؟ -
 با کمال میل. -
بیرون کشیدم و شروع کردم بھ خوندن.و مرجان ای دست دومم و کتابو از قفسھ ی کتاب -

راستی راستی کھ غرق در داستان شده بود.اما خوندن بوف کور ھم زیاد طولی نکشید 
 و مرجان مشتاق.،ھنوز ھوا روشن بود 

 میخوای برات مسافر کوچولو رو بخونم؟ -
 آره اما اونم نخوندم. -

ر بچگانھ بود اما ھر دو از و شروع کردم بھ خوندن کتاب،ھر چند کھ این کتاب بھ ظاھ
 خوندنش لذت میبردیم.

...اینجایی،اشتباه کردی،رنج میبری،گرچھ حقیقتی نیست اما ظاھر یھ مرده رو پیدا ((
میکنم،تو خودت اینو درک میکنی،راه خیلی دوره،نمیتونم این جسمو با خودم ببرم،خیلی 

،پوست کھنھ کھ غصھ سنگینھ،گیرم عین پوست کھنھ ای میشھ کھ دور انداختھ باشنتش
  نداره،ھان!...))
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  ق گریھ امونمو بریده بود،سرمو کھ بلند کردم ،اثری از مرجان نبود...دیگھ ھق ھ
آه سردی کشیدم و روی میز بھ زار زار افتادم. حاال دیگھ مسافر کوچولو من ھم رفتھ 

  بود،حتی بدون خدا حافظی...
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  هفمتني روز
  )آدينه(
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  رو پر کرده،سردمھ،سرم درد میکنھ اما یھ جورایی دیگھ اصال برام مھم نیست.بوی گاز ھمھ جا 

دیگھ ھیچ چیز برام مھم نیست،مردم،زندگی،مرگ و ... ،منو باش کھ میخواستم دنیا رو درست کنم 
اما فقط خودم سرخورده شدم.این دنیا عوضی تر از اونھ کھ من بتونم عوضش کنم ،دنیای کھ با 

یک روح بود کھ بین میلیاردھا نفر جمعیتش منو درک کرد و حاال ھم کھ چیزی تمام بزرگیش فقط 
  بھ اتمام این زندگی لعنتی نمونده،میخوام رھا بشم...

اصال گور بابای دنیا بذار این دم آخری یھ فال حافظ باز کنم و با خودم خوش باشم ،اما 
ھ من کھ آینده ای نیست،ھمھ چیز تا نھ،احمقانست ،حافظ کھ ھمیشھ از تقدیر و آینده میگھ،ولی واس

  وم میشھ ،من ،زندگیم،دل مشغولی ھا و ھمھ ی اون بد بختیام...چند دقیقھ ی دیگھ تم
 ح ؟نھ ،بھ خاطر یک جامعھ کھ میونراستی،چی شد کھ بھ اینجا رسیدم؟یعنی فقط بھ خاطر یک رو

موند کھ شاید چقدر زنده ھاش ھیچ کس نبود و دست آخر ھم یک روح بھ دادم رسید و بھم فھ
زندگی زیبا میشد اگھ آدما ھمو درک میکردن.و شاید زشتی این دنیا فقط از دید گاه منھ کھ ھیچ 

  و ھیچ چیزو درک نمیکنم!سک
نقدر زیاده کھ نمیخوام بھ یاد واز خودم میپرسم اولین بار کی بھ خودکشی فکر کردم؟نمیدونم،شاید ا

  بیارم.تازه بھ یاد بیارم کھ چی؟
میسوزه و نفسم تنگ اومده،انگار داره گاز بیشتر و بیشتر حجم ریھ ھامو پر میکنھ.  چشام

م بافل خوابم ببره!ترس برم میداره.نباید خواھمھ چیز تموم میشھ اما نکنھ نا غ خوشحالم کھ داره
  ببره،نباید آخرین لحظھ ھای این فیلم منزجر کننده رو از دست بدم.

، دست میندازمو قفسھ ی کتابام میرم،دیوان حافظو بر میدارم از روی تخت بلند میشم و سراغ 
  بدون نیت یک صفحھ از کتابو باز میکنم:

  بدان مردم دیده روشنایی                            سالمی چو بوی خوش آشنایی
  

  بدان شمع خلوتگھ پارسایی                          درودی چو نور دل پارسایان
  

  دلم خون شد از غصھ ساقی کجایی          ر جایبینم از ھمدمان ھیچ ب نمی
  

  فروشند مفتاح مشکل گشایی              ز کوی مغان رخ مگردان کھ آن جا
  

  وفایی برد شیوه بی ز حد می          عروس جھان گر چھ در حد حسن است
  

  نخواھد ز سنگین دالن مومیایی           دل خستھ من گرش ھمتی ھست
  

  کھ در تابم از دست زھد ریایی              شندفرو می صوفی افکن کجا می
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  ست خود آشنایی گویی نبوده          رفیقان چنان عھد صحبت شکستند
  

  بسی پادشایی کنم در گدایی                  مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
  

  ز ھمصحبت بد جدایی جدایی                      بیاموزمت کیمیای سعادت
  

  چھ دانی تو ای بنده کار خدایی            ور دوران شکایتمکن حافظ از ج
  

انگار حافظم بھ سرش زده، مثل ھمیشھ انگار بھ پشتی کوچیکش تکیھ زده و با یھ جام شراب تو 
دستش با دلی خوش بعد از این ھمھ قرن واسھ من شعر میگھ ؛منی کھ تو آخرین نقطھ ی جھان 

تر میشم،کتابو پرت میکنم روی میز و برمیگردم باال ایستادم و دارم ھر لحظھ بھ مرگ نزدیک 
  روی تخت،با خودم فکر میکنم شاید راستی راستی معجزه ای تو راھھ.

ھ میشم اما مئن نیستم،شاید ترسیدم ولی تو رودروایسی با خودم از این شونھ بھ اون شونطدیگھ م
ندم و کنار پنجره ی رو بھ میدون پیدا نمیکنم. بلند میشم و شیر گازو میب باز ھم دلیلی برای مردن

ن فردوسی میشینم و پنجره رو باز میکنم،عجیبھ اما تا حاال ھوای دود گرفتھ و خاکستری تھرا
  نقدر برام قشنگ و دل انگیز نبوده. یا

از خودم میپرسم :راستی دلیلم برای خودکشی چی بود؟اما حاال دیگھ خودمم نمیدونم.فقط انگار 
  خودم ،از زندگیم،از مردم،از حقیت و ھمھ چیزایی کھ آزارم میداد. میخواستم فرار کنم!از

ذره و من پاک زندگی رو تعطیل کرده گھاھا... چقدر احمقانھ. راستی یک ماه از رفتن مرجان می
  بودم،چقدر کار دارم ...

  ولی خیلی خستم ،خوابم میاد،چشامو میبندم تا بعد از یک ماه آروم بخوابم.
ره اما برای من کھ اصوال خواب نمیبینم چشم بھ ھم زدنی گذشت کھ از شدت نمیدونم چقدر میگذ

 از روی میز برداشتھ و  ،باد ھمھ ی کاغذا و دست نوشتھ ھامو سوز و سرما ی بیرون بیدار شدم
  تو تمام اتاق پخش کرده.

  .ا کاغذ فرش کردهانگار کھ زمینو ب
ھ ی اتاق شروع میکنم بھ جمع کردن و شاز یک گو یشم و پپنجره رو میبندم و کاغذا روبلند م

.اما و دست نوشتھ ھا رو زیر تشکم میذارم  روی میز کنار تختم میذارم ی سفیدودستھ ی کاغذا
ھنوز اتاق بھ شکل آزار دھنده ای سرده.پیچ گوشتی رو برمیدارم و دوباره شلنگ گازو بھ بخاری 

اولی انداخت کھ مرجانو دیدم  وصل میکنم وبخاری رو راه میندازم.شدت سرما منو یاد شب
  ،راستی کھ چھ شبی بود...

بیچاره دختر مثل االن من از شدت سرما بھ بخاری چسبیده بود و از شدت سرما میلرزید و حاال 
یک ماه بعد من ،درست ھمون جایی کھ اون ایستاده بود ایستادم و راستی تو این یک ماه چقدر 

سر گذروندم...! چقدر خوب میشد اگھ میتونستم برای  ھمھ چیز عوض شده.چھ داستانھایی کھ از
  کسی این ماجرا رو تعریف کنم بدون این کھ فکر کنن بھ سرم زده.
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ھ ای احساس میکنم . اما ھوا سرد تر از اونھ کھ بخوام از بخاری دور بشم پس قناگھان تو ذھنم جر
میدارم. و شروع میکنم بھ صندلی پشت میزو کنار بخاری میذارمو چند برگ کاغذ از روی میز بر

  نوشتن:
  بعضی وقتا خیلی سخت میشھ شروع یک ماجرا رو پیدا کرد."

مثال عاشق شدن! خیلی کم پیش میاد کھ از کسی بپرسی :کی عاشق شدی؟ و اون بی 
معطلی با ردیف کردن یک سری عدد قراردادی بھتون بفھمونھ کھ فالن روز و 

  فالن ساعت عاشق شده.
  "...بود ١٣٩١دی ماه سال  ١٩روع قصھ ی من روز سھ شنبھ،اما من میدونم ش
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