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"بسمھ تعالی"

آن ھا مي دانند آدم ھا كھ ! از كھكشانھا بپرسید
چھ ھستند و براي چھ ھدفي بھ دنیا پا مي : ھستند
آنھا مثل شقایق ! از رویاھاي آنھا بپرسید! گذارند

. مي مانند ،آنھا زود مي شكفند و زود مي شكنند 
!آنھا مي دانند... از كھكشانھا بپرسید 

ود ،  ساعت پنج عصر تابستاني گرم و ملول ب
از قطار پیاده شدم و از . قطار بھ ایستگاه رسید 

. مدتي مردد بودم. پیچ كوچھ ھمیشگي گذشتم
زنگ بزنم یا نھ ؟ كلید ھمراھم بود؛ كلید را بھ در 

در تكان نخورد؛ زلفي . امتحان كردم و چرخاندم
پائین در را انداختھ بودند؟ مسافرت بودند شاید؟ 

بوتھ گل یاسي  بر روي . د شدماز مقابل خانھ ر
دیوارھاي كاه گلي آن نشستھ بود و شاخھ ھایش 
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را بي پروا ریختھ بود بر پھناي سپید دیوار و پر 
بود از گل ھاي یاس سفید  كھ بعضي جاھا گلھا بھ 

عطر یاس مواج بود و بھ  دل . خردلي نشستھ بود
...مي نشست 

ف ھوا تاریك و روشن ،خیابان ھا یك دست ، صا
زیر آسمان . راه افتادمھ بھ آرامي ب. وتیره بود 

سایھ خود را بھ . خدا سایھ ي من حركت مي كرد
بھ آسمان نگاه . بھ اكراه مي آمد. دنبالم مي كشید

ھیچ كس نمي ! من از آسمان مي ترسیدم. نكردم
براي ! ؟...دانست و تا بھ حال ھم نمي دانند كھ 
و ماه و سالھا من بھ آسمان خدا نگاه نكردم 

چھ نگاه كردن بھ آسمان ! ستاره ھا را ندیدم
! ھمگام بود  با زنده شدن یك ترس واھي در دلم

مي دانستم كھ منشا ترس ، بیھوده است ولي باز 
!مي ترسیدم
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؛از كوچھ ھاي تاریك و روشن مي گذشتم 
احساس سبكي مي كردم؛ انگار بھ نسیم گره 

...مه بودم؛ راه مي رفتم و راه مي رفتردخو

اثري از رنگ و كھ چشم باز كرده ام دنیایي در
دنیایي . نیرنگ نیست؛ آرامش است و سكون

متفاوت است ؛ خالي از ھر شور و شوقي است  ؛ 
دنیاي من بي رنگ ترین . دنیائي است واژگونھ

قلبم را تھ این . دنیاست؛ رنگي ندارد و مات است
.دنیاي بي رنگ كاشتھ اند

ي تا بي كرانھ سكون و ینیابھ د. من پرت شده ام
دنیائي واژگونھ و دگرگونھ، من دیگر از . آرامش

بھ . تاریكي نمي ترسم بلكھ آن  را مي ستایم
آسماني كھ . آسماني عاشقم كھ تنھا یك ماه دارد

.مي نشاند بھ سوگ. مرا مي كشاند بھ تلخي
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صداي سوت قطار كھ براي بار دوم بلند شد، 
بھ تندي . شودیر ميمتوجھ شدم كھ دیگر دارد د

شماره نوزده را پیدا يكوپھ. از پلھ ھا باال رفتم
دو زن قبل از من آمده و نشستھ . كردم و نشستم

مردم در . توي راھرو صداي پا مي آمد. بودند
.رفت و آمد بودند

قطار تكاني خورد ؛ در باز شد؛ و زني در لحظھ 
.آخر وارد شد و چمدانش را باال گذاشت

از كرد؛ قرآني را از جلد آبي مخملي ساكش را ب
زني چادري .بیرون كشید و شروع بھ خواندن كرد

از . شبي بود آرام . گفت پا درد دارد و دراز كشید 
ریز و طالئي ي نقاط. شیشھ بھ بیرون نگاه كردم

. كردگونھ ایي مي لرزید و پیش چشمم حركت مي
صداي . قطار با صداي یكنواخت در حركت بود

مغزم نوائي حیرت انگیز داشت چھ دركوبش آن 
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از وراي مھ تیره مي دیدم كھ آن . بیانگر سفر بود
دورھا كوه ھا بھ آرامش شب دل سپرده اند و 
سكوت و تاریكي بر كوه ھا و دشت ھا سایھ 

.انداختھ اند

ھمچنان كھ حركت آنھا را با چشم دنبال مي كنم 
خاطراتي كھ بسان برگ . خاطراتم زنده مي شود 

اي زرد پاییزي در ژرفاي قلب زمان خرد شده ھ
زمان بر روي آنھا خاكستري سرد پاشیده . است

ھمھ چیز براي ھمیشھ در قلب زمان نابود شده 
.قطار بھ سرعت مي گذشت . است

ھمھ جا بھ رنگ طالیي روشن . صبح رسیدیم 
با ھم. روزي آفتابي و درخشان. نشستھ بود

.اتوبوس شدمسفرانم  خداحافظي كردم و سوار 

از خیاباني گذشتم و داخل كوچھ ي عارف شدم 
.زني در را باز كرد . زنگ زدم .
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منزل حمیدي؟_

.از این جا رفتھ اند دو ماه پیش _

زني چادري بود با نگاھي جستجو گر و پرسش 
گون

از اقوامشان ھستید؟_

.یك نسبت دوري باھاشان دارم_

دو . ندجا رفتھ ایكي دو ماھي است كھ از این_
.پالك سي ودو، كوچھ حكیم ؛ كوچھ باالتر

. پشت درھاي بستھ ھوا گرم بود و پر مالل
. تابستاني گرم و مالل آور كھ ستاره باران بود

.تابستان خدا
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خنكي ھا نرم . از میان كوچھ ھا كھ مي گذشتم
نسیمي تند خبر رھائي از . نرمك سایھ مي انداختند

.را مي دادآن گرماي عطشناك و رسیدن مھر 

.زنگ در را فشار دادم و منتظر ماندم

لحظھ ایي بعد زني با چادر گلدار رنگھ كنار در 
.ایستاده بود

: گفتم . نگاھش تھ رنگي از سبز زیتوني داشت
.من دوست آذر خانم ھستم . ببخشید مزاحم شدم

.آذر خونھ نیست: گفت لھجھ اش شمالي بود و

سحر . منان از سآمدم ،من از شھرستان -
.رحیمي ھستم

.  مي كنھ وآذر خیلي تعریف شما ر. شناختم_
... یادآذرم مي .بفرمائید تو ، حتما خستھ ھستین
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دعوتش را . رفتاري ساده و بي تكلف داشت
دستھ اي گنجشك از . پذیرفتم و بھ داخل رفتم

بر . از سھ پلھ باال رفتیم. مقابل ما پرواز كردند
ببخشید مزاحم : فتم روي مبل ھا كھ نشستیم گ

رفت و چند لحظھ بعد با سیني  شربت . شدم 
.برگشت

اینم آذر : یك ربع بعد صداي زنگ بلند شد گفت
قرار . حسابي  غافلگیرم كردي: آذر كھ آمد گفت .

من كھ آدرس جدید را بھ . آینده بیایييبود ھفتھ
البد اول رفتي منزل قدیممان؟. تو نداده بودم

كنكور قبول . طوره كھ مي گيآره، ھمین: گفتم
.براي ثبت ناممآمد. شدم

خیلي . خیلي  بھت تبریك مي گم : آذر مي گوید 
و بعد شروع مي كند  بھ احوال ... خوش آمدي 

.پرسي و حال تك تك دوست و آشنا را  مي پرسد
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سالھ كنار در بھ 11_10در باز شد و پسري 
.تاین  پسرم سیناس: آذر مي گوید. چشمم خورد
حال بابا چطوره؟ خوبھ؟: بعد مي پرسد

.خیلي ممنون، فعال رفتھ ماموریت:  مي گویم 

اثري از . دم غروب است. مي روم توي حیاط
فقط روي ساختمان ھمسایھ یك لكھ . آفتاب نیست

حیاطي كوچك و سبز . پر رنگ طالئي مي درخشد
روي دیوارھاي آن بوتھ ھاي یاس  بي حال  .  

غچھ اي با ریحان ھاي خوشبو و با. افتاده است
ردیفي از گل ھاي سرخ توي ایوان چیده .معطر 

یك درخت . شده ، بوي  عطر گل سرمستم مي كند 
گیالس ھم در گوشھ راست حیاط بھ چشمم مي 

آذر از پلھ .  صداي قدم ھایي را مي شنوم .خورد
مي گوید .ھا پایین مي آید و زیلویي پھن مي كند 
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در جواب بھ او . ا كرده اي خوب جاي دنجي پید: 
.حیاط خیلي باصفا و قشنگي دارین : گفتم

ھمان خانمي  است . صداي زنگ در بلند مي شود
كھ دفعھ اول در را برایم  باز كرده، ھمسایھ 

.پھلویي آذر بھ اسم زیور خانم

مي .حسابي باعث زحمت شما شدم: مي گویم 
.چھ زحمتي ، خوش آمدید : گوید 

. الكن خوردیم، زیر نور چراغ مھتابيشام را در ب
بچھ ھاي زیور خانم و . شوھر آذر مسافرت بود

سینا سر و صدا مي كردند، آذر و زیور خانم با ھم 
دوست داشتم سكوت د من اما كردنصحبت مي

.شب را حس كنم

شب دامن مي زند و روز بھ كنجي مي وقتي 
شب بھ . گریزد شب مي شود بھ نیایش نشست 
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رمز آلود است و تاریك ، ھر ستاره در گونھ ایي
عمق درونش معنایي خاص دارد تا بھ حال معناي 

ستاره ھا را درك  كرده اید ؟

آذر . آشپزخانھ بردا بھ زیور خانم كھ ظرف ھا ر
كني؟ چھ كم حرف بھ چي فكر مي: بھ من گفت

شدي ؟

.صحبت ما نیمھ تمام ماند

پریسا و مي رم خانھ ببینم: زیور خانم آمد و گفت
من گفت ر بھحمید آمدن یا نھ؟ در كھ بستھ شد آذ

فردا ، برو بخواب. خیلي خستھ بھ نظر مي رسي: 
.صبح با ھم صحبت مي كنیم

*
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آذر مشغول چیدن . صبح بخیر. سالم: آذر گفت 
صداي قل قل كتري كھ از توي . میز صبحانھ بود

آشپزخانھ شنیده مي شد من را بھ یاد این انداخت 
آذر فنجاني چاي روي میز .ھستمسفر ردكھ 

.گذاشت

خوب خوابیدي؟: پرسید 

.بلھ متشكرم_

: براي من و خودش فنجاني چاي ریخت و گفت 
فقط نان لواش . نون سنگكي نداریم ،این جا ما

نانوایي ما ھمین سر نبش كوچھ . پیدا مي شھ 
.ست

خودم . خوشمزه ست.از این مربا بخور: بعد گفت 
.مرباي آلبالو. ام درست كرده

ـ راستي چھ رشتھ اي قبول شده ي؟
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ـ تاریخ

حاال كجا مي موني ؟_

.شاید برم خوابگاه_

زیور خانم اتاق خالي داره ؛ زن !  خیلي خوبھ _
شوھرش . پنج تا بچھ دارهوخوبیھ ؛ عیال واره
ر مي گرده ، اتفاقا دنبال مستاج. پیر و زحمت كشھ

البد امروز مي ري فرصت را از دست نده خوب ؟ 
وپس عصر با ھم بریم خونھ ر! براي ثبت نام 

خوب ؟. ببینیم 

. زنگ مي زند . ھمین جاست : آذ ر مي گوید 
زیور خانم . پسر بچھ اي در را باز مي كند 

سالم  ، خوش آمدید، : چھراش باز و گشاده است 
.بفرمائید تو 
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زیور خانم، دوست من مي خواد :  آذر مي گوید 
.قاي شما رو ببینھاتا

ھقصد موندن داري؟ اي ب: زیور خانم مي گوید
.بفرما خانم! روي چشم 

در را باز مي كند اتاق بزرگي است، با موكت 
قرمز رنگي فرش شده است؛ یك پنجره بھ حیاط 
دارد؛جلو پنجره یك درخت سیب سر خم كرده و 

ظریف آن خودش را كشانده پشت يیك شاخھ
ر خورده روي سیمان دیوار و اتاق ؛ ُسيپنجره

: زیور خانم مي گوید. شاخھ ھایش سبز است
یك سال را پیش مي گیرم ولي در مورد ياجاره

.شما تخفیف مي دم

چطوره؟: آذر مي گوید
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، آب پاشي و جارو شده است و فرشگ حیاط سن
سال . حوضي در وسط آن  بھ چشمم مي خورد

شم كھ پنجره ھا بود كھ آرزو داشتم اتاقي داشتھ با
.این را بھ آذر نگفتم. اش رو بھ حیاط باز شود

رفتي ثبت : پرسدا ميباب. بھ بابامي زنمیك تلفن 
.آره رفتم: نام؟ مي گویم  

خوابگاه دارین؟_ 

بابا ، شما اجازه بدین من منزل زیور خانم بمونم _
.زیور خانم مي كنم يبعد شروع بھ شرح خانھ

دلواپست مي : مي گفتبابا ناراحت شده بود و
: بعد از خیلي چك و چانھ زدن بالخره گفت. شوم

.اگھ مادر بزرگ قبول كنھ منم  قبول مي كنم

بعد از ظھر ، من و آذر با ماشین شوھر خالھ ي 
مقداري . آذر رفتیم بازار و من كلي خرید كردم
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وسایل آشپزخانھ، یك تخت چوبي ، یك زیلوي 
...سبز،چند كتاب ، كمد و

اتاق از آن حالت بي حالي  م،ایل را كھ گذاشتوس
.در آمد

خیلي خوب : آذر نظري بھ اتاق انداخت و گفت
.شده 

*

ھوا خنك ؛با صداي گنجشك ھا از خواب بیدار شدم
بود و مطبوع و بوي عطر كاج توي اتاق پیچیده 

چادرم را ؛دمپایي ھاي آبي رنگم را پوشیدم . بود
زیور خانم را دیدم .اطسر انداختم و رفتم توي حی

چشمت روشن ، : زیور خانم گفت.  سالم كردم،
مادر بزرگ . گت از شمران آمده دیدنت رمادربز
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شنیدم  ! خیلي خوش آمدي :  مرا بوسید وگفت 
مي خواي بموني؟

ھمین طوره ، خانھ ي یكي از دوستانم مي : گفتم 
دیگر ! خیلي خوب : مونم ، مادربزرگ مي گوید 

.كھ سفارشت را بكنم بچھ نیستي

مادر بزرگ عینكش را بھ چشم  مي زند ؛و 
سجاده اش را مي اندازد وكتاب قرآن را بر 

قلم بر مي دارم روي كاغذ ، طرحي از . داردمي
صورتش پر چین و چروك . صورتش مي زنم

اما در عوض . است بھ زمین ترك خورده مي ماند
شني بھ رو. مادر بزرگ ، قلبي پاك و طالئي دارد
.قلب  مادر بزرگ ، غبطھ مي خورم

خط ھاي شكستھ و كوچك اطراف صورتش را مي 
گذارم ؛ مداد را بر روي خط ھا فشار مي دھم تا 

پر رنگ تر شود ولي باز ھم طرح چنگي ط خطو
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با آن : مادر بزرگ مي گوید . بھ دل نمي زند
بلند شو و نمازت را . خودكار خط خطي نكن

.بخون

را از روي زمین برداشتم و بھ من مشتي نسترن
ھوا ریختم ؛ نسترن ھا یاس شد و بر روي دیوار 

سایھ ي مادر بزرگ ھم روي دیوار . سایھ انداخت
این سایھ ي رمیده ي خیال بود كھ داشت پا . بود

من دوست دارم دوباره از نو بشنوم . مي گرفت
قصھ اي كھ تكراري است . اي را كھ مي دانمقصھ

ست؛ باید تكرار باشد و گرنھ قصھ ، كلیشھ ایي ا
!نیست

*

.معرفي مي كنم ھمسرم شفیق : آذر گفت 

دوستم سحر: رو بھ من كرد
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اومدم دنبالت : آذر گفت. ھمسرش سر تكان داد
حمید و سینا ھم مي یان آماده ایي؟.بریم تا پارك 

مقابل . زیر ھمین درخت بشینیم : آذر مي گوید
شكل نیم دایره حوضي بھ. فواره اي مي نشینیم

مقابل ماست، فواره ، بي رنگ است و مدام مي 
آن طرف تر بر روي زمین خیس و باراني ، . بارد

زن ھاي كولي در حركت اند و از این سو بھ آن 
چاقوھاي دستھ دار زرد رنگ و . سو مي روند

فرفره ھاي كاغذي قرمز و زرد بدست دارند؛ 
تھ اند ھایشان را یك بري بر روي دوش انداخچادر

فال بگیرم ؟: و وقتي بھ ما مي رسند مي گویند 

آذر سكوت را مي .بچھ ھا براي بازي مي روند
بھ چي فكر مي كني ؟: شكند 

بھ این فكر . بھ ریزش فواره ھا خیره شده بودم
رد زن . مي كنم كھ زندگي شتابان در گذر است
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كولي را گرفتھ ام كھ  زن كولي دور مي زند و بھ 
فال بگیرم؟: ي شود  و مي گوید ما نزدیك م

نھ اما زن كولي كھ از من : آذر پاسخ مي دھد 
متوجھ . جوابي نشنیده است مقابل من مي ایستد

. مي شوم كھ چشم ھاي آن  زن سبز روشن است 
ك و مك لآیا بر اثر گشتن زیر آفتاب پوستش پر از 
شده و لطافت خود را از دست داده است؟

من فال نمي گیرم ؛ر استزن كولي ھم چنان منتظ
ولي دو فرفره قرمز و زرد از زن كولي مي خرم ؛ 

پولي بھ زن كولي مي دھم و رد پاي او را دنبال 
مي كنم تا زماني كھ پشت درخت ھا دیگر دیده 

.نمي شود

.یھ چیزي بگو. تعریف كن ،خوب: آذر مي گوید

.از زندگي؟ و بھ فكر فرو مي روم : مي گویم
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ھر . ي زندگي را تجربھ مي كندھر كس بھ نوع
افكار و . انساني رویاھاي خودش را دارد

احساسات خودش را دارد ، دنیاي خودش را دارد 
دنیاي ھیچ . و این دنیا را از نگاه خاصي مي بیند

آسمان من گاه ناآرامھ و . كس مثل دیگري نیست
نجوائي دور در ذھنم . ابري ؛ مي بارد و بارانیست

صداي باد بھ ھم ر كھ با قدر دوآن. زنده مي شود
.مي پیچد

مثل : آذر كھ سكوت من را مي بیند ، مي گوید 
این كھ من باید بگم نیست ؟

*

نشستھ بودم توي ایوان و سبزي پاك . جمعھ بود
خورشید تھ حیاط پرسھ مي زد  و . مي كردم
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زیور خانم قلیان . داشت پشت دیوارھا گم مي شد
.مي كشید

حوض ،آستین پیراھنش را باال بي بي اش كنار
دستھاي استخواني . زده و وضو مي گرفت

والغري داشت ؛ روسري سرش بود ؛ و دستھ 
ایي از موھاي سفیدش از زیر روسري بیرون زده 

رد یك سالك . بود؛ دور لبش دو شیار عمیق بود
بي بي . توي چین و چروك صورتش گم شده بود
. روي بندجورابش را شست ؛ آب كشید و انداخت 

ھی! اي مادر: وگفت بھ من نگاه كرد ؛ آھي كشید
چھ . مریض شد_ خدا قسمت نكند_ دختر داشتم

چي بگم !  مرضي؟ چھ مي دونم؛ مرض خیاالتي
یھ روز با كربالئي رفتھ بودم شھر وقتي . مادر

ریختھ  و شكستھ ، وبرگشتم دیدم ھمھ چیز ر
خالصھ زندگیم رو بھ ھم ...) ظرف و تشت و (
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خدا _ .بردیمش شھر مریض خونھ. زده بود
از دستش چي . خوب كھ نشد_ قسمت نكند

بي اشك ھایش را با گوشھ ي بي. كشیدیم؟ نپرس
گاھي با خودم مي : روسري اش پاك كرد و گفت

گفتم كھ من چھ گناھي كرده ام كھ باید این قدر 
ھمیشھ مي _ خدا بیامرزدش_آقا یداهللا . رنج ببرم

.وزن كفر نگ: گفت

زیور خانم از  یك سبد كھنھ، مقداري تنباكو و 
تا زغال برداشت؛ زغال ھا را توي آتشدان ریخت 

مقداري تنباكو توي جام قلیان ریخت و . شودگیرا 
آب تنگ را .ھاي سرخ را قرار دادرویش زغال

اي دختر : گفت. عوض كرد وبعد آن را میزان كرد
دم وقتي من بچھ بو.چھ روزگاري داشتیم ! جان 

ھمیشھ توي باغ براي خودمان مي . مكتب نرفتم
گشتیم ؛ از رزھاي انگور، انگور وا مي كردیم و 
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من و . توي باغ پا برھنھ مي دویدیم. مي خوردیم
.گلي خاتون ھمیشھ با ھم بودیم

عمھ خانم زغال ھا را با دست برداشت  و فوت 
: پكي بھ آن زد و گفت . كرد و گذاشت سر قلیان

یكي نیست بگھ !م و این ھمھ بدبختياي اوالد آد
چرا ھاروت و ماروت اومدن زمین و بھ خاطر یك 

زن آدم كشتن و مشروب خوردن؟ اصال تقصیر آدم 
از كجا . خوردنوو حوا بود كھ فریب شیطون ر

بگم؟ كي این روزھا بھ درد دل دیگران گوش مي 
دستمال پاك يده؟ و باز اشكھایش را با گوشھ

.كرد

دستھاي لرزان جا نمازش را باز مي كند بي بي با 
تسبیح _ چرخاندو تسبیحش را توي دست مي

وقتي داشتم دستم را زیر شیر مي _قرمزي دارد
بي توي حوض افتاده بود، نشستھ شستم عكس بي
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تصویري محو و .( بود؛ توي حوض سبز عمیق
دستم بھ آب خورد؛ تصویر ). كم گون و كم رنگ

. بي پیر بودبي. ل گرفتدوباره شكواز ھم پاشید
آیا . تنھا دختر و شوھرش را از دست داده بود

چین و شكن ھاي روحش بھ صورتش ھم نشستھ 
بود؟

*
سحر آخر ھفتھ مي خوایم بریم : آذر مي گوید 
. تو ھم با ما بیا . بیرون شھر 

.من نمي خوام مزاحم بشم : مي گویم 

تو مراحمي ، این حرفھا چیھ ؟_ 

.شوھر آذر رانندگي مي كرد. تیم با ماشین رف
با قدي متوسط، .ر  مردي كم حرف بودذشوھر آ

قوي بنیھ، موھاي جوگندمي ،ریش كم پشتي 



29

روي گونھ ھا وگوشھ چشم ھایش . داشت 
45تا 40خطوطي نقش بستھ بود كھ سني بین 
ھوا خنك . سال بھ او مي داد ،سیگار مي كشید
وه دیده مي بود و چشم انداز قشنگي از باالي ك

.شد 

. از كوه باال رفتیم ! ھمین جا خوبھ: آذر گفت 
روي زمین . زمین خاكستري و قھوه اي بود 

ھوا خنكي . تقریبا مسطح زیلویي انداختیم 
مطبوعي داشت ؛ از نقطھ ایي كمي دورتر آتش 

نگاھم . آتشي با شعلھ ھاي تند وقرمز؛بلند بود
.بي اختیار بھ آن سو مي دوید

و براي ھر ! یخ زدیم . چیزي بخوریمھی: تآذر گف
چاي توي ھواي تقریبا سرد . كدام یك چایي ریخت
.كوه واقعا مي چسبید
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توي یك سرازیري پر پیچ و . سینا پیدایش نبود
سینا ، : خم رفتھ بود؛ بھ دنبالش رفتم و گفتم 

سنگبھبعد دستم را . خالھ جون زمین نخوري 
.ھا گرفتم و آمدم پائین 

.حال من خیلي خوبھ : ا گفت سین

دنبال چي مي گردي ؟ سنگي كھ در : پرسیدم 
ش را بھم دست داشت ؛ پنھان كرد و ابروھای

.نمي تونم بگم ! خالھ این یك رازه : كشید 

كنارم پر از  . وانمود كردم كھ سنگ را ندیده ام
ناگھان  یاد داستاني افتادم . شبدرھاي سبز بود 

ي كیھان بچھ ھا خوانده كھ وقتي بچھ بودم تو
ھر كسي كھ شبدر چھاربرگ پیدا مي كرد . بودم  

وقتي بچھ . خوشبختي بھ سویش روي  مي آورد 
بودم چھ قدر دنبال شبدر چھار برگ گشتم ولي 

خورشید داشت مي . شبدرھا ھمھ سھ برگ بودند 



31

آسمان بھ رنگ نارنجي .خزید بھ تھ آسمان 
غ آن دورھا دستھ اي كال.پررنگي نشستھ بود 

.پرواز مي كردند و از نظر دور مي شدند 

. باید كم كم بریم ھ داره شب مي ش:آذر گفت 
شوھر آذر كھ سرگرم جمع كردن بوتھ ھا بود 

از چي مي ترسي ؟ھخانم ھنوز ھوا روشن: گفت
سینا بجنب بوتھ بیار : بعد رو بھ سینا كرد و گفت 

ست براي بابا، شوھر آذر كبریت زد و آتشي در
آذر ! درختا رو آتش ندین ھا : آذر ھشدار داد.كرد

شما ، محیط زیست روآلوده مي كنین :  باز گفت 
.

.شوھر آذر اخم ھایش را بھ ھم كشیده بود

خشك دیگر رسید ؛ و حاال يسینا با چند بوتھ
آتش كمي شعلھ مي كشید و دود تیره رنگي از 

داشت شب . روي آن بھ سوي باال در حركت بود 



32

ھالھ اي از رنگ تیره بر ھمھ چیز نشستھ .مي شد
. درخت ھا داشتند بھ تیرگي مي گراییدند . بود 

در انوار ارغواني قرمز ،  ،خورشید ، آن تھ
از بوتھ ھا ، جرقھ ھاي سرخ نور . غرق شده بود

افتاد كھ رنگ یك لحظھ چشمم بھ آذر .مي جھید ،
م ینمي خوادیگر :آذر گفت .بھ چھره نداشت

مثل اینكھ ! نھ : برگردیم ؟ ناصر آقا گفت 
آذر چند وسیلھ ي . بجنب ! سینا . مجبوریم بریم 

ماشین كھ دور زد .كوچك را توي ماشین گذاشت
ھنوز یك . ھاي خاكستري افتادچشمم بھ تل ھیزم

.رنگ در میان آن مي سوختكميشعلھ

آن شب وقتي از پنجره بھ درخت سیب كھ سر خم 
گاه مي كردم مدام آن برق نگراني كھ كرده بود ن

درچشم ھاي آذر دیده بودم ، پیش چشمم مجسم 
.مي شد 
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*

زنگ در كھ بھ صدا در آمد قلم موي نمره دو را 
دستھایم را با پارچھ خشك . توي نفت گذاشتم

نقاشي مي كني؟ چھ مي كشي؟:گفتآذر . كردم

آذر . ھطرحش نیمھ تمام. گل ھاي آفتابگردان_ 
بھ طرح مي اندازد و بعد بستھ اي را بھ نگاھي 

ناصر آقا ، دو تا از كتابات :سویم دراز مي كند
:  مي گویم .پیدا نكرد اما بقیھ را گرفتیم ور

چرا : خیلي ممنون، زحمتتون شد، آذر مي گوید 
فكر مي كني ؟

.من این ترم مرخصي گرفتمش ،آذر راست_ 

چرا؟_ 

.بھ این رشتھ عالقھ اي ندارم_ 
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چرا ھنر شركت نكردي ؟_

.شركت كردم اما قبول نشدم _ 

بعد در این زمینھ ! باید برم : آذر مي گوید 
آمدم كھ دعوتت كنم كھ فردا . صحبت مي كنیم 

بیاي خونھ ي ما ، من نذري دارم و منتظرت 
خوب ؟. ھستم 

. ین ھا ھم ھست ا!سحر جان: آذر مي گوید
ه بود بھ چشمم ظرفھاي شلھ زرد كھ قبال آماده شد

من . دارچین را تو بریز : آذر مي گوید . خورد 
شلھ زرد بوي. شروع مي كنم بھ ریختن دارچین 

.و دارچین در ھمھ جا پیچیده است 

قربان دستت، سھ تا مھمان : زیور خانم مي گوید
تازه آمدند ببر دخترم
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سیني بھ دست . آذر مشغول پذیرائي با چاي است
صداي صحبت بھ . روداین سو و آن سو مي 

ظرف ھاي شلھ زرد با دارچین ، . گوش مي رسد
زرد بھ رنگ طالئي . جلوه ي بخصوصي دارد

خورشید، انگار كھ خورشید اشعھ زرین و 
زلیخایي خود را بر پھنھ ي ظرف ھا تابانده  و با 

)علیھ السالم ( یا علي : رنگ قھوه اي نوشتھ

روز آن . صداي ھمھمھ است و موج نابي از دعا
آن قدر مشغول بودم كھ نفھمیدم چگونھ روز 

از آذر و مھمان ھا خداحافظي كردم و بھ .گذشت 
.سكوت كوچھ پا گذاشتم

فردا صبح ، گلدان آفتاب گردان را گذاشتم روي 
میز و رنگ زرد را روي پالت ریختم كھ صداي در 

سالم ، : آذر بود گفت . در را باز كردم . بلند شد 
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بعد . تم ؟ نھ چھ مزاحمتي من كھ مزاحم نیس
.دستھایم را شستم وفنجاني چاي برایش ریختم 

مي خواي ترم دیگھ . اومدم باھات صحبت كنم _
ثبت نام كني ؟

. بھ این رشتھ اصال عالقھ ندارم . نمي دونم _ 
.شاید انصراف بدم 

اگر بھ این رشتھ : جرعھ اي چاي خورد وگفت 
ي دو حالت عالقھ مند نیستي وقتي لیسانس گرفت

ینده ات عالقھ مند مي پیش مي آید یا بھ كار آ
را باید با بي عالقھ گي سر نھ عمريشوي و یا 

.كني؛ بھ كاري مشغول شوي كھ از آن بیزاري

ولي اگر انصراف دادم و .شاید حق با تو است_
دیگر قبول نشدم چي ؟ باز پشت كنكور بمانم ؟
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م كھ با كار چطوري ؟ شنیده ا. بھش فكر كن _ 
مي توني بھ سینا ریاضي درس .ریاضیاتت  خوبھ

: با خودم فكر كردم . بدي ؟ ریاضیش ضعیفھ 
: گفتم . كم داشتم ولي نمي شد قبول نكنم وھمین

منتظرت : فردا عصر بیام خوبھ ؟ آذر گفت . باشھ 
.ھستم 

*

ساعت چھار عصر بود كھ من آماده ي رفتن بھ 
توي كوچھ بود سینا . زنگ زدم . منزل آذر شدم 

و خودش در را باز كرد ؛ توپ فوتبالي بھ دست 
داشت ؛ از پسري ھم سن و سال خودش 

: سینا گفت . خانھ رفت ي كرد و تويظخداحاف
مامان گفتھ كھ ریاضیات شما . مامانم خونھ نیست 

.من تمام مسئلھ ھاي فردام مونده . عالیھ خیلي 
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.پس بریم و ھمراه سینا بھ اتاق رفتم _

كي اومدي ؟. سالم ، خستھ نباشي _

آذر لبخندي مردد زد و . ده دقیقھ اي مي شھ_
ھر ھفتھ دو روز . رفتھ بودم كالس خیاطي :  گفت

بھ منزل آذر مي رفتم و با سینا ریاضي كار مي 
شوھر آذر مدام بھ مسافرت و ماموریت . كردم 

.مي رفت و ھیچ وقت خانھ نبود 

صندلي یاط روي یك روز بعد از ظھر كھ توي ح
نگاه ھاي حوض را حركت ماھي  نشستھ بودم و

پارچھ اي را ؛ زیور خانم بھ كنارم آمد ومي كردم 
قابل نداره؛ براي شما خریدم  و : بھ سویم گرفت

.قواره ي پارچھ را بھ من داد 

.دست شما درد نكند چرا زحمت كشیدین؟_ 

.سوسني بود با طرح گلھاي زرد خردلي،پارچھ
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سینا در . صر سھ شنبھ كھ بھ خانھ ي آذر رفتمع
خالھ جون من مسئلھ ھا را :  گفت ط بود وحیا

.ندهوحل كردم فقط یكي م

.بریم خالھ جون_ 

تو كھ . دستت درد نكند آذر: آذر كھ چاي آورد گفتم
كالس خیاطي مي ري ، حتما كار خیاطیت خوبھ، 
ویھ پارچھ داشتم كھ مي خواستم ببري، سھ متره

.براي پیراھن خوبھ 

من كالس تربیت بدني ! نھ سحر جان : آذرگفت
مي رم یعني اول رفتم خیاطي ولي یھ جلسھ بیشتر 

.نرفتم 

يكلي بي حوصلھ بودم ؛ چند مسئلھھ آن روز ب
مشكل بھ سینا دادم تا حل كند و ھر لحظھ ساعت 

نقاشي . را نگاه مي كردم بلكھ زمان زودتر بگذرد
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ھا آب مي باید بھ گلدان. نده بودام نیمھ كاره ما
دادم؛  یك تلفن بھ بابا مي زدم؛ براي شام ھم نان 

.نداشتم و باید تا دیر نشده مي رفتم نانوائي

پائیز با رنگھاي طالئي ، زرد ، نارنجي و قھوه 
مي . و پر شكنش رسیده بودخشكاي ، برگھاي 

توانستم برگ خشكي را بگذارم و از روي آن 
.طرحي بزنم

در را كھ باز مي كنم سكوت است و شب ؛ بھ 
آرامي از روي پلھ ھاي سنگفرش مي گذرم؛ نور 

، شكني بر ه است مھتاب بھ درون حوض افتاد
زنم و نان را توي روي آب مي نشیند؛ برق را مي

.سفره مي گذارم

آفتاب گردان ھا را توي لیواني گذاشتم كھ باریك 
سرش خمیده بود و بلند، یكي از گل ھا شكستھ و 

گل آفتاب گردان را دوست ،من اوایل. شده است
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آن ھا بھ نظرم زمخت مي رسیدند با . نداشتم
برگھاي پھن و عاري از ظرافت ولي بعد كھ 

شروع كردم بھ طراحي ، دیدم آفتابگردان ھا خیلي 
گاھي حس مي كنم كھ دوست دارم . قشنگ اند

. ھمھ چیز بھ روشني و زیبائي خورشید باشد
ید آفتاب گرداني باشد زیبا و براق كھ برسر خورش

ھر موج نور كھ از امواج زرین . شھر مي تابد
خیال مي تابد چون جوئي رخشنده و پاك و 

.آسماني است

این گل ھاي آفتاب گردان، سایھ اي است از مالل 
بھ انزوایي كھ ؛كھ مرا مي كشاند بھ تنھائي

ھ سالیان سال با من بود و من در حسرت لحظھ ب
بھ تنھائي كھ دوستش . سوختملحظھ ھاي آن مي

. بھ آن محتاج بودم چون ھوا براي تنفسوداشتم
ھر .تنھا در سكوت است كھ انسان مي اندیشد
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. و كندي است بر سرنوشت خط بطيء اندیشھ 
خیلي ھا از آن ولي تنھایي گاه غناي روح است 

از تنھایي مي ترسند چون دركش نمي .بیزارند
معنایش را در نمي .تنھایي را نمي فھمند . كنند 
.یابند 

داستان من موجي است از دریا كھ بر مي گردد بھ 
گذشتھ، گذشتھ اي كھ زیر ژرفاي تیرگي خاموش 

.بھ خاكستر نشستھ است وشده

*

چشم بھ ھم زدم ماه . زمان بھ سرعت مي گذشت 
عصر دوشنبھ رفتھ بودم نانوایي . دوم پائیز رسید

در دستم بود و بخاري گرم از آن بلند مي ، نان ھا
: برگشتم! سالم ، خانم رحیمي: شد، صدایي گفت

.ناصر آقا بود
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!سالم_ 

خیلي وقت است كھ مي خواستم با شما حرف _  
اشكالي ندارد تا منزل قدم زنان برویم؟. بزنم 

.با من؟ و كمي متحیر ماندم_ 

مي خواستم شما با آذر صحبت:  آقا ناصر گفت 
كنید؟

راجع بھ چي؟_ 

.بنظر من آذر یھ ناراحتي ھایي داره_ 

.متوجھ منظور شما نمي شوم_ 

.مي دونید كھ ما خیلي مشكل داریم_ 

.نمي دونستم_
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شناخت . من در مورد ازدواج با آذر عجلھ كردم_
.درستي از اون نداشتم

_چھ كمكي از دست من ساختھ ست؟

.زنمبعدًا بھ شما تلفن مي ،فعال ھیچ_

*

در را كھ باز مي كنم سكوت است و شب؛ بھ 
آرامي از پلھ ھاي سنگفرش مي گذرم؛ نور مھتاب 

بدرون حوض افتاده، شكني بر روي آب مي 
نشیند؛ برق را مي زنم و نان را توي سفره مي 

.گذارم

صداي زنگ تلفن ، من را از میان افكارم بیرون 
فكر مي كردم بابا .ر بود ظھ12ساعت . كشید
.تلفن را برداشتم.  است 
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سالم ،  شما منو شناختید؟_

من متوجھ . شما ھستید؟ بفرمایید! ناصر آقا_
باالخره ناراحتي آذر چیھ؟. فرمایش شما نشدم 

.فكر مي كنم یھ مشكل روحي _

اگر مشكلي داره حل نشدني است؟_

مشكل بتوان آذر را عوض . بھ نظر من آره _
.اون یك جوریھ. بھ آذر شك دارم. ردك

!متوجھ منظورتان نمي شوم  _

مي دونید ! حرف ھایش ضد و نقیضھ! مشكوكھ_
من . كھ دوشنبھ و چھارشنبھ ھا  بھ كالس مي ره

از كالسي كھ نشونیش را داده . رفتم و پرسیدم 
نمي دونم كجا مي ره؟ اگھ . خبر و اثري نیست

؟گویید نھازتون خواھشي بكنم نمي
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_تا چھ باشھ ؟ 

ممكنھ چھارشنبھ ي این ھفتھ ساعت سھ بھ _
دنبال آذر بروید؟

تعقیبش كنم؟ من؟ شوخي مي كنید؟_

.جدي مي گم  _

اگر چھ كار درستي نبود ولي كم . كمي فكر مي كنم
كالس : كم بھ یادم آمد كھ اولین بار آذر گفت

شاید ناصر . تربیت بدني: خیاطي مي رم بعد گفت
تقویم را نگاه مي . ن مورد حق داشتآقا در ای

آیا این كار درست بود؟ .فردا چھارشنبھ است. كنم
چرا بھ ناصر آقا . نھ نباید مي رفتم ، درست نبود 

. نگفتم نھ ؟ من ھمیشھ در نھ گفتن لنگ مي زنم 
تونم ؟ پس دوستي مي چرا بھ صراحت نگفتم من ن

شود ؟ من و آذر چھ مي 
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ت بود حھ وجدانم ناراچھارشنبھ ساعت سھ اگر چ
. اما چادر سر انداختم ؛ آذر اصال من را ندید 

بھ دنبالش رفتم ؛ ساعت سھ از خانھ بیرون آمد 
گذشت وبعد تاكسي ي؛آھستھ مي رفت ؛ از خیابان

پیاده شد ، . من سوار تاكسي دیگري شدم .گرفت 
من دیر رسیدم و . و بھ داخل كوچھ اي پیچید 

. ا دوباره رفتم و آمدم كوچھ ر. اثري ازش نبود 
كوچھ بن بست بود و اثري از كالس یا مغازه نبود 

مدتي بھ اطراف خیره شدم  و مسیر رفتھ را . 
.برگشتم 

خانمي از پشت . زنگ یكي از خانھ ھا را زدم 
بلھ ؟:آیفون پرسید 

ببخشید مزاحم شدم تو این كوچھ دنبال یك _ 
.كالس مي گردم
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تا آنجا كھ . ده اند خانم نشاني اشتباه بھ شما دا_ 
. من مي دانم توي این كوچھ ھیچ كالسي نیست 

.گوشي را گذاشت 

*

گردان ھا را بھ رنگ طالیي رنگ آن روز آفتاب
زرد كادمیوم و خردلي را بھ ھم ریختم وبعد . زدم 

. با قلم موي نمره سھ برگھاي زرین را نقش زدم 
آورده زمینھ كار را قبًال بھ رنگ بنفش پرمایھ در

.ام 

صداي كلیك تلفن متوجھ ام كرد كھ كسي با من 
.گوشي را برداشتم . كار دارد

بلھ ؟_
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من متأسفم :اندكي عصبي بودم . ناصر آقا بود 
.عذر مي خوام كھ نمي تونم .ناصر آقا 

بھ این زودي فراموش . شما قول دادي ... اما_ 
كردي ؟

آن روز ھوا. روز دوشنبھ آن ھفتھ زود رسید
ابرھایي خاكستري در آسمان سایھ . سرد بود

شب قبل ھوا طوفاني بود ، . انداختھ بودند 
پرده را كنار مي . تندبادي درخت ھا را تكانده بود 

زنم مي بینم كھ برگھاي زرد و سرخ سوختھ حیاط 
را پوشانده، چند برگ خشك نارنجي توي حوض 
افتاده و تركیب آن با رنگ كدر سبز آب ، زیبایي 

بھ . یاط را دو چندان كرده، پرده را مي اندازم ح
ساعت نگاه مي كنم ده دقیقھ بھ سھ بعد از ظھر 

. صداي باز شدن در خانھ آذر را مي شنوم . است 
آذر چند بار ساعتش را نگاه مي . لباس مي پوشم 
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. انگار دیرش شده بھ سرعت باد مي رود .كند 
باز بھ ھمان كوچھ آشنا

. م زدم بھ ساعت نگاه كردم مدتي در خیابان قد
از .بھ داخل ھمان كوچھ پیچیدم. ساعت چھار بود 

مقابل . مقابل چند ساختمان سنگ مرمري گذشتم 
.خانھ اي سنگي بود. یكي از ساختمانھا ایستادم 

دیوارھایش با سنگھاي سیاه درخشان تزئین شده 
خم شدم و .جلوي پایم چیزي مي درخشید . بود 

نگیني بھ رنگ . یك نگین بود . آن را برداشتم 
احتماًال از یك انگشتر افتاده بود .سبز چمني

بي نتیجھ از جستجویم ، بھ خانھ ساعتي بعد .
.برگشتم 

*
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فرداي آن روز بھ منزل آذر رفتم كھ با سینا 
.كمي احساس ناراحتي مي كردم. ریاضي كار كنم 

. داشتم خودم را مي خوردم ؟نكند متوجھ شده بود
. بعد از مدتي باالخره آمد . ر پیدایش نبود آذ

.سیني چاي را روي میز گذاشت 

چیھ سحر جان ، از چیزي ناراحتي ؟_ 

.سرم درد مي كند..یعني ..نھ _

.ت مسكن مي یارم ااالن بر_

معدلم 20شده مخالھ جان ریاضی: سینا مي گوید 
.من شاگرد ممتاز شناختھ شدم75/19شده 

.رین پسرم آف. خیلي خوبھ _ 

.دستت درد نكند سحر : آذر بھ من مي گوید 
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بابت حق الزحمھ : آن روز آذر بھ من یك چك داد 
.تو كھ نباید مجاني كار كني . 

آذر این چھ كاریھ؟_ 

ناراحت مي ،سحر ، بھ خدا اگر قبول نكني_ 
.شوم 

ھوا اندكي سردتر شده .آن روز چھارشنبھ بود
زیور خانم . در گذاشتم سطل آشغال را پشت. بود 
چرا شما زحمت مي كشین ؟: گفت

مامان : گفت. در را كھ باز كردم سینا را دیدم 
من اومدم ببینم حمید ھست . رفتھ مطب مشاوره 

با ھم بریم بازي فوتبال ؟

صبر كن از زیور خانم . فكر مي كنم ھست _
.بپرسم 
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سینا كھ رفت ، فكر كردم مكتب مشاوره ؟ چرا بھ 
خودم نرسیده بود ؟ پس توي آن كوچھ حتماً فكر 
.ب دكتر مشاوره بود مط

بھ آن ر دوباره بعدازظھ5/6ساعت .برگشتم 
. اما زنگ زدم .كمي مردد بودم . خیابان رفتم

وجواني  بود. مدتي طول كشید و در باز شد
نھ ، ببخشید : مفتوقت قبلي گرفتھ اید؟ گ: پرسید

؟اینجا مطب است . مزاحم شده ام

بلھ_ 

نام حمیدي دوشنبھ ھ مي خواستم ببینم خانمي ب_ 
ھا یا چھارشنبھ ھا مي یان مطب؟

چرا از خودشون نمي پرسید؟_ 

بھ این نام ،نھ: مي گوید .ه مي كند ت را نگالیس
.مراجعھ كننده اي نداریم
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بھ نام شفیق چطور؟_ 

دوباره لیست را نگاه مي كند و لیست روزھاي 
نھ متأسفانھ : بعد مي گوید. مي كندقبل را ھم نگاه

.بھ این نام ھم نداریم

شماره اگر . متشكرم، من با شما تماس مي گیرم_ 
.مي گیردممكنھ ؟ كارتي را بھ طرفم 

حاشیھ ھاي زرد طالئي رنگ . عصر ، زود رسید
پریده بود و بر روي دیوارھا رنگ كمرنگي از یك 

ري؛ بعدازظھري اب. زرد، زرد پریده نشستھ بود
یك روز سرد و خشك پاییزي كھ . یك روز پاییزي

.نوید زمستان زود رس را مي داد

صداي زنگ تلفن بلند .قدم زنان بھ خانھ رسیدم 
. تلفن را برداشتم. حدس زدم كھ ناصر آقاست. بود

خوب نتیجھ؟: بھ من گفت. ناصر آقا بود
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ھنوز تابلوش رو . یك كالس تربیت بدني است _ 
.ما راحت باشھخیال ش.نزدند 

احساس مي كنم كھ تردید . ناصر آقا مكث مي كند
. حرفي مي خواھد بگوید كھ نمي گوید. دارد

بھ غیر از این چھ مي توانستم . گوشي را گذاشتم
بگویم؟

: گفت. دوباره صداي تلفن بلند شد این بار آذر بود
ناصر آقا رفتھ ؟مي توني بیایي خونھ ي  ما

.مسافرت 

ببخش این جا اینقدر ! آمدي خوش : آذر گفت
.ریخت و پاشھ

چند كتاب ،در یك جا شمعي، شمعي مي سوخت
مقدار زیادي مجسمھ و . روي كاناپھ افتاده بود

اتاق .اشیاء تزئیني و وسایل دیگر جمع شده بود
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سینا توي . ھا یك حالت ساكت و خموشي داشت
.اتاقش پشت كامپیوتر نشستھ بود

ري از وسایل اضافي رو مي خوام مقدا:  ر گفت آذ
باید زنگ . احتیاجي ندارمم چون بھشونبفروش

.بزنم بھ یك كھنھ خر ، بیاد وببره 

موسیقي كھ دوست داري؟ باید یھ طرح : آذر گفت
.از چھره ي من بزني اما اول بذار چاي دم كنم

چي بذارم؟ : مي گوید. چاي را روي میز مي گذارد
تو چي گوش مي كني؟

.ھآواز نباش. موزیك دوست دارمممن: مي گویم

پس بوي پیراھن یوسف را بذارم؟اضافھ مي كند _
.گوش مي كنم وكھ من فقط نوارھاي خاصي ر

.بوي پیرھن را بذار_
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كشیدن چھره .قلم وكاغذ را بھ دستم مي دھد 
باید حالت شخص منتقل بشود . خیلي سخت است 

از . بھ ناچار شروع مي كنم .آذر اصرار مي كند! 
چشمھاي آذر درشت .چشمھایش شروع مي كنم

رنگ چشمایش عسلي . ریز ھم نیست . نیست 
بیني اندكي . پیشاني بلند و چھار گوش . است 

بلند، لبھاي برجستھ و كنج لبانش خطوط نازكي 
نقش بستھ ، تارھاي سفید در انبوه موھاي 

خرمایي اش دیده مي شود كھ بر لطافت موھایش 
آذر قد بلند است ، .ھ كم كنداضافھ كرده نھ این ك

كمي الغر ، لباس ساده ، بھ رنگ ارغواني بھ تن 
فروغي از آفتاب در چشمان عسلي . كرده است

چشمھایش لحظھ اي آرام است و . اش نشستھ 
بعد انگار طوفاني بھ پا مي شود، طوفاني در 

روحش كھ ھر لحظھ مي خواھد خود را بھ ساحل 
.بشوید ساحل را .برساند 
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ا چند خط انحناي چھره و شانھ ھا را نشان مي ب
خطوط . مجددًا بر مي گردم بھ چشم ھایش .دھم 

شروع . لك باالیي را با فشار بیشتري مي گذارم پ
.مي كنم بھ آرامي بھ زدن سایھ ھاي صورتش 

گاه چشمھایش را ،وقتي بوي پیراھن را مي شنود
ش نم یدر چشما.مي بندد ونفس عمیقي مي كشد

بھ چھ مي اندیشد این دختر؟. مي درخشد اشكي

متنش چون پیراھني آرام و " بوي پیراھن "
گاه تند مي شود و آن تندي چنان است . زیباست

چون جریان مذاب . د جان راكھ مي سوزان
شود، مي سرنوشت تا دوباره انسان از نو زاده 

حدیث روح آدمي است ، روحي كھ " بوي پیراھن"
.بھ مي كندھمنوایي عشق را تجر

از كار دست ..تك خوان شروع بھ خواندن مي كند 
.مي كشم 
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تموم شد ؟ تصویر را بھ آذر مي دھم ؛ آذر _ 
خیلي شبیھ شده : تصویر را مي گیرد  و مي گوید 

چشماي من اینطوریھ ؟! تو خیلي ماھري . 

آره ھمین برق اضطراب درچشمات نشستھ ، تو _ 
.كھ حس كردمھمیشھ نگراني ، اینو خیلي وقتھ

خیلي زرنگي . فكر نمي كردم متوجھ شده باشي_ 
نقاشي فقط : ، حبھ اي قند برمي دارم ومي گویم 

نقاشي ، دیدن ژرفاي . نگاه كردن سطحي نیست 
آذر تو نگران چھ ھستي ؟ . روح آدمي ھم ھس 

حبھ قند را توي چایي مي زنم و بھ دھان مي 
.اندازم 

نمي شھ ا كھز رچھ بگم؟ ھمھ چی!  نمي دونم_ 
.گفت 

چطور شد كھ با آقا ناصر ازدواج كردي؟_ 
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آلبومي برایم . ھمسایھ كوچھ كناري ما بودن_ 
دوست داري عكس ھا رو ببیني؟: مي آورد

!آره خیلي _ 

این شھین خانمھ، مادر شوھرت؟_ 

آن . آشنائي ما با یاس ھاي تاب دار شروع شد_
ھو با یھا ھمسایھ ي دیوار بھ دیوار ما بودن

بي بي. دستھ گل یاس ، بھ خواستگاري من آمدند
گل _ یادش بخیر_خانم كھ آن وقت ھا زنده بود 

یاس ھا سفید . ھا را توي گلدان آبي رنگي گذاشت
بود ولي بعد از چند روز بھ رنگ زرد خردلي در 

.آمد

رنگ زرد ، رنگ قشنگیھ؛ رنگ زرد رنگ _ 
معنا و نور بھ زندگي . خورشیده و رنگ زندگي

..مفھوم مي بخشھ
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!رنگ سبز قشنگ تره! نھ ھمیشھ_ 

عكس آن ھا در حالي . عكس دیگري را مي بینم
كھ تازه ازدواج كرده اند ولي سینا یك سالھ 

پس سینا پسر ناصر آقاست؟ :  مي گویم .است
سینا خودش نمي دانھ ! یواش .كمي یكھ مي خورد
من از یك سالگي بزرگش : و اضافھ مي كند 

.دم كر

چشمم مي افتد بھ كتاب روي میز ، آن را بر مي 
نویسنده در آغاز ودارم ؛ یك كتاب فلسفي است

صداي . كالم گفتھ كھ مطالب این كتاب حقیقت دارد
آش :آذر گفت .   ضربات ساعت بگوش مي رسید

رشتھ گذاشتھ ام ،دوست داري ؟ سینا را فرستادم 
دور ھم بھ خانھ زیور خانم ، بگوید بیاید اینجا 

.باشیم
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. آش رشتھ آذر خوشمزه شده بود .نھار خوردیم 
چشم بھ ھم زدیم شب . بعد سرگرم گفتگو شدیم 

در پھناي ،آسمان آن شب پرستاره بود. فرا رسید 
نشستھ تلولورنگ نیلگون آسمان صدھا ستاره بھ 

.بود 

صدایش . آذر از اینجا و آنجا صحبت مي كرد 
ا ، دختر زیور خانم با پریس. لرزش غریبي داشت 

باریك و بلند ،كالس سوم دبیرستان. آشنا شدم 
. نامزد ھم داشت . باال ، دختركي محجوب و آرام 

یك سال بیشتر بود كھ با دانشجویي عقد ازدواج 
این را از میان حرف ھاي زیور خانم . بستھ بود

.آذر چاي و میوه تعارف مي كند. متوجھ شدم 
چند روز : و پوست كند زیور خانم سیبي برداشت 

پیش منیر خانم اومده بود منزل ما كھ باالخره این 
نھ و زندگي شون، یك سالھ ودو جوون برن سر خ
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مخارج زیاده ، . دستم تنگھ. كھ دس دس مي كنم 
منیر خانم خیلي اصرار كرد . جھازش كامل نیست 

من آرزو دارم كھ عروسي پسرم را ببینم : میگھ . 
.ھم ھستبنده خدا مریض . 

؟نحاال چقدر كم داری: آذر گفت

شاید با : زیور خانم قاچي سیب بھ دھان برد 
.تقریبًا ھمھ چیز داره. ششصد تومن جور بشھ 

..انشااھدرست مي ش_

آذر كتابش را كنار . ساعت دوازده شب بود 
.گذاشت 

.سحرجان ، اتاق پھلویي را برات آماده كردم _ 

.متشكرم _ 
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. ھ با صدایي از خواب پریدم نیمھ شب بود ك
بھ ساعت .صداي راه رفتن كسي را مي شنیدم 

آذر . پرده را كنار زدم . سھ صبح بود. نگاه كردم 
داشت بھ گلدان ھا آب مي داد مدتي روي پلكان 

چشمم بھ .نشست و در سكوت بھ آسمان نگاه كرد
پرده . در میان سپیدي ھا گم شده بود . ماه افتاد 

.را انداختم 

*

آن روز ، من . آقا ناصر از مسافرت برگشتھ بود 
سینا و آذر ، . و سینا و آذر بھ پارك رفتھ بودیم 

آقا ناصر ماشین را . رفتند بھ محل بازي بچھ ھا
فواره بر مي گشت ؛ انوار نقره گون . پارك كرد

آب بھ ھزار دانھ . آن بر روي آب سرازیر مي شد
راف مي كھ بھ اط؛كوچك الماس تبدیل مي شد
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ذرات كریستال و . داخل آب مي افتادھ پرید و ب
.درخشان آب ھزار تكھ مي شد

از ھمھ انتظار داشتم بھ غیر از : آقا ناصر گفت
توي اون كوچھ فقط ! شما، خیلي زحمت كشیدین
ببینید آذر اگر مریض . یك مطب دكتر ھست و بس

نباشھ چند سال متوالیھ كھ روزھاي دوشنبھ بھ 
مي دونید پنج سال،  من توي . هاون مطب مي ر

.خستھ شده امھولي دیگماین مدت ھیچي نگفت

نستید؟وشما از كجا متوجھ شدید، نكنھ مي د _

.یھ جوري متوجھ شدم،دیگھ _

.اما اسمش نبود من خودم پرسیدم  _

.این دلیل نمي شھ_
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فرض كنیم كھ آذر مشكل روحي داره آقا ناصر _ 
؟هرداارتباطي این ھا بھ من چھ 

.نمي خواستم خواھش كنم باھاش حرف بزنی_

ھمیشھ فكر مي كردم كھ شما و آذر خیلي _
آقا ناصر : خوشبخت ھستین و اضافھ كردم كھ 

ن وعجوالنھ قضاوت مي كنین دارین اشتباه مي كنی
.

عجوالنھ وقتي قضاوت كردم كھ با : قا ناصر گفتآ
.آذر ازدواج كردم

ھا را بھ من بگید؟حاال از مسافرت آمدید كھ این _

.اما من مسافرت نبودم :  آقا ناصر گفت 
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؟حرفم را قطع كردم چون ھمان لحظھ ...پس شما_
. آذر ، نگاھي بھ من انداخت. آذر و سینا رسیدند

بعداز ظھر قشنگیھ ، نھ ؟: گفتم  

ھیچ چیز ، مگر . بھ آذر چھ مي خواستم بگویم
كتر اگر آذر بھ مطب یك د. حرفي ھم بود كھ بزنم

جاي قضیھ مي رفت بھ خودش مربوط بود تا این
بعدازظھر عبوسي .ھم بیخود دخالت كرده بودم

رفتم خانھ و .حوصلھ ھیچ كس را نداشتم . بود
. ضبط را روشن كردم.پرده ھاي اتاقم را كشیدم

.آژانس شیشھ اي  مجید انتظامي را گذاشتم

یاط رسیده بود و تند و حخورشید پاكشان وسط 
غروب .نسیم آرامي دور مي گشت . تابید تیز مي 

ھوا زود بھ . ھاي زمستان سرد و مالل آور است 
.تاریكي مي نشیند
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چھ حسي بھ . وقتي انسان باراني است، مي بارد
من ! انسان دست مي دھد؟ باران شگرف است

عاشق باران ھستم؛ عاشق لحظھ ھاي باراني ام؛ 
گره زندگي ام گاه باراني بوده، لحظھ ھائي كھ 

خورده بوده است بھ باران، بھ خون ، بھ باران و 
.بھ اشك

صداي زیور خانم را مي شنوم؛ صداي ضبط را كم 
زیور خانم سیني در . مي كنم و در را باز مي كنم

: مي گویم . بفرمایید شام : مي گوید د ودست دار
خیلي با .ناقابلھ : مي گوید چرا زحمت كشیدین ؟

وي قورمھ سبزي اتاق را سلیقھ غذا را چیده و ب
!از كرخھ تا راین را مي شنوم . پر كرده است 

بھ من . بابا ، تلفن مي زند و احوالم را مي پرسد
با درسات و وبھ دیدن مادر بزرگ بر: مي گوید

وري ؟طچ
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جرأت ندارم بھ بابا بگویم كھ مرخصي گرفتھ ام بھ 
.خوبم: ناچار مي گویم

ب آقا ناصر را خوا.بعد از ظھر بھ خواب رفتم
آذر در را  . دیدم دست زني را گرفتھ است . دیدم 

آقا ناصر خندید و كاغذي را .برویشان باز كرد 
كاغذ ھا ھمھ جا .ریز ریز كرد و ریخت زمین 

بعد كاغذ ھا تبدیل شد بھ گلولھ ھاي . پخش شد 
از خواب . یك گلولھ برفي بھ من خورد .برفي 
.پریدم

مي آیي بریم : فت آن روز عصر آذر بھ من گ
یك طال فروشي . خرید؟ از دو خیابان مي گذریم 

در كھ باز مي .آذر مقابل آن مي ایستد. است  
.شود بھ داخل  مي رویم 

.یك مقداري طال دارم كھ مي خوام بفروشم -
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.ببینم خانم : فروشنده گفت

فروشنده .آذر مقداري طال روي میز گذاشت
اي طالھاي مغازه من سرگرم تماش. وارسي كرد 

فروشنده النگوھا و سینھ ریز را نگاه كرد. بودم
ھیجده . چھارصد و پنجاه تا میشھ .محك زد ھو ب

.عیاره 

.این انگشتر ھم ھست -

نگین اش افتاده ؟ روي ھم پانصد: فروشنده گفت
.و پنجاه بیشتر نمي ارزه

فروشنده انگشتر را بررسي .سر بر مي گردانم
نگین . اھم بھ انگشتر گره خورد نگ. مي كرد 

.ھاي سبز درشتي داشت

*
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صداي زنگ ، مستأصلم . ساعت ھفت صبح است
آذر پشت در . با عجلھ چادر سر مي كنم. مي كند

: مي گوید. است و رنگ و رویش حسابي پریده
خانھ ي زیور خانم است؟؟سینا این جاست

نھ چي شده، چرا مي لرزي؟_ 

یده؛ ناصر ھمھ چیز را سینا فھم: بغضش مي تركد
.بھ سینا گفتھ؛ سینا گذاشتھ و رفتھ 

زیور خانم كھ ھمان . بیا تو، مي ریم دنبالش_
من مي رم : وقت چادر سر كرده و آمده بود گفت

براي آذر ... دنبال بچھ ،شما آذر را آرام كنین
آورم واو قرص آبي رنگي مي لیواني آب مي

.خورد 

یعني كجا . اقي بیفتھنكنھ براش اتف: آذر مي گوید 
رفتھ؟
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شوھر زیورخانم . سینا تا بعدازظھر پیدایش نشد
كار را تعطیل كرده و ھمراه زیورخانم بھ ھمھ جا 

سر زده بود اما سینا آب شده و رفتھ بود توي 
بھ محل كار ناصر آقا تلفن زدیم آن جا ھم . زمین
.نبود

مي .ناصر آقاست . صداي چرخش كلید شنیده شد
پیدایش كردین؟:   گوید 

نھ ، ناصر آقا ، چادر سر انداختم، مي : مي گویم 
نمي دانم چھ كار كنم . خواھم بروم توي حیاط 

توي پلھ ھا ھستم كھ صداي فریاد ناصر آقا را مي 
تو عرضھ نداري كھ از بچھ من مواظبت : شنوم
.كني 

تقصیر منھ یا تقصیر تو؟ چرا بھ : آذر مي گوید
بچھ گفتي؟
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مي خوایم بریم . ھ باید مي فھمید باالخره ك_
خارج ، من و سینا ، نمي دونستي از حاال بدون ، 

.سینا ھم با من مي آید

من بزرگش . اون پسر منھ. نمي یادسینا ھیچ كجا 
.كردم _

. بزرگ كنيومنيتو صالحیت نداري كھ بچھ_
چرا با من رو . عقلت پاره سنگ بر مي داره ،تو

كجا مي ري؟ تو از راست نیستي؟ دوشنبھ ھا 
.كرديسادگي من سوء استفاده 

تو بھ من تھمت مي زني؟ مدرك براي اثبات _
حرف ھات داري؟

یادت رفتھ؟! دفتر خاطراتت،آره_

آذر را نمي بینم اما صدایش دچار لرزش شده 
.من كھ دفتر خاطره ندارم: است
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پس این چیھ؟ صداي آقا ناصر كلفت و ؟نداري_ 
. حس كردم كھ چیزي را پرت كرد. خشن شده بود

گوشم رسید و در ھ نمي دانستم چھ كنم؛ صدائي ب
.سینا پشت در بود.را باز كردم  

كجا بودي؟ زود برو خونھ كھ دلواپست : گفتم
.ھستن

؛ در بھ گوشم رسیدنیم ساعت بعد صداي زنگ در 
سینا بودند؛ آمدند تو؛ در را باز كردم؛ آذر و 

: سكوت نشستیم  و باالخره من سكوت را شكستم
این جریان تو و ناصر آقا چیھ؟

فكر نمي كردم كھ ناصر این طور !نمي دونم_
تو حرفاي ما را : مردي باشھ بعد ، ناگھان پرسید

شنیدي؟
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مي خواستم برم ولي چنان شرر . منو ببخش_ 
ترسیدم خشمي در چشمھاي آقا ناصر بود كھ

.اتفاقي بیفتھ

فكر مي كنم كھ من و ناصر بھ پایان : آذر مي گوید
.بھ بن بست. خط رسیدیم

واقعا ھست؟،این دفتر خاطرات كھ مي گفت_ 

پس : آذر جوابي نمي دھد و با خودم مي گویم 
چي را پرت كرد ؟

بلند مي شوم ؛  سینا را صدا مي زنم  و بھ خانھ 
. ھ بعد پیدایش مي شودسینا چند دقیق. مي فرستم 

این ، توي راھرو : گویددستش دفتري است مي
بده بھ آذر اما آذر حتي : مي گویم . افتاده بود

با اجازه و بازش مي : مي گویم .  نگاه نمي كند 
ظاھرا دفتر خاطرات آذر . آن را ورق مي زنم. كنم
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. آن را روي میز گذاشتم. مطالبش را نخواندم. بود
.دید بھ سراغم آمده بودیك بار دیگر تر

زیورخانم آمد و چاي آورد؛ یك قطعھ كیك ھم آورد 
كیك را بھ سھ قسمت مساوي تقسیم .  ورفت 

: بھ سینا  گفتم وكردم؛ چاي توي فنجان ریختم
بابا یك : سینا تو چي فكر مي كني؟ سینا گفت

چیزایي بھ من گفت؛ من اول باور كردم؛ و خیلي 
تم پیش دائي بھمن و ترسیدم ؛ فرار كردم ؛ رف
اون بھ من گفت كھ بابا . جریان رو بھ دایي گفتم

مي . دروغ مي گویھ و مامان آذر مامان خودمھ 
سینا فكر مي كني چرا بابا این كارھا را مي : گویم 
كنھ؟

یك خانمي ھست كھ ! من مي دونم: سینا مي گوید
چشم ھا ي سبز داره بابا مي خواد اون خانمھ رو 

.بگیره 
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كجا خانمھ را دیدي ؟  سینا :  سینا مي گویمبھ 
بابا ھمیشھ اونو بھ . ھمكار باباست: مي گوید

.خونھ مي رسونھ

یھ ! آذر جون: زیورخانم مي آید و مي گوید
ماشیني آمده پشت در خونت و مدام زنگ مي 

: آذر بلند مي شود و مي گوید. برو ببین كیھ . زنھ
.ي را ببردآمده وسایل اضاف! پاك یادم رفتھ بود

: مي گویم .از شرشان راحت شدم: آذر مي گوید
اتاق ھا اینطوري ، خیلي خالي نیست؟

.چھ طوري بگم با تجمالت مخالفم.هخیلي بھتر_ 

!چرا ؟_

. فكر مي كنم بر مي گرده بھ خاطرات كودكیم_ 
نمي دونم چرا اما دوست دارم ساده و طبیعي 

دریا ھمیشھ آرزو داشتم كھ كنار . زندگي كنم
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دوست داشتم . شالیزار داشتھ باشم وزندگي كنم
.توي دھكده زندگي كنم

آذر ، كاغذ روي میز را مچالھ مي كند و مي گوید 
سحر جان ! ناصر نوشتھ كھ براي ھمیشھ رفتھ : 

، تو این جا بمان ، حاال كھ دانشگاه و كالس 
من رفتم آشپزخانھ و مشغول آشپزي شدم . نداري 

و كامپیوترش رفت و آذر نشست سینا بھ سراغ. 
بعضي از عكسھاي آلبوم را . آلبوم ھا را ورق زد

.سوزاند

دفتر خاطراتش روي شومینھ بود ؛ آن را آورد ؛ 
.ورق زد و خواند 

نا گھان شروع بھ حرف زدن كرد وسكوت را 
مي دوني سحر ، كسي چھ مي داند من : شكست 

توي یك سرازیري بودم كھ امروز یا فردا توش
یك اتفاق باعث شد كھ زودتر از .سر مي خوردم 
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مي راست.شاید بھ نفعم بود ! موقع سر بخورم
خاطره . گن كھ در ھر شّري ، خیري نھفتھ اس 

چھ دلیلي ! آنھا مي گن بھ تو متعلقیم . ھا با منن 
چھ دلیلي ! است كھ خاطره ھاي گذشتھ مال منھ ؟

كھ اینھا وھم و خیال نبوده؟هدار

سحر، ھر درسي كھ از زندگي مي گیریم مي دوني 
تمام . در واقع دردي است كھ آن را حس مي كنیم

تالش ما ھمینھ  كھ دردھاي آزارگر درونمان را 
رنج ھایي كھ زاییده آرزوھا و خواستھ . آرام كنیم 

زاییده ترس ھا و نومیدي ھا . ھاي بشري است 
رنج ھایي كھ ھمیشھ ھمراه . ي انسان ھا ست 

.ت تا بوده و ھستانسان اس

.لبخند بي رنگي زد . آذر ناگھان سكوت كرد 

.گوش نده . اصًال معلوم نیست چھ مي گم _ 



80

س كردم كھ ح. متأثر بودم نمي دانستم چھ بگویم
.یتوانم بشناسم مآذر را نمي شناسم  و ن

رفتم در را باز كردم . ش مي رسیدزنگ در بھ گو
.یك احضاریھ ست _. پست چي بود. 

مي دونستم رفتھ احضاریھ داده ، حدس :گفت آذر
این اواخر یا دائما نبود یا وقتي بود ، . مي زدم 

.عصبي بود و داد و بیداد راه مي انداخت 

. شناخت آدم ھا كار بسیار سختیھ : آذر گفت 
.ازش جدا مي شم 

سینا پسر : پس سینا ؟ آذر مي گوید : مي گویم 
.با من مي مونھوخودمھ 

*
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. ز ظھر، براي چند ساعت بھ خانھ برگشتمبعد ا
چند شاخھ گل چیدم و . رفتم سر كار نقاشي ام

بعد یك سیب از یخچال .توي گلداني گذاشتم
شاخھ گل خم شده و . برداشتم و كنارش گذاشتم

نور بھ گونھ اي مي تابد كھ نیمي از سیب در 
حاال قلم بر مي . غلتیده است 1سیاھي كم گون

ضبط را روشن مي كنم و بوي قبل از آن. دارم
ه بود مي پیراھن را كھ روز قبل آذر بھ من داد

.گذارم 

در سكوت كھ بھ موزیك گوش مي كنم انگار دستي 
آوایي . از عالم غیب ، مرا مي كشاند بھ تنھایي

من را مي خواند بھ بھشت؛  مي كشاند بھ ملكوت؛ 
مي ُسراند بھ پاكي و آن وقت من بھ قطره اي 

.و سر ریز تبدیل مي شومبارنده 

به جاي كم رنگ : كم گون1
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این نوار جزو خاطرات .ضبط را روشن مي كنم 
عشق : گفتھ. آذر است كھ  خودش بھ من داده

!مجازي

آذر ؟_ 

سالم، این چھ سرنوشتي بود كھ چند سال از ھم _ 
!دور باشیم ؟

!خیلي دلم تنگ شدهممن_

چھ كار مي كني؟_

.كتاب مي خونم_

چھ كتابي؟_

نا فاالچي ، مي دوني ، یھ جملھ یك كتاب از اوریا_
داره كھ خیلي جالبھ؛ مي گھ زندگي یك پرشھ و 

من بھ تو . مھم اینھ كھ ما توي این پرش نشكنیم
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من . مي گم، چون فكر مي كنم كھ تو درك مي كني
.تو این پرش شكستم

تو گریھ مي كني؟ من نمي تونم صداي گریھ ات _
.بشنومور

.ببخش دست خودم نیست_

.ع مي كنم و یھ ربع دیگھ زنگ مي زنم من قط_

_سالم ،سبك شدي؟

.حالم خوبھ .آره ، خیلي ممنون _

راستي تو چرا باید بشكني؟_ 

.من اصال پرواز بلد نبودم _ 

.تو داري كم كم منو ھم نومید مي كني_

.خیلي متأسفم. من این قصد و نداشتم_
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.مھم نیست، از چیزاي دیگھ صحبت كنیم _

.پشت نوار را گذاشتم. گھان  قطع شدمكالمھ  نا

!سالم آذر_ 

سالم ، ھیچ مي دوني من مكالمھ ھامون رو  _
ضبط مي كنم؟

راست مي گي ؟ چرا؟_ 

خاطره مي شن، دوست دارم خاطره ھا را زنده _ 
.نگھ دارم 

چھ طوري؟یأستبا بدبیني  و_ 

فكر مي كنم باید خوش بین تر بشم، حق با _
.توست 

!ناصرسالم _
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!آذرسالم _ 

مي دوني ، ھمیشھ گمشده اي دارم كھ دنبالش _ 
.مي گردم

این گمشده من نیستم ؟ راستي اون جا ھوا _
چطوریھ ؟

.آفتابیھ ، كاش مي شد باھات درد دل كنم _

.بگو، گوش مي كنم ! خوب _ 

خیلي فكرھا  ذھن .فكر مي كنم ناصر ھمیشھ _
دم ، كنھ این كھ چرا زنمنو بھ خود مشغول مي

ھدفم از زندگي چیھ و توي این دنیاي خاكي پي 
چھ كاري اومدم؟
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تو خیلي بي كاري اما من آنقدر گرفتارم كھ _ 
فكرم بھ این مسائل نمي رسھ،  اصال فایده ي این 

سوالھا چیھ؟

!شناخت_ 

شناخت چي؟_ 

.خودم، دنیا و آدم ھا _

نمي شھ پائین تر پرواز كني؟ راستي تو كھ _ 
!باز پات مي شكنھ ھا! نبوديپرواز بلد 

ببین، اگر واقعا بي كاري بشین یك ژاكت خوش _ 
از این . قھوه اي باشھ. رنگ  برام  سر بگیر
.شب بخیر و خداحافظ. خیاالت ھم در مي آي

مي آي بریم سفر ؟ مي ریم :  آذر مي گوید 
سمنان پیش بابا ،   موافقي ؟
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اما چرا ؟_ 

دم ، مشكالتم ، مي خوام فرار كنم ، از خو_ 
!ھمین

آشنایي ما مثل ھمھ آشنایي ھاي : آدر مي گوید 
فوق دیپلم . اوایل اون درس مي خواند . دیگھ بود 
.برق بود 

سالم ، آذر_

سالم  ،ناصر_ 

االن داشتم بھ تو فكر ! چھ خوب شد زنگ زدي_ 
.مي كردم

مي دوني ، من عاشق . این جا ھوا بارونیھ_ 
!بارونم
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االن زیر بارون راه مي !ا بودم آن ج،كاش_ 
.رفتیم 

االن البد  كتاب مي خوني ، طبق معمول ؟_ 

از كجا متوجھ شدي؟_

من چھ طور مي تونم بھ دنیاي مسیحایي تو راه _ 
پیدا كنم؟

حاال از شوخي گذشتھ ، خواھرم ، ندا ، فردا مي _
براي روحیتم مسافرت خوبھ . یاد تھران تو ھم بیا 

.

!چھ خوب _

.خداحافظ. پس منتظرت ھستم_

من از قطار خاطره ھاي زیادي : آذر مي گوید 
صداي سوت قطار . پرده ھا را مي كشد . دارم 
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. براي بار دوم شنیده مي شود و حركت مي كند 
قطار كھ راه افتاد انگار تارو پود :  آذر مي گوید 

آذر برایم مي .قلب  من بود كھ بھ صدا در مي آمد 
بھ گونھ اي در تاریكي سایھ مي گفت ؛  صدایش 

.انداخت و تاریكي را مي شكافت

ھ ب.فكر دیدارش من را پر امید و نشاط مي كرد
بلیت گرفتم و بھ سرعت ! گونھ اي سرگشتھ بودم

.بھ دیدارش رفتم

شب بود و آسمان پر ستاره؛ ستاره ھا رازدار 
شب بودند؛ زیر آسمان شب توي كوپھ اي بودیم 

ھمھ چیز . قطار در حركت بود. امكھ گرم بود و آر
ھمیشھ . براي من عجیب بود چھ بیانگر سفر بود

بوي عطر گل یاس . یاس ھاي تابدار را مي ستودم
ابرھایي كھ در . زندگي را برایم زنده مي كرد

شدند گاه باراني بودند و آسمان روح من جمع مي
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منتظر بودم كھ ابرھاي درونم بھ . درھم و سیاه
.دگوشھ اي بخزن

چاي؟ : ضربھ اي بھ در خورد و خدمتكاري گفت
قوري را روي . یك قوري و پولش را دادم: گفتم

قطار بھ . میز گذاشتم و فنجان ھا را پر كردم
برف سپیدي بر ھمھ دشت . سرعت در حركت بود

نشستھ بود ، خارھا و بوتھ ھا در سیاھي شب یخ 
قطار بھ سرعت از میان دشت ھاي . بستھ بودند 

.یخ زده مي گریختسرد و

عشق كھ تكرارش يچھ قصھ اي است قصھ
!قصھ ي عشق مجازي. دلنشین و زیباست

من دوست دارم بشنوم قصھ اي را كھ یك بار 
شنیده ام ؛ قصھ اي كھ تكراري است ؛ كلیشھ اي 

!است ؛ و باید تكرار باشد و گرنھ قصھ نیست
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حتما ، خستھ شدي؟: آذر چایش را نوشید و گفت

.داشتي مي گفتي! بر عكسنھ _ 

قرار بود كھ ساعت . رفتم،ھمراه ندا، خواھرش_ 
چھار بھ آن جا برسیم و یك  ساعت دیرتر رسیدیم 

،اخیر داشت، وقتي رسیدیم ترمینال چون قطار ت
من . ندا بھ منزل مادرش رفت. اثري از ناصر نبود

زنگ زدم اما . خود بھ آدرسي كھ از او داشتم رفتم
فكر كردم كھ شاید رفتھ . مي كرددر رو باز ن

شاید ھم بھ دنبال من آمده . بیرون قدمي بزنھ
ھمان لحظھ متوجھ شدم كھ دستي پنجره رو . باشھ

نفر خونھ بود اما چرا در را ھحركت داد، پس ی
یادمھ كھ جوي . باز نمي كرد؟ نیم ساعتي قدم زدم 

آب خیابان ولي عصر رو نگاه مي كردم كھ پر از 
نیم ساعت بعد . مثل چشمھ مي جوشید ب بود و آ

این بار خانمي در را باز . زنگ زدم . برگشتم 
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فكر كردم كھ اشتباه  كرده ام اما آن خانم . كرد 
: منو شناخت و گفت شما آذرخانم ھستید؟ گفتم 

.بفرمایید ، آقا ناصر ھم مي یان : بلھ گفت

ھی. تردید داشتم و بھ دنبالش از پلھ ھا باال رفتم
روي صندلي كھ نشستم ، اون . رتمان مبلھ بودآپا

! از چیزي كھ مي گم  ناراحت نشین: زن  گفت 
من : زن  گفت. من بسیار نگران شده بودم 

اول . ھمسراول ناصر آقا ھستم و یك بچھ ھم دارم
خیلي . باورم نمي شد بھ كلي گیج شده بودم 

:زن ادامھ داد.متحیر بودم 

.ضع را تحمل كنممن دیگر نمي تونستم این و_ 

این منم كھ باید خودمو از زندگي : بھ زحمت گفتم
.من خبر نداشتم! شما كنار بكشم
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ببینین خانم یك سالھ كھ من رسما طالق : زن گفت
گرفتھ ام، امروز ھم فقط براي دیدن شما بھ این 

از .مي خواھم سینا را بھ شما بسپارم. جا آمدم
ید؟اون خوب مواظبت مي كنید؟ قول مي دھ

چھ دلیلي دارد كھ خاطره ھاي : آذر مي گوید 
گذشتھ مال ما باشھ ؟ چون درذھن ماست ؟

صداي حركت قطار كند بگوش مي رسید؛ قطار 
. آرام شد و آرام تر و باالخره از حركت ایستاد
. پرده ھا را كنار زدم  و تابلوي دامغان را دیدم

جا از این. ماه بھ نظرم گردتر از ھمیشھ مي رسید
بھ آسمان نگاه كردم ؛ سیاه بود و تیره و تا بي 

.نھایت كشیده شده بود

ھمچنان كھ دراز كشیده ام حس مي كنم كھ در 
قطار مي پیچد و با حركت آن . ننویي آرام ھستم

ھر حركت . بھ گونھ اي احساس چرخش مي كنم
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قطار ، آوائي است كھ سفر را بیان مي دارد و ھر 
. گریز از بدي ھاسفر گریزي است از زندگي ،
!كاش مي شد ھمیشھ بگریزم

در خیاباني ھستم بي انتھا، شبي تاریك و پر 
ھوائي تند و . پنجره را باز مي كنم. ھراس است

شب : آذر مي گوید. خوش بو بھ مشامم مي خورد
چشمانم را از . قشنگھ نھ؟ آن ستاره ھا را ببین 

پش تند وا تماه مي دزدم، ھر ستاره قلبم را بھ 
ي دارد ، قلبم تند تر مي شود و تندتر و نزدیك م

آذر بر مي گردد؛ شیشھ . است از سینھ بدر آید
مي توني :دارویي را پیشم مي آورد و مي گوید

كافیھ . امتحانش كني؟ من یك بار امتحان كردم
شیشھ را بھ اصرار بھ دستم . ھمش رو بخوري 

ھزار دانھ ! آن را مي اندازم و مي شكنم. مي دھد
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آذر مي . آبي رنگ توي اتاق پخش مي شودي
.جراتش را نداري! ترسو: گوید

.ھیچ وقت نمي فھمي: بھ آذر مي گویم

این چطور؟ و تفنگي را بیرون مي : آذر مي گوید
با یك تكان از خواب . كشد و من را نشانھ مي گیرد

.مي پرم 

ھوا خیلي گرم : آذر مي گوید. پنجره نیمھ باز است
.باز كردمبود پنجره رو 

. دیگر صبح شده است.بلند مي شوم و مي نشینم
نور زرین بھ . زودي آسمان ، روشن مي شودھ ب

آذر فالسك را پر چاي . كوپھ راه پیدا مي كند 
مثل : بھ آذر مي گویم. كرده است و چاي مي ریزد
مي آي : آذر مي گوید. اینكھ سمنان است رسیدیم 
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اگرچھ عمھ . امبر گردیم؟ از دیروز سینا را ندیده
.ي مھرباني داره 

یعني برگردیم؟ بذار بلیت ... بیا پائین :   مي گویم 
: مي گویم . آذر در سكوت چاي مي نوشد. بگیرم 

.مثل اینكھ داریم بر مي گردیم. قرار بود بریم سفر

چاي كھ مي نوشیدیم اولین سایھ ھاي غروب توي 
ي كپھ سایھ انداختھ است؛ ھمھ اشیاء در ھالھ ا

غروب . محو و كمرنگ از رنگ تیره گم شده اند
دارد مي رسد و تیرگي دارد بر آسمان چیره مي 

.شود

احساس مي كنم كھ بھ سفري كوبنده و بیھوده 
.رفتھ ام

.داشتي مي گفتي_
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! خاطره... خاطره : آذر بیسكویتي برداشت و گفت
گاه آرزو . ھمھ عمر با خاطراتمون زندگي مي كنیم

ش مي شد بعضي از خاطره ھا رو مي كنم كھ كا
.براي ھمیشھ از روي ذھن  پاك كرد 

خانمش گذاشت و رفت، . آن شب ناصر رو دیدم
ناصر . من مونده بودم و یھ عالمھ حرف نگفتھ

تقصیر توست كھ . واقعیت ھمینھ كھ ھست: گفت
حاالم  كھ قضیھ تموم .من بھت  عالقھ مند شدم 

.توني بري واقعا ناراحتي ، ميھشده،حاال  اگ

بھ ھمین سادگي؟_

!شاید_ 

.من مطمئنم، این حرف را از تھ قلب نمي گي_

.ولي من مي رم
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.یاممن ھمرات تا ترمینال مي _ 

.متشكرم من احتیاجي بھ كمك تو ندارم_

بلیت پیدا مي شھ؟. اما دیر وقتھ_ 

ھوا . كوچھ خلوت و تاریكھ. در رو باز مي كنھ
كھ شب ھا بیرون نرفتھ مدتھا بود. سوز بدي داره

. احساس كردم از تاریكي  و شب مي ترسم. بودم
حس كردم كھ . بي اختیار بھ آسمون نگاه كردم

ھمھ جا . نده اآسمون و زمین بھ ھم پیوند خورد
احساس ترس  بیھوده . سیاه بود، غلیظ و سنگین

مي دونستم كھ منشا این ترس ، . اي مي كردم
احساس مي كردم . بیھوده است ولي مي ترسیدم

كھ بھ فضائي سربستھ محتاجم ؛ بھ یك فنجان 
چاي گرم؛ بھ نور چراغ و بھ لبخندي آرام بخش 
ولي آن كھ كنارم راه مي رفت ناراضي و عصبي 

ناگھان احساس نفرت و بیزاري و مالل . بود
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دوست داشتم ! آرزو كردم ، كاش روز باشھ. كردم
دل آسمونو بشكافم و نوزاد طالئي روز رو از

.سیاه شب بیرون بكشم

من از ماه نیرنگ باز مي وماه نیرنگ باز بود
اون سوي خیابون چنان ترسي بھ من !ترسیدم 

پنجول زد كھ احساس كردم دوست دارم فریاد 
خیلي مي ... مي ترسم ... بكشم و فریاد ھم كشیدم

!ترسم

.از چي مي ترسي؟ تو كھ مي خواستي تنھا بیاي_

سرمو . ساساتم غیر ممكن بوددر میون گذاشتن اح
... بھ خاطر خدا یھ ماشین بگیر : گرفتم و گفتم

من خیلي مي ترسم بھ دنبال فریاد من او ھم فریاد 
من . بسھ دیگھ، داري بھانھ مي گیري: كشید

اولین ماشیني كھ رسید دستم رو . سكوت كردم
عید بود چون خیابان ھا . بلند كردم ایستاد 
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كوچھ . سیاه مي زدند درخت ھا. چراغاني بود
این نورھاي لغزان بھ . پشت كوچھ گم مي شد 

چشمم مي پاشیدند ، رنگھاي تند مدام جلوي 
صداھا بھ گوشم گنگ و . چشمم در حركت بود 

آدمھا محو مي شدند . مبھم و نامفھوم مي رسید
با ابعادي لرزان بھ رنگھاي . باز شكل مي گرفتند
سرم پایین بود من توي ماشین.تیره در مي آمدند 

و سعي مي كردم كھ بھ سیاھي شب نگاه  نكنم 
.بازم ممكن بود كھ موج التھاب برگرده.

شبي تاریك و ظلماني است؛ قطار پیش مي رود و 
:ظلمت ،انگار خاطرات آذر را زنده مي كند 

. از ھمون زمان بود كھ از تاریكي ھا مي ترسیدم
كردممن براي سالھا بھ آسمون خدا نگاه ن! سحر

ستاره ھا روندیدم چھ نگاه كردن بھ آسمون ھم و
. زمان بود با زنده شدن یھ ترس واھي در دلم
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آسمون نگاه مي كنم يوقتي بھ وسعت بي كرانھ
.از وسعت و بزرگي اون وھمم برمي داره 

.مسئلھ ي چندان مھمي نیست _

شاید اكثرا ترجیح مي دھم كھ شب ھا از خونھ _
یھ بار كھ _ ماشین ناصر حتي با_ بیرون نرم 

ھمراه سینا و ناصر رفتھ بودیم بیرون شھر ، 
نشستھ بودیم روي نیمكت ، من تكھ اي از آسمون 

سیاه شب و چند ستاره و قسمتي از كوه را مي 
من ھمیشھ . مي دوني ؟ نتونستم تحمل كنم . دیدم 

.یھ مانع باز دارنده ي گردش اونا بودم 

پنجره را . قطار ایستاد مثل اینكھ : ر مي گوید ذآ
صداي پاي چند نفر در راھرو شنیده . كنار مي زنم

.ده دقیقھ مي گذرد. مي شود
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مثل این كھ خیال راه افتادن نداره، آذر مي رود _ 
: توي راھرو و صحبت مي كند بعد بر مي گردد

مثل اینكھ دو . ظاھرا دیزل قطار خراب شده
چنده؟ ساعت . كشھ كھ تعمیر كننساعتي طول مي

ساعت شش . بھ ساعت مچي دستم نگاه مي كنم
یك قوري . شبھاي زمستان زود مي رسند. است

آذر مي . ریزمچاي مي گیرم و توي فنجانھا مي
نمي دونم تا بھ حال بھ آسمان نگاه كرده : گوید

ایي یا نھ، مي داني عظمت و شكوھش منو بھ 
مي دونم كھ بھ این ترس ھا مي . ھراس مي اندازه

.وبیا اما سحر، این فقط فوبیا نیستگن ف

با این وضع چرا ازدواج كردي؟ : بھ آذر مي گویم
! نمي دونم: مي تونستي قبول نكني؟ آذر مي گوید

اون زن مي خواست بره . شاید بھ خاطر سینا
شایدم . خارج و موقع رفتن سینا را بھ من سپرد 
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بھ خاطر فامیل چون ھمھ منتظر بودند من برم سر 
من كھ پدر و . مخصوصًا عمھ . زندگیم خانھ و 

.امیدش بھ من بوديعمھ ھمھ. مادري نداشتم

نمي تونم بگم كھ مرد بدي بود ولي : آذر مي گوید
من یھ زندگي رویایي را . منو درك نمي كرد

دوست داشتم؛ دوست داشتم كنار دریا زندگي كنم؛ 
توي یك دھكده و یھ زندگي ساده تري داشتھ 

.ن بھ شھر عالقھ داشتباشیم اما او

سبزي خوردن، نان : شام  را مي چیندط  آذر بسا
و گوجھ فرنگي، شروع مي كنم بھ حلقھ ،و پنیر

زندگي ما : كردن گوجھ فرنگي ھا ،آذر مي گوید
خوب بود تا تقریبا چند ماه پیش یھ جوري 

مشكالت را تحمل مي كردیم ولي از چھار ماه 
نمي دانم . كردپیش اخالق آقا ناصر خیلي تغییر 

مدتي فكر مي كردم كھ شاید ، ھمسر سابقش ! چرا
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فكر مي كردم كھ حتما پشیمون شده . برگشتھ
.مخصوصا كھ پسرشون دیگھ بزرگ شده

یك حلقھ گوجھ فرنگي بھ دھنم مي گذارم و مي 
.گفتسینا یھ چیزایي مي: گویم

مطمئنم كھ . سینا ھنوز بچھ است: آذر مي گوید
شاید مي خواد بره . نیستپاي زني در میون 

یگيچھار ماه پیش كھ م: مي گویم  . خارج
:  كمي فكر مي كند حادثھ ي خاصي اتفاق نیفتاد؟

تو مثال خانم مارپل ھستي ؟ نھ ، من كھ یادم نمي 
مشكالت كاري . فقط اخالقش تغییر كرده بود. یاد

.زیاد داشت

كمي بیشتر فكر كن و دل بھ دریا : بھ آذر مي گویم
راستي چرا بھ تو مشكوكھ؟ آذر مي :زنم مي

آذر . آره: خودش بھ تو گفتھ ؟  مي گویم : گوید
! نمي دونم بھ خدا: سفره را جمع مي كند مي گوید
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مي .اون بھ ھمھ چیز و بھ ھمھ كس مشكوكھ 
چیزي كھ از تو . شاید بیماري خاصي داره : گویم 

اگھ. فكر نمي كنم : آذر مي گوید . پنھون مي كنھ 
.این طور بود ، مشخص مي شد 

.نمازت قبول باشھ: مي گویم بھ آذر 

این را : مھر آذر بھ شكل یك قلب است مي گوید
.بي بي بھم ھدیھ داده

. راستي كھ بعضي ھا قلب ھایشان سنگي است
بعضي قلب ھایشان شكستھ و بعضي با چشم قلب 

بعضي قلب ھایشان بي . بھ زندگي نگاه مي كنند
تا بھ . رنگ سبز رنگ قلب است. داحساس مي تپ

!حال بھ افسون رنگھا فكر كرده اید؟
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دوست داشتم بھ زندگیم رنگي از : آذر مي گوید
یك وقتایي ھم مي . نشد دیگھ _بي رنگي بزنم 

.شھ كھ زندگي خاكستري باشھ

بخاري ھا روشن شد و . قطار، ناگھان راه افتاد
ھ ھمان لحظھ ضربھ اي بھ در خورد و زني كھ بچ

مامور قطار . اي بھ بغل داشت بھ كوپھ ي ما آمد
یعنينگاھي بھ آذر انداختم ،. بلیتش را پاره  كرد

: آذر گفت.دیگھ واقعا نمي شود حرفي زد : كھ 
برو . و گرنھ تو تا صبح حرف مي زدي! بھتر

.بخواب كھ صبح مي رسیم 

باز . من و آذریم : كیھ؟ گفتم : زیورخانم گفت 
. پدر شما آمده : و زیورخانم گفت كنید در باز شد 

: رفتم تو و گفتم .  توي اتاق منتظر شما نشستھ
. سالم : بابا مي گوید . سالم بابا، خوش آمدید 

.مي بینم كھ سیگارش را دود مي كند 



107

و فنجان خالي اش دیده زیور خانم چاي آورده 
.مي شود 

بگو كھ ومن: بابا مدتي نگاه مي كند بعد مي گوید 
گفتم درس بخوني . فرستادم براي تحصیلورتو 

دو ترم پشت سر ھم . براي خودت كسي بشي 
مرخصي گرفتي مي خواي اخراجت كنند؟ خجالت 

نمي كشي؟

ـ مي ري گردش و مسافرت؟ خوبھ، چشمم 
اصأل . روشن، خانم ھر روز بھ مسافرت مي رن 

زود باش وسایلت . دیگر نمي خوام درس بخوني 
چرا . االن بریم سمنان ھمین . رو جمع كن 

خشكت زده دختر؟

یھ ترم .  رو خدا بذار بمونم وبابا ت: مي گویم 
قول مي دم كھ . مرخصي گرفتھ بودم نھ دوترم 

.ترم دیگر برم ثبت نام 
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كھ شد بعد تصمیم مي ھترم دیگ! نھكھـ گفتم 
.حاال ھم زود باش . گیریم 

ر انگار قرا. با اكراه وسایلم را جمع مي كنم 
.است داستان نیمھ كاره بماند 

گلھاي آفتاب گردان .براي خداحافظي از آذر رفتم 
خداي من محشر : آذر گفت . را بھ آذر تقدیم كردم 

بعد از مدتھا . مي خندد . دستت درد نكنھ ! شده 
.صداي خنده اش را مي شنوم 

.صبر كن نصبش كنم _ 

،شاید،تو با بابا صحبت كن: بھ آذر مي گویم 
باشھ : آذر مي گوید . راضیش كني كھ من بمانم 

.،ولي شما كھ ھمھ وسایل را ھم جمع كردین 

.بعد از ظھر، ھمراه بابا بھ سمنان رفتم 
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بھ بابا مي . بابا نشستھ است  و سیگار مي كشد 
این قدر . بابا ، این سیگار دوم شماست : گویم 
دود . دخترم راست مي گي : بابا مي گوید . نكش 

االن خاموشش .درد نخوریھ ھ یز مزخرف و بچ،
احساس مي كنم كھ بابا خیلي مھربان . مي كنم 

شده شاید حس كرده كھ خیلي بھ من سخت گرفتھ 
.است 

تلفن مي زنم بھ تھران ؛ ھیچ كس گوشي را بر 
این بار آذر بر . نمي دارد ؛ دوباره تلفن مي زنم 

. مي دارد 

بین شما و .جا باشماون چطوري؟ مي خواستم _ 
.آقا ناصر را صلح بدھم 

.اما ما حرفامونو زدیم: آذر مي گوید 

پس جدائي توافقي است؟_ 
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شرط مي :  تقریبا ، مكث مي كند بعد مي گوید _
بندم كھ االن حسابي ناراحتي كھ چرا این جا 

نیستي و نمي توني نقش خانم مارپل را بازي كني 
.

مي رسھ اما بھ نظرم. واقعا ھمین طوره -
.روحیت بھتره

.شاید بھ خاطر سیناست -

.نمي دونم : امیدي ھم ھست؟ آذر مي گوید -

خودت را : بابا تقویم را نگاه مي كند مي گوید 
سھ ھفتھ دیگھ  با ھم مي ریم براي ترم .آماده كن 

بھ شرط این كھ مردانھ قول . بعد ثبت نام مي كنیم 
خوب؟. بدي درس بخوني 

دوست دارم بنویسم . و سبكي دارم یك حس شادي 
بابا لبخندي بھ . قول مي دم : بھ بابا مي گویم . 
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شیرینیش رو بیار دیگھ : من مي زند و مي گوید 
بعد دو فنجان چاي اعال و ! چشم: مي گویم . 

خوش رنگ تھیھ مي كنم ھمراه با یك پیش دستي 
.شیریني نخودي 

آرام ، خورشید من ، گاه بي قرار است و گاه ، نا
نگاھش طور دیگري است ؛ تند و پر شتاب مي 

مي بینم كھ اشعھ ھایش آن . تابد و آرامش ندارد
خورشید من ، . سوزاند گونھ مي تابد كھ مي

نگاھش بھ آرزو مي ماند كھ اشعھ ھایش را پنھان 
كاش زودتر سھ . مي كند بھ امید اینكھ فردا بتابد 

...ھفتھ بگذرد 

معطل چي ھستي؟. بزن زنگ : بابا مي گوید 

. سالم خوش آمدید _ زیورخانم در را باز مي كند 
زیورخانم سپردمش اول بھ خدا : بابا مي گوید 
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مطمئن باشین : زیورخانم مي گوید . دوم بھ شما
.مثل دختر خود منھ 

ر ذتا بابا مي رود ،   بھ سرعت مي روم بھ منزل آ
! بسیار مضطربم . فشار مي دھم ا رر و زنگ د

. ر دررا باز مي كند ذاگر آقا ناصر باز كند چھ ؟ آ
من مي خوام برم ! سالم ، چھ خوب شد آمدي _ 

مطب دكتر ، با من مي آي ؟

. چند لحظھ بعد آذر مي آید .صبر كن آماده بشم _
از ھمان خیاباني مي گذریم كھ آن روز تعقیبش 

. بعد بھ مطب دكتر روانكاو مي رویم . كردم 
.بفرمایید ، بنشینید :منشي مي گوید 

نیم ساعت یا بیشتر پشت در . ر مي رسد ذنوبت آ
. توي اتاق انتظار قدم مي زدم و كتاب مي خواندم 

نشریھ ھاي روي میز را ورق زدم و بعد درباز 
بھ ھ اي شد و دكتر ظاھر شد درحالي كھ پوش
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شما ھمراھي خانم ش : بھ من گفت . دست داشت 
لحنش بسیار . نشستن ھستید ؟ دعوتم مي كند بھ 

مشكل ایشون چیھ ؟ دكتر : مي گویم .آرام است 
.در حال حاضر مشكل خاصي ندارن :مي گوید 

شما خواھرشون ھستین ؟: بھ من مي گوید 

فرض كنیم : نھ ، دكتر ، لبخند مي زند : مي گویم 
خواھش مي كنم ایشون مدتي . كھ این طور باشد 

بھ مسافرت شنیدم كھ شوھرشون . تنھا نباشند 
.خارج رفتھ 

.بلھ ، ھمین طوره _ 

شھر شلوغ . ھمراه آذر از خیابان ھا مي گذریم 
بھ او . انگار آذر در دنیاي دیگري است . است 

معلومھ چتھ ؟: مي گویم 

.چیزیم نیست _ 
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.حتم دارم چیزي رو از من پنھون مي كني _ 

سینا با دیدن من و .سینا تنھاست . بریم دیگھ _
جواب مي ،سالم مي كند و من بھ گرميمامانش

چطوري ؟ خوبي ؟ سینا مي : مي پرسم . دھم 
.متشكرم خالھ ، خوبم : گوید 

ان ، زحمت شام منو ببخش سحر ج: آذر مي گوید
.رو تو بكش

از كالس زبان ! پسرم : آذر از سینا مي پرسد
: مشكلي برات پیش نیامد؟ سینا مي گوید.  آمدي

! نمي دونم . امپیوترم عیب كرده فقط ك. نھ مامان 
!روشن نمي شھ 

آذر دكمھ ي كامپیوتر را فشار مي دھد و روشن 
آذر سیم ھا را وارسي مي كند و بعد كھ . نمي شود

باشھ فردا بھ حمید : نتیجھ اي نمي گیرد مي گوید 
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حاال برو دستات رو بشور . آقا مي گم بیاد ببینھ
.بریم شام بخوریم 

!چھ شامي تھیھ دیده ام ؟:مي گویمبھ آذر 

: مي گویم ! این ، ھمش ساالده: سینا مي گوید
!خوارھاه گیاخام ساالد مخصوص 

خوارھا؟  توضیح مي ه خام گیا: سینا مي گوید
سینا مي . كساني كھ گوشت نمي خورند: دھم
مامان مدام . مامان از گوشت بدش مي یاد: گوید

و ببینھ كتاب مي خونھ و بعد بابا اگھ كتاب ھاش ر
مامان ، یواشكي توي حمام مي . عصبي مي شھ

.خونھ

این قدر چغلي منو .بخورت روغذا: آذر مي گوید
.نكن
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من ظرف ھا را . بعد از شام سینا بھ اتاقش رفت
درب اتاق آذر . شستم و بعد بھ اتاق پھلویي رفتم

.بستھ بود فكر مي كنم خوابیده بود

ریدم؛ حس نیمھ شب بود كھ با صدایي از خواب پ
كردم كھ یك نفر توي حیاط راه مي رود، بلند شدم 

آذر بود؛. بھ حیاط نگاه كردموولي برق را نزدم
رفت؛ بھ ماه خیره شده بود ؛ توي بالكن راه مي

.مدتي ایستاد و بعد دوباره شروع بھ قدم زدن كرد

عاشق ماه و ستاره . فكر كردم آذر عاشق است 
.ھاي سوسو زن شب و نمي داند

*

نیست ؟ مي .امروز كالس داري : آذر مي گوید 
.برو، بھ سالمت: مي گوید. آره ، باید برم:  گویم 
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ھوا . تا ساعت ھشت بعد از ظھر كالس داشتم
از میان كوچھ دیدم كھ برق ھاي پنجره . تاریك بود

درب منزل آذر .زیورخانم روشن استيي خانھ
مشخص بود كھ گریھ كرده، . باز كردسینا. را زدم
خالھ جون، سینا، چي شده؟: پرسیدم

بھ سرعت .. مامان را بردند بیمارستان: سینا گفت
فعأل : بھ منزل زیورخانم رفتم، زیورخانم گفت

؟یعني چي؟آخھ چي شده: مي پرسم.بیمارستانھ 
ظاھرا : حالش كھ خوب بود؟ زیورخانم مي گوید

منزل اومده بگو و مگو ناصر آقا بعداز ظھر بھ 
سینا ھم نبوده بعد آذر خانم ، با حالت . كرده اند

ماشین ھعصبي از خانھ بیرون رفتھ و با ی
.تصادف كرده

اگر دستم بھ این . بسرعت بھ بیمارستان رفتم
سر پیچ بیمارستان چشمم ...ناصر آقا مي رسید 
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بھ ناصر آقا افتاد؛ بھ راھم ادامھ دادم ولي آمد و 
مزاحم نشو : از شدت خشم گفتم. بز شد جلویم س

بعد بھ سرعت پلھ ھاي . آقا و گرنھ جیغ مي زنم
. اتاق سي وھشت . بیمارستان را طي كردم

از . سرمي بھ دستش وصل بود. خوابیده بود
پرستارش پرسیدم كھ مشكلش چي بوده است ؟ 

متاسفانھ دچار خونریزي داخلي شده ظاھرا : گفت
ه كھ سپر ماشین بھش بر اثر ضربھ، شانس آورد

بھ بچھ آسیبي . نزیاد نگران نباشی.گرفتھ 
.نرسیده

بچھ؟: با حیرت پرسیدم

.پنج ماھھ . ایشون مسافري در راه دارن_ 

رفتم و چند . بر اثر عجلھ ،ھیچ چیز نگرفتھ بودم
. آب میوه و یك جعبھ شیریني خریدم و برگشتم
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یك ھفتھ بعد آذر . زیورخانم ھم ھمان وقت رسید
.رخص شدم

دیگر كمتر مي شد بھ آذر سر بزنم، ھر روز 
دختر زیورخانم پریسا، ھمیشھ در . دانشگاه داشتم

بعد . خانھ آذر بود و در كارھا بھ آذر كمك مي كرد
بھ خانھ رفتم، دیدم ،ظھر روزي كھ سر زدهاز

آذر گلدان ھا را آب مي داد و ؛مشغول كارھستند
پریسا قالیچھ وبرگ ھاي پالسیده را جدا مي كرد

.را شستھ و آب مي كشید

: ني مي كنین؟ آذر گفتوچھ خبره ؟خونھ تك: گفتم
اگر وقت داري بمون !خونھ باید تمیز باشھ

: مي گویم . عصري مادربزرگت مي یاد این جا 
. شاید این بار طرحي از صورتش بزنم ! چھ خوب

ھمچنین ، ! اي : شما نقاشید ؟ گفتم : پریسا گفت 
.ھیچ كاره يھمھ كاره
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كجا مي ري با این عجلھ ؟_

زیور خانم در .سري بھ زیور خانم بزنم و برم _
بھ نظرم . گونھ ھایش گلگون بود .را باز كرد 

بھ مھرباني . رسید كھ از ھمیشھ خشنودتر است 
بعد از . خیلي خوش آمدید . من را مي بوسد 

تعارفات معمول باالخره مي گوید ھفتھ ي آینده 
خونھ . جشن كوچكي براي پریسا داریم سھ شنبھ

خوشحال مي شیم كھ . آذرجون برگزار مي كنیم
.شما ھم بیائي 

.حتمًا، چھ خوب _

. حیاط حسابي آب و جارو شده ! پس جشن است 
معصومھ خانم ھمسایھ ، ھمراه زیور خانم ھمھ 

ھمھ جا گردگیري شده .  اتاقھا را حسابي رفتھ اند 
از صبح صندلي . دني ز، خانھ از تمیزي برق م

.آورده اند و دور تا دور اتاق گذاشتھ اند 



121

روي میزھا را با گل و شیریني و میوه تزئین 
قرآن و آئینھ .سري بھ اتاق عقد مي زنم . كرده اند

سفره اي در نھایت . ھا مي درخشند و شمعدان
.سلیقھ، بوي گل مریم ھمھ جا سرك مي كشد

م حیاط و راھرو تما.آن شب ماه بدر مي درخشید
توي درخت . با چراغ ھاي زینتي روشن شده بود

. ھا المپ ھاي طالیي و بنفش نور مي افشاندند
.شبي بود با ھواي بسیار لطیف. ھوا سرد نبود

. پریسا توي لباس سفید بسیار قشنگ شده بود 
یك دستھ . چھره اش جوان تر بھ نظر مي رسید 

ایستاد، كنار آذر . گل نرگس زرد بھ دست داشت
و عكس ھا براي ھمیشھ فالش ھا برق مي زدند

آیا مي شود كھ . در دل زمان حبس مي شدند
محبت را جاوادانھ كرد؟
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چیزي .امتحان ھاي پایان ترم را پشت سر گذاشتم
بعد از ظھر زنگ درب حیاط . بھ عید نمانده بود

.آذر را زدم

سالم حالت چطوره؟_ 

.تعارفم كرد و آمدم توي حیاط

بھ . گ چھره اش از ھمیشھ پریده تر بود رن
.زحمت راه مي رفت 

چي شد؟_

.چیزي نیست، ناگھان سرم گیج رفت _

.ھمین كھ گفتم . مي ریم مطب دكتر_ 

.اما من خوبم _ 

.آماده شو. زود باش آذر _  
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توي مطب ، خانم دكتر، مدت طوالني مكث كرد و 
ا این چھ وقت آمدنھ ؟ بعد تلفن ر!خانم : گفت

: برداشت بخش داخلي را گرفت و بھ آذر گفت
سریع باید بستري بشوي وگرنھ جون شما در 

.خطره 

بھ فكر ! اصال بھ فكر سالمتي خودت نیستي خانم_
.این، نامھ، زود برید. بچھ باش

من چند واحد درسي ام را حذف . آذر بستري شد 
بعد از . كردم ، این طوري وقت بیشتري داشتم 

ھ بھ بیمارستان رفتم ، گفتند آذر را ظھر آن روز ك
اصالً :خانم پرستار گفت . برده اند اتاق عمل 

بچھ . دیگھ جاي نگراني براي خواھرتون نیست
اما الزمھ . ھھفت ماھھ ست و فعًال توي دستگاھ

.ھمین جا بستري باشن، خواھرتون 
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پریسا . یك ساعت بعد زیور خانم و پریسا آمدند 
بھ دیدن آذر رفتیم ، در . گل سرخي بھ دست داشت

ھاي آذر اخگر فروزاني مي درخشید، رنگ چشم
ھایش یك حس تازه چشم. پریده تر از سابق بود

ھایش بیشتر بھ چشم. را درخود منعكس كرده بود
دریاي مذاب عمیقي مي ماند، دریاي مذابي كھ 

نگاه آذر بھ . ش پنھان مي كردیآشوب را در خو
عشق در چشم ھایش نگراني و . كلي گویا بود

.نشستھ بود

،چند بار. درگیر درس و امتحان بودم،چند ھفتھ
آذر باید . ھمراه زیورخانم و پریسا بھ آذر سر زدم

.دو ماه در بیمارستان مي ماند

*
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در اندیشھ ھایم غوطھ مي ؛آن روز نشستھ بودم
ه مدت ھا بود كھ از تنھایي خودم دور شد. خوردم

. یك حس ناشناختھ و گنگ و مبھم داشتم . بودم
این ساعت . دلم براي نقاشي بسیار تنگ شده بود

این . با موسیقي الھام بخش مي شودھایي كھ
لحظھ ھاي ناب آسماني را چگونھ قدر بدانم؟ 

. احساس مي كردم كھ دوست دارم باز باراني شوم
افتخاري را گذاشتم واجازه دادم ) رد خون(آھنگ 

.سیالب اشكم سرازیر شودكھ

نمي دانم ، چرا حس مبھمي بھ من مي گفت كھ 
اتفاقاتي درشرف تكوین است ، دل شوره داشتم و 

!نگران بودم 

نامھ، سنگین . پست چي ، نامھ اي بھ دستم داد
. پست شھري بود. بود، پشت نامھ را نگاه كردم
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چرا نامھ نوشتھ بود؟ آن را .خط آذر را شناختم 
:باز كردم

. حتما دوست داشتي ماجراي ما را دنبال كني
ماجرایي كھ تمام شده بود، سوختھ بود و بھ پایان 

رسیده بود ولي تو جذابیت را در گذشتھ ھا مي 
دوست داري برگردي بھ گذشتھ و بداني ! جوئي

كھ چرا ؟

ناصر، خیلي وقت است كھ بھ دنبال آرزوھاي 
دنبال گذشتھ اش رفتھ و تھدید كرده است كھ بھ  

دادگاه نیز سینا را بھ ناصر خواھد . سینا مي آید
من . درست سھ ماه دیگر حكم دادگاه داریم. داد

دیدم اگر . خیلي دلم پر بود. حالم خوب است
جا كسي متوجھ نیست این. ننویسم خواھم مرد

شبھا، وقتي قرص ماه . ولي من شبھا مي نویسم
در سكوت و زیر نور ،در آسمان ظاھر مي شود



127

شاید دوست داري . كم چراغ خواب مي نویسم
داستان را دوباره نویسي كني؟ مي دانم كھ مي 

پس، دوباره بنویس و من ھمھ ي ماجرا ! تواني
:را از قول آذر مي نویسم

توي اتاق .فكر مي كردم .دیشب تا صبح نخوابیدم 
ھالھ اي گنگ و محو مي چرخید، دور مي زد و 

. و زنده مي شدمي نشست زمین، درد پا مي زد 
صداي . باران مي بارید. من بغضم را فرو مي دادم

ریزش باران از ناودان ھا براي من بسي دلنشین 
. بھ این فكر افتادم كھ ھمھ چیز دگرگون شده. بود

این دردي است كھ بھ . من این را حس مي كنم
من آن را سركوب مي كنم وباز . ذھنم مي رسد

.برمي گردد

بھ سكوت . ودم سرگردان بودماغلب توي تنھایي خ
بھ لحظھ . فكر مي كردم كھ با یك صدا مي شكست
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بھ ثانیھ . ھایي كھ رنگ مي بازند و خرد مي شوند
نمي دانم .ھایي كھ بھ دل زمان چنگ مي زنند

من ! سحر.  شاید ، از بچگي این طوري بودم !
زندگي من در پیچ و خم . در جواني خزان رنگم 
پاییزي برروحم . شده استدرد گم شده بود یا گم

سایھ انداختھ است كھ كمتر كسي این درد را مي 
تنیده است تاري نامریي بھ .  فھمد و باورش دارد 

دور روحم و آن را مي كشد بھ دوردست ، بھ آن 
...جا كھ آب ھایش زالل است ، بھ سپیدي 

من در ! طور جریان را برایت بگویمھ نمي دانم چ
آن . را بست زده اندزندگي شكستھ ام و من

دختري كھ مي بیني مي خندد و گاه آرام است و 
من آن دختري بودم ! سحر. گاه ناآرام، من نیستم 

كھ در یك شب سرد و سیاه بھ عظمت و ابھت 
آسمان نگاه كردم و آن نگاه آسماني من را بھ 
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! اتفاق بود؟ نمي دانم! یك حادثھ. خود جذب كرد
نشست و من را با جرقھ اي از عشق در قلب من 

خود برد، من دیگر بھ میل خود نمي رفتم، پر 
آن . كاھي بودم كھ جذب كاه ربایي شده بودم

روزھا ،ھزار اندیشھ در سرم نشستھ بود و حتي 
فكر مي كردم كھ چگونھ بھ كره ي زمین ھبوط 

.كرده ام

زندگي براي من بھ گونھ اي بود كھ دركش نمي 
حقیقت . تر بدانممي خواستم بدانم و بیش. كردم

من را بھ سوي خود مي . زندگي صدایم مي كرد
ذھنم را رگباري از خیال گرفتھ بود، . خواند 

لرزش سایھ ھاي اضطراب ، این ظلمت شب بود 
بامن حرف مي . مي رساند بھ بي نھایتكھ من را

این آسمان شب من را مي رساند بھ وحشت، . زد
ھ عظمتي بھ تكاپو، بھ عشق، مي ترساند  مرا ،ب
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ناگفتھ مي نشاند مرا ، من مجذوب آن پھنھ 
آن پھناي تیره و سیاه با ستاره . گسترده مي شدم 

چھ كسي بود كھ . ھایي ژرف گون و درخشنده
بتوانم دردھاي روحم را بھ او بگویم؟ آیا كسي 

بود كھ دردم را درك كند، بداند؟ بر این گستره افق 
.آرامشي باید 

شق را در كمین گاه یك شبنم ھا را در حبس، ع
گفتم . نگاه ، زندگي را در تكاپوي امید پیدا كردم

شاید برگردد دنیا ، اما . كھ شاید برگردد زمان 
تو گناه كدام . پراكندماینجا و آنجا درخت حسرت 

من یا تقدیر؟. را بھ گردن مي گیري

وقتي سوار اتوبوس شدم انگار دنیا را بر سر من 
شماره ي . گیج و منگ بودمكوبیده بودند ناالن و 

صندلي ام را پیدا كردم ؛ دوم از سمت راست بود 
ماشین راه نمي .و خودم را بر روي آن انداختم
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صداي . راننده با مسافري جروبحث مي كرد. افتاد
فھمیدم آن ھا سر ابتدا نمي. آن ھا باال گرفتھ بود

چي دعوا مي كنند ولي بعد متوجھ شدم دعواي 
چھ موضوع ! سر صندلي. استآنھا سر صندلي

!پوچي

آنھا سر صندلي چانھ مي . بسیار متحیر شدم
سر زندگي چطور؟! زدند

صداي آنھا ھنوز بلند بود تا این كھ آن مسافر رو 
این خانم یك صندلي عقب تر : بھ من كرد و گفت 

براي من . بنشیند تا خانم من بھ جایش بنشیند
صندلي بلند شدم و یك. صندلي اصأل مھم نبود

.عقب تر نشستم

فكر این كھ ناصر، ! نمي دونم. داشتم كجا مي رفتم
مي خواستم . سینا را با خود ببرد ناراحتم مي كرد

.برم زیارت شاه عبدالعظیم 
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اینجا ھستي ؟ مي خواستم با تو حرف : مي گوید 
.بزنم 

.بفرمایید ، گوش مي كنم _ 

ببین، یھ وقت انسان در زندگي متوجھ مي شھ _
كھ  اشتباه كرده، باید بتونھ تا وقت نگذشتھ 

.جبران كنھواشتباھش ر

.متوجھ منظورت نمي شوم _

تو، ھمیشھ افكارت خیلي با من فاصلھ داره _
!ھستيھ اي انگار در دنیاي دیگ

!شاید، مي خوام دنیاي دیگھ اي  را كشف كنم_ 

بھ كجا مي خواي برسي؟ نا كجا آباد؟ چرا شبا _ 
راه مي ري؟ بھ چي نگاه مي كني؟ زیر نور ماه 

این رازاي تو چیھ ؟
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.من رازي ندارم_

خیال مي كني نمي دونم پنج ! تو خیال بافي_ 
سالھ  مي ري مطب دكتر اعصاب براي درمان 

تو درمون . درداي خیالیت و بي فایده مي ري
دیگھ چرا بھ من دروغ گفتي ؟ چرا گفتي ! ناپذیري

ري؟كالس خیاطي و تربیت بدني مي 

حس . ناصر، نمي خواستم خیالت را ناراحت كنم_ 
مي دوني . مي كردم كھ باید با یھ دكتر حرف بزنم

بھ مشاوره احتیاج داشتم، مي خواستم خودمو 
.بھتر بشناسم

فقط ھمین؟ یعني تو مشكل نداشتي؟ دیوونگي _ 
چي؟

خودت كھ . قبول دارم كھ مشكل روحي داشتم_ 
.وونھ باشممي دوني ولي فكر نكنم كھ دی
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و تو اونو دوست داشتي؟_ 

كي رو؟_

خوب اون كسي كھ برات آرامش ھمراه مي _ 
.یاره

چرا این طوري فكر مي كني؟_

تو بھش نامھ . خوندمنامھ ھاتتوي یكي از _ 
درستھ؟. مي نوشتي

ھمین طوره ولي اون مثل استاد دانشگاه من _ 
.بود ، نھ بیشتر

ن كردي ؟چرا دكتر رفتنت را از من پنھا_

من . نمي دونم ، شاید این نقطھ ضعف من است_ 
دوست نداشتم كسي بداند حتي . ھمین . مغرورم 

.تو
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از اول بھ سالمتي تو : ناصر سیگاري آتش زد
شك داشتم ، مجبور شدم و گرنھ تو را انتخاب 

از كتابات از . ببین از تو خستھ شده ام. نمي كردم
مسلك دنیاي خاص خودت، از زندگي درویش 

مي فھمي ؟ برو . تو باید بھ یھ دیر بري .گونھ ات
بھ دنبال . آنجا مردم ھمھ مثل تواند . بھ دیر 

ھمون حقیقتي مي گردن كھ تو ھم دنبالش ھستي 
.

اصأل برام مھم . چرا گریھ مي كني؟ گریھ كن 
روزگاري حس مي كردم كھ دوستت دارم . نیست

دنیاي تو برو عاشق ھمان . ولي حاال ازت متنفرم
ناصر : مي گویم. اشك ھایم  مي ریزد. خودت باش

من چي كم گذاشتم؟ . این قدر بي انصاف نباش
دنیاي من ، . جونیم رو بھ پاي تو و سینا ریختم
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ناصر . چھ ناراحتي براي تو بھ وجود آورده 
.سیگار دیگري آتش زد

تو ھمیشھ . از این دنیاي تو بیزارم! ھمین_ 
ني و دوست داري دوست داري در سكوت بنشی

. اینارو از توي دفترچھ ي خاطراتت خوندم. بباري
دكترت نگفتھ كھ تو افسردگي داري؟

حال چي مي خواي بگي؟_

مي خوام بگم كھ تو مریضي و باید خودت رو _ 
این یكي كھ انگار . بھ یھ دكتر دیگھ نشون بدھي

.بي فایده بود

مي . بسھ دیگھ ، مي خواي از من جدا بشي  _ 
ي توي دادگاه عنوان كني كھ من سالمتي خوا

آره ؟. روحي ندارم 
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ھ رامن سودابحقیقت را مي خواي بدوني ؟_
سودابھ رو ندیدي؟ من ھمگ. دوست داشتم

سودابھ رو طالق دادم،بعد  با تو ازدواج كردم كھ 
خواستم وادارش كنم كھ بھ مي. ازش انتقام بگیرم

فت پاي من بیفتھ ولي بر عكس شد سودابھ ر
.خارج و تو موندگار شدي

تو این حرفا رواز تھ قلب مي گي؟_

.خوب آره ، تصمیم دارم باھات روراست باشم _ 

از كي تا حاال ؟ این تویي كھ باید از خودت _ 
با فریب و نیرنگ بھ خواستگاري ! خجالت بكشي 

. من اومدي و با چرب زباني عمھ را فریب دادي 
ي كي را توي پس ھمھ ي حرفات دروغ بوده ول

زندگي فریب دادي ، من یا خودتو ؟
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سیگارش را با تھ . مدتي بھ من نگاه مي كند
. خیلي روانكاوي: سیگار قبلي روشن مي كند

ھر دو را فریب . گاھي از تیز ھوشي ات مي ترسم
.ھم خودم و ھم تو را . دادم

حاال مي خواي بھ این فریب پایان بدھي؟ درست _
فھمیدم؟

!ھمین امروز_ 

برات مھم نیس كھ سینا چي بشھ؟_ 

خودتو رو از . من از این وضع خستھ شدم_ 
.زندگي من بكش كنار

من خودمو بھ تو تحمیل نمي كنم ولي شرطش _ 
.اینھ كھ سینا رو بھ من بدي
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داري معاملھ مي كني؟ سر پسر من؟ نھ خانم _
،ھر چھ با مالحظھ باھات حرف مي زنم مث این 

.كھ بیھوده است

الن مي ري و دیگر نمي خوام تو رو ببینم در ا_ 
.ضمن بدون كھ سینا پسر منھ

.سینا پسر خودمھ _ 

اینم یكي از . سینا ، پسر من و سودابھ است_ 
خیاالت بیمارگونتھ كھ فكر مي كني سینا پسر 

.توست

.اما من سینا رو بزرگ كردم_ 

بھ خاطر خدا بسھ آذر، بھ حد كافي تحملت كرده _ 
وام از این بھ بعد اون طور كھ دوست مي خ. ام

حاال مي ري یا نھ؟. دارم زندگي كنم
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دیگر طاقتم تمام شده بود، حرف ھاي او مثل 
ضربھ . چاقویي بود كھ بھ قلبم اصابت كرده باشد 

.خیلي كاري بود 

چیزي در قلبم مي شكند؛ مي شكنم؛ خرد مي 
شوم؛ فرو مي ریزم؛ لحظھ ھاي گذر زمان است 

درد آلود، . بدیت محبوس مي شودكھ براي ا
. من تالش مي كنم.گدازنده، گزنده، طرد شونده 

تنھایي سر از بالین بر مي دارد ! تكاپویي بي دلیل
و من دوست دارم دوباره بشنوم قصھ اي را كھ 

با نیمي از حس شنوائي و . یك بار خوانده بودم
نیمي از ادراكم مي فھمیدم؛ مي دانستم كھ نیمھ 

حالم بسیار بد بود؛ فكر كردم كھ اگر روز است؛ 
تصادف كنم یا بمیرم ھم برایش مھم نیست و این 

نكند من مقصر بودم؟ حاال . خیلي تكانم داده بود
لبھ ي تیز چاقو قبل از اینكھ متوجھ ناصر باشد 
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توي خیابان راه مي رفتم و راه . متوجھ خودم بود
تمامي نداشت ماشین ھا بوق مي زدند . مي رفتم

ازت : ي من فریاد او را مي شنیدم كھ مي گفتول
.بیزارم

بھ روي من و بودم ماشیني از رن كھوسط خیابا
با یك بار حركت . كم مانده بود بھ من بزند. رسید

ھمھ جا . خودم را روي نرده ھاي فلزي انداختم
دردي در . اشباحي بودند كھ حركت مي كنند

.پھلویم حس كردم و دیگر ھیچ چیز نشنیدم 

با او . ناصر رفت و سینا را ھم با خود برد
مي خواستم بروم شاه . خداحافظي كردم

بھ او . من و كوچولو با ھم مي رفتیم . عبدالعظیم
.نگفتم زراجع بھ كوچولو ھیچ چی

مي شوراند . حوادث زندگیم  گاه تداعي مي شود
من آشوب و درھم بھ این كالف سر . درونم را 



142

كجا سر رشتھ اش را گم از . درگم نگاه مي كنم
كردم؟

تنھایي ؟ گاھي حسش كرده ام ؟ سپیده دم خیال ، 
ز و گریزگاه نھان خلوت آدمي، پر از راز و رم

.پرشگفتي

بھ آسماني . سحر، من دیگر از شب نمي ترسم
آسماني كھ من را مي . عاشقم كھ تنھا یك ماه دارد

.نشاند بھ سوگ ،مي نشاند بھ تنھائي

باید بھ . من بھ دنبال حقیقت استكوچولو نیز مثل 
او یاد بدھم كھ مثل من چین و شكن غم را در 

بھ او بگویم كھ عشق را باید در . درونش نریزد
زنجیره ھاي سبز سرد زمستاني پیدا كرد، آن جا 

كھ آب ھایش مصفاست و اثري از رنگ و نیرنگ 
.نیست
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سحر، یك غم شدید ھم شاید الھامي باشد براي از 
ن، ایثار و فداكاري ، براي اینكھ خود و خود گذشت

.دیگران را بھتر بشناسیم

پیاده مي . اتوبوس بھ شاه عبدالعظیم مي رسد
مردم در جنب . رومساك بھ دست پایین مي. شوم

و جوش و ھیاھو ھستند؛ مي آیند؛ مي روند و 
ھیچ كس نمي داند كھ در درون من چھ غوغائي 

.است

قدمم را آھستھ مي بھ انبوه جمعیت نگاه مي كنم
در خم كوچھ اي در زیر انعكاس طالئي آفتاب . كنم

مي بینم كھ قلبم شكستھ؛ بھ شكستھ ھاي آن نگاه 
بینم خرد شده و ھر كدام بھ سویي مي كنم، مي
خم مي شوم و تكھ ایي از آن را بر . افتاده است

بھ خون دل باید آن را  ! زنگار بستھ. مي دارم 
!بشویم
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م تر مي گیرم؛ بھ میان جمعیت مي چادرم را محك
.روم و كنار ضریح ، بغضم خونین اما مي تركد

مھناز پارسا

82آذر ماه 


