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 مقدمه

در زندگی اتفاقاتی در پیرامون ما رخ می دهد که شاید برای لحظه ای مارا از آنچه که 

 با چالشی ا. دنیایی که می تواند مارم دور کند و بر دنیایی دیگر قدم گذاریمهستی

ه ابر سر رکه کمتر در مورد آن فکر میکنیم ،  موضوعاتیو  روبرو کنداز زندگی  جدید

 ما قرار دهد . 

آمادگی مقابله با هر  او باید کهاست  گذشت زمان در زندگی به انسان ثابت کرده

 ،شاید فردا و شاید سال ها بعد ..لحظهداشته باشد،شاید همین  رارویدادی 

 

 

 1331پاییز-تابستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



                                                                                                                                                                4                                                                                                                                             "  22ساعت"

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

 " 22 "ساعت 

***** 

ده شانگار آب و از بین کوچه پس کوچه ها میرفتم .  میگشتمن بروشب بود ، از قبرست ساعت دهِ

! دستام رو پشت سرم گرفته بودم و به اطراف نگاه می کردم، اما خبری نبود! د تو زمینرفته بوبود 

 بههام خیس شده بودم که لباس  اونقدربارید،به رسم عادت چتر همراهم نبود ، می شدیدی بارون

تنم چسبیده بود! کلاهم رو روی سرم انداخته بودم و به سرعت می دویدم ، تا چشم کار میکرد 

وارد کوچه  ب کرد،به خودش جل رواز تهِ کوچه حواسم  ه نورکوچه که رسیدم ی هبه ی .ماشین نبود

زمین رو نگاه کردم ، کامل  ن.به شمارش افتاده بودهام نفس و  ه بودکمتر شد بارونشدت شدم ، 

دیوار ها به سمتِ نور قدم بر داشتم.  خشک بود! انگار اونجا ابری برای بارش وجود نداشت! آروم

چشمام رو به خودش  عجیبی داشتن، معماری جالب ساختمون های داخل کوچه ی رنگ های تیره

 بلند و موهاییتن داشت و ریش های  هب خمیمیضشن قهوه ای پکاکه  مرد یکبه  کرده بود. جلب

 ششیبالای آت ام رودست هیچ حرفیبدونِ و  ش زده بود رسیدمیت و چندتا چوب آتگندمی داشجو

 یومبه آر روکه سرش در مشکی رنگ نشسته بود  یککنار و به اطرافم نگاه کردم . مرد گرفتم 

از چند لحظه که فقط  بعد. انداخت یشآت تو هدیگ چوبِ  هی دید،چیزی نگفت ونو بلند کرد و م

 : گفتمد ، اوش و سوختن چوب ها می یصدای آت

 بشین .-

 کنارش نشستم و دستام رو بالای حرارت گرفتم . حرفی بزنمنگاه بهش انداختم و بدون اینکه  هی

 نه؟! ،ماشینت رو دزدیدن-

 ادامه داد :با تعجب بهش نگاه کردم که 

 ..پس دزدیدن-

 و گفتم :  حرفش بینپریدم 
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 کجاست؟! خبر داریتو -

 تو .ل مث ! منمنه-

 ؟!دزدیدنکجا میدونی  پس از-

 و موهای ژولیدت فهمیدم! هسوییچی که دستتتو فکر کن از -

 سکوت کردم که ادامه داد : 

 مثل اینکه خیلی بیخیالی! -

نگاه به ساعتم انداختم،هنوز ساعت ده بود،اما عقربه ساعتم تکون میخورد،با خودم فکر کردم  هی

 شاید خراب شده،ازش پرسیدم : 

 ساعت چنده؟-

 ساعت ندارم! -

 زندگی میکنی! یچجور تبدون ساع -

 و گفت :  زدم و سعی کردم درستش کنم که برگشت به طرفم مبا دست روی ساعت

 نکن،اون درسته!بیخودی تلاش -

 الان چند دقیقه میشه روی ساعتِ ده مونده! -

 : مون ریخت و گذاشت جلوی پام و گفتچوبِ دیگه تویِ آتیش انداخت و دوتا چای برای هردو یه

 ده ساعت دیگه هم بگذره فرقی نمیکنه!-

 کردم گفتم :می بهش نگاه که جا خوردم و همینجور 

 شدی؟! ونهتو دیو-

 میفهمی!بعدا خودت -
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 مسخرس!-

 : گفتیه قلُپ از چاییش خورد و 

، شاید تو این زمان ماشینت هم پیدا  بهت بگمرو که خطرش بیخ گوشته موضوعی  یهمیخوام -

 شد!

 گزارش سرقت ماشین هم باید بدم!من باید برم خونه،زنم پا به ماست.-

 میدونم!-

 از ادمایی که گنگ صحبت میکنن متنفرم! -

 من به تو کمک کرد!  حرفای،شاید  صبر داشته باش-

تو فقط یه پیرمردِ دوره گردی یا شایدم یه شیاد یا حتی یه ؟تو چه کمکی میتونی به من بکنی -

 دیوانه که فقط داره مغز منو ..

 ادامه بدم :  نذاشتپرید تو حرفم و 

 وش کنی، یا یک عمر با فلاکت زندگی کنی! خیلی عجولی! به نفعته گ-

 بابت چاییت ممنون .-

 بلند شدم و چند قدم برداشتم که گفت : 

 به فکرِ سارا باش!-

 طرفش و گفتم :  ،جا خوردم و برگشتمسارا  بذاریم قرار بود اسمِ دخترمون رو

  سارا؟!-

 ،ضرر نمیکنی!و خوب گوش کن بیا بشین -
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و ستم رو تا آخر ب کاپشنمبرگشتم کنارش نشستم و زیپ نگاه به ساعتم انداختم ، هنوز ده بود! یه 

 گفتم : 

 امیدوارم از اینکه موندم پیشمونم نکنی! -

 خوب به حرفام گوش کن،فقط گوش کن!-

همیشه جلوی چشمامِ،من اون موقع ها دستم خالی تر  شمشکی یو ابرو چهره ی آروم و چشم*

 هیدوم تویِ شیفت کارمند ساده ی بیمه بودم و شیفت  یهبود، مجبور بودم دو شیفت کار کنم، 

روز  هنجا بود،حقوق بدی هم نمیگرفتم! یکارم شستن قبرها و تمیز کردن او.قبرستون کار میکردم

رفتم جلو و برای خواستگاری جواب بله رو گرفتم،بهترین روزِ زندگیم دلم رو به دریا زدم و که 

 وقتی دستم تویِ دستش بود و تویِ گوشم میگفت : .لحظه به لحظه ی اون روز رو یادمه.بود

 احساس میکنم خوابم! اگرم خواب باشه ترجیح میدم هیچ وقت بیدار نشم!-

من  نه وار عاشق هم بودیم اما خانوادش کاملا مخالف بودن، همیشه حرفشون این بود کهما دیوو

بعد از ازدواجمون خانوادش اد! برای اداره ی زندگی کافی نیست ، اما اون به پام ایست دخل و خرجم

 اماهم تقریبا قطع شده بود،  همه ی اطرافیانشمدش به خونه ی آکردن و رفت و  رابطهاهاش قطع ب

 همین برای منکه ا من بودن جز خودش،تقریبا همه مخالف ازدواجش ببازم با قدرت ادامه میداد! 

 کافی بود. 

اومد  بود.شب وقتی خسته از سرکار برمیگشتم ، مریم خیلی خوشحال ه روزها و ماه ها گذشت ، ی

 رو گرفت و گفت : تیکه کاغذ یه جلوی صورتم

بهت  رو کی حرفایم؟!! این گفتم : مر در حالی که روبروش نشستم، حرفاش و با تعجب *پریدم بین

 !!!گفته؟

 امه داد :اددستش رو به علامت سکوت جلوم گرفت و ،  یبدون کوچکترین واکنش
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درد و  تمومبا وجود  عشقمون* کاغذ ازمایشش بود،وقتی فهمیدم بارداره،وقتی فهمیدم ثمره ی 

بهم دست داد،نا امیدی و یاس کنار رفت و دوباره گرمای  زندگی دوبارهراهِ احساس  مشکلاتش تو

 کار میکردم،مریم خوشحال تر بود،با اینکه از  بیشتربا انرژی  زندگی به آغوشمون برگشته بود،من

با خانواده  خوبی برای برقراری دوباره ی رابطش اتفاق،شاید دلیلرد شده بود،اما این طخانوادش 

شب ازم  هم بدون مرخصی کار کنم،تا اینکه یمیشد. من برای جبران هزینه هاش،مجبور بود اش

 ..مرخصی بگیرم روز چندخواست 

 ازت!  خواهش میکنم-

 روز یه هر تو که میدونیمن که زود میرسم خونه،جای نگرانی نیست عزیزم .  نمیتونم مریم!-

  !ه ی تو راهمونگشنگی تو و بچروز همن یعنی ی مرخصی

قتی به وبعد از اون حرفا  دو شبتا اینکه اواخر دوران بارداریش بود،  ،از اون اصرار از من انکار

افتاده بود و از درد  ن تصویر عمرم رو به چشم دیدم! مریم روی زمینیتروحشتناک  خونه برگشتم

ت و نجار به بیمارستان رسوندم اما دکترا فقط تونستن بچموناونو  به سرعت . بود از حال رفته

 رو نمیکردم، بیشتر طمع پولو  میدادمحرفش رو گوش  هشاید اگ!فتخودش برای همیشه ر.بدن

 ..نمیموند،سریع به بیمارستان میرسید و الان کنارم بود . تنهااون شب 

 و من و سارا تنها زندگی میکنیم،همین جا!  گذشتسالها از اون ماجرا  

سارا از بالای تراس خونه که ویوش به کوچه بود پدرش رو صدا زد و چند لحظه حرف  بعد از این

 برای هوا خوری همون جا ایستاد . 

 تلفن کارتون داره،خیلی هم ضروریه !پدر بیاین بالا -

لا چیه! یا اص شده بود!نمیدونستم دلیل نگاهش سارا برای لحظاتی با چهره ای غمگین به من خیره

 اون کیه!

تصویر سارا توی ذهنم موند ،نمیدونستم دارم چی می بینم و این حرفایی که می شنوم منو به کجا 

 قراره برسونه !
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 بهت زد؟! این حرفارو کی -* 

 تو! خود -

 :  گفتم روبروش ایستادم و

 ای؟! ! خودت میفهمی که یه دیوونهنه کنندسدیوواز جونم چی میخوای؟! حرفات -

خونه، اگر  و نجات بدی هم منو! امشب که رسیدیر از جونت هیچی! اما ازت میخوام هم خودت-

 این نذارعمر کنارمون زندگی کنن!  هردوشون یک بذاربهش بگو پیشت میمونم، بوددیر نشده 

 حسرت ادامه دار باشه! 

 منظورت رو نمیفهمم!-

 که ممکنه برای خودت پیش بیاد! هاتفاقیچیزی که برات تعریف کردم،-

 تو اصلا کی هستی؟! اینجا کجاست؟!-

 فلاکت خلاص شم! برو ...ر منم از این ذابرو و زندگیت رو نجات بده! ب -

 چرا ساعت همیشه دهه!فقط بهم بگو اینجا کجاست؟ -

ره تینده ی چون مریم ساعت ده شب توی بیمارستان برای همیشه تنهامون گذاشت! برو و این آی-

  رو نجات بده ، برو !و تار 

 یه بودم!جلب کرد،وسط جاده ایستاده  لحظه به خودم اومدم و صدای بوق ماشین ها توجهم رو هی

ماشینم یک گوشه پارک بود! نمیدونستم از کجا نگاه به ساعتم انداختم، ساعت دوازده شب بود! 

ردنی نبود ولی باید باور باور ک کنار آیندم! من کنارِ خودم بودم!،خواب بودم،یا بیدار! بر میگردم

رو ترسیم  کاغذ از داشبورد ماشین بیرون اوردم و قیافه ای که از سارا توی ذهنم بود یه میکردم!

ر م میکرد،اگداشتم دیوونم رو نوشتم! افکاری که به سرم زده بود و تمام چیزهایی که شنید کردم

حرفش رو باور نکنم و یک عمر پشیمون  اگه واقعا چیزی که دیدم حقیقت داشت چی پیش میاد؟

ه کاغذ رو ی خواب بود،به خونه که رسیدم مریم !  افتاده بودن به جونم افکارم مثل خورهبشم چی؟! 

 خداروشکر حالش خوب بود، خیالم راحت شده بود  رفتم کنارش دراز کشیدم،گوشه قایم کردم، 
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چشماش رو اروم اما با سوال هایی که توی ذهنم بی جواب مونده بود! یه نفس عمیق کشیدم که 

 : بهش گفتم،  حرف اضافه ای بزنمباز کرد و بعد از سلام بدون اینکه 

 آخر رو پیشت میمونم ..این چند روز -

 و آروم خوابش برد ...لبخند بهم زد  هی
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 بیست و هفتمین روز

***** 

روز دومی  . من توی خونه تنها بودمو  دشده بودن کیشدوروزه راهی  مسافرتیپدر و مادرم برای 

به رستوران رفته بودیم .  برای صرف ناهار دوستامبا چندتا از صمیمی ترین که تنها میگذروندم 

میز نشسته بودیم و مشغول غذا خوردن بودیم  یه دور.  با اونا سپری میکردم ه روروزای هفت اکثر

 پرسید :  ه راشاک

 پارسا پدر و مادرت هنوز برنگشتن؟-

 نه بابا تازه رفتن،شاید فردا برگردن . -

 نگاه به بقیه بچه ها انداخت و گفت :  یهراشا 

 راستی امروز چندمه؟  -

 فکر میکنم بیست و هفتم باشه! درسته بچه ها؟ -

 بچه ها زدن زیر خنده ولی نمیدونستم دلیل خندشون چی بود که با لبخند گفتم :

 درسته به همه چی بیخود و بی جهت میخندیم ولی قبول کنید این دیگه خنده نداشت!!-

سعید ، یکی ی داحافظی از بچه ها به طرف خونه بعد از خاون روز با شوخی و خنده گذشت و من  

تمامِ خونه ها ویلایی بود، تعداد موقع ها اون  برای انجام پروژه ی درسیمون راه افتادم .از دوستام 

 دست هم نمیرسید .  یهآپارتمان های اطرافمون به تعداد انگشتای 

یرسید،چراغای خونه خاموش فقط صدای باد به گوشم م به خونه برگشتم.  که بود شده اواخر شب

پنجره اتاق رو باز و  رو روشن کردم چراغا آوره شده بود . دلهرهبود و فضای خونه تاریک و 

بودم،خیلی سنگین روی  خوردهزیاد بود . شام  یازدهنگاهم به ساعت افتاد، یک ربع به  گذاشتم.

 هم عوض نکردم .رو حتی لباسام  مبل افتادم
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از جام بلند شدم گوشیم رو روی میز گذاشتم و  گذشت .م اس ها دقیقه با چک کردن اس ام چند

خوابه با حیاط و باغچه  وخونه د یهنسکافه برای خودم ریختم .  لیوان یهو لباسام رو عوض کردم 

سگ  کردنِ پارسو صدای  افتاده بوده روی پنجره بزرگ داشتیم، سایه ی درختای باغچ ای

 . همسایه توی زوزه های باد مخلوط شده بود

چند تا تلویزیون رو روشن کردم و مشغول نسکافه خوردن شدم،تو همین لحظه صدایِ خش خش 

انداختم،چیزی  نگاه به حیاط یهکرد ، از روی مبل بلند شدم و از پنجره  حواسم رو پرتبرگ 

اد،با خودم فکر کردم که برگ خشک که از درخت آویزون شده بود افت یهنبود،تا اینکه نگاهم به 

تلویزیون تماشا کردم اما هوش و نشستم و  روی مبلبرگشتم  .بوده ها برگهمون  از حتما صدا

بادِ  اونبعد از  اگرچه! برق رفت در همین لحظه که حواسم به حیاط و صداهایی که میومد پرت بود

  انداختم.شمع روشن کردم و به اطرافم نگاه  یهشدید طبیعی هم بود! 

ه بپوشیدم و  یه کاپشنگذاشتم و  تصمیم گرفتم از خونه بیرون بزنم،شمع رو روی میز با خودم

صدا از داخل  هدر که رسیدم ی نزدیککرده بود . شروع به باریدن  ، بارون نم نمداخل حیاط رفتم

 و بود اما در انباری بسته رفتمانباری خونه منو به طرف خودش کشوند،دوان دوان به طرف انباری 

تلقین میکردم اون لحظات رو واسه  نبود،حتی گربه! کم کم با فکرایی که به خودم چیزیاثری از 

 میکردم! سخت تر خودم

شد،قفل شده بود! کم کم داشتم دیوونه اما هرچی سعی کردم در باز نمی به طرف در برگشتم

کلید رو از اتاق برداشتم و دوباره نیست!  طبیعی اتفاقات باهماین  فکر کردم کهمیشدم! با خودم 

ورت دادم ققفل شده بود! آب دهنم رو بیرون از  میومد امتحان کردم،اما بازم در باز نمیشد! به نظر

از  گربه یهپنجره به طرف دیوار پرت شدم تو همون لحظه  نگاه انداختم که با صدای یه و به اطرافم

شوک به دیوار چسبیده بودم.تو همین لحظه  ! تا چند لحظه به حالتبیرون پریدداخل باغچمون 

وارد  .به طرف اتاق برگشتم !اومده بود  پر نور اتاقا بود،برق ایی زندگیم دیدن چراغ صحنهبهترین 

روی رنگی  یربه صورت نواکه اول اسم خودم بهم ریخته و با دیدن تخت  ماتاق خواب که شد

ه ، دو سه بار ب میبینم خواب وحشتناک یه!! احساس میکردم یدبرق از چشمام پرتختم افتاده بود 

 اما به نظر بیدار بودم و چیزی پارچ آب یخ روی سرم خالی کردم یکزدم و  خودم چک
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نمیدونستم،شاید هم  کاراش رو اما دلیل این تیکی تو خونسکه م ه بودتغییر نکرد! مطمئن شد

داشتم زهرترک میشدم! هزارتا فکر و به شدت مسخره بود!  بود،یک شوخی بود اما اگر هم شوخی 

و و موضوع ر بیاد پیشم زنگ به سعید بزنم یککه فتم گوشیمو بردارم ر،خیال به سرم زده بود

د! قطع بو همخونه رو برداشتم که تلفن  ! تلفننبودگوشیم هم روی میز  اما بذارمباهاش در میون 

 تامباشم! دس گرفتهاشتم تو همچین موقعیتی قرار ت به یاد ندوقهیچ! میلرزید از ترس دست و پام

 لویزیون رو برداشتم و روشنشفم نگاه میکردم ، کنترل ترو بهم میمالوندم و با ترس و شک به اطرا

میشدم! رفتم  دیوونه داشتمو تصویر رو برفکی نشون میداد، قطع شده بود تلویزیون هم کردم

و  و ر رفتموتر شده بود، چند دقیقه با آنتن  ن شدیدوپشت بوم آنتنش رو درست کنم ، باربالای 

اطرافم رو نگاه میکردم، چراغای شهر خاموش بود و غرق در سکوت . آروم آروم به طرف پایین 

با دیدن صحنه ای که توی پذیرایی اتفاق افتاده بود فقط روی دوتا زانو روی زمین  و برگشتم

! نمیفهمیدم شده بودبه دیوار پذیرایی وصل  نوار ف اسمم هم به صورتدومین حر .نشستم 

چه اتفاقی داره میفته،شاید توهمی میخواست بدونم چیه،خیلی دلم حروفاشون از اینکارا و منظور

 زده بود،اصلا شاید خواب بودم!! از تنهایی به سرمهم و دیوانه شده بودم،شاید 

 " " P A Rف هم گوشه خونه گذاشته بودننگاه انداختم که سومین حره برگشتم به پشت سرم ی

نه بیفته،نک اییاتفاققرار بود بعد از این اسم چه  دم،فقط دو حرفش مونده بود!اسم خودم افتا یاد

عجیب و  فکرهزاران ! تل های زنجیره ای تو خونمون باشهیکی از قا یاسارق باشن،مسلح باشن! 

این  دیگه تحمل تو اون هوای سرد و بارونی، از پیشونیم عرق میریخت! !زده بود به سرم غریب

ی گرفتم از بالا تصمیم! بود هنوزم قفلنداشتم، لباسم رو پوشیدم و به طرف در دویدم،در  وضع رو

ن رو کل خیابو .بلاخره تونستم و تلاش کردم رزیاد بلند نبود،چندباش ارتفاع،به بیرون بپرمدر 

از نبود! انگار کل شهر خواب بودن! کلید رو انداختم و در رو ب برنداز کردم اما خبری از هیچکس

م اونکه  پدرم داشت! فقط که کسی کلید در رو نداشت قفل شده بود،اما جز خودمبیرون  ازکردم! 

رو به طرف سقف گرفتم  ل افتادم و سرمبروی م .انداختم و وارد خونه شدم ! کلید رومسافرت بود

بعدی  فبه سقف افتاد! حر نگاهمرو بستم،بعد از چند لحظه که چشمام رو باز کردم، و چشمام

 !اویزون بوداسمم هم بالای سقف 
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هر دفعه بیشتر بار تکرار شد و شدتش  ! این صدا چندزنگ خونه درومدصدای  بعد لحظه چند

قدم هامو با ترس و لرز به طرف در حیاط رفتم ، ه شده بود! میشد. صدای در و باد باهم آمیخت

دید تر شده بود صدای در هم بارون شآهسته بر میداشتم ، آب دهنم رو چند بار قورت دادم! 

 ! همینطور

 کیه؟!! گفتم کیه؟! -

و در ر کشیدم و نفس عمیقبار چوب برداشتم و  چند یهصدایی نشنیدم! اما چند بار تکرار کردم 

یک  روی دیدم! اسمم ،بود Aنوار رنگی که حرف سعید رو با  بردم بالا که بزنم، باز کردم، چوب رو

از  د ومراهشون دست میزدنهم ه سعید و مهناز نامزدش نوشته شده بود. دست راشا بودکه  کیک 

 ط میخندیدن!شوکه شده بودم و اونا فقته دل به وضعی که برام درست کرده بودند میخندیدند!  

دلم میخواست برای این سوپرایزشون  !بودتولدم نیمشد! اصلا فراموش کرده بودم امروز باورم 

خندیدم،اینقدر خندیدم می داگاهوولی منم چوب رو انداختم زمین و ناخ تکشون رو خفه کنم!تک

 !که به سرم زده بودبود اون خنده برای فکرایی . در میومد از چشمام اشککه داشت 

 راشا و سعید که فقط! ، بهترین پایانی بود که میتونستم اون شب داشته باشمشاید این پایان  

 میخندیدن گفتند :  

 راشا: دلم نمیومد بیشتر کشش بدم وگرنه بیشتر از اینا برات برنامه داشتیم! 

 سعید : خوبه امروز دوسه بار هم ازش پرسیدیم چندمه و بازم هیییچ!

 دیگه! ولی چقدر چسبیدا،مخصوصا اینکه بارونم می بارید!! راشا : از بس ابله

 کلید در رو از کجا آورده بودین ؟!-

سعید : ببخشید پارسا میدونم حرکت درستی نبود ولی به این سوپرایز می ارزید! ظهر که اومده 

 بودی خونمون خیلی سریع یکی ازش چاپ کردم و از روش ساختم! 
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و تمام ماجراها و  پیشم موند اون شبراشا زدم زیر خنده و مشغول چایی و کیک خوردن شدیم . 

یکی از بهترین و ترسناک  از ته دل میخندیدیم.و باهم  کردبرام تعریف  ...قطعی برق و تلفن و 

 ! شد عمرم  ایترین تولد
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 نقاش

***** 

کپی هم داشتم . مشغول قهوه خوردن  یکآثار  همه یاز نقاشی دیگه هم به دیوار چسبوندم .  یه

 نمیدونستکسی جز خودم . این مدت کشیده بودم نگاه میکردمبودم و به تمامِ نقاشی هایی که 

تارهای سفیدی  تمام زندگی من هستند.به خودم تویِ آینه نگاه میکردم و لحظاتِ ،تک تک اون ها

 و خوابیده بود پشتشونرشد کرده بودن رو میدیدم . چه روزها و حسرت هایی  مکه لابه لای موها

و قهوه  که به نقاشی ها خیره شده بودم همون لحظهتاوان هایی پس داده بودم .  تجربه ها و چه

  :گوشیم زنگ خورد  میخوردم

 سلام،روزتون بخیر .-

 شما؟! ،بفرمایید سلام-

 در رابطه با مجوزِ نمایشگاه باهاتون تماس میگیرم .-

 !اومده؟مشکلی پیش بله در خدمتم ،  -

خیر،خواستم بهتون اطلاع بدم مجوزتون صادر شده و تا آخر هفته میتونید برای افتتاحیه -

 نمایشگاه اقدام کنید .

از بیرون  هم ناراحت، خوشحالیم مشخص بود،ناراحتیم حال عجیبی داشتم،هم خوشحال بودمچه 

دن، نبوو ساده نقاشی عادی  یکبرای من ا ! اونرفتن کسی از خلوتم بود که تمام زندگیم شده بود

 !نمن بود در کنارهمدم  در واقع یک

روز اول خلوت بود،از تمامِ .  سیدافتتاحیه فرا رلحظه ی مایشگاه و چند روز گذشت و اولین روز ن

یکی از نقاشی  . توی کاغذ کشیده بودم رو نمایی کردمآثاری که این مدت خلق کرده بودم و روی 

خوری نشسته بود و لبخند میزد ، تو یه ها تصویر آدرینا بود که روبروی من روی یک میز ناهار

ه های من خوابیده بود رو کشیده بودم . اون نقاشی وقتی که روی شونتصویر آدرینا نقاشی دیگه 

 ها تمام لحظاتی بود که در کنارش میتونستم داشته باشم! اینکارو با نشون دادن گذر زمان بین 
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 ها رو یکی به یکمردم نقاشی  خودم و آدرینا نشون داده بودم! یک زندگی عادی توی یک نقاشی!

 . ه ای هم بعضی از آثار رو می خریدنمی دیدن و عد

 میبردند!  همراهشهم رو وقتی یکی از نقاشی ها از اون جا میرفت، انگار قلب من 

میرسید کسی  ید،استقبال خوبی شده بود،به نظررس و روز آخر هم  شدنها به سرعت سپری روز

 و نظر دانشجو یا پژوهشگر بود و چشمدختر که به  یهاز ترتیب نقاشی ها سر در نمیورد تا اینکه 

 ابروهای مشکی داشت در زد و به اتاقم اومد و گفت :

 میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟-

 بفرمایید بنشینید .بله با کمال میل -

 لب بود!یک موردی تو این نقاشی ها برام خیلی جا-

با خودم فکر کردم شاید به رازم پی برده،اما بدون اینکه واکنش خاصی از خودم نشون بدم با 

 لبخند پرسیدم :

 چه چیزی؟-

زندگی  شاید هم یکرو!  زندگی یکروایت رو توضیح میده، یکبه نظرم نقاشی های شما -

آثارهای شما ، شخصیتتون یک تویِ تمام  و بارها از اول به آخر دقت کردم اما من بارها، مرهروز

کاراتون قرار محور  شخصیت رو با واکنش های مختلف! یعنی شما فقط یک بود مشکی خانم مو

  کنجکاو شدم!بر فضولی نباشه،اما  امر. دادید

لبخند بهش زدم  یهحس رو فهمیده بود . این تنها کسی بود که بعد از من این موضوع و شاید اون 

 گفتم : بلند شدم در اتاق رو بستم و و

 رازی رو براتون تعریف کنم! اما باید پیش خودتون نگهش دارید،همیشه! یکاگر مایلید میتونم -

 حتما اقا حتما! -

 برای هردومون قهوه ریختم و روبروش نشستم و شروع کردم: 

وقت نقاش نبودم! برعکس! اما من هیچ هم شاید شاید بعد از شنیدن این موضع بهم بخندی!-

 علاقه ای هم نداشتم! 
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 واقعا؟!-

 بله واقعا!-

روزی برسه و دنیا  می ترسیدیمبود، اینقدر همدیگرو دوست داشتیم که  وناوایل ازدواجم-* 

 .بزارهتنهامون 

ه نداریش!ترس ب دیگه روزی فکر میکنی کهنفرو خیلی دوست داری،همیشه به  میدونی،وقتی یک

و شاید  مریضه آدرینا. من میدونستم  خالی میشه برای لحظه ای دلت ناخوداگاه جونت میفته،

ازدواج رو با کسی دیگه  نمیتونستم جز اون طعم روزای خوش برای همیشه از دستش بدم،اما

یتونستم کاری کنم،دیگه هیچکس من پر پر شدنش رو میدیدم اما نمتجربه کنم! گذشت و گذشت ،

به  خیلینمیتونست کاری کنه! از خدا میخواستم تمام روزها و زندگی منو ازم بگیره اما اون بمونه! 

 نقاشی کشیدن علاقه داشت،برعکس من که همیشه این کار حوصلمو سر می برد! 

جور که دستام رو رفته بودیم، همین که دقیقا همین کشور بود یک روز یک مسافرت خارج از کشور

 گفت : توی دستاش گرفته بودم بهم

چه طبیعتی چه قدر زیبایی تو این دنیا هست،کاش نقاش بودم و میتونستم همشو بکشم! چه -

 احساس خوبی دارن نقاشا ، نه؟ 

 خودمو دارم ، نقاشیش فقط یه تصویره! آدرینایبه زیبایی تو که نیست،من -

و ر ی بازوم و خوابید،من فقط نگاهش کردم و موهاشنگاه بهم انداخت و سرش رو گذاشت رو هی

 میکردم! ش نواز

 بهترین دقایق زندگیم شد! اون لحظه اون حس و 

به بیمارستان رسوندمش اما دکترا همونجور . ز صبحونه سرش گیج رفت و بیهوش شدروز بعد ا یه

 پونزده سال از اون روز .رفت  اون برای همیشه از پیشم .کنن که گفته بودن نتونستن براش کاری

 لحظه رو فراموش کنم. میگذره و من هیچوقت نتونستم اون

 یعنی این خانمِ توی تابلو همسر مرحوم شماست؟!-

 !نیست هیچوقت قادر به کشیدن اون خودش که نه! اون اینقدر زیبا بود که قلم من-
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 همینجورکه قهوم رو بهم میزدم ادامه دادم : 

 هیچ قلمی با هیچ دستی قادر نیست!-

 .ای اون توی زندگیم بیارمج، اما هیچوقت نتونستم کسی رو به کلنجار رفتمبا خودم مدت هامن 

اشتم و بردقلم ه ی !در مورد نقاشی افتادم آدریناحرف  یادا اون روز تنهایی داشت عذابم میداد،

من هیچ استعدادی توی نقاشی کشیدن نداشتم! برای دل . البته شروع کردم به نقاشی کشیدن

البته  .بودتصویر اون اولین تصویری که کشیدم ، به یاد آدرینا این کارو میکردم . میکشیدمخودم 

 دمپای خو یروره دوباکه باعث شده  هست ،کسیی که الان تویِ نقاشی هام میبینی! کساونشبیه 

 میخوابم ، بیدار میشم، وقتی  ،اما من هرکاری که میکنمباشهشاید برات عجیب و مسخره بایستم! 

 انجامدر کنار اون  تمام کارهای روزمره دیگه،، غذا میخورم، تلویزیون تماشا میکنم، کار میکنم و 

 دل میکنم، زندگی میکنم!  درد تصویرش حرف میزنم، با این نقاشی ها زندم! من با! میدم

 و ادامه دادم : گذاشتم جلوشاوردم و عکس از کمدم بیرون ه ی

 نقاشی میبینی .ی این عکس خودشه! همونایی که تو

  چطور میگید نقاشی های شما به آدرینا بی شباهته؟!بی نظیره!  این-

هم  نقاش! خودم یه که شدم،کردمو تنهایی هامو باهاش پر کشیدم اینقدر برای دل خودم-

زندگی  آدرینانمایشگاه دارم! من هنوزم با یه سال چجوری گذشت که الان  چند نفهمیدم این

 آدرینا کل زندگیم شده!برام مسخره میومد اما الان همون حرف  نقاشی کشیدن قبلا. میکنم

 اون همیشه میگفت : 

لذت  وکنیم  مر زندگیه عی نارشک که بتونیم ت رو جوری نقاشی کنیمطبیعکاش می شد این  "

 "ببریم

تمام نقاشی هایی که میبینی اتفاقات روز مره ی . رو جای خودش آوردم،این آرومم کردمن خودش 

اما  باشه و باور نکنیعمر از همه فاصله گرفتم ، شاید برات مسخره  یه! من آدریناستمن و 

برای  آدرینان بعد از رفتن !ماصلا کجاست ، چیکار میکنه !سالشه خواهرم چندنمیدونم بچه ی 

 و با هیچکس در ارتباط نیستم.همیشه از ایران رفتم 

 ببینی!!!  مارو همراستی ! شاید تویِ نمایشگاه بعدی ، بچه ی 
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 بچه؟!!!-

 بود نشونش دادم و گفتم : آدریناکودک تویِ بغل  یهیکی از نقاشی هایی که نصفه کاره بود و 

 این! -

 با تعجب به من و نقاشی نگاه کرد و گفت :

 !ن!هستیای  عجیب اما دوست داشتنیشما واقعا ادم -

نه م کارت اشتید اینکاری د خوشحال میشم این راز برای همیشه پیش خودتون بمونه،اگرم با من-

 ازت نهایتِ پذیرایی رو میکنیم! آدرینابزنید ، من و  سر میتونید بهم

 بره بیرون گفت : خداحافظی کرد و قبل از اینکه از اتاقم  اون از من

راستی من حرفتون رو باور میکنم، چون میدونم که حتی نمیدونید خواهرزاده ی شما الان -

 !  دارمخوشحالم که همچین داییِ وفاداری ، روبروتون ایستاده! سرگذشت قشنگی بود
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 بر بام دهکده

***** 
سر  از خونه بیرون میزدم و وس خونصبح ها خر. شهر زندگی میکردم نزدیک های دِه یکی از تو

خونه بر  طرفوقتی داشتم به  روزااز همون  زمین های کشت و مزارع میرفتم و کار میکردم . یکی

خونه نزدیک تر میشدم صدای  ی بههرچ. پسر بچه های دِه به گوشم رسید میگشتم،صدای یکی از

 و گفت :  پیشم بچه هم نزدیک تر میشد ، تا اینکه  اومدپسر 

 ، خودتون رو زودتر برسونید خونه . خبر کردیمطبیب رو  وب نبود،الِ خانمتون خحآقا اسماییل،-

 بغچه رو به پسر بچه دادم و به سمتِ خونه دویدم و از دور فریاد زدم : 

 یادت نره ، بغچه رو براااام بیاری .-

 ه سال های سال بود از شهر به دِهیک طبیب ک با یدم دو تا از خانم های دِه همراهبه خونه که رس

 . دبود کنار همسرم ایستاده بودن اومده

دکتر : آقا اسماییل ، وضعیت خانمت اصلا خوب نیست،همونطور که قبلا بهت گفتم باید یه گیاهِ 

 .کوهی پیدا کنی و هرروز بهش بدی ، تا حالش بهتر بشه 

 آخه از کجا بیارم آقا ، من این دِه رو زیرورو کردم . راه دیگه ای نیست؟!-

خونه شاید مریض هم سازگار نیست . بیا بریم  طول درمانش زمان میبره ، تا همیشهچرا ولی -

 کنم .کاری  یکبتونم برات 

نوع گیاه که سبز رنگ و خشک بودن جلوم گذاشت و  خونه رفتیم و چند مریضهمراه  دکتر به 

 گفت :

 روز!شاید یکی دو ،از اینجا دورهکه  پیدا میشهی این نوع سبزی فقط تو کوه های-

 ببره میرم. زمان  شده یک هفته هم بگیناگر دقیقا راهشو بهم -

طرفِ نقشه کشید و  یک ه دورِردای یکگذاشت ،  جلومو  آوردبیرون  میزش کشوی نقشه از یه

 گفت :
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 ه . راهروز از اینجا  یکنهایتا  باید بری اینجا،-

 راه میفتم،چه مقدار باید بیارم ؟! همین عصر-

زمان  اما من  ،باشهاون جا  که تو این فصلتضمینی نمیکنم  بیشتر بهتر! درضمن من یهرچ-

 این گیاه رو پیدا کردم . منطقه تحقیقم از همون

به سمتِ مسیر راه افتادم ، باید الاغ همراه با یک  بغچه آب و غذا دستم گرفتم و یهن روز وعصرِ هم

رو میرفتم . هوا داشت کم کم تاریک میشد و به سختی جلوم رو  بود تا بامِ دهکده کهتا بالای کوه 

فقط صدای پیش گرفتم. یر رو میدیدم،یک فانوس همراهم بود، روشنش کردم و ادامه مس

، یک گوشه مشده بود هگرسن کمیو زوزه گرگ ها به گوشم میرسید . آخرای شب  جیرجیرک 

 صدایی منو به طرف خودش کشوند!ه دن شدم که ینشستم و مشغول نون و پنیر خور

 ؟کیه؟ کی اینجاست-

ن که از ظاهرش مشخص بود حال خوبی ور و بیشتر شد تا اینکه یک پسر جوصدای پاها بیشت

نداره جلوم ایستاد،چشماش یکم خمار شد و روی زمین افتاد! خیلی سریع از جام بلند شدم و به 

صورتش زدم و توی صورتش آب پاشیدم ، چشماش رو کم کم باز کرد و  به. چند بار  رفتمکمکش 

 زیر لب گفت : 

 تشنمه ..تشنمه ..-

 نرژی گرفت و گفت : آب بهش دادم و کم کم ا کمی

 ممنونم آقا! -

 چه اتفاقی برات افتاده؟ این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟ -

 قصش مفصله ..-

 حال تر شد و گفت :  نون خورد و کمی سراز جای خودش بلند شد و مقداری  کمکم

 گیاه کمیاب.یه  برای چیدن اون بالا میرم،بالای دهکده، -

 !یهکپس هدف هردومون ی-
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 شماهم برای گیاه میری؟ -

 مریض داری؟!بله، -

 شرط گذاشتن .واسم نه ، -

 شرط؟ کیا؟ -

 !  از دخترای روستا یکی پدر-

 ه شرطی؟ برای چی؟!چ-

مدتی میشد من و دخترش بهم دیگه علاقه داشتیم،اما از ترس پدرش مخفیانه و خیلی کم -

گفت ،اولش با دخترش بد  روجاهمدیگرو میدیدم،تا اینکه یک روز عموش مارو دید و به پدرِ 

راضی شد  تا اینکه. نرم تر شد ،روجاگریه های رفتاری کرد و توی خونه حبسش کرد اما کم کم با

م برای خواستگاری به خونشون بریم . پدرش برای اینکه با ازدواج ما مخالفت کنه ه امن با خانواد

 که گیاه بودشرطش پیدا کردن این  ندوتا شرط اولی رو انجام دادم و سومی .سه تا شرط گذاشت 

 اینجارو بهم داد! نشونیِرفتم و اونم  طبیبمن پیش 

 ود؟! اون دوتا شرط دیگه چی ب-

 همینجور که مشغول خوردن بودیم ادامه داد : 

رط شبرای  .دیداری نداشته باشم  روجاتا زمانی که شرط سوم رو انجام ندادم ، با این بود که اولی -

 این شرط هم اجرا کردم .که  کنمکار وز صبح تا شب روی زمین هم باید بیست ر دوم

 !گیاه رو برای چی میخواد؟حالا این -

 بزنم!  تا من جاو شاید دیگه گیر نیاد،برای همین این خواسته رو داشت  هونه کمیابمید-

 یک کیسه بزرگ نشونم داد و ادامه داد : 

 پر کنم! کیسه اینبه اندازه باید -

اما خیلی زیاده! چون اگر پیدا بشه منم باید برای همسرم ببرم،اون حالش خوب نیست و باید از -

 گیاه بخوره.  این
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ن با شنیدن این حرف دیگه صحبتی نکرد و نگاهش به آتیشی که درست کرده بودم وجو پسرِ

 موند .خیره 

 گرفتیم و به بالای کوه رسیدیم. ادامه ی مسیر رو پیشهوا کم کم روشن شد و باهم دیگه 

تا گل بود و مقداری علف! تا اینکه  گیاهی نبود! فقط چند بری ازخاطرافمون رو نگاه کردیم اما 

 رو شنیدم : ونوج صدای پسرِ

 دونه بود ! که اینم خشکیده! یک! فقط همین  بیا اینجا-

تیم،به به طرفِ ده برگش دست خالیتمام بامِ دهکده رو زیر و رو کردیم اما خبری از گیاه نبود! 

! دلم نمیخواست بعد از این همه مدت دست بود کشیدهتا الان ی که ظارهمسرم فکر میکردم و انت

 خالی برگردم .

 یهگوشه برای استراحت نشستیم ، هردو ناراحت بودیم ،  یکن وجو دیکای دِه همراه با پسرِنز

 روی نشستنسوار شدن و موقع . وردیم و برای برگشتن آماده شدیم تیکه نون و پنیر و خرما خ

روی زمین افتاد اما متوجه نشد، نردیکتر شدم و بسته رو بلند کردم که با  یک بسته از پشتش الاغ

 بیرون زد !! دقهح، از تعجب چشمام از گیاهکیسه ی  دیدن

 به طرفش برگشتم گفتم :

 این چیه؟!-

 نگاه کرد و گفت :  بهم ساریشرم لتبا حا

گر .ا.تعداد گیاه های اونجا کم بودچون  بهت بگم ، اما میترسیدمکه کلنجار رفتم  خیلی باخودم-

 .برسم روجاگیاه ها به توهم میدادم نمیتونستم به من از این

 زیر گریه زد و ادامه داد :  پسر 

 ، به دست و پات میفتم!!به مقصد برسونماین گیاه هارو من  اجازه بدهخواهش میکنم -

 کردم و گفتم : همینجور که به پاهام افتاده بود خم شدم و از روی زمین بلندش

 پس همسر من چی؟ میدونی با خوردن سه تا از اون گیاه ها به زندگی برمیگرده؟! -
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 ، من مقداری از این گیاه ها به شما میدم ..حق با شماست -

دِه رسیدم مستقیم به سراغ دکتر رفتم و  بردم ، وقتی به با خودم من چندتا از گیاه هارو بهم داد و

 گفتم :

 !اینم از گیاه-

 مادش میکنم و ده دقیقه دیگه میام .آلم گیر اوردی! من خوشحا-

ن رو وجو رفتم که پسرِریض خونه م حال زنم خوب شده بود ، برای تشکر به و گذشتچند روز 

 ا دیدم . به طرفم اومد و گفت : اونج

 حال خانمتون چطوره؟! -

  چیکار کردی؟!خوب شد . تو  شکر خدارو صد هزار مرتبه-

شمارو نمیدونستم،اما تشریف  بدم،اسمطبیب اومدم کارت دعوت رو به ! زدواج کنیمقراره ا-

 بیارید،خوشحال میشم .

 !خبر خوبی بهم دادی! واقعا خوشحالم کردی -

با تعدادی از جالبه بدونی که  زمین اطراف دِه خرید و کشت اون گیاه رو شروع کرد، یهپدر زنم -

 اون گیاه هایی که براش اوردم این کار رو شروع کرد!

  پس حسابی برنامه ریزی کرده بود! بیخودی تورو دنبال همچین شرطی نفرستاده بود!-

 .هردو زدیم زیر خنده .
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 هشت فوریه

***** 

کلافه شده بودم . تمام دیر خوابیدنا و زود بیدار شدنای هیچ راهی به ذهنم خطور نمیکرد، حسابی

اموالم رو با  شریک کلاه بردار داشتم که وسطای راه تمامه . یعمرم رو یک جا از دست داده بودم

. روزها و شب ها فکر میکردم و  مونده بود برامخونه و مقداری پس انداز  هخودش برد و تنها ی

، اما راهی برای  افتاده بودم نجات بدمودم تا خودم رو از چاهی که توش دنبال چاره ای ب

 اده بودم صدایلم دناامید و خسته روی مبل خونه که دن پولم به ذهنم نمیرسید . یک روز ونبرگرد

در رو باز کردم که یک اقای شیک پوش با موهای پر پشت جوگندمی پشت در  اومد.زنگ در خونه 

رشکستگی من که از و دوستامو معرفی کرد متوجه شدم اونو یکی از ر وقتی خودش .ایستاده بود 

 .با خبر بود ، فرستاده

 ؟کنید بیام داخل جناب! تعارف نمی-

 .بفرمایید  بله بله-

 اینجارو بالا نکشیدن!خوبه که خونه ی بزرگی دارید، -

 چایی یا قهوه؟-

 ،ممنون .هرچیزی که خودتون میل میکنید-

 دوتا قهوه ریختم و روی مبل نشستیم و مشغول حرف زدن شدیم .

 !شنیدم شریکتون بدجور سرتون رو کلاه گذاشته-

 ،تقریبا به بن بست رسیدم .متاسفانه بله-

 ته دل کرد و ادامه داد : خنده ای بلند از

 شراکت کنم! ضعیفی باورم نمیشه که میخوام با همچین شخص -

 شراکت؟! اما من حرفی از شراکت نزدم!-

 مثل اینکه شما نمیخواین از این وضع فلاکت بار بیرون بیاید!-
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 اما چجوری؟!-

  میز!ید رو بریز روهرچقدر دارید -

 !شراکت یکاما من پول زیادی ندارم! حداقل برای شروع -

در  آدم با تجربه یکتقریبا اکثر کارخونه های این شهر با من همکاری میکنن،مدتی میشد دنبال -

 زمینه ی لبنیات بودم،فکر میکنم شما گزینه ی مناسبی باشید!

 چطور به این نتیجه رسیدید؟ -

 داشت! دهی،پس برای ریسک کردن ابایی نخوادشکست شدییک بار ور چون-

 من چرا باید دوباره به یک نفر دیگه اعتماد کنم؟-

 چقدر دیگه میتونید از پس اندازتون بخورید و زندگی کنید؟!  د؟ فکر میکنیدچاره ای هم داری-

 ر اعتماد میکنه!ت یتونه راحت تر ریسک کنه،اما سختم شکستدرسته که یک نفر بعد از -

 . ون نمیشیدپشیم میدمشما قول بلاخره باید اعتماد کنه! من به اما -

 و میگفت .ر قبلی هم همینشریک -

 زودتر با خبرده نپیش گو برید و از آی خوب من به شما یک پیشنهاد میدم،میتونید پیشِ یک-

 ! بشید و تصمیم قطعی رو اون موقع بگیرید

 اعتقادی ندارم،خرافاتِ!-

جای من باشن اما راز کارای  د؟ خیلی ها دلشون میخوایدی منو ببینبود! زندگ اما برای من کارساز-

 منو نمیدونن! 

 ؟دبه من گفتی پس چرا-

 این قدم اولِ اعتماد برای شراکت!-

  !کجاست؟ دازش با اطمینان حرف میزنیاین پیش گویی که -

 روسیه،شهر مسکو .-
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 پیشگوی خرافاتی! یکخاطر  اونم برای دیوانه که نیستم تا اونجا برم،اما خیلی دوره!-

 فکر میکنم تو زندگی سختی بعد از ورشکستی داشتی! من جای تو بودم قبول میکردم،-

 یه!طبیع-

 .ینده به من بده آساعت  ۴۲ و ظرفر پس امتحانش کن،خبرش-

 یک کارت روی میز گذاشت و ادامه داد : 

 منتظر تماست هستم.-

به یک نفر دیگه  زم،نمیتونستم بابه خودش مشغول کردن رفت اما ذهن منو مرد از خونه بیرو اون

اعتماد کنم و از این اعتماد ضرر بیشتری ببینم،اما این اعتماد میتونست زندگی منو تغییر بده! تا 

ارم به این موضوع فکر کردم و تصمیم گرفتم شانسم رو ذبدون اینکه پلک روی هم ب فردا صبح

 شاید برای اخرین بار،امتحان کنم و به مسکو سفر کنم .

 .اشتم و برای دوروز به روسیه رفتمگرفتم و کلید خونه هم در اختیار خدمت کار گذآدرس رو ازش 

یک خونه ی ! به مقصد رسیدم و در زدم ، دبوسرد هوا به شدت  همونجور که پیش بینی میکردم

ظاهرش با یک پیشگو یا یک رمال که  ازکرد،ببلند با موهای سفید در رو  یک مردِ قد.  قدیمی بود

 بود خیلی تفاوت داشت!تویِ ذهنم 

 خوشحالم میبینمت جناب ..-

 شمارو چی میتونم صدا بزنم؟!-

 یک پیشگو!-

 بله ..-

 بنشنید،نسکافه یا قهوه؟!-

 قهوه . -

 خوب مشکلتون دقیقا چیه؟!-
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 گفت : کهشورت کردم براش تعریف کردم و درباره ی شراکت جدیدم باهاش مموضوع رو 

ی اما من فقط یک راه جدید! یک رمال حتی جادوگر،خطاب میکنند خیلی ها منو یک پیشگو یا-

 بینی میکنم براشون باز میکنم . حدس میزنم و پیش  اون هارو که از آینده 

 اما در مورد من؟!-

 .مقداری پول به عنوان پیش قرار داد باید به من بدید  قبل از شروع صحبت،-

 ؟نبود چیاگر درست -

 .دد اعتماد نکنید و همین الان بریبستگی به خودتون داره! من کارمو میکنم،پولمو میگیرم!میتونی-

 ادامه داد : کهمقداری پول جلوش گذاشتم به این راهی که سفر کرده بودم فکر کردم و 

 . میشیدن ونپشیم-

 امیدوارم!-

، تمام آدم های زندگیتون رو هرچقدر بزرگ و جبران ناپذیر شما نباید به واسطه ی یک شکست،-

مسیر و یک تجربه ی جدید  به نظر من هرکس میتونه یک .اریدذیِ یک قفس یا تویِ یک سبد بتو

 در فردارو نبری؟! باختی،رو  امروز یی کهکه تو میدونیاز کجا . باشه ونبرای ادامه دادن زندگیت

ار برای شکست در گذشته  ذبده و تجربه جدیدی رو آغاز کن! نقدمِ اول نگاهت رو به زندگی تغییر 

ر گذشتت رو با آیندت گره بزنی ، به خودت و زندگیت بزرگترین ، آینده رو از خودت بگیری ، اگ

 خیانت رو کردی! از دقیقه ای که میبازی ، به فکر برد برای مرحله ی بعدیت باش! 

 نتیجه؟!-

اعتماد کن! دوباره اعتماد کن! من یک آینده ی درخشان و یک زندگی جدید رو در تو میبینم! -

ده،به ترک کر ورشکستگیتحتی به زنی که تورو بعد از ی! میتونی به خودت و زندگیت ثابت کن

 نظر من اون تورو برای خاطرِ ضعیف بودنت ترک کرده!

 اما ..-

 

 



       11                         هشت فوریه                                                                                                                    

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

 وبرای تمن آینده ی روشنی  ید،زندگی رو به زندگیت برگردونی!فرصت جد یک تو میتونی با-

 که زیاد ازت دور نیست! وبارت یک تلنگر می خوایبرای اعتماد کردن دمیبینم،فقط 

 حرف میزنی!به نظرم شما فقط قشنگ -

 بین ما،برای مرحله ی بعدی!  هقرارداد یککاغذ رو امضا کن،این -

 چی هست؟! -

ما بقی پول رو بعد از انجام کار قرارداد، طبق این قرارداد تو به من مقداری پول دادی و  که، گفتم-

 میدی.

 رو خوندم و اثر انگشت و امضا زدم،به سرعت از کنار دستم برداشت و ادامه داد : کاغذ 

و همین جا بخوابی،طبقه ی بالا خالیه! ادامه بحث فردا،خوب به حرفام ر خیلی خوب ، میتونی شب-

 . زیادی باهم داریم ایکارفردا  فکر کن .

ساعت خوابم برد . صبح وقتی از  به سختی چنداما  ش تشکر کردم و به طبقه بالا رفتمبا سر از

 فبرپرداختیم. صبحانه رو باهم خوردیم و به ادامه بحث  میز صبحانه آماده بود، شدم خواب بیدار

 .سنگینی میبارید 

 طور که دستاش رو بالای شومینه گرفته بود و گرم نگه می داشت گفت : پیشگو همون

 فکر کردی؟خوب ، به حرفام -

 اعتماد دوباره پیدا نکردم!آره،اما دلیلی برای -

 من گرفت و گفت :  کاغذ رو که یک کاربون زیرش بود جلوی

 مال تو نیست؟! هم دیگههمون مقدار سرمایه و اون خونه  حتیهیچ میدونی -

 جا خوردم و از جام بلند شدم و فریاد زدم : 

 کاغذ چیه!منظورت چیه؟!!! این-
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کردم و یه کاربون زیر امضا و اثر انگشتت که خودت امضا کردی،فقط من زرنگی همونی-

 به کسی که توروما!! من و شریکم،گذاشتم،تمام اموالت رو به نام من کردی!! یعنی بهتر بگم به نام 

ته بودم ، به محض این که امضا رو نوشته جهت رضایت تو زیر اون کاغذ گذاش من یه اینجا فرستاد!

 زدی ، امضای تو کمرنگ زیر اون کاغذ افتاد و من فقط کمی پر رنگش کردم!

باز هم سرم  .اما کپیش رو به من نشون داده بود،اون راست میگفت ، مکاغذ رو ازش گرفتم و خوند

فقط  کنار زد و دستم رو مرد گلاویز شدم اما اون اونبا ..زوی مرگ میکردم رآکلاه رفته بود،

 میخندید که گفت : 

منتظرته! من اصلش رو براش پست  تلنگر بود! برگرد خونه ، شریکت یکنباش! این فقط  نگران-

 کردم،فردا به دستش میرسه!

ه خونه برگشتم ، خیلی سریع اون روز با دعوا و گلایه و تهدید از اونجا بیرون زدم و با اولین پرواز ب

 :مرد حقه باز تماس گرفتم اون با 

 برسون! ه خودت رو به خون فورا -

 من خونم میتونی بیای .-

میخواستم باهاش دست رسیدم روی مبل نشسته بود و مشغول آبمیوه خوردن بود . وقتی به خونه 

 به یقه شم که گفت : 

 اروم باش! اتفاقی نیفتاده! -

 ،کثافتی! بدبخت بکنی! تو مریضی،بیماری یهچجور تونستی اینکارو با -

 با نشون دادن این کاغذ که کاملا معتبره و اثر انگشت و امضای خودتم هست،وارد خونه فقطمن -

 !خودم شدم ی

 مقدار پولی که به پیشگو دادم جلوی من گذاشت و ادامه داد : همونکلید و 

 این کاغذ و اینم سند .-

یک جا پاره کرد و انداخت توی شومینه و سوزوندشون!! احساس کردم دیوانه شده که  رو همش

 :گفتم 
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 چیه؟!! ارت از این کارظومن-

 رای هم باشیم،من اگرتمام این ها فقط یک بازی بود،تا بهت ثابت کنم میتونیم شریک خوبی ب-

ن حتی با .مپس اندازی که داشتی مال من بود کلارم،الان هم خونه و هم ذکلاه ب میخواستم سر تو

از مستخدم گرفتم و وارد خونه شدم! اما با پاره کردن اون مدارک الان  رواون سند راحت کلید 

 میگم؟!درست ن،اونم اعتماد! اما با یک فرق خیلی بزرگهمه چی بهت برگشت،مثل روز اول! 

 :داگاه بهش اعتماد کردم و گفتم واخد ، نبا این کاری که کر

 فکر میکنم شریک خوبی برای هم باشیم!-

 خندید و ادامه داد :

 هشتم فوریه ، تویِ دفترم منتظرتم! -
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 تعبیر خواب

***** 

نزده سال اپ زمان آندر زمان های قدیم همراه با پدربزرگم که معتمدِ روستا بود ، زندگی میکردم . 

از  ون به پدربزرگم مراجعه می کردند امردم برای حل اختلافاتش در اکثر مواقعبیشتر نداشتم . 

 نزدیک شاهد موضوعات و مشکلات مختلفی بودم . 

  دش تصمیم گرفت رااتی که میشد در موریک روز یکی از عجیب ترین مشکلگذشت و گذشت ، 

طرف ها دیده  آنو قبلا  تازه وارد بودندظاهرا روستا که  اناز مرد ن. سه ت دنزد پدربزرگم آوردنبه 

 و یکی از آن ها که آشفته تر به نظر میرسید گفت : دنزد پدربزرگم آمدن دنشده بودن

 !! سرورمسلام -

 آشفته به نظر میرسی مرد جوان، چه شده است ؟  -

درگیر  یست،چه خواب خوب چه بد،مدتوندتمام خواب هایم تعبیر میش میگذرد کهچند شبی -

 بلایی بر سرم آمده .نم چه انمید هستند، ز نزدیک هستم . این دو نفر هم شاهداین اتفاق ها ا

 منظورت چیست پسرم؟ شاید به خودت تلقین میکنی!-

 یکی از شاهدان که در جمع بود گفت : 

من ملخ حمله خواهد کرد،اما من فقط با  عدوشب پیش خواب دیده بود به مزار هم شاهدم! نه من-

ورم یکی از شدم که مقداری آب بخدیشب وقتی از خواب بیدار . شتمذند از کنارش گخنیش یک

 از بین برده!  راای مهساکنین روستا خبر آورد که ملخ تمام گندم زار

 اتفاق بود،شما مطمئنی؟! شاید فقط یک -

 نتر از بقیه بود ادامه داد :اشخص دوم که جو

 نیکی از گوسفنداکه خواب دیده بود  از حادثه ، دوشب قبل بودبرای من هم این اتفاق افتاده  -

 در هنگام شمارش گوسفندان یکی از آن ها کمتر بود! میشود،روز بعدمن ناپدید 

 !بود شاید در شمارش اشتباهی رخ داده-
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 ردم و تقریبا همه ی روزها جز آن روز درست بود.کتکرار  را خیر من چندین بار اینکار-

 هم تکرار شده؟!  گرییدر جای داین اتفاق -

برای خودم هم این اتفاق افتاده،خواب دیده بودم همسرم به مریضی سختی دچار می شود که -

همسرم مریض شد و کم کم با همان معجون  ون خاص حالش بهتر می شود،روز بعدفقط با یک معج

 که در خواب دیدم از بستر بیماری خارج شد! 

ه ساخت کمکی از دست من ه بود! چهنخوردگوشم همچین موردی به به حالعجیب است! تا -

 ؟!است

زیز است و با جان دل دوستش من دیشب خواب دیدم عصایی را که برایتان بسیار ع در حقیقت-

 گم میکنید! برای همین خدمتتان رسیدم! دارید

 پدر بزرگم یک نگاه به عصایش انداخت و در فکر فرو رفت و زیر لب گفت :

مرا مطلع که  سپاساست و بسیار با ارزش است .  یادگار از اجداد مناری،این عصا یک -

 فقط یک اتفاق بوده! که م گمان میکنم ه ،اما هنوزساختید

 بخیر! تان! روزکه شمارا با خبر سازمستم اندخود  ی وظیفه-

 و پدربزرگم گفت : دآن سه نفر از آن جا رفتن

 اق می افتد! فدر این روستا ات نمی شود چیزهایی که آدم باورش هممیبینی چه -

  پدربزرگ؟ ستنظر شما چی-

 م! هدارم از دست مید راعقلم  کمی قدم بزنیم،من که پاکاینکه به بیرون برویم و -

 هردو خندیدیم و برای قدم زدن از خانه خارج شدیم .

ای ه حرفکه به نظر اعتقادی به پدربزرگ . بودباقی و عصا بر جای خودش  دفتاتا شب اتفاقی نی

 من هم کمی بعد از او خوابم برد . .خوابید  را جای همیشگی گذاشت و آن مرد جوان نداشت،عصا
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مچنان ه پدربزرگ. باز کردم راستا و نور آفتاب کم کم چشمانم صبح با صدای خروس های رو

نگاه میکردم که با دیدن جایِ خالی عصا ، برق از خواب و بیدار بود و به اطرافم  نمچشما. خواب بود

 بیدار کردم! راپرید و خیلی سریع پدربزرگم چشمانم 

 پدربزرگ!!پدربزرررگ! بیدار شید،عصا،عصاتون نیست!-

 شده فرزندم چه شده؟! ه چ-

 !همدرآا نیست،خواب آن شخص درست از آب دعصای شم-

 م!عصای نازنینم،یادگاری اجدادم! یخدایا عصا-

زیرو رو کرد اما به نظر خواب آن مرد جوان درست خانه را د و بلند شجا سراسیمه از پدربزرگ 

 بود! عصا گم شده بود،انگار محو شده بود!

 از خانه بیرون رفتیم و نزد آن مرد که بر سرزمین کار میکرد راه افتادیم.پدربزرگم فریاد زد : 

 مرد جوان،آهااای!آهاااای -

 با سرعت و دوان دوان نزد پدربزرگم آمد و گفت : راز راهی دو

 چه شده این وقت صبح نزد من آمدید؟! -

 گم شده! مد!عصای منآاورم نمیشود،خوابت درست از آب درب-

وای،من که به شما گفته بودم! خدا مرا لعنت کند،من مقصرم،اگر خواب نمیدیدم اینگونه نمیشد! -

 بخشید پدر جان!مرا ببخشید ..مرا ب

چاره ای دارد، باید چاره ای  هر اتفاقی تو که مقصر نیستی پسرم! مگر ما از خوابمان با خبریم! اما-

 اندیشید .

آمد و خیلی سراسیمه و  اودو شب گذشت و خبری از عصای پدربزرگ نشد تا اینکه شخصی نزد 

 دستپاچه گفت :
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آن مرد که خواب  مرا ببخشید مزاحم اوقاتتان شدم، مطلبی را میخواستم خدمتتان عرض کنم!-

هایش درست از آب در می آید ، به تازگی خوابی دیده است،خواب دیده خانه ما امشب آتش 

 از خطر در امان باشیم!میگیرد و باید برای ساعتی خانه را ترک کرده تا 

 !هرچه میگوید انجام بدهیدفعلا چاره چیست؟! -

  .او گفته است اگر برای ساعتی در خانه نباشید آتش سوزی رخ نمیدهد و زندگی ام در امان است-

 گوید،عصای من هم هنوز پیدا نشده است!که اینطور ..درست می-

ا مو برای ساعاتی مهمان  ددربزرگ آمدنشب بود ، آن شخص به همراه همسر و بچه هایش نزد پ 

 .دبودن

 شخص خواب گرا ، نزد آن ها آمد و گفت : بعد از ساعتی آن

 و میتوانید به منزلتان بازگردید! جلوی اتفاق را گرفته ایم-

،همان شخص دمشغول صبحانه خوردن بودیم که در را زدن .گذشت و هوا روشن شد شب همآن 

 آمد و گفت :پدربزرگصاحب خانه بود،نزد 

سالها جمع آوری  کرده بود! جواهرات گران قیمتی کهخانه ی ما حمله  هدزد!دیشب دزدی ب-

 به دامنتان! م! دستدکردیم را بردن

 گریه و التماس میکرد!

 آرام باش مرد،باید چاره ای بیندیشیم،جایی این خبر را گفتی؟ -

 نه فقط نزد شما!-

ر سرم هست! بگذار من برایت پیدایش دو خیلی عادی رفتار کن!فکر هایی  بر ملا مکنجایی -

 میکنم،فقط چند شبی به من فرصت بده!

 دهد .ب نچشم آقا ، خدا خیرتا-

 پدربزرگ؟-

 جانم فرزندم.-
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 شما چه فکری دارید؟-

 م!نمی آور بانز رتو که میدانی تا از چیزی مطمئن نشوم،ب-

از آن ماجرا دوشب گذشت ، مشغول قدم زدن و بازرسی روستا بودیم، شخصی را دیدیم بر 

 نزدیکتر شد و پرسید: آشفته نشسته است،پدربزرگمایوس و سرزمینش با حالتی 

 تو را چه شده است؟!-

 به سرعت نزد پدربزرگ آمد و گفت :

 سرشان بالا! باید تا صبح کرد دنخواهنابود ،که مزارع من را حشرات آن شخص خوابی دیده است-

 نم تا مشکلی پیش نیاید.ابم

 خوب ، نگرانی ات چیست؟-

الی روستارا دزد نزد،میترسم خانه را رها خانه یکی از اهپیش خانه ام را چه کنم! مگر چند شب -

 کنم!

این راز را  یاین مورد با کسی حرفی نزن،خودم امشب در خانه ات میمانم،اما هرگز به شخص در-

 نگو!

 ا و تمام اهالی روستا بماند .سایه شما بالاسرمانشالله  ،ودنمیش،باورمیک دنیا ممنونم -

کم داشت ربزرگ به خانه ی آن شخص رفت ، کمدر خانه ماندم و پد چند ساعت گذشت و من

 بیرون رفتم.سمت خوابم میبرد که صدایی مرا به بیرون کشاند ، دوان دوان به 

 !!من را عفو کنید ،من را ببخشید-

 نای یکه این چند روز به همه ی ما دروغ میگفتی و با دوز و کلک به خانه  شرم و حیا نمیکنیتو -

 مردان زحمت کش دستبرد میزدی؟! 

 صدای مردم در روستا می پیچید : 

 اونو باید از این روستا بیرون کنیم !-
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 و با صحنه سازی اندون میکشتازه متوجه ماجرا شده بودم،شخصی که به دروغ مردم را از خانه بیر

و خواب  ها حرفتمام! دزد این روستا بود تا حرف او را باور کنند ر میکردتعبی را خواب هایش

 هایش دروغ بود،حتی یکی از شاهد ها هم همدستش بود!

اما قول بدهید بگذارید من در این روستا  عصا را و هم جواهرات را برداریم خانه ام هم برویم-

 زندگی کنم!

  :صدای اهالی روستا بلند تر شد 

هم با این ترفند و شاهد های دروغینش کلاه  را روستای دیگرتن از اهالی چند  خدا می داند سر-

 گذاشته است!

 آن زمین هم لابد خودت خراب کردی که بر سر ملخ های بیچاره انداختی!!-

آری، آری تمام این خواب ها دروغ بود و حرف هایم را صحنه سازی کردم! آن زمین را خودم -

 ، فقط مرا ببخشید! خراب کردم و عصا را دزدیدم

 اموال تمام و رفتیم او ی خانه به روستا هالیبا ا همراه شب آن.میکرد گریه و میزد را ها حرف این

  یم.انداخ بیرون روستا از همیشه برای هم شخص آنو  گرفتیم پس را م پدربزر عصای جمله از را
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 آن سوی رودخانه

***** 

شبانه روز بر چند خانواده یک سوی رودخانه قرار داشت  که در ییدر زمان های قدیم در روستا

. روزی یکی از افراد روستا که  سر زمین کار میکردند و از گندم برای پخت نان استفاده میکردند

 آمد و فریاد کنان گفت : ییانرضا نام داشت،سراسیمه و آشفته به سوی روستا میرزا

 آهااای ای اهالی روستا ای مردان روستا بشتابید آهااای!!-

اهالی روستا با عجله از خانه هایشان  .از پشت ابرها بیرون آمده بود  صبح زود بود و آفتاب تازه

 یکی از مردان روستا پرسید : . در این میان میان مردم شکل گرفت هیاهوییو  بیرون آمدند

 وقت صبح چه شده که اینگونه فریاد میزنی میرزا؟!این -

. کمی از آن ها باقی مانده مقدار طقان را حشرات از بین برده اند ، فگندم هایم گندم هایمان!-

 بشتابید !! ،کم را کشت کنیممقدار تا دیر نشده است،آن  بیایید برویم

خانه هایشان آوردند و به سمت  را ازسریع وسایل کشت روستا که بر سرخود میزدند خیلی مردان 

 راه افتادند .  زمین

زن های روستا هم برای آماده کردن صبحانه به خانه هایشان بازگشتند،بچه های زیادی مشغول 

بازی کردن بودند و عده ای هم به یک مدرسه که داخل روستا برای آن ها ساخته شده بود،راه 

 افتادند .

ا تقریبد. از همه با تجربه تر و زیرک تر بود،به گندم زار ها رسیدن روستا به همراه میرزا کهمردان 

 یحسابمیرزا که  از بین برده بودند و دیگر گندم ها قابل استفاده نبودند! تمام زمین را حشرات

 شفته به نظر می رسید گفت :آعصبانی و 

 ی به اینجا حمله کنند!ذمو ه نداشته این موقع سال حشراتسابق-

 مردان ادامه داد : از دیگر یکی

 هم جایِ سواله!  به همین فکر میکردم! برای من من هم-
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 میرزا ادامه داد :

 وضع دچار شده است.م جای شکرش باقیست،فقط یکی از زمین ها به این ه باز-

 بود گفت :یاور که ساکت مانده بود و کلامی حرف نزده 

 روانه ی خطرناک است،هرلحظه ممکن است آبکه به طرف رودخانه ساخته شده، کم ن زمینیآ-

 شود! زمینآن  ی

نیم و کمیرا جمع  بقی گندم هاکه اتفاقی نیفتاده! خیلی سریع ما، هنوز  نفوسِ بد نزن یاورمیرزا : 

 . میفتیمبه طرف خانه راه 

و به طرفِ خانه راه افتادند . میرزا که  دهای باقی مانده را جمع کردن از گندم مقداریروستا مردان 

 پرسید :  یاورذهنش حسابی مشغول شده بود از 

 اطراف کسی هست که زمین داشته باشد و کشت کند؟!به غیر از ما در این -

با اینجا  کشت هستند،تقریبا نصفِ روز روستای کوچک مشغولآری،در آن سوی رودخانه یک -

 ،بعید میدانم از آنجا چیزی به اینجا برسد! داردفاصله 

میرزا شانه هایش را بالا انداخت و همراه با بقیه مردان روستا به راهش ادامه داد . وقتی به خانه 

و برای صرف صبحانه وارد خانه هایشان  دی خانه صبحانه را حاضر کرده بودنخانم ها درسیدن

 پرسید : اوز شدند که همسر میرزا ا

 مقدار کمی گندم مانده میرزا.-

 کردن لباسش بود گفت : میرزا که مشغول آویزان

زمین برسد و بتوانیم کنیم تا محصول آن  باید قناعت پیش آمده، با این وضعی که برای زمین-

 برداشت کنیم .

 چه مدت طول میکشد؟-

 نمیدانم،شاید یک ماه دیگر!-

 ؟!کنیم تا آن موقع چه-
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 میرزا که ناراحت و آشفته بود ، نانش را درون شیر زد و مشغول صبحانه خوردن شد .

 زیادی برایشان د . محصولآشفته از وضع پیش آمده بودن مه وآن روز مردان روستا حسابی سراسی

شب مردان روستا برای جلسه ای کافی نبود. دم دمه های هم باقی نمانده بود و برای تمامی روستا 

تا پیگیر حال او شود در بین آن ها نبود،میرزا به خانه ی آن ها رفت  یاورهم جمع شدند که  دور

  که همسرش از خانه بیرون آمد :

 خانه اند؟ یاورسلام هم شیره! مرا ببخش که مزاحم شدم،آقا -

 به گندم زار ها میزنند و بر میگردند ، همین موقع هاست که پیدایش شود . سر یک دنه گفتن-

 ممنونم هم شیره،با اجازه .-

 را از دور شنید: یاورمیرزا کلاهش را از سرش برداشت و مشغول فکر کردن شد که صدای 

 بیایید اتفاقی افتااده است بیایید!! ،آهااای بیاییدآهااای -

 گفت :  یاورکه  دروستا با سرعت به سمت او دویدن مردان

از ریشه نابود  رامحصولات  که حدس میزدیم آب به تمامی زمین نفوذ کرده و تمامی همانطور-

 کرده!! 

. نه ای دردناک مواجه شدندصح اکه ب دمیرزا همراه با تمامی اهالی روستا به سمت زمین دویدن

گندم که در بین  یاوربود و محصولات از ریشه بیرون آمده بودند،در آب فرو رفته  زمین کاملا

 :  گفتناله کنان  و زدزارهای خراب نشسته بود ، بر سر خود 

 دگشنگی خواهیم مرد!! خدایا این چه بلایی بوبه خانواده های خویش چه بدهیم!! چه بگوییم!! از-

 بر سرما آوردی!

 . گوشه غرق در افکار خود بودندو سراسیمه یک  تمامی مردان آشفته

 گفت : یاوربه ذهنش رسید و به میرزا که حسابی شوکه شده بود فکری 

سوی رودخانه است صبحت کردی،آیا امکانش هست به  زمینی که در آن در مورد من ابتو امروز -

 آنجا برویم؟!

 



           42                                                                                                                                     آن سوی رودخانه

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

 که کمی جا خورد با تعجب گفت : یاور

اولا خیلی دور است تقریبا نصف روز،دوما آنها که به ما اجازه نمیدهند از زمین هایشان استفاده -

 کنیم!

 همراه شوی، فردا حاضر شو! ما فقط برای مذاکره میرویم ،اگر میخواهی با من-

 کرد و گفت : روستا رو به تمامی مردان میرزا 

ن میبرد تا زمین هایمان به روز ای حل نمیشود،حداقل ماه ها زمچیز غصه خوردنبا ناراحتی و -

 اول بازگردند پس تا این مدت نمیتوانیم گشنه بمانیم،هرکس میخواهد فردا با من بیاید .

 ردا آماده شدند .راه افتادند و برای سفر فهایشان بعد همگی به طرف خانه 

قایق به آن  کو با ی راه افتادند، ی راهآب برای توشه وقه و زآهمراه با مقداری صبح اول وقت 

 گفت : یاورر که پارو میزد به ومیرزا همانط .سوی رودخانه رفتند

 ؟!یاورتو قبلا از این جا عبور کرده ای -

و گلهای قرمز رنگ زیبایی  است سبزروزه،آنجا همانند روستای ما سرآری ، برای یک سفر یک -

کلبه ای شکل است و مردمان خوب و خونگرمی دارد،اما صاحبان آن ها  دارد،خانه هایش همگی

 اخلاق هستند!  کمی بد

. ستند و به طرف روستا راه افتادندای غروب بود که به آنجا رسیدند ، قایق را سفت به طرف

به  و دمردمان آنجا مشغول نان پختن بودنزیبا و با صفایی بود، یمیگفت روستا یاورهمانطور که 

آتش  دورکه  را در آنجا دیدیمتا اینکه یکی از صاحبان آن زمین ها  .کردند یمهمان نواز خوبی

 میرزا نزدیک شد و پرسید : نشسته بود،

 هایی؟! این زمین شما از صاحبان-

 بله،شما از آن سوی رودخانه می آیید؟-

 متاسفانه اتفاقی برای زمین هایمان افتاده است و خانواده های ما در خطر هستند! بله .-

 چه شده؟!-
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 هایمان را حشرات و آب از بین برده است،از شما کمک میخواهیم .زمین-

 که امیدشاندانید ماهم زن و بچه هایی داریم بکنم؟ خودتان که می من چه کمکی میتوانم به شما-

 به دست های ماست!

را به عنوان نیرو برای مدتی بپذیرید،برایتان کار  از مردان ما تن میدانیم،اگر ممکن است چند-

 میکنیم و به جای حقوقمان،گندم همراه خود میبریم! 

 مرد که خشمگین به نظر میرسید از جایش بلند شد و گفت :

 نیستیم! خودتان را معتل نکنید،بروید بروید!!ما خَیر -

زمین ها که یکی دیگر از صاحبان  دویدبه دنبالش هم به خانه اش رفت و میرزا  او در این هنگام

 صدا زد و گفت :  اورا

 دنبال من بیایید .-

از  که رسیدندبه زمین های دور افتاده ای افتادند . به دنبال او راه  و دیگر مردان روستا میرزا

 به مانند بهشت زیبا بود!دشت پر از گندم و زمین های سیب!  یکرودخانه و روستا بسیار دور بود،

 خوب؟ میرزا : 

 .اینجا کاملا متعلق به من است اگر مایلید میتوانید برای من کار کنید! اما شرطی دارد-

 چه شرطی؟!-

 بت کارتان دریافت نخواهید کرد!پولی با گندمی که بهتان میدهم راضی باشید،دیگر به میزان-

پیشنهاد آن مرد را در نهایت و  دخانواده هایشان افتاده بودن ه به یکدیگر نگاه کردند و به یادهم

 قبول کردند .

 !است قبولمیرزا : 

کرد و شما اینجا مشغول میکنند را رد خواهم که با پول کار خیلی خوب،من از فردا کارگرانی-

 خواهید شد!
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 وهارا به خانه میرساندند  ،عده ای تمام روز را در سفر بودند و گندمندچند نفر چند نفر تقسیم شد

رسید که هم ماه  یک به این مدت روزها به طول انجامید و. زمین کار میکردندسر عده ای هم بر 

و به کار کردن در  ندناامید شده بودا ل نمیدهد،تقریبا از زمین همحصو وردند زمین هاآبازهم خبر 

  خودرا می دیدند.از همیشه خانواده های کمترو  دبودنسوی رودخانه عادت کرده  آن

وضع دوماه به طول انجامید که در یکی از شبها میرزا برای دوروز از آنجا به سمت خانه تقریبا این 

 مقدار آن زمین هاوقتی به خانه رسید گندم های زیادی برای خوردن نمانده بود،صاحب  .راه افتاد 

 میرزا آخر شب از خانه بیرون زد و تصمیم گرفت به زمین  به آن ها گندم میداد! کمی

نفر را آنجا دید که مشغول کاری  هایشان سر بزند،مشغول پیاده روی در اطراف زمین بود که یک

که صورتش را پوشانده بود،  !! یک فردمواجه شد د که با صحنه ای دردناکاست! نزدیک تر ش

بود! میرزا به سرعت به سمتش دوید و اورا از  آنجاریختن بر زمین ها برای آتش زدن  نفتمشغول 

او  میرزا روبنده صورتش را کشید و با شوک به باهم گلاویز شدند، کهپشت روی زمین انداخت 

 گوشش خواباند و گفت :  بود! میرزا یک سیلی درون یاور آمده بود،زبانش بند !نگاه کرد

 هم تقصیر تو بوده!!  تاتفاقا تف به ذاتت بیاید مردک! پس این مدت این-

 ادامه داد : یاور

 که یش کار میکنید از من خواسته بود مرا ببخش میرزا! دیوانه شده ام! آن شخص که دارید برا-

به  هامین هایش را اداره کند،با اینکارمن کاری کنم تا شماها برای او کار کنید تا با پول کمتری ز

 مجبور بودید به آنجا بروید! مرا ببخش!  نیز اار زیادی گندم و سیب میداد و شممن مقد

 درسیدن میرزا که حسابی شوکه شده بود تا فردا منتظر ماند تا به آنجا بازگردد . وقتی به آنجا

 میرزا به مردان روستایش گفت : 

 دست نگه دارید! کار نکنید! -

اه آورده بود! مردان تمام مدت به پشت میرزا پن یاورتعریف کرد و  آن هارا برای  میرزا تمام موضوع

 رامش دعوت کرد .آبه اما میرزا اجازه نداد اورا زخمی کنند و آنان را  دحمله کردن روستا به او

 شخص زمین دار که حسابی سکوت کرده بود گفت :  میرزا به
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 این است که درصد داروغه تحویل ندادن شما به ییک شاهد هم دارم ، شرط من برابا خود من -

 ما اختیارکه زمین هایمان دوباره محصول بدهند در  را تا زمانیاز کشت سیب و نان خود  زیادی

 .قرار بدهی

چندماه به همین .  بود ، به اجبار شرط را قبول کرد صاحب آن مزرعه که حسابی عصبانی و شاکی

و روستای آن ها به روال عادی  درا بخشیدن یاورروال گذشت و بعد از مدتی میرزا و اهالی روستا 

 .. بازگشت
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 گذشته

***** 

رو میگذروندم، خوندن مطالبی که در قدیم و نسل  وقتمکتاب های تاریخی خوندن با اکثر مواقع 

مشغول سوار باشگاه اسب سواری  توروز  هاتفاق افتاده بود ،برام جذایبت داشت! ی قبل از منهای 

گرم شدن،صداهای خفیفی  چشمام کم کم .لحظه کنترل اسب از دستم در رفت  یککه  کاری بودم

خیابانِ  هکه اون لحظه اونجا بودم . ی و چه اتفاقی افتاد به گوشم می رسید . نفهمیدم چی شد

راف شهر اط نستم ببینم، کالسکه های مختلفی طولانی که تهش رو از جایی که ایستاده بودم نمیتو

ن مشغول ا میگذشت تو خیابوهایی که بیش از نیم قرن از ساخت اونهن و ماشین رو گرفته بود

 یکردند!از کنارم عبور متن داشتند ه مردمی که لباس های قدیمی و عجیبی ب . رفت و آمد بودند

 چند طبقه معماری شهر اصلا به زمان حال شباهتی نداشت! خبری از آپارتمان ها و مجتمع های

سنگینی  روم قدم میزدم ، نگاه های مردمآروم آروم  یکی از همین خیابون ها تونبود!  تجاری

ه از کبلندش  و که دختری با موهای صاف چیهنستم دلیل این همه توجه و نگاه برای ورد، نمیدمیک

 زیر کلاهش بیرون زده بود صدام زد : 

 آقا؟-

 بفرمایید!-

 یک سوال از شما بپرسم!  میتونم! ینچقدر با ادب و مت-

 بله بفرمایید!-

  خیلی شگفت انگیزن! ؟!! نیاز کجا تهییه کرد ور این لباس ها-

 بودن!  ۴۱۰۲نگاه به لباس و ساعتم انداختم! دوخت و ساخت سال  یک

 الان کجا هستیم؟!اینجا کجاست!ببخشید،ما -

 دخترک خندید و گفت : 

 ،اینجا تهرانِ!ه ! مشخصهعجیب-
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 تهران؟! -

 !نشی گم بخون بگیر روبله . این نقشه -

ای نقشه بر نمیشد!نگاه کردم ، باورم  وشده بود ر کحروی نقشه  رو ازش گرفتم و سالی که  نقشه

 م توجه چشم گیری داشتن! جه شدم چرا مردم به من و لباس هامتو تازه !شصت سال پیش بود

 ؟! از کجا تهییه کردیهاتودوباره بپرسم لباس  نممیتو-

 زمان و مکانی دور خریدم! یکاینجا تولید نمیشن! از -

 چیه؟! منظورت-

 ین لباس ها تقریبا شصت سال آینده تولید میشن!! اما اهتوضیح دادنش سخت-

 بلند خندید و گفت :  دخترک

 ! با مزه ای ،خیلی همی شما دیوانه شد فکر میکنم-

 نمیدونم!! میکنم به گذشته پرتاب شدم شایدم خوابم اما من جدی گفتم! من فکر-

 شاید هم تازه بیدار شدی .خواب؟! -

 سم؟!میتونم بیشتر از شما سوال بپر-

 .آقا بله حتما-

باهم قدم زدیم و در مورد این سال و آدمها و جایی که داخلش قرار داشتم سوال هایی پرسیدم و 

 که گفت :  رو پرسیدممیداد ، در همین لحظه اسمش با حوصله به من جواب  ناو

 میگم ، النا هستم!  رو بهت ! برای همین اسممآدم جالبی هستی-

 رو جلوش گرفتم و گفتم: شرکتمداگاه کارتِ وناخ

 ،این شماره موبایل منه!کاری داشتی میتونی بهم زنگ بزنی-

 چی؟!! موبایل؟! چی هست!-
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مدم و متوجه شدم اون زمان اصلا موبایل نبوده! حسابی گیج شده بودم ، اویک لحظه به خودم 

مسافرخونه ای جایی برم! اما پولم هم  النا به یک کنم،سعی کردم به کمکباید چیکار نمیدونستم

 نداشتم . روزمان  اونپول به زمان حال بود،من 

 چیه اقا؟شما نام -

 .پارسا-

 زیبایی.چه نام -

 :  ادامه دادو  لبخند زددخترک 

 ؟! بری کجا میخوای رو حالا شب-

 نمیدونم!-

 گفتم : گرفتم و رو جلوش تومنی  ۰۱تراول یک 

 تا حالا همچین پولی دیده بودی؟! -

 با تعجب بهش نگاه کرد و گفت :

 ؟تقلبی؟!!هچه پولی هاین دیگ-

 زمان شاید!  برای این-

 نی جایی برای خودت اجاره کنی!کنی؟ با این پول تقلبی که نمیتو ی چیکارحالا میخوا-

! اصلا نمیدونم باید چیکار کنم! شما میتونی مدماو سفر ناخواسته یکبه  مشکل منم همینه،-

 کمکم کنی؟! 

برای  مقداری پول دارم،راستش رو بخوای منم جایی رو برای رفتن ندارم! میتونم پول رو-

 .تقسیم کنم  هردومون

 ؟! ، چیزیخونه و زندگی ،جایی-

 نگفت! رو انداخت پایین و چیزیسرش 
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ت و دوس قشنگ گشتیم،النا دخترای موندن باهم سطح شهر رو پیاده روی کردیم و دنبال جایی بر

 شک داشت گیر آوردیم،خودش به جای همیشگییبود،یک مسافرخونه که یک اتاق کوچ داشتنی

 رونجا ورای چند روز انستم بدار پولی که در اختیارم گذاشت توو مق ناو برگشت و من به کمک

رو م زندگی ا این مقدار هزینه دارماجاره کنم،اینقدر قیمت ها پایین بود که باورم نمیشد ب

 !هستم کجا اومده وسرم  دم چه بلایی هنوز باور نمیکر میگذرونم!

 م اومد و گفت : نخیلی ناراحت بود به دیدکه روز  روزها گذشت،من با النا صمیمی تر شدم ، یک

 ؟میتونی کمکم کنی-

 ساختس؟! کمکی از منچه-

 یک لحظه چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد که گفت : 

 !میکنی شیفته ی خودت رو آدم ؟!ف میزنیرزیبا حچقدر تا حالا گفتم -

 رو جمع کردم و ادامه دادم :  دست و پام

 ! زیبایی شماهم خیلی-

 حرف میزد! گاهم به جای من داوخودم میزنم! ناخ رو حرفا باورم نمیشد این

ی به من دادن،تقریبا کجاست! فقط یک نشون مونی متوجه شدم پدرم زندس،اما نمیدبه تازگمن -

 !؟یهمراه میشبا من  ،از شهر دوره

 فکر کردم و بلاخره قبول کردم! با خودم 

 باشه کجا باید بریم؟-

رو عقب کشیدم و اونم سرش رو پایین انداخت و  میخواست بغلم کنه که من خودم زیاداز ذوق -

 برگشت .

به راستی که یکی از لذت بخش ترین سفرهای زندگیم بود!  ن روز برای سفر آماده شدیم،اوفردای 

! از بین مغازه ها و کرده باشمبه جایی سفر  ن ماشین های کشیده و جا داراوبه یاد نداشتم با 

قرن عمر دارن میگذشتیم  الان هم زنده باشن تقریبا بیشتر از یک که اگر ییو پیرمردا کفاش ها

 به خودش جلب کرده بود! به النا  روم ی متفاوت و فرهنگ های قدیمی چشماآدمها با لباس ها.
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 احساس جدید یکبهش دلبسته تر شدم، کممظلوم و معصوم بود! کم،به راستی که نگاه میکردم

اصلا چجوری اومدم!  ،قرار داشتمزمان  اون! اما واقعا نمیدونستم،تا کی تو قدیمزمان در یک 

 گارم؟یا برمیگردم! سوالای زیادی توی ذهنم مونده بود!دمون

 !: خوشحالم که همراهم اومدی النا

م گُر گرفت! گذشت و بلاخره به مقصد رسیدیم،النا چند سکه به توی چشماش نگاه کردم و دل

 و پیاده شدیم. داد راننده

 پس کوچس!  یک باید به این ادرس بریم،تو-

اما کسی رو به این اسم پیدا  طبق آدرس پیش رفتیم از کوچه و پس کوچه های زیادی گذر کردیم

 . نکردیم! اسم پدرش خدایار بود

 ده! به این راحتی ها نمیشه پیداش کرد پارسا!گرد ش دوره یکاون -

 نمیشیم،بازم میگردیم!  نا امیدآره،اما -

 .،اگر ببینمش خیلی باهاش حرف دارمآره-

 گوشه لبه ی یک خیابون نشستیم و گفت : یک

هم من رو به  لگی مرد و پدرمسا که باهاش زندگی میکردم شنیدم، مادرم همون یک ماز عمو-

 یک و م هم پنج سال پیش وقتی پونزده سال داشتم مرد! من موندمواما عمرفت ،سپرد و  معمو

 صاحب خونه ی بد عنق ..

 چیزی نگفتم و ادامه داد :

هم تمام  اونتا اینکه  پول خونه رو میدادم و خودم رو سیر میکردم مفقط از پس انداز عمو-

 !میارمرو با ساز زدن در خرجم  شد،الان هم

 جدا؟! چه سازی؟ساز؟! -

 روز برات بزنم!یک  هن!یادم باشوویال-

 عاشق سازم! حتمااا ..من-
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ه ن ،همدمینه دوستی نه  عموم از بچگی باهام کار میکرد . برگردوند! موسیقی زندگی رو به من -

ز یکی از افراد کافه ای که براشون ساز میزدم شنیدم یک مردِ دوره گرد، این خانواده ای! تا اینکه ا

طرفا پیدا شده و الان تو همین خیابون سکونت میکنه،اون به من گفت با عموت زیاد اینجا 

 یا آشنایتی با من دارد . هد،با خودم فکر کردم حتما پدرممیوم

 ه .پس بهتره برگردیم همون جای قبلی شاید اونجا باش-

 .یه مقدار دیگه صبر میکنیم! بعد میریم-

گرفتیم حدودا یک ساعتی با النا منتظر موندیم اما کسی به اونجا نیومد،کم کم راه برگشت رو پیش

النا غمگین و مایوس شده بود و هنگام برگشت هیچ حرفی نزد ، من  و به داخل شهر راه افتادیم .

 هم سعی کردم با حرفهام آزارش ندم .

روزهارو یکی پس از دیگری سپری کردیم ، هرروزم با النا پر شده بود،کسی رو جز اون تویِ اون 

ن زدنش دعوت کرد ، وروزهای غریب نداشتم! یک روز النا که از قبل بهم قول داده بود،منو به ویال

با کلاه  ازمان ، مرد اوناص خه ای قدیمی که مردم با لباس های ن میزد،کافواون کنار یک کافه ویال

زدن کرد ساز های مشکی مشغول چایی خوردن بودن ، الناز یک گوشه ی کافه ایستاد و شروع به 

! یک آن به خودم اومدم و بود اما در عین حال ارامش بخش  صداشویِ ، یک سوز دردناکی ت

تنگ شده،چقدر احساس غریبی میکردم،میون نگاه  مردم دلم برای خانواده ام و دوستااحساس ک

دور بشم،نمیدونستم این وضع قراره تا کی  ا از طرفی دلمم نمیخواست از الناهای سنگین مردم! ام

ادامه پیدا کنه! اصلا من چجوری به این سفر ناخواسته اومده بودم،خوابم یا بیدار! اصلا شاید 

کرده هیچوقت آینده ای نبود و فقط در رویای خودم زندگی میکردم،تمام این سوالات ذهنم رو پر 

 بود. 

ی که کنار خیابون بود نشست و اومد و روی سکویمن  کنارزدنش رو تمام کرد و به  ونالنا ویال

 :گفت

 چطور بود؟!-

 عالی! انتظار چنین ساز زدنی رو نداشتم!-

 چرا؟ بهم نمیاد؟!-
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 د گفتم :یک نگاه به چشماش کردم و کمی بع

 النا من نمیدونم کجام!نمیدونم کیم!اصلا از کجا اومدم،چرا برگشتم به عقب! چرا و چرا ..-

بی وفا؟ اصلا برام از دنیای بعد از ما میگی؟ آدما چه شکلی بودن؟ خوشگل؟ زشت؟وفادار؟ -

 ؟!هستدنیایی 

 توام فکر میکنی دیوانه شدم؟!-

 من حرف تورو باور دارم! نه!-

 چرا؟!-

 میگه باورش کن! دلم-

 گفتم :یک لبخند بهش زدم و 

دگی ها وارد لونه دنیای ما یک دنیای کاملا ماشینیِ ، آدم های مجازی عزیزتر از واقعی شدن،زن-

هم گذاشتن رو  شده که صفا و صمیمیت رو با خودش برده ،اسم اون ساختمون ها های کوچیک 

 آپارتمان! یعنی چندتا خونه توی یک ساختمون!

 به! باید دیدنی باشه!جال-

ودشونن! با خنه آنچنان هم دیدنی نیست! آدما کمتر میخندن،بیشتر از اینکه با بقیه زندگی کنند،-

دل میکنن،سخت تر دل میدن! آدمای دنیای ما،تا وقتی که زنده ای یادشون تو خودشونن! راحت 

 نیستی،اما وقتی از دنیا بری،عزیزترین آدم میشی! 

 ده،عزیز بودن یا نبودنش ، مگه چقدر براش مهمه؟هیچی!!خوب وقتی کسی مر-

خیلی دختر خوبی هستی،اما نمیدونم  ا! که این زمان به دنیا اومدی،توتو خیلی خوش شانسی الن-

 نمیدونم! دقیقه دیگه ! یه عمر! ۲یقراره تا کی اینجا باشم،تا کی پیشت باشم! یه روز دیگه 

 رو ندارم!هیچکس!من بهت عادت کردم پارسا! من هیچکس -

 مسخرس اینو بگم اما ، من هم در حال حاضر جز تو کسی رو ندارم! -

 چرا مسخره؟! -
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 چون تو دنیای خودم،آدمای زیادی رو  دارم،خانواده،دوست ،آشنا و ...!-

 !هالان پدرت زندس؟! یعنی به دنیا اومد-

 نه!وخنده داره اما الان پدربزرگم فکر کنم یه پسر جو خیلی-

 از جام بلند شدم و مثل دیوونه ها فریاد زدم و خندیدم : 

 واااقعا مسخرررس! واقعااا!! -

، اینقدر گشتیم تا شب شد،تاریک شهر رو گشتیم زدیم و النا هم پشت سرم خندید و باهم قدم 

 به سمت خونه برگشتیم .شد ، باهم یک شام سبک و معمولی خوردیم و 

ه ک بود ذهنم داشتم یک توهم و شاید یک رویا تواورم میشد که تمام آینده ای که کم کم داشت ب

روز یک گوشه نزدیک کافه نشسته بودیم،النا مشغول  تا اینکه یک .برای خودم ساخته بودم 

پول می دادند . تا اینکه اطرافش   نزیادی دورش جمع میشدن و به او ، مردم  بودن زدن وویال

خلوت شد،نزدیکای غروب بود،یک مرد که صورتش رو پوشونده بود ، مقداری پول جلوی النا 

 انداخت و خیلی سریع رفت که النا گفت :

 پارسا برو دنبالش! خودش بود!-

 مطمئنی؟! -

 آره برو برو !-

 خیلی سریع به طرفش دویدم و به پشت کمرش زدم و گفت :

 ا،صبر کنید،اقا!اق-

کوچه تنها زیر دستم زد و با سرعت دوید ، من و النا هم به دنبالش دویدیم تا اینکه توی یک

که  سود همون مردگیرش انداختیم و روپوشش رو از صورتش برداشت! النا که مطمئن شده ب

 گفت : هدنبالش میگرد

 وی من داشتی؟! مشما کی هستی؟! چه نسبتی با ع-

 ه شمارش افتاده بود دستش رو به علامت تسلیم بلند کرد و گفت : بش مرد که نفس ها
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 مجبور شدم تورو به عموت بدم ..پی منو نگیر! پی منو نگییرر!! خیلی خوب! خیلی خوب! من-

نش من رو وقدر زیاد نبود و النا به کمک کیف ویال اوناما زورش این حرفو زد و من رو هل داد 

 هم ب یک آنم ایستاد،الش دویدیم،اینبار جلوکنترل کرد! خیلی سریع بلند شدم و دوباره به دنب

حمله کرد به طرف دیوار هلم داد! سرم محکم به دیوار خورد و چشمام تار شد،صدای النا واضح 

که کنار رو  نزدیک تر شد و چشمام رو آروم باز کردم که چهره ی خواهرمنبود،کم کم این صدا بهم 

 ! تختم نشسته بود دیدم

 من کجام؟!-

 میخواستی کجا باشی! خونه!-

 از جام بلند شدم و خیلی سراسیمه پرسیدم:

 النا کجاست! خوبه؟!-

 خواهرم که حسابی تعجب کرده بود گفت :

 خوابیا!!هنوز  النا دیگه کیه؟! فکر کنم-

به اطرافم که نگاه کردم متوجه شدم به زندگی برگشتم،به دنیایی که فکر میکردم شاید هیچوقت 

 دیگه نبینمش،از خواهرم پرسیدم :

 چند وقته خوابم؟!-

خواب؟ بعد از اون ضربه ای که به سرت خورد تقریبا بیهوش بودی! دکترت گفت یک روز بعد به -

 هار ساعتی میشه!حالت عادیش برمیگرده ،بیست و چ

 یعنی این همه زمان فقط یک روز بود ..-

خواب دیدم فکر میکردم! دنیای عجیبی  توبالشت گذاشتم و به ماجرایی که  سرم رو روی

بود،خوشحال بودم به زندگی برگشتم،اما از اینکه نمیتونستم دیگه النا رو ببینم،حس خوبی 

 نداشتم ..

 ازش پرسیدم : خواهرم داشت از اتاق بیرون میرفت که
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 من چجوری بیهوش شدم؟!-

الانم برم به مامان بگم شازدش چشماشو وا  نکنه حافظت رو از دست دادی! از روی اسب افتادی!-

 د.کر

 خواب و رویا تو که النایی ، کنم زندگی النا کنار خواب،در تو ابد تا و بخوابم دوباره میخواست دلم

 زندگی! ، نه تو بود
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 سفر به اعماق ذهن

***** 

چشمام رو اروم اروم باز کردم ، نور افتاب چشمم رو اذیت میکرد، دستم رو جلوی نور گرفتم ، تمام 

ذهنم پر از سوال  کنجذهنم مشغول بود،اینقدر فکر کرده بودم که خودم هم از یاد برده بودم ، 

 بود،فقط میدونستم کی هستم و اهل کجام،اونم به کمک نوشته هایی که جلوی تختم بود! اما

هواپیما  ونمیدونستم چرا اینجام! چرا اینقدر تنهام،فقط یک صحنه های کمرنگ از وحشت مردم 

ف تعری برامبه یاد داشتم،اما نمیدونستم خودم تو اون هواپیما بودم یا جایی دیدم،یا شاید کسی 

د اوم کرد! سرم رو از روی بالشت بلند کردم و اروم اروم از جام بلند شدم که یک پرستار به سمتم

 و گفت :

 صبر کن کمکت کنم.-

 زیر دستش زدم و خودم اروم بلند شدم و روی تخت نشستم و گفتم :

 کجام؟!  من-

،تو دچار فراموشی کوتاه مدت شدی،هیچ نشونه ای هم از کسی نداشتیم تا اینجا بیمارستانِ -

 بهت بگم ..موضوعِ مهمی رو باید  بهش زنگ بزنیم،یا کسی رو دنبالشون بفرستیم اما یک

کم حافظم برگشته بود. و توی همین شهری که یک از اون ماجرا حدودا دوسال میگذره و من کم

 پشتی شدم . یک روز توی شرکت تبلیغات زمانی احساس غریبی میکردم، کار میکنم و ساکن

و  شدممیزم نشسته بودم که چشمام رو اروم بستم و ذهنم به فکر فرو رفت . انگار از زمین کَنده 

میگفت تو این دنیا نیستم! میون آدم های بهم به یک جایی پرتاب شدم، تصویری که میدیدم 

تمام آدم ها احساس شک رو زیادی گرفتار شده بودم و به نظر دنبال یک نفر میگشتم،تویِ قیافه 

 ،نمیدونستم چرا به من زُل زده بودن و همشون من رو نگاه میکردن،هوا کِدِرمبفهم ممیتونست

 ،نمیدونستم دنبال کیم،فقط مبیه به کویر بود گیر افتاده بودبود،تویِ یک جایی که ش

میگشتم،فقط میدونستم برام خیلی مهمه! برام مثل یک هویت از دست رفته بود! آدم ها بهم 

 وم و مبهم به سمتم مفه مغانزدیک و نزدیکتر میشدن تا اینکه به سمتم هجوم اوردن و با همون قی
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رو باز کردم و تلفن رو  حمله کردن و یک آن با صدای تلفن دفتر به حالت عادی برگشتم،چشمام

 جواب دادم.

و فکر کنم، تا اینکه یک  بمونمچند روز به همین حالت گذشت و سعی میکردم کمتر جای خلوت 

رد و خطور ک اما برام خیلی آشنا بود به فکرمزن که نمیشناختمش شب که میخواستم بخوابم،یک 

بود،تمام اون آدم ها باز هم بی هدف راه میرفتن و من میونشون دنبال  تاریک چشمام رو بستم،هوا

ه! کی میتونست باش اصلایک نفر بودم که حالا میدونستم زن بود،اما نمیدونستم اون زن کی بود،

شتم،اما دیگه چه کسی میتونست باشه؟! یک زن با پدر و مادرم و حتی خواهرم هم رو به یاد دا

گرفت ، صورتش کاملا زخم شده بود، وقتی اون زن رو دیدم،  موهای مشکی دستاش رو به طرفم

 ل منافتادن، انگار تمام آن ها با حا و نگرانی تمام آدمهایی که توی فکرم بود و به حالت استرس

دمها بهم حمله کردن و آکردم به خاطرم نیومد،بازهم اون  فکر یهمراه بودن! اما باز هم هرچ

رو باز کردم! سعی کردم بدون فکر کردن بخوابم،کم کم داشت برام عادت میشد،وقتی تنها چشمام 

یک جا فکر میکردم،خودم رو اونجا میدیدم،حس میکردم،نمیدونستم به کجا سفر میکنم،اصلا 

 د ..یا اون زن کی بواونجا کجاست؟ذهنم؟فکرم؟

تا اینکه بعد از چند روز و تکرار این اتفاقات ذهنی که بیشتر به توهم شبیه بود ، به یک روانشناس 

 که تویِ شهر زیاد سر و صدا کرده بود و بین مردم جا افتاده بود، مراجعه کردم . 

 دکتر : خیلی خوب، میشنوم .

رو به ه بودم،کم کم حافظم نمیدونم از کجا شروع کنم،من دوسال پیش حافظم رو از دست داد-

دست اوردم اما چیزای زیادی یادم نیست،جز خانوادم و سقوطِ اون هوپیمایی که باعث شد حافظم 

 رو از دست بدم! 

 رو نداری که باهاش حرف بزنی؟!  هیچکس -

 .تویِ سقوط اون هواپیما مردم  منمیکنم اونا فکر کردن کجان! من فکرنمیدونم-

 هم نداری که .. همدمحتی یک -
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متوهم شدم،وقتی فکر میکنم دقیقا تویِ همون  میکنممشکل من این چیزا نیست دکتر! من فکر-

یک  دنبالشون تن و فقط بهم نگاه میکنند و میونکه یک شکل هس فکر قرار میگیرم با ادمهایی

 شخصم ، یک شخصی که میدونم زنِ اما نمیدونم کیه! 

 دکتر از روی صندلیش بلند شد و اومد کنارم نشست و گفت :

 گفتی میتونی خودت رو تویِ افکارت ببینی؟! یعنی به ذهنت سفر کنی!!-

اری، وقتی یک جای خلوت فکر کردم و بدون سر و صدایی این آره،بارها این اتفاق افتاده! تو بید-

با ادمهایی یک شکل ! اتفاق برام افتاد،اما نمیدونم کجاست،یک جایِ مبهم و دنبال یک آدم مبهم

 که فقط به من نگاه میکنند.

 به یاد ندارم! معه کنندگا، همچین موردی بین مراج هعجیب-

 و تمام فکرتو برام به زبون بیاری؟!رامش کامل ، فکر کنی آمیتونی الان در 

چشمام رو بستم و سعی کردم این کارو انجام بدم اما نشد،صدای محیط این اجازه رو به من 

 نمیداد. 

 د و صداها کمتر شدن،دوباره تلاش کردم و به همون ادمراتاقم قفل ک پنجره رو بست و در دکتر

مبهم فکر کردم که بازهم به همونجا سفر کردم،هرچیزی که میدیدم به زبون میوردم،از اون آدم 

هایی که شکل عصبانی به خودشون گرفته بودن تا دیدن یک بچه ی کوچیکی که زخم روی 

ایندفه یک بچه هم اونجا بود،تمام ذهنم به یک ! رفتپیشونیش بود و بعد از اینکه من رو نگاه کرد 

دویدم که اون ادمهای خشمگین  لشود . با رفتن پسر بچه دنباعلامت سوال بزرگ تبدیل شده ب

حمله کردن و دوباره چشمام رو باز کردم! دکتر روبروم نشسته بود و حدودا ده ذهنم ، به سمت من 

 وشته بود .دقیقه گذشته بود،تمام حرفام رو روی کاغذ ن

 دراورد و گفت : شعینک رو از چشما

تو فرق بزرگی با ادمهای دیگه داری،تو میتونی فکرت و درگیری هایی که داخل ذهنت رو داری -

 به حالت تصویر ببینی،درسته؟!

 مثل یک حالت سه بُعدی! دقیقا! خودم اونجام!-
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 کی به دست اوردی؟! این قدرت رو از-

 بعد از الزایمرم!-

اون آدم هایی که میبینی در واقع انعکاس حالت روحی و ذهنی روزانه ی خودت هستن،تو یک -

  ادامه داره .ذهنته و تا زمانی که این ابهام رو برای خودت حل نکنی ، این اتفاقات  کنجابهام 

 من احساس میکنم یک سفرِ و شاید یک توهم!-

 درس جایی که درمان کردی رو داشته باشم؟!میتونم آ-

 ذهنیت درستی از اونجا نداشتم،سر انگشتی یک ادرس بهش دادم و گفت :

 ر .ذاشماره برای من بهت خبر میدم،یکمیتونی بری،دوروز دیگه ب-

 شمارمو گذاشتم و بلند شدم و کنار در رفتم که گفت : 

 در مورد این موضوع با هیچکس صحبت نکن! تاکید میکنم هیچکس! -

 چرا؟!-

 میکنم هیچکس دوست نداره بهش بگن دیوانه!من فکرچون -

 به نشانه تایید تکون دادم و از مطب خارج شدم . رو سرم

شده  هدوروزی که منتظر دکتر بودم ، به سختی گذشت،اینبار یک حالت انتظار هم به افکارم اضاف

داگاه به دنیایی سفر ود،داشتم خل میشدم،از فکر کردن و جاهای خلوت ترس داشتم،ناخبو

 میکردم که نمیدونستم کجاست،ترسناک بود!

 صبح شده بود ، تویِ دفترم نشسته بودم که تلفن زنگ خورد،دکتر بود .

 .خیلی سریع به مطبم بیا-

 و با حرف زدن با راننده و مسافراخودم ررو برداشتم و به سمتِ مطب راه افتادم ، بین راه کُتم 

 هبمشغول کردم تا به فکر فرو نرم،احساس وحشتناکی بود،روز به روز داشت وحشتناک تر میشد! 

 مطب رسیدم و پله هارو سریع بالا رفتم و وارد اتاق دکتر شدم .

 چی شده؟!-
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 نم .بشین،باید باهات حرف بز-

 . میشنوم دکتر-

 . من به بیمارستانی که بستری بودی مراجعه کردم،پروندتم بررسی کردم-

 خوب؟-

 تو باید باور کنی! تا زمانی که به این باور نرسی،اوضاعت تغییری نمیکنه!-

 چیو باور کنم؟!-

 دن!نه؟اینکه تویِ اون سقوط هواپیما،زن و بچت رو از دست دادی!بارها و بارها بهت گفته بو-

 زن و بچه؟! -

 ، زنِ تو بود،نبود؟ رز-

 خیلی دوستش داشتم! اینو مطمئنم،خیلی زیاد! آره آره دوستش داشتم! ..رز.-

 دکتر اومد کنارم نشست و گفت : 

این شهر اومده بودی،همراه با زن و بچت ، دوسال پیش،اما با سقوط هواپیما  بهتو برای مسافرت -

فظت رو از دست دادی،اما وقتی تویِ یک کویر ، فقط تو زنده موندی و اونا کشته شدن،تو حا

 هم بردن،اما تو  رز و پسرت سنگ قبر م به دست اوردی ، تورو بالای سرت رو کم کظحاف

روز و هرروز باخودت تکرار کردی که اونها زندن،اما کجان! نیستن! هیچوقت نخواستی باور کنی،هر

قط ف که اونها برای تو ، تویِ ذهنت تبدیل به یک علامت سوال شدن،چون به این باور رسیده بودی

رو نپذیری ذهن و افکار و میگی،بقیه دروغ میگن،اما تا زمانی که واقعیت ر خودت حقیقت

 ! شاید دیوانه تر! شاید برای همیشه اونجا بمونی!میمونه و شاید بدتر رتو،همینجو

 منظورت چیه؟!-

! تو باید بپذیری ، تا به یک آرامش ذهنی برسی! تا دوباره حهمنظورم خیلی واض-

 یک زدم،تویِ  قدم هارو خیابون تمام و رفتم بیرون دکتر اتاق از حرفی هیچ کنی!بدونزندگی

 و نمیکردن منگا دیگه ذهنم های آدم اینبار ، بستم رو چشمام و نشستم نیمکت یک رویِ  پارک
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پسرمون  و رز کنار میرفتن،من فقط !مسیر کدوم به کجا، به میرفتن،نمیدونم و میرفتن هدف بی

 ..  بودم ایستاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62    "                                                                                                                            22توقف در ساعت "

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

 "22"توقف در ساعت 

***** 

مده بودن،هروقت که سارا رو اونه وزیادی به خ اینوبیست سالگی دخترم سارا بود،مهم شب تولدِ

 ش،اتفاقی که این همه سال ازمی دیدمو یک سال دیگه اونو در کنار خودمون  نگاه میکردم

شب بعد از تولد و رفتن  اون.  رو به خاطر میاوردم سخت بود باور کردنش برام هنوز  و گذشت

ا رو نه،جایی که سالها پیش ساروتراسِ ختو ه بود ، من ونخا،همسرم مشغول جمع کردن ونمهم

نجا زندگی او ر روزی به همسرم میگفتم روزینجایی که اگوبودم،ایستاده بودم! همدیده 

 وتن نم نم می بارید،وهوا سرد بود،بارچون کمی گرون بود! ،شاید فقط به من میخندید! میکنیم

 فکر خودم غرق بودم که سارا بهم نزدیک شد و کنارم ایستاد و گفت :

 هوا سرده پدر،چرا اینجا ایستادید؟-

 بارون رو دوست دارم،یاد آور روزای خوبه.-

 صاف تر کرد و گفت : شنم رو که روی کمرم بودپکا

 به چی فکر میکنید؟-

 شنم بیرون آوردم و بهش دادم و گفتم :پکاغذ از جیب کا هو ی به طرفش برگشتم

 کی میفتی! ببین یاداینارو بخون،-

 د :نن بود رو با صدای بلند خواولاتی که روی جم کم تمامکاغذ رو با کنجکاوی از دستم گرفت و کم

ی لپش میفتد ، نامش موهایی مشکی و چشمانی عسلی،اندامی ظریف،خنده ای که چال بر رو-

 بود .. هت سالروی یک تراس بود که در ته خیابانِ بیست و یکم بود،او بیس سارا بود! بر

 منظور این حرفا چیه پدر؟!-

یک نفر بود که من بیست سال پیش بالای همین تراس دیدم،این نوشته هاهم  مشخصاتاین -

 همون شب نوشتم،تا باور کنم خواب نبودم!

 ب شده بود پرسید :جحسابی گیج و متع سارا که
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 این شخصیتی که اینجا نوشتید،بی شباهت به من نیست!-

 خندیدم و گفتم :

 شه منو باور داشتی،درسته؟تو همی-

 معلومه که داشتم و دارم!-

پس یک سرگذشتی رو برات تعریف میکنم،به خودم قول داده بودم تا تولدِ بیست سالگیت صبر -

 نگیز وکنم! تا با چشمای خودم ببینم،این همه سال بیدار بودم و اون شب واقعا یک شبِ هیجان ا

کنی ازت میخوام اینبار هم باورم  !ازش ممنونم قدرفراموش نشدنی بود،فقط خود خدا میدونه چ

این موضوعی رو که برات تعریف میکنم،بین من و خودت بمونه،مادرت هم نباید چیزی  وسارا 

 بفهمه،این یک رازِ دخترم!

 سارا که حسابی جا خورده و متعجب بود گفت :

 حتما پدر،می شنوم .-

خونه تو خیابونی که همه چیز در آینده بود رو سرگذشتی که بیست سال قبل هنگام برگشت از 

حسابی شوکه شده بود و فقط به کاغذ قدیمی که  براش تعریف کردم و بعد از اتمام حرف هام که

 در دستش داشت نگاه میکرد گفت :

 نکردنی ترین موضوعی بود که باور کردم!  این باور-

 ساعت! همون چند مدیون همون شبم، سارا،من تمام این زندگی رو-

 به آسمون و ستاره ها نگاه کردم..و  در آغوشم گرفتمسارا رو 

 

___________________________________________________ 

  "پایان  "

 


