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 ای برای منجزیره

 

همچوون  هاست که سال ؛خواهم کردای را که برایتان تعریف خاطره

ا صد ای در ذهنم باقی مانده است. ام انگیزشگفتیک ماجرای عجیب و 

هواه ننوی    بوود و هوه  کاش که تأثیر آن هم فقط مانند یک خاطره می

ای احساس کردم. هونهتجربه نمی احساس غریب و نامعلومی را در خود

الً فریب خوردن یا تردید یا یک تنهایی ابدی و بدون تغییور کوه احتموا   

ک دور آسومانی هوم کوه در ف وای     مانند آن را حتّی یک سنگ کونو 

ای ژهشاید وا« تنهایی»بیکران سرهردان است؛ تجربه نکرده است. آری.. 

ی تر برای توصیف ای  احساس غریب م  باشد. یک تنهایبهتر و مناسب

 غلیظ و متراکم..!

برای اینکه بهتر پی به منظور م  ببرید؛ بگذارید اینگونه بگویم کوه  

شود که تمام زندهی و کار و خانواده و هذشوته  اهر روزی برایتان آشکار 

اید؛ دانستهمیی آن نیزهایی که تا کنون آنها را حقیقی و خالصه همه

اند؛ نه احساسی به شما دست یک دروغ یا خواب و خیالی بیشتر نبوده

بهتر است در ایو  بواره کموی فکور کنیود و حتّوی پیشونهاد         .؟!دهدمی

به خواندن ای  نوشته، لحظاتی را به ایو    کنم که قبل از ادامه دادنمی

کار اختصاص دهید. حال فکر کنید که آیا بورای نامیودن آن احسواس،    
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ی مناسب نیست؟ آیوا اداموه   را که م  هفتم تنها واژه« تنهایی»ی واژه

یک احساس تردید به شما نخواهود داد؟!   پستان از آن دادن به زندهی

احساس نخواهید کرد که  ؛کنیدمیاتان را مرور و آیا هنگامی که هذشته

 البتوه  –شوما  دانوم  نمیاید؟! م  خودم اینگونه بودم دیگر فریب خورده

بگوذریم..   .داشت خواهید واکنشی نگونه –یی در کار باشد! «شما»ر اه

 بگذارید به اصل ماجرای خودم بپردازم:

سوت ده  کوه در  رسود موی دقیقاً یادم هست یا شاید اینطور به نظرم 

شوناس بوه   سال و شش ماه پیش بود. همراه با هروهی از همکاران هیاه

منظور انجام یک تحقیق علمی بر روی هیاهان هرمسویری اسوتوایی بوا    

ای در اقیوانوس بوه راه   یک کشتی مجهّز و مخصوص، به طور  جزیوره  

شده ای  بوود کوه بور روی یوک     بندی و زمانی مشخّص افتادیم. برنامه

آزمایش علمی انجام دهیم و نتیجه را نیز بوه   تعدادی نادر،ی هونه میوه

 با همراهشناسی ارائه دهیم. عنوان دستاورد مشترک هروه به مرکز هیاه

دو پزشک و کارکنان کشتی، موا جمعواً دوازده نفور بوودیم کوه همگوی       

افرادی متخصّص و دانشمند در ای  زمینه بودند. روز شروع سفر آسمان 

وزیود. مو  و همراهوانم تموام ابوزار و      الیمی هم میصا  بود و نسیم م

ادوات علمی مورد نیاز را با خود داشتیم. همکاران از هموان آغواز سوفر    

دریا کرده بودنود.   هیاهان آبزیشروع به انجام آزمایشاتی بر روی آب و 
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ی موضووعات  شدیم و دربارهها هم به دور همدیگر جمع میبع ی وقت

 کردیم.یمربوط به سفرمان صحبت م

مو  از هموان    هویود ام موی اضافه کنم که حافظهبگذارید ای  را هم 

ام. خیلووی دوران کووودکی، آرزوی سووفر و سوویاحت در دریاهووا را داشووته

هوایی  نکردم. مخصوصواً آ سرهرم می هاافسانهها خودم را با خواندن وقت

ا و را بارهو  اودیسوه یادم هست که  .داشتنددریا و جزیره که عناصری از 

م هوذار  نیزشود روزی م  هفتم آیا میهمیشه با خود می .بارها خواندم

العواده  هوایی غیرعوادی و خوار    بیفتد و با تجربوه  ایافسانهای به جزیره

ی رو هردم؟ بعدها به هنگوام شوروع تحصویالت دانشوگاهی، رشوته     روبه

ر قیق بشناسی را انتخاب کردم و برای اخذ مدرک تحصیلی هم، تحهیاه

. نموودم  نامه انتخواب روی یکی از انواع هیاهان دریایی را به عنوان پایان

نهوا  در آن تحقیق نیز همراه با تیمی از دانشجویان که موضوع تحقیق آ

هم شباهتی با موضوع م  داشت؛ با یک کشتی کونک مواهیگیری توا   

هنگوام نیوز   شوب مانودیم. آن    نندای به مدّت خلیج رفتیم و در جزیره

ر ای منتظر نیزهوای غیو  به هونه ،افسانههای همچنان تحت تأثیر کتاب

 منتظره بودم!

اندیشیدم که ای  جهان هسترده و عظویم نوه راز و   ها میبرای سال

توانود  ؟ آیا علم و شعور بشور موی  .رمزهایی را در خود پنهان کرده است

نمایود؟!   آیا جهان همی  نیزی است که میها دست یابد؟ و اصوالًبدان
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یعنی یک نیز سطحی اسوت یوا دارای عموق و ژرفوایی پنهوان اسوت؟       

اند و حاال هوم هموان بواور را    ودهبر ای  باور بهمیشه اهرنه دانشمندان 

تحقیقوات و   دارند که جهان و هستی همان نیزی است کوه ایشوان در  

بورایم عجیوب بوود.    « بواور »سازند؛ اما همی  آزمایشاتشان مکشو  می

اسوت؟ و آیوا امکوان    ! ای  باور خود از کجا آموده  ..خوب اربسیهفتم می

اندیشیدم که همی  بواور بوی نوون و نورا، خوود      می اثبات آن هست؟!

تواند سدّی باشد که جلوی فهوم اساسوی و حقیقوی موا از جهوان را      می

ی تجربوه و  آیود و نتیجوه  بگیرد. نگونه یک دانشمند بوه سوادهی موی   

عنووان قووانی  عوالم هسوتی بوه شومار       خوود را بوه   محودود  آزمایشات 

کند که جهوان هموان نیوزی اسوت کوه      آورد؟! نگونه اطمینان میمی

ها و نیز بسیاری دیگر، همیشه ذهونم را بوه خوود    نماید؟ ای  پرسشمی

هوا و  کردند و شاید هم بدی  دلیول بوود کوه انتظوار پدیوده     مشغول می

بورخال    مو   هکشویدم. نراکو  العاده را موی نیزهای غیر عادی و خار 

ای  باور معمولی را نداشتم که جهان همان نیزی است که دیگر،  مردم

 نماید و نیز دیگری در ورای آن نیست.می

و مختصواتی   به مدّت ده روز و نیم در راه بودیم. درست طبق نقشه

 ای نه ننودان بوزرب بوود؛ در   ی مورد نظر که جزیرهجزیره که داشتیم؛

 ش از دور خود را نشان داد. ااستوایی همان روز دهم با درختان
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 هور نیوز   به جزیره رسیدیم و لنگر کشتی را به آب انداختیم و خوود 

یگور  دپشتی پر از وسایل و ابزار آالت علمی و نیزهای کدام با یک کوله

م. سویمای جزیوره ماننود    توسط یک بلم پای به درون جزیوره هذاشوتی  

یوده  یز در مناطق اسوتوایی د هایی بود که پیشتر و بعدها نهمان جزیره

هوای انبووه و متوراکم و موجوودات     بودم و دیدم. پر از درخوت و بیشوه  

زدیوک سواحل نادرهایموان را    بایست در جایی نو خاص. ما می عجیب

شدیم. ننود تو  از کارکنوان کشوتی بورای      کردیم و مستقر میبرپا می

ی را مکوان مایحتاج بوه کشوتی بازهشوتند.    آوردن آب آشامیدنی و دیگر 

مشخّص کردیم و سه نادر برپا کردیم. یکی برای اسوتراحت خودموان،   

هوای  دیگری برای آذوقه و مواد خوراکی و آخری هم برای وسایل و ابزار

هزنوده   بالودار ر بود کوه بوه آنجوا رسویدیم. حشورات      علمی. نزدیک ظه

 ی دفاع کردهرا آمادهمحشری به پا کرده بودند! البته ما از قبل خودمان 

توانستند به نمیبه بدنمان مالیده بودیم و دیگر پمادهای مخصوصی را و 

 دیدیم که مشغولما نزدیک شوند. ای  طر  و آن طر  مارهایی را می

ای ای آویزان کرده بودنود. هرمو  نرت زدن بودند یا خودشان را از شاخه

ده و خورشید مهلک بود. یکی دو نفر از همراهان از همی  حاال بیمار ش

 ان هروه دست به کار مداوای آنها شده بودند.پزشک

پس از برپا کردن نادرها تصمیم هرفتیم که نند ساعتی استراحت 

ی کنیم تا بعداً مشغول کار شویم. قرار بر ای  بود که به دنبال آن میووه 
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  یاچوه ی آن را همراه داشتیم. درختمورد نظر بگردیم که عکس و نمونه

ی جاندار اکه باعث بقای هونه کونک و هردای قرمز و میوه یهابرب با

  .رفتبه کار می شد که در تولیدات داروییمیبسیار نادر 

پس از استراحت بلند شدیم و شروع به جست و جو و هشت  جزیره 

هور   به دنبال آن هیاه مورد بحث کردیم. ما به دو هروه تقسیم شودیم و 

بوه   هم همراه با یک هروه هروه به طرفی رفتیم. هر یک از پزشکان تیم

ی خواستیم وقت کمو راه افتادند. تقسیم شدنمان بدان خاطر بود که می

دات را صر  پیدا کردن هیاه کرده و در عوض بتوانیم آزمایشات و مشاه

 هایتواً نمورد نظرمان را به موقع و طبق برنامه انجام دهویم و نیوز البتوه    

ی نجوا نیواز  . شواید در ای خود را از آن آب و هوای نامناسب نجات دهیم

 وم زیرای سفرمان را بازهو کنم و وارد جزئیات شنباشد که نکته به نکته

 پرسوید نورا؟ بوه شوما    ای  ماجرای م  ربط نندانی به آنها ندارد. موی 

 هویم:می

به محض اینکه پا به درون جزیره هذاشوتیم؛ نووعی درخوت دیگور      

عجیب بوا  درختی شد. خود جلب کرد که به وفور دیده می توجه مرا به

 عجیب! ایمیوه

ما در غروب همان روز اول توانسوتیم هیواهی را کوه بوه دنبوال آن      

بودیم؛ پیدا کنیم و بدون فوت وقت مشاهده و آزمایشات الزم را شوروع  

ای را انجوام  ریزی شدهنماییم. قرار بود به مدت ده روز آزمایشات برنامه
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داده و مراجعت کنیم. همزمان با انجام مأموریوت کوار تحقیقواتی، مو      

هیواه نموودم.   آن یکوی  خود شروع به انجام آزمایشات دیگوری بور روی   

ی سومّی نیسوت. و بوه دلیول     برایم معلوم شد که آن میوه، یوک میووه  

باشود.  توانست بسیار شیری  هم شت  قند فراوانی که داشت حتّی میدا

ی خوراکی شناخته شوده نبوود؛ ولوی بوه     ن یک میوههرنند که به عنوا

صور  غوذایی آن میووه مشوکلی     همانم با در نظر هرفت  دالیل دیگر م

آورد. هرنند ای  نظریوه نیازمنود تحقیوق بیشوتری بوود اموا       پیش نمی

نرا م  بدون داشت  دلیل خاصّی مایل به خوردن از آن میوه  دانمنمی

نفرادی م  بر روی آن هیواه اطّوالع   بودم! همراهان دیگرم از آزمایشات ا

داشتند؛ ولی هنگامی که نتایج آزمایشات و مشاهدات خودم را برایشوان  

تشریح کردم؛ واکنش نندانی نشان ندادند. سرانجام در غروب روز دهم 

که دیگر تحقیقات هروه پایان هرفتوه بوود؛ طعوم آن میووه را نشویدم!      

شیری  و مطبوع بود و پوس  طور که حدس زده بودم خیلی  اتّفاقاً همان

از ساعاتی نیز هوی  توأثیر بودی در خوود احسواس نکوردم. بوه هموانم         

دانستند که م  از آن میوه خورده بودم. وضع تندرسوتی  همراهانم نمی

منتظر تأثیرات  نیزهای شب بود. و م  تا نیمهم  همچنان مانند پیش 

ی آن میوه ربارهفتادم که هزارشی نیز دبه ای  فکر ا کمکمخاصّی بودم. 

ی جدیود اسوتوایی معرّفوی کونم.     بنویسم و آن را به عنوان یوک میووه  
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تصمیم هرفته بودم فردا نند نمونه و عکس از آن میوه با خودم ببرم. با 

 ای  افکار به خواب رفتم..

هایم را باز کردم. د دویدن از خواب بیدار شدم و نشمبا صدایی مانن

هی به دور و برانداختم. در کمال تعجّوب  صبح شده بود. بلند شدم و نگا

هیچکودام از  اند! دیدم که همراهانم نادرها را جمع کرده و از آنجا رفته

بیونم. اموا آن   هایم را مالیدم که نکند خوواب موی  آنها نمانده بود. نشم

ی بود. همه رفته بودند و مرا تنها هذاشوته  واقعدیدم ای را که میمنظره

جا  رطر  ساحل اقیانوس رفتم. هی  ردّی از کشتی ببودند! با عجله به 

نمانده بود! نند بار صدایشان زدم. ولی غیر از صودای اموواجی کوه بوه     

صدای دیگوری نیامود. بوه هوی  طریقوی       ؛خوردندهای ساحلی میماسه

توانستم ای  رویداد را درک کونم. آخور نطوور مورا تنهوا هذاشوته       نمی

یافتم. پویش خوودم   کمتر دلیلی می کردمبودند؟! هر نه بیشتر فکر می

آیا هنگام رفوت  مورا    ..اندتنها رها کرده و رفتههفتم: البد همکارانم مرا 

اند؟! اهر آیا با م  شوخی کردهن آمده بود؟! ندیده بودند؟ آیا از م  بدشا

ای آیوا....؟ هوی  نتیجوه   ننی  است نه شوخی مزخر  و بوی معنوایی!   

و نفورت عووض    خشمیش را با داشت جا کمکمنگرفتم. احساس تعجّبم 

 ؛دویودم هرداندم و میکرد. هرنه نشم به ای  طر  و آن طر  میمی

هذشوته بودنود. بور روی     تنهوا مورا  . آنهوا  یوافتم نموی هی  اثری از آنهوا  

ی دانستم به تنهایی در آن جزیوره های کنار اقیانوس نشستم. نمیماسه
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ایو  بوودم کوه همراهوانم     پرت و دور افتاده نه کنم. تنها دلخووش بوه   

را هردند. اما به ای  شرط که آنهوا مو  ازدنبالم ب به متوجّه نبودنم شوند و

بوه  و عمداً رهایم نکرده باشند! ناههان ای  فکور  « فراموش کرده باشند»

آمد که اهر از روی عمد مرا تنهوا هذاشوته باشوند؛ ممکو  اسوت       ذهنم

ان را روشو  کورده   یادداشتی برایم هذاشوته و در آن دلیول ایو  کارشو    

باشند. بلند شدم و به طر  محل برپایی نادرهوا بوه راه افتوادم. وقتوی     

ن جایی که م  خوابیده بودم؛ یک همانزدیک شدم دیدم که درست در 

که یکی  همان کردمای خوابیده است! ایستادم. برای لحظهنفر دیگر هم 

فش رفوتم.  مانده.. با عجلوه بوه طور    جادیگر از همکارانم است که او هم 

ده بوود خوودم   ولی ناههان بر جای خودم خشکم زد! آن کسی که خوابی

هایم را مالیدم. اما خواب و خیال نبود! خودم بودم نند بار نشمبودم..! 

به همان حالتی  تقریباًبا همان لباس و وضعیت. کمی در او دقیق شدم. 

شگفتی ی پیش خوابیده بودم. ترس و که خودم نند لحظه خوابیده بود

ی وجودم را در خود هرفت. منتظر نشودم و بوا عجلوه از آنجوا دور     همه

« م »شدم. در کنار درختی نگاهی به پشت سر انداختم و دیدم که آن 

کند. دیدم که تعجّب دور و بر خودش را نگاه می دیگر هم بلند شده و با

مالد. سوپس بوه طور  سواحل دویود و ننود بوار        ش را مینادارد نشم

هایی البته با تفاوت کردمانند م  عمل می تقریباًش را صدا زد. همراهان

  دویدن و فریاد زدن بور روی  از مدّتی ای  طر  و آن طر پس. جزئی
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دارد به نوه نیوز فکور    احتماالً دانستم که ها نشست و... دیگر میماسه

 ؟دانستم نه باید بکنم. آیا بروم پیشش و به او بگویم که...! نمی.کندمی

که م  خوودم نیوز بوا صودای پوایی از       یادم آمد دانستم. ناههان بهینم

دیگر هم مورا از خوواب بیودار کورده     « م »خواب پریده بودم. پس یک 

بود! اهر اینطور است پس خودش کجاست؟! اندیشیدم که احتماالً او هم 

های انبوه جزیره شدم. نیزی کوه  وارد جنگل ای  دور و برها باشد.. باید

اضافه بر نیزهای دیگر توجّه مرا به خود جلب کرد ای  بود که احساس 

 ننودان کردم هیاهان اطرا ، مخصوصاً آنهایی که از محلّ نادرهایمان 

در اند. تو هویی زمان زیوادی هذشوته و آنهوا    از پیشبلندتر دور نبودند؛ 

ه رفتم و به خلیج جزیره رسیدم. . مقداری رااندشده بلندترها طول سال

انداختنود.  نفر را دیدم که داشوتند قوایقی را بوه آب موی     ی از دور نند

 ؛ در کموال نابواوری  تور نگواه کوردم   تر شدم و دقیوق هنگامی که نزدیک

هوای  سو   بوا هوایی  «مو  »هستند! « م »متوجّه شدم که هرکدام یک 

خواهند با شاید میخواستم جلو بروم. اما فکر کردم که اول نمیمختلف! 

خودشووان را از آن جزیووره نجووات دهنوود و بووه دنبووال کشووتی    ،قووایق

نندان طولی نکشید آنها رفتم.  پیش همهمکارانمان بروند. بنابرای  م  

وضوعیت  نیز پس از م  سور رسوید و بوه موا پیوسوت.       دیگر« م »که 

بودند، داشتند برای « م »بود! حدود دوازده نفر که همگی  آوریحیرت

وجّه شدم کوه مو    ! تازه متکردندمیبه آب انداخت  یک قایق همکاری 
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هذاشته  جاو همراهانم مرا  م که از خواب بیدار شدهنخستی  کسی نبود

حقیقوی  « مو  »مسئله ای  بود که در ای  میان کداممان  اکنونبودند! 

به همانم هرکدامشان بر ای  باور بود کوه خوودش فورد     دانم..بود؟! نمی

ب انداختوه و سووار   حقیقی است! خیلی طول نکشید کوه قوایق را در آ  

هفت وقتوی  ها می«م »ی ما پارو موجود بود. یکی از شدیم. برای همه

که از خواب بیدار شده هی  کس در جزیره نبوده و خودش بوه تنهوایی   

ای دیده کوه از جزیوره   لند شده کشتیهفت وقتی ببیدار شده است. می

انود.  شده است و هر نقدر فریاد زده سرنشینان کشتی نشونیده دور می

در کوار نبووده اسوت.    ای هفوت هرهوز کشوتی   اما یک نفر دیگرشان می

بیودار   طوور  ایو   هوا «مو  »موا   کنوون آغازی تا های بیهمیشه از زمان

در حوالی کوه    ایوم مانوده جوا  یک کشوتی  از  یمکنو همان می یمشومی

مخصوصاً به ایو  نکتوه   ی آن نیزها خواب و خیالی بیش نیستند. همه

هوا دوازده نفور   «مو  »همیشه تعوداد  به دالیل نامعلومی اشاره کرد که 

ایو   کامالً مطمئ  است که هفت یکی دیگر میشود. است و بیشتر نمی

بوه آب  دیگور  « مو  »همراه بوا یوازده     باری است که قایقی را میصتش

ننی  نیزی  هرهزهردد اما اندازد و در دریا به دنبال یک کشتی میمی

هفت. او تری میعجیب بسیارها نیز «م »را ندیده است! یکی دیگر از 

ای بیدار شوده  کشتیهفت کشتی را دیده است. حتّی یک بار هم در می

انود در اطورافش   به عنوان همکاران او معرّفی کردهو کسانی که خود را 
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ی از خووردن یوک میووه    پوس کوه   انداند. آنها به او هفته بودههحلقه زد

مبتال به یک بیماری شدید شده و در حالت بیماری مدام هذیان  عجیب

رزمینی هفته است. او ادامه داد و هفت که حتی همراه با کشتی به سمی

کورده  ای کوه هموان موی   خانوادهمیان ها در رسیده و در آنجا برای سال

ودش است زندهی کرده ولی سورانجام بواز هوم در هموی      ی خخانواده

ی  نتیجه رسیده که تمام آن نیزها خوواب  بدجزیره بیدار شده است و 

هفتند که ما هرهوز بوه وجوود    اند. خیلی از آنها میو خیالی بیش نبوده

تووانیم ماننود   ها باور نداریم. حتی اهور آنهوا را هوم ببینویم نموی     کشتی

حقیقی وجودشان را باور کنیم. خیلوی عجیوب   های غیرخیالی و کشتی

داشوتم   کوم مو  نیوز   کوم بسیار تحت توأثیر قورار هرفتوه بوودم و      بود..

زیوره دور نشوده بوود کوه     از ج نندانکردم. قایق را باور می سخنانشان

 آلودهی کردم. کمی دراز کشیدم تا بخوابم... احساس خواب

*** 

بوود کوه در    تویم  پزشکر پیشانیم بیدار شدم. مایی ببا احساس سر

کرد و سوعی داشوت توب مورا     ی خیسی مرا خنک میکنار م  با پارنه

د. م بودنشناسم نیز اطرافپایی  بیاورد. دو سه نفر دیگر از همکاران هیاه

 پزشک فریاد زد:

 به هوش آمد..! -
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 متوأثر از شودیداً  دیگران هم آمدند و حالم را پرسویدند. مو  هنووز    

 هفتم: تعجّب آنها را نگاه کردم. ی خودم بودم. باتجربه

 ها هم همکاران م  هستید؟!شما اینجا... همان کشتی است؟! -

 نگاهی به همدیگر کردند و با تعجّب هفتند:

دام بیهووش هسوتی.. مو   شود که بیمار و  روز می بله..تو حدود سه -

 هویی..داری هذیان می

 پزشک هم هفت:

بووده   ناشناختهی آن میوه به نظر م  بیماریت به علّت خوردن از -

 است..

شباهت داشتند که هفته « م »های آن شان خیلی به حر سخنان

بود در یک کشتی بیدار شده و به او هفته بودند که به دلیل خووردن از  

ی ی عجیب بیمار شده است. سوعی کوردم وضوعیت و تجربوه    یک میوه

یاد داشتم که ای منطقی تجزیه و تحلیل کنم. خوب به خودم را به هونه

ی تواری   لمی به آن جزیره رفته بوودیم. هموه  برای انجام یک تحقیق ع

هوای  داشتم. اما مگور ایو  نبوود کوه داشوتم حور        خاطرزندهیم را به 

کردم؟! هفته بودند که کشتی و تحقیق علموی و  باور می نیزها را «م »

اال هم داشوتم  اند. حهمکاران و زندهی و خانواده و... خواب و خیال بوده
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کردم که هی  راهی برای اثبوات حقیقوی بوودن و    وضعیتی را تجربه می

غیر خیالی بوودن آن نداشوتم. مو  نگونوه بودانم کشوتی و همکوارانم        

حقیقی بودند و خیالی نبودند؟ نگونه بدانم تمام آن نیزهوایی کوه بوه    

ن عنوان تاری  زندهیم در ذهنم بودند؛ حقیقی بودند و یا از کجا اطمینا

داشته باشم که ذهنم به طریقی مصنوعی پر از آن خاطرات نشده بوود؟  

به راستی آیا بی  خیال و حقیقت مرزی وجوود دارد؟! مو  بایود بوودن      

کردم یا بودن  کشتی و همکواران و تحقیوق   ها را باور می«م »ی جزیره

ی  نتیجوه  دکوردم بیشوتر بو   ! هرنه بیشتر در ای  باره فکر میعلمی را؟

م که هی  تفاوتی در بی  آن دو تجربه وجود ندارد. همه به باور رسیدمی

تر بودم قبوول و  توانستم هرکدام را که با آن آسودههشت. میمیازم  ب

باور کنم. نند روزی هذشت. ماجرایی را که تجربه کرده بودم بوا دیگور   

همکاران هم در میان هذاشتم. اما خیلی از آنها بر ای  عقیوده و هموان   

که تأثیر خوردن آن میوه موجب پدید آمدن خیاالت و تردیدهای  بودند

اعتمادی برای همیشه در م  شده است. هرنه یک احساس تردید و بی

دیگور  در روزهوای پوس از آن مواجرا کوه     وجودم جای هرفته بوود؛ اموا   

و داسوتان  ی همکارانم کشویده شووم   کم به طر  نظریهکم نزدیک بود

یک اتّفا  مرا از ای  هرایش باز داشوت.   ؛کنم فراموشبه کلّی جزیره را 

ی کشتی قوایقی را بوا دوربوی  دیودیم کوه حودود       روزی بر روی عرشه

و همکوارانم از دقّوت در قیافوه و     زدنددوازده نفر در آن داشتند پارو می
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هایشان از تعجّب دهانشان بواز مانود! نگواهی بوه مو  انداختنود و       نهره

هنگامی که م  هم با دوربی  نگاهی به قایق نشینان کردم؛ فهمیدم که 

! هرنوه صودا   آیندبه نظر میشبیه م  ای به هونهآن دوازده نفر همگی 

زدیم و به آنها عالموت دادیوم، بوا تأسوف)!( اهمیّتوی ندادنود و در افوق        

ی اتّفواقی کوه   از آن دیگر هیچکداممان دربواره  پسشدند.  اقیانوس هم

هوای بعود نیوز آن را    برای م  افتاده بود صحبتی نکردیم و بورای سوال  

 راز در بی  خودمان مخفی کردیم.. مانند یک

د و که ماجرای خودش را تعریوف کور  « م »که آیا آن  دانمنمیم  

اسوت؛ هرهوز   هفت که نند سال در بی  مردم دیگر هم زنودهی کورده   

ی عجیوب،  نیزی نوشت یا نه. اما م  پس از ده سال و نیم از آن تجربه

وابی خهویم حاال اهر در وشت  آن ماجرا هرفتم. با خودم میتصمیم به ن

ید و مو  از نوشوت  آن زیوانی    باشم زمان بیدار شدنم هوم خواهود رسو   

 نو اهر هم در خواب نباشم و زندهی م  حقیقت است؛ داسوتا  امنکرده

ز نوشت  ام! در هر صورت پس ای برای مردم نوشتهانگیزشگفتکوتاه و 

  جام ایای  ماجرا الزم بود اسمی روی آن بگذارم. زیاد فکر کردم و سران

 اسم را از آنهای دیگر بهتر یافتم:

 ای برای من!..جزیره
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 انتنهاترین انس

 

ی موهووای سووفیدش را کوورد. تووودهبوواز هووم داشووت هریووه مووی 

ی میز تحریور و صوندلیش ببیونم کوه بور روی      توانستم از کنارهمی

ها بوود صودای   هقی که سالهایش ریخته و همراه با هقکاغذنوشته

. هر از نند هاهی سرش خوردندآشنای شب و روز م  بود؛ تکان می

. دادسرود و دوباره هریه و آهش را سر میبیتی میکرد و را بلند می

ها کرده و نوه  ها در خلوتش زمزمهپیرمرد بیچاره.. نه روزها و شب

هوا کوه در   بسیار از بخت و سرنوشت بدش نالیوده بوود.. نوه ضوجّه    

 ها کشیده بود..خوابیتنهایی سرداده و نه بی

وی ربهرو . به آرامی از جایش بلند شد ومدتی به همان حال ماند

اش را از نشم برداشت و با پشوت  آینه ایستاد. عینک دسته شکسته

هایش را پاک کرد. دستی به سر و رویش کشید. معلووم  دست اشک

بود که مثل همیشه به تصویر خوودش در آینوه خیوره شوده اسوت.      

ی اتا  رفت و به آسمان تاریک شب نشم سپس به کنار تنها پنجره

سوز از سینه بیرون داد. تنهایی وحشتناک دوخت و باز هم آهی جان

هایی از داسوتان زنودهیش را از بور شوده     انگیزی داشت. هوشهو غم

بودم نون هزاران بار آن را زیر لب با خود زمزمه کرده بوود. هوویی   
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آن کشف نماید. یا شواید   از را ی جدیدیهر بار خواسته بود تا نکته

نجا کشانده بود بیابود.  خواست آن هناهی که زندهیش را بدیهم می

در میانسالی از دیار خودش بار سفر بسته و به ای  سورزمی  بیگانوه   

ی جنگل کوه هوزاران کیلوومتر از    ی در حاشیهکونک آمده بود. شهر

ود را هم کند و موط  اصلیش دور بود. با ای  کار خواسته بود که خ

 اش همچنان مثول یوک  اش جدا شود. اما هذشتهشاید هم از هذشته

ی سنگی  بر پای او بسته شده و او را یک آن رها نکورده بوود.   الشه

ی شهر و نزدیک جنگل قرار داشت. هرنند دیگور  اش در حومهخانه

ی آشنایی شده بوود؛ ولوی از سوی سوال     برای تمام مردم شهر نهره

ای منزوی و تنها و به دور از ارتباط با دیگران پیش تا کنون، به هونه

آمد؛ جوانی بود که بر هاه به دیدارش میکسی که ههزیست. تنها می

ی یکوی از اشوعار او را از   حسب تصاد ، یک روز در جنگول دکلموه  

زبان خودش شنیده بود. نون پیرمرد عادت داشت هاهی در تنهایی 

های خود را با صدای بلند بخواند. مورد جووان کوه خوود نیوز      نوشته

داشوت توا    و هماره اصورار  کردشاعر بود؛ پیرمرد را استاد خطاب می

ی خود به ناپ برسواند. همچنوی    سرمایه دفتری از اشعار وی را با

ی پیرمرد آهواه شوود   تا  بود که از هویت اصلی و هذشتهبسیار مش

ی تنهایی و انزوای همیشگی خوود بوه   ولی پیرمرد همچنان در پیله

 رد.کقی که با جوان بود؛ سکوت پیشه میبرد و در اغلب  دقایسر می
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 پس از مدّت زمانی نسبتاً طوالنی که در کنوار پنجوره بوه هموان    

حال ایستاده بود؛ آهسته به تخت خوابش نزدیک شد و خوود را بوه   

میان آن انداخت. صدای فنرهای تخت خواب قدیمی انگوار صوورت   

ی هوایش را در تووده  ی روح پیرمرد بود. یکی از دستدیگری از ناله

هوایش  کورده و سوایبانی بورای نشوم    وهش فورو  موهای سفید و انب

هایی است که احتماالً امشب نیز یکی از آن شب دانستمساخت. می

 تا صبح خواب به نشمانش نخواهد آمد..

*** 

 بیدار هستید؟! !استاد.. !استاد.. -

زد. ی اتا ، پیرمرد را صدا میشاعر جوان بود که از بیرون پنجره

ب نها پیدا بود که بیشتر شو هایش را هشود. از سرخی آپیرمرد نشم

 رد.کرا بیدار مانده است. از تخت خواب پایی  آمد و پنجره را باز 

 اید؟!خوابی کشیده! انگار.. انگار بیاستاد! صبح به خیر -

ای نیسوت!  .. نیوز توازه  دوست جوان م شما هم به خیر صبح  -

 هاست که بیگانه است..با نشمانم سالراحت خواب 

بیونم.. راسوتش را   بسویار خوشوحالم شوما را موی    در هر حوال   -

الب جام که با خود هفتم شاید برایتان بخواهید برایتان خبری آورده

 باشد..

 هفت.مرد جوان با هیجان سخ  می
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 خبر؟! نه خبری؟ -

ای زنده ر مردهه ساعتی پیش در هورستان شهخبر ای  است ک -

 شده است!

 پیرمرد با شگفتی پرسید:

 عجب..!ده شده است؟! ای زنمرده -

آلود بر تو  داشوت و   ا دیدم که کفنی خاکآری.. م  خود او ر -

 همچنی  هوری را نیز که از آن برخاسته است از نزدیک دیدم..

 پیرمرد لبخندی زد و سرش را جنباند.

اید اهر خوب هوش بدهید، بتوانید سر و صدای مردم شهر را ش -

 نیز از اینجا بشنوید.

هفوت. غوغوای مبهموی از دور بوه هووش      موی  مرد جوان درست

 رسید.می

 ی زنده شده کجاست؟اکنون آن مرده -

رفت و موردم نیوز از   ها راه میر خیاباناو را در شهر دیدم که د -

 هریختند!برابرش می

 مرد است یا زن؟ -

شوده  ده ش با کفو  پوشوی  معلوم نیست نون سر و روینندان  -

 بیشتر شباهت دارد.است. فقط هورش به هور زنان 

 کردی ممک  است ای  خبر برای م  جالب باشد؟! هماننرا  -
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ای اشد که مردهبکنم برای همه کس جالب خوب نون فکر می -

 زنده شود.. ولی..

 ولی نه؟ -

ی دیگری در ای  باره وجود دارد.. ولی راستش را بخواهید نکته -

 ام..هلیل است که با شتاب پیش شما آمدو بیشتر بدی  د

ی بعود مورد   پیرمرد او را به داخل خانه دعوت کرد و نند لحظه

ر ای که در مقابل میز تحریر پیرمرد قورا جوان بر روی صندلی کهنه

 داشت؛ نشسته بود.

 ای؟نه نکته -

 جوان کمی مکث کرد. سپس هفت:

سال پیش در  صدهاای که از فسانهانکته ای  است که بر طبق  -

 ای زنده شود؛ نون در بوی  ننانچه مرده ؛شتهای  سرزمی  وجود دا

نسان اتمام مردم، موجود تنهایی خواهد بود؛ بنابرای  فقط تنهاتری  

 زنده خواهد توانست او را از صدمه زدن به دیگران بازدارد..

ای که زنوده  مک  است مردهام. ولی مگر مای  افسانه را شنیده -

 ای بزند؟!شده باشد به دیگران صدمه

ی شوم مرب را برای سالیان تواند سایهطبق افسانه آری.. او می -

 دراز بر سر مردم بگستراند..

 آیا تو خود ای  افسانه را باور داری مرد جوان؟ -
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توان احتماالت استاد ولی نمی رسدمینندان منطقی به نظر ن -

 را نادیده هرفت..

بوود.   خیره شدهپیرمرد لحظاتی ساکت ماند. در سکوت به جوان 

 هفت و نشمانش را به پایی  دوخته بود.جوان نیز نیزی نمی

هسوتم کوه در    کنی م  همان تنهواتری  انسوانی  آیا همان می -

 افسانه آمده است؟

غ ندارم.. به استاد. ولی م  تنهاتر از شما کسی را سرا دانمنمی -

ات پنهان و احساس همانم شما در دنیایی از سخنان ناهفته، دردهای

وت .. هیچگاه هیچکس را بوه خلو  کنیدمیاتان زندهی بان نیامدهبر ز

ر هاسوت در ایو  شوه   ایود.. اهرنوه سوال   افکار و اسرار خود راه نداده

 اید و...ولی با همه کس بیگانه کنیدمیزندهی 

 دانی..اتری  انسان میو بدی  دلیل مرا تنه -

ردم شهر ا ببخشید استاد.. نه فقط م .. بلکه به همانم تمام ممر -

 اندیشند..ی شما ننی  میدرباره

هوایش را در  پیرمرد لبخندی زد. سرش را پایی  انداخت و دست

 میان موهای سفید انبوهش فرو برد و م  از جایی کوه در آن بوودم  

 آهی را که به آهستگی از سینه بیرون داد دیدم. 

هایتوان را  خواهیود کسوی نوشوته   اید و نمیشما حتی نخواسته -

 در نووع خوود   هایی که مو  اطمینوان دارم هور یوک    ند.. نوشتهبخوا
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ای جهوانی برایتوان بوه    شاهکاری ادبوی هسوتند و انتشارشوان آوازه   

ارمغان خواهد آورد.. شما.. شما.. جسارت مورا ببخشوید اسوتاد ولوی     

مو  توا کنوون دیوده، شونیده و      شما مرموزتری  انسانی هستید که 

 ام..خوانده

هوایش را پوایی  آورد و بوه    کورد. دسوت  پیرمرد سورش را بلنود   

آهستگی با انگشتانش بر روی میز ضورب هرفوت. زیور لوب زمزموه      

 کرد:می

نهاتری  انسان.. تنهاتری  انسان.. خودش است! آری به دنبوال  ت -

 ننی  نیزی بودم.. نه عنوان باشکوهی! 

 پس از مکث کوتاهی خطاب به جوان ادامه داد:

ر نند تنهایی برای وضعیتی که هم.. شاید حق با تو باشد فرزند -

در  در آنم نندان هویا نیست ولی.. ولی باید اعترا  کنم که اکنوون 

 کنم..ای احساس خوشبختی میخود به هونه

 اتان؟!خوشبختی؟! به دلیل تنهایی -

بلکوه از ایو    یی خوشبختی نیست.. هرهوز نیسوت..   نه نه! تنها -

 .ام به خیری منتهی هردد.ام بتواند سرانجلحاظ که شاید تنهایی

 ه؟ای که زنده شدورتان در مورد افسانه است و مردهمنظ -

درست است.. شاید برایت غیر منتظره نباشد اهور بگوویم دیور     -

 ام..زمانی است که در انتظار ننی  روزی بوده
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 ای در تعجب و شگفتی به پیرمرد خیره شد.جوان لحظه

 اید؟!بوده نهافساای  تحقّق یعنی شما در انتظار  -

ای که با زنده شدنش، مردهی رستاخیز افسانههمینطور است..  -

 شاید بتواند مرا نیز زنده سازد..

 جوان سرش را تکان داد. پیدا بود که نندان از سوخنان پیرمورد  

 سر در نیاورده است.

 شوم استاد.. متوجه نمی -

پیرموورد از جووا برخاسووت و بووه سوووی پنجووره رفووت. یکووی از    

ی پنجوره تکیوه داد و رو بوه جووان کورد و      هایش را بر آستانهستد

 هفت:

آیا تنهاتر از کسی .. و و وانجهاست در حال احت ارم م  سال -

  که در حال مرب است، کس دیگری نیز هست؟

  کنم اکنون منظورتان را دریافتم استاد..همان می -

اسوت؛ بور   ه زنده شود ای باشد که ستی آن کس، مردهاهر به را -

نوی   بایستی خود تنهاتری  انسان را بشناسد. اهر نطبق افسانه، می

 م  خواهد آمد.. نزدبه زودی باشد و م  تنهاتری  انسان باشم؛ 

 هوید.. افسانه ننی  میهمینطور است..  -

و در ای  صورت افسانه به حقیقوت خواهود پیوسوت.. درسوت      -

 هویم مرد جوان؟می
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یز خواهیود توانسوت وی را   است.. و شما نآری کامالً حق با شم -

 از آسیب رساندن به دیگران باز دارید..

 در انتظارش خواهم بود.. -

*** 

کونم سواعاتی از غوروب    غ بر  اتا  روش  بود ولی همان مینرا

سپری شده بود. م  در حال استراحت بودم که شنیدم کسوی دارد  

یکنواخت. بسیار بوه   وهایی مداوم زند. آن هم با ضربهدر خانه را می

ی پیرمرد را بزند. م  در تمام آمد که کسی در خانهندرت پیش می

کوردم؛ مووارد   در همسوایگی او زنودهی موی   بوا او و  نند سالی کوه  

شماری را به یاد داشتم. پیرمرد تموام بعود از ظهور را صور      انگشت

خوواب بوود. معلووم بوود کوه پوس از       نوشت  کرده بوود و اینوک در   

کوم مقوداری از آن را جبوران    دیشبش اکنون بایود دسوت  خوابی بی

نماید. صدای کوبیدن در ادامه داشت و پیرمرد را سرانجام از خوواب  

خوابش بیرون آمود و بوه سووی در رفوت.     بیدار کرد. آهسته از تخت

زنود کیسوت کوه بوه ناهواه دیودم       کنجکاو بودم بدانم آنکه بر در می

گونه صحبتی وارد اتا  شد یچآلود بدون هپوش و خاکهیکلی کف 

خواب پیرمرد دراز کشید. به دنبال او پیرمرد نیوز بوه   و بر روی تخت

هشت و بر روی صندلی مقابل میزش که همچنی  به تخوت  ازاتا  ب

پوش، هموان  خواب نیز نزدیک بود؛ نشست. فهمیدم که هیکل کف 
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ی زنده شده است که سر و صورتش را پوشانده و اکنون هویی مرده

ش نشسته و بوه  اخواب فرو رفته بود. پیرمرد آرام بر روی صندلی به

پوش خیره شد. هویی منتظر بود تا از خواب بیدار شوود.  هیکل کف 

از آرامشی که پیرمرد داشت در شگفت بودم. نگونه به ای  راحتوی  

اش راه داده بود؟ موجودی کوه هنووز بوه    ننی  موجودی را به خانه

هوا هذشوت بوی آنکوه     ؟ ساعتیا کیستدرستی معلوم نبود نیست 

حتی سخنی هفته شود. پیرمرد همچنان بر روی صندلی نشسوته و  

خوواب او را اشوغال نمووده و خوابیوده     پوشی که تختبه هیکل کف 

داشت و هویا برمی دفترش راهاه از روی میز بود؛ خیره شده بود. هه

 نوشت..نیزی در آن می

 *** 

و رفو کی به خوواب   دانمنمیاستم. با صدای پیرمرد از خواب برخ

بیونم  بای از پنجره را توانستم هوشهرفته بودم. از جایی که بودم می

ه آمد که شب به طور کامول از راه رسوید  که تاریک بود و به نظر می

پووش صوحبت   ه پیرمرد آهسته داشت با هیکل کف است. شنیدم ک

و او پوش بور روی تخوت پیرمورد نشسوته بوود      کرد. هیکل کف می

 هفت:ایش سخ  میداشت بر

 دانوم نموی ای بوودم.  بسیار به انتظار ننوی  لحظوه  دیر آمدی..  -

نگونه از ای  همه سال برایت سخ  بگویم.. نگونه برایت بگویم که 
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نه.. همان نک  فقط توو مورده    ام یاام و آیا اصالً زیستهنگونه زیسته

هرهوز زنودهی    ای مو .. مو   ای.. نه نه! اهر توو یوک بوار مورده    بوده

بگوذار..   .؟!دانوی ام.. نه یک روز و نه حتی یک لحظه.. اصالً مینکرده

ای جنبنوده  بگذار اینگونه بگویم که ای  م  هستم که همانند مورده 

 ام ولی..ها در میان مردمان بودهسال

 پیرمرد لبخندی زد. سپس ادامه داد:

ای برخاسوته ی  است که تو از هور در اولی انگار تنها تفاوت ما  -

 ی بدون هوور.. بودون هوور و   ام.. آری.. یک مردهو م  هوری نداشته

انود نوه از   کف .. و مردم هم به همی  دلیل بیشتر از برابر تو هریخته

 ر.. برابر م .. آه نه بسیار به انتظارت بودم.. بسیار بسیار بسیا

کردم جمالت پیرمرد نندان انسجامی ندارند. شواید  احساس می

 توانست فکر خود را جمع کند و شاید هم بورایش دلیل آنکه نمیبه 

نودک زموانی بیوان    اش را در اها سوخنان ناهفتوه  دشوار بود که سال

توانسوتم حرکوت   رخوش موی  لرزید. از روی نویم نماید. دستانش می

و هلویش را تشخیص دهم که دم به دم آب دهوانش را فور  آدم سیب

 داد. می

تر سازم: باری یک پرسش برایت روش  بگذار حالت خودم را در -

تووان  توان بر زمی  هذاشت، نوه موی  توان کشید، نه میرا که نه می

توان بدان عادت نمود و کسی هوم نیسوت توا در    تحمل کرد، نه می
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درسوت  هوان؟ آری..  ات دهد؛ نوه بایود کورد؟    ش یاریانگه داشت 

 ام.. فهمیدی.. م  در زیر ننی  باری بوده

 هم لبخندی زد. سپس ادامه داد:پیرمرد باز 

ام.. ای نداشتهبخشی به نام مرب واهمهنه نه! م  هرهز از نجات -

ن آاست و اهور  هرهز.. در واقع زندهی برای م  همان بار هران بوده 

داد اش یواری موی  بایست مرا در فرو افکندنکس دیگری نیز که می

کوه مورا از   مرب بود؛ مرهی برای م  در کوار نبووده اسوت.. مرهوی     

هوویم..  تو سخ  موی  ننگال اهریم  زندهی نجات بخشد.. م  برای

رد.. برای تنهاتری  موجود دیگری که اکنون در عالم زندهان وجود دا

 ی م ، به ای ن بگویم که با آمدنت به ای  کلبهولی.. ولی بگذار اکنو

م   ای.. افتخار بزرهی نصیبهور بی نام و نشان، مرا شادمان ساخته

ی ای.. نون اکنون دیگر اطمینان دارم که تنهواتری  انسوان رو  ردهک

 زمینم و از ای  بابت قدردان تو خواهم بود.. 

پووش هوی    پیرمرد لَختی ساکت ماند. م  هنووز از هیکول کفو    

 پاسخی نشنیده بودم. اندکی بعد ادامه داد:

دانی.. باید نیزی را اعتورا  کونم.. و آن اینکوه در اعموا      می -

م آرزو دارم که زن باشی.. درست است حق داری اهر بخوواهی  وجود

به م  بخندی.. اما.. هرهز همان نداشته باش که تنهوایی مو  از آن   

ای است که با آمدن یک زن، به پایان برسد.. هرهز.. ولی شاید.. هونه
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بوه لحظوه بورای تنهوایی     م  با ای  آرزو به دنبوال شواهدی لحظوه    

پایانم بوده و هستم.. آری یک شواهد.. شواهدی کوه شوهادتش از     بی

 روی ایمان باشد نه همان.. 

 پس از درنگ کوتاهی، ادامه داد:

خواهم تمام ور است از زندهی خودم برایت بگویم.. میاصالً نط -

ا یوک  بو دانی.. تمام داسوتان مو    ام را بیرون بریزم.. میاسرار ناهفته

یری کوه نخسوتی  بوار در دوران جووانیم     شود.. تصوو تصویر آغاز می

ن دیدم.. اکنون سالیانی دراز از آن زمان هذشته ولوی هنووز نقوش آ   

ی م  حک هردیده اسوت.. هفوتم ذهو  و    تصویر در ذه  و اندیشه

هوای  تک سولول ی تکاندیشه؟! درست است ولی در ذه  و اندیشه

امل کانی بدنم.. در هر واحد آهاهیم.. در روحی که البته هنوز اطمین

 به وجودش ندارم.. 

خندیود. آیوا بوه    فهمیدم به نه مینی بلندی کرد. پیرمرد خنده

پووش همچنوان سوکوت    انش یا به نیز دیگر ولی هیکل کفو  داست

 پیشه کرده بود. ادامه داد:

تصویر را دیدم.. درست در همان لحظه متوجه شدم که نیزی  -

تم نیست و البتوه  دانسدر وجودم رخنه کرده است.. نیزی که نمی

دانم.. خوب.. شاید اهر فقط تصوویر بوود اکنوون دیگور     هنوز هم نمی
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دانی.. ای  فقط یوک  نیز نندانی برای هفت  نداشتم.. ولی.. ولی می

 ی  موضوع پی بردم.. دآغاز بود و م  بعدها ب

هفت که پیشتر زیر لوب در خلووت   پیرمرد همان نیزهایی را می

ی بوا آنهوا آشونا بوودم. هنووز نکتوه       خودش زمزمه کرده بود و مو  

. ی بلندی سورداد جدیدی از وی نشنیده بودم. ناههان پیرمرد قهقهه

 ی سخنانش را پی هرفت:سپس ادامه

ند نه؟! بیشوتر بوه ایو     ه حر  بزعجیب است کسی با یک مرد -

کنود.. آخور یوک مورده نوه      موی  ماند که دارد با خودش صحبتمی

 خوب.. بگذریم.. بعد از دیدن آن تصوویر، ننودان طوولی    .؟!فهمدمی

نکشید که در واقعیت همان را دیدم.. همان نیوزی کوه در تصوویر    

 خواهد بدانی که نه نیزی در تصویر بوود بود! حتماً خیلی دلت می

هتر از کجا معلوم تو خود بهویم؟! اما عجله نک .. اصالً از درست نمی

ب به مهمتری  اسرار پشت دیوار مر دانی؟! یک مرده که پیم  نمی

 ر همانبرده؛ دیگر دریافت  اسرار دیگران برایش کاری ندارد.. البد د

جمله  های دیگر و ازپشت دیوار، نیم نگاهی نیز به اسرار تمام انسان

 ای..!  م  انداخته

هایش پیرمرد از جایش برخاست و در مقابل پنجره یکی از دست

 داد. ادامه داد: ی آن تکیهرا بر آستانه
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کنم.. اصالً راحت نیسوت  اً خود را سانسور مینرا دائم دانمنمی -

که پس از یک عمر بخواهی داستان زندهیت را فاش کنوی.. پوس از   

دیوودن موضوووع آن تصووویر در واقعیووت، شووروع بووه نوشووت  کووردم.. 

شوود..  کاغذهای زیادی را سیاه و پاره کردم.. خوب.. ولوی.. نوه نموی    

 شود..نمی

هایش را در موهایش فرو برد. پیرمرد بر سر جایش نشست. دست

 ادامه داد:

 توانم.. شاید. نمیتوانم خود را فریب بدهم.نیز نمی ءم  در خفا -

هی  کس اطمینان نودارم و احسواس   ی  دلیل که به هی  نیز و دب

انسوته  ا تنهاتری  دکنم همه نیز مرا زیر نظر دارد.. هرنند تو مرمی

خوواهم از  ای ولی راستش م  خود هنگامی که میآمدهو پیش م  

رود هایی انگار به یک باره از بی  موی دردهایم بگویم؛ آن احساس تن

هووایی شووده اسووت کووه کوونم اطوورافم پوور از هوووشو احسوواس مووی

ی آن خواهند مرا آسووده بگذارنود.. ای کواش.. ای کواش هموه     نمی

 رفتند! ها برای ساعتی به خواب میهوش

هووایی کووه بووود. شوواید منظووور پیرموورد از هوووش  نگیووزاشووگفت

خواهند او را آسوده بگذارند؛ م  بودم! ولوی مو  در تموام ایو      نمی

ها، هرهز و هرهز کمتری  زحمتی برای او ایجاد نکرده بودم و او سال

دانست. ولوی بوا ایو  وجوود     خود بهتر از هر کس دیگری ای  را می
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ای غیر مستقیم انگار مورا موورد   وقتی شنیدم پیرمرد ننی  به هونه

خطاب قرار داده است؛ تصمیم هورفتم توا از هووش دادن بوه بواقی      

خواسوتم وجودانم را   خودداری کنم. شاید با ای  کوار موی  سخنانش 

 راحت کنم. به همی  دلیل کوشیدم تا به خواب روم..

 *** 

هایم را باز کردم؛ صوبح شوده بوود و شوعاعی از نوور      وقتی نشم

ه ک  مرا نیز روش  ساخته بود. صدای پیرمرد را شنیدم خورشید اتا

هفوت ولوی بوه نظور     پوش سخ  میانگار هنوز داشت با هیکل کف 

ی اش را به پایان رسانده باشد. نفس عمیقآمد که داستان زندهیمی

 کشید و هفت:

دانوی..  ی م  همه نیوز را موی  بسیار خوب مُرده! اکنون درباره -

های خود را نیز برایت هفتم.. مهمتری  نوشتهم  هر آنچه را که بود 

خواندم.. شاید در نظرت بسیار کونک شده باشم شاید هم بزرب.. و 

اکنون شاید بخواهی از پیش م  بروی.. شاید بخواهی بروی و مردم 

ی دیگوری  ب م  مانع تو و تحقّق هی  افسانهرا بترسانی.. بسیار خو

ی مورب را بور سرشوان    هشوم.. اصالً بهتور اسوت بوروی و سوای    نمی

دارد.. ولوی.. ولوی پویش از    بگسترانی.. برای م  ای  نیزها اهمیتی ن

تور  خواهم بدانم نه هستی زن یا مرد.. شاید ای  برایم مهمرفت  می

خوواهم بوا   ات را نشوان دهوی.. موی   خوواهم نهوره  موی باشد.. اکنون 
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دیگر حامل مهمتری  اسرار مو    حالنشمان خودم موجودی را که 

 ت ببینم.. اس

خوورد.  پوش از جوایش تکوان نموی   کف مشاهده کردم که هیکل 

ر پیش خودم هفتم شاید بار دیگر مرده باشد. پیرمرد بواز هوم اصورا   

 کرد:

خوواهم آن کفو  را از روی   . موی ات را ببیونم. خواهم نهرهمی -

 صورتت کنار بزنی..

 دپوش هی  واکنشی از خود نشان نداد. پیرمرد خواما هیکل کف 

 ایی  آورد. بوا ایو  حرکوت   دستش را پیش برد و کف  را از سر او پو 

جان و به آرامی بر روی تخت افتاد. پوش نیز با حالتی بیهیکل کف 

جوز هموان    در نهایت شگفتی دیدم که در زیر آن کف  کسی نبوود 

ی پیرمورد  تر واکنش و حالت پیروزمندانهشاعر جوان و از آن عجیب

 صحنه نشمانش برقی زد و با صدای بلند هفت:بود که از دیدن آن 

مام شد! داستان دیگری نوشتم.. ممنونم مرد جووان ف وول و   ت -

خیالی! هی  کس نیست که بتواند راه به خلووت مو  ببورد و هنووز     

 نفس بکشد.. م  تنهاتری  انسانم! آری تنهاتری  انسان!

 ؛دادکه نند برب کاغذ نوشته را به م  نشان می سپس در حالی

 رو به سوی جایی که بودم کرد و هفت: 
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گزارم.. داستان خوبی از بسته نیز سپاساز تو موش کونک زبان -

 آب در آمده است.. ممنونم به خاطر روایت خوبت!
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 رسندآنگاه که کلمات به پایان می

 

 ی یک:ی شمارهنامه

 همسر مهربان و عزیزم!

نودارم اموا نواره    ای دانویم کوه مو  هوی  بیمواری     هر دو خوب می

ها وقتی بوه نیوزی اعتقواد داشوته باشوند، دیگور       ای  پزشک .؟!نیست

رنواک  هویند به یک بیمواری خط ای ندارد. میمقابله کردن با آنها فایده

ام. ولی اهر ای  طور است نرا خوود ننوی  احساسوی    مغزی دنار شده

ام هکند، نه مشوکلی در زنودهی روزمورّ   ؟ نه جایی از بدنم درد می.ندارم

دور  ی معاینات و آزمایشاتشوان بینم و نه هی  نیز دیگر. تنها نتیجهمی

 در یکی بوده است. برایم کامالً آشکار است که خانوادهکردن م  از تو و 

کنند و آنگاه اعترا  میدر تشخیص از همی  روزها به اشتباه خودشان 

 نزد شما بازخواهم هشت.

 ی اولهفته/  دارم! اندوستت منتظرم باشید.
 

 ی دو:ی شمارهنامه

 همسر عزیز و مهربانم!
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ت؛ بیمار اسو  ]........[ی پسریمان پس از تماس تلفنیت که هفتی نوه

عموولی  یکسره به هم ریختم. ولی اندوهگی  مباش. زکام یک بیماری م

 کجاسوت؟! اهور   ]........[شود. راسوتی  است. خیلی زود حالش خوب می

یلسوو   ای  بار او را دیدی از قول م  به او بگو ممنون! آیا همی  کوه ف 

 .؟!بپرسیاز رفقایت  حالیهستی دیگر نباید 

هفوت بوه جوای    عزیزم! دیروز با یکی از پرستاران بگومگو کردم. می

ام! ولی برایم معلووم اسوت   روی یک تخت دیگر خوابیدهبر تخت خودم 

 بود به همی  دلیل م  هم عصبانی شدم و...!که مرا دست انداخته 

 ی دومهفته/  منتظرم باشید!

 ی سه:ی شمارهنامه

 همسر عزیزم!

که هذشت، حالم خیلی بهتر از تموام  مدتی  کنم در ای احساس می

، ].......[ها مخصوصاً ه است. اما دور بودن از تو و بچهروزهای زندهیم بود

 نوشته بودی که وضوعیت جسومانیش رو  ات کرد. در نامهمرا ناراحت می

ای موه هم برایم نا]........[رود. خیلی مرا خوشحال کردی. به بهبودی می

 نوشته که در ای  روزها جوابش را خواهم داد.

 ی سومهفته/  منتظرم باشید!
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 ی چهار:ی شمارهنامه

 عزیز! ]............[دوست خوبم 

ذر عو از توو  ای که برایم نوشته بودی سپاسگزارم. از تو به خاطر نامه

وم است معلات را بدهم. خواهم که زودتر از اینها نتوانستم جواب نامهمی

. امی م  به هوشت رسیده است! نیز بودی نگفتوه  های دوستانهکه هله

بینی که نطوور  شود! راستی میشصت سال دوستی بدون هله هم نمی

ه ناند؟! معلوم هم نیست که لی تراشیدهپزشکان برایم یک بیماری خیا

که  موقع مرخصم کنند. ولی هر طور که باشد دیر یا زود خواهند فهمید

 ای ندارم! ی  بیماریاند و م  هاشتباه کرده

هویی کوه روح وجوود نودارد؟! آخور ایو  هموه       راستی هنوز هم می

همیشه هویی نیست؟! همانطور که هویند هست آن وقت تو یکی میمی

و توأثیر  به همانم بیش از هر نیز دیگوری، لویاتوان هوابز در تو     ام؛هفته

دانم کوه توو هوم یوک فیلسوو  بوزرب       هذاشته است. عصبانی نشو! می

 ی مخصوص به خودت را داری!هستی و نظریه

 هایمان همچنان ادامه داشته باشد.خالصه امیدوارم نامه نگاری

 ی ششمهفته/  با سپاس!
 

 ج:ی پنی شمارهنامه

 همسر عزیزم!
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ای برایوت  ام ناموه نتوانسوته  اخیور  ننود وقوت  مرا ببخش که در ای  

هویند وضع روحی م  خوب نبوده است. اما هنووز  بنویسم. پزشکان می

ی راستی بگذار تا یک نیز عجیبو  ای ندارم.معتقدم که م  هی  بیماری

تم هسو ام که در اتاقی که مو  در آن  را برایت تعریف کنم: تازه فهمیده

رم ور ندااند! البته هر نند ای  نیزها را بای سحرآمیز قرار دادهیک آینه

فر ولی صبح امروز وقتی خودم را در آن نگاه کردم به جای خودم یک ن

ز بواز هوم ا  شوود؟!  باورت موی  !..دیگر را دیدم! یک پیرمرد زشت و اخمو

 مغزم عکس هرفتند. معلوم است که هی  نیزی دستگیرشوان نشود. در  

 .ازخواهم هشتیکی از همی  روزها پیشتان ب

 ی یازدهمهفته/  منتظرم باشید!
 

 ی شماره شش:نامه

 جان پسرم! ]..........[

ای، بسویار  ی ناموه حوال پودرت را پرسویده    به خاطر اینکه به وسیله

 مزیوز عی نووه  ]..........[خواست برای روز تولّد خوشحالم کردی. دلم می

ام ام! بوه موادرت سوپرده   پیشتان باشم. ولی نه کنم که اینجا اسیر شده

ای بخورد. نگوران حوال مو  نباشوید.      که از طر  م  هم برایش هدیوه 

 خواهم هشت.ازمطمئنم در یکی از همی  روزها پیش شما ب

 ی سیزدهمهفته /پدرت
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 ی شماره هفت:نامه

 همسر عزیزم!

اه اموان را اشوتب  بودی که اسم نوهات نوشته تعجّب کردم که در نامه

! ولوی  ]..........[ام بنویسم نوشته ]........[به جای اینکه  ام. هویا م نوشته

 ]............[را  ].........[کوونم کووه نطووور موو  از اشووتباه تووو تعجّووب مووی 

ای بگوویی کوه   نیست؟! یعنی خواسوته  ]...........[هویی؟! مگر اسمش می

ای برایم نامه هم ]..............[دانم؟! مایلم پسرمان نمی امان رام  اسم نوه

رسوند. هور ننود    بنویسد. وضع روحی م  خیلی خوب است. به م  می

 معتقدم که م  بیمار نیستم ولی بایود بگوویم کارکنوان اینجوا وظوایف     

 دهند.خودشان را به خوبی انجام می

 پانزدهمی هفته/  منتظرم باشید!
 

 هشت:ی ی شمارهنامه

 همسر عزیزم!

خیلی احسواس   دانستم حاال مشغول نه کاری هستی.!ای کاش می

هویم که م  بیموار نیسوتم. راسوتی از    کنم. اما هنوز هم میتنهایی می

ات خیلی سر در نیاوردم. متوجّه هسوتم کوه بورای خوشوحال     مت  نامه

ای. ولی در کردن و خنداندن م  مطالبی را به صورت شوخی بیان کرده

 ایوم. خیلوی  شده ]............[هر حال فهمیدم که ما صاحب پسری به نام 
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هویم. باور ک  در ای  یک مواهی  خوشحال شدم. به خودمان تبریک می

 ام.ام؛ طعم زندهی را فراموش کردهکه از تو دور بوده

ا پیودا  را از کجو  ].............[راستی! هر نه فکر کردم نفهمیودم اسوم   

ولی  تری هم وجود داشتند؛های قشنگای؟! هرنه معتقدم که نامهکرد

هر نه که هست انتخاب توست و م  هم آن را دوست دارم. در آرزوی 

 بوسیدن نوزاد کونکمان هستم!

 ی سی و نهارمهفته/  عزیزم موظب خودت باش!
 

 ی نه:ی شمارهنامه

 تازه عروس عزیز و زیبایم!

دانم از داد. میصدایت خیلی پیر نشان میکنم در تلف  احساس می

همی  آغاز زندهی مشترک، دور شدن م  از تو نه دشواری و انودوهی  

 برایت به همراه داشته است. ولی اطمینان داشته بواش کوه مو  بیموار    

نیستم و روز به روز هم در خودم بیشتر احساس تندرسوتی و سوالمتی   

شوتر مورا در معورض    کنم. ولوی بوه عکوس پزشوکان روز بوه روز بی     می

ار دهنود و حقیقتواً فشو   معاینات هوناهون خودشان قرار می آزمایشات و

 آورند.زیادی به م  وارد می

 نهل و سومی هفته/  بوسم!تو را از راه دور می
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 ی ده:ی شمارهنامه

 بانوی محترم!

مورا   ی زیبا و محبّت آمیزتان، حوال از شما سپاسگزارم که با آن نامه

ناسوم ولوی روشو  اسوت کوه      شهرنند که شما را نموی  بودید.پرسیده 

اتوان مورا   دوست و سخاوتمند هسوتید. نیوزی کوه در ناموه    انسانی نوع

  عنوان منظوور  بع ی کلمات عجیبی بودندکه م  به هی ؛متعجّب کرد

نی کونم آن هوم ریشوه در مهربوا    می همانها نفهمیدم. شما را از بیان آن

 شما دارد.

 نهل و هشتمی هفته/  با سپاس
 

 ی یازده:ی شمارهنامه

 هرامی! ]............[دکتر 

ی پر از مهرتان متشکّرم. اما متأسوفانه مو  بوه درازای    به خاطر نامه

 پروفسوور ه فیلسو  و ک ].............[زندهی کوتاهم، هرهز دوستی به نام 

کوه  ی آن نیوزی نیوز   شناسم. دربواره ام و نمیدانشگاه نیز باشد نداشته

ام. ای نوشوته بدان اشاره کرده بودید، جوابش را بورای آن فورد در ناموه   

توانود دارای زن و  ای مانند م  نمیبدیهی است که نوجوان شانزده ساله

داشوته باشود. از    فرزند بوده و همچنی  دوست بزرهسالی مانند شما نیز
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ل اتان که به همانم موضوعاتی علموی بودنود؛ بوا کموا    مطالب دیگر نامه

 معذرت نیزی نفهمیدم.

 ی نهل و نهمهفته/  با سپاس
 

 ی دوازده:ی شمارهنامه

 عزیز! ]...............[آقای 

ه بو که ای  یک نوع شوخی و طنز است یوا خودای نواکرده     دانمنمی

  اید که نهول و دو سوال سو   اید. شما نوشتهنوعی بیماری مبتال هشته

باشوید.  یهم مو  ]............[ای  به نام دارید و صاحب کودک دوازده ساله

 هویید که م  پدر شما هستم!! روش  است که ای  مطلوب را بوا  بعد می

هد خندید. اهور عکوس   هر کس دیگر هم در میان بگذارید؛ به شما خوا

هفتید که مو   زدید شاید توجیهی داشت. یعنی اهر میای  حر  را می

تور بوود نوه    است که منطقی نیز پدر م ؛ بدیهی پسر شما هستم و شما

ه ؛ پودر خودتوان بو   اینکه منی را که سنّم از پانزده سوال بیشوتر نیسوت   

 حساب آورید..!

 ی پنجاه و سومهفته/  با احترام
 

 ی سیزده:ی شمارهنامه

 پدر بزرهوارم!
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ن اه عنوبام و بدون هی  دلیلی از دیروز تا حاال که از شما دور افتاده

اند. ادهد؛ اتّفاقات عجیبی برایم روی اندداشته یک بیماری مغزی مرا نگه

هفت آنها آمد و نند نامه برایم آورد که میهمی  بعد از ظهر پرستاری 

شبیه  شود؟! البته دستخطام! باورتان میام نوشتهرا م  برای زن و بچه

ها کردم که در بیمارستانم  بود ولی هرهز فکرش را هم نمی دستخط

د! نی  کارهایی را بکننو پرستارها هم اهل شوخی باشند و نها و پزشک

نیوز   کردم که آنها فقط بلدند به مردم  آمپول بزنند و بس!م  فکر می

قتی ی سحرآمیز در اتا  م  است. ودیگری هم برایتان بگویم: یک آینه

خوودم یوک پیرمورد هفتواد سواله را      کنم؛ به عووض  که در آن نگاه می

 بینم!!می

شووند. نگوران مو     پرستاران هم روز بوه روز عووض موی   و پزشکان 

 هردم.ازب به نزدتاننباشید. همی  امروز و فرداست که 

 شصتمی هفته/  بوسمرویتان را می
 

 ی چهارده:ی شمارهنامه

 خانم محترم!

ه بو ی دیگر را هوم  ی اخیر شما، نند نامهپزشکان همراه با ای  نامه

ایود. اجوازه   نیز شما بورای مو  فرسوتاده   م  نشان دادند که هویا آنها را 

 دهید پاس  همه را در اینجا بدهم:
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دار است اهر کسوی  نوجوانی کم س  و سال هستم. خنده م  اکنون

کنم دیگور بوس   حتّی نوه دارم! از شما خواهش می ادّعا کند زن، بچه و

م   کنید و مرا مورد تمسخر قرار ندهید. نه شما همسر م  هستید و نه

ای هم ندارم نه برسود بوه اینکوه دارای نووه هوم      ا. هی  بچهشوهر شم

ها هدر نامه باشم! امیدوارم از ای  به بعد دیگر کاغذ و مرکّبتان را با ای 

 ندهید.

 ی شصت و هشتمهفته/  با احترام
 

 ی پانزده:ی شمارهنامه

 پدر بزرهوارم!

ه بو  سوال یرزن همراه با یک زن و شوهر میانامروز بعد از ظهر، یک پ

هوای عجیبوی   د. هرهز آنهوا را ندیوده بوودم. حور     دیدن م  آمده بودن

اده و هفت همسر عزیزم نه اتّفاقی برای تو افتزدند. پیرزن به م  میمی

م ولوی  !! حوال شوما را پرسوید   کردندمیآنهای دیگر هم مرا پدر خطاب 

خوواهم فورار کونم.    نه باید بکنم. می دانمنمیمتأسفانه نیزی نگفتند. 

ترسوم بعوداً   آخر م  کوه بیموار نیسوتم نورا بایود اینجوا بموانم؟! موی        

مرا سورزنش کنود نوون هنووز تکوالیف تعطویالت عیود را         آموزهارمان

 ام!ننوشته

www.takbook.com



 

44 

 

وسّط تیادداشتِ تاری   – ی هفتاد و هفتمهفته[بوسم.رویتان را می

 ]پزشک معالج
 

 ی شانزده:ی شمارهنامه

 بابا جون شالم

دتول  تلشم تولو خدا ژوها میهژاشتی م  اژ دتل نال منو اینجا تنها

 .بیا منو ببل هوش تباب و بشتنی تلدم حاال خابم میاد

 ب به خیلش                                                           

بابا جوان سوالم! نورا مورا اینجوا تنهوا هذاشوتی؟ مو  از دکترهوا          [

دم. ببر. هوس کبواب و بسوتنی کور   ترسم. تو را به خدا زودتر بیا مرا می

یادداشوت تواری  و   /ی نودمهفتوه  - آیود. شوب بوه خیور    حاال خوابم می

 ]برهردان توسّط پزشک معالج

 

 ی هفده:ی شمارهنامه

 بابا جون شالم

بابوا   باژی تنم بیاخام بلفاومده می م  ملیژ نیشتم بیا منو ببل بلف

 بیا
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خواهم ببر. بر  آمده. می بابا جان سالم! م  مریض نیستم. بیا مرا[

  و یادداشوت تواری   - ی نوود و نهوم  هفتوه  - بر  بازی کنم. بیا بابا بیوا 

 ]برهردان توسّط پزشک معالج
 

 ی هجده:ی شمارهنوشته

 با با بابا  بابا با بای بای بای بای

 1985 نوامبر 1بیمار در تاری  صبح روز  - یادداشت پزشک معالج[

سالگی پس از نوشت  آخری  کلمه بر  75 و در س   6:45ساعت حدود 

 .]نادری از بیماری آلزایمر درهذشتحاد و بسیار ی اثر هونه
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 مسخ کور

 

هفت. بع ی در آغاز هر کس بر اساس فکر و نظر خودش نیزی می

انود. بع وی   اش کورده هفتند کوار، کوار از موا بهتوران اسوت! دیوانوه      می

هفتند سگ هار او را هاز هرفته است. هرننود کوه پزشوکان بعودها     می

شود هفوت  روش  کردند که ویروس هاری در خون او یافت نشده و نمی

که به هاری مبتال شده است. بع ی نیز مانند م  نظر خاصّی نداشوتند.  

  هفتند تا دیروز یک مرد موقر و عوادی بوود حوال نورا ننوی     فقط می

داند! ولی هر نه که بود برای مودّتی  بالیی به سرش آمده است خدا می

او بوود. در بوازار، در    رفتوی صوحبت، صوحبت   نسبتاً طوالنی هرجوا موی  

جا. م  خودم او  ها و خالصه همهنشینیها، در مسجد، در شبخانهقهوه

کونم  شناختم و آشنایی نندانی با او نداشتم و فکر میرا از نزدیک نمی

شهر واقع بود از اش در بیرون ی مردم هم مثل م  بودند نون خانهبقیه

و اصالتاً هم اهل آنجا نبود. حدود پانزده سال پیش باغ کونکی خریوده  

ای ده و در داخول بواغ هوم خانوه    بود و دور تا دور آن را نیز حصار کشی

برای خودش ساخته بود. زن و بچه هوم نداشوت و بوه تنهوایی زنودهی      

هفتند فقط خواهری دارد که او هم در خارج از کشور به سر می کرد.می

های نووبی بوود. کوم در    و بارش نیز ظاهراً ساخت  مجسّمه برد. کارمی
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شد ولی با همان کم پیدا بودنش هم، وضع و ر فتار میان مردم ظاهر می

ی او نظور بودی نداشوتند.    داد و مردم دربواره مناسبی از خود نشان می

تور باشود بگوویم    و یا شاید درسوت بیشتر از روزی شروع شد ماجرای او 

اش بورای بوردن   برای موردم آشوکار شود کوه یوک مشوتری همیشوگی       

ر . بعد از نند بوا زده بوداش رفته و زنگ ها پشت در حصار خانهمجسّمه

کند. مشتری هم ماننود همیشوه بوا او    آید و در را باز میزنگ زدن، می

بیند کوه بوه جوای    اما در کمال تعجّب میکند. پرسی میسالم و احوال

جواب دادن به او، با حالتی توأم با شوگفتی و عصوبانیت از او اسوتقبال    

 کوم کمکند، اما کند که دارد با او شوخی میشود! در آغاز همان میمی

ای هوم در کوار   شود که ق یّه کامالً جودی اسوت و شووخی   متوجّه می

زند او فقط یک سخ  را تکرار ینیست. ای  طر  هرنه که با او حر  م

 کند: می

 هستی..! تو یک سگ هستی..! تو یک سگ -

شود آنجا را ترک کند و بورود.  آخر سر مشتری بنده خدا مجبور می

ولی نندان طولی نکشید که ای  خبر در بی  مردم پخش شد. در آغواز  

که مشکل پیش آمده، یوک مشوکل معموولی در     کردندمیمردم خیال 

ری بیخودی دارد موضوع بی  مشتری و فروشنده بوده است و مرد مشت

کند. اما خیلی طول نکشید که معلوم شد به راستی مشکلی را بزرب می
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ل توضیحی، او هموه را  در رفتار و حاالت او پیدا شده و به  طرز غیر قاب

هفتند نند روز پیش از آن تاری ، یبیند! حتّی نند نفر ممانند سگ می

زده و هویا مردم را با اند که در بیرون از باغش داشته فریاد میاو را دیده

کرده اسوت و هنگوامی کوه آنهوا بوه      فهومی تهدید میسرو صداهای نام

اند تا منظور او را بفهمند؛ او بوه طور  خانوه پوا بوه فورار       طر  او رفته

ساس دلهره و ترس بسیاری را نیوز در  هذاشته است. ای  وضعیت او، اح

میان مردم به وجود آورد که نکند مبتال به بیماری مرموز و نادری شده 

ای کوه اکثور موردم آن را درسوت     باشد و آنها را نیز مبتال نماید. نظریوه 

دانستند؛ ای  بود که سگ هار او را هواز هرفتوه و او را دنوار هواری     می

ز دستگیری و انتقال به راستی دشوار او  نموده است. اما ای  نظریه پس ا

به بیمارستان، رد شد. هی  جایی از بدن او زخموی نشوده و آزمایشوات    

ی دیگر نیوز  نیز وجود ویروس هاری را در خون وی نشان ندادند. نظریه

هونه که در آغاز بدان اشاره کردم؛ ای  بود کوه اجنّوه او را موورد     همان

انود. ولوی ایو     ظر روحی او را متأثر ساختهو از نهجمه و آزار قرار داده 

دو نظریه بیشوتر از آنجوا ناشوی     نظریه نه رد شد و نه اثبات هردید. هر

هوا بوود و   ی او در بیرون از شهر و دور از دیگور خانوه  شدند که خانهمی

های پرت و خلوت، به اعتقاد عوام وجود ج  و بدیهی است که در مکان

از عقلی نیست. آخرسر طوری شد که او کم سگ هار، نیز به دور دست

را به تیمارستان منتقل کردند و به زنجیرش کشیدند نون دیگر حور   
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هرفوت!  کورد و هواز  موی   پوارس موی  هوا  زد و درسوت ماننود سوگ   نمی

سرنوشتش نه شد؟! بگذارید پیش از آنکه آن را برایتوان بگوویم، از آن   

ی خودش نوشته و هایی صحبت بکنیم که هفته شد او در خانهیادداشت

هوا نگوونگی حواالت    نوشتهبعداً به دست خواهرش افتادند. در آن دست

ای شورح داده  به زبان ساده ؛هایی را که از سر هذرانده بودخود و تجربه

ها نوشتهرش را راضی کردم که آن دستاست. م  با اصرار زیادی خواه

ماجرای بورادرش  آنها بر اساس را به صورت امانت در اختیارم بگذارد تا 

را به صورت یک داستان و بدون نام بردن از او منتشر کنم. اجازه بدهید 

در آغاز پیش از پرداخت  به اینکه سرانجام نه بالیوی بور سورش آمود؛     

 کند:اش را نگونه بازهو میببینیم از دیدهاه خودش، تجربه

 *** 

سوگ   تبودیل بوه  نده است یوا همگوی   آیا در دنیا انسانی ما دانمنمی

ندک امیودی کوه دارم بوه    هویم شاید مانده باشد. ااند! با خودم میشده

ها را خواهرم است. شاید بیشتر به ای  خاطراست که دارم ای  یادداشت

نسان اهویم شاید حدّاقل خواهرم غیر از م  به عنوان تنها نویسم. میمی

کوه   هم نه رک کند. اهردباقی مانده در دنیا، بتواند آنها را بخواند و مرا 

 دیگر هی ..!

ها از خوودم  بینم؛ بع ی وقتاز وقتی که همه را به صورت سگ می

پرسم: آیا هرهز آدمی هم بوده است؟! اهر بوده، آیوا فقوط مو  از او    می
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ام؟! و اهر هم نبوده پدر و مادر م  نه کسانی هسوتند؟! آیوا   متولّد شده

دانوم.. آیوا بوه    آمده باشم؟! نمی ی دیگری به زمی احتمال ندارد از کره

ام؟ ای  موجوودات نوه از جوان    ام؟ آیا دیوانه شدهای مبتال شدهبیماری

کنم که خیلی هم منطقی نیست که از بی  خواهند؟! اعترا  میم  می

ها، فقط م  یکی مانند خودم باقی مانده باشم و آنهوا تغییور   تمام انسان

عووض شوده و بوه حیووان تبودیل      کوه  کرده باشند. آیا خود م  نیستم 

دیگر کار از کار هذشوته و   طور باشد؛دانم.. تازه اهر هم ای ام؟! نمیشده

آورم و ای  فقط صدای پوارس اسوت   هایشان نیزی سر در نمیاز حر 

. تا حاال بیش از هوزار بوار ایو  رویودادها را مورور      رسدمیکه به هوشم 

هور طوور کوه حسواب     ام ولی هی  نیزی دستگیرم نشوده اسوت.   کرده

بینم که آن شب، آغواز ایو  کوابوس وحشوتناک و توضویح      کنم میمی

 ناپذیر بوده است:

 *** 

م ام بودم. داشوت شبی بارانی بود. سرهرم تمام کردن آخری  مجسّمه

کردم. از بیرون هم صدای پارس نوبی یک انسان را درست می تندیس

سگ باوفایی بوود. او را   افتادم. به راستی "سپید"آمد. به یاد ها میسگ

نگهبوان بوا   دوست و بسیار دوست داشتم. برای نندی  سال مانند یک 

ای از بواغ بورای همیشوه    م  بود. اما افسووس! او هوم اینوک در هوشوه    

خوابیده بود. هرهز نفهمیدم آن بیماری نطوور او را مبوتال کورد و نوه     
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شد. غرتر میتر و الیشتر از روز پیش ضعیفای بود ولی هر روز ببیماری

ی ز او سلب شده بود. آخور سور هوم هموه    افزون بر ای  آرام و قرار هم ا

نتیجه مانود و جوانش   اش بیهای م  برای مداوای بیماریسعی و تالش

ی را از دست داد. یک سال پس از آن اتّفوا ، تصومیم هورفتم مجسّومه    

در بزرهی از او بسازم. مجسّمه را ساختم و رنگ سوفیدی بوه آن زدم و   

قرار دادم. هور روز صوبح کوه بوه بواغ       "سپید"باغ درست در کنار هور 

ایسوتادم و نگواهش   رفتم برای نند لحظوه در جلووی مجسّومه موی    می

کردم جان دارد. بوه طورز نوامعلومی بوا بوودن آن      کردم. احساس میمی

کوردم. هنووز هوم    غ احساس آرامش خاطر و اطمینان میمجسّمه در با

هوشم بود. تا زنده بود هوی  موجوود غریبوه و     در "سپید"صدای پارس 

ای جرئت نزدیک شدن به حصار باغ را نداشت. مردن او حقیقتواً،  بیگانه

ی هنووز تولوه   مرا به اندوه عمیقی فرو برد. نزدیک ده سال با هم بودیم.

کونکی بود که او را یافتم و بوزرهش کوردم. کوامالً جوای خوالی یوک       

ه همدیگر عادت کرده بودیم کوه هوویی   دوست را برایم پرکرد. طوری ب

کوردم  میدیم. حتّی هاهی اوقات احساس موی فهزبان همدیگر را نیز می

زموان  . هوم رسود موی پارس کردن او مانند صدای یک انسان به هوشوم  

رود. کارهوایی  دیدم که روز به روز سطح فهوم و درک او بواالتر موی   می

نمود ولی م  تقلید می  کرد که احتماالً در نظر کسان دیگر تنها یکمی

هوش او بودند. بورای  دانستم که آن کارها ناشی از شعور و به خوبی می
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تراشید که ی غذایش را با دندان ننان میهای باقی ماندهمثال استخوان

هرفتند. شکلی مانند حرو  الفبوا! اموا   یک شکل مخصوصی به خود می

مد و آن حرو  را در آشناخته شده نبود. سپس میالفبایی که برای م  

ساخت و مورا  کلمه و جمله میهویی داد و با آنها کنار همدیگر قرار می

به زبان دیگری، منظور و پیامی را به مو    ستخواکرد. انگار مینگاه می

قراری شروع شد. حتّی حاال ای بیقل نماید. بیماریش بیشتر با هونهمنت

حالوت او سوراغ نودارم    ی مطمئ  و مشخّصی برای آن تغییر هم نظریه

های او شروع شدند خوب به خاطر دارم. قراریولی صبح روزی را که بی

به عکس روزهای قبل، یک صبح آرام و بوی سور و صودا بوود. وقتوی از      

هوای  صوبح  به عکوس  "سپید"خواب برخاستم، تعجّب کردم که نطور 

دیگر ساکت است. به داخل هال آمدم. ناههان در نهایت شوگفتی دیودم   

کنود.  ی روی دیووار نگواه موی   ه از روی کاناپه دارد خودش را در آینهک

برجای ماندم. برای مدّتی به او خیره شدم. هرهز ندیده بودم که اینگونه 

در آینه نگاه کند. نند بار او را صدا زدم. ولوی اهمیّتوی نوداد. مشوغول     

آماده کردن صبحانه بودم که صودای پوارس او بلنود شود ودیگور از آن      

هرفوت. آن  لحظه به بعد آرام و قرار از او سلب شد. در یک جا آرام نمی

هوا رفتوار   سگ دیگر آن قبلی نبود. حتّی نسبت به م  نیز مانند غریبوه 

نمود. توهویی اعتموادش را  د و از جانب م  نیز احساس خطر میکرمی

به همه نیز و همه کس از دست داده بود. نند بوار تعقیوبش کوردم و    
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کرد و از خوود صودا   های اطرا  باغ طوری پارس میدر دشتدیدم که 

زند. ولی هنگامی که آنهوا  های دیگر را صدا میدارد سگانگار دادکه می

شود و بوه طور     آمدند، خشمگینانه با آنها روبرو موی نیز به طر  او می

کرد. راه حلّوی بورای ایو  وضوعیت عجیوب او نداشوتم. از       خانه فرار می

 های او کمتوری  توأثیری  ستم. ولی داروها و درمانکمک خوا دامپزشک

هشتم. از نظر ازاشتند. او را نند جای دیگر هم بردم. اما دست خالی بند

رفت تا اینکه سورانجام در یوک   ی نیز روز به روز بیشتر تحلیل میجسم

شامگاه در داخل باغ آخری  صدایش نیز خاموش شود و بورای همیشوه    

ی در کارهاه بوودم و داشوتم مجسّومه    هایش رابست. م  آن موقعمنش

صدایی  "سپید"کردم. وقتی احساس کردم که از یک انسان را تمام می

بیرون آمدم و با جسم بی جوان او مواجوه شودم. بوا      رسدمیبه هوشم ن

بودنود.. آن شوب   حالت عجیبی به پشت افتاده بوود و پاهوایش در هووا    

غیور قابول   ولی به طرز  ای از باغ خاک کردم. ولی..را در هوشه "سپید"

نمرده و در خانه است.  "سپید"کردم که توضیحی همچنان احساس می

ای نامعلوم با م  است و حتّوی هواهی اوقوات    کردم به هونهاحساس می

 شنوم!هایش را هم میصدای پارس

یک سال پس از ای  رویداد، یعنوی هموان شوبی کوه داشوتم از آن      

ی یک انسوان  تمام کردن مجسّمهکردم و هفتم که مشغول صحبت می

بارید و صدای ها می آمد. باران نیز میصدای پارس سگبودم؛ از بیرون 
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شود.  ها آمیخته میصدای رعد و بر  با صدای پارس سگ باران و هاهی

آید. ولی با بلندتر شدن سور  ان کردم صدایشان از بیرون باغ میابتدا هم

انود. بوا   تردید وارد بواغ شوده  بی و صدا و پارس آنها، برایم معلوم شد که

به طر  باغ دویدم. صدای پوارس   ای برداشتم وعجله بلند شدم و ترکه

ل کرده بودم. نندی  برابر را نا "سپید"آمد که ها از آن طرفی میسگ

ها کردم. نوراغ  دور شروع به تهدید و ترساندن سگ تر شدم! ازعصبانی

ها را بببینم آن توانستم سگ بود و در روشنایی بر  آن طر  باغ روش 

بودند. ننان که هوویی کسوی بوه مو       "سپید"که مشغول کندن هور 

توهی  بزرهی کرده باشد؛ دیگور حوال خوودم را نفهمیودم و ننوان بور       

سرشان نعره زدم که هرکدام به طرفی فرار کردند و از باغ بیرون رفتند. 

ودند نتوانسته ب به کنار هور رسیدم. خوب شد که به موقع رسیده بودم و

هایی را که بیرون ریخته بودند دوباره بر به الشه دست پیدا کنند. خاک

روی هور ریختم و به کارهاه برهشتم. آن شب دیگر خبری از آنها نشود.  

هوا را فوراری     تکرار شد و بار دیگر رفتم و سگشب بعد نیز همان اتّفا

دیر خبردار شدم دادم و نگذاشتم که به هدفشان برسند. ولی شب سوم 

و به همی  دلیل هنگامی که با عجله خودم را به نزدیک آنهوا رسواندم؛   

هوا بوا دیودن مو  پوا بوه فورار        ها را بیرون آورده بودند. سوگ استخوان

هوا را  بیرون پریدند. خم شدم تا اسوتخوان هذاشتند و از روی حصار باغ 

تورس   جمع کنم که ناههان بر جای خود خشکم زد! در نهایت شگفتی،
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سوتخوان سوگ، بلکوه اسوکلت و     ها نه او ناباوری دیدم که آن استخوان

برجوای مانودم..    نزدیک بود دیوانوه شووم..   های انسان هستند!!استخوان

بوود!   "سپید"نجا هور نگاهی به اطرا  هور انداختم.. نه.. خودش بود.. آ

ها را جمع کوردم و بوا عجلوه در هوور     ها و دیگر استخوانجمجمه، دنده

خواسوتم  رویشان ریختم. در آن لحظوه فقوط موی   ها را انداختم و خاک

زودتر به خانه برهردم و فکر کردن را بوه بعود موکوول کونم. بوه خانوه       

اندیشویدم؛ کمتور   دانستم. هرنه بیشتر میبازهشتم. حال خودم را نمی

هرفتم. مگر آنجا هور سوگ مو  نبوود؟! نتوانسوتم جلووی      ای مینتیجه

در اطورا  آن توا   و رفوتم  به سراغ هوور  و  بیل برداشتمخودم را بگیرم. 

های شب، نندی  جای دیگر را کندم. اما نیزی نیافتم. حتّی برای نیمه

را بیورون  هوا  را کنودم و اسوتخوان   "سوپید "اطمینان یک بار دیگر هور 

هوای یوک   اشتباه نکرده بوودم.. آنهوا اسوتخوان    آوردم و نگاه کردم. نه..!

آشوفته و  افکارم تماماً  ها و بقایای دیگر..جمجمه و دندهان بودند: با انس

کجوا هسوتند؟! آیوا آن     "سوپید "هوای  مغشوش بودند. پوس اسوتخوان  

نیوزی  هوای او بودنود؟!! نطوور ننوی      های انسان، اسوتخوان استخوان

ها مغز و ذه  مرا انباشته بودند. قورار  ممک  است؟! تا صبح ای  پرسش

   موضوع را مانند یک راز نزد خودفتم ایاز دست داده بودم. تصمیم هر

 نگهدارم تا شاید توضیحی برای آن بیابم. از آن بیم داشتم که اهر آن را

ی پلیسی شده و به دردسر بیفتم. ای  برمال نمایم؛ تبدیل به یک مسئله
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ی آن با هی  کس حرفی نزدم. از آن شب به بعود جریوان   بود که درباره

ت و تماماً حوول ایو  موضووع دور    آرام نداشافکارم برای یک لحظه نیز 

دادم و زد. حتّی سراسر زندهیم را مورد بازنگری و بررسوی قورار موی   می

هرفتم. آخر اهر ایو  موضووع را بوا    ای نمیکردم اما هی  نتیجهمرور می

کند؟ نه بگویم؟ بگوویم سوگم   مردم در میان بگذارم نه کسی باور می

 پس از هذشوت یوک سوال در هوورش     مرد و او را در هور هذاشتم حاال

تبدیل به آدم شده است؟!! آیا م  خودم هم باور داشتم؟! آیا اهر ننی  

کردم؟! با مشوکل بسویار   ؛ باور میکردندمینیزی را برای خودم تعریف 

را نگواه   "سوپید "ی رفتم و مجسّومه بزرهی مواجه شده بودم. به باغ می

شونیدم.  را در هوشم موی ها صدای پارس کردنش کردم. بع ی وقتمی

شونوم. یوا   کردم صودای پاهوایش را موی   حتّی هاهی اوقات احساس می

بینم. به تدریج آن احساس بیشتر اش را بر روی دیوارهای خانه میسایه

ی هوشوه و  در خود هرفت. صدای پارسوش از هموه   های زندهیم راوقت

و سوقف خانوه در    هوا اش هم بر روی دیوارآمد و سایهکنارهای خانه می

اسوت اموا    "سوپید "ی دانستم کوه آن سوایه، سوایه   آمد و رفت بود. می

کردم؛ واقعی بودند یا را که تجربه می یکه آیا آن نیزهایمطمئ  نبودم 

ی قودرت تخیّول خوودم؟ بورای رسویدن بوه جوواب ایو          صرفاً نتیجوه 

م آمود هویم. آزمایشاتی زدم. نگونه؟! حاال می ها، دست به انجامپرسش

صوت بر روی کاست، ضوبط  ی دستگاه ضبطو صدای پارس را به وسیله
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ها عکس هرفتم. بوه عکوس انتظواری کوه     کردم و با دوربی  نیز از سایه

ها ضبط شده بودند و ای  بدان معنوا بوود   داشتم؛ هم صداها و هم سایه

که آن نیزها نه تنها خیالی نبودند؛ بلکه کامالً هم واقعی بودند! از اینی 

توانستم ودی خیالم آسوده شد. آیا حاال میدیوانه نشده بودم؛ تا حد که

عادی نزد افراد دیگر ها را هم به عنوان یک رویداد غیرماجرای استخوان

بور هرهونوه   مطرح کنم؟! آیا مدرک کوافی بورای دفواع از خوودم در برا    

اهرنه کامالً مطمئ  نبوودم، ولوی یکوی از     سوءظنّی در دست داشتم..؟

تصمیم هرفتم که روز بعد نزد پلیس محلّی رفته و موضوع را بوا  ها شب

که در بستر دراز کشویده بوودم و   آنها در میان بگذارم. آن شب هنگامی 

دم که بایود  ای غیر قابل توضیح احساس کرخواستم بخوابم؛ به هونهمی

سازی بزنم. ننان که هویی موجوودی در آنجوا   سری به کارهاه مجسّمه

م  نیاز داشوت. ابتودا کوشویدم در برابور ایو  احسواس       بود و به کمک 

مقاومت کنم ولی سرانجام بلند شدم و به آرامی به طر  کارهواه رفوتم.   

 انبوار ای از باغ قرار داشوت. در یوک   ارهاه در یک اتا  تنها و در هوشهک

هوای  هوا و نووب  نوبی نیز که آن هم نسبیده بوه کارهواه بوود؛ کهنوده    

کوردم؛ قورار   هوا از آنهوا اسوتفاده موی    جسّمهخت  ممختلفی که برای سا

رفتم؛ یکّه خوردم! صودای  ها میکهنده انبارداشتند. هنگامی که به طر  

ای همراه داشتم. وارد ی یک توله سگ به هوشم رسید. نراغ قوّهآهسته

. در همی  حی  درسوت بوه   کلبه شدم. به هوشه کنارها نگاهی انداختم
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داشوتم؛ تولوه سوگ کوونکی دیودم کوه       ای که انتظارش را همان هونه

نالید. به او نزدیک شدم. برایم جای هی  تردیدی نماند که آن تولوه  می

او را بوه   ،هوا پویش  است. درست هموانطور کوه سوال   "سپید"سگ خود 

یافتوه بوودم.    انبارصورت توله سگ کونکی در شب مشابهی، در همان 

. ولی به طرز شد. خم شدم تا بلندش کنمهویی هذشته داشت تکرار می

عجیبی سنگی  بود. هویی به زمی  نسبیده بود. هرنوه توالش کوردم؛    

هایم داشتند کردم. نشمای نداشت. احساس خستگی بسیاری میفایده

هوا و پاهوایم   توانستم آنها را باز نگه دارم. دستشدند و نمیسنگی  می

اب سونگینی فورو   شودند. هوویی داشوتم بوه خوو     زورتر موی زور و کمکم

های آخر احسواس  رفتم. فقط در ثانیهحال میداشتم از کمکمرفتم. می

ود و با حالت عجیبی با م  یکی شکردم که آن توله سگ دارد ذوب می

کنود. هور نوه سوعی کوردم      هایم آمیختگی پیدا موی شود و با دستمی

 هایم را نبندم، نتوانستم و دیگر نیزی نفهمیدم... نشم

د. در بسترم دراز کشیده بودم. بوه یواد   از خواب پریدم. صبح شده بو

اتّفا  دیشب افتادم. متحیّر بودم. آیا فقط یک رؤیا بود؟! آیا بوه راسوتی   

پیودا   انبوار نووب  را مانند یک توله سگ یک بار دیگور در آن   "سپید"

ی قدیمی را تجربوه کورده   ودم یا فقط احساس تکرار یک خاطرهکرده ب

ه آیوا اهور آن رویوداد دیشوب فقوط      بودم؟ به ناهاه به ای  اندیشیدم کو 

احساس تکرار یک خاطره بوده است؛ ذوب شدن عجیوب تولوه سوگ و    
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؟ هی  به یواد نداشوتم   ..ش با م  نیز بخشی از آن خاطره بوداآمیختگی

پیودا کوردم؛ ننوی      انبوار را در آن  "سوپید "که آیا آن هنگامی نیز که 

شوب حواوی درس و   ی دیای برایم روی داد یا خیر. آیا آن تجربهتجربه

دانم.. ولی در هر ؟ نمی..فهمیدمبایست آن را میپیام خاصّی بود که می

حال مایل بودم که آن تجربه را بیشتر همچون رؤیایی به یاد بیواورم توا   

یک نیز واقعی. آن روز تصمیم هرفته بودم پیش پلیس رفته و موضوع 

ی ای  کار را حوصلهال و را با آنها در میان بگذارم ولی احساس کردم ح

ها را . کماکان مانند قبل صداها و سایهندارم. نند روز دیگر هم هذشت

در  کوردم بوه طورز مرمووزی    کردم. همچنی  احسواس موی  احساس می

دانسوتم نوه تغییراتوی. توا     دهد. اما نموی اطرافم دارد تغییراتی روی می

دن اینکه یک روز صبح از خواب برخاستم و تصمیم هورفتم بورای خریو   

مقداری آذوقه و مواد خوراکی، سوری بوه داخول شوهر بوزنم. از در بواغ       

ها رسیدم؛ حوس عجیبوی   ها و کونهبیرون رفتم. وقتی به نزدیکی خانه

عبوور  وجودم را در بر هرفت. توهویی بوار اوّلوی اسوت کوه از آن مسویر      

هوا و  کوردم آن خانوه  نموودم. هموان موی   کنم. احساس بیگانگی موی می

و البتوه   تور هوا قودیمی  تر و محلّوه ها مرتفعاند. خانهکرده محلّات، تغییر

آمدند. افراد ظاهراً آشونایی را  از قبل به نظر می جزئیات بیشتری دارای

پرسوی مختصوری   دیدم و در همان حال با آنها سالم و احوالاز دور می

کنند. کردم که آنها نیز با حالت متعجّبی مرا نگاه میکردم. حس میمی
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هایشان را به اما هویی نهره شدمزیاد در آنها دقیق نمیاهرنه   ولی م

ولی بوه هور   نرا.  دانمنمی .دیدمتر و با وضوح بیشتری میای دقیقهونه

مند به آمیختگی با مردم و شناخت  هنیز مانند همیشه عالق حال اکنون

آنها نبودم. از خیابانی هذشتم. به بازار شهر رسویدم. شولوغ بوود. موردم     

ههوان احسواس کوردم کوه صودای پوارس       زیادی در آمد و شد بودند. نا

شنوم. مشغول خرید بودم که هایم میها را حتّی حاال هم در هوشسگ

در نهایت شگفتی و ترس پی بردم به اینکه آن صداهای پارس ماننودی  

شنوم؛ به واقع صدای آن مردمی است که در رفوت  هایم میکه در هوش

رسید آنها بود که همچون صدای پارس به هوش میو آمد بودند! صدای 

و م  همان کرده بودم که آن صداهای همیشگی هستند. بایود اعتورا    

کنم که ای  را نیز فراموش کرده بودم که صداهای پارس داخول خانوه،   

انوود کووه همیشووه و همووه جووا داهایی واقعووی بوووده و خیووالی نبووودهصوو

ناکی بوود. یکوی دو بوار    شوف وحشوت  شان را در مغزم بشنوم. کاانعکاس

آمود  هایم را با انگشت هرفتم و در همان حال دیگر صودایی نموی  هوش

 کردن ها، بار دیگر آن صداهای وحشتناک پارسولی با برداشت  انگشت

نکشید که از بازار بیورون آمودم و از هموان     یطول نندانشنیدم. را می

ه نووعی بیمواری   جایی که آمده بودم به طر  منزل به راه افتادم. آیا بو 

دنار شده بودم؟! متعاقب ای  پرسش به سرم زد که خوودم را بوه یوک    

پزشک متخصّص هوش نشان دهم. تابلوهای دو طور  خیابوان را نگواه    

www.takbook.com



 

61 

 

کردم. در سوی دیگر، تابلویی توجّه مورا بوه خوود جلوب کورد. روی آن      

 نوشته شده بود: 

 « های هوش، حلق و بینیپزشک متخصّص در درمان بیماری» 

س یک سگ هم بر از خیابان هذشتم و به نزدیک مطب رسیدم. عک

شد. با خود هفتم احتمواالً ایو  مطوب، مطوب یوک      روی تابلو دیده می

 ای بوه ایو  موضووع   ولی نرا بر روی تابلو هوی  اشواره   دامپزشک است.

م   هنگوا یاها باال رفتم. در از در کونکی وارد شدم و از پلّه نشده بود؟!

در  زن و مرد جوانی از کنار م  هذشتند و پایی  رفتند. زن توله سوگی 

ی اول شودم کوه   ی عجیبی بود. وارد طبقهبغل هرفته بود. برایم منظره

یی مطب پزشک در آنجا قرار داشت. دیدم که نند نفر دیگر هم به تنها

موردّد   اند. درنگ کوتاهی کوردم. راه با توله سگی به انتظار نشستهیا هم

نوبوت   هذراندم. سپس به آن خانمی کهاز نظر را بودم و با تعجّب مردم 

 داد نزدیک شده و آهسته پرسیدم:ویزیت می

 .؟!بیندها را هم میببخشید.. آیا دکتر آدم -

ام نوون  ی نگاه منشی فهمیدم که سؤال عجیبوی پرسویده  از طریقه

 هفت: بعد از کمی مکث با حالتی نسبتاً عصبی جواب داد و

 ه باشید..!بله.. فقط اهر صبر داشت -
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و ای نشستم ولی همچنان با تردیود  م  هم نوبت هرفته و در هوشه

. افکوارم آشوفته بودنود. وقووع     هذرانودم از نظور موی  دلی حاضوران را  دو

آنهوا  ؟ آیوا  ..کردم. آیا آن مردم نیز ننی  بودنود رویدادی را احساس می

از ظاهرشوان کوه ننوی  نیوزی را      نیز همان احسواس مورا داشوتند.؟   

کردم. با حالتی آرام و معمولی نشسته و هر کدام به فکری استنباط نمی

خواندند. د روزنامه و مجلّه میفرو رفته بودند. یکی دو نفرشان هم داشتن

ای را برداشتم و ور  زدم. پر بود از تصاویر سگ. ننودی   م  هم مجلّه

ی  جوای  ی که توا آن لحظوه در هو   ی سگ داشت. موضوعاتمقاله درباره

ی مودارس  ها، دربواره سواری سگی ماشی بودم: درباره نخواندهدیگری 

ی موضووعی  ها و...! مشغول مطالعوه ی بازی و لباس سگها، دربارهسگ

بودم که یک دفعه کسی مجلّه را از دستم قاپید. سورم را بلنود کوردم و    

هرفت و به طور  زن و   دیدم که یک توله سگ سیاه، مجلّه را به دهان

مردی فرار کرد و خودش را در آغووش زن انوداخت.. اوقواتم تلو  شود.      

خواهی کنند. مرد بلند شد و به طر  منتظر بودم که زن و مرد معذرت

ای که م  به سختی توانستم بفهمم، عذرخواهی کرد م  آمد و با لهجه

ی در نهوره  ی  باری بوود کوه از نزدیوک   و مجلّه را پس داد. آن روز اوّل

ی مرد غیر عوادی بوه نظورم    شدم. با شگفتی تمام نهرهکسی دقیق می

هایش بیشتر از حدّ معمول است. ی بی  نشمآمد. احساس کردم فاصله

هوایش نیوز درازتور از حالوت     اش بیش از اندازه جلو آمده و هووش نانه
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انود! وقتوی هوم کوه     باشند و با حالت عجیبوی آویوزان شوده   طبیعی می

شونیدم! وقوت راه   کرد؛ صداهای دیگری را نیز از هلویش مییصحبت م

کورد. در یوک   و مانند پیرمردی هوژ پشت حرکت موی رفت  قوز داشت 

لحظه متوجّه شدم که تمام آنهایی نیز که آنجوا نشسوته بودنود؛ وضوع     

مشابهی داشتند. ترسی عمیق در وجودم دوید. آیا پزشک نیز مانند آنها 

کوردم در  او هم مانند آنها بود. احسواس موی   دم.بود؟! به منشی نگاه کر

خواب سنگینی هستم. خوابی عجیب که خود از آن آهاهی داشوتم. آیوا   

شدم نوه  اهر ننی  بود ولی هرهز بیدار نمی به راستی در خواب بودم؟

ورم و تحمّول  توانستم آن تجربه را طاقت بیوا نگونه می .؟!کردمباید می

شودم دیگور نوه تفواوتی بوا      هرهز بیدار نمیبود ولی اهر خواب  نمایم؟

بایست در خواب هم به زندهی ادامه دهم؟ اهور  واقعیّت داشت؟ آیا نمی

البتوه   هذشت؟ای  خواب وحشتناک نگونه میزندهیم در  ؛اینگونه بود

بایست آن را نیوز موورد آزموون    ی دیگری مانده بود که میهنوز فرضیّه

زوفرنی اسوکی ه بیماری نادری همچوون  دادم. اینکه شاید مبتال بقرار می

کنود صوداهایی   ای کوه آدم احسواس موی   شده باشم. یعنی آن بیمواری 

بینود کوه   وند یوا نیزهوایی موی   شون شنود که مردم  دیگر آنها را نمیمی

 !هویند دیوانگیبینند. خالصه آن حالتی که مردم به آن میدیگران نمی

بود نگونه توانسته بودم بوا  طور  ولی آیا م  دیوانه شده بودم؟! اهر ای 

حواال هوم کوه نوزد      بط کنم؟ضبط و دوربی ، آن صداها و تصاویر را ض
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توانسوت ماننود سوندی مبنوی بور      رفوتم و تشوخیص او موی   پزشک می

تندرستی یا بیماری م  در نظر هرفته شود. غر  افکارم بودم که منشی 

ه پزشوک  اسم مرا خواند. بلند شدم و وارد اتا  پزشک شدم. تا نشمم ب

افتاد صد نندان نگران و پریشان شدم. شکل و قامت پزشک داشت بوه  

هرفوت!  طور کامل فرم و هیکل یک سگ درشت و سفید را به خود موی 

رسوید.  زد، فقط صدای پارس به هوشم موی هنگامی که با م  حر  می

را بگیرم و تا حدّ امکان  امخندهدر کنار میزش نشستم. کوشیدم جلوی 

هوای خانوه و   ی صداها و سایهمعمولی خودم را حفظ کنم. درباره حالت

ای کوه در آن بوودم؛ بورایش توضویح     ی خار  العواده مجموعاً آن تجربه

های حر دیدم که یک سگ پشمالو به عنوان پزشک به دادم. وقتی می

آمود! بوه هموی     ام موی دهد؛ خندهم  هوش کرده و سرش را تکان می

انیت پارس کرد! آخر سر دیگور نتوانسوتم بویش از    دلیل نند بار با عصب

ای بلند شدم و با عجله آن  جلوی خودم را بگیرم و بدون هی  مالحظه

بیرون آمدم. به خیابان که رسیدم، هویی وارد دنیای دیگری شده بودم. 

رفتنود.  روهوا راه موی  هوا بودنود کوه در پیواده    به جای انسان، فقط سگ

دویدن کردم. صدای زرد، بور و... شروع به های سفید، سیاه، قرمز، سگ

ایستادم و هایی میکرد. وقتها داشت مرا دیوانه میپارس و غرّش سگ

کردم توا شواید انسوانی را ببیونم ولوی آنهوایی را کوه        اطرا  را نگاه می

ای از سوگ و  سگ کاملی شده بودند و یا آمیختوه  دیدم؛ یا تبدیل بهمی

www.takbook.com



 

65 

 

کوردم هوی    تر ای  بود که احساس میاکتر و هولنانسان بودند. عجیب

شدهی نگران و ناراحت نیستند. ز آنها از آن اتّفا  وحشتناک مس کدام ا

ناههان به ای  فکر افتادم که آیا خود م  نیز ننان بالیی به سرم آمده؟! 

خواستم ام؟! سرعت دویدنم را افزودم. مییز تبدیل به سگ شدهآیا م  ن

در آینه ببیونم. دسوت بوه     خانه برسم و خودم راتری  زمان به در کوتاه

ها و پاهایم نیز کردم. دستکشیدم ولی تغییری را حس نمیصورتم می

هوای اطورا    ها که به سگپاهای یک انسان بودند. بع ی وقت دست و

در جواب م  نیز  کردندمیشدند و پارس کردم؛ عصبانی میبرخورد می

 هفتم:زدم و به همانم میفریاد می

سوگ   شوما تبودیل بوه    .؟!دانید نه اتّفاقی برایتان افتواده هی  می -

 !..! شما انسان نیسوتید سوگ هسوتید   ..ایدتبدیل به سگ شده اید..!شده

 ! سگ..

کنند. هر طوور کوه   هایی دارند مرا تعقیب میکردم سگاحساس می

ل بود سرانجام به خانه رسیدم. خودم را به سرعت به هال رساندم و مقاب

ی باالی کاناپه رفتم. برای مدّتی در تصویر خودم خیره شدم. خودم آینه

را مانند همیشه دیدم. بدون هی  تفاوتی غیر از اینکه بسیار آشوفته بوه   

در  ی نجوا مانندی شونیدم کوه  آمدم. ناههان یک صدای آهستهنظر می

غار شد. تو هویی یک نفر داشت در یک تمام خانه پژواک آن شنیده می
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ها را جستجو نمودم؛ ولی هرنه هشتم و اتا  کرد.نجوا میا تاالر خالی ی

  هفت: رسید که می. فقط صدا همچنان به هوش مینیافتم نیزی

 تو تنهایی!.. تو تنهایی!..   -

ی نوداد. صودا   هرنه فریاد زدم و پرسیدم که تو کی هسوتی؟! جوواب  

نوون   هرفتوه بوود  ها را همچنان ادامه داشت و هویی جای پارس کردن

را هنوز بر  "یدسپ"ی آمد. ولی سایهدیگر صدای پارس کردن سگ نمی

همچنوان در  « تو تنهایی.. تو تنهوایی »  دیدم. عبارتدیوارهای خانه می

انداز بود و هنوز هم هسوت حتّوی وقتوی هوم کوه بوه بواغ        هوشم طنی 

از  شنیدم. به تودریج طواقتم تموام شود. آرام و قورار     رفتم؛ آن را میمی

ای آرام بگیرم و استراحت کنم. مدام آن توانستم لحظهدست دادم. نمی

هرفتم و یوا در آنهوا   هایم را میشد. هرنه هوشصدا در مغزم تکرار می

کردم افتادم. احساس میهذاشتم؛ تأثیری نداشت. به فریاد زدن پنبه می

سانند. خواهند به م  زیان برتمام آن نیزهایی که در اطرافم بودند؛ می

اعتمادم به همه نیز از بی  رفت. آیا به راستی م  تنها بودم؟. نند بوار  

به طر  بیرون باغ دویدم و با تمام قدرتی که داشتم؛ مردم را صدا زدم. 

آیند؛ به نانار به های سگ به سوی م  میدیدم که دستهولی وقتی می

بواقی  هریختم. دیگر برای م  مرزی بی  سوگ و انسوان   سوی خانه می

ای نداشتم. دوست داشتم که ای  ماجرا خوابی باشد که نمانده بود. ناره
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یکباره از ای  خواب بپرم. اما اهر هم خواب بود کماکان اداموه داشوت و   

پرسوم بوه   م. از خوودم موی  اهنوز هم که هنوز است بیودار نشوده   دارد و

ت راستی اهر هم خواب باشد؛ نه فرقی با حقیقوت دارد؟ حقیقتواً تفواو   

خواب و واقعیّت در نیست؟ آه که نقدر ناراحت کننده است که اسویر  

دانوی  نگونه خودت را بیودار نموایی.. نموی   دانی خوابی شده باشی. نمی

داند ! احساس یک زندانی را داری که نمی..نگونه خودت را تکان بدهی

هوویم  اندیشم و با خود میدیوارهای زندانش کدامند و کجا هستند.. می

ا به امید بیدار شدنی نامعلوم، همچنان بنشینم و ایو  وضوعیت را   که آی

ای کوه در آنوم؛   ام و ایو  زنودهی  بودن  تجربه "رؤیا"تحمّل کنم؟! آیا از 

اهر نه نه کنم؟ م  که در ای  شهر غیر از سگ موجود  اطمینان دارم؟

نویسوم ولوی بوه    توانم بکنم؟ ای  سطور را موی بینم؛ نه میدیگری نمی

نیز اطمینان ندارم. حتّی به وجود کلماتم اطمینان ندارم! آیوا بوه   هی  

شوند یا خیر؟! آیوا حقیقتواً آن   راستی ای  لغات بر روی کاغذ نوشته می

یوز دیگوری   شود یا دسوتم ن نیزی که در ذه  دارم بر کاغذ جاری می

روزی خواهود آمود کوه کسوی ایو       نویسد و م  خبور نودارم؟! آیوا    می

دانوم.. اهور هوم کسوی بوود آیوا آن را درک       نمی واند؟های مرا بخنوشته

ای کاش اینقدر عاشق تنهوایی   .؟!خواهد کرد؟ آیا زبانم را خواهد فهمید

نبودم و اکنون خواهر کونکم پیشم بوود.. شواید انودک امیودی مانوده      
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 .؟!زنگ در را زدند.. آیا ممک  است انسانی باشد مانند خوودم  !.باشد.. آه

 تنهایی به درآمده باشم؟.. بروم ببینم نه کسی است..آیا امکان دارد از 

د؛ یک کنم! کسی که زنگ در را زنه.. نه.. تنهاتر از آنم که همان می

هوا هوم بوه جوای     حاال دیگر سگ او سگ بود سگ!! سگ بود نه انسان!!

ی ابر روی دو پ زنند!!ار وارد خانه شوند؛ زنگ در را میاینکه از روی دیو

!! خواست داخل هم بشوود می د و زنگ در را زده بود!!ستاده بوعقبش ای

  اتومبیل هم داشت!! عجب حکایتی است!

وشوت  ایو  سرهذشوت    نه باید بکنم؟! از دیشب تا حواال مشوغول ن  

آیوا او هوم...؟!    ونه است؟دانستم خواهر کونکم نگهستم. ای کاش می

بخوواهم  کم ای  نوشته را برایش بفرستم و از او توانستم دستکاش می

رجایش نیست.. اهور او  ای از خودش را برایم بفرستد! عقلم سعکس تازه

ی مرا بخواند؛ دیگر نه نیوازی بوه عکوس اسوت؟! ولوی اهور       بتواند نامه

ایو    آه..! .؟!ای بفرستم؛ نطور ای  کار را انجام دهمبخواهم برای او نامه

تم؟! نرا؟! نرا تنها هس دا دست بردارم نیست.. تو تنهایی! تو تنهایی!ص

آخوری  امیودم بوه خوواهرم اسوت..       دانوم کوه  به نه هناهی؟! خوب می

شدهی برکنار مانده باشد.. ولی.. ی ما از ای  مس هویم شاید خانوادهمی

اهر او هم تغییر کرده باشد.. دیگر هوی  دلیلوی بورای زنودهی نخوواهم      

دوشونبه  وز .. حاال یادم آمد که امررسدمیداشت.. غروب هم دارد از راه 

نکند آن سگی که صبح آمده بود پشت  ها.. وای!بود.. روز بردن مجسّمه
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اهر اینطور بوده باشد دیگر در را به  ها بوده باشد؟!!در، مشتری مجسّمه

ی آنهوا سوگ   همه .؟!کدام کس .؟!روی هی  کس باز نخواهم کرد.. کس

صودایم   کند وام، هلویم درد میکه فریاد زدههم از بس  هستند.. سگ..!

نه کسی هسوت کوه بوه دادم     .؟!هرفته است.. اصالً نرا باید فریاد بزنم

 .؟!برسد

شوود  . یک شب بارانی.. نند روزی هم میبارد.باز هم دارد باران می

 ی عجیب جرئت ندارم..ام.. بعد از آن تجربهکه به کارهاه نرفته

ام و حواال در  ر  قطع شده است.. شومعی روشو  کورده   شب آمد.. ب

ام نیوز بور   سایه نامه هستم..!لوی یک شمع مشغول نوشت  ای  عجیبج

ی بزرب.. ممکو  اسوت تنهوا نیوزی     روی دیوار افتاده است.. یک سایه

نیز دیگوری هوم مانوده     غیر از خودم به انسان شبیه است! نه!باشد که 

نده است.. امروز نند هنوز صدا ما ی باالی کاناپه!است.. تصویرم در آینه

نیزی را که هم اکنون  دانمنمی را دیدم... وای! "سپید"ی سایهبار هم 

هوایی اسوت کوه    بینم واقعیت دارد یا نه.. احتماالً تأثیر آن سایهدارم می

افتواده،   سمت راسوتم ام که بر روی دیوار شان.. سایهابینمشب و روز می

درست ماننود   شود! یک سگ بزرب!ی یک سگ میدارد شبیه به سایه

ام، ولوی دیگور مطموئ     .. اول فکر کردم خیاالتی شوده "پیدس" یسایه

کند.. آری.. ام.. البته دیگر دیدن هی  نیز عجیبی، مرا متعجّب نمیشده

ی سوگ شوده و مو  دیگور تعجّوب      ام نیز تبودیل بوه سوایه   حتّی سایه
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سوگ! شواید بهتور     کنم! دور نیست که خودم نیز سگ بشوم! سگ!نمی

 نامه بگذارم!سگباشد اسم ای  نوشته را 

شونوم.. توهوویی   هوا را موی  باز هم مانند آن شب صدای پارس سوگ 

انود.. آیوا بواز هوم     هرنه سگ در دنیاست جلوی حصار باغ جموع شوده  

 دهم.. روم و فراریشان میمی .؟!اند نبش قبر بکنندآمده

 *** 

هفت. بع ی آخر سر هم هرکس طبق فکر و نظر خودش نیزی می

انود! بع وی   تیمارستان مرده است ولی خبر را اعالم نکردههفتند در می

ندید  اما دیگر کسی او را دیگر هفتند همان شب از تیمارستان فرار کرد

دنود  داشتند. کسانی هم بوی دیگری نیز مانند م ، نظر خاصّی نو دسته

و هم آن را بوازه خووا ی عجیبی داشتند ولی م  در اینجا نموی که نظریه

 ی مواجرا را برایتوان  کنم بهتر آن است که اداموه میکنم نون احساس 

 تعریف کنم:

 ی او جمع شده بودند، پلیس و بع یآنهایی که آن شب جلوی خانه

هایش را ببندند و . با زحمت بسیاری توانستند دستاز مردم دیگر بودند

 زد که: در حالی که همچنان فریاد می

 دانید!شما سگ هستید! خودتان نمی -
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ی بیمارسووتان بیموواران روانووی او را سوووار اتووومبیلی کردنوود و روانووه

پزشکان و دیگر متخصّصان همصدا رأی به در هم ریختگی نمودند. روان

هوم   روانی او دادند و برای همیشه در تیمارستان بستری شود. در آنجوا  

کرد و حتّی بوه  میهای خودش را تکرار آرام و قرار نداشت. همان حر 

ی خودش هم اعتماد نداشت. خواهرش نیز که از وضعیت بورادرش  سایه

باخبر شده بود؛ از خارج بازهشت و به دیدنش رفت ولی او خوواهرش را  

ی خواهرش هم کاری از د که به وسیلههم مانند یک سگ دید و ای  بو

 پیش نرفت. پس از هفت روز، دیگر از سوخ  هفوت  هوم افتواده بوود و     

صدایش بیشتر به صدای پارس سگ شبیه شده بوود. و هوی  نیوزی را    

کرد. در هرفت و حمله میها یا صدای او فهمید. هاز میشد از حر نمی

روز هشتم، اعالم شد که شب قبل از تیمارستان فرار کرده است. خیلی 

از مردم از ترس جرئت نکردنود از خانوه خوارج شووند. پلویس فوورًا بوه        

رفت به آنجا رفتوه  اخت. تنها جایی که بیشتر همان میدجستجوی او پر

ی پلویس  اش به محاصرهی خودش بود. برای همی  هم خانهباشد؛ خانه

هووا را هشووتند ولووی غیوور از  درآموود. بع ووی وارد خانووه شوودند و اتووا  

هایش و نند عکس و نگاتیو سویاه و سووخته و یکوی دو کاسوت     نوشته

زی نیافتند. بع وی دیگور هوم در    صوت، نیخالی در کنار دستگاه ضبط

ای از باغ، نزدیوک تیور   باغ خانه به دنبالش هشتند که به ناهاه در هوشه

ی سگ سفیدی توجّه آنها را به خود جلب کورد. در  نراغ بر ، مجسّمه

www.takbook.com



 

72 

 

نزدیکی یک هور ظاهراً تازه کنده شده که هنوز با خاک پر نشوده بوود؛   

تور  شد. هنگامی که نزدیکی یک انسان دیده میها و جمجمهاستخوان

جان یک سگ پشمالوی سفید ی بیشدند؛ توانستند در داخل هور الشه

تواده بوود و پاهوایش در هووا     را ببینند که با حالت عجیبی بوه پشوت اف  

   بودند!
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 بیابان

 

شوم. تشونگی را بوه هور طریوق     باید کاری کرد. دارم هالک می 

؟ شوود کورد  موی  توانم ناره کونم ولوی بوا هرسونگی نوه     ممک  می

جای بیابوان  هایی در جایدر ناله هاشبهای متعدّدی که پالستیک

توانند نیاز مرا به آب توا  ام؛ میقرار داده و از آنها آب به دست آورده

شود لی در مورد هرسنگی ننی  کاری نمیحدودی برطر  سازند و

های م  بورای شوکار جوانوران بیابوانی بودون      انجام داد. تمام تالش

اند. اصوالً جانور دیگری غیر از عقرب و مار و هاهی نیوز  تیجه ماندهن

شوود. دسوتم را   دیوده نموی  آن هم خیلوی کوم   های سمی مولکمار

کنود،  دوزم. تا نشم کار میها نشم میسایبان کرده و به دوردست

آب و علوف هسوترده شوده و هموراه بوا آسومان صوا  و        بیابان بوی 

وجوود اسوت. بوه پشوت سور نگواه       ی مخورشید سوزان، تنها منظره

ای کنم. از محل نادر، مسافت نسبتاً زیادی را بدون هی  نتیجوه می

های بسویار  ام. شگفت آنکه هی  هیاه یا علفی نیز غیر از بوتهپیموده

های آنهوا  شود که بتوان از برب یا ریشهی خاردار دیده نمیپراکنده

مورا از پوای در    سد جوع نمود. هرسنگی و کمبود انرژی شدید دارد

م آنچنوان  کنتوانم تحمّل کنم. احساس میآورد. بیش از ای  نمیمی
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نم را راست و درست نگه دارم. توانم حتی هردام که نمیضعیف شده

لرزند. زانوانم دم به پاهایم میها و اند و دستهایم ضعیف شدهنشم

شوند و نیزی نمانده که نقش بور زموی  شووم. یکوی از     دم خم می

هوای خسوته و   حس شده است. صدایی جز صودای نفوس  اهایم بیپ

رونود؛  هوای ایو  بیابوان فورو موی     را کوه در شو   ام های آهستهقدم

خوواهم کموی دیگور    ها میشنوم. ولی.. ولی با تمام ای  دشوارینمی

راه بروم. شاید نیزی در ای  اطرا  باشد. شاید بتوانم غوذایی هیور   

ی م  برای زنده بدهم. ای  شاید تنها هزینهبیاورم. آری.. باید ادامه 

ی دیگوری بوه ذهونم    ماندن باشد. پس از سه روز هرسونگی، نواره  

کنم. نه نیزی دیوده  ایستم و به اطرا  نگاه می. باز هم میرسدمین

. معلووم  شود. تبر کونکی را که در دست داشتم بر زمی  افتواد نمی

کونم کوه   ر نگواه موی  شوم. به تبتر میاست که دارم ضعیف و ضعیف

قسمتی از آن در خاک و ش  فرو رفته است. زیر نور خورشوید نوه   

خورد؟ و آن را بردارم؟ به نه درد م  میزند. آیا خم شوم برقی می

نه شکاری هست و نه دفاعی. ولی.. شاید بهتر باشد نگهش دارم. تبر 

 زورش را به رخم کمکمدارم. تشنگی هم دارد را از روی زمی  برمی

 .هبدمزّهرم و  کشد. با خودم کمی آب دارم ولی فقط نند جرعه.می

ام را تکوان  ن تبخیور شوده باشود! قمقموه    البته شاید آن هم تا کنوو 

شونوم. پوس هنووز هسوت. هنووز      دهم. نه! هنوز صدایش را موی می
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توانم امیدوار باشم که از تشنگی نخواهم مرد. ولوی از هرسونگی   می

افتم. شواید بهتور   ندارم. باز هم به راه میطمینانی نه؟ هی  امید و ا

ازم توا تحمول   باشد ذهنم را از وضعیت دشواری که دارم منحر  س

تر باشد. ولی به نه نیز فکر کنم؟ آیوا اصوالً ممکو     آن برایم آسان

است که در ای  شرایط نیز دیگری بتواند ذهنم را بوه خوود جلوب    

پرواز فکر کونم. بوه   اندازم. نطور است به کند؟ نگاهی به آسمان می

روز هذشته آنقدر به هواپیما  نندهواپیما. آخ! باز هم به هواپیما.. در 

معنوایی شوده   کنم برایم نیوز بوی  ام که دیگر احساس میفکر کرده

را کوه   ایهای کمکیشد اهر هواپیمایی سیگنالاست. نه خوب می

 کورد. بواز هوم آرزویوی کوه     ام دریافت موی در ای  نند روز فرستاده

ام. شاید بهتر باشد که به بال  فکر کونم. بوال .. آری   هزاران بار کرده

نسوبد. مشوعل را کوه    بال ! پرواز با بال  خیلی بیشتر از هواپیما می

شود و به طر  باال حرکت کنند پر از هاز هلیوم سبک میروش  می

تر شوود و  کنند تا سبکهای ش  را از آن رها میکند. بعد کیسهمی

بخشووی! نوه هفووتم؟!  وج بگیورد. نووه پورواز جالووب و لوذّت   ابیشوتر  

نون در تمام جهان فقط یوک  دار است! نه.. نه.. اکبخش؟! خندهلذّت

ی غوذای کامول و   بخش باشود. یوک سوفره   تواند برایم لذّتنیز می

رنگی . مثالً برنج و هوشت و سبزی.. همراه با یک تنگ بلووری  آب  

تری  آرزو در نیافتنیم که ای  دستسرد و هوارا. به به! کامالً مطمئن
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تمام جهان است! اصالً معلوم نیست که نرا ذهونم بوه طور  بوال      

انود. هلوویم   هایم به طرز وحشتتناکی خشک شوده جلب شد.. آه! لب

اند. به تر از همیشههایم آهسته و آهستهسوزن سوزن شده است. هام

نموا  عت و قطبدانم. از وقتی نقشه و ساروم؟ خودم هم نمیکجا می

هوی  جهتوی اطمینوان نودارم. حتوی      را با هم هوم کوردم دیگور از    

انود. موثالً   یابی هم نندان کمکی به م  نکردههای دیگر جهتروش

توانود بوه مو  کموک     ابی به کمک ستارهان فقط در شب مییجهت

شووم. اصوالً   کند و در روز دوباره در تشخیص جهت دنار اشتباه می

انتها به نه درد م  در یک بیابان وسیع و بی یابیبدون نقشه، جهت

خورد؟ بدون نقشه، بدون آب و غذا و بدون هی  نووع تجهیوزات   می

دیگر.. در ننی  شرایطی هی  کس مدّت زیادی دوام نخواهود آورد.  

به زودی خواهم مُرد.. نوه موردن   هی  شانسی ندارم و پس م  هم 

بهتوری خوواهم    کوردم در شورایط  انگیزی است.. همیشه فکر میغم

اند.. مرد.. مثالً در تخت خواب و هنگامی که اطرافیان دورم را هرفته

ی تصاد  در یک نهار راه شلوغ آن هم در وسوط یوک   یا در نتیجه

شهر بزرب و پر از جمعیت. هر نه بود معلوم است که از موردن در  

ب.. البود ایو  هوم    و دور افتاده بسیار بهتر بوود. خو   یک بیابان پرت

سرنوشت م  بوده است که در یک بیابان از هرسنگی و تشنگی تلف 

پیش آمد: آیا  شوم.. کسی از سرنوشتش اطّالعی ندارد.. سؤالی برایم
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کنود؟ منظوورم ایو     ی مرب، نوع مرب فر  میبه راستی در لحظه

ی است کوه موثاًل جوان دادن بور اثور تصواد  بوا موردن در نتیجوه         

دام یک رنج بیشتری دارد؟ آیوا  هرسنگی و تشنگی متفاوت است؟ ک

تر است یا خفگی و طنواب دار؟ مو    مرب بر اثر اصابت هلوله راحت

یادم هست که همیشه در جوواب ایو  پرسوش، مورب بوا هلولوه را       

کنم ای  نوع مرب بسویار سوریع   ام. نون.. نون فکر میترجیح داده

اسوت کوه حتوی    افتد و درد کمتری دارد. به حدی سوریع  اتّفا  می

توان شنید. نون سورعت صووت از سورعت    ی هلوله را هم نمیصدا

شود کمتر است؛ پس تا صوت بوه  ای که در نزدیکی شلیک میهلوله

 های قربانی برسد، او خیلوی وقوت پویش دنیوا را تورک هفتوه      هوش

شود. هر ننود هنووز بوه سوختی     ! ق یه دارد برایم جالب می..است

ی  یا حتی یک لقمه نوان  ی رنگتوانم ذهنم را از تصوّر یک سفرهمی

خشک و یک لیوان آب سرد منحر  سازم.. هنوز دارم به آهسوتگی  

روم.. نطور است کمی هم به غر  شدن در دریوا فکور کونم.    راه می

خوب.. شاید دریا از ای  لحاظ کوه آب دارد در شورایط کنوونی مو      

جذابیّت بیشتری داشته باشد. شاید تشنگیم نیز با ای  تصووّر کموی   

ی هنگوام  پیدا کند! در جایی خواندم کوه در لحظوات اولیوه    تسکی 

شوود ولوی ایو     غر  شدن در آب، فشار شدیدی بر غریق وارد موی 

دهود.  موی  انگیوز شوگفت فشار به سرعت جایش را بوه یوک آراموش    
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دانم.. شاید غر  شدن در دریا هم از مردن بور اثور هرسونگی و    نمی

ی ه اشتراکی با نحووه د. ولی غر  شدن در دریا وجاشتشنگی بهتر ب

مردن م  در ای  بیابان دارد. در هر دو نیوزی بوه نوام آرامگواه یوا      

هوا  ی ماهی و خرننگجسد تماماً طعمهمقبره وجود ندارد. در دریا 

ی موار و عقورب. و دیگور هوی  محولّ      شود و در اینجا هم طعمهمی

کوار   ی دف  جسد یوک انسوان باشود؛ در   مشخّصی که نشان دهنده

کند؟ وقتی م  زنده نباشوم، جسودم   صالً مگر فرقی هم مینیست. ا

نه دارای هور باشد و نه نباشد؛ به راستی نه اهمیتی دارد؟ هی .. 

دهم از یک کشتی به دریا هی .. هی  اهمیتی ندارد.. ولی ترجیح می

تی؟! ! هفوتم کشو  .نوشیدم که بمیورم افتاده بودم.. آنقدر آب شور می

هوایی بوا بوال  دارد.. وقتوی یوک      هتراستی سفر با کشتی هم شوبا 

باشد؛ برای سوبک شودنش هموه توالش     کشتی در حال غر  شدن 

  های شو آن بیرون بریزند.. مثل کیسه کنند بارهای اضافی را ازمی

ی سوفیدی  کنم پورده اند.. احساس میاز بال .. آه.. نشمانم تار شده

 روی مردمک هر دو نشمم را هرفته است.. بیهووده اسوت.. نیوزی   

برای دیدن وجود ندارد. شاید بهتر آن باشد که بوه نوادر بوازهردم..    

ای هست که تا حدودی مرا از شرّ ای  آفتواب  کم در آنجا سایهدست

که یکوی از پاهوایم را    سوزان در امان دارد.. افتان و خیزان در حالی
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کشوم؛ بوه طور  نوادر بوه راه      حس شده با خوود موی  که بسیار بی

 افتم..می

 *** 

تر از آنم که مشوکل  رمقار فرستنده هم از کار افتاده است. بیانگ

 را بررسی کنم و بدانم علّت نیست. شاید از باتری آن باشود. دیگور  

دانم که به زودی با مورب، نجوات   برایم هی  اهمّیتی ندارد نون می

که نگونه با وجوود ایو  وضوعیت     پیدا خواهم کرد. ولی در شگفتم

ی ای بوه شواخه  کند و از شاخهذهنم کار می العاده دشوار، هنوزفو 

پرد. شاید دارم آخری  تقلّاهایم را جهت یافت  راهی بورای  دیگر می

تر از قبل شده است. از در نوادر  کنم. تنفسم آهستهماندن میزنده 

تر شده. ضعیف رسدمیتوانم روشنایی بیرون را ببینم که به نظر می

هوای  ه است. شاید هوم نزدیکوی  هایم کمتر شدالبته شاید دید نشم

توری   است که در سوخت  هفتمیغروب باشد. به هر حال امروز روز 

شوود. از مقودار کموی آب کوه     شرایط دارد به پایان خود نزدیک می

نوشم. در کنار هرمی، اصوالً  ای میام ذخیره کنم؛ نند جرعهتوانسته

ت کوه  ی خوبی هم ندارد. ولی در هر صورت، ای  تنها نیزی اسمزّه

ی ی نوادر کتابچوه  کنون مورا زنوده نگوه دارد. در هوشوه    توانسته تا

کردم روزی افتاده است. هرهز تصوّر نمی« زندهی در شرایط سخت»

در اوضاعی قرار بگیرم که در آن کتاب آمده است. حرکت کردن نیز 
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برایم دشوارتر از پیش شده است هم به علّت ضعف شدید جسمی و 

ام. پاهایم که از دو روز پیش به آن هرفتار شوده حسی یکی از هم بی

دیگر کامالً منتظرم که هر آن، مرب به سراغم بیاید. به راستی مرب 

شود شورایط   بزرهوی اسوت کوه اهور نبوود؛ نگونوه موی       بخش نجات

وحشتناکی همچون وضعیت کنونی را تا زمان نامعلومی تحمّل کرد؟ 

ات حساسوی را  ی مرب شده اسوت. لحظو  دوباره ذهنم متوجه ق یه

توانم اسم آنهوا را مورز میوان    هذرانم. لحظاتی بسیار مهم که میمی

با ورود بوه قلمورو مورب، در     کمکممرب و زندهی بنامم. مرزی که 

حال پشت سر هذاشت  آن هستم. آیا باید بترسم؟ شواید آری. ولوی   

تر تر و دردناکسخت ،آیا مرب، از شرایطی که اکنون در آن هرفتارم

ی پایوان تموام   . ممک  نیست ننی  باشد. مرب نقطوه ه نه.است؟ ن

هوا نیوز   ی پایوان تموام خوشوی   و البته نقطه هاستدردها و دشواری

آور است. به راسوتی مورب نیسوت؟ آن نوه نیوزی      هست. شگفت

ها؟ آیوا نیسوتی   ی دردهاست و هم خوشیاست که هم پایان دهنده

کوه آدمیوان    است؟ اصالً نیستی نیست؟ وجود نیست؟ آیا حوالتی 

ستی است؟ آیوا جهوانی را کوه درک    زنده در آن هستند؛ وجود و ه

کنیم همان وجود است؟ از کجا معلوم کوه ننوی  باشود؟ شواید     می

نیستی باشد! اصالً.. اصالً شاید ما در نیستی باشیم و فقط با هذشت  

ی مرب است که به قلمورو زنودهی و وجوود وارد خوواهیم     از دروازه
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دار اسوت..  ت بتواند ای  فرضیه را رد کند؟ خنوده شد؟ آیا کسی هس

نه.. نه.. دیگر ای  نیزها هی  اهمیتی ندارند. به زودی خود پوی بوه   

ی دیگوری  ام.. جرعههمه نیز خواهم برد.. از فکر کردن خسته شده

آورنود.  هایی به داخول نوادر هجووم موی    ریزهنوشم. ش آب هرم می

وفوان  طت. صدای باد. شواید  شنوم. همان صداسصدایی از بیرون می

وفانی که نند روز پیش آمد   دیگری در راه است. مانند همان طش

و مرا به ای  روز سیاه انداخت. آه شاید ای  بار آمده تا مرا با خود به 

هووا موودفون سووازد.. نی موورب ببوورد و بوورای ابوود در دل شوو مهمووا

کشم. میرسانم و زیپ آن را باال کشان خود را به در نادر میکشان

بگذار حال که قرار است دف  شوم؛ با نادری که اکنون تمام دنیای 

بان لعنتی.. آه پوای  م  شده است؛ مدفون شوم.. آه هرسنگی.. آه بیا

افتود. کموی بوه    نشمم به تبر کونک می ام..!ی اضافیحس شدهبی

بار دیگر بال  در نظرم مجسم شوم و کمی نیز به پایم.. آن خیره می

ی کشتی در حال غور  شودن.. و البتوه ایو  بوار اندیشوه       شود ومی

 زنم..هذرد.. لبخندی میی ذهنم میدیگری نیز به سرعت از صفحه

 *** 

ی یوک  در کابی  هلیکوپتر، یکی از امودادهران در حوال مخوابره   

 هزارش است:
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وشبختانه ما توانستیم تا قبل از اینکه بسیار دیر شود؛ محول  خ -

 هوای دریوافتی پیودا   سیگنالآخری  مختصات به نادر او را با توجه 

 یک معجزه است.. بوا وجوود هرسونگی و    به کنیم.. باید بگویم شبیه

 یولخوب است.. نسبتاً شدیدی که داشته، حال عمومی وی  آبیکم

ی طعموه  رسود موی یکی از پاهایش از زانو قطع شوده کوه بوه نظور     

 ایم... کردهشده باشد نون بقایای آن را پیدا  بیابانیحیوانات 

هایم دهم. لبخندی زده و نشمی سخنان وی هوش نمیبه ادامه

 !!بیابانیحیوانات  بندم..را می
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 ریشخند زندگی

 

 هایی هست که... در زندهی زخم»

نوشوت؛ دقیقواً نوه    ایو  کلموات را موی    آن نویسندهوقتی  دانمنمی

پرسش م  ای  است که آیا زنودهی بوا   هایی را در نظر داشت ولی زخم

را بوه   ویتور از آن نووعی کوه    شت  هر نوع زخمی، حتّی خیلی سادهدا

مو    ها بگویند: بله..!تنگ آورده بودند، ارزش زیست  دارد؟! شاید بع ی

برای مو  پرسوش    ر قیمتی زندهی کنم. به هر قیمتی..!خواهم به همی

ای تا ای  باید زندهی نزد عدّهنرا  .؟!نرا بسیار جالب دیگر ای  است که

« ایعودّه »هوویم  البته اینی کوه موی   !حدّ ارزش و اهمیّت داشته باشد؟

ن خیلی کم یوا اصووالً کوم    هرهز بدان معنا نیست که ای  عدّه تعدادشا

کنم که اکثریّوت موردم   فکر می! به هی  عنوان.. به عکس ..نه است. نه.!

بودن، و طوول عمور هرنوه بیشوتر     اند. برایشان زندهی و زنده هونه ای 

هوای  داشت ، نهایت آرزوها و آمال است: مراجعات مکرّرشان به کلینیک

ای و رژیموی،  های هوناهون تغذیهتخصّصی پزشکی، تنظیم کردن برنامه

های هوناهون، مخارج ی مخصوص، ورزشاستحمام با انواع مواد شوینده

دیگر.. اسوم ایو  را    کنند و بسیاری مواردهنگفتی که صر  زندهی می

هذارند. بهتر است از ایو  بحوث   هم احترام و ارزش نهادن به زندهی می
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بگووذریم کووه برخووی بوورای توجیووه ایوو  کارهووای احمقانووه شووروع بووه  

هی ردیف را برای توجیه عالقه به زند« ایادلّه»کنند و پردازی مینظریه

ی هم از جملوه کنند! البته ما نیز نباید تعجّب کنیم نون اینان خود می

 هستند! « زندهی به هر قیمت»آن عاشقان 

ایم و اهایی که امروز در اینجا جمع شدهدر هر صورت معلوم است م

هسوتیم؛ بوا ایو     « تیّاقل»ی توانم با اطمینان بگویم که از جملهم  می

ما امروز «. زندهی به هر قیمت» باشیم. یعنی با فرمولفرمول مخالف می

ایوم توا مطلبوی را ثابوت کنویم.      م امشب، جموع شوده  یا بهتر است بگوی

ارزد؛ بلکوه  ه زندهی نه تنها به هر قیمتوی نموی  ایم تا ثابت کنیم کآمده

دانیم که خود را مجبور به ای  نیز نمی ارزد! مااصوالً به هی  قیمتی نمی

دّعای خود دلیلی بیاوریم. ما معتقدیم که ای  زندهی اسوت کوه   برای م

دنبال دلیل برای مرب هسوتند؛  به خواهد نه مرب. آنهایی که دلیل می

هستند. پس اهر تا صود  « زندهی به هر قیمت»اند که عاشق هاییهمان

سال دیگر هم برایشان دلیل اقامه کنیم؛ به حال ایشان توفیری نخواهد 

شان را به راه نخواهد آورد! قصد ما در واقع ای  است اکرد و ذه  عاشق

زنودهی بوه هوی     »خود فرمول دیگری را ثابت کنیم یعنوی:   که با رفتار

حاال اهر در بی  شما هنوز کسی هسوت کوه خواهوان دلیول و     «. قیمت

وشبختانه همانطور که برهان باشد؛ دستش را باال بگیرد.. خیلی خوب خ

ای که امشب کردم؛ ننی  کسی در بی  ما نیست.. برنامهپیش بینی می
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واهد ماند و شما به عنوان نخسوتی  کسوانی   در پیش داریم، در تاری  خ

بلکه با رفتار خود نشان دادند که زندهی ارزش زیسوت    ،که نه با هفتار

را ندارد؛ نامتان را جاودان خواهید کرد و آیندهان راه شوما را در پویش   

خواهند هرفت.. ما امشب با مرب خویش، زندهی را ریشخند و محکووم  

 «  خواهیم کرد...

*** 

ی شب بود که از خواب پریدم. خوواب خیلوی عجیبوی بوود.     هانیمه

یا آشاید بهتر باشد بگویم برای م  بیشتر به یک کابوس شباهت داشت. 

کردم؟! م ؟! م که در خواب آن هونه سخنرانی میبه راستی ای  م  بود

 ها کتاب در مورد داشت  امید و هد  در زنودهی نوشوته و  کسی که ده

  .؟!شی داشته استاندیسعی در ترویج مثبت

در هر حال فکر کردم که ای  خواب آشفته را به علّت نامناسب بودن 

ای که در آن اتا  هرفتوه بوودم؛   ام. نون مهمانخانهجای خوابیدنم دیده

ی کونک بود. یک جای دور افتاده و بد آب ی آن قصبهتنها مهمانخانه

ه شنیده بوودم؛ در  وزید و آن طور کو هوا که در بیشتر ایّام سال باد می

فصول هرم سال هم کمبود آب، اهوالی را بوا مشوکالت زیوادی مواجوه      

ساخت. همی  دیوروز نزدیوک غوروب از راه رسویده بوودم. از طور        می

 ؛شوده بوود   تأسویس انجم  کونکی که به تازهی در ای  شهر کونوک  

دعوت شده بوودم.  « سالم به زندهی» برای ایراد یک سخنرانی با عنوان
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بود و هد  تشکیل آن نیز بر طبق نیزی « انجم  زندهی»  اسم انجم

اندیشی و اشان برایم نوشته بودند؛ ایجاد جوّ مثبتنامهکه خود در دعوت

ی زندهی شاد در بی  اهالی بود. البته نون طبوق عوادت خوودم    روحیّه

خواستم ح ورم باعث زحمت برای کسی بشود؛ زمان دقیوق ورودم  نمی

اعالم نکرده بودم. بوه هموی  دلیول هنگوامی کوه وارد      را در روز موعود 

ی آنجا برای سوپری کوردن شوب    قصبه شدم؛ جایی جز تنها مهمانخانه

کوه بویش از هور نیوز     « گاهشو آرام»عجیب نام ای با نداشتم. مهمانخانه

کرد: قبرستان! در هر حال بعود  متبادر میم  دیگر یک معنا را به ذه  

مهمانخانوه صور  کوردم، بورای رفوع       از شام مختصری که در رستوران

م. یک اتا  کونک شش متری در خستگی و استراحت به اتاقم باز هشت

حموام کونوک نیوز دیوده     درب یوک  ی آن ی سوم که در هوشوه طبقه

ی نوه  تخت نووبی کوه بور روی تشوک آن ملحفوه     شد همراه با یک می

نندان تمیزی کشیده شده بود و یک صندلی راحتوی دسوته شکسوته.    

شد کوه بور روی   ی باریک و خلوتی باز میی اتا  نیز رو به کونههپنجر

جلوب  ی یوک خور   کونه، تصویر  با زغال نقّاشی شوده یکی از دیوارهای 

در کنوارش نوشوته    زیر بار به زانوو درآموده بوود و   در کرد که توجّه می

البتووه بووه درسووتی منظووور آن نوشووته و تصووویر را  !بودنوود: خوشووبختی

نفهمیدم. آیا منظورش ای  بود که خوشبختی مثل یوک خور اسوت یوا     

خواستم تا از حمام  ی؟!هفت تو خوشبخت هستداشت خطاب به خر می
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از دوش آب حتّی یک قطوره   ،اتا  یک دوش بگیرم. ولی برخال  انتظار

نوی را صودا زدم و از   نوه آب هم بیرون نیامد. عصبانی شودم و مهمانخا 

 علّت نبودن آب در حمام پرسیدم. ولی او با خونسردی جواب داد:

تأسفانه در ای  فصل از سال مشکل کمبود آب هسوت و مخوزن   م -

بوا  شود. برای همی  هوم  دهد و زود خالی میمهمانخانه هم کفا   نمی

کنویم منتظور   باید تا فردا کوه دوبواره مخوزن را پور موی     عرض معذرت 

 انید..!بم

ه بو که رو با کلّی عر  و غبار  راه بر روی تخت دراز کشیدم. هوا با این

هوایم را بسوتم توا شواید     رفت، ولی همچنان هرم بود. نشوم تاریکی می

بوود   های سخنرانی فردا، بتوانم نرتی بوزنم. الزم پیش از مرور یادداشت

که همان شب با رییس انجمو  زنودهی نیوز تمواس بگیورم توا ترتیوب        

 دّمات الزم را بدهد.. مق

*** 

هایم را باز کردم و ساعت مچیم را نگاه کوردم؛ فهمیودم   وقتی نشم

ام. برای همی  هم به سرعت بلند شدم و که حدوداً یک ساعتی خوابیده

ها ننود  داشتم باز کردم. غیر از یادداشت نمدان کونکی را که با خود

اشان را داشتم. معرّفیهایم نیز در آن بود که قصد نسخه از آخری  کتاب

م ابینوی ز مرتّب و کامل بوود و پویش  ها را مرور کردم. همه نییادداشت

ای  بود که سخنرانی موفّق و هیرایی خوواهم داشوت. بورای تمواس بوا      
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ی اوّل بروم و از آنجوا بوه او   رییس انجم  زندهی، الزم بود که به طبقه

هیوری بخخوره   ار شوماره ها پایی  رفتم و پس از نند بتلف  کنم. از پلّه

ه م  طبق قولی که توانستم صحبت کنم. رییس انجم  وقتی فهمید ک

ام؛ با خوشحالی و هیجان، انگار که متنی را حفظ کورده  داده بودم آمده

  باشد؛ هفت:

از اینکوه   ایود..! دانید نه افتخار بزرهی را نصیب شهر ما کردهنمی -

نوود دیوود و از سووخنان  دیووک خواهمووردم مووا شووما را بووه زودی از نز  

شوادمانی   شَوعفف و  منود خواهنود شود؛ احسواس    بخش شما بهرهزندهی

رودتان ی از زمان دقیق وخبرولی از اینکه به دلیل بی نم..!کبسیاری می

 مل آوریم؛ خیلی متأسّفم..!عشما به ای از ایم استقبال شایستهنتوانسته

رانی در امکانوات سوال  سوخن   ضم  تشکّر بوه او یوادآور شودم کوه      

او در جوواب بوه مو     بخش بودن کار بسویار موؤثر خواهود بوود.     نتیجه

شورایط مناسوب    فراهم سواخت  سعی خود را در اطمینان داد که تمام 

ای نیز برای رسانی هستردهها قبل، اطّالعو از مدّت سخنرانی به کار برده

ح ور حداکثری مردم به عمل آمده اسوت. آنطوور کوه ریویس انجمو       

از ایو   توضیح داد زمان شروع سخنرانی ساعت نه صبح فردا بود. پوس  

زنوگ سواعت    ،هشتم و برای اطمینان بیشترهفتگوی تلفنی، به اتاقم باز
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تم دراز مچیم را برای هفت و نیم صوبح تنظویم کوردم. سوپس در تخو     

 خواب رفتم..کشیدم و به 

*** 

ت شتند کوه عبوار  ای داکه جمع شده بودند؛ ترکیب پراکندهاقلّیّتی 

فروش، یک مرد جوان روسوتایی، یوک نظوامی، یوک     بودند از: یک زغال

کارهر، یک پیرمرد یک نشم، یک نقّاش و بخخره یوک نفور دیگور کوه     

دانوم کوه در تواریکی    ش را بفهمم فقوط هموی  را موی   انتوانستم هویّت

بود.  هایش پایی  آوردهه بود و ظاهراً کالهش را هم تا باالی نشمنشست

ی خوودم کوه سوخنران اصولی جلسوه بوودم کوّل        ی اینها به اضافههمه

ای کوه نیوده شوده    دادیم. به ظاهر طبق برناموه حاضری  را تشکیل می

نود و  بایست هر یک از ح ّار به نوبت در پشت تریبون قرار هیربود؛ می

را شوورح دهنوود. ابتوودا موورد « انجموو  موورب»د در دلیوول ع ووویت خووو

کرد، شوروع بوه صوحبت    وش که هر نند وقت یک بار سرفه میفرزغال

  نمود:

تان بوازهو  ای را برایید.. م  باید قبل از هر نیز نکتهدانخوب.. می -

ی امروز دلیل ع ویّت خوودم  دانستم باید در جلسهکنم.. دیشب که می

 اعت و شاید هم بیشوتر فقوط خندیودم..!   را توضیح بدهم؛ حدود یک س

ی مورا حودس نوزده    راستش را بخواهید اهر دلیل خنده .؟!دانید نرامی
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دانیود  موی  م مجبورم یک ساعت دیگور هوم بخنودم.!   کنباشید؛ فکر می

  ؟!..نرا

 ی حاضران صدایشان بلند شد:در ای  موقع همه

ا بوزن..  رحرفوت  دانیم.. توو  دلیلش را می دانیم بابا..! بس ک ..!می -

  ایم..!ی ما امروز خندیدههمه

موه  هپیرمرد یک نشم که دندانی برایش باقی نمانده بود؛ بلندتر از 

 هفت:

 م  دیشب از بس که خندیدم آن یکی نشومم هوم داشوت کوور     -

 !..شدمی

 دای بمدیگران با تعجّب به پیرمرد نگاه کردند. مرد کاله به سر با ص

 و رسایی که داشت؛ هفت:

 ریشخند.. ریشخند زندهی..! -

ش افوروش بوه سوخنان   ها تمام شد؛ مرد زغوال پس از اینکه صحبت

  ادامه داد و هفت:

« انجمو  مورب  »خواهم برایتوان دلیول ع وویّت خوودم را در     می -

از کجا باید شروع کونم.. اواّلً مو  هوم مثول      دانمنمیروش  کنم.. خب 

ناموه بوه ایو  دنیوا     دعووت ی خوودم یوا بوا    ی شما با میل و عالقوه همه

www.takbook.com



 

91 

 

انود.. دو نفور   آباد دنیا کشاندهبلکه م  را به زور به ای  کثافت ام..!نیامده

ها که ظاهراً باید خیلی هویند؛ در شبی از شبکه به آنها پدر و مادر می

عاشق قدّ و باالی همدیگر شده باشند؛ خواسته یا ناخواسته، دانسوته یوا   

ام، کورده ای  لجنزار دادند.. با حسوابی کوه   ندانسته، ترتیب آمدن مرا به 

های پاییز بوده که باید شب خیلوی درازی  احتماالً آن شب یکی از شب

! ننود  ..ام هی  امکانی برای نیامدن نداشوته هم بوده باشد و م  احتماالً

ماه بعد یکی از همان دو نفر پس از اینکه م  به دنیا آمودم؛ هذاشوت و   

که هویوا بویش از آن یکوی    م کجا.. دیگری رفت.. هیچوقت هم نفهمیدی

کرد؛ به قول خودش مرا با ننوگ ودنودان بوزرب    لیّت میاحساس مسؤ

ریسی کرد.. کلفتی مردم را کرد.. خودش هرسنه خوابید که م  کرد.. ن 

را تر و خشک کرد.. خوودش لبواس   ی خوردن داشته باشم.. منیزی برا

های دیگر.. خودتان فداکاری  لباس تهیّه کرد و خیلی نداشت و برای م

ی هفتواد مو  کاغوذ از ایو      نشستید برایتان یوک مثنوو  اهر کنارش می

! از همان ..شدهفت.. عجیب بود که هی  وقت هم خسته نمینیزها می

شدم.. فهمیدم که  ی کودکی با خیلی نیزهای جالب ای  دنیا آشنادوره

شوان  د که وضعکننهای دیگری هم زندهی میها، آدمدر همان نزدیکی

شوان، پوشاکشوان،   طور دیگری است.. اصالً جور دیگری هستند.. خوراک

حتّی نهره و  کنند؛ حتّی پدر و مادرشان..!ای که در آن زندهی میخانه

کنود.. مو    شان.. فهمیدم که خالصه همه نیزشان با ما فر  موی هیکل
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یول  م به هموی  دل ی مردنی بودم.. شاید هی سیاه سوختهیک پسربچّه

را بوه شواهردی   وری حاضر نبود متر شدم هی  پیشهبود که وقتی بزرب

هوای آن  فروش)!( و ای  در حالی بود که بچهقبول کند غیر از یک زغال

هایی مرتّوب و هوران   های دیگر، همگی زیبا، خوش بفر و رو، با لباسآدم

کوردم روزی از آنهوا   قیمت بودند که م  هرهز در خواب هم فکور نموی  

 دانستم نرا م  با آنها فر  دارم.. نرا مرا پدر و موادر  ه باشم.. نمیداشت

اهوا در روح  ی ای  نرهمهو  .؟!نرا .؟!نرا بهتری به دنیا نیاورده بودند..!

شوودند و بوورای هیچکوودام هووم جوووابی پیوودا  و روان موو  انباشووته مووی

فوروش، بوه   قتی سرانجام توانستم پویش یوک زغوال   کردم.. بعدها ونمی

از روی شوخی بود  دانمنمیکارم شاهرد مشغول کار شوم؛ صاحبعنوان 

هفت که اهور قورار بوود    هایم جواب داد.. او مییا نه، به بع ی از سئوال

آمد شند؛ که دیگر کسی نمیدار بای آدم ها تاجر و مدیر و کارخانههمه

و م  که هنوز قوانع   .؟!فروشی الزم نیستمگر زغال فروشی بکند.!زغال

کردم.. آخر نرا از بی  ای  همه حرفی برای هفت  پیدا نمی بودم؛ هنشد

و کثیفی ای  نه زندهی سیاه  .؟!شدمفروش میبایست زغالآدم م  می

شدم و با آن وضع بایست م  آن طور بزرب مینرا می .؟!بود که داشتم

بایسوت حسورت   نرا مو  موی   .؟!اسفبار ولی کس دیگری آن طور دیگر

داشتم ولوی در آن  بازی لعنتی را همیشه با خودم میداشت  یک اسباب

شکسوت و  ی دیگری روزی فقط ده تا بهتر از آن را موی ها، بچهنزدیکی
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بایست مادرم با هزار جور بیماری، کلفتی مردم نرا می .؟!کردخراب می

کرد تا بلکه شنید و تحمّل میکرد و هزاران هوشه کنایه از آنها میرا می

نرا  .؟!آورد؛ بتواند برای م  غذا تهیّه کندکه به دست میغازی با نندر

های دیگر خوب بپوشد، خوب بخورد و خوب بایست او هم مانند زننمی

آن دیگران غیر از پول نه  .؟!مگر ما هم آدم نبودیم  .؟!به خودش برسد

هیر ما بود به علّت فقر شدیدی که هریبان .؟!نیزی از ما بیشتر داشتند

دو سه کالس نتوانستم درس بخوانم.. همان مادری هم که مرا بیشتر از 

هاه آورده بود؛ بعد از یک مری ی طوالنی که هوی  وقوت   به ای  شکنجه

ی سویزده  ه سووخته نتوانست در فکر درمانش باشد؛ مُرد و نوجوان سویا 

اش را در دریایی از مصیبت و عذاب تنها هذاشت.. باور کنید وقتی ساله

قط هی  کس دیگر، بلکه حتّی م  هم که پسرش بودم؛ هم که مرد نه ف

کردم بخخره از دسوت زنودهی راحوت    برایش هریه نکردم نون فکر می

شده است.. دیگر نه مجبور بود از دست بیماری درد بکشود و آه و نالوه   

ای را که خود به ی بچهفتی مردم را بکند و نه دیگر غصّهسربدهد، نه کل

 ! ..شد. حقیقتش به او حسودیم میدنیا آورده بود؛ بخورد.

ث ریز با احساس صحبت کرده بود؛ کمی مکفروش، که یکمرد زغال

هایش را با دسوتمالی کوه داشوت    کرد و عر  صورتش و شاید هم اشک
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او بودنود. او   سوخنان ی پاک کرد. ح ّار در سکوت کامل منتظور اداموه  

  ت:هایش را بعد از نند سرفه، پی هرفت و هفی حر ادامه

از  دانوم نموی فروشی، که ی زغالنند سالی هذشت.. صاحب مغازه -

 نه نیز م  خوشش آمده بود؛ دخترش را به عقد م  درآورد.. و خودم

 فروشی شریک کرد.. شاید فکر کنید که پس وضعم بایود را هم در زغال

 خودم بودم و .. اهر قبالً فقطکنیدمیخیلی بهتر شده باشد.. ولی اشتباه 

بوودم..  ها و آرزوهای او هم موی حاال باید به فکر یک زن و خواستهبس، 

پس در کلّ که حساب کنیم؛ وضع م  اهر بدتر نشده باشود؛ بهتور هوم    

دی اش، صاحب فرزننشد.. یکی دو سال بعد، به اصرار همسرم و خانواده

د؛ شدیم.. درست همان اشتباهی را که پدر و مادر م  مرتکب شده بودن

ت بیونم کوه خیلوی راحو    کنم، موی ر کردیم.. حاال که فکر مییز تکراما ن

ی بایست به خواطر دلخوشوی و عالقوه   نرا می .؟!تسلیم شدم.. آخر نرا

بوه صور    آیوا   .؟!ی یک انسوان، بوازی کورد   شخصی، با زندهی و آینده

 نسانی را، پای ا«خدا»ای نامعلوم و توکّل کردن به داشت  امید به آینده

 .؟!یک قمار نیستبه دنیا باز کردن، 

ظ کرد ی خدا را با حالتی از تأکید و کنایه تلفّفروش، کلمهمرد زغال

 خواست نشان دهد دل پُوری از ایو  کلموه دارد! اداموه داد و    هویی می

 هفت:
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ودم خو ام. بارهوا از  ام ولی خیلی فکر کورده واندهم  زیاد درس نخ -

  مادر است؛ حور ام: آیا ای  حر  که فرزند عصای پیری پدر و پرسیده

دنیا  د کسی بگوید فرزند بهاهر ای  طور باشد دیگر نبای .؟!درستی است

خوودش   عصوایی کوه از   ام..!آوردهم؛ بلکه باید بگوید عصا به دنیوا  اآورده

. هی  اختیاری ندارد و وجودش فقط برای خدمت کردن به ماست.. بله.

ما هم صاحب عصا شودیم ولوی افسووس یوا شواید بهتور باشود بگوویم         

هنگوامی کوه فقوط    خوشبختانه هرهز از ای  عصا استفاده نکردیم نون 

سووزی انبوار زغوال، سووخت و     هذشت؛ در آتوش سه سال از عمرش می

تر از تر و زغالیرا هم هزار بار سیاهزغال شد.. و البته زندهی مل به تبدی

رد و کی کمی زنم هم از غصّه د  پیش کرد.. پس از ای  اتّفا  به فاصله

           .!ودم که برای همیشه جزغاله شدم.مُرد و ای  بار دیگر ای  خودم ب

 عود فروش دوباره با دستمال عر  صورتش را پاک کرد. و بمرد زغال

 ی پیاپی، نگاهی به یکایک اع ا انداخت و هفت:از نندی  سرفه

زنود؛ آدموی اسوت کوه     کسی که جلو شوما ایسوتاده و حور  موی     -

هایش به علّت تنفّس کردن طوالنی مدّت دود زغال، به شدّت بیمار ریه

ش از اوّل تا به امروز نیزی جز سیاهی و زغال نبوده اهستند.. و زندهی

لیول  ظر شما پیوست  م  به انجم  مورب، نیوازی بوه د   است.. حاال به ن
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ام تا به ای  زندهی سراسر بودبختی و  دارد؟! م  ع و انجم  مرب شده

 رنج، نه بگویم.. 

یوان رسوید و در   فروش، آمیخته با سرفه به پاهای مرد زغالصحبت

ی اع ای انجمو ،  رفت؛ بقیهحالی که داشت به طر  جای خودش می

ی بوی   فاصوله او را بدرقوه کردنود. در   « ه به زنودهی ن»همزمان با شعار 

ای حر  زدم و فروش و نفر بعدی، م  نند کلمههای مرد زغالصحبت

    هفتم:

انجمنوی  ! واقعاً جای تبریک دارد که آدمی مانند ایو  هوم  ..آفری  -

و ا عزیز ما، با وجود ناراحتی ریه و تحصیالت اندکشوان، ایو  قودر شویو    

که  دهد که ما همگی کامالً به کاریای  نشان می روان صحبت کردند..

ت ایم؛ آهاهی داریم و عمل ما صرفاً از روی احساسوات نیسو  شروع کرده

دی اریم.. حواال از نفور بعو   هرنند که نیازی هم به استدالل و منطق نود 

کنم که برای توضیح دادن دالیل خودش، پشت تریبون قورار  دعوت می

 بگیرد..

بود که از جای خودش بلند شد و در حالی که نفر بعدی مرد نظامی 

ی تنومنود و  ن آمد. یک مرد حدوداً پنجاه سالهلنگید؛ به طر  تریبومی

زرب. جای زخم عمیقی نیوز  هایی ببلند قد با صورتی استخوانی و دست

نشوده بوود و    شد. صورتش اصوالح ی نپش دیده میی شقیقهبر کناره

www.takbook.com



 

97 

 

فرفوری کوتواهش رنوگ شوانه را     شد که موهای هویا نند وقتی هم می

ندیده بودند. وقتی شروع به صحبت کرد، لح  محکم و قاطعی داشوت.  

 کرد: انگار در یک پادهان نظامی داشت برای سربازان سخنرانی می

! نیزهای زیادی در جنوگ و دوران خودمتم دیوده و تجربوه     ..م  -

ندهی ام.. بارها زخمی شده و تا مرز مرب و راحت شدن از دست زکرده

ام.. ولی هر بار کسی پیدایش شد و موانع شود.. البتوه نبایود     پیش رفته

ق زنودهی بوودم..   هوا، خوودم عاشو   حقیقت را انکار کنم که در آن وقوت 

  از دسوت مورب را شوانس و    بنابرای  نجات یافت !..زندهی به هر قیمت

نون همچنوان کوه برایتوان خوواهم      .دانستم البته فقط خودماقبال می

هی دیگران برایم هی  ارزشی نداشته است.. مو  خلبوان هوم    هفت، زند

هوایی  نه آدم !..ه نابود و ویران نکردمهایی کام.. نه شهرها و آبادیبوده

! زن، مرد، کودک، پیور، جووان و خالصوه از هموه جوورش..      ..که نکشتم

ی اعدام مخالفی  بودم.. با فرمان م  صودها  ی جوخهمدّتی هم فرمانده

پدر شده باشند آن هوم  سوراخ شدند.. و شاید هزاران بچه بینفر سوراخ 

فقط به علّت اینکه م  پدرانشان را به دیار نیستی فرستادم.. مو  یوادم   

! در مورام مو  جوایی    ..آید که به کسی در زندهی رحم کرده باشوم نمی

برای رحم و دلسوزی هرهز وجود نداشته است.. تا وقتی که دستورات را 

با ایمان کامل به حقّانیّتشان، سعی در اجرای مو به موی کردم؛ اجرا می

هرفتم و دستور صوادر  آنها داشتم.. زمانی هم که خودم تصمیمات را می
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تم و هرهوز  داشنمودم؛ هیچوقت در تشخیص خودم تردیدی روا نمیمی

ر شماری اقراهای بیها از زندانیشدم.. در زنداناز کارهایم پشیمان نمی

توانسوت در  هایی که هی  آدموی نموی  به زور و با شکنجههرفتم آن هم 

هایشان زیر شوکنجه راحوت   تاب بیاورد و مقاومت کند.. خیلی برابرشان

شوان و  ها را تهدید به تجاوز به پدر و مادرشدند.. بارها و بارها زندانیمی

های خودشان کوردم.. آنهوا را مجبوور بوه     یا فرزندانشان در جلوی نشم

خودشان کردم.. و.. ای  را هم بگویم که در تموام ایو     قطع اع ای بدن

های مورب  ی کسی نسوخت و هرهز از دیدن صحنهاقدامات ابداً دلم برا

و شکنجه احساس ناراحتی ننمودم.. م  با مرب راحوت بوودم.. هرننود    

های دیگر با دادم ولی در نظر م ، آدمخودم بیشتر زندهی را ترجیح می

رقی نداشتند.. همانطور که ممک  است بورای  حشرات و حیوانات هی  ف

ها یا زیر پاهایتان لوه  ا راحت باشد تا یک مگس را در دستخیلی از شم

ها نیز برای مو  هموان حالوت را داشوت..     کنید؛ له کردن و کشت  آدم

هوای  شاید برایتان عجیب باشد که در مووارد متعودّدی، کوه در میودان    

ی سربازان دشم    خود از الشهشدیم؛ مجنگ با کمبود غذا مواجه می

نیوز  کردم و به ای  دلیل هرهوز طعوم هرسونگی را در جنوگ     تغذیه می

 ..!نچشیدم

ز سووابق جنایوات خوودش دادِ سوخ      مرد نظامی همچنان داشوت ا 

رحموی او در شوگفت مانوده    ت و بییداد و دیگران که هویی، از سبعمی
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بودند؛ در سکوت کامل و در حالی که بع ی از آنهوا هواهی زیرنشومی    

دادند. بدیهی بود کوه  به سخنان او هوش می؛ کردندمیهمدیگر را نگاه 

عاطفوه، بوا نوه    همگی منتظر ای  بودند که بدانند بخخره ای  مورد بوی  

روش از دسوت  فو ای به انجم  مرب پیوسته است. اهر مرد زغوال انگیزه

ه تنوگ آموده بوود و بورای خوودش      اش بها و مشکالت زندهیهرفتاری

دید؛ نه نیوز مورد نظوامی را از زنودهی     ی دیگری بجز مرب نمیناره

ی سخنانش پس از لحظاتی مکث و خیوره  سیر کرده بود؟! وی در ادامه

  ی حاضری  هفت:شدن در نهره

ناشوی از جنایوات   که م  از دست عذاب وجدان  کنیدمیاهر فکر  -

ام؛ سوخت در  بیزار شوده و بوه انجمو  مورب پیوسوته     خودم، از زندهی 

شناسم و قبول ندارم و اشتباهید.. اصوالً م  نیزی به نام وجدان را نمی

نون  .؟!دانید نراام.. میاز مرب دیگران احساس بدی نداشته هرهز هم

همیشوه آن  پسندیدم؛ ولی م  خودم اهرنه زمانی زندهی را بیشتر می

دانوم..  ام و میرا بسیار بیش از مردن ترسناک و سخت و بیهوده دانسته

در ای  جمع نه کسی هست که به م  بگوید نه نیز مرب ترسناک و 

دار نیست آیا به نظر شما خنده .؟!نرا باید از مرب ترسید .؟!سخت است

از آیا غیر  .؟!که یک سنگ به دلیل نداشت  جان، سختی بکشد یا بترسد

 .؟!شوویم ای  است که ما نیز با مردن، تبدیل به نیزی مانند سنگ موی 

آیوا   .؟!ها دارند؛ از زندهی نیسوت آیا ای  همه مصیبت و رنجی که انسان
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ی دیگور از دسوت زنودهی در رنوج و     ای و فقیر به هونهثروتمند به هونه

که اهر اسواس زنودهی و حیوات بور      کنیدمیآیا فکر ن .؟!سختی نیستند

ی کشیدن و عذاب نبود؛ آن وقت دیگر ای  همه موردم بوه دنبوال    سخت

بوه آن  آن هم آسایش و آرامشی کوه هرهوز    .؟!آسایش و آرامش نبودند

اید؛ لحظه به لحظه در شما همگی از وقتی که به دنیا آمده .؟!رسندنمی

اید: فکر فوراهم کوردن خووراک،    پی حفظ حیات و زندهی خودتان بوده

ت، حتّی تولید مثل و نگهداری از فرزنودانتان کوه   پوشاک، مسک ، امنیّ

د؛ ی تنتان هسوتن آنها هم به نوعی خود شما بوده و به قول خودتان پاره

.. ی همیشگی شما بوده و هست نون همه به زنودهی مربوطنود  دغدغه

هوای  هوا و رنوج  ی تموام نگرانوی  همان نیوزی کوه سرنشومه    زندهی..!

دلم به حال کودکان سوخته است..  هاهیشماست.. باید اعترا  کنم که 

ام و به همی  دلیل هم ی زندهی دیدهنون آنها را همچون قربانیان تازه

ام و ام بلکه خیلی هم خوشوحال شوده  از مرب آنها نه تنها ناراحت نشده

در موارد بسیاری نیز وقتی که در جنگ خلبان بودم؛ با رضوایت خواطر   

د بوا  کردم تا شوای س کودکان میاقدام به بمباران شهرهای بازی و مدار

رحم یوک  ها بودند؛ آنها را از ننگال بیکشت  کودکانی که در آن مکان

زندهی طوالنی و پر عذاب نجات دهم.. اهر بخوواهم خالصوه کونم بایود     

بگویم که م  با هر نیزی که سعی در حفظ زندهی، بهتر جلوه دادن و 

ه مخالف و بوا هور نیوزی کو    تر کردن آن داشته باشد؛ شدیداً یا طوالنی
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تر کند کامالً موافقم.. به ای  خاطر برای مرب بیافریند و یا آن را نزدیک

مثال کامالً طرفدار جنگ و خونریزی، قحطی، بیمواری، هور نووع بوالی     

صولح،  طبیعی مانند سیل و صاعقه بوده و به عکوس دشوم  سرسوخت    

اروی ع دوجدان و تورحّم، هور نووع آسوایش دروغوی  زنودهی، هور نوو        

ی زندهی ی فریبنده که در خدمت ادامهشفابخش و هر غذای خوشمزه

 باشد، هستم.. 

های مرد نظامی که به اینجا رسید؛ یکی از حاضری  دستش صحبت

  را باال برد و هفت:

و  شق زندهی بودیود م  یادم هست که هفتید خودتان در آغاز، عا -

نطوور شوده کوه قصود داریود بوه        .؟!دادید.. حاال نوه آن را ترجیح می

  .؟!زندهیتان پایان بدهید

 مرد نظامی رو به او کرد و هفت:

خواهی بورای دیگوران هوم    هویند هرنه را برای خود میمردم می -

بخواه.. ولی م  برای خودم نیز خوبی نخواسوته بوودم.. در واقوع بورای     

م.. خودم بدتری  نیز ممک  و برای دیگران بهتورینش را خواسوته بوود   

ای  بود که با خود هفتم تا کی باید در حقّ خودم بوه ایو  ظلوم اداموه     

و سرانجام به ای  نتیجه رسیدم که وقتش رسیده توا مو  هوم     .؟!بدهم

بینیود در  ی زندهی نجات بدهم.. و حاال که میخود را از زیر بار شکنجه
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ا ام، به عنوان یکی از اع ای انجم  مرب، مشتاقم تو مقابل شما ایستاده

 !..هر نه زودتر به مرب و آرامش ابدی بپیوندم

ر  طکه او به  مرد نظامی سخنانش را به پایان برد و ح ّار در حالی

م هاش کردند. م  باز بدرقه« آرامش ابدی»رفت؛ با شعار خود می جای

 ی بی  نفر بعدی، پشت تریبون رفتم و هفتم:در فاصله

کنم که به بیانی دیگر نشوان    تشکّر میاز ای  هم انجمنی فیلسو -

ای بویش نیسوت و نوه    ی بیهودهدند که اساساً زندهی رنج و شکنجهدا

هم  ای را تحمّل کند و نه به دیگرانبهتر که آدم نه خود ننی  شکنجه

د ای را بدهود.. ای مورب توو را فریوا    ی سر کردن با ننی  شکنجهاجازه

  !ا را دریاب..م !ای مأوای ما.. زنیم..! ای آرامش ابدی..!می

نفر بعدی که داوطلب شد تا دلیول ع وویت خوودش را در انجمو      

بوا   مرب، شرح دهد؛ مرد نقّاش بود. یک مرد میانسال حدوداً نهل ساله

موهایی انبوه و آشفته که یک لباس مندرس رنگی شده، بدن نحیوف و  

الغرش را پوشانده بود. وقتی شروع بوه صوحبت کورد انودوه عمیقوی را      

  هایش حس کرد:ز خالل لح  و حر شد امی

باید ها تعلّق ندارم.. اصالً م  نمیدانید.. م .. م  به دنیای زندهمی -

ها م  نون از نظر زنده .؟!دانید نرا. میدادمدهی ادامه میبه زنتا حاال 

ها رنج آموخت  نقّاشی را بر خود هموار کوردم..  سال هنوز وجود ندارم..!
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با سبز.. با آبی.. با بهار.. با پاییز و با بر ِ همیشوگی   با رنگ زندهی کردم 

ها، زمستان  تابلوهایم.. م  اهر زندهی کردم نه در ای  دنیای واقعی  زنده

کشیدم بوده است.. در دنیای بلکه در دنیای خیاالتم که بر روی پرده می

ار مو   واقعی م  هی  رنگی غیر از سیاهی وجود نداشوته اسوت.. روزهو   

و هی  کس مورا ندیوده    شب..! !..شب شب هذشته است.. شب..! همه در

 و یوک هنرمنود راسوتی     است.. نون م  هنوز وجود ندارم.. یک نقّاش

ام تا ! پس م  آمده..از مرهش پس! ..ودشاز مرهش موجود می پسط فق

  با مرهم به وجود بیایم..!

 و هذار بودنود. شواید هرننود منظوور    رسخنان نقّاش، کوتاه ولی تأثی

ی شد به راحتی فهمید. شعار بدرقههای او را نمیمعنای برخی از حر 

ی بود. پس از او م  سخنی نگفتم و نفر بعود « مرب ما یعنی وجود»او 

  که پیرمرد یک نشم بود پشت تریبون قرار هرفت:

ر توا  م  شش پسر و نهار دختر دارم.. هرکدام از آنها هم سه نها -

ل نوه های دیگرم، حدوداً سی، نهدارند که در مجموع غیر از فامیل بچه

هفوتم   .؟!نوه هفوتم   .؟!کونم دانید که کجا زندهی میهم دارم. ولی می

 زندهی؟! 

 د:قاه خندیدن. سپس ادامه دار ای  جا پیرمرد شروع کرد به قاهد
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را مو شناسید.. اصالً تموام موردم ایو  اطورا      را میخیلی از شما م -

ام.. اشوان رفتوه و هودایی کورده    ناسند.. نون بارهوا جلوو در خانوه   شمی

م و به م  پیرمرد علیل یک نش فهمیدید نه هفتم؟! هدایی..! هدایی..!

م  نقودر  شوید بی کس و کار کمک کنید! شما را به خدا.. متوجّه می

هوا را در  زها را با هدایی کوردن بوه شوب و شوب    ؟! رومهستخوشبخت 

  مو  ..!به! زندهی یعنوی ایو    رسانم.. به!به صبح میها کونه پس کونه

نورا بایود    .؟!دهود خواهم بپرسم که زندهی در فالکت نه معنی میمی

ای از بدبختی زنده بمانم؛ با ننان درجه برای اینکه نند صباحی بیشتر

مو    و نکبت سرکنم و از طر  دیگر اصالً نرا باید مردم به کسی مانند

ر اصول  آیا کار آنها د .؟!ه دهمو خواری را ادامکمک کنند که ای  خفّت 

! ..خیلوی جالوب اسوت    رحمی و کمک به بدبختی بیشتر م  نیست؟!بی

! ..مکنم تا هدایی کنم و زندهی میکنم تا زندهی کنمیم  دارم هدایی 

 به راستی زندهی برای منی که بیشتر از هفتواد سوال دارم؛ نوه نفعوی    

اش خوواهم بوا زور اداموه   که حاال موی ام داشته و نه خیری از آن دیده

سی کاز همان وقتی که به دنیا آمدم، یک نشم بیشتر نداشتم.  .؟!بدهم

بایود  نرا ن .؟!م  باید به نه هناهی علیل باشم .؟!نیست بپرسد آخر نرا

 .؟!م  هم مثل بقیه حدّاقل از سالمتی برخوردار باشم

  ای کرد و سپس ادامه داد:در اینجا پیرمرد خنده
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وبی البته نباید انکار کنم که همی  یک نشم بودن م ، توأثیر خو   -

هوویم  کنم با خودم میدر دلسوزی مردم برایم داشته و حاال که فکر می

ی آن هدایی کردن بوده و خدا هم وسیله که شاید سرنوشت م  همی 

 ال ازسجاه شصت ! م  بیشتر از پن..ولی نه را در اختیارم هذاشته است..!

ن را وقف ام. بیشتر از سی سال از آام و زحمت کشیدهکار کرده عمرم را

کووه بووه خاطرشووان نکشوویدم.. نووه   هوواییفرزنوودانم کووردم.. نووه رنووج

ینکه برای ا .؟!هایی که روی دلم نماندند.. آخر ای  همه برای نهحسرت

ه م   ز اینکابرای اینکه بعداً  .؟!آخر سر بیایند و مرا از خانه بیرون کنند

البتوه آنهوا خجالوت سرشوان      .؟!دپدرشان هستم؛ خجالت بکشن پیرمرد

ه، حوال و روز  نو دانستند خجالت کشیدن یعنوی  شود نون اهر مینمی

م  ایو  نبوود.. توازه مگور پودر و مادرهوای دیگور هوم نوه خیوری از           

 بلکوه  ،ام زورکوی آن هوم نوه هموه    اند غیر از یک احترهایشان دیدهبچه

اند غیور از اینکوه   هایشان دلخوش کردهبه نه نیز بچه .؟!هایشانبع ی

آینود و بور   کنند و هنوز نمرده میمی« تحمّل»هایشان فقط آنها را بچه

.. از مو  دیگور از ایو  زنودهی متنفّورم      .؟!اندازنود سر ارثیه دعوا راه می

دهی آید.. اصوالً زنو  م که زندهی را دوست دارند بدم میی آنهایی ههمه

 وستش داشته باشد.. وحشوتناک اسوت!  دنیزی نیست که آدم بخواهد 

 توانم بیشتر از ای  صحبت کنم..وحشتناک! ببخشید م  دیگر نمی
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، از سوی حاضوران بدرقوه   «زندهی وحشتناک است»پیرمرد با شعار 

شد و در جایش نشست. نفر بعدی یک مرد جوان روستایی بوود کوه از   

یشتر بو سالش یکی از روستاهای اطرا  آمده بود. با اینکه احتماالً س  

و  از بیست و پنج سال نبود؛ ولی بسیاری از موهای سرش ریخته و نی 

بوار  یوت از یوک زنودهی پور مواجرا و مشوقّت      های صوورتش حکا نروک

لرزیود. انگوار   . وقتی شروع به صحبت کورد، تموام بودنش موی    کردندمی

بیماری رعشه داشت. صدایش نندان بلند نبود و به همی  خواطر هوم،   

  مقداری از سخنانش را درست به خاطر نداشته باشم. او هفت:شاید 

ام تا الزم نباشد خوودم  دانید.. م  ع و انجم  مرب شدهخب! می -

کنم که مثالً ها فکر میتی به بع ی از حر منتظر آمدن مرب شوم.. وق

شود آدم نباید خودکشی کند نون ای  برخال  مقدّرات الهوی  هفته می

دهود و از  دکشی آدم ایمان خوود را از دسوت موی   ا خواست و یا اینکه ب

دانید.. م  قبالً هیرد.. آخر میام میشود؛ راستش خندهاهالی جهنّم می

ها اعتقاد داشتم.. شاید توا هموی  ننود روز پویش..     خیلی به ای  حر 

همیشه در صف اوّل نماز جماعت مسجد بودم.. همه جا بوا خوودم یوک    

 موذهبی تم.. خیلی از ذکرهوا و نیزهوای   کتاب جیبی دعا و حدیث داش

ام.. بینید که به آخر خوط رسویده  دیگر را از حفظ داشتم.. ولی حاال می

جم  اسوت؛  هرنند البته ای  پرسش برخال  اصول ان .؟!پرسید نرامی

دهم نون قرار ما بر ای  است کوه خودموان   ولی خودم به آن جواب می
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د کنویم.. راسوتش را بخواهیو    مان را به انجم  مرب، بیاندلیل پیوست 

ی دیو  شوده، حتّوی    هایی که دربارهباید بگویم که م  در تمام صحبت

ام که نرا ما همیشه باید منتظور  یک بار هم نیزی در ای  باره نشنیده

یک دستور از باال باشیم که نطور رفتار کنیم.. نرا باید طبق دستور یا 

اجبار نیز از دنیوا بورویم.. در    یک اجبار به دنیا بیاییم و با یک دستور یا

تمام طول زندهی نیز همیشه باید مطیع دستورات باشیم.. در خانه مدام 

از دستورات پدر، در روستا از دسوتورات کدخودا یوا اربواب، در شوهر از      

دستورات حکومت، در محولّ کوار از دسوتورات سورکارهر و ریویس، در      

شوویم  هم که بیمار میدوران سربازی از دستورات فرمانده، حتّی وقتی 

از دستورات پزشک و از هزاران نفر دیگور در هوزاران جوای دیگور بایود      

هوا فقوط   هوید آدما همه در حالی است که دی  میهاین .؟!اطاعت کنیم

ی هوا همگوی بورده   ی خدا هستند ولی واقعیّت ای  اسوت کوه آدم  بنده

خووواهم از زنوودهی خووودم نیووزی بگووویم فقووط همدیگرنوود.. موو  نمووی

خواهم بگویم که از برده بوودن و حتّوی بنوده بوودن نیوز متنفّورم و       می

خواهم برای همیشه خودم را از ای  بردهی و بنودهی خوالص کونم.    می

از هور  م  عاشق آزادی هستم.. آزادی از هرنه بردهی و بندهی اسوت..  

کوه یوک آدم دهواتی    نگوییود   نوه! نوه! اشوتباه نکنیود..!    نه جبر است.. 

شاید انتظوار داشوتید کوه از هاوهوا و بزهوایم       زند..!یاینطوری حر  نم

خواهم طبق دستور یوا  ! م  دیگر حتّی نمی..ولی نه م..!برایتان حر  بزن
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ی اینکه یک نفر روستایی نطوور بایود حور     یک قانون نانوشته درباره

خواهم برای یوک بوار هوم کوه شوده، آزادانوه       م  می زند؛ عمل کنم..!ب

 ! ..کنم؛ حر  بزنمنیزی که فکر میام و ی آیندهدرباره

در ای  وقت یک نفر از جوان روستایی که با شوور و هیجوان حور     

  زد؛ پرسید:می

  ترسی؟!آیا از مرب نمی -

 جوان روستایی جواب داد:

ت.. اجبواری از طور  طبیعوت.. مو      ترس هم یک جور اجبار اسو  -

ز ودم را اخو  خوواهم خواهم از ای  اجبار هم خودم را رها کونم.. موی  می

میورم  خواهم از مرب هم آزاد شوم.. وقتوی ب می طبیعت نیز،آزاد نمایم..!

 ام.. هم از دست مرب و هم از دست ترس از آن خود را آزاد کرده

بدرقووه شوود و در جووای « آزادی، آزادی»جوووان روسووتایی بووا شووعار 

خودش نشست. هر نند خیلی از زندهی او سردر نیاوردیم ولوی معلووم   

طور کوه خوودش هفتوه     ه راستی تصمیم هرفته است تا همانشد که ب

بود؛ آزادیش را به دست آورد. بعد از او یک مرد کارهر بوود کوه دالیول    

یح کرد. او هم تقریباً همان خودش را برای پیوست  به انجم  مرب تشر

اش های دیگران را تکرار کرد و از فقر و نداری و بدبختی خانوادهصحبت
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زندهی از اوّل تا آخور بورایش جوز دردسور و نگرانوی از       هفت و از اینکه

 آینده و آرزوهای برباد رفته نیزی به همراه نداشته اسوت. او در حوالی  

ی امرار معاشش بودنود و  داد که تنها وسیلههایش را نشان میکه دست

های کارخانه هیر کورده  ارها شکسته و زخمی شده و الی نرخبارها و ب

ای انسان، شود تنها ابزار بقاعتراض داشت که هفته میبودند؛ به ای  امر 

هفت که در زندهی هرهز فرصت ای  را نیافتوه  مغز و عقل اوست. او می

هایش ی استعدادها و توانمندیاست که از مغزش کمک بگیرد و درباره

ی فکر کند. سرانجام او نیز وقتی به ای  نتیجوه رسویده بوود کوه هموه     

پوچ و بیهوده هستند؛ تنها راه حل را در توقّوف  « امید»ی شعارها درباره

زندهی دیده بود. ولی از میان تمام افرادی که در جلسه حاضور بودنود؛   

تر آمود. هنگوامی کوه پشوت     مرد کاله به سر به نظرم مرموزتر و عجیب

. حوس کوردم از نظور    تریبون قرار هرفت، تازه بهتر توانستم او را ببیونم 

آمود کوه زیواد اهول     خودم دارد. به نظر میهایی با ظاهری یک شباهت

توضیح دادن نیست و بیشتر تمایول داشوت کوه مختصور و شواید هوم       

 شاعرانه حر  بزند. اوّلی  نیزی را که هفت خوب به خاطر دارم:

شوند و بع ی برای رفوت . و مو  کوه    بع ی برای ماندن خلق می -

  ای.. شتابی برای رفت  ندارم؛ برای ماندن نیز بهانه
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مرد کاله به سر معلوم بود کوه دل پوری از زنودهی دارد. او در یوک     

ماجرای عشقی شکست بسیار سهمگینی خورده بود. ولی عجیب اسوت  

توانم جزئیات سخنان او را به یاد بیواورم. در  کنم نمیکه هرنه فکر می

هوایش را بوا نیوزی شوبیه بوه      دانم که حر هر حال فقط همی  را می

پایان برد. همان حرفی که در آغاز جلسه نیز از او به « ریشخند زندهی»

قوه  شنیده بودم و سرانجام ح ّار هم او را بوا تکورار هموان عبوارت، بدر    

هایشان را تمام کردند؛ مو  نیوز بوه    کردند. پس از اینکه همگی صحبت

در وصف مرب زدم ولوی   سخنانیان رئیس جلسه و سخنران اصلی، عنو

، نیز زیادی در ذهنم نمانده است. اصالً ها همنرا از آن حر  دانمنمی

شواید   دالیل خودم برای پیوست  به انجم  مرب نوه بودنود.   دانمنمی

ی ی جلسههای خودم توجّه نکردم! ادامهنون خودم بودم زیاد به حر 

آن شب، نوشیدن از جام معجونی بود که از ننودی  نووع هیواه سومّی     

ند مرحله یا بهتر بگوویم در  بایستی در نفراهم شده بود و حاضری  می

در هر بار که جام  نند دور، آن را نوشیده و با زندهی خداحافظی کنند!

نوشیدند؛ صداهایی از سر شو  و شد و افراد از آن میدست به دست می

ر پس از نوشیدن از آن جام، حس شد. م  خودم هر باشادمانی بلند می

از بوی  رفتوه و بوه سووی     کردم که مقدار بسیار زیادی از دردهوایم  می

روم. در دور آخور سورانجام اغلوب    دردی مطلق به پیش میحالتی از بی

حاضری  ساکت شدند و به آرزویشان رسیدند. هنگوامی کوه بوه عنووان     
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دیگر کسی زنده نمانده بوود. کموی   تقریباً آخری  نفر جام به م  رسید؛ 

حتماالً آخری  هایم نگه داشتم و به آن خیره شدم. ای  اجام را در دست

هایم بسیار ضعیف شده بودند داد. نشمنیزی بود که زندهی به م  می

توانستم و حرکت دادن اع ای بدنم نیز، نسبتاً غیر ممک  شده بود. نمی

سرم را باال بگیرم و اطرا  را نگاه کنم. با ایو  وجوود احسواس غریبوی     

کشوید؟ آیوا   یداشتم. آیا در پس دیوار مرب، نیزی بود که انتظار مرا م

رسید؟ هر طور که بود سرم را م  جهان در ای  نقطه به پایان میبرای 

اش فرو فروش بر روی شانهو همراهانم را دیدم. سر مرد زغالبلند کردم 

افتاده و برای همیشه از دست زندهی خوالص شوده بوود. او دیگور الزم     

ز دسوت  ند مادرش، انبود به مادرش حسودی کند! نون دیگر او هم مان

های زندهی راحوت شوده و دوران هوزاران حسورت و     بیماری و شکنجه

 نوار او مورد  ک ی کونک و بزرب برایش به سر آمده بوود. آرزوی بیهوده

اش رهش، سرش بور روی سوینه  ی بزنظامی با آن موهای فرفری و جثّه

ی خودش، بهتری  نیزهوا  خم شده و بخخره پس از عمری که به هفته

بهتوری   »دیگران بخشیده بود؛ خودش را هوم از ایو    یعنی مرب را به 

تر مرد نقّاش، بر روی زمی  افتاده مند ساخته بود. آن طر بهره« نیزها

بودنوود؛ حووالتی اش کووه پیکوور الغوور او را پوشووانده هووای رنگوویو لبوواس

دادند. او احتماالً همانطور کوه خوودش هفتوه بوود؛     انگیز به او میترحّم

ی او آمد و همه جا دربارهسال دیگر به وجود میروز یا نند  ظر  نند

www.takbook.com



 

112 

 

ی ی شواهکارهایش! و شواید هوم دربواره    شود. دربواره  سخ  هفتوه موی  

نوشته ها که تری  شاهکار او یعنی مرهش، نه کتابتری  و عجیببزرب

ها نیز آمد! و البته نه پولهایی که به نمایش در نمیشد و نه فیلمنمی

کورد! حوق بوا او بوود. او واقعواً پوس از       موی که نصیب صاحبان آن آثار ن

نشم هم دیگر الزم نبود به خواطر  آمد. پیرمرد یکمرهش به وجود می

هوایش، عصّوبانی و   زندهی و زنده ماندن هودایی کنود و از دسوت بچوه    

هوا بورایش یوک مجلوس     ناراحت باشد. نند سواعت دیگور هموان بچوه    

هوای  هاییش هم برایش هاها یا حتّی خود بچههرفتند و احتماالً نوهمی

خندیود. البتوه   ی ای  نیزها میدادند. ولی او دیگر به همههریه سر می

داشت. بارها از خودم پرسیده بودم که بوه راسوتی   وجود می« اویی»اهر 

هوینود  ری هم وجود داشته و آن طور کوه موی  اهر قرار باشد جهان دیگ

ه راه فوراری  پس از مرب هم هنوز زندهی ادامه داشته باشود؛ دیگور نو   

برای انسان رنج کشیده باقی خواهد ماند؟ ای  طر  زنودهی، آن طور    

بوه آراموش   « وجوود »ما بخخره کی قورار اسوت از دسوت     .؟!هم زندهی

برسیم؟ کی؟! کی؟! اهر خواب ابدی هم خواب ابودی نباشود؛ دیگور در    

تری  شکنجه و عذاب  ممک ، ناره نیست؟ آیا به نظر برابر ای  ناعادالنه

آمیزی زنودهی و  کنند، یعنی رنگهمی  کاری که دیگران می رسدمین

هوایش، تنهوا راه   دلخوش کردن به لذّات سطحی و ساخت  بوا سووخت   

ممک  باشد؟ ما که به انجم  مرب پیوسته بودیم امیدمان ای  بود کوه  
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مرب همان آرامش آرمانی ما باشد ولی اهر ای  طور نباشد نه؟ اهر بوه  

شوود بوورای  ی در انتظارمووان باشود کوه هفتووه موی   براسوتی هموان عوذا   

آماده شده است؛ آن وقت نه باید کرد؟ آیا در آن صوورت   )!(هاایمانبی

 اند. ولی م  هنووز نوه.!  هایم که رفتهانجمنیراه هریزی خواهد بود؟! هم

اش طوری است که باید تا دور آخور  معجون هم برای تأثیر کردن نهایی

ام. پس هنوز فرصت بواقی  ور آخر را ننوشیدهود و م  هنوز دنوشیده ش

هوایی کوه در   جنوازه ای در ای  افکار غر  بوودم و بوه   است! نند لحظه

کردم. ناههان نوعی احساس هناه بوه مو  دسوت    اطرافم بودند؛ نگاه می

داد. م  خودم آنها را برای مردن تشویق کرده بودم و حواال انگوار خوود    

خواسوتم انجوام   دام در کواری کوه موی   خواستم به آنها بپیوندم و منمی

رفوتم. نورا؟ شواید نوون     کردم و با خودم کلنجوار موی  بدهم، تعلل می

برخال  ادّعاهایم هنوز نندان برای مردن آمادهی نداشتم یا بهتر است 

خواسووتم! موو  مووی« دلیوول»بگووویم بوورای دسووت کشوویدن از زنوودهی، 

ن آشونا بوودم   ی آدانستم زندهی نیست و با قوانی  هرنند ظالمانهمی

باشوم؟   توانسوتم از آن داشوته  ی مرب نطور؟! اصالً نه تصوّری موی ول

انگیزی به یک طر  صندلیش افتاده بود. او جوان روستایی به طرز رقّت

البد خیلی بیشتر از م  برای دست کشیدن از زندهیش دلیول داشوت.   

کرد حتماً بقیوه نیوزی سرشوان    ی از کجا معلوم؟ شاید نون فکر میول

که م  هنوز زنده بوودم و   در حالی «..!همیم»شود و بخخره همه با می
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  جوام هوم بنوشوم. و ایو  یعنوی یوک      دور آخور  خواستم از احتماالً نمی

آور. آیا دخالوت دادن اخوال  در اینگونوه مواقوع اصووالً      دروغگویی شرم

ی معموولی نیسوت..   است؟ ق ویه کوه مربووط بوه یوک مسوئله       درست

تّهم شدنم به ! آیا به خاطر احتمال م..زنده بودن استی مردن یا مسئله

مُردم؟! ولی آخر نرا؟ مگر نوه  بایستی م  نیز میدروغگویی، حتماً می

دم کسی اصول اخالقی را وضع کرده و یا بعداً نوه کسوی بوه خواطر عو     

ی کرد؟! مرد کارهر هموی  ننود لحظوه   انجام ای  کار مرا دادهاهی می

ندهیش را کرد و دهوانش را بورای هفوت     پیش بود که آخری  حرکت ز

ی زندهی، خواست در آخری  لحظهنیزی باز کرد که نتوانست. انگار می

رای ها بخواست بگوید ای کاش زودتر از اینپشیمان شود یا شاید هم می

کونم  دانم. در هر حال فکر موی نابود کردن خودش، اقدام کرده بود. نمی

ده باشم؛ داشتم با زحمت جام را به بی آنکه هنوز به تصمیم قاطعی رسی

های خودم در آغاز جلسوه  بردم. که به ناهاه به یاد حر طر  دهانم می

 افتادم: 

ن ای که امشب داریم در تاری  خواهد مانود و شوما بوه عنووا    برنامه»

 زندهی نخستی  کسانی که نه با هفتار بلکه با رفتار خود نشان دادند که

 « تان را جاودان خواهید کرد...ارزش زیست  را ندارد؛ نام

گوار بورای خوودم مأموریوت بسویار      بالفاصله جام از دسوتم افتواد. ان  

تری از نوشیدن جام یافته بودم. آری اهر م  هم بمیورم پوس نوه    مهم
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کسی از ای  قهرمانان، اطّالع پیدا خواهد کرد؟! نه کسی نام آنهوا را در  

ام و ای هرفتهنیروی تازه ! با ای  فکر حس کردمتاری  ثبت خواهد نمود؟

نه تنها دیگر از زندهی متنفّر نیستم بلکه خیلی هم مشتا  اداموه دادن  

آن هستم! دیگر نخواستم به ای  موضوع فکر کنم که نرا؟ آیا به خواطر  

ام یوا بوه   آن مأموریّت هزارش ماوقع بار دیگر به آغووش زنودهی افتواده   

در هور حوال احسواس     .؟!خاطر ترس از مرب و یا عالقه به خود زندهی

بلند بسیار بهتری پیدا کرده بودم. کوشیدم خودم را تکان بدهم و از جا 

هوایم، بوه خووبی    حسوی نسوبی در انودام   شوم. عجیب اینکه با وجود بی

هایم نیز بینوایی  رار بگیرم. احساس کردم نشمتوانستم بر روی پاهایم ق

آری.. احسواس کوردم بوار دیگور خورشوید       اند.شان را باز یافتهامعمولی

فکور   درخشان زندهی در افق تاریک شب هسوتیم طلووع کورده اسوت..    

مرد کاله به سور هوم در     کنم در آخری  لحظه بود که متوجّه شدممی

 ها نیست..بی  مرده

 *** 

برای دومی  بار در طول شب، قبل از صدای زنگ سواعت از خوواب   

کردم. حیران از خوابی ادی را احساس میبیدار شدم. در بدنم هرمای زی

بودم که دیده بودم هرنند کوه خوشوبختانه بورای خوودم پایوان بودی       

نداشته بود! کمتر پیش آمده بود یا اصالً پیش نیامده بود که تا ای  حد 

جزئیات یک خواب را به خاطر داشوته باشوم. معنوای ایو  خوواب نوه       
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دیدم؟ آیا ای  خوواب  را میتوانست باشد؟ نرا باید م  ننی  خوابی می

اندیشوم و  م  نیز در اعما  ذهنم، به مورب موی  نشان از آن داشت که 

ی اتا  را که تا نیمه باز بود استم و پنجرهآن هستم؟ از جا برخخواهان 

کامالً باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. به ساعت مچیم نگاه کردم. هنوز 

 ی مقابول اتوا  مو ،   ونهزنگ زدن آن باقی مانده بود. کیک ساعتی تا 

هذراند و هنوز کمتر اثری از آمد و لحظات هرب و میش آغاز روز را می

آمود و  شد. از دور صدای خروس میی مردم در آن دیده میرفت روزانه

رسید. در تاریک و روش  یز صدای حرکت اتومبیلی به هوش میهاهی ن

را ببیونم.   نقاشوی زغوالی روی دیووار   دوبواره  هوای صبحگاهی توانستم 

تصویر همان خری که در کنوارش نوشوته بودنود: خوشوبختی! دوسوت      

داشتم بدانم آن تصویر را نه کسی کشیده توا از او منظوورش را جویوا    

شوم. شیر آب را باز کوردم و ایو  بوار خوشوبختانه آب داشوت. پوس از       

ی مختصوری در رسوتوران   هرفت  یک دوش آب سرد و صر  صوبحانه 

اتا  نشسوتم و منتظور شودم توا رئویس انجمو         کونک مهمانخانه، در

زندهی، دنبالم بیاید تا با هم به محول سوخنرانی بورویم. سورانجام نویم      

نی مرا از آمدن فردی که ساعت قبل از ساعت هشت بود که مهمانخانه

دانستم رئیس انجم  است با خبر کرد. وقتی برای اوّلی  بار او را در می

کم بیش با مرد مسنّی روبرو شدم که دست، اتاقم دیدم؛ برخال  تصوّرم

هذشت و ای  مرا بیشتر خشنود کرد. م  او از شصت سال از عمرش می
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را پیش خودم یک مرد حدّاکثر سی ساله مجسّم کرده بوودم. بوا هموان    

شور و هیجانی که تلفنی صحبت کرده بود، بار دیگر بوه مو  خوشوامد    

دّت اخیور در راسوتای   هفت و مرا از جزئیات اقوداماتی کوه در ننود مو    

پرسید که آیا  برهزاری سخنرانی، انجام شده بود؛ آهاه کرد. وقتی از م 

خواستم در مورد خوابی که دیده بودم ام یا نه، میشب را خوب خوابیده

برایش بگویم ولی از ای  کار منصر  شدم. فکر کردم ممک  است پیش 

ی هفتگوو  خودش تصوّرات دیگوری بکنود. در هور حوال پوس از مقودار      

هایی که ای  انجم  در پویش  ها و برنامهی انجم  زندهی و طرحدرباره

داشت و یا انجام داده بود؛ بوا نزدیوک شودن سواعت بوه سواعت نوه، از        

مهمانخانوه خوارج شودیم و بوا اصورار او مو  اتوومبیلم را در پارکینووگ        

مهمانخانه هذاشتم و با اتومبیل او، به محل سخنرانی رفتویم. جمعیّوت   

هووایی بووا م وومون ادی هوورد آمووده بودنوود. پارنووه نوشووته بتاً زیوونسوو

خورد. همچنوی  عنووان   خوشامدهویی برای م  و مهمانان به نشم می

شد. ما بود در جای جای محل دیده می« سالم به زندهی»سخنرانی که 

بودن  از یک درب دیگر وارد سال  شدیم. نسبت به کونک و دور افتاده

توانست انتظارات مرا تا حودودی بورآورده   می منطقه، سال  خوبی بود و

امکانات مناسب  مهمتری  نیز در یک سخنرانی وجوداز نظر م  سازد. 

شوان مطموئ    اکه پس از تسوت آنهوا، از کوارایی    برای رساندن صدا بود

شدم. پیش از انجام سخنرانی، اع ای انجم  را هم از نزدیوک دیودم و   
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بودم با ام ای خودم، به منظور معرّفوی  هایی را که با خودم آورده کتاب

 ی انجم  هدیه دادم..به دیگران و یادبود به کتابخانه

 *** 

کوشویدم بوه ابوراز    کوه موی   پس از معرفّی توسّط مجوری، در حوالی  

احساسات حاضران پاس  بدهم؛ پشت تریبون قرار هورفتم. هنووز تحوت    

هرفت  در پشت ار تأثیر خوابی بودم که دیشب دیده بودم و اکنون با قر

شود. پس از کردم همان خواب دارد دوباره تکرار میتریبون احساس می

سر و صداها و قبل از اینکه حرفی بزنم؛ نگاهی تشویق و فروکش کردن 

هشوتم.  به جمعیّت کردم. توهویی ناخودآهاه به دنبال افراد آشنایی موی 

مشوتا   توانسوتم ببیونم. پیودا بوود کوه هموه       را میهای متفاوتی نهره

هوای  شنیدن نیزی هستند که آنها را به زندهی امیدوار کند و زیبوایی 

هیورش  زندهی را به یادشان بیاورد. در فقری که مردم منطقوه هریبوان  

بگوویم کوه بوه دور از     ای سوخ  بودند؛ به راستی دشوار بود که به هونه

هفوتم؟  سیران باشد. م  نه باید میای و شعارهای شکمسخنان کلیشه

شد با شعر و شعار، پوشواند  تی برخی از واقعیّات زندهی را میبه راس آیا

در خوواب هفتوه   « مورب »و انکار کرد؟ آیا آنچه را که اع وای انجمو    

ای از همان واقعیّات نبود؟ آیا هم اکنون و در بوی  ایو    بودند، بیان پاره

فوروش و نظوامی و نقّواش و روسوتایی و     ها نفر زغالده ،جمعیّت حاضر

هر و پیرمرد ح ور نداشتند؟ آیا همگی آنها در ذهنشوان هور روز و   کار
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ی آنها از زندهی به تنوگ  اندیشیدند؟ آیا همهبارها و بارها به مرب نمی

سوالم بوه   »نیامده بودند؟ آیا هور کسوی کوه بورای شونیدن سوخنرانی       

ی نبوود کوه بوه نقطوه    ، به اینجا آمده بود؛ در اصل بدان خاطر «زندهی

توانستم ظی از آن رسیده بود؟ م  نگونه میزندهی و خداحافبیزاری از 

آنها را با زندهی آشتی دهم؟ آیا اساساً م  خود با زندهی آشوتی کورده   

اهور   ؛نبوودم  معرو  نشوده ی بودم؟ اهر از حُس  تصاد ، یک نویسنده

کوه بوا آن    کردندمیرفتند و درآمدی نصیبم نهایم به فروش نمیکتاب

بگذرانم؛ اهر به خاطر شهرتم و اعتباری که از بابت آن  بتوانم زندهیم را

توانستم از زندهی لذّت ببرم و دیگران پیدا کرده بودم نبود؛ آیا هنوز می

کونم؟! آیوا هنووز    « )!( راهنموایی »را هم برای لوذّت بوردن از زنودهی،    

و افکار مثبت و داشت  امید و... حر  بزنم؟ آیا « زندهی»توانستم از می

دیگوور  رضووایت موو  از زنوودهی بووه خوواطر ایوو  نبووود کووه مووردم اصوووالً 

و شووب و روزشووان را در حسوورت موورب توانسووتند زنوودهی کننوود نمووی

هوای  هذراندند و آن وقت م  با سوء استفاده از ای  وضوعیّت، کتواب  می

زدم؟ حاال هم آموده  نوشتم و پولشان را به جیب میآب و تاب داری می

هایم مردم بگویم؟ مگر همه را در کتاب  ای به ایبودم که نه نیز تازه

هایی که قصد داشوتم در ضوم  سوخنرانی برایشوان     نگفته بودم؟ کتاب

تبلیغ هم بکنم و بگویم ای مردم نا امید و از زندهی به تنگ آمده بیایید 

ها بخرید توا زنودهیتان را متحووّل کنیود! در واقوع بایود       و از ای  کتاب
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ن اتا زنودهی مورا و البتوه زنودهی ناشور      ها بخریدهفتم از ای  کتابمی

های حاضران را از حوّل کنید! همچنان که داشتم نهرههای مرا متکتاب

راستی هنوز  هذراندم؛ ای  افکار تماماً ذه  مرا انباشته بودند. بهنظر می

کوردم نیوزی بورای هفوت  نمانوده اسوت.       احساس موی  ،سخنی نگفته

خواسوتم حتّوی نگواه    بودم ولی نموی را پیش رویم هذاشته هایم یاداشت

هذشتند و جمعیّت همه ها با شتاب میهذرایی هم به آنها بیندازم. ثانیه

آفری  و منتظر و مشتا  که جناب نویسنده، با آبشاری از سخنان زندهی

های زندهی را به آنها یادآوری کند و درهای امیدبخش، بار دیگر زیبایی

تا به آنها بگوید که هرنند زندهیتان در  امیدواری را به رویشان بگشاید.

اصل، زنده ماندن است ولی قدر همی  را هم بدانید! از زندهی شما بدتر 

یگور  هایتان فکر نکنید نون اهر ننی  کنید دهم وجود دارد! به نداشته

هایتان، فرصتی نخواهید یافت پوس بوه   برای فکر کردن در مورد داشته

ها بطوور  به ای  فکر نکنید که نرا خیلی تان بیندیشید.حقیر هایداشته

مادرزادی زیبا هستند و ثروتمند و بلنداختر و صواحب هوزاران فرصوت    

که افراد دیگری نون شوما زشوتند و    درخشان برای پیشرفت، در حالی

بوار و  عیف و اسیر در دام یک زندهی نکبوت معلولند و فقیر و بیمار و ض

هوا  شمار. هرهز بوه باالدسوتی  بیهای سرشار از آرزوهای پوسیده و عقده

خواهد شد. پس  نگاه نکنید. اهر آنها را نگاه کنید زندهی به کامتان زهر

تری هم وجوود  نگاه کنید. البته اهر پایی  دست هافقط به پایی  دستی
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ی ی همسوایه داشته باشد! وقتی غذایی برای خوردن نداشتید و از خانه

را نوازش داد؛ اصوالً جوای نگرانوی     کودکانتانباالدستی، عطر غذا مشام 

اند! فقوط از مغوز و   نیست! بسیاری از بزرهان هم همی  مشکل را داشته

فکرتان کمک بگیرید که فکر مهمتری  وجه تمایز بی  انسان و حیووان  

ی خالی فکر کنید! آن هم از نوع افکار مثبت! وقتوی  است. آری با معده

درخواست کردند و شما قادر به  های زندهی رااز شما حدّاقل فرزندانتان

یود اسوت و   برآوردن آنها نبودید؛ به آینده امیدوار باشید کوه زنودهی ام  

ها را ببینیود! ببینیود   ها را نگاه کنید! ستارهحرکت! زندهی زیباست! هل

کند پس ما هوم بوه زنودهی    ونه خورشید هر روز به ما سالم میکه نگ

ان به حساب نیامده در هی  سالم کنیم! به زندهی سالم کنید ای مردم

شمارمی  بار به زندهی سالم کنید ای آنهایی که تا کجای دنیا. برای بی

ایود! بوه   جوواب سوالمتان را از زنودهی نشونیده    کنون حتّی یک بار نیز 

 !..زندهی سالم کنید

هفتم؟ آنها منتظر بودند و مو  نیوزی بورای    به راستی نه باید می 

نود. در ذهونم   مغشوش و درهوم ریختوه بود   هفت  نداشتم. افکارم تماماً

هایم و نیزهایی کوه در خوواب   ی از جمالت کتابادرهم آمیخته ارتش

هفته یا شنیده بودم؛ به حرکت در آمده بود. در ای  موقع حوس کوردم   

رئیس انجم   ؛شود. وقتی نگاه کردمکه یک نفر دارد به م  نزدیک می
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شد. وقتی و داشت نزدیک میبود که انگار متوجّه وضعیّت م  شده بود 

  به نزدیک م  رسید آهسته هفت:

ی مثل اینکه حالتان خوب نیست.. اهر ای  طور است هوی  اشوکال   -

کول گری موتوانیم سخنرانی را به روز دیندارد..  اصالً نگران نباشید.. می

  کنیم.. 

 جواب دادم:

عوض  راکنم باید موضوع سخنرانی ! م  خوبم.. فقط فکر می..نه نه -

 کنیم..

 رئیس انجم  با تعجّب نگاهی به م  کرد و هفت:

ی ایو  موضووع صوحبت    نطور؟! مگر شما قرار نبوده کوه دربواره   -

  .؟!بفرمایید

  در جواب هفتم:

 ام و دیگر نیازی بههایم آوردهدانم.. ولی ای  موضوع را در کتابمی -

  بینم..تکرار آن نمی

 هفت: رسدمیرئیس انجم  که پیدا بود کمی نگران به نظر 

در هر صورت مردم مشتاقند که سخنان شما را بشونوند.. موضووع    -

 شاید نندان مهم نباشد..
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 دانستم که اّتفاقوًا موضووع بورای موردم بسویار مهوّم اسوت. آنهوا        می

اند که وقتشوان را بیهووده تلوف کننود و نیوزی را بشونوند کوه        نیامده

نوه شود    دانمنمینماید. بن را از اینی که هست تحمّل ناپذیرتر وضعشا

که ناههان احساس کردم در همان جایی کوه دیشوب در خوواب دیوده     

بودم؛ ح ور دارم و حاضران نیز اع ای هموان انجمو  مورب هسوتند.     

 وقتی شروع به صحبت کردم همان سخنانی بر زبانم جاری شدند که در

 خواب هفته بودم:

وا هایی هست که مثل خوره روح را آهسوته در انوز  زخم در زندهی -

 اایو  کلموات ر   آن نویسونده وقتوی   دانوم نموی تراشود..  خورد و موی می

هایی را در نظر داشت ولوی پرسوش مو  ایو      نوشت دقیقاً نه زخممی

  است...

سخنانم را تمام و کمال به موضووع مورب و بیهووده بوودن زنودهی      

 ؛نیزهایی را کوه در خوواب هفتوه بوودم    اختصاص دادم و درست همان 

  اعمو اهوا از  فهمیودم. انگوار ایو  حور     ر کردم. حال خودم را نمیتکرا

هرفتند و هی  کنترلوی بور آنهوا نداشوتم. پوس از      وجودم سرنشمه می

مدّتی، به خودم آمدم و دیدم که بلبشوی عجیبی درهرفتوه و خیلوی از   

ها هم هویا داشتند به م  از آنکنند. برخی مردم دارند سال  را ترک می

ی ای بود و سالنی که تا ننود لحظوه  خندیدند. غوغای دیوانه کنندهمی
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بازار درهوم بورهم شوده    کوت کامل بود، تبدیل به یک آشفتهقبل در س

ها و سخنان تمسخرآمیز ننوان تموام ف وای    سرانجام صدای خندهبود. 

 خوودش  سال  سخنرانی را پر کرد که دیگر کسی حاضر نبوود سورجای  

های اع ای انجم  هم بوه جوایی   بنشیند و به نیزی هوش کند. تالش

رسید و همچنان صداهای عجیب و غریوب خنوده از موردم شونیده     نمی

دن موضوع سخنرانی ها، به خاطر عوض ششد. از اینکه آیا ای  خندهمی

خندیدند یا خیر، دنار تردید شده بودم. شاید به نظورم  بود و به م  می

شنوم صدای آشنایی را از بی  آن همه شلوغی و سر و صدا میرسید که 

  که هفت:

 ای  ریشخند زندهی است.. ریشخند زندهی..! -

 پیچید..هایم میکاله به سر بود که صدایش در هوش مردبه همانم 
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 کسی نفهمید..

 

ک یو شب بود. زن و مرد و دو فرزندشان داشوتند از   دوازدههای ساعت نزدیکی

لوت را خ هایخیابان شان پی  و خمماشی  قدیمیهشتند. باز میبه خانه مهمانی 

و  ها از فرط شویطنت و بوازی بوا دوسوتان فامیول خسوته      پیمود. بچهبه آرامی می

جمعی کونک یک عکس دستههفتند. آلود بودند. زن و مرد هم نیزی نمیخواب

نوک  پس از هردش در یک میودان کو ی جلویی آویزان بود. نیز از آینه خانوادهی

هوا  یهاز همسوا بوود.  واقوع  آن  دری آنهوا  ی نیمه تاریکی شدند که خانهوارد کونه

کی در جلوی یی مردم در خواب باشند. رسید همهشد. به نظر میکسی دیده نمی

 شد که زن پرسید:مرد داشت برای ترمز کردن آماده میها از خانه

 ی؟!اها را روش  هذاشتهاتا ی همههای ببینم تو المپ -

 ؟!ستالمپ؟! نه.. منظورت نی -

 ..تسا نهاخ داخلولی انگار یکی  -

ی جلوویی  مرد کمی پریشان شد. ماشی  را به سرعت نگوه داشوت و از شیشوه   

 های روش  خانه نگاه کرد. سرش را بلند کرد و به نراغ

 ن کنیم..ایم که خاموشششاب هفراموش کرد خب.. شاید -

ذاشوتیم نوه   هروش  موی  اا رتیکی دو  آخرشکردیم نه.. اهر هم فراموش می -

 یم؟هبه پلیس خبر بد شاید بهتر باشد.. م  خیلی نگرانم.. اهمه ر
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 یم..ونه صبر ک  مطمئ  بش -

ه کو رسوید  با دقت نگاه کردند و هوش دادنود. بوه نظور موی    هر دو پیاده شدند. 

 زن با نگرانی هفت:شود. صداهایی نیز از داخل خانه شنیده می

 هوش ک ! صدای تلویزیون است..  -

 . ایم.شاید تلویزیون را خاموش نکرده -

 دانم.. خودم خاموشش کردم.. وای نکند دزد باشد!بعید مینه  -

د نشوین موی هذارد و وش  میها را ری مردم المپرود خانهبه نظر تو دزد می -

 کند؟!می تماشاتلویزیون 

 !ندکخواهد رد هم یا می خب شاید دزد ناشی باشد -

بر ک  صبر ک ! هوش بده.. غیر از تلویزیون انگوار صوداهای دیگوری هوم     ص -

 هست..

زننود!  له.. صدای دمپایی در حیاط است.. انگار با خیال راحت دارند قدم موی ب -

 ..هرنه زودتر به پلیس خبر بدهیمهویم بهتر است نه کار کنیم مرد؟! م  می

ا خودموان  رها نگران بشوند.. فعوالً بگوذار توه و تووی ق ویه      خواهم بچهنمی -

 دربیاوریم..

 خواهی نه کار کنی؟.. میخطرناک است.. شاید مسلح باشند -

د یوا  شوو خواهم کمی دیگر هوش بدهم ببینم نیزی دسوتگیرم موی  فقط می -

 ..مانماشی  بنزدیک تو  خیر..
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هوایش را بوه در   هووش نزدیوک درب حیواط رسوید و     به مرد و ماندزن منتظر 

 نسباند و با اشاره به زن فهماند که آرام باشد.  

 ی مرد شود. زدهمتوجه صورت شگفتزن در روشنایی نور نراغ بر  سر کونه، 

 کنزدیو منصر  شد. مرد به آراموی بوه    اوی که با اشارهتا نزدیک شود خواست 

 .هر دو سوار شدندی بغل نگاهی به خود انداخت. و از آینه ماشی  بازهشت

 نه خبر شده؟ نیزی فهمیدی؟! -

رد ممرد ساکت بود و زن لرزش خفیف دستان او را بر روی فرمان ماشی  دید. 

ا بوه  ماشی  ر نیزی بگوید؛ یابه زنش نگاه کند ماشی  را روش  کرد و بی آنکه 

 آرامی به حرکت درآورد. 

 ی پلیس؟رویم؟ ادارهساکتی؟! داریم به کجا میمرد نرا  -

 در حیاط باز بود.. -

انه شوده؟ تعدادشوان   خنه دیدی؟! نه کسی وارد از الی در باز بود؟! خب؟  -

 زیاد بود؟

 دیگر جایی برای ما نمانده است.. -

 تی بدهیم به یک عده غریبه؟!امان را دو دسمنظورت نیست؟! یعنی خانه -

ار بوا  بو وارد خیابان شد. مرد هنوز پاسخی نداده بوود. زن ایو    ماشی  بار دیگر 

 صدای بلندتری پرسید:

 هویی تو؟!هم بفهمم.. نه می آخر طوری حر  بزن که م  -
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  ماشی  در کناری توقف کرد. مرد المپ داخل ماشی  را روش  کرد و به طور 

همسرش برهشت. نشمان زن از فرط تعجوب خیوره مانود. نگواه مورد هنوگ و       

 ی انگشوت مورد  با اشارههمانی نبود که پیشتر بود.  ی او دیگرنامفهوم بود. نهره

اش داشوت؛  ای که در داخل کیوف دسوتی  به سرعت از آینه او نیز، به صورت زن

 یهوویی اتّفواق  از فرط حیرت انگشت بوه دهوان هرفوت.    نگاهی به خود انداخت. 

ر دمکث و خیوره مانودن   پس از لحظاتی  بود. روی داده باورنکردنیوحشتناک و 

هایشوان  ی همودیگر، در یوک لحظوه سرشوان را بوه طور  عقوب و بچوه        نهوره 

نداشوتند.   های پیشی  راآنها نیز دیگر نهرهخواب بودند ولی ها بچهبرهرداندند. 

 ی کامالً متفاوتی شده بودند. اکنون هویی خانواده

بالیوی بوه سورمان    ایم؟ نوه  ؟! نرا ما اینطوری شدهاینجا نه خبر است مرد -

 آمده است؟!

 دانی نه کسی در خانه بود؟! می -

 بدانم آخر؟! اصالً نرا لح  صدایت هم فر  کرده است؟! از کجا -

 صدای تو هم دیگر همان صدای قبلی نیست! -

 ام.. نه کسی در خانه بود؟!؟! م  هیج شدهولی آخر نرا؟! مسئله نیست -

 بار دیگور ماشوی    و انداخت ی کونکجمعنگاهی به عکس دستهبا لبخند مرد 

 را به حرکت درآورد.قدیمی 

 ! ..خانهصاحبصاحبان ای  عکس..  -
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 گور

 

نوه   انودازم. جوایی دور از خیلوی جاهوا:    یاینجا خوب است؟ نگاهی به اطرا  م

 ..نوه .. از جهوان  مثل خوودم .. دورتری  ای.نه مزرعه و روستای نزدیکی، نه باغی

درسوت زیور آن درخوت بلووط. دور و بورش نیوز پور اسوت از          ..از مو   اومثل 

کونم اینجوا جوای مناسوبی باشود.      های دیگر. درست است. همان موی درختچه

آورم. اینجا قرار اسوت  هذارم. بیلچه و کلنگ را بیرون میام را بر زمی  میهونی

ابد دف  خواهم کرد. ولی همان جایی باشد که م  احتماالً تمام وجودم را برای 

هاست کوه بوا آن   نرا؟ مسلّماً برای آن نیست که از وجودم بیزارم. نه. م  سال

کشان توا  ام را کشانی زندهیام الشهنستهام. با آن تواام. با آن معنا شدهزیسته

کنون با خود حرکت دهم. ولی م .. م  باید ای  کار را به انجام برسوانم نوون   

کنم. صودای  ری برایش سراغ ندارم. شروع به کندن زمی  میهی  راه حل دیگ

هوای روح زخوم   خورد؛ تو هوویی نالوه  های کلنگ که به خاک و سنگ میضربه

خواهود توا دسوت    ام است که در ای  ظهر تابستانی به التماس از م  میخورده

  خواهم با زهر امید بیش از ایدیگر نمیدهم. نگهدارم. ولی.. ولی م  ادامه می

نقدر ای  صودای کلنوگ و بیول بورایم     کنم.  ترو البته مسموم خود را دلخوش

کردم خوودم  ام. ولی شاید هرهز همان نمیاند و دیدهآشناست. نه هورها کنده

های دهم. قطرهنیز روزی بخواهم هوری بکنم. همچنان دارم به کندن ادامه می
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دیگر های اشک باشند. شاید هم هر دو. افتند. شاید هم قطرهعرقم بر خاک می

دهم. اند. ولی همچنان به کندن ادامه میهایم خشک شدهلب نه اهمیتی دارد.

هوایم  خواهم تاولاند. خب بزنند. م  میهایم تاول زدهکنم کف دستهمان می

های اشک و عرقم را، وجوودم و روحوم را در اینجوا دفو      هایم را قطرهرا، نفس

خواک   زیور خروارهوا  در ام را کم ده سال از عمر تحمیلوی خواهم دستمیکنم. 

هوایی کوه   ثانیه ده سال نند ثانیه است؟ داندمیاو ال.. آیا ووده سپنهان کنم.. 

 راستیاند.. هر یک ابدیتی بوده است ضرب در دوزخ.. البته برای م  ثانیه نبوده

توری   سادهباید وقتی باید پیش از مردن، مرب را تجربه کرد؛ دیگر کندن هور 

ن هنوز کم است. درازایش نیز. طولش باید نشینم. عمق آ. اندکی میباشد کارها

 سانت برسد و عمقش نیز شاید در حدود یک متر.  160به حدود 

انود. خسوته   هایم پینوه بسوته  هایم خاکی شده و دستهذرد. لباسها میساعت

کم ای است که دستهای جانم از کندن هور نیست. از الشهام اما خستگیشده

کشم. کندن هور تقریبواً دارد تموام   سال پیش تا کنون به دنبال خود می دهاز 

اندازم. بوه نظور کوار تموام     ای بدان میآیم. نگاه دوبارهشود. از آن بیرون میمی

ی وجوودم را. مو  از   است. حاال باید.. حاال باید وجودم را در آن رها کنم. هموه 

ی ای توار مووی پیچیوده   دسوته  اینجا نیزی با خود بازنخواهم هرداند. از جیبم

هوذارم. آه!  آورم. آنها را در یوک توابوت کونوک عروسوکی موی     سیاه بیرون می

آورم. مگور  شوند. مگر هنوز اشکی مانده است؟ ضجّه برمیهایم سرازیر میاشک

هنوز نایی برای فریاد زدن مانده است؟ مگر هنوز نیزی مانده است؟ توابوت را  
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دانوم کوه ایو  نیوز کمکوی      شوم. موی بدان خیره میهذارم. لحظاتی در هور می

نخواهد کرد. وجودم از هور برخاسته و به دنبوالم خواهود آمود. دسوت بوردارم      

کونم. بوا بیول و پوس از     نخواهد بود. نه نخواهد بود. شروع به ریخت  خاک می

تور بوه هوور    تر و سریعها را سریعخاکو با تمام بدنم کمی با دست و بازوهایم 

 و..  ریزممی

 شود و م  خالی.. خورشید در حال غروب کردن است که سرانجام هور پر می
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